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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم علي سيد املرسلني وخامت النبيني وأشرف البشر 
 .أمجعني وبعد 

 
 هذا الكتيب البسيط مكون من عدة مواضيع متنوعة

وهذه املكونات قمت ا  من حوايل سنتني واحتفظت ا علي جهازي ألا هذه 
 د حديثاًأورأت يف سنن أيب داملعلومات بسيطة وعندما ق

 
من سِئلَ عن ِعلٍْم     « -صلى اهللا عليه وسلم   -عن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

 ٣٦٦٠د أوسنن أيب د. »فَكَتمه أَلْجمه اللَّه ِبِلجاٍم ِمن ناٍر يوم الِْقيامِة 
 

 أسئل أن جيعلها سبب يف هداية أحـد         فبدأت يف تقسيم هذه املعلومات اليت واهللا      
  إفادة مسلم مبا فيها من معلومات بسيطة جداً أوالنصارى 

 
 تيب الصغري مسيتهوهذا الكُ

 مقدمات يف حوار النصرانيات
 

 الدعاء يل وأليب رمحه اهللاولكن ال تنسي 
 وألخانا الفلوجة أسئل اهللا أن يتغمده برمحتِه
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 عوا له بالرمحة والسدادولوالد األخت الفاضلة ناج ناج أد
 وأن يرمحنا ويرحم موتنا اللهم آمني 

 
 اهللا عندي وعنـدك     أنبياءهذا للمسلم أما للنصراين فإين أدعوك للحق فأنظر إيل          
 ) أي العقل ( وكتايب وكتابك وإهلي وإهلك وأحكم مبا أعطاه اهللا لك 

 
 فلقد أمرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 والتواضع واحلياء وقال إن احلياء شعبه من اإلميان وعلمنا          باحللم واإلناء والرفق  
الوفاء بالوعد والوقار والرمحة والعدل والشجاعة والصـرب والقناعـة والعفـة            
واإلحسان والسماحة وعلمنا األمانة وعلمنا الشكر على املعروف  وكان يأمرنا           

وعلمنا رمحـه    اجلار وحنفظ مال اليتيم      إىلأن نطيع والدينا ونصل الرحم وحنسن       
الصغري واحترام الكبري وعلمنا الرفق باخلدم واحليوانات وعلمنـا أن الكلمـة            
الطيبة صدقه والعفو عند املقدرة والصفح والنصيحة وقضـاء حـوائج النـاس             
واملواساة والتعزية والتبسم يف وجوه الناس وعيادة اـروح ونصـرة املظلـوم       

زوجة باملعروف واإلنفاق عليهـا     واهلدية لألصحاب وإكرام الضيف ومعاشرة ال     
وعلمنا إفشاء السالم واالستئذان قبل الدخول صـلوات رىب  وسـالمه عليـه        
وعلمنا النيب صلى اهللا عليه وسلم إال نشرك باهللا شـيئا وعلمنـا أن نعبـد اهللا                 

 وان عباده غري اهللا تعاسة وشقاء وانا عـن اإلتيـان للكهـان              تعاىلوسبحانه  
 يفن تصديقهم وعلمنا صلى اهللا عليه وسلم أال نعتقـف           والسحرة والعرافني وع  

 ان خنلص   وأمرناالنجوم وانا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن سب الدهر والزمن            
الطاعة وال نكون من أهل الرياء والسمعة وال املن وعلمنا أن السجود هللا وحده              
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 إىل اـالس    وال جنلس مع املنافقني وال مع الفاسقني وال نستامن م وان نترك           
يسب فيها اهللا وانا عن البناء على القبور وانا عن شق الثوب ونشر الشـعر               

 الربا وانا صلوات رىب وسالمه عليه عن شرب اخلمر وشـرب            أكلوانا عن   
الدم واكل حلم اخلرتير وبيع األصنام وجتارة األصنام وقال كل هذه رزقها حرام             

انا عن التبتل وترك النكاح وانا عن اجلشـع          نزيد مثن السلعة و    أنوانا على   
 وعمتها وانا عـن التـربج      املرأة جنمع بني    أن وانا   األختني جنمع بني    أنوانا  
 يف السرقة وانا عن    اإلسراف وانا عن    واملقتولة واملصعوقة  امليتة أكل أنوانا  

 وانا  األموال عن ب     وانا الرشوةاملكيال و انا عن االحتكار وانا عن اخذ         
 أهلـها  إىل نردها   أن إال اللقيطة نأخذ أن الناس    بالباطل وانا        أموال أكلعن  

 مال املسـلم ظلمـا      نأخذ أن الغش وعن االستبانه وانا      أنواعوانا عن مجيع    
 صلوات رىب وسالمه عليه وانا عن قتل النفس بغري حق وانا عن قتل              وكراهية

لفقر  وانا عن االنتحار وانا عن الزنا  وانا عن اللواط وانا              خشيه ا  الدواأل
عن شرب اخلمر وقال عاصره وحامله وبايعه وانا عن عصيان الوالدين وانـا             

 األمـوات  حنرق   أن وانا عن التعذيب بالنار وانا       أبيهعن انتساب الولد لغري     
ن على الرب   أو  عن نتع   وأمرناالباطل   عن   اإلعانةوانا عن املثلى باملوتى وانا عن       

 معصية يفلوق  خم طاعة عدم   يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم         وأمرنا واإلحسان
اهللا وانا عن احللف كذبا واليمني الغموص وانا عن النظر على العورات وانا             

 وعـن الـيمني     والتبذير اإلسراف بيوت قوم وكذلك انا عن       يفعلى االطالع   
انا عن التجسس  وانا عن سوء الظن بالصاحلني وانا عن التحاسـد              و اآلمثة

 واإلعجـاب  الباطل وانا عن الكرب والفخـر        يف التناسيوالتباغض وانا عن    
واخليالء وانا صلوات رىب وسالمه عليه ملا كل ما فيه شر كذلك انا  صلوات               
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رىب وسالمه عليه  ال      لغري الوارث  وقال صلوات       الوصيةرىب وسالمه عليه  عن      
 اإليذاء السيف خشيه    األخ تعاطي اجلار وانا عن     إيذاءوصيه لوارث وانا عن     

 شـرعي  مل يكن فيها حمذور إن اهلديةوانا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن رد         
 نتمىن مـا    أن املال للسفهاء  وى      إعطاء وى عن    والتبذير اإلسرافوى عن   

  ةعض وانا على ان ال نكتم الشهادفضل اهللا بعضنا على ب
 

الرسول حممد صلي اهللا عليه وسلم اشرف اخللق واطهر النبيني ما زين وال كذب وال سرق                
  : ال يرضي اهللا الدليليء شأيوال عمل 

 
 بالزنا ال يوجد من الكفار من اموه أن

 قبل وبعد الرسالة األمنيال يوجد من الكفار من امه بالكذب بل كان امسه عندهم الصادق 
 ال يوجد من الكفار من امه بالسرقة
 ال يوجد من الكفار من امه بالظلم
 ال يوجد من الكفار من امه بالفسق

 ال يوجد من الكفار من امه بالكره للغري
 ال يوجد من الكفار من امه بعدم العمل مبا يرضي اهللا

 ال يوجد من الكفار من امه بعدم احملبة
 جد من الكفار من امه بالفجور مثل أنبيائكال يو
 

  بكل خري حىت املسيحنبياءاألذكر 
 ذكر موسي باخلري وعدم معصية اهللا
 ذكر هارون باخلري وعدم معصية اهللا
 ذكر سيدنا أيوب بالصرب وكل خري

 ذكر املسيح بأنه كلمة اهللا يعين خملوق بكلمة من اهللا كن فيكون
  يعين روح من السماء يعين من عند اهللاذكر املسيح انه روح من اهللا
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ذكر املسيح بأنه بر بأمه يف الوقت نفسه الكتاب املقدس جعل املسيح يتكلم مع أمـه بأسـلوب ال    
 يليق أبدا

 ذكر املسيح بأنه رسول وعمل معجزات
لـو كـان رسـول      .. الرسول حممد صلي اهللا عليه وسلم مل يذكر امسه يف القرآن إال أربع مرات               

  يف الكتبكنريا تقول كان ذكر امسه كاذب كم
  بولس بتاعكمثلوعمل قصة كبرية 

 
 اإلسالملو كان الرسول حممد كاذب ما كان يذكر املسيح يف بعض األناجيل اللى موجودة قبل 

  العربانيني الذي رآه جريوم يف سوريا إجنيلمثل 
 وذكر ان يف نيب سيأيت بتشريع كامل
 ان قال واهللا لو فاطمة بنيت  لقطعت يدها لو كان الرسول حممد كاذب ما ك

 مل يتهمه أحد ذه التهم ما حدث والدليل إمنالو كان الرسول كاذب كان ممكن يزين ويسرق . 
 
لو كان الرسول كاذب ملا كان ربنا تركه حلد ما خيلص القرآن كله كامل بدون ما ميوت مقتول                  . 

 زي ما مكتوب يف الشريعة
 ل كدهزي بولس ما مات مقتو. 
 ألـف  شـخص      وأربعـني  وأربعـة  ألفلو كان الرسول كاذب ما كان اسلم وآمن باهللا مائة           . 

  اسلموا وقالوا ال اله اال اهللا١٤٤٠٠٠
  ةكثريعجزات مب قاملو كان الرسول كاذب ما كان . 
 لدرجة أن يف مواقع كاملة يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة بتاعت الرسول. 
 علمية ما كان  حد يعرف بيها يف عصره واكتشـفوها           أشياء كاذب ما كان قال      لو كان الرسول  . 

  سنة١٤٠٠اآلن بعد 
 أكثر األديـان انتشـاراً يف العـامل         ويكونلو كان الرسول كاذب ما كان  دينه ينتشر باقتناع           . 

  علماء الغربباعتراف
 لو كان الرسول كاذب ما كان دعي لعبادة اهللا. 
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 ما كان  قال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وأمر ا كل مسـلم يقـرأ                 لو كان الرسول كاذب   . 
 القرآن الكرمي

 لو كان الرسول كاذب ما كان دعي الناس لإلميان بان املسيح نيب ورسول وعبد. 
 وكلمة اهللا وروح منه. 
 لو كان الرسول كاذب ما كان أمر الناس باحملبة . 
  بالصدقة لو كان الرسول كاذب ما كان أمر الناس. 
 لو كان الرسول كاذب ما كان أمر الناس بالصيام هللا. 
 لو كان الرسول كاذب ما كان أمر الناس بالسجود هللا وحده. 
 اهللا عز وجل حافظ علي القرآن الكرمي حرف حرف بدون تغيري وال             إذالو كان الرسول كاذب مل    . 

 تبديل وال حتريف
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وكل دبيب الطري املاشي على أربع فهـو  : ١١/٢٠ ينيوطيور بأربعة أرجل األ

 أن يقول أن    نصراين أرجل ائيا وال يقدر أي       بأربعةال يوجد طري    . وه لكم مكر
 أن اجلراد حـالل     -٢ اجلراد له أكثر من أربعه أرجل        -١املقصود هنا اجلراد ال   

اجلراد على اجناسة والدبا على اجناسه      .هذا منه تأكلون  : ١١/٢٢ينيوعندهم أل 
 .واحلرجوان على اجناسه واجلندب على اجناسه

قف القضبان اليت قشرها يف األجران يف أوو) ٣٨ (-:٣٠  املخطط تكوينالغنم
لتتـوحم عنـد جميئهـا      .جتاه الغنم .مساقي املاء حيث كانت الغنم جتيء لتشرب      

 فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم خمطّطات ورقطا وبلقا) ٣٩(لتشرب
 

 ن أبيه؟؟؟االبن األصغر اكرب م!!!  يف عمر اخزيا عندما ملَكاالختالف

هذا املوضوع فيه الكثري من اجلدل واللغط من علماء أهل الكتاب حىت صـار              
 النقيض فصاروا مضـحكة العقـالء       إىل من النقيض    االختالف إىلاألمر بينهم   

والواقع إن وافقت أحدهم لصار إخزيا أكرب من أبيه وإن وافقت الطرف اآلخر             
 ما قالوه لكان التحريف الزماً واقعاً ال شك فيه فأنظر 

 
كان أخزيا ابن اثنتني وعشرين سنة حني ملـك          : ( ٨/٢٦يف سفر امللوك الثاين     

 ) .وملك سنة واحدة يف أروشليم 
كان أخزيا ابن إثنتني وأربعني سنة حـني        : ( ٢٢/٢ الثاين   األيامويف سفر أخبار    

 ) .رشليم أوملك وملك سنة واحدة يف 
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ال شك أن النص الثاين غلط ألن أباه         مبقدار عشرين سنة و    اختالففبني النصني   
 ٢-٢٢/١ و ٢١/٢٠ الثاين األياميهورام على حسب ما يف سفر أخبار 

 كان ابن اثنتني وثالثني سنة حني ملك وملك مثاين سـنني يف              :٢١/٢٠أخبار٢
د ولكن ليس يف قبـور      أو وذهب غري مأسوف عليه ودفنوه يف مدينة د        رشليمأو

 امللوك
رشليم اخزيا ابنه األصغر عوضا عنه الن مجيع        أوان  وملك سك : ٢٢/١ أخبار  ٢
فملك اخزيا بن يهـو رام      . احمللّة إىللني قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب        واأل

كان اخزيا ابن اثنتني وأربعني سنة حني ملك وملك سنة واحدة  (2) ملك يهوذا
 .رشليم واسم أمه عثليا بنت عمريأويف 
 

وتوىل ،  يهورام األب مات وهو ابن أربعني سنة         فيتضح من النصوص السابقة أن    
أخزيا امللك بعد موت ابيه مباشرة فلو مل يكن النص الثاين غلط يلزم أن يكـون                

وقد أقـر آدم  ، أخزيا أكرب من أبيه بسنتني وهو أمر ممتنع عند العقالء من الناس            
 وقع من غلط    االختالف يف تفاسريهم بأن هذا      وإسكاتكالرك وهورن وهنري    

قال الدكتور كـين    : ( وقد قال آدم كالرك يف ذيل شرح هذه العبارة        ، الكاتب  
 .  كالمه انتهى)) إن يف هذه اآلية ثالثة حتريفات جسيمة : كات 

 
والعقـل   أكرب من أبيه هل هذا يوافـق العلـم           االبنفهل من املعقول أن يصبح      

 !؟ والفطرة 
 وعلى حسـب تـواريخ      أم األصح ما قاله آدم كالرك أن هذا من التحريف ؟          

امللوك املذكورة يف قاموس الكتاب املقدس جتد أن والدة امللك يهـورام سـنة              
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أي قبل والدة   ، م  .  ق   ٥٨٥ووالدة ابنه األصغر امللك اخزيا سنة       ، م  .ق٥٨٣
أبيه بسنتني وليتنا نعرف أن إخوة اخزيا الكبار حبوايل كم سنة ولدوا قبل أبـيهم       

 يهورام ؟
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 من مجيـع  أنت للحية ألنك فعلت هذا ملعونة اإللهفقال الرب : ٣/١٤ تكوين
 أيـام على بطنك تسعني وترابا تـأكلني كـل         .البهائم ومن مجيع وحوش الربية    

 .حياتك
  -:  كمـا يلـي      ٨-٦/٦النملة بال قائد وال عريف؟ جاء يف سـفر األمثـال            

اليت ) ٧. (رقها وكن حكيما  تأمل ط . الكسالن أيها النملة   إىلاذهب  : ٦/٦أمثال
وتعد يف الصيف طعامهـا وجتمـع يف         ) ٨( متسلط   أو عريف   أوليس هلا قائد    

 .أكلهااحلصاد 
هل النملة بـال    .. وااااحسرتاه على عقول البشر وعلى ما يقولون أنه كالم اهللا         

قائد وال عريف ؟؟ هل تصدق أن أمة النمل ليس هلا قائد وال يوجد من يقودها                
مة كأمة البشر هلا قانوا االقتصادي، و السياسي، و االجتماعي بل و            ؟؟ النمل أ  
 احلديث وهذا ما أثبته العلم أيضاالعسكري 

...  تنظرا للشمس  أنالنور حلو وخري للعينني     : ١١/٧العني تنظر للشمس جامعة   
إن كثـرة  ، هل الطب احلديث يقول لنا أن األفضل للعينني أن تنظرا للشـمس    

 يسبب العمى وهذا معروف حىت لعوام الناس وليس لألطبـاء            الشمس إىلالنظر  
 فقط فهل يقبل العلم ذا ؟
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 إنأخـرب   .األرض أسستاين كنت حني    :٣٨/٤ أيوب -:ية  أو هلا قواعد وحجر ز    األرض
 أيعلى  ) 6. ( من مد عليها مطمارا    أو. تعلم ألنك.من وضع قياسها  ) 5. (كان عندك فهم  

 يتهاأوز من وضع حجر أوشيء قرت قواعدها 
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 واملسـكونة منـذ     األرض أبدأت   أو تولد اجلبال    أنمن قبل   : ٩٠/٢ مزمور -:

 ما هذا الكالم.  اهللاأنت األبد إىل األزل
 أمـر  ألنـه لتسبح اسـم الـرب      )٥/(١٤٨هل السموات هلا حد من املزمور     

ما كـان   وهذا  . وضع هلا حدا فلن تتعداه      .واألبد الدهر   إىلوثبتها  ) ٦(فخلقت
 القدمي من الزمن    يفيتخيله كل طفل صغري ألنه ال يعلم ما وصل إليه العلم كما             
 فلم يعرف ما سيوصل إليه العلم احلديث فهل هذا كالم اهللا
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ما هـو  .. ألنه جيتر لكنه ال يشق ظلفا فهو جنس لكم.واألرنب :١١/٦ ينيواأل
واخلرتير ألنـه   ) ٧:١١(يني  ومن يشق أم الذي ال يشق ؟ الأل       النجس للنصارى   

 .يشق ظلفا ويقسمه ظلفني لكنه ال جيتر فهو جنس لكم
 

 الشمس تشرق وتغرب 
الشمس تشرق مث تغرب ، مسرعة       ] : (( ٥ عدد   ١[ يقول كاتب سفر اجلامعة     

وهل الشمس تتحرك ؟ مبعين أا تتحرك حول        )) إيل موضعها الذي منه طلعت      
 األرض هل الشمس تتحرك حول رضاأل
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  -:املاء وبدء اخلليقة
. األرضات و أويف البدء خلق اهللا السم     (( ٢- ١ : ١ صحاحإل١سفر التكوين   

ات أوثبت علميـا أن السـم     )) يرف على وجه املياه     ..  خربة   األرضوكانت  
 على مدى باليني السنني وهو ما       I  كانتا كتلة غازية تفككت بأمر اهللا        األرضو
دعى باالنفجار الكبري ، ومنذ بضعة باليني مـن السـنني تكونـت اموعـة               ي

 .ووجود املاء يف تلك املرحلة مرفوض علمياً . الشمسية
أعِمدةُ السماِء تتزعزع   ١١(   ١١ عدد   ٢٦ات هلا أعمده يف أيوب      أوهل السم 

 )' وترتِعد عجبا ِمن تهديِدِه
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ية زوايا ذلك ألن األشياء     األرضال ميكن ألحد أن يفكر أن للكرة         ومربعة  !!! 
 الكتاب املقدس ادعى ادعاء غبيـاً بـأن         أناملسطحة فقط هي اليت هلا زوايا إال        

 وهذا طبقاً ملا   !  أربعة زوايارضلأل
 

 ١ عدد ٧جاء يف سفر الرؤيا 

) الَِئكٍَة وةَ معبأَر ذَِلك دعب تأَيرا وايولَى زع ـونَ  األرضاِقِفنيِبسحِع ، يباَألر 
 احرٍّ األرضِريلَى بع ِريح بهفَالَ ت ،عبٍر أو اَألرحر أو بجسـفر دنيـال    )  ش

 أقصـى  إىل السماء ومنظرها    إىلفكربت الشجرة وقويت فبلغ علوها      ) ١١:٤(
 ..األرضكل 
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  األربـع األرض قد أزفت على زوايا النهاية (  : ٢عدد ٧سفر حزقيال * -*

 زوايـا   أربـع  مالئكة واقفني علـى      أربعةوبعد هذا رأيت    ) ١:٧(رؤيا يوحنا   )
 وال على البحر    األرض لكي ال ب ريح على       األرض رياح   أربع ممسكني   األرض

 ويخرج ِليِضلَّ اُألمم الَِّذين ِفي أَربـِع        ٨ عدد ٢٠وال على شجرة ما سفر الرؤيا       
ا زايكما ورد يفاالجتاهاتعلماً بأن الكتاب املقدس حدد .. األرضو . 
 
 كان البوابون يف الشرق     األربع يف اجلهات     :٢٤عدد٩يل  و األ األيامأخبار  * -*

ـ  االجتاهـات فالكتاب حدد   .....والغرب والشمال واجلنوب      ومـن   اوالزواي
 يفبـها كمـا      كروية فكت  األرض أن   عصره يفالواضح أن الكاتب لن يتوصلوا      

 مربعه ولكن بعـد توصـل   األرض الصغر كنا نتخيل أن    يفمعتقدة كما أننا كنا     
 ..  عصر الكاتب فلم يعرف يفالعلم علمنا ولكنه مل يتوصل العلم احلديث 

 
 العهد اجلديد   يف الكتاب املقدس    يفهناك الكثري والكثري من مثل هذه النصوص        

 والقدمي 
 

 حمرف وقد صدق اهللا عز وجل كما ورد هل ما زال الكتاب املقدس غري 
فَويلٌ لِّلَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هـذَا ِمن ِعنِد اللِّه ِليشترواْ ِبِه             ((

سورة البقـرة   )) ثَمناً قَِليالً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيِديِهم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ          
 ٧٩ اآلية
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 أو النقصان   أوالتحريف هو التغيري الواقع يف كالم اهللا سواء وقع بسبب الزيادة            
تبديل بعض األلفاظ ببعض آخر أياً كان سبب ذلك التغيري إن كان عـن سـوء    

طعة أن  قصد، أم عن حسن قصد، أم عن سهو وغفلة ، وحنن نؤمن بالدالئل القا             
 .التحريف ذا املعىن واقع يف األناجيل اليت بني أيدي النصارى اليوم 

 
  قبل القرآنالسماوية الكتب يفوما هو اعتقادنا كمسلمني 

 بـل     ، السـماوية مل يدعي أي مسلم أن القرآن الكرمي مبعزل عن باقي الكتب            
لعـزة   مـن رب ا السـماوية خالصة عقيدة املسلمني أن القرآن و كافة الكتب     

 تواله اهللا حبفظه بعـد أن أضـاع أتبـاع            وأن القرآن فقط   .. تعاىلسبحانه و   
لذا فما كـان  .. الرساالت السابقة األمانة فقامت عليهم احلجة بتحريف كتبهم    

 .. طبيعة األمور إىلمشتركا فريجع 
 

 النصارى مبسط لكتب تقسيم



 - ١٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد
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 أم كانوا مع املسـيح أم  أيهل الذين كتبوا األناجيل هم شهود عيان للمسيح     

 أم جمهولني  ؟
  الثاينجنيل مرقص ليس معروف وال يوجد دليل أنه كاتب اإل- ١
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 لوقا الكنيسة ادعت انه تلميذ بولس وبالطبع ال يوجد دليل علـى هـذا               - ٢
 فهو ليس شاهد عيان. الكالم 

  مىت بالدليل؟إجنيلو كاتب  من ه- ٣
  .احلواري يوحنا هو يوحنا إجنيل كاتب أن يل يوحنا اثبت إجنيل - ٤
 

ملحوظة هامة أن األناجيل سميت ذه األمساء يف القرن الثاين علي سبيل املثـال           
  ٣٦ صفحة مىت إجنيل املسكني يف مقدمة مىت راجع تفسري مىت إجنيل

 
 .  املسيح ائياأيسيح وال ر بولس ليس من تالميذ املأما -٥
.  كبار علماء النصارى     باتفاق غري معروف وجمهول     العربانيني كاتب رسالة    -٦

  التفاصيلإليكموسنعرض 
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 وحيتوى على   األرثوذكس كتاب من الكتب املقدسة كالم اهللا هل هو كتاب           أي
 كتاب) ٦٦(

 كتاب) ٧٣(على  العهدين يفأم الكتاب املقدس عند الكاثوليك حيتوى 
 زيادة مع العلم بأن حىت العهد اجلديد بينهم به اختالف           أو نقص   قبله كتاب   أي

.  كتاب كالم اهللا   أي...  الترمجة نفسها كما سنورد بعد ذلك        يفشاسع وواضح   
  ال ؟؟واآلخروكيف حنكم على واحد 

 
   إن :  ألين أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتـاب          )٢٢:١٨(رؤيا يوحنا

.... كان أحد يزيد على هذا يزيد اهللا عليه الضربات املكتوبة يف هذا الكتـاب             
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وإن كان أحد حيذف من أقوال كتاب هذه النبوة حيذف اهللا نصيبه مـن سـفر                
مبعىن من زاد على    .. ..احلياة، ومن املدينة املقدسة، ومن املكتوب يف هذا الكتاب        

 ما زاد ومن أنقص لـيس لـه          ضربات بعد  عليه اهللا   سيزيد أنقصه أوكالم اهللا   
 ..!!!نصيب من سفر احلياة ومن املدينة املقدسة 
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مل أرسلهم وال . بامسينبياءاألبالكذب يتنبأ . فقال الرب يل:١٤عدد١٤ ارميا**

 ن لكمأوبرؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوم هم يتنب.أمرم وال كلمتهم
 إنسـان أما وحي الرب فال تذكروه بعد الن كلمة كل  :٣٦عدد ٢٣ رميا **

 تكون وحيه إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا
 
 إىلحقـا انـه   .كيف تقولون حنن حكماء وشريعة الرب معنا :٨ عدد٨ ارميا**

 الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب
 . بالشرأفكارهمكل علي . اليوم كله حيرفون كالمي :٥ عدد ٥٦مزمور**
 الذين أخذمت الناموس بترتيب مالئكة ومل حتفظوه : ٥٣ عدد ٧ الرسل أعمال**
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 الـذين  نبياءاأل هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم        :١٦ عدد   ٢٣ ارميا**
 .يتكلمون برؤيا قلبهم ال عن فم الرب.فام جيعلونكم باطال.ن لكمأويتنب
 والكهنة تنجسوا مجيعا بل يف بييت وجـدت         نبياءاألالن  : ١١ عدد ٢٣ ارميا**

 شرهم يقول الرب
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وبنو عزرة يثـر ومـرد وعـافر         ) : (( ١٧ : ٤( ل  و األ األيامسفر أخبار   **

 ))وحبلت مبرمي ومشاي ويشبح ايب اشتموع .......ويالون
يف الزىن اآلن يزنـون زىن      فقلت عن البالية     ) : (( ٣٤ : ٢٣( سفر حزقيال   **

 ....... ))معها وهي 
 
.......  الشعب وقال هلم     إىلفاحندر موسى    ) : (( ٢٥ : ١٩( سفر اخلروج   **
(( 

 املبغضني  والعمى القناة والعرج    إىلويبلغ   ) : ((٨ : ٥( سفر صموئيل الثاين    **
 . ))أعرج أو أعمىلذلك يقولون ال يدخل البيت ........ د أومن نفس د

...... رشليم تنسى مييين    أوان نسيتك يا     ) : (( ٥ : ١٣٧( من سفر املزامري    **
(( 
ان اتقيتم الرب وعبدمتوه     ) : (( ١٥-١٤: ١٢ ( ل  ومن سفر صموئيل األ   **

 الذي ميلك عليكم    أيضاومسعتم صوته ومل تعصوا قول الرب وكنتم انتم وامللك          
 ......... ))وراء الرب اهلكم 
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 يقـول   إسرائيل ملك   إىلفأتى بالكتاب    ) : (( ٦ : ٥( الثاين  من سفر امللوك    **
 ))، فاآلن عند وصول هذا الكتاب......... فيه 
 
 مسعتم مسعا صوت الرب اهلكـم   إذاويكون   ) : ((.١٥ : ٦( من سفر زكريا    **

(( ....... 
 

 
E
= : 
� ��F
0;� G4H� I��J �?? KL� �F � M- ����  ���� 	
���  
 
 )١٤ : ٢١العدد ( ر حروب الرب وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف  سف.

. . . . . . . دية أرنون   أوواهب يف سوفة و   : لذلك يقال يف كتاب حروب الرب     
. 

 )١٣ : ١٠يشوع ( سفر ياشر وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف 
أليس هذا مكتوبا يف سفر ياشر؟ فوقفت الشمس يف كبد السـماء ومل تعجـل               

 ......و يوم كاملللغروب حن
 
 )٤١ : ١١لوامللوك األ( سفر أمور سليمان جاء ذكره يف  .

وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمتـه هـي مكتوبـة يف سـفر أمـور                 
 .......سليمان

 )٨: ٣٦ الثاين األيام( بقية امور يهوياقيم و رجاساته اليت عمل ذكرها يف 
جد فيه مكتوبة يف سـفر ملـوك       وبقية أمور يهوياقيم ورجاساته اليت عمل وما و       

 ....وملك يهوياكني ابنه عوضا عنه.  ويهوذاإسرائيل
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 األيـام أخبـار  ( أسفار أخبار ناثان النيب وأخيا الشيلوين ورؤي عدو الرائي  .
 )٢٩ : ٩الثاين

ىل واالخرية أما هي مكتوبة يف اخبار ناثان النيب ويف نبوة           ووبقية امور سليمان األ   
 .......... رؤى يعدو الرائي على يربعام بن نباطاخيا الشيلوين ويف

 
 ) ١٥ :١٢ الثاين األيامأخبار (سفري أخبار مشعيا النيب وعدو الرائي 

ىل واألخرية مكتوبة يف أخبار مشعيا النيب وعدو الرائـي عـن            ووأمور رحبعام األ  
 .......األياموكانت حروب بني رحبعام ويربعام كل . االنتساب

  )٢٦: ٢٤يشوع ( املنسوب ليشوع سفر شريعة اهللا 
وأخذ حجرا كبريا ونصبه هنـاك      . وكتب يشوع هذا الكالم يف سفر شريعة اهللا       

 ....،حتت البلوطة اليت عند مقدس الرب
 

 ) ٣١: ٨يشوع ( سفر توراة موسى 

كما هـو مكتـوب يف سـفر تـوراة          ، إسرائيلكما أمر موسى عبد الرب بين       
 .....موسى

 ) ٦: ٢٣وع يش( سفر شريعة موسى  .

فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل املكتوب يف سفر شريعة موسى حىت ال 
 ...... مشاالأوحتيدوا عنها ميينا 

 ) ٢٩:٢٩ل و األاأليام( سفري أخبار صموئيل الرائي وأخبار جاد الرائي 

ىل و االخرية هي مكتوبة يف اخبار صـموئيل الرائـي و            ود امللك األ  أوو امور د  
 النيباخبار ناثان 
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  أين هذا السفر ؟؟
 

 درجا آخر ودفعه لباروخ بن نرييا الكاتب فكتب         ارميافاخذ  :٣٢ عدد ٣٦ارميا
 كل كالم السفر الذي احرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار وزيـد       ارميافيه عن فم    

   كالم كثري مثلهأيضاعليه 

م كثري   كتب السفر مرة أخرى وقد أزاد عليه كال        ارمياهذا ما يقوله الكتاب أن      
 مثله ولكن حنن نتسائل أين هذا السفر ؟؟

 
وهذا علي سبيل املثال ال احلصر مما يدل علي ضياع اسفار عديدة أستشهد ـا               
كتاب العهد القدمي والعديد منها موجود ولكن الكنيسة تصنفه حتت بند األسفار            

 . ! ذيهما نصدق
 

ياشر وهذا هو رابط هلذا     ردناها سلفا سفر    أوومن األسفار الغري معترف ا واليت       
 : السفر ملن يريد اإلطالع عليه وهو باللغة اإلجنليزية

-earth.www://http
htm.cont-jasher/Jas/Pseudepigrapha/com.history 

 
 نصوص غري موجودة مؤلفة وليست كالم اهللا

فمـن نـزل   .الن مالكا كان يرتل أحيانا يف الربكة وحيرك املاء      : ٤عدد  ٥يوحنا  
 .ال بعد حتريك املاء كان يربأ من أي مرض اعتراهأو

 النسخة االجنليزيه حيث اا االصل فمن اين اتى هذا          يفهذا النص غري موجود     
 النص ؟
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عهـد اجلديـد    ترمجة الكاثوليك وال النسخة البولسـيه لل يف غري موجود    أيضاو
 اين كالم اهللا ؟) . NO TEXT(ومكتوب 

كتبت اليكم يف الرسالة ان ال ختالطوا الزنـاة      ) : (( ٩ : ٥( ىل  وكورنثوس األ 
فكتابات بولس املرسله هنا وهناك املوجـودة يف العهـد            اين هذه الرساله ؟     ))

ـ   اجلديد كلها رسائل فأين إذن الرسالة املشار اليها يف النص ؟           ة بكـل    االجاب
 !!وضوح اا مفقودة 
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 مىت صلب املسيح ؟ -١

 انـه صـلب   أي. . . .  وكانت الساعة الثالثة فصلبوه    )١٥:٢٥( مرقص   إجنيل
  ولكنالساعة الثالثة

خة العربية املشـتركة وكانـت السـاعة        سحسب الن ) ١٥:٢٥( مرقص   إجنيل
 .بوه حني صلالتاسعة صباحا

الساعة وكان استعداد الفصح ، وحنو      ) ١٩:١٤( يوحنا   إجنيلوهذا يتناقض مع    
! اصـلبه ! خذه  ! خذه: فصرخوا) ١٥! .(هوذا ملككم : فقال لليهود . السادسة

ليس لنـا ملـك إال      : أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة    : قال هلم بيالطس  
 ! .قيصر

 العربيـة املشـتركة      حسب النسـخة   )١٩:١٤( يوحنا   إجنيلوهذا يتناقض مع    
: فقال لليهود . والوقت حنو الظهر  وكان ذلك يوم اجلمعة، يوم التهيئة للفصح،        ..

 !  ها هو ملككم
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 هـذه  ؟ وبذلك الكالم املذكور ال ميكن اخلـروج مـن     إذافمىت صلب املسيح    
 !! طريقة أياملشكلة بل مصيبة ب

����� 
 
 ) ٣:٤( لوقا إجنيل يف تناقض قول يوحنا  كما موجود -٢

صـوت  :  كما هو مكتوب يف سفر أقوال إشعياء النيب القائل           ...حسب نسخة الفانديك    
 .أعدوا طريق الرب ، اصنعوا سبله مستقيمة: صارخ يف الربية 

  كما كتب النبـي إشعيا... حسب النسخة العربية املشتركة
  على حسب ما هو مكتوب، يف سفر أقوال أشعيا النيب...حسب النسخة البولسية 

  منهم الناقص ؟أي النصوص  به زيادة وأي
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 أهم نص يثبت التجسد والهوت املسيح)  ٥:٧(ىل و رسالة يوحنا األإىل فلننظر -٣
 

 ... حسب نسخة الفانديك
 . اآلب، والكلمة، والروح القدس: فإن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة

 .وهؤالء الثالثة هم واحد
 

 ... شتركة حسب النسخة العربية امل
 .والذين يشهدون هم ثالثة

 
 ... حسب النسخة الكاثوليكية 

 :والذين يشهدون ثالثة
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 حسب نسخة الفانديك والنسخ إىلوبعد ذلك يتضح لنا التحريف الواضح فلننظر للعدد الت  
والثالثة هـم يف    . الروح، واملاء، والدم  :  هم ثالثة  األرضوالذين يشهدون يف    ... االخرى  
 .الواحد

 
 الـذين  إىلإن النص كان الذين يشهدون هم ثالثة الروح واملاء والدم  ولكـن حترفـت       ف

 الروح األرض يف السماء ثالثة االب والكلمة والروح القدس والذين يشهدون    يفيشهدون  
 . حسىب اهللا ونعم الوكيل ... والدم واملاء 
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 ىل الصحيحة أم االخرى ؟ وفلننظر هل األ) ٩:٣٥( يوحنا إجنيل يف كما ورد أيضا و-٤

 !!والدليل 
أتؤمن بابن :  فسمع يسوع أم أخرجوه خارجا، فوجده وقال له...حسب نسخة الفانديك 

 اهللا؟
: فسمع يسوع أم طردوه، فقال له عنـدما لقــيه          ... حسب النسخة العربية املشتركة   

 ؟نسانأتؤمن أنت بابن اإل
أتؤمن أنت بابن   :  فلقيه وقال له  .  طردوه  فسمع يسوع أم   ...حسب النسخة الكاثوليك    

 ! ؟ وهذا التحريف أن املسيح هو اهللا نساناإل
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  طفل متزوج وهو بن مثاين سنوات؟؟-٥

 كان يهوياكني ابن مثاين سنني حني ملك وملك ثالثة اشـهر       :٩عدد٣٦  الثاين   األيامأخبار  
 سب نسخة الفانديكح... وعمل الشر يف عيين الرب .رشليمأووعشرة أيام يف 
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كان يهوياكني ابن مثاين عشرة سنة حني ملك وملك ثالثـة    :٨عدد٢٤سفر ملوك الثاين 
 حسب نسخة الفانديك... رشليم أوواسم أمه حنوشتا بنت الناثان من .رشليمأواشهر يف 

 
ل نرى أن طفل ومتزوج وملـك وعنـدة سـبايا فيكـف مث            و األ يف حرفت وهو ان     إذامل

 تصححت وعدلوها
 

 .. ننظر حسب النسخة العربية املشتركة
 وكان يوياكني ابن مثاين عشرة سنة حني ملك، وملك ثالثة            ..٩عدد٣٦  الثاين األيامأخبار  

 !رشليم، وفعل الشر يف نظر الربأوأشهر وعشرة أيام ب
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 ) ٩:٦( التكوين يفواإلجابة ) شيثا، شيتا ( والسؤال ما أسم ابن ادم -٦

 وعاش آدم مئة وثالثني سنة وولد ولدا على شبهه كصـورته            . .نديك  حسب نسخة الفا  
 .ودعا امسه شيثا

 وعاش آدم مئة وثالثني سنة، وولد ولدا علـى مثالـه   . .حسب النسخة العربية املشتركة  
 .كصورته، ومساه شيتا

 وعاش آدم مئة وثالثني سنة، وولد ولدا على مثاله كصورته           . .حسب النسخة الكاثوليك    
 .ه شيتاومسا
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 ))يوموأل، ي ووأل ((
 ي ويهوذا وبني ومشعون وألأور.. حسب نسخة الفانديك ) .. ١:٢( سفر اخلروج -٧
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هل هذا كالم اهللا الذي بـه       . ي ويهوذا   وبني ومشعون موأل  أور.. حسب نسخة الكاثوليك    
 إختالفات مثل هذه ؟؟
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ذا النص يتناقض مع باقي الكتاب املقدس       ه.. وللنظر إيل هذا الغريب من الكتاب املقدس        

 واألخرى  هولذلك تتعمد بعض النسخ بترك مكان عمر      ) لأوش(ملا قدمة من معلومات عن      
  كما سنريهحترف يف عمر

 
)). إسـرائيل وملك سنتني على    ، ل ابن سنة يف ملكه    أوكان ش ) ((١٣:١(ل  وصموئيل األ 

 حسب نسخة الفانديك!!)ملك وعندة من العمر سنة (
حسب النسخة ))....إسرائيلل أربعني سنة على بين      أووملك ش ) ((١٣:١(ل  ووئيل األ صم

 العربية املشتركة 
سـنة علـى    ... حني صار ملكا، وملك   ... ل ابن أووكان ش ) (((١٣:١(ل  وصموئيل األ 

 ))) إسرائيل
  هذهحسب نسخة الكاثوليك مكتوبة بالنقاط .....

ني سنة حني ملك، ويف السنة الثانيـة مـن    ل ابن ثالث  أوكان ش ) ((١٣:١(ل  وصموئيل األ 
 نسخة احلياة))... ملكه،

ال نعرف ما هذا الكالم وأي كالم صحيح وأي كالم خطأ ها هي بعض نسـخ الكتـاب                  
 )أين كالم اهللا ؟(املقدس فال حول وال قوة اال باهللا 
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 ث أا قالت التفسري املعاصر للكتاب املقدس حييف وردت مثال اليتكما أن بعض العجائب 

 مىت تلميذ املسيح كان إجنيلمبعىن أن كاتب .  مىت إجنيل يف مرقص موجود إجنيلمن % ٩٠
  .! غري معروف من هو مرقصأيضاينقل من مرقص ومرقص ليس شاهد عيان و

 



 - ٢٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

��SSS��� 	
��� � %&
SSSS'�- %SSS&��B 
 

 ٣٩-٣٨ العدد ١٥ اإلصحاحاملكابيني الثاين 
وإن كـان   .  ووفقت منه، فذلك ما كنت أمتـىن       تأليفقد أحسنت ال  فإن كنت   

 أووكما أن شرب اخلمر وحـدها       . ضعيفا ودون الوسط، فإين قد بذلت وسعي      
، وإمنا تطيب اخلمر ممزوجة باملاء وتعطي لـذة وطربـا،           شرب املاء وحده مضر   

 .إنتهى. كذلك تنميق الكالم يطرب مسامع مطالعي السفر
 

 هل شرب املاء مضر ؟؟
 نسان الكتاب املقدس خبصوص فضالت اإليف ورد ولنري ما
 نسانقد جعلت لك خثي البقر بدل خرء اإل       .فقال يل انظر   ١٥عدد: ٤حزقيال  

  :١٢ عـدد  ٤ ووضح هذا النص كما ورد يف حزقيـال  .فتصنع خبزك عليه

. . ختبزه أمام عيوم   نسانعلى اخلرء الذي خيرج من اإل     .كعكا من الشعري  وتأكل   
خبزهم  إسرائيلهكذا يأكل بنو    : وقال الرب ) ١٣:٤( حزقيال   يفعلماً مبا ورد    

 . بني األمم الذين أطردهم إليهمالنجس
 

 سيدك واليك أرسلين سيدي لكـي  إىلفقال ربشاقى هل   :١٢عدد٣٦ إشعياء
 ليـأكلوا عـذرم    الرجال اجلالسني على السـور       إىلأليس  .أتكلم ذا الكالم  

 .  معكم ويشربوا بوهلم
 

  ؟؟الم الذي يناقض العقل السليمما هذا الك
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ـ       : ١٧عدد١صفنيا  الـرب   إىلا  أوواضايق الناس فيمشون كالعمي الـم اخط

 . وحلمهم كاجللّةفيسفح دمهم كالتراب 
 وأنا  ازواج بقر وقال آخر اين اشتريت مخسة      : ١٩عدد١٤لوقا !  امتحان البقر 
 ..اسألك ان تعفيين.ماض المتحنها

 
  قليل مع أن الرب يكلم البقر خاصةأقول مل يأت جنون البقر من

 
 باشان اليت يف جبل السامرة الظاملة       امسعي هذا القول يا بقرات    : ١عدد٤عاموس

 .املساكني الساحقة البائسني القائلة لسادا هات لنشرب
 

 ومما يكذبه العقل وال يتصوره ما ذكـره         - :الركوب على اجلحش واألتان معاً    
وأتيـا باألتـان واجلحـش      " رشليم فقال   أو مىت عند حديثه عن دخول املسيح     

 ) ... ٧عـدد ٢١مىت  " ( عليهما  ) أي املسيح   ( ووضعا عليهما ثياما فجلس     
 .فجلوس املسيح على اجلحش واألتان معاً ال يتصوره العقل

فكان هذا كلـه    " وهو غلط وكذب أراد مىت من خالله أن حيقق نبوءة توراتية            
هو ذا ملكك يأتيك وديعـاً      : قولوا البنة صهيون  : لكي يتم ما قيل بالنيب القائل     

 ) .٥-٤عدد٢١مىت" (راكباً على أتان وجحش ابن أتان
 إىلوأتيا به   :  وجعله جيلس على اجلحش فقط، فقال      ٣٥عدد  ١٩ يفوخالفه لوقا   

 يســوع وطرحا ثياما على اجلحش وأركبا يســوع
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ـ  :١٢عدد١٩  مىت- :اخلصيان ن بطـون  ألنه يوجد خصيان ولدوا هكـذا م
ويوجد خصيان خصوا انفسهم ألجـل      .ويوجد خصيان خصاهم الناس   .امهام

أنتهي من أراد أن يقبل فليقبـل  . ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل
 وال حول وال قوة اال باهللا

 
 ٢٦-٢٥عدد١٤ ورد يف سفر صموائيل الثاين        شاقل ؟؟  ٢٠٠رجل وزن شعره    

 رجل مجيل وممدوح جدا كابشالوم من باطن        لإسرائي ومل يكن يف كل      -:ما يلي   
وعند حلقه راسه اذ كان حيلقه يف آخر        ) 26. (قدمه حىت هامته مل يكن فيه عيب      

كان يزن شعر راسه مـئيت شـاقل بـوزن     كل سنة النه كان يثقل عليه فيحلقه        
 .امللك

 
هذه  :٨عدد٢٣  صموائيل الثاين-:بطل األبطال وال حتدث يف أفالم األكشن  

هو هز رحمه   .يوشيب بشبث التحكموين رئيس الثالثة    .دأو االبطال الذين لد   امساء
 ضـرب  إذا هزه رمح تقتل هذا العدد وكيف      ،على مثان مئة قتلهم دفعة واحدة       

 ! ؟األرض عشره ستموت أو اثنني أوضربه واحد 
يشـبعام  .دأووهذا هو عدد االبطال الذين لد       :١١عدد١١ يل  و األ األيامأخبار  

 ما  ، .هو هز رحمه على ثالث مئة قتلهم دفعة واحدة        . رئيس الثوالث  بن حكموين 
  تناقض أيضاهذا الكالم و

وكان بعده مشجر بن عناة فضرب من الفلسطينيني ست مئـة   :٣١عدد٣ قضاة
 رجل مبنساس 
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  !!!!!إسرائيل خلص أيضاالبقر وهو 
ووجد حلي محار طريا فمد يده وأخذه وضرب بـه الـف    :١٥عدد١٥ قضاة
بلحي محار قتلـت الـف   .نمىتفقال مششون بلحي محار كومة كو )١٦( .رجل
  األن إسرائيل يفال تعليق ال حول وال قوة اال باهللا حنن حباجه لواحد مثله .. رجل
 

 !!   الكتاب املقدس يفاألسد بيموت مرتني 
ـ أوفقال د ((٣٤ عدد ١٧  لويقول كاتب سفر صموئيل األ ل كـان  أود لش

 فخرجت  ٣٥.  غنما فجاء اسد مع دب واخذ شاة من القطيع         عبدك يرعى البيه  
 .! ))وراءه وقتلته وانقذا من فيه وملا قام علي امسكته من ذقنه وضربته فقتلته
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لتوراة وال   يف أيدي الناس ومل يتعهد أبدا ال يف ا         جنيل اإل أومل يتعهد حبفظ التوراة     
لون جاهدين أن جيدوا هلم     أو حبفظ الكتاب وال حىت يف القرآن الذي حي        جنيليف اإل 

لكن القرآن كان صرحيا يف     . خمرج فيه يثبت صحة كتام مع أم ال يؤمنون به           
قد ائـتمن   واهللا، ضح أن القوم قد عبثوا بكتبهم وحرفوا كالم رـم أوذلك و

ولكنهم خانوا األمانـة وبـدلوا      ،  يتبعوها   البشر على هذه الكتب وأمرهم أن     
فضال عن ذلك فقد وضعنا النصوص اليت تقول بأن الكتـاب قابـل             ، وحرفوا

 للتحريف وأنه حرف بالفعل ومن الكتاب املقدس نفسه 
ولكن البعض يسأل كيف يرضى اهللا على حتريف كتابة فإن حتريـف الكتـاب              

 وقد  رض أخر رسالة ترسل لأل    يفيعترف ضمن اجلرائم مثل الزنا والسرقة ولكن        
 وعد اهللا حبفظها  وعدم ضيعها ائيا

 
وحنن نسأل هؤالء    )مىت وأين وكيف مت حتريف الكتاب       (وبعض النصارى يسأل    

 رجل ميت هل تقول أنة مات وهو أمامك         إذا يوماً ماشيا ونظرت ف    يف كنت   إذا
 قد مت حتريفه    جنيلميت أم تقول مىت وأين وكيف قتل حىت تتأكد أنة ميت فإن اإل            

 فال يهمنا من ومىت وكيف وأين حرف
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 الكتاب  اءةولكن يستدلوا بعض املبشرين ببعض النصوص ولكنهم مل يقوموا بقر         
  ...املقدس جيدا والرد عليهم

 
 ان تزول السـماء     إىلفاين احلق أقول لكم     :١٨ عدد   ٥مىت  : فمثال هذا النص    

 دة من الناموس حىت يكون الكل نقطة واحأو ال يزول حرف واحد األرضو
 

  :واملقصود بالناموس هنا هى الشريعة وليس الكتاب والدليل األيت
ـ .صانا ان مثل هذه تـرجم     أو وموسى يف الناموس   :٥ عدد   ٨: يوحنا   -*  إذافم

: ٥ عـدد    ٨:وإليكم النص من النسخة العربية املشتركة يوحنـا         .. تقول انت   
  تقول أنت؟إذا فم برجم أمثاهلا،صى يف شريعتهأووموسى 

 
نفس النص  .  يا معلّم اية وصية هي العظمى يف الناموس         :٣٦عدد  ٢٢ مىت   -*

 ، أعظم وصية يف الشـريعة    يا معلم، ما هي     .. حسب النسخة العربية املشتركة     
  ؟  ما هي الوصية الكربى يف الشريعةيا معلم، .. حسب النسخة الكاثوليك 

 
جارة مجيع كلمات هذا الناموس نقشـا        وتكتب على احل   :٨ عدد   ٢٧  تثنيه    -*

 على حجارة ولكن الشريعة فقـط  جنيلوال ميكن أن يكتبوا كلمات اإل   ... جيدا  
  تكتتباليتهى 
 
 أليس موسى قد اعطاكم الناموس وليس احد منكم يعمل          :١٩ عدد   ٧ يوحنا -*

  تطلبون ان تقتلوينإذامل.الناموس
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 نرجوا مراجعة كل من 

وسـنعرف   )الفانـديك   ،البولسية،احلياة،الكاثوليك،ركةالنسخة العربية املشت  (
 الفروق الكثرية

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 فلنرى.. الكتاب املقدس ؟) ولكن كالمى ال يزول ( هل تعىن عبارة 

 
 هذه الفقرة وشبيهتها ال تتحدث أبداً عن الكتاب املقدس من قريب وال من بعيد 

 : فأنظر ما يقول
 

 . تزوالن ولكن كالمي ال يزولاألرضء والسما: ٣٣ عدد٢١لوقا

 . تزوالن ولكن كالمي ال يزولاألرضالسماء و:٣١ عدد١٣مرقس

  تزوالن ولكن كالمي ال يزولاألرضالسماء و:٣٥ عدد٢٤مىت
 

 تتحـدث  إذافهذه العبارات الثالث جيب وضعها يف سياقها الصحيح لنعلم عن م  
ات تأيت بعد نبوءة عـن ايـة   وهل املقصود ا الكتاب املقدس ؟ إن هذه العبار       

 العامل وإقتراب القيامة

 ويف احلقيقة فهذه النبوءة مل حتدث أبداً 
 



 - ٣٥ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

النص ليس له عالقة باحلديث عن الكتاب املقدس ولكن جمموعة من النبـوءات             
ميذه ويقول أنه سـيأيت راكبـاً علـى         وعالمات النهاية يتحدث ا يسوع لتال     

 تزوالن ولكن كالمي    األرضالسحاب وسيحدث كذا وكذا وكذا مث السماء و       
 ومن العجيب أن كالمه قد زال، ال يزول 

 
 إن كل كالمه عن نبوءات وليس هلا عالقة أبداً بكالمه عن الكتاب املقدس

 وهـذا   جنيل ال يوجد نص واحد وعد من اهللا عز وجل على احلفاظ على اإل             إذا
ليس ضعف من اهللا معاذ اهللا ولكن اهللا يترك البشر يفعلوا ما يفعلوا ولكن هلـم                

 وقت للحساب 
 

����� 
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  )١٦(يهوذا يزين مع زوجة إبنه **

فقالـت  .النه مل يعلم اا كنته    .هايت ادخل عليك   فمال اليها على الطريق وقال      
) ٢٨ _ ١١ عـدد  ٣٨( والقصة كاملة يف تكوين   .  تعطيين لكي تدخل علي    إذام

الد ولد الزنا وهـو     أووهذا يوضح أن سليمان وعيسى عليهم السالم كلهم من          
 فارص بن يهوذا

 
  )٣٣(النيب لوط عليه السالم زنا ببناته **



 - ٣٧ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ومل يعلـم          فسقتا أبامها مخرا يف تلك    
 ٣٨-٣٠ عدد ١٩( والقصة وارده كاملة يف التكوين    . باضطجاعها وال بقيامها  

 ولنعرف أم محلوا منه)
 
  )٢٢(بني بن يعقوب عليه السالم زنا بزوجة أبيه بلهة وسريته كما يفأور**

ب واضطجع مـع    بني ذه أو أن ر  األرض ساكنا يف تلك     إسرائيلوحدث إذ كان    
  )٢٢ عدد٣٥(القصة كاملة يف سفر التكوين . بلهة سرية أبيه

 
  هناك امرأة زانية فدخل إليها أي غزة ورإىل اهللا مششون يذهب نيب**
 هناك امـرأة زانيـة فـدخل        أي غزة ور  إىلمث ذهب مششون    ]( ١: ١٦قضاة  [

 .)إليها
 
 ] ٣٤-٣٣: ١٦ال حزقي[ اهللا حزقيال يشجع النساء على الزىن والفجور نيب**
ورشـيتهم  ، أما أنت فقد أعطيت كل حمبيك هداياك ، لكل الزواين يعطون هدية   (

 !أي ملمارسة الزنا والفاحشة معه.) ليأتوك من كل جانب للزنا بك
 
 ابراهيم يقدم زوجته سارة إيل فرعون لينال اخلري بسببها نيب اهللا**

وحدث ملا قرب أن ((   ١٩إيل١٠(العدد ١٢(اإلصحاح التكوين يفكما ذكر  
. إين قد علمت انك امرأة حسنة املنظـر  : مصر أنه قال لساراي امرأته  يدخل

قويل . املصريون أم يقولون هذه امرأته فيقتلونين ويستبقونك   رآكإذافيكون 



 - ٣٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

دعوة للزنا لـو  )) اخلري بسببك وحتيا نفسي من أجلك ليكون يل. انك اخيت : 
 ! كان ا خري 

 
عليها املرأة املسيحية عندما تقـرأ أن   أيـة عظة تلك اليت حتصل تأشرية جنسية

صانا أن أوموسى يف الناموس  )) : اليهود املسيح قد دافع عن إمرأة زانية قال له
: وملا استمروا يسألونه انتصب وقال هلم  )) . [ ٥ : ٨يوحنا  ] (( هذه ترجم

 )) * ٧ : ٨ يوحنا ] (( الً حبجرأوكان منكم بال خطية فلريمها  من

 
مرور إيل عامل الزنا واليت أنكرها بعـض علمـاء    أوتأشرية دخول أليست هذه 

 املسيح كسر الناموس والشـريعة  أيضاوهكذا  النصارى ما فيها من دعوة للزنا
 ونقد كالمه
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 ) :اللواط(ود ميارس الشذوذ اجلنسيوا نيب اهللا د
كنت حلوا يل   .  يوناثان  أخي قد تضايقت عليك يا        :٢٦ عدد ١يل الثاين   صموائ
ود عليه السـالم    واوكما أننا نعرف أن د    .  من حمبة النساء   أعجبحمبتك يل   .جدا

 كان مجيال كما ورد
 

 حالوة مع أشقر وكان.به واتى  فارسل:-١٢ عدد١٦ لواأل  يف سفر صموائيل

 جلني فتعلقوا ببعض الر .املنظر وحسن العينني
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 الكالم من فرغ ملا وكان : هكذا ١ عدد١٨ لواأل كما ورد يف سفر صموائيل

فحـدث  .  كنفسه يوناثان واحبه دأود بنفس تعلّقت يوناثان نفس انّ لأوش مع
 املمنوع

 
 احبه النه عهدا دأوود يوناثان وقطع: ٣هكذا  ٤-٣ عدد١٨ السفر نفس  يف

 )٤( .كنفسه

 .ومنطقته وقوسه وسيفه ثيابه مع دأولد واعطاها عليه اليت اجلبة يوناثان وخلع 
 ود على ما يدبرة أبوة كما وردأول أن يقتله ولكن يوناثان بلغ دأوفأراد  ش

 
 دأوبد فسر لأوش بن يوناثان واما : - :٢ عدد ١٩ اإلصحاح يف نفس السفر 

 علـى  فـاحتفظ  واآلن قتلك ملتمس أيب لأوش قائال دأود يوناثان فاخرب.جدا

 يف أيب جبانـب  واقف اخرج وانا )٣(واختبئ خفية يف وأقم الصباح ىلإ نفسك
 وافقـه   وقـد .واخربك يصري إذام وارى عنك أيب واكلم فيه أنت الذي احلقل

  معاً للحقل خيرجا أن منه وطلب يوناثان
 

 إىل خنـرج  تعـال  دأولـد  يوناثـان  فقـال  : هكذا ١١ عدد٢٠ يف فيقول

 نسـئ  أن داعي فال السادة أيها واضحة بةاحمل. احلقل إىل كالمها فخرجا.احلقل

 الظن

 
 واسـتحلف  يوناثان عاد مث  : هكذا١٧ عدد٢٠ يوناثان قال كما ولكن ☺☺☺☺

 فتفتقـد  الشهر غدا يوناثان له وقال )١٨( نفسه حمبة احبه النه له مبحبته دأود

 ....خاليا يكون موضعك الن
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ـ  ابنة الوميك  : هكذا ٢١-٢٠ عدد١٨علماً بأن يف نفس السفر يف   لأوش

ود وال أواخـت يوناثـان د  . عينيه يف االمر فحسن لأوش فاخربوا دأود أحبت
ود عنده نساء كثريات قبل زواجه من       أوود وكان د  أونعرف السبب فتزوجها د   

ـ      أيضـا ود عنـده نسـاء كـثريات و       أول كمـا ورد أن د     أوميكال بـن ش
 مـن    سـرارى ونسـاء    أيضاد  أوواخذ د   :١٣ عدد ٢:٥صموائيل  **سرارى

 . د بنون وبناتأو لدأيضارشليم بعد جميئه من حربون فولد أو
 

د وذهـب   أوحىت قام د   :٢٧ عدد ١٨: ١وكان املهر هو كما ورد يف صموائيل      
 هو ورجاله 

د بغلفهم فأكملوها للملك ملصـاهرة      أو واتى د  وقتل من الفلسطينيني مائيت رجل    
قطعة مـن اجللـد     ) ٢٠٠(املهر هو . . . ل ميكال ابنته امرأة   أوفأعطاه ش .امللك

ود كما يف الكتاب املقـدس كـان        أوومن الواضح أن د   . املقطوعة عند اخلتان    
 تزوج ميكال واملهر معروف كما ورد       أيضامجيالً لدرجه جذب ميكال وأخوها      
 فال حول وال قوة اال باهللا..! سابقاً وفعل لواط مع أخوها يوناثان 

 
 وكـان متكئـا يف       :٢٣ عدد ١٣يوحنا: أحد التالميذ جيلس يف حضن يسوع       

 مسعـان   إليـه مـأ   أوف ) ٢٤. (حضن يسوع واحد من تالميذه كان يسوع حيبه       
فاتكأ ذاك على صدر    ) ٢٥. ( يكون الذي قال عنه    أن يسأل من عسى     أنبطرس  

وال يوجد دليل علي أن الشخص الذي كـان   ...يسوع وقال له يا سيد من هو
 يسوع حيب هذا التلميـذ      يف حضن يسوع هو يوحنا وال أي من التالميذ فكان         



 - ٤١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 ٢١ يوحنـا إجنيل حيبه كل هذا احلب وكما ورد عن قصه حبة يف          إذاوال نذري مل  
 أيضـا فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع حيبه يتبعه وهو           :. ٢٠عدد

وال . الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسـلمك             
 .. .. ..م ندري كيف جيلس علي صدره إال وهو نائ

 مث صعد واضطجع فوق الصيب ووضع        :٣٤ عدد ٤ اإلصحاحسفر امللوك الثاين    
. فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه ومتدد عليه فسخن جسد الولد             

 هناك وصعد ومتدد عليـه      إىل هنا وتارة    إىلمث عاد ومتشى يف البيت تارة       ) ٣٥(
مره أخري الكتاب املقدس يدعوا     . نيهفعطس الصيب سبع مرات مث فتح الصيب عي       

من يؤمن به إيل الشذوذ اجلنسي كما ورد مسبقاً فال ندري كيف يضع فمهـم               
 جسم هذا الولد قد سخن وكان قلقاً ويتمشـي          إذاهكذا وال عينيه وال يديه ومل     

 ..!هنا وهناك 
 

  ىوال ننس
  ال يدخل ابن زنا يف مجاعة الرب حىت اجليل العاشر

 
ال يدخل ابن زنا يف مجاعة الرب حىت اجليل  (٢عدد ٢٣ثنية يقول سفر الت

  )العاشر
 

، وال يدخل ) ال زنا من يهوذا وزارحأو(إذن ال يدخل التوأم فارص وزارح 
 وال يدخل -، وال يدخل عوبيد ابن راعوث املوابية ) ابن راحاب الزانية(بوعز 

د أو وال يدخل د،) ٣: ٢٣تثنية (  مجاعة الرب حىت اجليل العاشر يفعموىن 



 - ٤٢ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

فهو ابن املرأة الزانية زوجة (، وال يدخل سليمان ) ٣٠-١٢: ٣٨تكوين (
ألن اسم أمه (، وال يدخل رحبعام بن سليمان ) دأو زنت مع داليتريا احلثى أو

 وال  )! مجاعة الرب حىت اجليل العاشريف وال يدخل عموىن -نعمة العمونية 
 معظم  )٤: ٤٩تكوين ( زىن بزوجة أبيه  مجاعة الرب ألنه يف أيضابني أويدخل ر

هؤالء األشخاص أنساب الرب يسوع رب اجلنود فهل سيدخل يسوع ملكوت 
 )١٧-١: ١مىت  ( يفعند النصارى  كما هو موجود )اهللا عز وجل (يسوع
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  النيب هارون عليه السالم**

فأخذ ذلك من أيديهم وصـوره      ) ٤(صنع العجل وعبده وأمر الناس أن يعبدوه        
 اليت أصـعدتك    إسرائيلهذه آهلتك يا    : فقالوا. باإلزميل وصنعه عجال مسبوكا   

  .٦-١ عدد٣٢ اخلروج يفوالقصة كاملة !   مصرأرضمن 
 
 النيب سليمان عليه السالم **

وكان يف زمان شـيخوخة     )٤(ا   املعابد هل  وبينإرتد يف آخر عمره وعبد األصنام       
سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آهلة أخرى، ومل يكن قلبه كامال مع الرب إهله               

فذهب سليمان وراء عشتورث إهلة الصيدونيني وملكوم       ) ٥. (د أبيه أوكقلب د 
ومع ذلـك   ). ١٣-١ :١١(ل  ووالقصة كاملة  يف امللوك األ     . رجس العمونيني 

 الكتـاب املقـدس     يفجمدة ووضع نشيد اإلنشـاد      فاهللا عز وجل كما يزعموا      
 لتشجيع عبادة األحجار

 
  اهللا جدعون نيب**

فصنع جـدعون منـها أفـودا       {)٢٧: (إسرائيليبىن مذحباً لغري اهللا ويضلِّل بىن       
فكان ذلك جلـدعون  ،  وراءه هناكإسرائيلوزىن كل . وجعله يف مدينته يف عفرة  

 )٢٧-٢٤: ٨القضاة (القصة كاملة يف } . وبيته فخا
 
  اهللا آحاز نيب**
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 حـىت   إسرائيلبل سار يف طريق ملوك      ) ٣(٤-٢: ١٦ثان ملوك الثاىن  ويعبد األ 
إنه عرب ابنه يف النار حسب أرجاس األمم الذين طردهم الرب مـن أمـام بـين     

بل سـار يف طـرق ملـوك        )٢)(٤-٢: ٢٨( الثاىن األيام أخبار أيضا ،و إسرائيل
 أي أصنام للعبادة. ة للبعليم متاثيل مسبوكأيضا وعمل إسرائيل

 
  اهللا يربعام نيب**

وقد ساء عملك أكثر من مجيـع الـذين         ) (٩: ١٤ل  وملوك األ : (ثانويعبد األ 
كانوا قبلك فسرت وعملت لنفسك آهلة أخرى ومسـبوكات لتغـيظين وقـد             

 )طرحتين وراء ظهرك،
 
  اهللا بعشا بن يربعام نيب**

وعمل الشر يف عيين الرب، وسار      () ٣٤-٣٣: ١٥ل  وملوك األ (ثان  ويعبد األ 
 بالطبع يتبع أبـاه     ☺☺☺☺) !  خيطئ إسرائيليف طريق يربعام ويف خطيته اليت جعل ا         

 فهل جيب حنن نتمثل ؤالء الرسل ؟
 
  اهللا أخاب بن عمرى نيب**

فتزوج إيزابل، بنت أتبعل    ) (٣٣-٣١: ١٦ل  وملوك األ (يعبد البعل ويسجد له     
 )بد البعل ويسجد له، ملك الصيدونيني، وراح يع

 
  اهللا أمصيا نيب**
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مث بعد جميء أمصيا مـن ضـرب        ) (١٤: ٢٥ الثاىن   األيامأخبار  (ثان  ويعبد األ 
 .)قد هلمأواألدوميني أتى بآهلة بين ساعري وأقامهم له آهلة وسجد أمامهم و

 اهللا أيوب  نسب كاتب السفر لنيب**
 : 4 ] سفر أيوب))...الَِئكَِتِه ينِسب حماقَةً  مإىليأْتِمن عِبيده، و الَ: هو ذاهللا ((

سـفر  .. حسب نسخة الكاثوليكية))    ((حسب نسخة الفانديك... : [ 18
فـال   ... غباوة مالئكته ينسب إىل ها إنه ال يأمتن عبيده و: [ 18 : 4 ] أيوب

 حول وال قوة إال باهللا
 
 } ١ :١٠{سفر أيوب **

أُطِْلق الْعنانَ ِلشكْواي، وأَتحدثُ عن أَشـجاِني   ي، ِلهذَاقَد كَِرهت حياِت  ((أيضا
 تخاِصمِني؟ أَيحلُو لَك أَنْ إذاِلم فَهمِني .الَ تستذِْنبِني: نفِْسي، قَاِئالًَ ِللِه ِفي مرارِة

،ِدكلَ يمِبذَ عنتو ورجاِر ترةَ اَألشورشذَ مبحتظَـرِ  وكَن ـٍر، أَمشا بنيع ؟ أَلَك 

 ))....... تنظُر؟ نساناإل
 

 !  ومن نيب األرضليق مع خالق اخللق وخالق السماء وتهل هذه الطريقة 
 ويعترب هكذا قد كفر باهللا عز وجل وهو رسول

 
 الكالم مع اهللا ونتعلم من نيب اهللا ومعاذ اهللا أن يقول مثل             يفوأخري الطريقة املثلي    

 ولنقرأ من عدة نسخ)٢٢:١٠(هذه األلفاظ ولنقرأ أيوب
 

 -:حسب نسخة الفانديك 
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 . }} ظالم مثل دجى ظل املوت وبال ترتيب وإشراقها كالدجىأرض {{
   

 -:حسب النسخة العربية املشتركة 
 .  }}حيث السواد حالك وال نظام،الضياء كالظالم الدامس{{ 
   

  -:حسب النسخة الكاثوليكية 
 .    }}الم كالليل وظالل موت وعدم نظام حيث النور كالظالم  ظأرض{{
 

 الظلمة املتكاثفة والفوضى، حيث اإلشراق      أرض إىل {{-:حسب نسخة احلياة    
 ........}} فيها كالليل البهيم

 
 ويتكلم عليها وكأا فوضي ونورها كظالمهـا        األرضنيب اهللا أيوب يستهزئ ب    

 س أكثر من ذلكوهذا الكالم يطلق من شخص ملحد ولي
وال جمال للتشكيك يف هذا األمر ألن الكتاب املقدس وضح هذا األمـر بكـل               

ولكن .مجيع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص       : ٨ عدد ١٠صراحة يف يوحنا    
  كذبة وسارقنينبياءاألأي أن كل من كان قبله من .... اخلراف مل تسمع هلم

 
 :   نبياءاألعليه السالم عن  املسيح قال
 من احلسك تيناً هكذا كـل  أوالشوك عنباً ،  هل جيىن من.  مثارهم تعرفوم من

 ]  (( الشجرة الرديئة فتصنع أمثاراً رديئة شجرة جيدة تصنع أمثاراً جيدة ، وأما
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 أي أن النيب الفاضل يكون ظاهراً وواضح لكل من ينظر  [ ١٦ : ٧ مىت إجنيل
 إليه بعني احليادة واحلق 

وافرح بامرأة  )) : [ ١٨ : ٥[ سفر األمثال !! ل بثدي املرأة الرب يأمر بالتغز
 (( ! شبابك الظبية احملبوبة والوعلة الزهية ، لريوك ثدياها يف كل وقت

 
 [ ٨ : ٨ [ اإلنشادنشيد 

 : (( ةٌ ليس هلا ثديانُ ، فَمِغريص تا أُخِمإذالَنوا ِفي يِتنُألخ عنصـا ؟   نِتهِخطْب ) 
 سفر نشيد اإلنشاد وكذلك حزقيال يفوغري ذلك موجود الكثري منه   >---

  الكتاب املقدس يفوالكثري والكثري ) ٢٣(

فيقول اهللا عز وجل    ) والَ تقْربواْ الزنى ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساء سِبيالً       (وقولة تعايل   
 نه ائيا  إيل الزنا ومنها غض البصر وعدم اإلقتراب مشيءوال تقربوا بأي 

 
 احلمار يرد نبيا عن محاقته **

 ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع محاقة         -) :١٦:٢( رسالة بطرس الثانية    
اهللا عز وجل خيتار نيب ومن املفروض أن         . إنسانالنيب محار أعجم ناطقا بصوت      

 ! .يكون خمتار من الشعب واحلمار منع محاقة النيب 

 
 مي عند النصارى موسي عليه السالم  العهد القديفأعظم نيب **

: فقال موسى للـرب   ) ١١:١١( الكالم مع اهللا عز وجل سفر العدد         يفوطريقه  
 مل أجد نعمة يف عينيك حىت أنك وضعت ثقل مجيـع            إذا عبدك ومل  إىل أسأت   إذامل

 هذا الشعب علي؟
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 اخلامس عدد الثاين والعشرين يقـول موسـي         اإلصحاح سفر اخلروج    أيضاو**
  أسـأت  إذامليا سيد   :  الرب وقال  إىلفرجع موسى   )((٢٢:٥(الم للرب عليه الس 

  هذا الشعب؟ إىل
 ))؟ أرسلتينإذامل
 
 هـذا   يفكما فعل يهوذا بيسوع وبلغ عنه اليهود بثمن زجاجتني من العطـر             **

 بولس الذي مل يرأة املسيح ائيا كان يسطو         أيضاو، الزمن أي ثالثني من الفضة        
موال ويأخذ الشعب ليقدمه إيل املـوت كمـا ورد يف           على الكنائس ويسرق األ   

 ) ٣:٨( الرسل أعمال
 

فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت وجير رجاال         )أي بولس (لأووأما ش 
 . السجنإىلونساء ويسلمهم 

 
 بولس الرسول  يعترف بأنه كاذب **

ـ إن كان صدق اهللا قد ازداد بكذيب ده         فإنه  ) ٧:٣(الرسالة إيل رومية      إذافلم
 حسب نسخة الفانديك.. ..  أنا بعد كخاطئ؟أدان
 
 اهللا من أجل    صدق يزيد ظهور    كذيب كان   إذاولكن  ) ٧:٣(الرسالة إيل رومية    **

حسـب النسـخة    .. ..  أدان أنا بعد ذلك كما يدان اخلـاطئ ؟         إذاجمده، فلم 
 .الكاثوليكية 
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 ) ٢٥إيل ١٨:٩(  يسكر ويتعرى التكوين نوح**

ونكمل النص إيل أخره وسنري أن      .وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه      
 يلعنه إذ أن نوح نفسه هـو        إذانوح عليه السالم لعن كنعان ألنه نظر عورته فلم        

وال ) ١٠:٦(يل  و رسالة كورونثوس  األ    يفوعلماً مبا ورد    ! الذي سكر وتعري    
عون وال سكريون وال شتامون وال خاطفون يرثون ملكـوت          سارقون وال طما  

 فهل سيدخل نيب اهللا نوح امللكوت ؟. اهللا
 
 !:د يتعري وشبه بالسفهاءأود**
د وقالت ما   أول الستقبال د  أود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت ش      أوورجع د ((

 اليوم حيث تكشف اليوم يف أعني إماء عبيـده كمـا            إسرائيلكان اكرم ملك    
 ]٢٠: ٦صموئيل لثاين . ))[ شف احد السفهاءيتك
 
 :ميخا**
ى أواصنع حنيبـا كبنـات      .امشي حافيا وعريانا  .لولأومن اجل ذلك انوح و    ((

  ]٨ : ١[ سفر ميخا )) ونوحا كرعال النعام
فلما مسع مسعان بطرس انه الرب أتزر بثوبه النـه كـان            .كبري احلواريني بطرس  

هل هذا يعـىن أن التعـري       ) . ٧ : ٢١( حنايو.))عرياناً والقي نفسه يف البحر    
  يف العهدين القدمي واجلديدنبياءاألواجب على كل نصراين كما ورد علي بعض 
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 : إشعياء يتعرى بأمر الرب **
اذهـب وحـلّ    . يف ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن آموص قائال          (( 

ى ففعل هكـذا ومشـى معـر      . املسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك      
فقال الرب كما مشى عبدي اشعياء معرى وحافيا ثـالث سـنني آيـة              .وحافيا

هكذا يسوق  )٤ ] (٤ _ ٣ : ٢٠إشعياء  )) [ واعجوبه على مصر وعلى كوش      
ملك اشور سيب مصر وجالء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفـاة ومكشـويف         

 نسان واألستاه هي مؤخرة اإل.االستاه خزيا ملصر
 
 : ل أوش**
 أمام صموئيل وإنطرح عريانا ذلك النهار       أيضا ثيابه وتنبأ هو     أيضاهو  فخلع  (( 

  ]٢٤ : ١٩لوصموئيل األ. )) [ كله وكل الليل
 
 !! : املسيح يتعري ويرتدي قطعة علي وسطه فقط**
ِمغسـٍل  قَام عِن الْعشاِء وخلَع ِثيابه وأَخذَ ِمنشفَةً واتزر ِبها ثُم صب ماًء ِفي              (( 

يوحنا . )) [وابتدأَ يغِسلُ أَرجلَ التالَِميِذ ويمسحها ِبالِْمنشفَِة الَِّتي كَانَ متِزراً ِبها         
٥-٤: ١٣[ 
 

فعروه .  دار الوالية ومجعوا عليه كل الكتيبة        إىلفأخذ عسكر الوايل يسوع     **(( 
 ثاين مرهالرب يتعري ل ] ٢٨ : ٢٧.)) [ والبسوه رداء قرمزيا 

 
  هطريقة احلوار بني األب وإبن**
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 لأوش غضب فحمي  : هكذا ٣٠ عدد٢٠ اإلصحاحل ويف سفر صموائيل األ
 ابـن  اخترت قد انك علمت أما املتمردة املتعوجة ابن يا له وقال يوناثان على

 ألنه كان ميارس الشذوذ اجلنسي من نـيب اهللا  .امك عورة وخزي خلزيك يسى
 .ود أود
  - :لالغتصابرحية دعوة ص**
 وجد رجل فتاة عذراء غري خمطوبة فامسـكها         إذا  : ٢٩-٢٨ عدد   ٢٢التثنية   

 الرجل الذي اضطجع معها أليب الفتاة مخسني مـن          أيعطي*واضطجع معها فوجد  
. ال يقدر أن يطلقها كل أيامه       . الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذهلا         

. . 
 

 صرحية للزنا   فهو دعوى  بشري عاقل    إنسانم من   هذا الكالم ليس كال     واهللا إن 
زنا قبل الـزواج    % ٧٥( من كل الشباب ومثل هذه النصوص فعال هي سبب          

لواط بني الشباب وغري معلـوم عـن نسـبه       % ٢٥،  أغلب الدول الغربية     يف
نسبه مدمين اخلمر وليس هلذا املرض عالج إيل        % ٤٤، السحاق املوجودة فعالً    

% ٢٥،  سنه   ١٤٠٠ حل هذه املشكلة من      اإلسالممد واملنه   وقتنا هذا وهللا احل   
من سكان البالد الغربية ملحدين علماً بأن هذا الكفر غـري موجـود يف بـالد                

 أن يف دول الغرب عندما يسرق سارق ما بسـرقه           أيضااملسلمني ائيا وال ننسأ     
ة اط منه ولذلك يكون نسبه السرق     حىت يأخذوا اإل  حىت يقوموا بنشر صوره     شيء

 أن عندما إنقطع التيار الكهريب تقريبا نص ساعة متت أكثـر          أيضاقليلة وال ننسأ    
 حرم السرقة وهلا حد بالطبع واخلوف       اإلسالممائتني حادث سرقة ف   ) ٢٠٠(من  

 كذا ولكن اخلوف من اهللا عز وجـل         أو كذا   أومن السرقة ليس من نشر صور       
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 وجل يف أي اعتـداء مهمـا        الذي ال ينام وال يغفل عن عبادة وكما قال اهللا عز          
 }٨٧املائدة )والَ تعتدواْ ِإنَّ اللّه الَ يِحب الْمعتِدين({كان يف قوله تعايل 
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 :  اهللا إبراهيم يتزوج من أخته ألبيهنيب: اقرأ**

: ٢٠تكـوين   ( عليه السالم من سارة وهى أخته من أبيه           اهللا إبراهيم  نيبتزوج  
 هي أخيت ابنة أيب غري أا ليست ابنـة أمـي فصـارت يل          أيضاوباحلقيقة  ) ١٢

 .زوجة
!  لألم أو حيرم الزواج من األخت لألب       ٩: ١٨يني  وعلى الرغم من أن سفر الأل     

جـا ال    املولـودة خار   أو بنت أمك املولودة يف البيت       أوعورة أختك بنت أبيك     
 .تكشف عورا

 
 :  اهللا يعقوب جيمع بني األختنينيب: اقرأ**

؛ وحيرم  ) ٣٠-٢٣: ٢٩تكوين  (فقد تزوج ليئة وراحيل األختني وأجنب منهما        
وال تأخذ امرأة على أختها     ) (١٨: ١٨يني  وأل(يني اجلمع بني األختني     وسفر الأل 

 .)للضر لتكشف عورا معها يف حياا
 
 :  اهللا موسى يتزوج عمته نيبعمرام أبو : اقرأ**

)) عورة أخت أبيك ال تكشف إا قريبة أبيك          (( ١٢: ١٨ينب  ويقول سفرالأل 
وأخذ عمرام يوكابد عمته    : ((  اهللا موسى قد تزوج عمته       نيب؛ إال أن عمرام أبو      

 )٢٠ :٦(اخلروج)) زوجة له فولدت له هارون وموسى 
 
  سرية ٣٠٠ثر من  زوجة وأك٧٠٠سليمان نيب اهللا كان عنده **
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وكانت له سبع مئة مـن النسـاء السـيدات      ) : ٣ عدد ١١(لوسفر امللوك األ  
 نقول يف هذا    فماذاألف من النساء    .وثالث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه      

ولذلك يتهربوا منة النصارى مبقولة أنة ليس بنيب وحنن نرد عليهم بأنـه             . األمر  
   ـ .  فهو نيب عنـدهم      إذانشاد  كاتب سفر نشيد اإل     يف معتقدهم هو  إذافلم

 من هذا األمر الواضح والواقع فعالً حقيقة ! اهلروب 
 
 : ٢ عدد١هوشع يأمره اهللا بالزنا**
الد أول ما كلّم الرب هوشع قال الرب هلوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زىن و             أو

فذهب واخذ جومر بنت دبالمي     ) 3. ( قد زنت زىن تاركة الرب     األرضزىن الن   
 !!فأخذ جومر املرأة الزانية بأمر الرب . ت وولدت له ابنافحبل
 

  : ٢ عدد٣٠:يعقوب يدخل سريه أبيه يف التكوين **
فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال ألعلي مكان اهللا الذي منع عنك مثـرة              

ادخل عليها فتلد على ركبيت وأرزق أنا .فقالت هو ذا جارييت بلهة (3) .البطن
 فدخل عليها يعقوب.فأعطته بلهة جاريتها زوجة.(4) . منها بننيأيضا

فقام يعقوب  : . ١٧ عدد ٣١: كما سنرى الكثري من تعدد الزوجات يف تكوين       
 .الده ونساءه على اجلمالأوومحل 

 
 :٣٠ عدد٨قضاة**
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.  وكان جلدعون سبعون ولدا خارجون من صلبه ألنه كانت له نساء كـثريات            
كم مـرأة   .  ابنا فسماه ابيمالك   أيضاي  وسريته اليت يف شكيم ولدت له ه      ) 31(

 تلد سبعني ولد ؟ 
 

 وكان عري بكر     :٧ عدد ٣٨تكوين** يهوذا يأمر أبنه بالدخول علي زوجه أخيه      
نان ادخل علـى    وفقال يهوذا أل  ) 8. (فأماته الرب .يهوذا شريرا يف عيين الرب    

كون نان ان النسل ال ي    أوفعلم  ) 9. (امرأة اخيك وتزوج ا واقم نسال الخيك      
 لكـيال يعطـي نسـال    األرضفكان اذ دخل على امرأة اخيه انه افسد على    .له

 .أيضافاماته .فقبح يف عيين الرب ما فعله) 10. (الخيه
 
  سرارىأيضاود عنده نساء كثريات وأود** 

رشليم بعـد   أو سراري ونساء من     أيضاد  أو واخذ د   :١٣ عدد ٢:٥صموائيل  
 . وبناتد بنونأو لدأيضاجميئه من حربون فولد 

 
  :١٦ عدد٢:١٥صموائيل **

وترك امللك عشر نساء سراري حلفظ      .ومجيع بيته وراءه  )ودأوأي د ( فخرج امللك 
 ود أوالكالم مازال عن د     . . . . . البيت

 
  :٢٧ عدد١٨: ١صموائيل**
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د أود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيني مائيت رجل واتـى د           أوحىت قام د  
. . . ل ميكال ابنته امـرأة    أوفأعطاه ش .ك ملصاهرة امللك  بغلفهم فأكملوها للمل  

 .قطعة من اجللد املقطوعة عند اخلتان ) ٢٠٠(املهر هو
 
 : ٢١ عدد١٣:أخبار الثاين **

وتشدد ابيا واختذ لنفسه أربعة عشرة امرأة وولد اثنني وعشرين ابنـا وسـت              
 .عشرة بنتا

 
 سرية ) ٦٠(، زوجه )١٨( رحبعام له **

وأحب رحبعام معكة بنت ابشالوم أكثر مـن مجيـع           : ٢١دد ع ١١-٢أخبار  
نسائه وسراريه ألنه اختذ مثانية عشر امرأة وستني سرية وولد مثانية وعشرين ابنا             

 .وستني ابنة
 
 : ٦ عدد٢٥تكوين**

واما بنو السراري اللوايت كانت البراهيم فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن           
  له سراري أيضاوإبراهيم . وهو بعد حي  املشرق أرض إىلاسحق ابنه شرقا 

 
 ��#(�- P��� I
��� K� ��j4 �4�$� �T(� 
h�)
�i� ��
�+ h����4- G4) F � � �5
� 

 
 ): ٥عدد٦( أفسس** 



 - ٥٧ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب اجلسد خبوف ورعدة يف بساطة قلوبكم كمـا        
 .للمسيح

 
 : ٤٥ عدد١٢:لوقا** 

فيبتدئ يضرب الغلمـان    .يف قلبه سيدي يبطئ قدومه    ولكن أن قال ذلك العبد      
 واجلواري ويأكل ويشرب ويسكر

 
 : ٤٧ عدد١٢لوقا ** 

واما ذلك العبد الذي يعلم ارادة سيده وال يستعد وال يفعـل حبسـب ارادتـه          
 .فيضرب كثريا

ال تظنوا  ) ١٧:٥ (مىت اهلروب من احلقيقة وهذا بالفعل ما قاله املسيح يف           إذافلم
وهذا ما  . . . ما جئت ألنقض بل ألكمل    . نبياءاأل أونقض الناموس   أين جئت أل  

يؤكد أن العبيد وملكات اليمني موجودة بالفعل فهذا األمر موجود بالفعل فـال             
 داعي للهروب
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 اعبدواْ اللّه ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللِّه فَقَد إسرائيلح يا بِني وقَالَ الْمِسي
مةَ ونلَيِه الْجع اللّه مراٍرأوحأَنص ِمن ا ِللظَّاِلِمنيمو ارالن اه 

 
 ـدس املســـيح من الكتـــــاب املقـإلوهية

 
 الً أونعلم 

 مـىت  كتبه   مىت إجنيلن  على أ نعرف من كتبه فال يوجد دليل        ال   جنيلأن هذا اإل  
 ال يوجد دليل علي أن مرقس هـو         أيضاالعشار ومرقس ال نعرف من مرقس و      

 أن حـىت  مرقس ولوقا عبارة عن قصة قام ا لوقا وال يوجد دليل             إجنيلكاتب  
 إن أيضـا  لوقا ويوحنا ال يزيد عنهم كثري فال يوجد دليل           إجنيللوقا هو كاتب    

  يوحنا الذي بني أيدينا إجنيليوحنا احلبيب هو كاتب 
 

 مث ثانياً 
 اعبـدوين ولكـن   أوال يوجد نص صريح على لسان املسيح يقول فيه أنـا اهللا          

  النصوص وإليكم الرد باختصار شديد جداًهذهيستدلوا النصارى على 
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 ) ٢٤:٢٤ (مىت إجنيليف املسيح قال  أن ىال ننس: ال أو

وذا ...  كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب       أنبياءألنه سيقوم مسحاء كذبة و    
 بشر عادى النـه     حىت ذه املعجزات الن يكون      حىت السالم   عليهنتأكد من أنه    

 يقول أنه سيقوم كذبه ويفعلوا معجزات
 
 ) ١٢:١٤( يوحنا إجنيل يف كما ورد أيضاو

، أيضـا  اليت أنا أعملها يعملها هو       األعمالمن يؤمن يب ف   :  أقول لكم  احلق احلق 
 هـو اهللا    نصراينهل معين ذلك أن أي      ...  أيب إىلويعمل أعظم منها ، ألين ماض       

مل يقم بني املولودين من     : احلق أقول لكم  ) ١١:١١ (مىت؟وال ننسأ أن يوحنا يف      
 يفعل معجزات ائيـا وال  النساء أعظم من يوحنا املعمدان مع العلم أن يوحنا ال 

كثريون سيقولون يل   ) ٢٢:٧ (مىت إجنيل قول املسيح عليه السالم يف       أيضاننسأ  
أليس بامسك تنبأنا ، وبامسك أخرجنا شياطني ،        ! يا رب ، يا رب      : يف ذلك اليوم  

! إين مل أعـرفكم قـط     : فحينئذ أصرح هلم  ) ٢٣(وبامسك صنعنا قوات كثرية؟     
ألم ! أي النصارى    ..اإلمث عىن يا فاعلي     اذهبوا! ... مثاذهبوا عين يا فاعلي اإل    

 كانوا يعبدوا املسيح وليس اهللا
 

  فعل أليشع وقد فعل معجزات أفضل من املسيح نفسهإذافلننظر م
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 )٢١:١٣( سفر امللوك الثاين يفأليشع أحيا ميت وهو ميت كما ورد 
. رحوا الرجل يف قرب أليشع    ا الغزاة، فط  أو م قد ر   إذا وفيما كانوا يدفنون رجال     

 ..!!فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه 
 

 ) ٣٦:٥( يوحنا إجنيل يفوال ننسئ أن املسيح قال 
 اليت أعطاين اآلب إلكملـها،      األعمالوأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، ألن         

 فـال  إذا...رسلين بعينها اليت أنا أعملها هي تشهد يل أن اآلب قد أ    األعمالهذه  
يوجد معجزات إال من عند اهللا وليس من املسيح فهذا دليل على نبوته 

 
 ) ١:١٧( يوحنا إجنيل قول املسيح ىوال ننس

جمد . أيها اآلب قد أتت الساعة    : تكلم يسوع ذا ورفع عينيه حنو السماء وقال       
ني منفصـلني   فهم االثنني اثنني وليسوا واحد أبداً اثن      .. أيضاابنك ليمجدك ابنك    

أي أن  .. ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته      إذ أعطيته سلطانا على كل جسد     ) ٢(
 فليس السـلطان مـن      إذا املسيح سلطان على األجساد      ىاهللا عز وجل قد أعط    
 عنده بل من عند اهللا

 
 رسول قبل رسول    آخرلوا العزم وهو    أو اخلمسة   نبياءاأل السالم من    هفالسيح علي 

  وسلم ومن املؤكد أن يكون له معجزات عديدة فمنهاهعلياهللا صلى اهللا 
 
أي (ـ رد االستدالل بوالدة املسيح من غري أب، بل بنفخـة مـن روح اهللا              ١

  :إلوهيته، على ) السالمعليهجربيل 
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 العربانيني املعتربة أحـد     إىل السابع من الرسالة     اإلصحاح جاء عنه يف     ماذالننظر  
 عدد  ٧:  العربانيني إىلالرسالة  : تاب العهد اجلديد   القانونية اإلهلامية يف ك    الرسائل

 ليس له بدايـة  أم بدون أب ولد بدون الذي صادق ملكيعن قصة . ٣ ـ   ١
وليس له اية رغم كونه بال بداية و ال أب و ال أم و ال نسب، عبدا خملوقـا،                   
بإقرار النصارى مجيعا، حيث مل يقل أحد منهم بألوهيتـه، فكيـف إذن يصـح               

وحنن املسـلمني   !  باتصاف املسيح ببعض هذه الصفات على ألوهيته؟       استدالهلم
 معترفني مبيالد املسيح املعجزة

 ومبا أـم كـانوا      شيءألن اهللا عز وجل أراد أن يثبت هلم أنه القادر على كل             
 !! الطب يف هذا الوقت فلينظروا إيل هذه املعجزةيفمتقدمني 

 
عند النصـارى  :األموات على ألوهيته  ـ رد االستدالل بقيام املسيح حياً من  ٢

 .فقط 
 الرسل يف خطاب القديس بطرس احلواري لرجاٍل من بـين           أعمالجاء يف سفر    

ــرائيل  : إســـــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٢ عدد   ٢:  الرسل أعمالفيسوع هذا، أقامه اهللا، و حنن مجيعا شهود لذلك          " 
 .٣٣ـ 

 :  يف خطبة أخرى لبطرس احلواري أيضاو فيه 
و رئيس .  البار و طلبتم أن يوهب لكم رجل قاتلو لكن أنتم أنكرمت القدوس" 

 ـ ١٤ عدد ٣:  الرسلأعمال.. احليوة قتلتموه الذي أقامه اهللا من األموات 
١٥. 
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 ) : ٢٥ ـ ٢٤ عدد ٤( أهل رومية إىلو جاء يف رسالة بولس 
 نؤمن مبن أقام يسوع ربنا من األموات" 
 حنن الذين نتربر بإمياننا باهللا ،أيضابل  من أجلنا :  النسخة العربية املشتركة يفو

 الذي أقام ربنا يسوع من بني األموات،
 ) : ١٤ عدد ٦( أهل كورنثوس إىلىل وو يف رسالة بولس األ

 " بقوته أيضاو سيقيمنا حنن ) اي املسيح(و اهللا قد أقام الرب "... 
 
 : املسيح املعجزة اخلارقة على ألوهيته أعمال ـ رد االستدالل ب٣

 عن املسيح عليه السالم، إال نقل كتاب العهد القدمي          جنيلزة نقلها اإل  ما من معج  
  عليهم السالم،نبياءاأل أقوى منها عن بعض من سبق املسيح من أووقوع مثلها 

فبالنسبة إلحياء املوتى، كلنا نعرف معجزة موسى عليه السالم بقلب العصا حية            
 ٨:  عدد الفقـرات   ٧ اإلصحاح: سفر اخلروج [حقيقية أمام فرعون و سحرته      

تغيري شكل و صورة العصا و إجياد صورة و شـكل جديـدين هلـا               . ] ١٣ـ
فهذا أغرب  . بتحويلها احلية تسعى ذات عينني و لسان و جلد، بعث احلياة فيها           

 ومل يكون سحر بل كان حقيقة من اهللا عز وجل
            ـا عليه السالم ابـناملـرأة   كذلك يروي لنا العهد القدمي قصة إحياء النيب إيلي 

سفر [األرملة، اليت كانت تعوله عندما كان ملتجأً يف قرية صرفة قرب صيدون             
 . ]٢٣ ـ ١٧ أعداد ١٧: لوامللوك األ

قصة إحياء القديس بطرس الرسول، تلميذ املسيح املقرب و حواريه، للتلميـذة            
 .٤١ ـ ٣٦ عدد ٩:  الرسلأعمال... طابيـثـا " الصاحلة 
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 يف اهللا عليهم السالم  كما ورد        أنبياء مع   مثله وقع   أيضا أما بالنسبة للشفاء ف    -٤
 جنيلاإل

قـم علـى   : قال بولس قال بصوت عظـيم ): ١٠ ـ  ٨ عدد ١٤(فيه كذلك 
 "فوثب و صار ميشي . رجليك منتصبا

 
فيما يلي إعالن عام من السيد املسيح عليه السالم عن قدرة كل من يؤمن حقـا         

 ): ١٢ عدد ١٤( يوحنا يلإجنعلى إظهار أكرب املعجزات، جاء يف 
 و  أيضـا  اليت أعملها يعملها هو      األعمالمن يؤمن يب ف   : احلق احلق أقول لكم   " 

 يعمل أعظم منها
إن كان لكم إميـان و ال  : احلق أقول لكم. " ٢٢ ـ  ٢١ عدد ٢١:  مىتإجنيل

تشكون، فال تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم هلذا اجلبل انتقل و انطرح مـن              
 .يكونالبحر ف
فوقف بطرس مع األحد عشـر و       )." ٢٢ و   ١٤ عدد   ٢: ( الرسل أعمالسفر  

يسوع : يون امسعوا هذه األقوال   سرائيلأيها الرجال اإل  :... رفع صوته و قال هلم    
الناصري رجل قد تربهن لكم من قبل اهللا بقوات و عجائب و آيات صنعها اهللا               

 " تعلمون أيضابيده يف وسطكم كما أنتم 

..  عـن آدم  أو...  أتكلم عن اخلطيئة أو.. ال أنا إهلكم فأعبد وىن     هل املسيح ق  
 .. أنه جاء يتصلب عشان خيلص البشرية من اخلطية أو

 جاءتوال كلمة أقنوم أصال     ..وال قال أنا أقنوم   ..  قال انه ناسوت والهوت      أو
  قال أعبدوين ؟ ؟أوالتثليث .. شرح التثليثأو..جنيل اإليف
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 بينا الصالة والسالمبل قال عليه وعلى ن
 

 اإللـه  أنت ان يعرفوك    األبديةوهذه هي احلياة     : ٣ عدد   ١٧ اإلصحاحيوحنا  
 أرسلتهاحلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي 

كمـا امسـع    . افعل من نفسي شيئا    أنانا ال اقدر    : ٣٠ عدد   ٥ اإلصحاحيوحنا  
 ينأرسل ودينونيت عادلة ألين ال اطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أدين

مل تسمعوا صوته   . يشهد يل  أرسلين واآلب نفسه الذي     5:37 :اإلصحاحيوحنا  
 قط وال ابصرمت هيئته

 
 واحد الذي يف أباكم الن األرض على أباوال تدعوا لكم  23:9 اإلصحاحمىت 

 .السموات
 فيها  - وقد حضرِت اآلن     -ولِكن تأيت ساعةٌ        :٢٣ عدد   ٤ اإلصحاحيوحنا  

 .ِلئك الِعباِد يريد اآلبأو يعبدونَ اآلب ِبالروِح واحلَق فِمثْلَ الِعباد الصاِدقون
 أيهـا  أنـت ليكون اجلميع واحدا كما انك        : ٢١ عدد   ١٧ اإلصحاحيوحنا  

 أرسلتين واحدا فينا ليؤمن العامل انك أيضااآلب يفّ وأنا فيك ليكونوا هم 
 

 إىل ألين مل اصعد بعد      قال هلا يسوع ال تلمسيين     : ١٧ عدد   ٢٠ اإلصحاحيوحنا  
  ايب وأبيكم واهلي واهلكمإىل اصعد إين وقويل هلم إخويت إىلولكن اذهيب .أيب

 أرسلين يسوع وقال تعليمي ليس يل بل للذي أجام 7:16: اإلصحاحيوحنا 
 واحد  إالليس احد صاحلا    . تدعوين صاحلا  ملاذافقال له يسوع    )١٨:١٠( مرقص

  ليس هو اهللاإذا اهللا ليس أحد صاحل غري.. وهو اهللا 



 - ٦٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

باحلق قلت ألنـه اهللا  . فقال له الكاتب جيدا يا معلّم    12:32:اإلصحاح  مرقص
 واحد وليس آخر سواه

و أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما أحـد           )٣٢:١٣(اإلصحاح  مرقص
 .وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن إال اآلب

 
 يسوع لستم تعرفـونين     أجاب. اين هو أبوك   فقالوا له ) ١٩:٨ (اإلصحاحيوحنا  

 واالبـن   اآلب أناملسيح يعتـرف     ....أيضالو عرفتموين لعرفتم ايب     .أنا وال ايب  
 اثنان خمتلفان

كما أرسـلين اآلب    ! سالم لكم : أيضافقال هلم يسوع    ) ٢٠:٢١( يوحنا   إجنيل
 !أيضاهل معين ذلك أم واحد وهم أله .. أرسلكم أنا

الذي يؤمن يب، ليس يؤمن يب بـل        :  فنادى يسوع وقال     )٤٤:١٢( يوحنا إجنيل
 .بالذي أرسلين

الذي يقبل من أرسـله يقـبلين،       : احلق احلق أقول لكم   ) ٢٠:١٣( يوحنا   إجنيل
 .والذي يقبلين يقبل الذي أرسلين

 
ألين مل أتكلم من نفسي، لكن اآلب الذي أرسلين هو أعطـاين    ) ٤٩:١٢(يوحنا  
 اهللا عـز وجـل      أيضافهو ال يتكلم من نفسة و     .م أتكل إذا أقول ومب  إذام: وصية
 الكتاب املقدس ومنهم كما     يف نبياءاأل أنة رسول كما ورد على بعض        أيأرسلة  
 -:ورد 

إلـه  :  وأقول هلـم   إسرائيل بين   إىلها أنا آيت    : فقال موسى هللا  ) ١٣:٣(اخلروج  
 .آبائكم أرسلين إليكم
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الرب قد أرسلين ألعمل    ذا تعلمون أن    : فقال موسى ) ٢٨:١٦( العدد   أيضاو
 . وأا ليست من نفسياألعمالكل هذه 

فقد أرسلين اهللا قدامكم ليجعل لكـم بقيـة يف     ) ٤٥:٧( التكوين   يفوكما ورد   
 . وليستبقي لكم جناة عظيمةاألرض

 
ومن الواضح أن اإلرسال هنا مبعىن أنه رسول وكلمة رسول مشتقة من اإلرسال             

رسل من الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل        فهو مثل باقي الرسل م    . برسالة ما 
 يتخذ زوجة وال ولد 

إنك جتدف،  :  العامل، أتقولون له   إىلفالذي قدسه اآلب وأرسله     ) ٣٦:١٠(يوحنا  
  أي رسول اهللاآلب ابنإين ابن اهللا؟ ومعين : ألين قلت

 يغفر له ، وأما من جدف       نسانوكل من قال كلمة على ابن اإل      ) ١٠:١٢(لوقا  
 أي أم االثنني ليسوا واحد . وح القدس فال يغفر لهعلى الر
إن مجيع اخلطايا تغفر لبين البشر ، والتجاديف        : احلق أقول لكم  ) ٢٨:٣(مرقص  

 . اليت جيدفوا
 
ألنه يوجد إله   )٥:٢(سأو تيموث إىلىل  وحىت من أقوال بولس يف الرسالة األ      *)-(*

 املسيح، يسوع نساناإل: واحد ووسيط واحد بني اهللا والناس
ألن اهللا واحد، والوسيط بني اهللا والنـاس        : أما حسب ترمجة الكاثوليك     *)-(*

 ، أي املسيح يسوعإنسانواحد، وهو 
ومىت أخضع له الكل فحينئـذ االبـن        ) ١٥:٢٧( كورنثوس   إىلل  والرسالة األ 

 . سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون اهللا الكل يف الكلأيضانفسه 
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  اهللا من الكتاب املقدس يتضح لنا،رىب ، ما معىن اله 

 
  ٧:١حزقيال 

وهـرون اخـوك يكـون      .انا جعلتك اهلـا لفرعـون     .فقال الرب ملوسى انظر   
 مسؤل...نبيك

 
  ٢٢:٨اخلروج 

 ملك  إىل اهللا ليحكم هل مل ميد يده        إىلوان مل يوجد السارق يقدم صاحب البيت        
 القاضى...صاحبه

 
   ١:٣٨ يوحنا إجنيل

ريب، الـذي   :   تطلبان؟ فقـاال   إذام: ا يتبعان، فقال هلما   فالتفت يسوع ونظرمه  
  يوحناإجنيلمعلم كما قال كاتب ...يا معلم، أين متكث؟: تفسريه
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  هو اهللاه انأييستدل النصارى ان املسيح ابن اهللا 
مي كلهم د وأفراأو ودإسرائيلو سيدنا يعقوب و سليمان  إنأيضاجيب أن  نقول 

 آهلة

 : والدليل على ذلك  ...  
 

  ابين البكرإسرائيل **  إسرائيل أن الرب يقول عن  ٢٢ عدد ٤اخلروج 
  أبا، و أفرامي هو بكريسرائيلألين صرت إل: ** ٩ عدد ٣١ ارميا

 أَنا أَكُونُ لَه** : ٧ عدد ١٤ صموئيل الثاين يفالرب يقول عن سيدنا سليمان 

  ِلي ابناًأَباً وهو يكُونُ
 

قدموا للرب جمـداً    . . . قدموا للرب يا أبناء اهللا       :** ١ عدد   ٢٩ويف املزمور   
 وعزاً

 اليوم ولدتك أنت ابين وأنا**  دأوإن الرب قال لد : ٧ عدد ٢ويف املزمور 
 ).٣/٣٨لوقا " (آدم ابن اهللا: "آدم الذي قيل فيه

 ). ٢/٧املزمور  ("أنت ابين، أنا اليوم ولدتك : " دأوومثله قوله لد
 أيضـا أنت أيب وإهلي وصخرة خالصي، وأنـا        : هو يدعوين "د  أو وكذا د  أيضاو

 ).٢٧-٨٩/٢٦املزمور " ( علياًاألرضأجعله بكراً، فوق ملوك 
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 ذكـرت أن اهللا     أو آخرين أبنـاء اهللا،      أيضاومست النصوص   ) ٢٠/١٧يوحنا  (
أبناء اهللا، كما قـال     فاحلواريون  . أبوهم، ومع ذلك ال يقول النصارى بألوهيتهم      

فهم أبناء ملن   ". أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم      إىلإين أصعد   : قويل هلم : " املسيح عنهم 
 هو أب ليسوع أي اهللا

 
 :  كلهم أبناء اهللا كما يوضحه قول املسيح لليهودأيضابل واليهود 

لنا أب واحد، وهـو     . إننا مل نولد من زنا    : فقالوا له .  أبيكم أعمالأنتم تعملون   "
 لعن اهللا من يسب املسيح عليه وعلي نبينا الصالة والسالم). ٨/٤١يوحنا " (اهللا
 

 أن بولس قال عن الساحر اليهودي  ١٠ عدد ١٣   الرسلأعمال  يف فقد جاء
 هل يا ابن إبليس أيها املمتلىء كل غش وكل خبث**   كذباً الذي يدعي النبوة
له السيئة فهو إبن الشيطان ولذلك       بالطبع ال ولكنه ألفعا    إبليسهو فعال من أبناء     
 . اهللا ألفعاله اخلرية ابنفإن يسوع هو 

رسالة بـولس   ، ٤٥ ـ  ٤٤ عدد ٥مىت  ، ٤٩ ـ  ٥ عدد ١ يوحنا - :وأخريا
 ٣١ ارميـا  و يف  ٢٢ عـدد  ٤خروج  ، ١٥ ـ  ١٤ عدد ٢ أهل فيليبس إىل

  يوحناإجنيلوال ننسئ سبب كتابه  ، ٩عدد 
 

  وغريه ���� كل ما قيل عن املسيح واملعىن املقصود للبنوة يف
لذلك قـال   ، .  املؤمن باهللا  أو مطيع اهللا،    أوإمنا هو معىن جمازي مبعىن حبيب اهللا        

حقاً : "مرقس وهو حيكي عبارة قائد املائة الذي شاهد املصلوب وهو ميوت فقال           
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وملا حكى لوقا القصة نفسـها      ، ). ١٥/٣٩مرقس  " ( ابن اهللا    نسانكان هذا اإل  
 ).  ٢٣/٤٧لوقا " ( باراًنسانباحلقيقة كان هذا اإل: "بارة مبرادفها فقالأبدل الع

 
،  خـري يكـون ابـن اهللا         أعمال ان من يفعل     أيما هو املفهوم من هذا الكالم       

  الشر يكون ابن الشيطانأعمالو

 m�O�� " R :	L�- 
0� �]�- 
 

 التوجه وحدة هدف ووحدة هيمبعىن وحدته مع اهللا ... إن الوحدة جمازية 
 ولكن يسوع شرح هلم معىن الـنص        يرمجوه أن   اأنكر عليه اليهود املقولة وكادو    

وعسي مفَقَالَ لَه : كُمتيةًأعماالًأَراِلحةً   صِد أَِبيكَِثريِعن ِمن 
 هذا معىن النص

 
 شاة  أو محار   أويف كل دعوى جنائية من جهة ثور        : لفظ اهللا أطلق على القاضي      

 اهللا دعواها ، فالذي حيكم إىلإن هذا هو ، تقدم : مفقود ما ، يقال  أوثوب  أو
 بذنبه يعوض صاحبه باثنني اهللا
 

 ١:١٨ يوحنا إجنيل يف ورد هحيث أن
  احد قطهاهللا مل يرا

 
 حيفظ تالمذتـه  أن املسيح طلب من اآلب أن  ١١ : ١٧   يوحناإجنيلجاء يف 

 فقال
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ذي وهبته يل ليكونوا واحداً كما حنن       يا أبت القدوس احفظهم بامسك ال     ....((  
 ))واحد 

ألنه كما أن اآلب له حيـاة يف        ) ٢٦:٥( يوحنا   إجنيل يفوال ننسى قول املسيح     
 أن تكون له حياة يف ذاته، نص صريح علـى أن            أيضاذاته، كذلك أعطى االبن     

  أخر وليس هو ائياشيء واملسيح شيءاهللا 
 

 لول العدد األو األاإلصحاحيوحنا 
 وكان الكلمة اهللا البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهللايف 

 هذا  إذايتكلم هذا النص على اهللا والكلمة ولكن ال يوجد اقنوم الروح القدس             
 ... ذكر اقنومني فقط هالنص يهدم املسيحية بأكملها الن

 
 تصبح الكلمة هـي     أي البدء هل اهللا له بدء من الزمن وأز        يفمث بعد ذلك يقول     

 هي عندهاهللا و 
 والكلمة صار جسدا أي أن اهللا هو اجلسد وهـو الـذي             جنيلوقول كاتب اإل  

 . حق اهللا عز وجل يفصلب وضرب ومات وهذا بالطبع باطل 
 

... وأصبحت الكلمة جسداً ...  اعتقادهم يف ما مثلاهللا  ولو كانت الكلمة هي
عـز وجـل ال   أن اهللا ) ٦:٣( مالخى يفوملا ورد  . صورة اإلله  يففهذا يعين تغري    

 يتغري
 

 مث أسئل نفسك 
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  يوحنا كده ؟إجنيلأين يسوع قال انا كلمة اهللا زي ما قاهلا مؤلف 
  وهل اليهود منتظرين إله ؟ 

  اهللا الوحيد ؟ابنوهل منتظرين 
  وهل منتظرين كلمة اهللا ؟

  وهل منتظرين املسيح ميوت علي الصليب ؟
  يوحنا هذا الكالم ؟إجنيل ومن قال يف 

  يوحنا ؟ امسهو يوحنا الكاتب لو كان الكاتب  ومن ه
 وهل كان يعرف من قبل أنه هو كلمة اهللا ؟
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فقام إبراهيم و سجد لشـعب      : **  ما نصه     ٧ عدد   ٢٣  جاء يف سفر التكوين   
و : **  جند ما نصـه      اإلصحاح من نفس    ١٢ويف الفقرة   **  لبين حث    األرض

  **األرضشعب سجد إبراهيم أمام 

أن يعقوب سجد و نسـاؤه و   :  ٧ ـ  ٣ عدد ٣٣  التكوين و جاء يف سفر* 
 . الده لعيسو عندما التقوا بهأو
 
أن إخـوة   : ٢٨ ، ٢٦ عدد ٤٣   ، ٦ عدد ٤٢  أيضا  و يف سفر التكوين*

 .يوسف سجدوا له

أن يوسف سجد أمام وجـه   :  ١٢ عدد ٤٨  أيضاالتكوين  و ورد يف سفر* 
 .أبيه
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أن موسى خرج الستقبال محيـه و سـجد و     :٧ عدد ١٨ ويف سفر اخلروج *
 .قبله
نـادى وراء   : ** د  أوأن د  :  ٩ ،   ٨ عـدد    ٢٤  لوو يف سفر صموئيل األ    * 
د علـى   أو وراءه ، خـر د     إىلل  أول قائال يا سيدي امللك ، فلما التفت ش        أوش

 ** و سجد األرض إىلوجهه 
 
و ملـا رأت  : **  ما نصه ٢٤ ، ٢٣دد  ع٢٥ أيضال  وو يف سفر صموئيل األ    * 

د على وجهها و    أود أسرعت و نزلت عن احلمار و سقطت أمام د         أوأبيجائيل د 
علي أنا يا سيدي هذا الذنب      :  و سقطت على نعليه و قالت      األرض إىلسجدت  

 ... **و دع أمتك تتكلم
 
  فخرت بششبع و سـجدت للملـك   : ١٦ عدد ١ل  واأل ويف سفر امللوك* 
 . دأود

و بينمـا هـي   : **  ما نصه  ٢٣ ، ٢٢ عدد ١ِ  أيضال و ويف سفر امللوك األ  *
قائلني هو ذا ناثان    ) د  أود( فأخربوا امللك   . تتكلم مع امللك إذ وصل ناثان النيب        

  **األرض إىلو سجد للملك على وجهه ) دأود( أمام امللك إىلفدخل . النيب 

 . ونكتفي مبا ذكرناه و الشواهد على ذلك كثرية
 
 
 
 
 
 
 



 - ٧٥ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

:

ء [��O� b\ m�O�� ) (n 
أن النيب إيليا صعد إيل السـماء حـي     ١٢ ، ١١ أعداد ٢  الثاين سفر امللوك

 و إنه إيل اآلن حي فيها... يبكي  وترك أليشع خلفه
 ؟  أن أخنوخ صعد حي إيل السماء وأنه حي فيها ٢٤ عدد ٥  سفر التكوين

بل أُصِعد إيل السماء ،     .. اته إيل السماء    مث أن املسيح عليه السالم مل يصعد من ذ        
 يفوالـدليل نالقيـه     ...  رفعه إيل السماء     أو قوة أخرى قامت بإصعاده      يفيعىن  
 إىلوبينما كَانَ يباِركُهم، انفَصلَ عـنهم وأُصـِعد          ((٥١ عدد   ٢٤   لوقا إجنيل

 ))السماِء
اللي قام بعمليـة اإلصـعاد دي ؟؟؟   جسد املسيح ، فمني  لو كان اهللا جتسد يف

 ماكانش قادر يعملـها مـن       االبنهو  ... وليه  ... إيه دليلك   ... حتقوىل اآلب 
 نفسه
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  قال هذا النص وليس املسيحالذي هو اآلب أي نفسه اهللا :ال أو
ل أوأنا : مبعىن * النهاية  البداية و و اآلخر ل ووأنا األ : * العبارة تفسري :ثانياً  

ل وفبهـذا يكـون األ  * يوحنـا   بكر كل خليقة على حد تعبري أو* خلق اهللا 
 البداية، و

 صادق الكاهن هو بال بداية وبال       ملكي فأين املسيح لو كان للمسيح من        :ثالثا  
 ٣-١ أعداد ٧ العربانيني إىلاية كما جاء يف الرسالة 

 شخص يثبت ان املسـيح  يرة عن حلم فكيف أل أن سفر رؤيا يوحنا عبا :رابعا  
  رؤيةأو حلم أساسهو اهللا ويبىن عقيدة كاملة على 



 - ٧٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 
 إذ يعترب سفراً مقدساً وقت كتابته وحىت حلول القرن الرابع املـيالدي،  مل يكن

  م طلب االمرباطور الوثين قسـطنطني مـن يوزيبيـوس   ٣٢٥نيقية  بعد مؤمتر

Eusebius للكنيسـة  " ب مسيحي مقـدس  كتا " أسقف قيسارية إعداد
الرؤيا " إدخال كتاب  اجلديدة، وليس مؤكداً إن يوزيبيوس يف ذلك الوقت قرر

تكـن تـؤمن    ضمن أسفار العهد اجلديد ، ذلك أن بعض املراجع املسيحية مل" 
 بصحة معلوماته،

بعد زمن يوزيبيوس  " الكتاب املسيحي املقدس " إىلأضيف " الرؤيا " وعليه أن 
 . بكثري
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 :وإليك النص . فسر كلمة رب مبعىن معلم٣٨ عدد ١يوحنا 

ريب الـذي   :  تطلبان ، فقـاال    إذام: فالتفت يسوع ونظرمها يتبعانه فقال هلما     ** 
تعاليا وانظرا فأتيا ونظرا أيـن ميكـث        : تفسريه يا معلم أين متكث ؟ فقال هلما       

 ومكثا عنده ذلك اليوم
حواراً بني املسيح ومرمي ادلية، قال هلا  ١٧-١٦ العشرين اإلصحاحيوحنا يف 

ربوئي الذي تفسريه يا معلم ، قال هلـا         : يسوع يا مرمي فالتفتت تلك وقالت له      
 وقويل هلم   إخويتال تلمسيين ألين مل أصعد بعد إيل أيب ، ولكن اذهيب إيل             : يسوع

 **إين اصعد إيل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم 

 ١٩لفظ الرب على الكاهن والقاضي يف سفر التثنية  اب املقدسفقد أطلق الكت
والرب هنـا   ** يقف الرجالن اللذان بينهما خصوصة أمام الرب**  :١٧عدد 

 . هو القاضي والكاهن
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: ** ٢٤ عدد ٤الرب على امللك يف سفر اخلروج  وأطلق الكتاب املقدس لفظ
 **يقتله وحدث يف الطريق يف املرتل أن الرب التقاه وطلب أن 

كان يقال يف ذلك الوقـت   ) الرب  ( لفظ  ١٩ عدد   ٤ يوحنا   إجنيل -:نص أخر   
 ،على سبيل االحترام 

 .))يا رب، أرى أنك نيب:  قالت املرأة(( نسخة الكاثوليك يف
 !! نيب ؟أنتهل هذا معناه أا تقول يا اهللا 
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 ومعناها امرأه صغريه عاملةولكن قال ..  .النص العربى ال يقول إا عذراء

ها إن الصـبية  : فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية:  النسخة الكاثوليك   يفكما انه   
 .حتمل فتلد آبنا وتدعو آمسه عمانوئيل

 آيةيعطيه س بأنه هي وعد اهللا ألحاز بن يوثان ملك يهوذا على لسان النيب إشعيا
أعدائـه   النيب إشعياء آية خراب ملـك وبني له ... وعالمة لزوال ملك أعدائه 

 أرضمث تصبح * عمانوئيل * وزواله وهي أن امرأة شابة حتبل و تلد ابناً يسمى 

 أعداءه خراباً قبل أن مييز هذا الصيب بني اخلري والشر

َألنه قَبـلَ   **  السابع من سفر إشعيااإلصحاح فتقول الفقرة السادسة عشر من
 وأَرام اللَّتـيِن  إسرائيل  كَيف يرفُض الشر ويختار الْخير، فَِإنَّيعِرف الصِبي أَنْ

*  احاز سوف ينتصـر علـى   أن أي ** مهجورتين تخشياِن مِلكَيِهما تصِبحاِن
 .، قبل ان مييز الصيب بني اخلري و الشر* وأَرام  إسرائيل

 
 .بل يسوع " عمانوئيل"يدعى مث إن املسيح عليه السالم مل 

  ان اهللا مع كل من يؤمن به وليس على يسوعأيومعىن اهللا معنا 
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 بـه  قام   الذي اخلطأ فقد حدث بالفعل وهذا هو       للماضيحيث أن صيغة النص     
  مىت عند نقلة من العهد القدمي من اشعياءإجنيلكاتب 

معناه *  عمانوئيل *املسيح وأن   فرضنا جدالً أن نبوئة إشعياء تنطبق علىإذاو :
دليالً على كونه هو اهللا ، فـأن    نتخذ من تسمية املسيح اهللاأنفال ميكن * اهللا * 

أطلقه على املسيح متاماً فقد  الكتاب املقدس أطلق اسم اهللا على غري املسيح كما
 األشراف كموسى وعلى نبياءاأل وعلى القاضي وعلى املالك أطلق اسم اهللا على

 سابقا كما ذكرنا
[ مل يرض أن يوصف بالصالح طبقاً ملا كتبه مـىت يف    املسيح عليه السالمإنمث 
١٧ ، ١٦ : ١٩[  
 

 يوصف بالصالح ، فكيف يرضى بأن يوصف باأللوهية املسيح مل يرض بأن
 فقد حسن لدى اهللا أن حيل به الكمال كله

 فـفـيه حيل مجيع كمال األلوهية حلوال جسديا : أيضامث قول بولس 
ى أن روح اهللا و كمال اهللا حال يف كل املؤمنني الصادقني و القديسني              بولس ير 

أما أنتم فلستم حتيون باجلسد،     : **  أهل رومية  إىلالبارين، حيث يقول يف رسالته      
 بل يف الروح ألن روح اهللا حال فيكم

و تعرفوا حمبة املسيح اليت تفوق كـل معرفـة،          : **...  أهل أفسس  إىلرسالته  
 ا يف اهللا من كمالفتمتلئوا بكل م

 إىلمن يغلب فسأجعله يف هيكل إهلي، وال يعود خيـرج           : "وجاء يف سفر الرؤيا   
النازلة من  -رشليم اجلديدة   أو -خارج، وأكتب عليه اسم إهلي واسم مدينة إهلي       

 ).٣/١٢الرؤيا " (السماء من عند إهلي وامسي اجلديد
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، ومثلـه   "اهللا يسـمع  : "وقد مسي إمساعيل ذا االسم العرباين، ومعنـاه       *) -(*

ومل تقـتِض   … ، وغريهـم    "الرب خلص "، ويهوشع   "اهللا يرفع : "يهوياقيم أي 
 .أمساؤهم ألوهيتهم
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 سيدي يأ الثانية فمعناها وأما اهللا أيىل واأل) قال الرب لرىب( الكلمة هذهال أو

 اجلس: قال الرب لسيدي امللك   : دأومزمور لد : ترمجة النسخة العربية املشتركة     
 عن مييين حىت أجعل أعداءك موطئا لقدميك

 
اجلس عن مييين حىت    :  قال الرب لسيدي   .مزمور. لد ا ود  : الترمجة الكاثوليك   

 أجعل أعداءك موطئا لقدميك
 

اجلس عـن ميـيين   ) أي املسيح(لريب  )أي اهللا(قال الرب : عبارة املزامري تقول 
اجلملة ال ميكن أن يكـون   حىت أجعل أعداءك موطأً لقدميك ، و بناء على هذه

قال : املعىن سيصبح عندئذ   ألنوهذا، أيضااملقصود من كلمة ريب الثانية هو اهللا 
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و كيف جيلس اهللا  !! اهللا ِللَّه اجلس عن مييين حىت أجعل أعداءك موطئا لقدميك
 ؟! نفسهعن ميني

 
ألحد حىت جيعل أعداءه موطئا لقدميه ، بل   كان ريب الثانية إهلاً فإنه ال حيتاجإذا

 فتأمل! من يسخرهم له  إىلهو نفسه يسخر أعداءه بنفسه و ال حيتاج 
 
اثنني و هذا يناقض عقيدة التوحيد  أن خماطبة اهللا إللـه آخر تعين وجود إهلني :

أن ريب الثانية لـيس اهللا و   فهذا كله يؤكد! ة يأواليت هي أساس الرساالت السم
 ال بإلـه ثان بل ال بد أن يكون معناها شيئا غري ده،

 
 املسيح من عبارته تلك  احلقيقة أن ما يريده

د ـ قائال هلم  أود هو تذكري اليهود مبقامه العظيم ـ الذي تشري إليه عبارة نبيهم 
املسـيح اآليت   د نفسه اعتـرب أودد مع أن أوكيف تعتربون املسيح جمرد ابٍن لد: 

أي سيدا : رباً له :  يوم الدينونةإسرائيلاملبشر به و الذي سيجعله اهللا دائنا لبين 
 !له و معلما ؟
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 كتب سفر األمثال وكان يلقب بسـليمان        الذيد و أو يكون سليمان بن د    إذافم

أنا كنت مع    (٣٠- ٢٢ عدد   ٨   يف سفر األمثال عن نفسه     احلكيم عندما يقول  
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اهللا من األزل قبل خلق العامل وكنت ألعب بني يديه يف كل حني وكنـت عنـده         
 )خالقاً
قبل أن أصورك يف البطن عرفتـك ،        :** الذي قال عنه الرب      ارميا يكون   إذاوم

  ٥ ، ٤ عدد ١((ارميا.وقبل أن خترج من الرحم قدستك
ملك السالم بال أب وبال أم وبـال        . . . هذا كاهن اهللا العلي     ألن ملكي صادق    

 ٧ العربانيني   إىلالرسالة  ..نسب البداءة أيام له وال اية حياة وهو مشبه بابن اهللا          
 أب وأم كهنة ولكـن      لهوليس النص يدل على أنه كاهن ليس         (( ٣ -١عدد  

 نسان اإلبابنيقول بال أب بال أم مسبة 
حقيقية يف نظـر   على إبراهيم هنا، ال ميكن أن تكون قبليةفقبلية عيسى املسيح 

 النصارى،
كنت نبيـا   (( يف ألفاظ خامت املرسلني سيدنا حممد حيث قال          هذاقد ورد مثل     و
 ))اجلـسـد آدم بني الروح و و
 

 أنتم من حتت أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العامل وأنا لست منه
 

 ١٩ عدد   ١٥ يوحنا   يفه كمان ، ونشوف      يف حق تالميذ   هذا الكالم املسيح قال   
لو كنتم من العامل لكان العامل حيب خاصته و لكن ألنكم لستم من العامل بل               : (( 

 ـ  ١٤ عـدد  ١٧و يف يوحنا  ،   ))أنا اخترتكم من العامل لده يبغضكم العامل 
١٥   
 

 : يقول املسيح يف دعائه ألجل التالميذ
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بغضهم ألم ليسوا من العامل كما أين لست        أنا قد أعطيتهم كالمك و العامل أ      (( 
ليسـوا  . لست أسأل أن تأخذهم من العامل بل أن حتفظهم من الشرير          . من العامل 

 ))من العامل كما أين لست من العامل 

  اآلخرةا يريد   من الدنيا وإ  هذه السالم ال يريد     عليه املسيح   أن أيواملعىن الصحيح   
  سواء بسواء وهذا باطلآهلةن احلواريني وإال لكا. فتعبريه نوع من ااز، 
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حلول رضا اهللا وحمبته وقداسته ورضاه يف املسـيح ،   هذا احللول يف املسيح هو
 هذا باآلتــي  القدسية فيه ، ويستدل علىومواهبه

 بت فيـه من حيفظ وصاياه يث:  يف وصف اهللا ٢٤ عدد ٣  ىلواأل رسالة يوحنا

 وهو فيه ، وذا نعرف أنه يثبت فينا ، من الروح الذي أعطان
 

فاهللا يثبت فيه  إن أحب بعضنا بعضاً  : ١٣ ، ١٢ عدد ٤ ىل واأل رسالة يوحنا
 ، وحمبته قد تكلمت فينا ، ذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا

 الذي اشتهاه املسنمة ترصدن اجلبل  أيتها اجلبالإذاومل  : ١٦ عدد  ٦٨ املزمور 
 إيل األبد يسكن فيه اهللا لسكنه ، بل الرب

 نبياءاألحلول الرب على بعض 
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 وحل علي روح الرب : قول حزقيال النيب  : ٥ عدد ١١سفر حزقيال 
 فحل عليهما الروح :  عن ألداد وميداد٢٦ عدد ١١سفر العدد 

 يشـتاق إيل  الروح الذي حل فينـا  :  قول يعقوب  ٥ عدد ٤برسالة يعقوب 
 الغرية واحلسد

 
 ألن روح اـد واهللا حيـل   :  قول بطرس ١٤ عدد ٤ ىل واأل رسالة بطرس

 عليكم
على حزقيال وألداد وميداد وحتل علـى النصـارى     كانت روح اهللا حلتإذاف

 القول إذا أنه اهللا ، فلمأومتحد مع اهللا  وفيهم ومل يقل أحد بأن واحد من هؤالء
يل أومتشاة دون البحث وإجراء الت  بظاهر كلمةبذلك يف املسيح ، رد األخذ
 !الذي يتفق مع باقي النصوص ؟
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 )اهللا مل يره أحد قط :(١٨ عدد ١ يوحنا إجنيلورد يف 
واآلب نفسه الذي أرسلين يشهد يل مل تسمعوا         (٣٧ عدد   ٥ يوحنا   إجنيلورد يف   
 )قط وال أبصرمت هيئته صوته

 )اهللا مل ينظره أحد قط( ٤ عدد ١٢ىل واأل رد يف رسالة يوحناو
 إىل يقول املسيح لتالميذه السبعني الذين أرسلهم اثنني اثـنني   ١٦ عدد   ١٠لوقا  
الـذي   و الذي يـرذلكم يـرذلين   الذي يسمع منكم يسمعين و(للتبشري البالد

 .)يرذلين يرذل الذي أرسلين
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يقبلين  من من يقبلكم يقبلين و(تالميذه  أن املسيح قال ل٤٠ عدد١٠ مىت إجنيل
 )يقبل الذي أرسلين

من قبل هذا الولد ( من قول املسيح يف حق الولد الصغري٤٨ عدد ٩لوقا  إجنيل
 )يقبل الذي أرسلين من قبلين الصغري بامسي يقبلين و
 اهللا قد أرسل املسيح برسالة فمن يتبع كالم املسيح فقد           أنوهذا النص يدل على     

  عز وجلاتبع اهللا
 ألنكم مجيعاً واحد يف( قوله ٢٨ عدد ٣  إيل أهل غالطية ورد يف رسالة بولس

 )املسيح يسوع
 

 يفأنا يف اآلب واآلب : قول املسيح 
 

يف ذلك اليوم تعلمون أين أنـا يف أيب و   (٢٠ عدد ١٤املسيح قال هلم يف يوحنا 
 )أنتم يف وأنا فيكم
 ..،..وهو فينـا   تعرف أننا نثبت فيهذا(قوله: ١٣ عدد ٤ىل ورسالة يوحنا األ

 )أي اهللا
معىن كون املسيح يف اآلب أي ثبوته فيه باحملبة والرضا، ومعىن كون املؤمنني  أن
املسيح أي ثبوم فيه باحملبة والطاعة ملا جاء به من عند اهللا ويكـون اهلـدف    يف

 .واحد وهو هداية الناس إيل اهللا والقصد
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 : أي أن العبارة معناها كالتايل

 .منتظرين ظهور جمد اهللا و ظهور خملصنا املسيح
وال ننسى أن ظهور د اهللا ال لذات اهللا ال شك أن ظهور نيب اهللا و سيادته على                  

 رمحة اهللا وقوته بظهور     لقد ظهرت : العامل هو ظهور د اهللا كما أننا لو قلنا مثال         
النيب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال يعين ذلك أن حممداً هـو اهللا ذاتـه و                  

 !العياذ باهللا
 

 : النص كما هو موجود يف النسخة العربية املشتركة 
منتظرين اليوم املبارك الذي نرجوه، يوم ظهور جمد إهلنا العظيم وخملصنا يسـوع             

 املسيح
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**  العدد بالكامل ، فلنقرأ ... ٢٠ عدد٥ىل و رسالة يوحنا األيفاملقولة توجد 

و نعلم أن ابن اهللا . حنن نعلم أننا من اهللا و أما العامل فهو كله حتت وطأة الشرير
حنن يف احلق إذ حنن يف ابنه يسوع .  أعطانا بصرية لنعرف ا احلقأتى و أنه
 **يا بين احذروا األصنام . هذا هو اإللـه احلق و احلياة األبدية. املسيح

 
 احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي هيوهذه ( وما هي احلياة األبدية 

وليس .اهللا ... إلله احلق  هو ا منإذاً) ... وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته 
 املسيح

: عند شرح هذه العبارة ما نصـه      " تفسري الكتاب املقدس    " فقد جاء يف كتاب     
و مرة أخرى   . هذا هو اإللـه احلق و احلياة األبدية      : مث يكمل يوحنا ويقول   .... 

 كان املعِني هو اآلب أم االبن؟ غري أما مـن           إذاال يكون من السهولة تبني ما       
 أقوام العامل القدمي كان هناك      إىلبالنسبة  . ب حبيث يغدو الفارق ضئيال جداً     التقار

بيد أن يوحنا يرى أم كانوا كلهم آهلة باطلة، فال إلـه إال إلـه             . آهلة كثريون 
 واحد حق و للناس حياة أبدية فيه
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 أن يغفـر    األرض علـى    سلطاناً نسانأن إلبن اإل  : ** أن املسيح قال    فنالحظ  
أيـن لـك هـذا     ولو سألنا املسيح نفسه مـن  ...   ٦ عدد ٩مىت ** اخلطايا 

 السلطان ؟

 اهللا وليس سلطان املسيح سلطان انه ..! ولكن اهللا هو الذي أعطاه إياه
 ٢٣ ـ ٢١ عدد ٢٠يوحنا

و ملّا قال هذا . أرسلين اآلب أرسلكم أناكما . سالم لكم :أيضافقال هلم يسوع 
من أمسـكتم  . من غفرمت خطاياه تغفر له .القدس اقبلوا الروح: نفخ و قال هلم

 . خطاياه أمسكت
  قال هذا الكالمإذا وسنعرف مل٦__١ العاشر اإلصحاحال مىت أومث أننا نقرا 

 
ه فبشـرهم  عن بعض صحابت) وسلّم صلّى اللّه عليه وآله(كما أخرب نبينا حممد 

 .النار أم من أهل اجلنة و عن آخرين فبشرهم أم من أهل
، ألم ال يعلمون اغفر هلم ! يا أبتاه: ** فقال يسوع : ٣٤ عدد ٢٣لوقا  إجنيل

 ** يفعلون إذام
 الكهنة  واآلباء تبيع صكوك الغفران     إىل الوقت احل  يف األرض كنائسكما أن كل    

  اله ؟؟؟اآلباءمن يغفر الذنوب هل  إذايغفروا ملن يدفع مغفرة للذنب 
 بطل الالزم، بطل امللزوم، فبطل االستدالل بسلطان املسيح على غفـران            إذاو  

 .اخلطايا، على ألوهيته
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 خطوطاتهذه العبارة مل ترد يف أقدم امل

 ال يوجد فيـه أي  أيضافهذا .. السماء على معناه احلريف  ولو أخدنا الرتول من
 األرض إىلالكائن من السماء  أوإثبات إللـوهية املسيح ، ألن نزول الشخص 

 ال يفيد ألوهيته فالشيطان واملالئكة يف السماء يرتلوا ويطلعوا 
 

نص يوضح أن املسيح ميثل  هذا ال١٣ ـ  ١ الثالث أعداد اإلصحاح لوقا إجنيل
و أن مـن مل    الوالدة من الروح ،أوللوالدة الروحية اجلديدة بالوالدة من فوق 
 يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهللا،

 نسـان  السماء إال ابن اإل    إىلما صعد أحد    :  النسخة العربية املشتركة ورد      يفو
 .الذي نزل من السماء

 السماء إال الذي نـزل مـن        إىلن أحد يصعد    فما م :  النسخة الكاثولكية    يفو
 .نسانالسماء وهو ابن اإل

  السماء هذه اجلملة حمرفة يف هو الذيوغري موجود 
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  )٢:٥(غالطيه بولس أصبح إله . . مبارك 
 ! ال ينفعكم املسيح شيئاإنه إن اختتنتم: ها أنا بولس أقول لكم

 
  إجنيل والدليل اقرأ تعاىلو اهللا تبارك بأمراملسيح عليه السالم كان يقوله 

 
 )) ٧العدد  : ١٧(( اإلصحاح يوحنا -١

 . هو من عندكأعطيتين كل ما أنواآلن علموا 
 خرجـت   إين وهم قبلوا وعلموا يقينا      أعطيتهم قد   أعطيتين  الن الكالم الذي      ٨

 .أرسلتين أنتانك وا من عندك وآمن
 
  )) ١٠العدد  : ١٤(( اإلصحاح يوحنا -٢

 به  أتكلم به لست    أكلمكمالكالم الذي   . يف اآلب واآلب يفّ    أنا إينألست تؤمن   
 ..األعمالمن نفسي لكن اآلب احلال يفّ هو يعمل 

 
  الـذي ال حيـبين ال حيفـظ          ))٢٤العدد   : ١٤ ((اإلصحاح يوحنا   إجنيل -٣

 .أرسليني تسمعونه ليس يل بل لآلب الذي والكالم الذ.كالمي
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العـدد   : ١٢(( اإلصحاحيوحنا  ،  )) ٢٨العدد   : ٨(( اإلصحاح يوحنا   أيضاو
 )٥:٣٠(يوحنا ) ١٠:٢٢(لوقا ، ) ٨:٤٠(يوحنا  )) ٤٩
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 إىل ألنه مل يرسل اهللا ابنه       ١٧ .. ١٧ عدد   ٣يقول لنا نص عجيب يوحنا      يوحنا  
 العامل ليدين العامل بل ليخلّص به العامل

 مل  ألين.أدينـه  وان مسع احد كالمي ومل يؤمن فانا ال          ٤٧ : ٤٧ عدد   ١٢يوحنا  
  العاملألخلص العامل بل ألدينآت 

 ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما احد وأما ٣٢ : ٣٢ عدد ١٣مرقص 
 . اآلبإالوال املالئكة الذين يف السماء وال االبن 

 
 املسيح هو اهللا لو أنيبطل ..  العلم يف التساويالنص يبطل التثليث يفيد عدم 

  أالديات أو ) أبوهلعلم ما يعلمه (  انه ابن اهللا في وين انه هو اهللا لعلم الساعة ،
 

 نسان ألنه ابن اإلأيضا سلطانا ان يدين وأعطاه ٥:٢٧:يوحنا
 !  من غري دفع اهللا هذا السلطان لهيعىن املسيح ال حول له وال قوة يف إدانة العامل
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  ٢٨ عدد ١٩مىت 

مىت إنكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد، : لكم احلق أقول: فقال هلم يسوع "
  على اثين عشر كرسياًأيضاجتلسون أنتم   على كرسي جمدهنسانجلس ابن اإل

 " اإلثين عشر إسرائيل تدينون أسباط
 

 :   ٣٠عدد٢٢لوقا 
تدينون أسباط  ملكويت وجتلسوا على كراسي، لتأكلوا وتشربوا على مائديت يف" 

 " عشر  اإلثينإسرائيل
 

 ذلكاألعجب من ...  عجيب شيءولكن بولس زودها شويتني وقال 
 يف إدانة املالئكة والعامل بأسـره مـع   ايشاركوسوف  إن بولس و القديسيون 

 املسيح
 
فان كـان  .سيدينون العامل القديسني أنألستم تعلمون  : ٢ عدد ٦كورنثوس 1

 أننا ألستم تعلمون ٣. غري مستاهلني للمحاكم الصغرى العامل يدان بكم افانتم

 . هذه احلياةأمورىل وفباأل مالئكة سندين
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وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولَ اللِّه         ... بسم اهللا الرمحن الرحيم     
وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَـِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك منه مـا         

 هم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالَّ أتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقيناًلَ
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وأهــم من صحة الكـــتاب      ����هــذا املوضوع أهم من ألوهية املسيح       

 .املقــدس 
 

 ١٥:١٤ كورونثوس إىلىل و الرسالة األيفكما قال بولس 
 ) . إميانكم أيضا فباطلة كرازتنا وباطل وإن مل يكن املسيح قد قام ( 
 

 عدد أسفار العهـد     يفوخيتلفوا  ...  طبيعة املسيح    يفوأن النصارى فرق وخيتلفوا     
 القدمي ونسخ العهد اجلديد
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 يف الروح القدس فريق قال إا منبثق من األب فقط وفريق يقول             أيضاوخيتلفوا  
 . واألب االبنمن 

قارن لدراسة الفروق بينـه وبـني الطوائـف         بل ويوجد ما يسمي بالالهوت امل     
  األخرى

 ولكن الفداء والصلب وقع عندهم مجيعاً
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إن أساس املسيحية أن اهللا خلق ادم وأدخله اجلنة وقال اهللا عز وجـل              

أكـل مـن    )ادم( السـالم    عليهألدم ال تأكل من هذه الشجرة ولكنة        
كل منها فإن هذه اخلطيئة غري حمـدودة         حرم اهللا عليه األ    اليتالشجرة  

ألا يف حق اهللا الغري حمدود فالبد من غفران اخلطيئة من شخص غـري              
  ..تعاىلوحمدود فإن الوحيد الغري حمدود هو اهللا سبحانه 

 : ٩(( اإلصحاحومبا أن اخلطيئة ال تغفر إال بالدم كما ورد يف العربانني            
 ))٢٢العدد 

سب الناموس بالدم، وبدون سـفك دم ال        وكل شيء تقريبا يتطهر ح    (
 )حتصل مغفرة 

 مث يصلب وميوت وبعدها حيصل     األرض جيب نزول اهللا عز وجل إيل        إذا
 ..املغفرة آلدم 

 


�&�#� 9*�� �c� %�
� G� u�P0��(� b\ �
i�� %�
� G�  
 رجيانوس أكد أن كاتبها غري معروفأوالعالمة 
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  العربانينيإىل الرسالة –ني كلمة عربانيون دائرة املعارف الكتابية حرف الع
 بولس نفسه أكد أنه مل يكتب هذه الرسالة 

 ١٧ العدد ٣ اإلصحاح تسالونيكي إىلالرسالة الثانية 
 )هكذا أنا أكتب . السالم بيدي أنا بولس، الذي هو عالمة يف كل رسالة (

 هـذا   لقد كتب الرسـول   "  تفسريه هلذا النص     يف ملطيويقول تادرس يعقوب    
 " اخلتام بيده ليميز بني رسائله احلقيقية وما نسبت إليه خطأ 
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ورد يف عده أماكن يف الكتاب املقدس وليس كالم املسلمني بل الكتاب املقدس             

. 
 وملك الدهور الذي ال يفىن وال يرى، اإلله         ١:١٧س  أو تيموث إىلىل  والرسالة األ 

 .آمني.  دهر الدهورإىله الكرامة واد احلكيم وحده، ل
 . األبدإىلحي أنا :  السماء يدي وأقولإىل إين أرفع ٣٢:٤٠سفر التثنية .

ال يكون لكم من بعد أن تضـربوا        ،  حي أنا يقول السيد الرب     ١٨:٣حزقيال  
 .إسرائيلهذا املثل يف 

رتعد من سخطه ت  . هو إله حي وملك أبدي    .  أما الرب اإلله فحق    ١٠:١٠إرميا  
 اله مات ال يكون     إذاهذا النص يؤكد أن     .......  وال تطيق األمم غضبه    األرض

 أبدااله 
يـا رب   .  ألست أنت منذ األزل يا رب إهلي قدوسي؟ ال منوت          ١:١٢حبقوق  

 .للحكم جعلتها ويا صخر للتأديب أسستها
  اهللا ومل ولن ميوتإذا
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يئة الن اهللا هو الوحيد     وهذا اخلطيئة جيب موت اهللا على الصليب حىت تغفر اخلط         
 الغري حمدود

 النصوص تؤكد عدم موت     هوهذ لن تغفر اخلطيئة     إذا اهللا عز وجل ال ميوت       إذاو
 اهللا وان اهللا عز وجل لو مات ال يكون اله

  حمدود واخلطيئة غري حمدودةألنه مات الناسوت لن تغفر اخلطيئة إذا
ال يقتل اآلباء عن    : (( تل   خبطيئته يق  إنسان بل كل    إنسان حيمل خطيئة أي     أيضاو
[ سفر التثنيـة    .))  يقتل خبطيئته إنسانكل  . الد عن اآلباءِ  والد وال يقتل األ   واأل
١٦ : ٢٤[  
  مسبقاذكرنا تغفر اخلطيئة ولكن اهللا ال ميوت كما تالالهو مات إذا
 

  باهللاإالفال حول وال قوة 
 كاآليتد نعم كما يور...  غري الدم ؟ شيءهل ميكن مغفرة اخلطيئة ب

 
 الكاهن فيقبض الكـاهن     إىليأيت به   ) ٥:١١(يني  والأل...يغفر بالدقيق   .... الأو

 .إنه قربان خطية. منه ملء قبضته تذكاره ويوقده على املذبح على وقائد الرب
الغين ال يكثر والفقري ال يقلـل       ) ٣٠:١٥(سفر اخلروج   ... يغفر باملال   ... ثانيا

 .ة الرب للتكفري عن نفوسكمعن نصف الشاقل حني تعطون تقدم
فقد قدمنا قربان الـرب كـل       ) ٣١:٥٠(سفر العدد   ... يغفر اجلواهر   ... ثالثا

ر وخوامت وأقراطا وقالئد للتكفري عن      أوواحد ما وجده أمتعة ذهب حجوال وأس      
 .أنفسنا أمام الرب
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 ابنته يف النار وال مـن يعـرف         أوال يوجد فيك من جييز ابنه       ) ١٨:١٠(التثنية  
 عرافة وال عائف وال متفائل وال ساحر

. وال تعط من زرعك لإلجازة ملولك لئال تدنس اسم إهلـك          ) ١٨:٢١(يني  والأل
  التفسري احلديث للكتاب املقدسيف ولدك أوالدك أو أيزرعك .....أنا الرب

 ومن الغرباء   إسرائيل من بين    إنسانكل  : إسرائيلوتقول لبين   ) ٢٠:٢(يني  والأل
 األرضيرمجـه شـعب     .  أعطى من زرعه ملولك فإنه يقتـل       إسرائيلالنازلني يف   
 باحلجارة

مث للخطية بل قدموا    وال تقدموا أعضاءكم آالت إ    ) ٦:١٣( الرومية   إىلالرسالة  
 .ذواتكم هللا كأحياء من األموات وأعضاءكم آالت بر هللا

 فإن اهللا عز وجل ال يقبل التضحية البشرية فهل يقبل ابنة يقتل على الصليب               إذا
  حق اهللا عز وجليفهذا ال جيوز 
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االبن ال حيمـل مـن إمث األب     . طئ هي متوت  النفس اليت خت  ) ١٨:٢٠(حزقيال  

 .بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. واألب ال حيمل من إمث االبن
الد عـن   والد وال يقتـل األ    وال يقتل اآلباء عن األ    ) ١٦ : ٢٤( التثنيه   أيضاو

 . خبطيته يقتلإنسانكل . اآلباء
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ولَِكـنكُم  ٧. ِإني أَطْلُب رحمةً الَ ذَِبيحةً، ومعِرفَِتي أَكْثَر ِمن الْمحرقَاتِ  : (( ٦ : ٦هوشع  

 ))ِمثْلُ آدم، نقَضتم عهِدي 
 أُذُنيِن   تطْلُب ذَباِئح ومحرقَاٍت عِن الْخِطيئَِة، لَِكنك وهبتِني       أولَم تِرد    : (( ٦: ٤٠مزمور  

 ))صاِغيتيِن مِطيعتيِن 
فَيِطيب ذَِلك لَدى   ٣١. أُسبح اسم اِهللا ِبنِشيٍد وأُعظِّمه ِبحمدٍ      : (( ٣١– ٣٠ : ٦٩مزمور  

 )) ِعجٍل أوثَوٍر : الرب أَكْثَر ِمن محرقٍَة
[ إشعيا ،  ] ٢٢ : ٧[ ء ارميا ، ٨-٦ : ٦ميخا  ، ٣-١ : ١٤ هوشع {{نصوص أخرى 

 ... ١٦ : ٢٤[ التثنية  ،  ] ٢١ : ١٨[ حزقيال  ،  ] ١١ : ٣٣[ حزقيال  ،  ] ٧ : ٥٥
!! 
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 قام بالتبليغ عن املسيح عليه وعلى نبينا الصالة والسالم كان حمتقـر             الذيإن يهوذا   

 وسنورد نصني بأن املصلوب حمتقر وملعـون  أيضا صلب مكانة  الذيفعال كما ورد و   
 من اهللا عز وجل

 .عار عند البشر وحمتقر الشعب. إنسانأما أنا فدودة ال ) ٢٢:٦(املزموز 
 من العار هل املسيح بالطبع ال بل الذي قام بالتبليغ عن املسيح

فال تبت جثته على اخلشبة بل تدفنه يف ذلك اليـوم ألن املعلـق              ) ٢٣ :٢١(التثنية  
 .ك اليت يعطيك الرب إهلك نصيباأرضفال تنجس . عون من اهللامل

 أي أن املعلق على الصليب ملعون من اهللا
 املصلوب فهو ملعون ودودة وحمتقر من كـل         فإنهواملعلق على الصليب وهو يهوذا      

 الشعوب
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بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم علي احلبيب املصطفي صلى اهللا عليـه        
وعلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين مث أما بعد فـاليوم نـتكلم           

فنقـول يف  بأمر  اهللا عز وجل عن بولس ولكن حفاظاً علي إحساس النصـارى             
 )ة مؤسس النصراني(قوسني بولس 

 
أربعة عشر رسالة غري أن تلميذ بـولس وهـو          %) ٨٥(وهو مؤسس أكثر من     

 لوقا فبولس مؤسس أكثر مـن       إجنيل أيضا الرسل و  أعمالقد كتب سفر    ) لوقا(
 وبأمر اهللا عز وجل مت إدانة بولس وكشـف مـا            إذاثالثة أرباع العهد اجلديد ف    

 ..وسنري ... إذاوراءه فاملسيحية 
 

 أن األناجيـل    أيضا ونرى   رسائله أن بولس مل يذكر إال يف        الً رمحكم اهللا  أونعلم  
 األربعة تتكلم عن عيسى ومل تذكر بولس أبداً

ل  ومن مدينة طرسوس وهي      أو احلقيقي له هو ش    االسمومن املعروف أن بولس     
 رسـائل   يف آسيا الوسطي ولكن من الغريب أن هذا الكالم مل يـذُكر             يفمدينة  
 بولس

 
أنا رجل يهودي   :  فقال بولس  ٣٩ العدد   ٢١ اإلصحاح الرسل   أعمال يفولنري  

وألتمس منك أن تـأذن يل أن       .  من أهل مدينة غري دنية من كيليكية       طرسوسي
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 ملن يقـرآ    ذاتهولكن من الواضح أن بولس مل يريد يعلن عن          . . . أكلم الشعب 
 رسائله

 : فأقول - :١ العدد   ١١ اإلصحاح إيل أهل رومية     رسالتهمع العلم أن بولس يف      
 من سـبط    ي من نسل إبراهيم   إسرائيل أيضاأنا  ألين  ! ألعل اهللا رفض شعبه؟ حاشا    

 . بنيامني
 رسائل بولس   يف بولس أنا يهودي من طرسوس غري موجود         قالهما  ::: ملحوظة  

 أبداً 
 أن طرسوس بعيدة عن القدس أال وهي طرسـوس          ىومن الواضح أن بولس نس    

 يف آسيا الوسطي
 وملا علم بـولس أن قسـما        ٦ العدد   ٢٣ إلصحاحا الرسل   أعمالوقد ورد يف    

أيها الرجال اإلخـوة أنـا      : منهم صدوقيون واآلخر فريسيون صرخ يف امع      
 .على رجاء قيامة األموات أنا أحاكم. فريسي ابن فريسي

 ل لوقا حتسني صورة بولس أمام القارئ ذا النص فالفريسني أوحي
ن عن املثـل الـديين ويـدعون إيل          هذا الوقت ألم يدافعو    يفهلم مسعة حسنة    

التسامح وتطبيق الشريعة باملعروف وكانوا يناصرون الفقراء عند ظلمهـم مـن      
وكـان  ) الراهب األكرب ( أهل الشر ومن املعروف أن بولس كان يعمل حلساب          

 هذا الرجل صدوقياً والصدوقني أعداء الفريسني 
لرسل أن بولس قد تعلم      ا أعمال لوقا يف    إجنيلولنعود لسرية بولس يقول كاتب      

يف أكادميية القدس الفريسية علي يد احلاخام غماالئيل والغريـب أن بـولس مل              
 رسائلة  ومن الواضح أن لوقا أخترع ذلك ولفقـة           يف مثل هذا    شيءيذكر أي   

 لتلميع صورة معلمة بولس 
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 اإلصـحاح ل     الرس أعمالهنا يعترف بولس أنه من آسيا الوسطي كما ورد يف           

أنا رجل يهودي ولدت يف طرسوس كيليكية ولكـن ربيـت يف      : ٣ العدد   ٢٢
وكنـت  . هذه املدينة مؤدبا عند رجلي غماالئيل على حتقيق الناموس األبـوي          

 .غيورا هللا كما أنتم مجيعكم اليوم
  طفولته القدس وقضي فيها أيام يفويقول أنه تعلم 

ن بولس مل يرحل للقدس إال راشداً وأنـه         مع العلم أن املصادر التارخيية تؤكد أ      
 طرسوس وال شك أنه ال يسطتيع أن يأخذ دروس دينيـة عنـد              يفترك والدية   
  صفوفة يف سن متقدم ألن عماالئيل مل يكن يقبل األطفال يفعماالئيل إال 

وهناك مسأله أخري وهى رومانية بولس مع العلم أن بولس يعلن أنـه عـاش               
 يثري تسأل علي أنه يكون من أب رومنياً وهذا األمر يثري            مواطناً رومنياً وهذا ما   

  فريسيتة يفعدة أمور تتطعن 
 كان يشدد بولس علي فريسيتة هكذا واإلجابة واضحة ألنه يريد أن يفهم             إذاومل

من يعلم هذا الكالم أن من يطبق الشريعة الصحيحة ويتبع الكتاب جيداً يعلـم              
لذلك فإن بولس كـان يشـدد علـي         ويتأكدأن يسوع هو اهللا ويؤمن بذلك و      

 كانوا يطاردوا أتباع املسيح     ممنفريسيتة جيداً مع العلم كيف يكون فريسياً وهو         
وا حماكمة بطرس وطالبوا    أرض السالم أمل يناهض الفريسني أتباع املسيح وع       عليه

 هذا املوضـوع  يفبالعفو عنه فقد كان بولس حيارب أتباع املسيح فأين الفريسية       
تناقض أن يدعي أن بولس كان فريسياً ابن فريسياً ويف نفس الوقت            أليس من ال  

كان يهاجم أتباع املسيح وكما أشرنا مسبقاً تشدد بولس بفرسييتة ألنـه يريـد       
 للكتاب املقدس هي    دراستهإقناع من يقرا عنة أن أتبع اليهودية احلق وعلم بعد           



 - ١٠١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 العهـد   أنبياءشر به    السالم هو املسيح الذي يب     عليه إيل أن عيسى     أوصلتهاليت  
 الكتاب املقدس يبشر مبجى املسيح      يفولذلك فكان يزعم أن كل سطر       . القدمي  

 أسـم بـولس     أيضاو..  ذلك ال يحسن قراءة الكتاب املقدس        أرضوأن من يع  
 أو أخفـي    فلماذا جمرد ذكر    حىتل  أو كلمة ش  رسائله يفمل يذكر بولس    ) لأوش(

 كذب لوقا على بولس هكذا ؟؟؟
ويف هذا  )) اهلرطقات  ((  جملد كبري الذي كتبة أيبيفان بعنوان        يفوجود  واملزيد م 

 كتب العهد اجلديد    يفالكتاب يظهر لنا شخصية بولس احلقيقية وعكس ما ورد          
 شهد هذا الكتاب علي أن بولس مل يولد يهودياً بل أعتنق اليهودية وهـو               أيضاو

 بناء دين جديد    يف طرسوس ودخل القدس يف خدمة الراهب األكرب مث ذهب إيل          
  معظمها يفوشهادة األبيونيني صحيحة .. 

 يؤكـد مـا     حىت نري العهد اجلديد يصف الفريسيني بالنفاق والقتل         أيضاوحنن  
 كالمه تناقض من يفحدث مع بولس وخيفي ما 
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وطلب منـه    ::: ٢ العدد   ٩ احاإلصح الرسل   أعمال سفر   يفال نري ما ورد     أو

 نسـاء  أو وجد أناسا من الطريق رجاال      إذا اجلماعات حىت    إىل دمشق   إىلرسائل  
 .رشليمأو إىليسوقهم موثقني 

الً سلط رئيس الكهنة ال تشمل إيل هذه اامع وكيف يسأل شخص ليس له              أو
 يكون   معبد القدس فكيف   تتجاوز الرمسية ال    سلطاتهعالقة ذا األمر ؟  وكانت       

 ) ليس له سلطة ( له إعطاء سلطة للقبض علي أتباع املسيح 
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الً دمشق مل تكن حتت السلطة الرومانيـة        أوونرجع لدمشق فنقول وباهللا التوفيق      
 ميالدياً ومـن    ٣٧ختلي عن دمشق يف عام      ) كاليغوال(وأما اإلمرباطور الروماين    

ية اليت كانت للملك     كانت ضمن األنباط العرب    األياماملعروف أن دمشق يف هذه      
 ومن املؤكد أنه مل يسمح لشخص       سلطتهم علي   أواحلارث ومل يكن هذا امللك يس     

  محيته يطارد من يكون يف أومثل بولس أن يدخل أراضيه ويطارد رعاياه 
فعلينا اآلن أن نعيد النظر إيل ما حدث يف هذا األمر وما حدث كـاآليت ذهـب         

يل دمشق مع العلم أن سـلطة رئـيس         بولس ببعض الرسائل من رئيس الكهنة إ      
الكهنة ال تصل إيل مكان دمشق بل كانت حدها ما مل يتعدى معبد القـدس مث                

 إيل دمشق اليت هي مل تكن حتت السلطة اليونانية وقد ختلي عنـها امللـك              أرسله
 ميالدياً وكانت دمشق ضمن األنبـاط العربيـة         ٣٧ عام   يفالروماين كاليغوال   

ة من رعية وحنـن     أرض فيه يتخلي عن ما     أوم  أون أن يس  وكانت هلا ملك ال ميك    
 هـذا امللـك ومـن    يف ذهبوا لدمشق للتحمي أونعرف أن أتباع املسيح هربوا   

 مـع  واملسـاومة املصادر التارخيية نؤكد أن ال ميكن أن هذا امللك للتخلي عنهم         
ة بسهولة مع العلم أن عكـس       أرض دخول هذا الشخص     حىت أوبولس  عليهم    

 استكشـافات ((  كتاب يف الكتاب املقدس  مث ننظر ما ورد يفموجود ذلك غري   
لكاتب يدعي كليمنت وقد ذكر هذا الكتاب أن أبرز ما يسمى بعصبة حنانيا             )) 

  املأجورين يطاردوم وقتلته الشام وكان بولس يفكانوا 
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  ::: ٣٢ العدد ١١ اإلصحاحرنثوس الثانية وننظر إيل رسالة بولس إيل أهل كو
يف دمشق وايل احلارث امللك كان حيرس مدينة الدمشقيني يريـد أن ميسـكين،              

 . . . فتدليت من طاقة يف زنبيل من السور، وجنوت من يديه
 

 العـدد   ٩ اإلصحاح الرسل   أعمال التناقض الفاضح كما ورد يف سفر        يفوننظر  
وة وحيري اليهود الساكنني يف دمشق حمققـا أن         ل فكان يزداد ق   أووأما ش  :: ٢٢

 . . هذا هو املسيح
 
 فبولس قـد    إذا كان احلارث هو الذي يريد اإلمساك ببولس وليس اليهود           إذاف

أرتكب جنحة سياسية معينة فال وجد هنا عذر جدي عن ما فعلة امللك النبطـي               
نا أن الرئيس النبطي    أن يهتم باخلالفات الدينية بني الرعايا اليهود والرد املقنع ه         

أكتشف أن بولس قد دخل سرياً إيل دمشق ويف مهمة تتنايف مع السيادة النبطية              
ل من نوعه بل كان يوجد الكثري من املنشـقني          ووال شك أن هذا األمر ليس األ      

 السياسيني الفارين من ظلم الرومان 
ل بـولس    حدود سنه تسعني أم رسائ     يف الرسل كتبت تقريباً     أعمالمع العلم أن    

  ميالدياً ٦٠ أو ٥٥يف حوايل 
 

أما بالنسبة ملا قال بولس يف إثارة اليهود حول موضوع أن يسوع هو املسـيح               
املنتظر فهذا كذب حيث أننا نعلم أن بعض الدمشقيني يؤمنون بأن يسوع هـو              
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املسيح املنتظر ولكن مها فعلوا ذلك ملا قاله بولس عن نسخ التوراة وان املسـيح     
  السالم عليهاقي الكذب على دين املسيح هو اهللا وب
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مل يكن بولس فريسياً أبداً ولكن كان صدوقياً وكان مغامراً غري معروف األصل             

ومل يكن يعـرف    ) الراهب األكرب   ( وكان صدوقياً كما قولنا حلساب الصدوقي       
 بولس تعاليم الفريسني أبداً 

 عليـه  نيته   يفهو وحواريوه من الفريسني ومل يكن       وقد كان عيسي عليه السالم      
 كل هذا الكالم وال أن يكون كائناً إهلياً ولو علم           أوالسالم أبداً أن يأيت ليصلب      

 جنيل اإليفل وصيه له أو وثنية وذلك مما يناقض ألعتربهاذلك 
 ليكفر عن   األرضولقد ألف بولس هذه الديانة اجلديدة مما جيعل اله ميوت علي            

 البشر وإن اخلالص و الوحيد هو اإلميان الوحيد ذه التضحية والتوحـد             خطايا
  ةالديين ولقد أستوحي تلك الفكرة من الغنوصيه واألديان الباطن
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 الكتاب املقدس أنه رآه ولكن نذهب       يفبالطبع ال ولكن النصراين يقول موجود       
) ال( الكتاب املقدس رؤية بولس للمسيح       يفهل ذُكر   إيل الكتاب املقدس ونسأل     

 ى هذه القصة املزيفة ولنريفوالدليل علي هذا الرد التناقضات 
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 ويف هـذا    ٣ :: ٩_٣ التاسع العـدد     اإلصحاح الرسل   أعمال سفر   -:الً  أو 
  الرجال مسعواأيضاالرواية نرى أن بولس مسع صوتاً و

يـري  :: ١١_٦والعشـرون العـدد      الثاين   اإلصحاح الرسل   أعمال -:ثانياً  
 املسافرين النور ولكنهم مل يسمعوا 

 
 السادس والعشرون وطبعـاً كمـا قولنـا أن          اإلصحاح الرسل   أعمال -:ثالثاً  

 يفونـري  .. نكمـل  .. رؤساء الكهنة ليست عليهم سلطة فهذا تناقض فاضح      
ـ  يفأن عندما يسوع ظهر له كما    ) ١٥(العدد   ول  النسخة العربية املشـتركة يق

 وقد حرفت كتبـة نسـخة       أيضا وذلك خطأ    يعرفهوهو ال   ) من أنت يا رب     (
الفانديك هذا النص وكتبت من أنت يا سيد ألن لو قال بولس من أنت يا رب                

 يسـأله   فلمـاذا  إذالثبت أن كلمة رب مبعىن سيد فلو كان معين رب مبعىن اهللا             
مة رب تتطلق مبعـىن      غريب من املؤكد أن كل     شيء!!! ويقول له من أنتا يا اهللا       

 سيد كما قاهلا بولس علي السيد الذي ظهر له
 

 نكمل باقي التناقضات ونري أن 
 

  شاهداً وخادماً انتخبتكيسوع يقول لبولس قم وأنا 
مث إن حنانيـا     :: ١٢ الثاين والعشرين العدد     اإلصحاح الرسل   أعمالونري يف   

 صح  إذاو. . . لسكان  رجال تقيا حسب الناموس ومشهودا له من مجيع اليهود ا         
أن حنانيا يهودياً فكيف يدعوا بولس إيل العماد إن اليهود ليس عنـدهم ذلـك    
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 تتواىن؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيـا        ملاذاواآلن  )) ١٦:٢٢((خطأ أخر   
 كل هذا التناقض. . . باسم الرب

 
وحنن نسأل اآلن من هو بولس واإلجابة واضحة فبولس رجل غري معروف من و              

امر الراهب األكرب وكان حيـارب املسـيح        أويداً ولكنه كان صدوقياً ويتبع      حتد
واملسيحية وأتباع املسيح ولكن عندما جاء حىت يتمكن من هذه الديانة مل ينجح             

كما تفعـل ناهـد     ( أن يدخل هلا من باباً أخر وأدعي أن املسيح ظهر له             فحاول
ن حتويل الديانة متاماً مـن       يتمكن م  حىتوأنتخبه ليكون رسوالً    ) متويل وأشكاهلا 

 العهـد اجلديـد     يفرسول اهللا إيل اهللا املتجسد وخطيئة آدم اليت ليس هلا وجود            
  . به من حتريف يكون بوحي من املسيحيأيتويدعي أن كل ما 
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 فرقه وهي) ١١(صر إيل احدي عشر ينقسم النصارى يف م

 )الربوتستانت ، الكاثوليك  ، األرثوذكس (
، الكاثوليـك  تنقسـم إيل ثالثـة فـرق             ،  فهي سبعه فرق     األرثوذكسأما  

 )الربوتستانت وهي واحدة يف مصر 
  فاملسيحية ا فرق كثرية جداً ولكن هؤالء أشهرها
 عقائد الفـــرق النصرانية املعاصــــرة 

 الفرق النصرانية املثلثة اليوم على القول بأن اإلله إمنا هو إله واحد مـن                جتمع
ل هذه األقانيم هو اآلب، وثانيها هو االبن،        أو على أن    أيضاثالثة أقانيم، وجتمع    

لكن هذه الفرق ختتلف اختالفاً بيناً      .والثالثة إله واحد    . وثالثها هو روح القدس   
ن جممع نيقية تأليهه، مث حار النصـارى يف         يف حتديد طبيعة املسيح، فلقد صدر ع      

ونتوقف بعض الشيء مع الفرق النصرانية الكـربى،        . حتديد ماهية هذه األلوهية   
جه االختالف بينها وظروف نشأة كل منها، مث نذكر شيئاً مـن ردود             أوونذكر  

 .احملققني يف إبطال هذه املذاهب خصوصاً
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كلمـة التينيـة    " أرثـوذكس "، وكلمة   )اليونانية(قية  وهم أتباع الكنائس الشر   

 ".مذهب احلق "أو"  مستقيم العقيدةأوصحيح : "معناها
ية يف روسيا وعموم آسيا وصـربيا ومصـر         األرثوذكسوينتشر أتباع الكنيسة    

القسـطنطينية مث   (واحلبشة، ويتبعون أربع كنائس رئيسة لكل منـها بطريـك           
 ).رشليمأواإلسكندرية وأنطاكيا و
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ية يف أعقاب جممع القسـطنطينية اخلـامس        األرثوذكسوقد انقسمت الكنيسة    
 املرقسية، وكنيسـة    أو القبطية   أوالكنيسة املصرية   ( قسمني كبريين    إىلم  ٨٧٩

 ). اليونانيةأوالقسطنطينية، املسماة بالرومية 
ية امتداداً صادقاً ملا جرى يف جممع نيقية، إذ تتفـق           األرثوذكسوتشكل العقيدة   

دام مع ما جاء يف رسائل أثناسيوس الذي ويل البابوية يف اإلسكندرية بعد             معتق
 .جممع نيقية

 
 األقانيم مراحل إللـه واحـد يف      األرثوذكس يرى   - :األرثوذكساألقانيم عند   

 اجلوهر، فاألب هو االبن، وهو روح القدس، يقـول القـس القبطـي األنبـا              

ون يؤمنون بإله واحد، أحـدي      املسيحي: "غريغورس ملخصاً معتقدهم بالثالوث     
الذات، مثلث األقانيم واخلاصيات، فالتوحيد للذات اإلهليـة، وأمـا التثليـث            
فلألقانيم، ولألقانيم خاصيات وصفات ذاتية، أي ا تقوم الذات اإلهلية، فـاهللا            

 واآلب كلمة سامية مبعىن األصل      -الواحد هو أصل الوجود، لذلك فهو اآلب        
لذلك كان املسـيح هـو      ..جتلى يف املسيح  .. العقل األعظم واهللا الواحد هو    ..-

والكلمة جتسيد العقل، فإن العقل غري منظور، ولكنه ظهر يف الكلمـة،            ..الكلمة
، بل ألنه صورة اهللا غـري       - نسان ال مبعىن الوالدة يف عامل اإل      - االبن أيضاوهو  

ـ            و الـروح   املنظور، واهللا هو الروح األعظم، وهو آب مجيع األرواح، وهلذا فه
 )١". (القدس، ألن اهللا قدوس

 

                                                 
 .)٦٩ ( والنصرانية، أمحد حجازي السقا، صاإلسالماللقاء بني ) ١(
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ظهر يف العهد القدمي بصفته آب، ويف العهد         ":ويقول األسقف سابليوس عن اهللا    
 ".اجلديد بصفته ابن، ويف تأسيس الكنيسة بصفته روح القدس

 تساءلنا عن سبب اختالف األمساء يف هذه املراحل للجوهر الواحـد فـإن              إذاو
مية الثالوث باسم اآلب واالبن والروح القدس       إن تس : "القس توفيق جيد جييب   

 أوية ال جيوز لنا أن نفلسف يف تفكيكها وحتليلها،          أوتعترب أعماقاً إهلية وأسراراً مس    
 ..".نلحق ا أفكاراً من عندياتنا

وما دامت هذا األقانيم مراحل للجوهر الواحد، فإن ياسني منصور يقول عنـها             
، ويقول  " فائقة عن التصور   متساويةنفصلة،  ثالث شخصيات متميزة غري م    "بأا  

ل وال آخر، فهـم  أوفال أكرب وال أصغر، و ال  "ي بني األقانيم    أوأثناسيوس بالتس 
 )٢".(ون يف الذات اإلهلية والقوة والعظمةأومتس
 

سـفراً  ) ٣٩( العهد القدمي ينقسم إيل      يف  أن الكتاب املقدس عندهم       ىوال ننس 
فهم ال يعترفوا ـؤالء     ) أسفار أبو كريفا    ( تسمي    أسفار السبعة اليت   يفخيتلفوا  
 السبعة
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 .، وهو روح القدس)االبن(أن اهللا هو املسيح * ^*
أقل رتبة  ) اإلله املتجسد (ية أن االبن    األرثوذكستقول كنيسة القسطنطينية    * ^*

األقانيم الثالثة املوجودة يف    : " يقول األسقف أبولينراس   من اإلله من غري جتسد،    
                                                 

، اليهودية واملسيحية، حممد ضياء )٤٧-٤٥(اهللا واحد أم ثالوث، حممد جمدي مرجان، ص : انظر) ٢(
-١٣٢(، العقائد املسيحية بني القرآن والعقل، هاشم جودة، ص )٤٢٤-٤٢٠(الرمحن األعظمي، ص 

١٣٣(. 
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... تة القدر، فالروح عظيم، واالبن أعظم منه، واألب هـو األعظـم             أواهللا متف 
ذلك أن األب ليس حمدود القدرة واجلوهر، وأما االبن فهو حمـدود القـدرة ال              

 ".اجلوهر، والروح القدس حمدود القوة واجلوهر
سة املرقسية املصرية أن املسيح طبيعة واحـدة إهليـة،          يرى أرثوذكس الكني  *^*

أن له طبيعتان جمتمعتان يف     ) كنيسة القسطنطينية (ربا  أوويرى أرثوذكس روسيا و   
م يف جممع خلقدونية، وقد رفضـت الكنيسـة    ٤٥١طبيعة واحدة كما قرر عام      

تني، ية الرومية القائلـة بـالطبيع  األرثوذكساملصرية قرار امع، وقبلته الكنائس   
: نقـول .. حنن نقرن الطبيعتني باالحتـاد      : "يقول القديس كريلس اإلسكندراين   

 )٣".(طبيعة واحدة للكلمة املتجسد

 
 . أن روح القدس نشأ من األب فقطاألرثوذكسيؤمن النصارى * ^*
 املـريون   -املعمودية  ( بأسرار الكنيسة السبعة     األرثوذكسيؤمن النصارى   *^*

 - الـزواج    - مسـحة املرضـى      – االعتـراف    – القربان املقدس    -املقدس
 )٣). (الكهنوت

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .)٦٠( ، ص الرأي الصريح يف طبيعة ومشيئة املسيح، القمص غربيال عبد املسيح) ٣(
، اليهودية واملسيحية، حممد )٢٦١( كلمة سواء، رؤوف شليب، ص إىليا أهل الكتاب تعالوا : انظر) ٣(

 ).٤٠٧-٤٠٦(ضياء الرمحن األعظمي، ص 
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 .وهم أتباع الكنائس الغربية اليت يرأسها بابا الفاتيكان يف روما
 ". العامليأوالعام : "كلمة التينية، تعريبها" الكاثوليك: " وكلمة

 
كلون عدداً كبرياً مـن  وينتشر أتباع هذه الكنيسة يف بقاع كثرية من العامل، ويش        

 .رباأوسكان 
وقد وجدت هذه الكنيسة بعد أن انشقت عن الكنيسة األم بعد صراع سياسي             

 تيودواسيوس  اإلمرباطور القرن اخلامس امليالدي، فحني قسم       إىلديين طويل ميتد    
م بني ابنيه، فتوىل أكاديوسيوس الشطر الشرقي وعاصمته        ٣٩٥امرباطوريته عام   
 . ما توىل نوريوس الشطر الغريب وعاصمته روماالقسطنطينية، في

 
م وعقب جممع خلقدونيـة     ٤٥١وبدأ الصراع والتنافس بني املركزين، ويف عام        

عندما قالـت بطبيعـة     ) يةاألرثوذكسل الكنائس   أو(انفصلت الكنيسة املصرية    
واحدة للمسيح منكرة ما ذهب إليه امع من أن للمسيح طبيعتني ومشيئتني، مث             

م، ٨٦٩ بقية الكنائس الشرقية عقب جممـع القسـطنطينية الرابـع            انفصلت
م، بسبب إصرار الغربيني على اعتبار الروح القدس منبثق مـن           ٨٧٩واخلامس  

 )٤. (األب واالبن معاً
 

                                                 
 كلمة إىل، يا أهل الكتاب تعالوا )٣٩٨ (اليهودية واملسيحية، حممد ضياء الرمحن األعظمي، ص: انظر) ٤(

 ).١١( مقارنة األديان، إبراهيم خليل أمحد، ص ، حماضرات يف)٢٤٠(سواء، رؤوف شليب، ص 
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ويلخص حمررو قاموس الكتاب املقدس عقيدة النصارى الكاثوليك والربتستانت         
الكتاب املقدس يقدم لنا ثـالث شخصـيات يعتـربهم          : "يف التثليث، فيقولون  

التثليـث يف طبيعـة اهللا   ..شخصيات متميزة الواحدة عن األخرى…شخص اهللا 
آهلـة، بـل إن      التثليث ال يعين ثالثة   ..  ظاهرياً، بل أبدي وحقيقي    أوليس مؤقتاً   

 )٥".(ونأوالشخصيات الثالث متس…هذه الشخصيات الثالث جوهر واحد
 ثـالث ذوات، لكـل      أوتربون أركان الثالوث ثالث شخصيات      والكاثوليك يع 

 ذات واحدة موجودة يف األزل، ويـرون لكـل          إىلمنها مهام منفصلة، وترجع     
أقنوم وظيفة واختصاصاً، فهم يسندون لألب خلق العامل واحملافظة عليه، ولالبن            

 ننساكفارة الذنوب وختليص البشر، و أما الروح القدس فيتوىل تثبيت قلب اإل           
 .على احلق وحتقيق الوالدة الروحية اجلديدة
سـفراً  ) ٤٦( العهد القدمي ينقسم إيل      يفوال ننسئ  أن الكتاب املقدس عندهم        

 )أسفار أبو كريفا ( أسفار السبعة اليت تسمي يفوالزيادة 
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ية، فهو عند الكاثوليـك     إنسانإهلية و : سيح له طبيعتان ومشيئتان    قوهلم بأن امل   -

 . تام، وفيه احتد االبن بناسوت املسيحإنسانإله تام و

                                                 
 ).٢٣٢ (قاموس الكتاب املقدس، ص : انظر) ٥(
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 األب واالبن وروح القدس هي األقانيم األزلية لإلله، واملتحد منـها جبسـد              -
 . هو االبن فقطنسايناملسيح اإل

 . لألب واالبنوأ روح القدس انبثق من األب واالبن معاً، وهو مس-
 
 األرواح اخلاطئة لن تدخل اجلنة حىت تتطهر يف جحيم صغري يف مكاٍن ما مـن                -

تتطهر به أرواح العصـاة، مث تكـون أهـالً لـدخول      " املطهر: " يسمى األرض
 .الفردوس

 صلوات الكهنة ترفع العذاب عن النفوس اخلاطئة، ومنه نشأت فكرة صكوك            -
 .م١٢١٥ عشر املنعقد عام الغفران اليت أقرها امع الثاين

 
 القول بعصمة بابا روما، وبأنه وريث سلطان بطرس الذي دفعه لـه املسـيح               -
 كنـائس الكاثوليـك بالكنـائس       أيضـا ، وبذلك تسمى    )١٦/١٩انظر مىت   (

 .البطرسية
، )خطيبـة اهللا  (و) والـدة اإللـه   ( تعبد الكنسية الكاثوليكية مرمي، وتسميها       -

 (--). بتهاالتوختصها ببعض الصلوات واال
 

ية كالتعميد  األرثوذكسوتعترف الكنيسة الكاثوليكية بسائر العبادات والطقوس       
فقد صرح بقانونيتها امع التريـدنتيين عـام        .... واالعتراف والعشاء الرباين    

 )٦. (م، وجييز الكاثوليك عبادة الصور واأليقونات١٥٤٧

                                                 
  إن شاء اهللا سنقوم بعمل كتاب كامل يف هذا املوضوع وهو عبادة مرمي عند الطوائف املسيحية قريباً  (--)
ودية واملسيحية، ، اليه)٢٦٢-٢٦١( كلمة سواء، رؤوف شليب، ص إىلانظر يا أهل الكتاب تعالوا ) ٦(

 ).٤٠٦-٤٠٣(حممد ضياء الرمحن األعظمي، ص 
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كلمـة  " بروتسـتانت "كنيسة الكاثوليكية، وكلمة    وهم يف األصل من أتباع ال     
 .احملتجون: إجنليزية معناها

وقد انشق الربوتستانت عن الكنسية الكاثوليكية يف منتصف القـرن السـادس            
عشر وبعد عدة احتجاجات على ممارسات بابوات الكنيسة اليت زكمت منـها            

 .األنوف
ربا أو اليت ظهرت يف     وهنا جيدر بنا احلديث عن بعض هذه الدعوات اإلصالحية        

 .واليت مهدت لقيام الربتستانت
م ٩١٤بدأت هذه الدعوات لإلصالح على يد جريارد يف كنيسة لورين يف عام             

وعاصرا دعوة أخرى تسمى حركة كلوين، مث ظهرت يف جنوب فرنسا حركتا            
 .الكاتاريني والوالدنيني، ومتكنت البابوية من القضاء عليهما

 
، ودعـت للبسـاطة     )اإلخوان(شر ظهرت حركة الرهبان     ويف القرن الثالث ع   

ومحاية الكنيسة من اهلراقطة، وتدعيم البابوية عن طريق األتباع املخلصني، لكن           
مع اية هذا القرن وقع رواد احلركة فيما حذروا منه، فأصبحوا من األثريـاء،              

 . ما يسوء ذكرهإىلوجر الثراء 
بعد أن طرد وأتباعه، مث بعده نـادى  م تويف داعي اإلصالح حنا ١٣٨٣ويف عام   

حنا هس بإيقاف صكوك الغفران اليت استعان ا البابا حنا الثالث والعشرون يف             
 .م١٤١٥حربه ضد مملكة نابلي، وقد أحرق حنا هس حياً عام 
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 احلج  إىلويف بداية القرن السادس عشر ظهر مارتن لوثر، وهو قس أملاين ذهب             
 .ابا فيها، ويف ذهنه صورة من النقاء والطهر واخلشوعيف روما طالباً بركات الب

لكنه فوجىء يف روما بواقع آخر، فجعل يصيح بأن ليس هذا دين عيسى، وعاد              
ألملانيا يدعو لإلصالح، وهاجم صكوك الغفران واعتربها دجالً، وانضـم إليـه            

 ).الربوتستانت(أتباع مسوا باحملتجني 
م، مث السويسـري زوجنلـي،      ١٥٠٩د عام   مث تأثر بلوثر الفرنسي كالفن املولو     

 .وأسس كلفن التنظيم الكنسي الربوتستانيت
وقد انتشرت أراء هذه املدرسة اإلصـالحية يف أملانيـا وأمريكـا واسـكتلندا              

 .والنرويج وهولندا
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 ) البابواتوليس ( اإلميان بأن الكتاب املقدس فقط -
 إجازة قراءة الكتاب املقدس لكل شخص، كما له احلق بفهمه دون االعتماد             -

 .يف ذلك على فهم بابوات الكنيسة
 عدم اإلميان بأسفار األبوكريفا السبعة، واعتماد التوراة العربانية بـدالً مـن             -

 .اليونانية
كنيسـة   عدم االعتراف بسلطة البابا وحق الغفران وبعض عبادات وطقوس ال          -

الكاثوليكية كاالستحالة يف العشاء الرباين وعبادة الصور وتقديس مرمي، وعذاب          
 .املطهر، وعموم األسرار الكنيسة

 . الصاحلة مثرة من مثار اإلميان، ويروا غري ضرورية للخالصاألعمال يعتربون -
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 . لكل كنيسة بروتستانتية استقالهلا التام-
 غري مفهومة كالسريانية والقبطيـة، ويروـا         مينع الربوتستانت الصالة بلغة    -

 .واجبة باللغة اليت يفهمها املصلون
 مينع الربوتستانت التبتل، ويوجبون زواج القسس، إذ يرونه طريقـاً الزمـاً             -

 .إلصالح الكنيسة
 ويوافق الربوتستانت الكاثوليك يف انبثاق الروح القدس من األب واالبن كما            -

 )٧. (طبيعتني ومشيئتنييوافقوم يف أن للمسيح 
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، املسيحية، أمحد )٢٧٠-٢٦٢( كلمة سواء، رؤوف شليب، ص إىليا أهل الكتاب تعالوا : انظر) ٧(

-٤٠٨(، اليهودية واملسيحية، حممد ضياء الرمحن األعظمي، ص )٢١٩-٢١٧، ٢٠٢(شليب، ص 
٤١٠(. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 دعا هذا الرسول العظيم دعي إيل التوحيد باهللا عز وجل وأتى ملاذاقبل أي شيء 
 غريها أو بيانية أو كانت معجزات علميه إذابكتاب من عند اهللا كله معجزات 

 هللا عليه وسلمولكن نري أخالقه صلي ا
 

 :من أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظـا غَِلـيظَ            { : تعاىلقال اهللا    -١
        شو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح واْ ِمنـ    أوالْقَلِْب الَنفَض  إذارهم ِفي اَألمِر فَ

مزعكِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت ت {. 
 
  .}وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم{ : تعاىلوقال اهللا  -٢
 .  كان صلى اهللا عليه وسلم ، خلقه القرآن  -٣
 . كان أبغض اخللق إليه الكذب - ٤
تفحشاً ، وال لعانـاً  مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحشاً وال م          -٥

 ) .عن من خياركم أحسنكم أخالقاً: (وكان يقول 
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحشاً وال لعاناً           : وعن أنس قال     -٦

: ترب جبينه   ( ماله ترب جبينه ،     ) املعاتبة: (وال سباباً ، وكان يقول عند املعتبة        
 ).كلمة تقال عند التعجب

 
لى اهللا عليه وسلم ، أحسن الناس وجهاً ، وأحسنهم          كان رسول اهللا ص    -٧

 .خلقاً 
قيل يـا رسـول اهللا أدع علـى         : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -٨

 ) .إين مل أُبعث لعاناً ، وإمنا بعثت رمحة: (املشركني ، قال 
 
 .، ويعجبه االسم احلسن ) يتشاءم(كان يتفاءل وال يتطري  -٩
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كان رسول اهللا يقبل بوجهه وحديثه علـي ، حـىت           : عن عمرو بن العاص قال      
 .ظننت إين خري القوم 

 
 . أبو بكر ؟ أويا رسول اهللا ، أنا خري ، : عمر بن العاص 

 .أبو بكر : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 . عمر ؟ أويا رسول اهللا أنا خري : عمرو بن العاص 

 .عمر : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 . عثمان ؟ أويا رسول اهللا أنا خري : عمر بن العاص 

 .عثمان : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 .فلما سألت رسول اهللا صدقين ، فلوددت أين مل أكن أسأله : عمر بن العاص 

 
اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا        لقيت عبد : وعن عطاء بن يسار قال       -١١

ه وسلم يف التوراة ، فقال      أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا علي       : عنه فقلت   
يا أَيها النِبي ِإنا    {: أجل ، واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن            : 

 وحرزاً لألميني ، أنت عبدي ورسويل ، مسيتك         }أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا   
ال يـدفع السـيئة     املتوكل ، ليس بفظ وال غليظ ، وال سخاب يف األسواق ، و            

بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة والعوجاء ، بأن                
 ) .ناً صماً ، وقلوباً غُلفاًإذاو، ال إله إال اهللا ، ويفتح به أعيناً عمياً : يقولوا 

  
ما خري رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : وعن عائشة رضي اهللا عنه قالت        -١٢

رين قط ، إال اختار أيسرمها ، ما مل يكن إمثاً ، كان أبعد الناس منه ،                 وسلم بني أم  
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 قط إال أن تنتـهك      شيءوما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لنفسه يف            
 .حرمة اهللا ، فينتقم ا 

 
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه       : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -١٣

 امرأة ، وال خادماً ، إال أن جياهد يف سبيل اهللا ، وما              وسلم ، شيئاً قط بيده ، وال      
 من حمارم اهللا فينتقم     شيء قط ، فينتقم من صاحبه ، إال أن ينتهك           شيءنيل منه   

 .هللا 
 صاحب احلاجة قـال     أو أتاه السائل ،     إذاوكان صلى اهللا عليه وسلم ،        -١٤
 ) .اشفعوا تؤجروا ، ويقضي اهللا على لسان رسوله ما شاء( ك 
 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -١٥
واهللا ال أذهـب ،   : وسلم من أحسن الناس خلقاً ، فأرسلين يوماً حلاجة ، فقلت            

ويف نفسي أن أذهب ملا أمرين به نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرجت حـىت                 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       برس إذاأمر على صبيان ، وهم يلعبون يف السوق ، ف         

 .، بقفاي من ورائي ، فنظرت إليه وهو يضحك 
 .يا أنيس ذهبت حيث أمرتك ؟ : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 .أنا أذهب يا رسول اهللا : أنس بن مالك 
مل فعلـت   :  صنعته   شيءواهللا لقد خدمته تسع سنني ما علمته قال ل        : قال أنس   

 ئاً قط ، واهللا ما قال يل أف قط كذا وكذا ؟ وال عاب علي شي
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كنا نعد اآليات بركة ، وأنـتم تعـدوا         : عن عبداهللا بن مسعود قال       -١

 : املاء ختويفاً ، كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يف سفر فقل
الصحابة جييئون بإناء   . ( فضله من ماء     إىلأطلبوا  : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 ) .فيه ماء قليل ، فيدخل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يده يف اإلناء
 .حي على الطهور املبارك ، والربكة من اهللا : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 أصابع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،        لقد رأيت املاء ينبع من بني     : ابن مسعود   
 .ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

 
سرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،         : وعن عمران بن حصني قال       -٢

يف سفر هو وأصحابه ، فأصام عطش شديد ، فأرسل النيب صـلى اهللا عليـه                
 :مها  غريأوأحسبهما علياً والزبري ، : وسلم ، رجلني من أصحابه 

إنكما ستجدان امرأة مبكان كذا وكذا ، ومعها        : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 -:بعري عليه مزادتان ، فأتياين ا 

: مزادتـان   (الصحابيان يأتيان املرأة فيجداا قد ركبت بني مزادتني على البعري           
 ) .قربتان من جلد

 .م أجييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: الصحابيان للمرأة 



 - ١٢٤ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 ) .أي التارك لدين آبائه. (ومن رسول اهللا ؟ هذا الصابئ : املرأة تسأل 
 .هو الذي تعنني ، هو رسول اهللا حقاً : الصحابيان 

 
 الرسول ، فيأمر أن يؤخذ من مزادتبها ، ويوضـع يف اإلنـاء ، مث                إىلتأيت املرأة   

ني ، مث أمـر بفـتح       يقول يف املاء ما شاء اهللا أن يقول ، مث أعاد املاء يف املـزادت              
) يتركوا(املزادتني ففتحتا ، مث أمر الناس فملؤوا آنيتهم ، وأسقيتهم ، فلم يدعوا              

 .إناء وال سقاء إال ملؤوه 
 .حىت يخيل ايلّ أا مل تزدد إال امتالء : قال عمران 

أن يبسط ثوب املرأة ، مث أمر الصـحابة أن   : يأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
 .اً من زادهم ، حىت مأل هلا ثوا حيضروا شيئ

اذهيب فإنا مل نأخذ من مائـك شـيئاً ،          ) : للمرأة(الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 .ولكن اهللا سقانا 

 :تأخذ املرأة الزاد واملزادتني وتأيت أهلها 
 . إنه لرسول اهللا حقاً أوجئتكم من عند أسحر الناس ، : املرأة ألهلها 

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فيسلموا كلهم         إىل) حليا(يأيت أهل ذلك احلواء     
. 
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إن مـن خيـاركم أحاسـنكم       : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -١
 ).أخالقاً
 :املصدر  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  مسروق :الراوي

 2321 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح
 
 ) .إن من أحبكم ايلّ أحسنكم أخالقاً( -٢

  -  [صـحيح ] :خالصـة الدرجـة    -  عبداهللا بن عمرو بن العاص :الراوي

 3759 :الصفحة أو الرقم  -  الصحيح اجلامع :املصدر  -  البخاري :احملدث
 
 )أكمل املؤمنني إمياناً ، أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم( -٣

-  الترمذي :احملدث  -  صحيح حسن :خالصة الدرجة  -  ةأبو هرير :الراوي

 1162 :الصفحة أو الرقم  -  سنن الترمذي :املصدر  
 
 ) . احلياءاإلسالمإن لكل دين خلقاً ، وإن خلق ( -٤

  -  األلبـاين  :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 3389 :مالصفحة أو الرق  -  صحيح ابن ماجه :املصدر
 ) .إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم( -٥
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 :املصدر  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عائشة :الراوي

 4798 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح أيب داود
 
 ) .إن من أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم أخالقاً ، وألطفهم بأهله( -٦

وال نعرف أليب قالبة مساعـا مـن    صحيح :الصة الدرجةخ  -  عائشة :الراوي
 :الصفحة أو الرقم  -  سنن الترمذي :املصدر  -  الترمذي :احملدث  -  عائشة

2612 
 
ما من شئ أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسـن ، وإن اهللا   ( -٧

 ) .يءيبغض الفاحش البذ
 الترمذي :احملدث  -  صحيح حسن :خالصة الدرجة  -  أبو الدرداء :الراوي

 2002 :الصفحة أو الرقم  -  سنن الترمذي :املصدر  - 
 
إن من أحبكم ايلّ وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقـاً ،      (  -٨

وإن أبغضكم ايلّ وأبعدكم مـين جملسـاً يـوم القيامـة الثرثـارون ،              
: ملتفيهقـون ؟ قال    يا رسول اهللا ما ا    : واملتشدقون واملتفيهقون ، قالوا     

: املتشـدقون   (،   )املكثرون من الكالم تكلفاً   : الثرثارون  . (املتكربون  
 ) .املتكلمون تفاصحاً وتعظيماً لنطقهم

  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  جابر بن عبداهللا :الراوي

  2018 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح الترمذي :املصدر
 
٩- )ح سن اخلُلقالرب. ( 
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 :احملـدث   -  صحيح :خالصة الدرجة  -  النواس بن مسعان الكاليب :الراوي

 2553 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر  -  مسلم
 

اتق اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس خبلق             ( -١٠
 ) .حسن
 ابن حجـر  :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -  أبو ذر الغفاري :الراوي

 131 :الصفحة أو الرقم  -  األمايل املطلقة :املصدر  -  العسقالين
 

 ) .إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق( -١١
  -  ابن عبـدالرب  :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 24/333 :الصفحة أو الرقم  -  التمهيد :املصدر
 

مبن حيرم على النار ، أو مبن حترم عليه النار ؟ علـى كـل               أال أخربكم   ( -١٢
 )قريب سهل لني

 :احملـدث   -  صحيح لغـريه  :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن مسعود :الراوي

 1744 :الصفحة أو الرقم  -  الترغيب صحيح :املصدر  -  األلباين
 

 ) .أحب عباد اهللا إىل اهللا أحسنهم خلقاً( -١٣
  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  ريكأسامة بن ش :الراوي

 179 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع :املصدر
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أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ، املوطئون أكنافاً ، الذين يـألفون ،    ( -١٤
 ) .ويؤلفون ، وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف

ن يكون مقطوعا فلـم ينـتظم يف   احتمل أ :خالصة الدرجة  -  عائشة :الراوي
 :املصدر  -  ابن العريب :احملدث  -  سلك الصحة ولكن املعىن صحيح

 5/299 :الصفحة أو الرقم  -  األحوذي عارضة
 

: سئل صلى اهللا عليه وسلم ، عن أكثر ما يدخل الناس اجلنـة فقـال                 -١٥
 ) .تقوى اهللا وحسن اخللق(
 :املصدر  -  األلباين :احملدث  -  حسن :ةخالصة الدرج  -  أبو هريرة :الراوي

 2642 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح الترغيب
 

 ) .املؤمن غر كرمي ، والفاجر خب لئيم: ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  -١٦
 

املؤمنون هينون لينون كاجلمل األنف ، إن قيد انقاد ، وان أنيخ علـى              ( -١٧
 ).صخرة استناخ

 األلباين :احملدث  -  حسن لغريه :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن عمر :الراوي

 936 :الصفحة أو الرقم  -  الصحيحة السلسلة :املصدر  - 
 

املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من املؤمن الـذي ال             ( -١٨
 ) .خيالط الناس وال يصرب على أذاهم
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  -  األلباين :دثاحمل  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن عمر :الراوي

 3273 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح ابن ماجه :املصدر
 

خياركم أطـولكم أعمـاراً     : بلى ، قال    : أال أنبئكم خبياركم ؟ قالوا      ( -١٩
 ) .وأحسنكم أخالقاً

  -  األلبـاين  :احملـدث   -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 3262 :رقمالصفحة أو ال  -  صحيح اجلامع :املصدر
 

أربع إذا كن فيك ، فال عليك ما فاتك من الدنيا ، صدق احلـديث ،                ( -٢٠
 ) .وحفظ األمانة ، وحسن اخللق ، وعفة مطعم

خالصة   -  عباس عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن عمرو بن العاص و ابن :الراوي
  -  اجلامع صحيح :املصدر  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :الدرجة

 873 : أو الرقمالصفحة
 

 ) .إن اهللا مل يبعثين معنتاً وال متعنتاً ، ولكن بعثين معلماً وميسراً( -٢١
 ) .طالب املشقة: من يشق على الناس ، املتعنت : املعنت (

 :احملـدث   -  صحيح :خالصة الدرجة  -  جابر بن عبداهللا :الراوي

 1478 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر  -  مسلم
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أنا زعيم بيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان محقاً ، وبيـت يف      ( -٢٢
وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وبيت يف أعلى اجلنة ملن              

 ) .حسن خلقه
 ) .اجلدال: أسفل ، املراء : ربض (
 

  -  األلباين :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -  أبو أمامة الباهلي :الراوي

 1464 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع :املصدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٣١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 q*�2� � " i�
ء ��) G�: 
 
 
 ، وأحسن األخالق ، ال يهدي ألحسـنا         األعمالاللهم أهدين ألحسن    ( -١

 ) . ، وسيئ األخالق ، ال يقي سيئها إال أنت األعمالإال أنت ، وقين سيئ 
 
 واألهـواء   األعمـال من منكـرات األخـالق و     اللهم إين أعوذ بك     ( -٢

 ) .واألدواء
 
 ) .اللهم ألف بني قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا( -٣
 
 لعنته ، فأجعلها لـه زكـاة   أواللهم إمنا أنا بشر ، فأي املسلمني سببته        ( -٤

 ) .وأجراً
 
 شيئاً ، فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومـن           مىتاللهم من وىل من أمر أ     ( -٥

 ) . شيئاً فرفق م ، فارفق لهمىتوىل من أمر أ
 
 ) .اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع( -٦
 
 ) .اللهم كما حسنت  خلقي فأحسن خلقي( -٧
 
 



 - ١٣٢ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 9
`�� �D�  ?(�: 
 
أن رجالً شتم أبا بكر ، والنيب صلى اهللا         : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -١

بعض قوله ، فغضـب     عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم ، فلما أكثر رد عليه           
 :النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقام فلحقه أبوب بكر 

يا رسول اهللا كان يشتمين وأنت جالس ، فلما رددت عليه بعض قوله             : أبو بكر   
 .غضبت وقمت 

كان معك ملك يرد عليه ، فلما رددت عليـه          : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 :هن حق ثالث كل: ، يا أبا بكر ) أي حضر(وقع الشيطان 

عنها اهللا عز وجل ، إال أعز اهللا ـا          )  [1]٨(ما من عبد ظُلم مبظلمة ، فيغضي        
يريد ا صلة إال زاده اهللا ا كثرة        )  [2]٩(نصره ، وما فتح رجب باب  عطية         

 ) .يريد ا كثرة إال زاده اهللا ا قلة)  [3]١٠(، وما فتح رجب باب مسألة 
 
املستبان ما قاال ، فعل البادئ ما مل يعتـد          (: وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٢

 ) .املظلوم
 السب مبثله ، وأن إمث      أو باألذية   نساندل احلديث على جواز جمازاة من ابتدأ اإل       

ذلك عائد على البادئ ، ألنه املتسبب لكل ما قاله ايب ، إال أن يعتدي ايب                
 . يف مثل ما عوقب به يف أذيته بالكالم،فيختص به إمث عدوانه ، ألنه إمنا أذن

                                                 

)8[1] .يعفو عنها )   

)9[2] .صدقة يعطيها لغريه أي باب )   
)10[3] .أي يسأل الناس املال )   



 - ١٣٣ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 
وجزاء سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنـه لَـا           { : تعاىلقال  

الظَّاِلِمني ِحبي {. 
 .ل ووعدم اازاة والصرب واالحتمال أفضل ، كما مر يف حديث أيب هريرة األ

 
 ) . اهللا األلد اخلصمإىلإن أبغض الرجال : (سلم وقال صلى اهللا عليه و -٣

ومعناه أن اهللا يبغض من كان شديد املراء الذي حيج صاحبه ، وحقيقـة املـراء                
طعنك يف كالم غريك ، إلظهار خلل فيه ، لغري غرض سوى حتقري قائله ، وإظهار                

 .مزيتك عليه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٣٤ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 h�i- >��� 8� p�n " i�� ��� � G�: 
 
 .} واخِفض جناحك ِلمِن اتبعك ِمن الْمؤِمِنني {  : تعاىلقال اهللا  -١
 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -٢

أبو عمري ، وهـو فطـيم ،  : وسلم ، أحسن الناس خلقاً ، وكان يل أخ يقال له   
طـائر  (ما فعل النغري؟ النغري كان يعلب به        يا أبا عمري ،     :  جاءنا ، قال     إذاكان  

 ) .يشبه العصفور
 
سألت عائشة رضـي اهللا     : وعن األسود بن يزيد النخعي رمحه اهللا قال          -٣

يكون يف  : ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف بيته ؟ قالت              : عنها  
 . حضرت الصالة يتوضأ وخيرج للصالة إذاأهله ، ف)  [4]١١(مهنة 

 
)  [5]١٢(إن كانـت األمـة      : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -٤

 .لتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتنطلق به حيث شاءت 
 
ما كان شخص أحب إليهم من      : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -٥

مـن  ه مل يقوموا له ، ملا يعلمون  أو ر إذاوكانوا  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 .كراهيته لذلك 

                                                 

)11[4] .حوائج أهله وخدمتهم )   

)12[5] .اجلارية يذهب معها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليقضي هلا حاجتها )   
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ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى      : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 ) .ابن مرمي ، فإمنا أنا عبد ، فقولوا عبداهللا ورسوله
 ) .الزيادة يف املدح: اإلطراء  (
 .كان يزور األنصار ويسلم على صبيام ، وميسح رؤوسهم  -٧
 .عطاه ، وسكت كان ال يسأل شيئاً إال أ -٨
كان يأيت ضعفاء املسلمني ، ويزورهم ، ويعـود مرضـاهم ، ويشـهد            -٩

 .جنائزهم 
 .كان يتخلف يف املسري ، فيزجى الضعيف ، ويردف ويدعو هلم  -١٠

 ) .يركب خلفه: يسوق الضعيف ليلحق بأهله ، يردف : يزجي (
 

 اخلطبـة ،    كان يكثر الذكر ، ويقل اللغو ، ويطيل الصالة ، ويقصـر            -١١
وكان ال يأنف وال يستكرب أن ميضي مع األرملة واملسـكني ، والعبـد ، حـىت          

 .يقضي له حاجته 
 ) .ال ميتنع: ال يأنف ( 

 . ، ويعقل الشاة األرض ، ويأكل على األرضكان جيلس على  -١٢
 .كان ال يدفع عنه الناس وال يضربوا عنه  -١٣
 .كان ال يرد الطيب  -١٤
يا زوينب ، يا زوينـب      : ( نب بنت أم سلمة ، ويقول       كان يالعب زي   -١٥
 ) .مراراً

 



 - ١٣٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،         : عن جابر رضي اهللا عنه قال        -١٦
 .وأبو بكر ميشيان 

 
مر على صبيان يلعبون    : وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           -١٧

 .فسلم عليهم 
 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : ت  وعن عائشة رضي اهللا عنها قال      -١٨
، خيصف نعله ، وخييط ثوبه ، ويعمل يف بيته كما يعمل أحدكم يف بيته ، وقالت                 

 .كان بشراً من البشر يفلي ثوبه ، وحيلب شاته وخيدم نفسه : 
 

خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، وأنا ابـن            : وعن أنس قال     -١٩
فإن المين الئـم    ) أي أهلك وأتلف  ( قط أيت فيه     يءشمثان سنني فما المين على      

 " . كانشيءدعوه ، فإنه لو قُضي : "من أهله قال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٣٧ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 h�i- >��� 8� p�n �D� h�] G�: 
 
 .} خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني{ : تعاىلقال اهللا  -١
 
كنت أمشي مع النيب صـلى اهللا     :  عنه قال    عن أنس بن مالك رضي اهللا      -٢

عليه وسلم ، وعليه برد جنراين غلظ احلاشية ، فأدركه أعرايب ، فجذبه بردائـه               
 صفحة عاتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،           إىلجبذة شديدة ، حىت نظرت      

قد أثرت ا حاشية البرد من شدة جبذته ، قال ، يا حممد ، مر يل من مـال اهللا                    
ي عندك ، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث ضحك ، مث أمر لـه                  الذ

 .بعطاء 
 
القـيس   وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألشج عبد            -٣
 ) .احللم واألناة: إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا (
 
نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرة فعلق ا سـيفه ، مث نـام ،               -٤

إن : يقظ وعنده رجل وهو ال يشعر به ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم                فاست
اهللا ، فشام السيف ، فها هو       : من مينعك ؟ قلت     : هـذا اخترط سيقي ، فقال      

سله من  :  اخترط سيفي    -واللفظ للبخاري خمتصراً       . (يعاقبهذا جالس ، مث مل      
 ) .أعاده لغمده: غمده ، فشام السيف 

 
 :الغضب وعالجه 



 - ١٣٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 ما غَِضبوا   إذاوالَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم والْفَواِحش و     { : تعاىلقال اهللا    -١
 .} هم يغِفرونَ

 
الَِّذين ينِفقُونَ ِفي السراء والضراء والْكَاِظِمني الْغيظَ       { : تعاىلوقال اهللا    -٢

اللّهاِس وِن النع اِفنيالْعوِسِننيحالْم ِحبي  {. 
 

وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لنفسه          : ( ...... وعن عائشة قالت    
 ) .إال أن تنتهك حرمة اهللا ، فينتقم هللا ا

من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه اهللا علـى  : (وقال صلى اهللا عليه وسلم  
 ) . أي احلور شاءرؤوس اخلالئق يوم القيامة ، حىت خيربه يف

 
ليس الشديد بالصرعة ، إمنـا الشـديد        : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٤

 ) .الذي ميلك نفسه عن الغضب
صين وال تكثر علي ،     أو:  النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        إىلجاء رجل    -٥

 .ال تغضب : لعلي أحفظ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 

استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،          :  قال   وعن سليمان بن صرد   
 .وحنن عنده جلوس ، وأحدمها يسب صاحبه مغضباً ، قد امحر وجهه 

 
أعوذ : "إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد          : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 " .باهللا من الشيطان الرجيم



 - ١٣٩ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 . عليه وسلم أال تسمع ما يقول النيب صلى اهللا: الصحابة للرجل 
 .إين لست مبجنون : الرجل الغاضب 

 
ـ     {  : تعاىلوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله           إذاادفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَ

دع هنيبو كنيأوالَِّذي بِميمح ِليو هةٌ كَأَن {. 
 

صـمهم اهللا ،     فعلـوا ع   إذاالصرب عند الغضب ، والعفو عند اإلساءة ، ف        : قال  
 .وخضع هلم عدوهم كأنه ويل محيم 

 غضب أحدكم وهو قائم ، فليجلس ،        إذا: (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٨
 ) .فإن ذهب عنه الغضب ، وإال فليضطجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٤٠ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 h�i- >��� 8� p�n �D� �n G�: 
 
 والَ تحزنْ علَيِهم والَ تـك       واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللّهِ    { : تعاىلقال اهللا    -١

 .} ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين هم محِسنونَ* ِفي ضيٍق مما يمكُرونَ 
 
 :حديث متفق عليه  -٢

 هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟: عائشة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم          : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 إىلكالل ، فلم جينب      الليل بن عبد   يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد        
ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم استفق إال وأنا بقرن الثعالب               

 فيهـا   إذا أنا بسحابة قد أظلتين ، فنظرت ، ف        إذا، فرفعت رأسي ، ف    )  [6]١٣(
 .ربيل ج

إن اهللا قد مسع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث              ) : ينادي(جربيل  
 .ت فيهم ئشإليك ملك اجلبال لتأمر مبا 

يا حممد إن اهللا قد مسع قول قومك        ) : يسلم على الرسول ويقول   : (ملك اجلبال   
ـ لك ، وأنا ملك اجلبال ، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بـأمرك ، إن                 ت أن  ئش

 ) .جبالن مبكة( عليهم األخشبني أطبق
بل أرجو أن يخرج اهللا من أصالم من يعبــد         : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 .اهللا وحده ، وال يشرك به شيئاً 

                                                 

(13[6] . جبل بني الطائف ومكة (   



 - ١٤١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 :حديث متفق عليه  -٣
 قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قسماً: وعن ابن مسعود قال 

 .ما أريد ذا وجه اهللا :  رجل يقول 
فيتمعر وجهـه    : عود يذكر كالم الرجل للرسول صلى اهللا عليه وسلم          ابن مس 

 )أي يتغري(
ذي مبا هو أشد من هذا      أويرحم اهللا موسى ، قد      : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 .فصرب
 :حديث رواه مسلم  -٤

يف غزوة أحد تكسر رباعيته ، ويشج رأسـه ،          : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 :يقول فجعل يسلت الدم عنه و

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ، وكسروا رباعيته        : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
  اهللا ؟إىل، وهو يدعوهم 
 يعـذَّبهم فَـِإنهم     أو يتوب علَيِهم    أولَيس لَك ِمن اَألمِر شيٌء      { : القرآن يرتل   

 .} ظَاِلمونَ 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم       رسول إىلشكونا  : عن خباب بن األرث قال       -٥

أال تستنصر لنا ، أال تدعوا لنا ؟ فقال         : وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا         
 فيجعل فيها ، فيجـاء  األرضقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لـه يف        : (

باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني ، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه             
 .صده ذلك عن دينه وعظمه ، فما ي

 حضرموت ال خيـاف إال  إىلواهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء    
 .اهللا والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

 



 - ١٤٢ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 h�i- >��� 8� p�n " i�� �{1 G�: 
 

 حـِريص   لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنـتم         { : تعاىلقال اهللا   
   ِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيعن انس رضي اهللا عنه     : ل  واحلديث األ ..... } ع

بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إذ جاء أعرايب               : قال  
 .فقام يبول يف املسجد 

 ) .أي أترك(مه مه ) يصيحون به: ( أصحاب الرسول 
 ) .ال تقطعوا بوله( ال تزرموه دعوه : ه وسلم الرسول صلى اهللا علي

 .يترك الصحابة األعرايب يقضي بوله مث يدعو الرسول األعرايب 
 من هذا البول والقذر ، إمنا هي        شيءإن املساجد ال تصلح ل    : الرسول لألعرايب   

 .لذكر اهللا ، والصالة ، وقراءة القرآن 
بعثوا معسرين ، صبوا عليه دلواً      إمنا بعثتم ميسرين ، ومل ت     ) : ألصحابه(الرسول  
 .من املاء 
 .اللهم أرمحين وحممداً ، وال ترحم معنا أحداً : األعرايب 

 ) . أي ضيقت واسعاً( لقد حتجرت واسعاً : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 

بينمـا أنـا   :  بن احلكم السلمي رضي اهللا عنه قال      معاويةوعن  : احلديث الثاين   
أي ( عطس رجل مـن القـوم        إذالى اهللا عليه وسلم ،      أصلي مع رسول اهللا ص    

 )املصلني
 .يرمحك اهللا ) : للعاطس (معاوية

 .ينظرون يل منكرين : املصلون 
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 .وأثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إيلّ ؟ :  خياطبهم معاوية
املصلون يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت فسكت عندما رآهم يصمتونه          

 .حىت انتهت الصالة 
ما رأيـت معلماً قبله وال بعده أحسـن        : بأي هو وأمي    :  ميدح الرسول    ويةمعا

 ) .قهرين: كهرين (اهللا ما كهرين ، وال ضربين ، وال شتمين  تعليماً منه ، فو
 من كـالم    شيءإن هذه الصالة ال يصلح فيها       : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 .الناس ، إمنا هي التسبيح والتكبري ، وقراءة القرآن 
 ، وإن اإلسـالم يا رسول اهللا ، إين حديث عهد جباهلية ، وقد جاء اهللا ب        : معاوية

 ) .الذي يدعون علم الغيب(منا رجاالً يأتون الكهان 
 .فال تأم : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 ) .يتشاءمون(ومنا رجال يتطريون  : معاوية
هم ، فال يصـدم      جيدونه يف صدور   شيءذاك  : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 ) . أي ال مينعهم ذلك عن وجهتهم ، فإن ذلك ال يؤثر نفعاً وال ضراً(
إن اليهود أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم        : وعن عائشة قالت    : احلديث الثالث   

: 
 ) .املوت عليك(السام عليكم : اليهود 

 .وعليكم : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 .م اهللا وغضب عليكم السام عليكم ، ولعنك: عائشة 

مهالً يا عائشة ، عليك بالرفق ، وإياك والعنـف      : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 .والفحش 
  مل تسمع ما قالوا ؟أو: عائشة 
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رددت عليهم فيستجاب يل ، وال يسـتجاب        :  مل تسمعي ما قلت      أو: الرسول  
 .هلم يفّ 

 ) ... الفحش والتفحشالتكوين فاحشة ، فإن اهللا ال حيب: ( ويف رواية لسلم 
 :أحاديث الرفق 

إن اهللا رفيق حيب الرفق ، ويعطـي علـى          : (قال صلى اهللا عليه وسلم       -١
 ) .الرفق ما ال يعطي على العنف ، وما ال يعطي على سواه

عليكم بالرفق ، وإياك والعنف ،      : (وقال صلى اهللا عليه وسلم ، لعائشة         -٢
)  إال شـانه   شيء زانه ، وال يرتع من        إال شيءوالفحش ، إن الرفق ال يكون يف        

 ) .أي عابه(
 
 أراد بأهـل    إذايا عائشة إرفقي ، فإن اهللا       : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٣

 ) .بيت خرياً أدخل عليهم الرفق
 
 ) .من يحرم الرفق ، يحرم اخلري كله: (وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٤
ظه من الرفق ، فقد أُعطي      مـن أعطى ح  : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٥

 ) .حظه من اخلري ، ومن حرم حظه من الرفق ، فقد حرم حظه من اخلري
 بعث أحداً من أصحابه يف      إذا: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلـم         -٦

 .بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا : بعض أمره ، قال 
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فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسـك وحـرِض           { : تعاىلل اهللا   قا -١

ِمِننيؤالْم {. 
 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أحسن الناس وجهـاً ، وكـان                -٢

أجود الناس ، وكان أشجع الناس ، ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ، فـانطلق                
فلتقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، راجعاً ، وقـد  ناس من ِقبل الصوت ،  

وقد استربأ اخلرب وهو على فرس عـري أليب         :  الصوت ، ويف رواية      إىلسبقهم  
 إنه  أووجدناه حبراً ،    : طلحة ، يف عنقه السيف ، وهو يقول ك لن تراعوا ، قال              

 ) .ريعاًوجدنا الفرس س: وجدناه حبراً . (وكان فرساً يبطأ : لبحر ، قال 
 
أكتم وليتم يوم حنني ، يا أبـا عمـارة ؟           :  الرباء ، فقال     إىلجاء رجل    -٣

أشهد على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما وىل ، ولكنه انطلق أخفاء من               : فقال  
 هذا احلي من هوازن ، وهم قوم رماة ، فرموهم برشق مـن              إىلالناس ، وحسر    

 رسول اهللا صـلى اهللا      إىلفأقبل القوم   نبل ، كأا رجل من جراد ، فانكشفوا ،          
عليه وسلم وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغلته ، فرتل ودعا واستنصر ، وهو               

 ) .املطلب ، اللهم أنزل نصرك أنا النيب ال أكذب ، أنا ابن عبد: (يقول 
 
 امحر البأس نتقي به وإن الشجاع منـا الـذي        إذاكنا واهللا   : قال الرباء    -٤

 ) .عين النيب صلى اهللا عليه وسلمي(يحاذي به 
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أي (لقد رأيتين يوم بدر ، وحنـن نلـوذ        : وعن علي رضي اهللا عنه قال        -٥

 العدو ، وكان من أشد الناس يومئٍذ        إىلبالنيب عليه السالم ، وهو أقربنا       ) حنتمي
 .بأساً 

 
صـخرة  (إنا كنا حنفر ، فعرضت كدي شديدة        : وعن جابر رضي اهللا عنه قال       

 . النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلاءوا فج) قوية
 

 .هذه كُدية عرضت لنا : الصحابة للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 .أنا نازل : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
يقوم الرسول وبطنه معصوب حبجر من اجلوع فيأخذ املعول فيضرب الصخرة ،            

 ) .تراباً ناعماً(فتعود كثيباً أهيل 
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يف ) مايكل هـارت  (لقد شهد العامل ذه العظمة ومنه العاِلم األمريكي الدكتور          
) أمحـد ـاء الـدين   (والذي ترجم منه األستاذ    ) مائة رجل من التاريخ     (كتابه  

، أخذنا منه ما قاله يف عظمة هذا        ) ٢٤١(يف عددها رقم    ) جملة العريب (ونشره يف   
 . الرسول الكرمي
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ل يف أهم رجال التاريخ ، قد يدهش القـراء ،           وإن اختياري حممداً ، ليكون األ     (
: ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح علـى املسـتويني               

 .الديين والدنيوي 
 رساالت عظيمة ، ولكنهم ماتوا دون إمتامها        بدءوا وحكماء   أنبياءفهناك رسل و  

 سبقهم إلـيهم    أو شاركهم فيها غريهم ،      أو)  [7]١٤ (، كاملسيح يف املسيحية   
سواهم ، كموسى يف اليهودية ، ولكن حممداً هو الوحيد الذي أمت رسالته الدينية              
، وحتددت أحكامها ، وآمنت ا شعوب بأسرها يف حياته ، وألنه أقام جانـب               

 شعـب   ، وحد القبائل يف    أيضاالدين دولة جديدة ، فإنه يف هذا اال الدنيوي          
، والشعوب يف أمة ، ووضع هلا كل أسس حياـا ، ورسـم أمـور دنياهـا ،      

 يف حياته ،، فهو الذي بدأ الرسالة        أيضا العامل ،    إىلووضعها يف موضع االنطالق     
 .الدينية والدنيوية ، وأمتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

)14[7] ، جرى استعماهلا حىت بني املسلمني ، وهي من األخطاء الشائعة ) املسيحية(كلمة ) 
نسبة للمسيح عليه السالم ، واملسيح برئ منهم ألم يعتقدون صلْبه ) املسيحية(ألن 

كما مساهم القرآن والرسول صلى ) نصارى(وأنه ابن اهللا ، واألصح أن نقول عنهم 
. اهللا عليه وسلم   
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، وأصح القولني أنه علـى      } سلْناك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمني     وما أَر {  : تعاىلقال اهللا   
 :عمومه ، وفيه على هذا التقدير وجهان 

 :أن عموم العاملني حصل هلم النفع برسالته : أحدمها 
 . فنالوا ا كرامة الدنيا واآلخرة أتباعهأما  -١
 خري هلم مـن     وأما أعداؤه احملاربون لـه ، فالذين عجل قتلهم وموم         -٢

حيام ، ألن حيام زيادة هلم يف تغليظ العذاب عليهم يف الدار اآلخرة ، وهـم                
 .قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موم خري هلم من طول أعمارهم يف الكفر 

وأما املعاهدون لـه فعاشوا يف الدنيا حتت ظله وعهده وذمته ، وهم أقل              -٣
 .شراً بذلك العهد من احملاربني له 

 
وأما املنافقون فحصل هلم بإظهار اإلميان به حقـن دمـائهم وأمـواهلم              -٤

 .وأهلهم ، واحترامها ، وجريان أحكام املسلمني عليهم يف التوارث وغريها 
وأما األمم النائية عنه فإن اهللا سبحانه رفع برسالته العذاب العـام عـن           -٥

 . فأصاب كل العاملني النفع برسالته األرضأهل 
أنه رمحة لكل أحد ، لكن املؤمنون قبلوا هذه الرمحة ، فانتفعوا ا             : لثاين  الوجه ا 

دنيا وأخرى ، والكفار ردوها ، فلم خيرج بذلك عن أن يكون رمحة هلم ، لكن مل                
 .يقبلوها 
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 .} لْعالَِمني وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً لِّ{ : تعاىلقال اهللا  -١
 ) .بعثت بالرمحة: ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٢
 ) .إمنا أنا رمحة مهداة: ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٣
 ) .ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس: (وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٤
 ) .ال ترتع الرمحة إال من شقي: (وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٥
  
 : تعـاىل والرامحون يرمحهم الـرمحن تبـارك    : (هللا عليه وسلم    وقال صلى ا   -٦

 " .أي على السماء وهو اهللا) . " ، يرمحكم من يف السماءاألرضأرمحوا من يف 
 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 -٧

إن : ع احلسن بن علـي ، وعنـده األقـرع بن حابس التميمي ، فقال األقـر           
يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ، فنظر إليه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه     

 ) .من ال يرحم ال يرحم: (وسلم ، مث قال 
 
 رسـول اهللا صـلى اهللا       إىلجاء أعرايب   : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -٨

 صلى اهللا   إنكم تقبلوا الصبيان ، وال نقبلهم ، فقال رسول اهللا         : عليه وسلم فقال    
 ) . أملك لك أن نزع اهللا الرمحة من قلبكأو: (عليه وسلم 
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كان صلى اهللا عليه وسلم ، رحيماً ، ال يأتيه أحد إال وعده وأجنـز لـه إن                   -٩
 .كان عنده 

 
ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسـول         : وعن أنس بن مالك قال       -١٠

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بـبعري          : وعن سهيل بن احلنظلية قال       -١

اتقوا اهللا يف هذه البهائم املعجمة فأركبوها صاحلة        : (قد حلق ظهره ببطنه ، فقال       
 " .اليت ال تنطق: املعجمة ) . "، وكلوها صاحلة

 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف          كنا  : وعن عبداهللا ، عن أبيه قال       -٢

معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجـاءت   ) حمرة(سفر ، فانطلق حلاجته ، فرأينا       
من : احلمرة ، فجعلت تعرش ، فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال                

:  قرية منل قد أحرقناها ، فقــال  أيفجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ، ور      
 .ال ينبغي أن يذب بالنار إال رب النار: حنن ، قال : رق هذه ؟ قلنا من أح

 ) .ترفرف: تعرش ( ، ) طائر يشبه العصفور: احلمرة (
 
كان صلى اهللا عليه وسلم ، يصغي للهرة اإلنـاء ، فتشـرب مث يتوضـأ ،                 -٣

 ) .يصغي ، مييل(بفضلها ، 
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 ،  شيءان على كل    إن اهللا كتب اإلحس   : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٤
 ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحد أحدكم شفرته        إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، و     إذاف

 ) .، ولريح ذبيحته
 
مر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         -٥

وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو حيد شفرته ، وهي تلحـظ               
أتريد أن متيتها موتتني ؟ هال حددت شـفرتك قبـل أن            : إليه ببصرها ، فقال     

 ) .تنظر: تلحظ (تضجعها ؟ 
 

عذبت امرأة يف هرة سـجنتها حـىت ماتـت ،           : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم      
فدخلت فيها النار ، ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، وال هي تركتها تأكـل        

 " . حشراا  : األرضخشاش ) . " األرضخشاش 
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 .} ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن{ : تعاىلقال اهللا  -١
 
 .} وأُِمرت ِلأَعِدلَ بينكُم{ : تعاىلوقال  -٢
 
إن قريشاً أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت ،         : وعن عائشة قالت     -٣

ومن جيتـرئ   : هللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالوا        من يكلم فيها رسول ا    : فقالوا  
 :عليه إال أسامة بن زيد ، حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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إمنا أهلك الذين قبلكم    : أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟ مث قام فاختطب ، مث قال              
 سرق فيهم الضعيف أقـاموا      إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و      إذا، أم كانوا    
 . وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها عليه احلد ،

 
فحسنت توبتـها   : مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقُطعت يدها ، قالت عائشة            

 رسول اهللا صـلى اهللا      إىلبعد وتزوجت ، وكانت تأيت بعد ذلك فأرفع حاجتها          
 .عليه وسلم 
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 اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري ، وكان أجـود          كان رسول اهللا صلى    -١

ما يكون يف شهر رمضان ، حىت ينسلخ ، فيأتيه جربيل ، فيعرض عليه القرآن ،                
 لقيه جربيل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري مـن الـريح                إذاف

 .املرسلة 
 
ه وسـلم   ما سئل رسول اهللا صلى اهللا علي      : عن أنس رضي اهللا عنه قال        -٢

فجاءه رجل فأعطه غنماً بـني جـبلني ،         :  شيئـاً إال أعطاه ، قال       اإلسالمعلى  
 .أسلموا فإن حممداً يعطي عطاء ال خيشى الفاقة : يا قوم  :  قومه فقال إىلفرجع 

 
أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم غنماً بني جـبلني            : وعن أنس    -٣

قوم أسلموا فواهللا إن حممداً ليعطي عطاء مـا    أي  : فأعطاه إياه ، فأتى قومه فقال       



 - ١٥٣ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا ، فما يسـلم            : خياف الفقر ، فقال أنس      
 . أحب إليه من الدنيا وما عليها اإلسالمحىت يكون 

 
فتح مكة  : غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة الفتح          : وعن شهاب قال    

ى اهللا عليه وسلم مبن معه من املسلمني ، فاقتتلوا حبنني           ، مث خرج رسول اهللا صل     
، فنصر اهللا دينه واملسلمني ، وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يومئـٍذ                

 ) .اإلبل:النعم (صفوان بن أمية مائة من النعم ، مث مائة ، مث مائة 
 

طـاين  واهللا لقد أع  : حدثين سعيد بن املسيب أن صفوان قال        : قال ابن شهاب    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أعطاين وإنه ألبغض الناس ايلّ ، فمـا بـرح                 

 .يعطيين حىت إنه ألحب الناس ايلّ 
 
ملا قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة حنني تبعه األعـراب               -٥

:  شجرة ، فخطفت رداؤه ، وهو على راحلتـه ، فقـال              إىليسألونه ، فأجلؤوه    
ائي ، أختشون علي البخل ؟ فواهللا لو كان يل عدد هذه العضـاة              ردوا علي رد  (

 ) .نعماً لقسمته بينكم ، مث ال جتدوين خبيالً وال جباناً وال كذاباً
 
بايع الرسول صلى اهللا عليه وسلم جابر بن عبداهللا يف مجل له كان قـد                -٦

ـ               اه الـثمن   كلّ يف السفر ، فباعه إياه بكذا درهم ، وملا جاء يتقاضاه الثمن أعط
 .واجلمل معاً 
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) احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصـاحلات      : ( أتاه األمر يسره قال      إذاكان   -١
 ) .احلمد هللا على كل حال: (  أتاه األمر يكرهه قال إذاو
 
 . اشتكى نفث على نفسه باملعوذات ، ومسح عنه بيده إذاكان  -٢
 .جاءه أمر يسر به ، خر ساجداً ، شكراً هللا  إذاكان  -٣
اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ، ونعوذ بك من         : (  خاف قوماً قال     إذاكان   -٤

 ) .شرورهم
 ) .اهللا ريب ، اهللا ريب ، ال شريك له: ( قال شيء راعه إذاكان  -٥
 ) .يا حي يا قيوم ، برمحتك استغيث: ( كان إذ كربه أمر قال  -٦
 ، حىت نزلت املعوذتـان ، فلمـا         نسانذ من اجلان ، وعني اإل     كان يتعو  -٧

 .نزلت أخذ ما وترك ما سوامها 
كان يتعوذ من جهد البالء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضـاء ، ومشاتـة        -٨

 .األعداء 
 ") .ق"أي يقرأ سورة (يوم اجلمعة ) قاف(كان خيطب بـ  -٩

 نصريي ، بك أحول ،      اللهم أنت عضدي ، وأنت    : ( غزا قال    إذاكان   -١٠
 ) .وبك أصول ، وبك أقاتل

سبحانك اللهم ريب وحبمدك ، ال إله       : ( كان ال يقوم من جملسه إال قال         -١١
ال يقولن أحد حيث يقوم من جملسه       : ( ، وقال   ) إال أنت استغفرك وأتوب إليك    

 ) .إال غفر له ما كان منه يف ذلك الس
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 ) .أي التنعيم. (كان ينهانا عن كثري من اإلرفاء  -١٢
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يأمرنا أن حنتفي أحياناً ،

 ) .منشي حفاة: حنتفي (
اللهم آتنـا يف الـدنيا حسـنة ويف      : ( كان أكثر دعوة يدعو ا يقول        -١٣

 ) .اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
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ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ليخالطنا ، حـىت           إن كا : عن أنس قال     -١

. ، كان له نغري يلعـب فمـات         ) يا أبا عمري ما فعل النغري     (يقول ألخ يل صغري     
 ) .طائر يشبه العصفور ، أمحر املنقار: النغري (
أين ال أقول   : ( يا رسول اهللا ، إنك تداعبنا ، قال         : وعن أيب هريرة قال      -٢

 ) .صدقاً) (إال حقاً
: وعن أنس أن رجالً استحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال               -٣
وما أصنع بولد ناقة ؟ فقال رسول اهللا صلى         : فاق  ) إين حاملك على ولد ناقة    ( 

أي طلـب منـه أن      : استحمل  ) . (وهل تلد اإلبل إال النوق    : (اهللا عليه وسلم    
 ) .حيمله على دابة

 ) .يا ذا األذنني: (يه وسلم قال وعن أنس أن النيب صلى اهللا عل -٤
وعن أنس أن رجالً من أهل البادية كان امسه زاهر بن حـرام وكـان                -٥

يهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم مـن البادية ، فيجهزه رسول اهللا صـلى اهللا               
إن زاهـراً   : (  أراد أن خيرج ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            إذاعليه وسلم   

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبه ، وكان دميمـاً ،    ) روهباديتنا ، وحنن حاض   



 - ١٥٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوماً وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خالله وال                
 .يبصره 

 .أرسلين من هذا ؟ : زاهر بن حرام 
يلتفت زاهر فريى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيجعل يلزق ظهره بصدر الـنيب               

 .يه وسلم ، حني عرفه صلى اهللا عل
 .من يشتري العبد ؟ : النيب صلى اهللا عليه وسلم للناس 

 . واهللا جتدين كاسداً إذا: زاهر بن حرام للرسول 
لكن عند  :  قال   أولكن عند اهللا لست بكاسد ،       : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 .اهللا أنت غال 
 حتقري لـه ، واملـزاح      أوبكسر امليم االنبساط مع الغري من غري تنقيص         : املزاح  

م عليه ، فإنـه يـورث كثـرة    أو إفراط ، ويد  أواملنهى عنه هو الذي فيه كذب       
 .الضحك وقسوة القلب ، ويورث األحقاد ، ويسقط املهابة والوقار 
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إين ال أصافح النساء ، إمنا قويل ملائة امرأة         : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١

 ) .كقويل المرأة واحدة
 
ال واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة وما بايعهن            : وقالت عائشة    -٢

 ) .قد بايعتك على ذلك: (إال بقوله 
 

ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديـد ،          : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم      
 ) .خري له من أن ميس امرأة ال حتل له
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 : كنت حمباً صادقاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتخلق بأخالقه إذا
 
 . فعل أوأترك الفحش ، وهو كل ما قبح وساء من قول  -١
 نطقت ، وخاصة يف اتمعات العامة       إذاأخفض صوتك ، وأغضض منه       -٢

 . واعظاً أواً ، كاألسواق واملساجد ، واحلفالت وغريها ، ما تكن خطيب
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أدفع السيئة اليت تقد تصيبك من أحد باحلسنة ، بأن تعفو عن املسـئ ،                -٣
 . ، وال جره تعاقبهفال تؤاخذه ، وتصفح عنه بأن ال 

 أو تلميذك ،    أو ولدك ،    أو زميلك   أوأترك التأنيب والتعنيف خلادمك ،       -٤
 . قصروا أوا أو أخطإذازوجتك 

 أن  إىل تبخس حق غريك ، حىت ال تضـطره          ال تقصر يف واجبك ، وال      -٥
 عاتبـاً   أو ِلم مل ال تفعل كذا ؟ الئماً عليك ،           أو؟  ...ِلم فعلت كذا    : يقول لك   

 .عليك 
 .أترك الضحك إال قليالً ، وليكن جلّ ضِحكك التبسم  -٦
ال تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف واملسكني واملرأة ، واملشي معهـم يف     -٧

 .نكاف غري تكرب وال است
 أو طهي طعام    أو ، ولو كان حلب شاة ،        يف شئوم مساعدة أهل البيت     -٨

 .غريه 
سيما وقت الصـالة ، واألعيـاد ،        البس أحسن الثياب اليت عندك ، ال       -٩

 .واحلفالت 
 

 ، وكل ما وجد من الطعام ، واالكتفاء         األرضال تتكرب عن األكل على       -١٠
 .بقليل الطعام وال تعيبه 

 ونقل التراب ، والسـرور      األرضومشاركة العاملني ، ولو حبفر      العمل   -١١
 .بذلك إظهاراً لعدم التكرب 

عدم الرضا باملدح الزائد ، واإلطراء املبالغ فيه ، واالكتفاء مبا هو ثابت              -١٢
 .للعبد ، ومبا قام به من صفات احلق والفضل واخلري 
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 .ازحاً  وال جفاء ، وال كالم فاحش ولو مةببذاءال تنطق  -١٣
 .ال تقل سوءاً وال تفعله  -١٤
 .ال تواجه أحداً من إخوانك مبكروه  -١٥
 ) .[8]١٥(الزم سالمة النطق ، وحلو الكالم  -١٦
 .ال تكثر املزاح ، وال تقل إال الصدق  -١٧
 . واحليوان حىت يرمحك اهللا نسانأرحم اإل -١٨
 

 .احذر البخل ، فهو مكروه من اهللا والناس  -١٩
 .اكراً ، واستيقظ للعبادة واالجتهاد والعمل من ب -٢٠
 .ال تتأخر عن صالة اجلماعة يف املسجد  -٢١
  غضبت فاستعذ من الشيطان الرجيم إذااحذر الغضب وما ينتج عنه ، و -٢٢
 .الزم الصمت ، وال تكثر الكالم فهو مسجل عليك  -٢٣
 .اقرأ القرآن بفهم وتدبر ، وامسعه من غريك ، وأعمل به  -٢٤
 .سيما عند الصالة رد الطيب ، واستعمله دائماً ، الال ت -٢٥
 .سيما عند الصالة ستعمل السواك فهو مفيد جداً ، الا -٢٦
 .كن شجاعاً ، وقل احلق ولو على نفسك  -٢٧
 . واحذر ردها إنسانأقبل النصيحة من كل  -٢٨
 

 .ك أعمالالدك ويف كل أواعدل بني زوجاتك و -٢٩
                                                 

هذه الفقرات مأخوذة بتصرف من كتاب العلم والعلماء للشيخ أبي          ) [8]15(

 . في المدينة المنورة بكر الجزائري المدرس
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 .لناس وساحمهم ، حىت يساحمك اهللا اصرب على أذى ا -٣٠
 .أحب للناس ما حتب لنفسك  -٣١
 .أكثر من السالم عند الدخول واخلروج واللقاء ويف األسواق  -٣٢
السالم عليكم ورمحـة اهللا     : "تقيد بلفظ السالم الوارد يف السنة ، وهو          -٣٣

)  ومرحبـاً  أهـالً  (أو) صباح اخلري ، ومساء اخلري    (وال يغين عنه كلمة     " وبركاته
 .وميكن قوهلا بعد السالم 

 .كن نظيفاً يف مظهرك ولباسك  -٣٤
 األمحر ، واحذر السواد امتثاالً ألمـر الرسـول          أوغير شيبك باألصفر     -٣٥

 .صلى اهللا عليه وسلم 
إن : (متسك بسنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، حىت تدخل يف قوله              -٣٦

ن مبا أنتم عليه أجر مخسني منكم ، قالوا         من ورائكم أيام الصرب ، للمتمسك فيه      
 ) .بل منكم:  منهم ؟ قال أويا نيب اهللا : 

 وإتباعـه  حبـه  وارزقنـا اللهم أرزقنا العمل بكتابك ، وسنة نبيـك ،     -٣٧
 وشفاعته صلى اهللا عليه وسلم ، يوم 

 .القيامة 
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ا ، حىت ال يفخر      أوحى إيلّ أن تواضعو    إن اهللا : ( قال صلى اهللا عليه وسلم       -١

 ) .يبغى أحد على أحد أحد على أحد وال
  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عياض بن محار :الراوي

 570 :الصفحة أو الرقم  -  السلسلة الصحيحة :املصدر
 
 
هللا عبداً  ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد ا        : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٢

 ) .بعفو إال عزاً ، وما تواضع أحد هللا إال رفعه
  -  مسـلم  :احملـدث   -  صـحيح  :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 2588 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر
 
 
لو دعيت إىل كراع ، أو ذراع ألجبـت ،          : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٣

 ) . كراع لقبلتولو أهدي ايلّ ذراع أو
  -  األلبـاين  :احملدث  -  ضعيف :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 2492 :الصفحة أو الرقم  -  ضعيف اجلامع :املصدر
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كانت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أنس رضي اهللا عنه قال        -٤
) مجـل (قعود لـه    ال تسبق ، أو ال تكاد تسبق ، فجاء أعرايب على            ) العضباء: (

فسبقها ، فشق ذلك على املسلمني حىت عرفه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه   
 .حق على اهللا أن ال يرتفع شئ من الدنيا إال وضعه : وسلم 
 البخاري :احملدث  -  [صحيح] :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 2872 :الصفحة أو الرقم  -  اجلامع الصحيح :املصدر  - 
 
 
ما بعث اهللا نبياً إال رعي الغـنم ،         : (وقال صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -٥

 ) .وأنت ؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة: قال أصحابه 
  -  البخـاري  :احملدث  -  [صحيح] :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 2262 :الصفحة أو الرقم  -  اجلامع الصحيح :املصدر
 
وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل كان إذا أكل طعامـاً لعـق                 -٦

إذا سقطت لُقمة أحدكم فليأخذها ، وليمط عنها األذى         : (أصابعه الثالث وقال    
: ، وليأكلها ، وال يدعها للشيطان ، وأمرنا أن نسلـت القصعــة ، وقـال                

 ) .إنكم ال  تدرون يف أي طعامكم الربكة 
  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  بداهللاجابر بن ع :الراوي

 2033 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر
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 G4����� �#R
�: 
 
والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحا ِإنك لَن تخِرق اَألرض ولَـن           { : تعاىلقال اهللا    -١

 .} كَانَ سيئُه ِعند ربك مكْروهاكُلُّ ذَِلك * تبلُغَ الِْجبالَ طُوالً 
 
ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه لَا            { : تعاىلوقال   -٢

واقِْصد ِفي مشِيك واغْضض ِمن صـوِتك ِإنَّ أَنكَـر          * يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر     
 .} لَصوت الْحِمِريالْأَصواِت

 
العـز إزاري ،    : ( يقـول اهللا عـز وجـل        : وقال صلى اهللا عليه وسلم        -٣

 ) .والكربياء ردائي ، فمن نازعين شيئاً منهما عذبته
 :خالصـة الدرجـة    -  أبو سعيد اخلدري و أبو هريرة و ابن عباس :الراوي

الصفحة أو   -  صحيح اجلامع :املصدر  -  األلباين :احملدث  -  صحيح
 1908 :الرقم

 
 شبه العز والكربياء باإلزار والرداء ، ألن املتصف ما يشمالنه ، كمـا              :املعىن  

يشمل اإلنسان اإلزار والرداء ، وأنه ال يشاركه يف إزاره وردائه أحد ، فكذلك              
العز والكربياء إزاره ورداؤه ، فال ينبغي أن يشركه فيهما أحد ،            : اهللا عز وجل    

 .ثالً لذلك ، وهللا املثل األعلى فضربه م
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ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقـال         : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٤
إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنة          : ذرة من كرب ، فقال رجل       

 ) .بطر احلق ، وغمط الناس: إن اهللا مجيل حيب اجلمال ، الكرب : ، قال 
 ) .احتقارهم: جترباً ، غمط الناس رده تكرباً و: بطر احلق (
 

ال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل مـن إميـان ، وال               : ( ويف رواية   
 ) .يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب

  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عبداهللا بن مسعود :الراوي

 91 : الرقمالصفحة أو  -  املسند الصحيح :املصدر
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 G� �{
}D�9*iU�:  
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، زائراً يف          : اهللا قال    عن جابر بن عبد    -١

أما كان جيد هذا ما يسكن بـه        : مرتلنا فرأى رجالً شعثاً قد تفرق شعره فقال         
د ماء يغسل   أما كان هذا جي   : شعره ؟ ورأى رجالً آخر وعليه ثياب وسخة فقال          

 .به ثوبه ؟ 
إسناده صحيح علـى شـرط    :خالصة الدرجة  -  عبد اهللاجابر بن  :الراوي

الصفحة أو   -  الصحيحة السلسلة :املصدر  -  األلباين :احملدث  -  الشيخني
 493 :الرقم

 ) .من كان له شعر فليكرمه: ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٢
  -  األلبـاين  :احملـدث   -  صحيح :رجةخالصة الد  -  أبو هريرة :الراوي

 6493 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع :املصدر
 
قص الشارب ، وإعفـاء     : عشرة من الفطرة    : وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٣

عقـد  (اللحية ، والسواك ، واستنشاق املاء ، وقص األظافر ، وغسل الرباجم             
ـ       ) األصابع ) يعـين االسـتنجاء   (اص املـاء    ونتف اإلبط ، وحلق العانة ، وانتق

 .واملضمضة 
اخلتـان ، واالسـتحداد     : مخس من الفطرة    : (وقال صلى اهللا عليه وسلم      -٤
 ) .وتقليم األظافر ، ونتف اإلبط ، وقص الشارب" حلق العانة"

  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 257 :و الرقمالصفحة أ  -  املسند الصحيح :املصدر
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 9*O� 	�)| G�: 
 

 .} وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها{ : تعاىلقال اهللا  -١
 ) .أوىل الناس باهللا من بدأهم بالسالم: (وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٢

ـ  :احملـدث   -  صـحيح  :خالصة الدرجة  -  أبو أمامة :الراوي   -  ايناأللب

 5197 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح أيب داود :املصدر
 
أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،           : وعن عبداهللا بن عمرو      -٣

تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرف ومـن مل           : " خري ؟ قال     اإلسالمأي  
 .تعرف 

 
دخلون اجلنة حـىت    والذي نفسي بيده ، ال ت     : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٤

تؤمنوا ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ، أوال أدلكم على شئ إذا فعلتمـوه حتـاببتم ؟                 
 ) .أفشوا السالم بينكم 

  -  مسـلم  :احملـدث   -  صـحيح  :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :الراوي

 54 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر
 
م الراكب على املاشي ، واملاشي علـى        يسل: (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٥

 ) القاعد ، والقليل على الكثري
 :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  فضالة بن عبيد األنصاري : الراوي.

 765 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح األدب املفرد :املصدر  -  األلباين
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ـ : وعن أنس رضي اهللا عنه قال   -٦ لم ، مـر  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 .على صبيان فسلم عليهم 
 البخاري :احملدث  -  [صحيح] :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 6247 :الصفحة أو الرقم  -  اجلامع الصحيح :املصدر  - 
 
إذا سلم عليكم أهل الكتـاب ،       : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -٧

 ) .وعليكم: فقولوا 
 البخاري :احملدث  -  [صحيح] :خالصة الدرجة  -  كأنس بن مال :الراوي

 6926 :الصفحة أو الرقم  -  اجلامع الصحيح :املصدر  - 
 
وعن عمران بن حصني ، أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ،                 -٨

السالم عليكم ، فرد عليه مث جلس ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم               : فقال  
السالم عليكم ورمحة اهللا ، فرد عليـه فجلـس ،           : فقال  ، مث جاء آخر     " عشر"

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فرد       : ، مث جاء آخر فقال      " عشرون: "فقال  
 ) .أي حسنة" (ثالثون"عليه فجلس ، فقال 

-  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عمران بن حصني :الراوي

 2710 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح الترغيب :املصدر  
 
إذا دخلتم بيتاً ، فسلموا على أهلـه ، وإذا          : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٩

 ) .خرجتم فأودعوا أهله بالسالم



 - ١٦٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 :املصـدر   -  األلباين :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -  قتادة :الراوي

 526 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع
 

يا بين إذا دخلت على أهلك ، فسـلم         : ( سلم  وقال صلى اهللا عليه و     -١٠
 ) .يكن بركة عليك وعلى أهلك

 :احملـدث   -  غريـب  حسـن  :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 2698 :الصفحة أو الرقم  -  سنن الترمذي :املصدر  -  الترمذي
 

) من بدأ بالكالم قبل السالم ، فال جتيبوه       : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١١
. 

  -  األلباين :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -   بن عمرعبد اهللا :الراوي

 6122 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع :املصدر
 

إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن        : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١٢
 ) .حالت بينهما شجرة ، أو جدار ، أو ح جر ، مث لقيه فليسلم عليه

  -  األلبـاين  :احملـدث   -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو هريرة :لراويا

 789 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح اجلامع :املصدر
 

يجزئ عن اجلماعة إذا مـروا أن يسـلم         : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١٣
 ) .أحدهم ويجزئ عن اجللوس أن يرد أحدهم



 - ١٦٩ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 األلبـاين  :احملدث  -  صحيح :جةخالصة الدر  -  علي بن أيب طالب :الراوي

 5210 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح أيب داود :املصدر  - 
 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعثين حلاجة ،           : وعن جابر أنه قال      -١٤
فسلمت عليه ، فأشار ايلّ ، فلما فـرغ         ) قال قتيبة يصلي  ( مث أدركته وهو يسري     

 ) .نا أصليإنك سلمت آنفاً وأ: (دعاين ، فقال 

 )أي موجه راحلته حنو الشرق( وهو موجه حينئٍذ ِقبل املشرق 
  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عبد اهللاجابر بن  :الراوي

 540 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر
 

قلت لبالل كيف رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم         : وعن ابن عمر قال      -١٥
 .يقول هكذا وبسط كفه :  عليهم حني يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال ، يرد

واحلديث دليل على أنه إذا سلم أحد على املصلي رد عليه السالم بإشارة دون              
 .يسبط كافه اليمىن مستقيمة : النطق 

والسالم على القارئ والذاكر واملدرس وعند دخول املسجد جائز من باب أوىل            
. 

 :احملـدث   -  حسن صـحيح  :خالصة الدرجة  -  ن عمر بعبد اهللا :الراوي

 927 :الصفحة أو الرقم  -  داود صحيح أيب :املصدر  -  األلباين
 

 ) .حتيتهم يوم يلقونه سالم( السالم حتية أهل اجلنة  -١٦
  -   مرسل إسناده جيد :خالصة الدرجة  -  حممد بن جعفر بن الزبري :الراوي

 8/287 :الصفحة أو الرقم  -  الزوائد جممع :املصدر  -  اهليثمي :احملدث
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 .السالم اسم من أمساء اهللا احلسىن  -١٧

  -  األلبـاين  :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 184 :الصفحة أو الرقم  -  السلسلة الصحيحة :املصدر
 

 .السالم معناه األمان التام من الغدر واخليانة والغش  -١٨
 
 

 h�i- >��� 8� p�n " i�� �D� ء
���: 
 
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النِبي ِإلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم            { : تعاىلقال اهللا    -١

           فَانت متلُوا فَِإذَا طَِعمخفَاد مِعيتِإذَا د لَِكنو اهِإن اِظِرينن راٍم غَيلَـا   ِإلَى طَعوا وِشر
مستأِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ يؤِذي النِبي فَيستحِيي ِمنكُم واللَّه لَا يستحِيي            

قالْح ِمن {. 
 
كان صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من العذراء يف خـدرها ، وكـان إذا                 -٢

 .كره شيئاً عرفناه يف وجهه 
 :احملـدث   -  [صـحيح ] :خالصة الدرجـة   -  خلدريأبو سعيد ا :الراوي

 6102 :الصفحة أو الرقم  -  الصحيح اجلامع :املصدر  -  البخاري
 
 ) .احلياء خري كله(و ) احلياء من اإلميان : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٣



 - ١٧١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 يف البخاري األول والثاين يف مسلم
 
ـ   : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٤ ان ، واإلميـان يف اجلنـة ،        احلياء من اإلمي

 " .الفحش: البذاء ) . " والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار
 :احملـدث   -  حمفوظ :خالصة الدرجة  -  أبو بكرة نفيع بن احلارث :الراوي

 315 :الصفحة أو الرقم  -  العلل الكبري :املصدر  -  البخاري
 
)  ، فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر      احلياء واإلميان قرنا مجيعاً   : (وقال ابن عمر     -٥
. 

 األلباين :احملدث  -  صحيح موقوف عن ابن عمر :خالصة الدرجة  -  - :الراوي

 986 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح األدب املفرد :املصدر  - 
 
 ) .احلياء ال يأيت إال خبري: (وقال صلى اهللا عليه وسلم  -٦

  -  مسلم :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  عمران بن حصني :الراوي

 37 :الصفحة أو الرقم  -  املسند الصحيح :املصدر
 
احلياء والعي شعبتان من اإلميـان ، والبـذاء         : (وقال صلى اهللا عليه وسلم       -٧

 ) .والبيان شعبتان من النفاق
 
واملعىن أن احلياء وقلة الكالم من شعب اإلميان ، والفحش والتشدق يف الكالم              (

 ) .فاقمن شعب الن
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  -  األلباين :احملدث  -  صحيح :خالصة الدرجة  -  أبو أمامة الباهلي :الراوي

  2629 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح الترغيب :املصدر

 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رأى رجـالً           : وعن يعلى بن أمية قال       -٨

إن : ( عليه ، مث قال      فصعد املنرب ، فحمد اهللا وأثىن     ) أي بالفضاء (يغتسل بالرباز   
 ) .اهللا حي ستري ، حيب احلياء والتستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر

  -  [حسن كما قال يف املقدمـة ] :خالصة الدرجة  -  يعلى بن أمية :الراوي

 :الصفحة أو الرقم  -  هداية الرواة :املصدر  -  ابن حجر العسقالين :احملدث

1/236 
 
)  احلياء اإلسالم إن لكل دين خلقاً وإن خلق        : (لم  وقال صلى اهللا عليه وس     -٩

. 
  -  األلبـاين  :احملدث  -  حسن :خالصة الدرجة  -  أنس بن مالك :الراوي

 3389 :الصفحة أو الرقم  -  صحيح ابن ماجه :املصدر
 

إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل        : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١٠
 ) .ع ما شئتإذا مل تستح فاصن: 

 
اإلميان بضع وسبعون أو بضع وسـتون       : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم       -١١

شعبة ، فأفضلها قول ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،               
 ) .واحلياء شعبة من اإلميان
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مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عن أبيه قال     عبد اهللا وعن سامل بن     -١٢

إنه ليستحي يعين كأنه يقول     :  يعاتب أخاه يف احلياء يقول       ، برجل وهو  
دعه فإن  : قد أضر بك احلياء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             : 

 .احلياء من اإلميان 
 

مـا  : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أنس قال     -١٣
: نه  شا) "كان الفحش يف شئ إال شانه ، وال كان احلياء يف شئ إال زانه             

 " .عابه
 

  صلوات رىب وسالمه عليه ؟؟ النيب أليست هذه أخالق 

  على اهللا ورسوله أقرأ هذا الكالم جيداً تفتري الذيأيها املستشرق 
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 أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكـن مـن               إذاكان   -١

 ) .السالم عليكم ، السالم عليكم: (األيسر ويقول  أوركنه األمين 
بشروا وال تنفروا   : ( بعث أحداً من أصحابه يف بعض أمره قال          إذاكان   -٢

 ) .، ويسروا وال تعسروا
 .كان يقبل اهلدية ويثيب عليها  -٣
 .كان يغري االسم القبيح  -٤
 ) .اهللاال بأس طهور إن شاء : (  دخل على مريض يعوده قال إذاكان  -٥
 ) .خارج اإلناء( شرب تنفس ثالثاً ، إذاكان  -٦
 . مشى مشى أصحابه أمامه ، وتركوا ظهره للمالئكة إذاكان  -٧
 ) .وال يف غريها. (كان ال يصافح النساء يف البيعة  -٨
كـان جيعل ميينه ألكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه ، ومشاله            -٩

 .ملا سوى ذلك 
لع على أحد من أهل بيته كذبة ، مل يزل معرضاً عنه ، حـىت                ط إذاكان   -١٠

 .حيدث توبة
استأذن على النيب صلى اهللا عليـه  : وعن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت       -١١

 بئس أخو العشرية ، فلمـا       أوائذنوا له ، فبئس ابن العشرية       : وسلم رجل فقال    
قلت مث ألنـت لـه يف       دخل أالن له الكالم ، فقلت له يا رسول اهللا ، قلت ما              

 ودعه النـاس اتقـاء      أوإن شر الناس مرتلة عند اهللا من تركه         : (القول ، فقال    
وقد اعترب العلماء قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيه وهو غائب ،               () .فحشه

 ) .وإالنته لـه القول وهو حاضر ، من باب املداراة والتأليف ليسلم قومه
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 وخاِلق البشر أمجعني الذي أرسـلَ       األرضالَحمد ِهللا رب العاِملني خاِلق السماِء و      
اءاَ ونـوراً   مجيع الرسل والنبيني نوراً ورمحةً للعاملني وأنزل الِكتاب املبني فيِه ِضي          

وهدي للعاملني وبعثَ حممداً خامت املٌرسلِين وأشرف البشر أمجعني فاحلمد هللا الرب            
اجلَواد الذي جلْت ِنعمِه عن اإلِحصاء والِتعداد خالق اللطف واإلِرشاد اهلـادي            

  حبيبِه وخِليله  بسنته باالعتناءإيل سبِيِل الرشاد املوفق بكرمِه لطرق السداد املان         
عبده ورسولِه حممد صلوات اهللا ريب وسالمه عليه وعلي من لَطف بِه من العبـاد                

 .وبعد 
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 ) قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح ِفي أَنفُِسِهما ِفي الْآفَاِق واِتنآي ِريِهمنكِْف أوسي لَم

 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبِبر( 
 

  نصارى اهللا ال يترك نفسه بدون شاهد كما يقول أصدقائنا المن الطبيعي أن
ولذلك فإن اهللا عز وجل وضع يف كتابه احلكيم أال وهو القرآن الكرمي معجزات              

 عاجزاً  بدون تعليق منـه إال أن         نسانيعجز عنها البشر وأشياء يقف أمامها اإل      
 .يقول سبحان رب العزة عما يصفون 

 هللا عز وجل من كتب ال يعرفهـا         نصارى اليهود  وال   يقول هذا الكالم ملا ينسبه    
 العقل وال يعرف احلق طريقاً هلا 

 نسان غريه من األسفار اليت خيجل اإل      أو أيوب   أو حزقيال   أو اإلنشادأمثال نشيد   
 من وصفها بالصفات الطبيعية هلا 

 
  عن وصفهنسانولكن علينا اآلن أن ننظر إيل كتاب عجز اإل

 بأن يأتوا مبثله يف إعجازهبكتاب عجز املشركني 
 بكتاب عجز املنصرين الصمود أمامه يف ألفاظه

 بكتاب عجز اليهود أمامه يف تكذيبه 
 بكتاب عجز الكفار بتوحيده 

 كتاب اهللا عز وجل أال وهو القرآن الكرمي
 الكتاب الذي حتدي العاملني 
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إن هذا حقـاً   جاهل ال يستطيع أن يقول إال أوالكتاب الذي ال يقف أمامه عاملاً       
 كتاب من اهللا

 كتاب ل بعض إعجاز هذا اىوإن شاء اهللا سنر
 

 القرآن الكرمي به عدة صور لإلعجاز ... قبل أن أبداً 
 فيه إعجاز بياين

 فيه إعجاز لغوي 
فيه إعجاز علمي كما يسموه اآلن وسنري يف هذا اجلـزء البسـيط   بعـض                 

 مة العلمية فنبدأ واهللا املوفق     العظيم بصورة عا   اإلسالممعجزات القرآن الكرمي و   
. 
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 صـلوات رىب    فيفإن هذه القطرات الطيبة من ندى دالئل نبوة احلبيب املصـط          
 صـلوات رىب    في تقول أن احلبيب املصط    اليتوسالمه عليه ولدحض الشبهات     

ـ       لى اهللا عليـه  وسالمه عليه ليس له معجزات فلنوضع اآلن بعد من معجزاته ص
  هو رسول من عند اهللا عـز       اإلسالم تثبت أن رسول     اليتوسلم واألدلة القطعية    

 ...وجل 
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  تقبل دعوته صلى اهللا عليه وسلم الذي هو نيبكن الال  ول: اإلجابة 
كذب  ي الذي صلوات رىب وسالمه كانت دعوته تقبل فإن         في فإن احلبيب املصط  

ويدعى النبوة ال يؤيده اهللا ويقبل دعوته فالكاذب من أكرب الظاملني   وقد تكرر               
 مواطن كثرية كل منها دليـل       يفإجابة دعاءه صلى اهللا عليه وسلم على أعدائه         
 صلوات رىب وسـالمه عليـه       فيمن دالئل النبوة الدالة على نبوة احلبيب املصط       

ـ        على صدق نبوته صلى اهللا عليه وس       الشاهدة  نيبلم وإلينا من قبول دعـوة ال
 صلوات رىب وسالمه عليه وسلم بعض األدلـة علـى قبـول     فيللحبيب املصط 

 دعوته  ومن ذلك دعائه على أهل قريش 
  

 أَخبرنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم أَخبرنا جِرير عن منصوٍر عن أَِبى الضحى            - ٧٢٤٤
   وٍق قَالَ كُنرسم نا            علٌ فَقَالَ يجر اها فَأَتننيب طَِجعضم وها ولُوسِد اللَِّه جبع دا ِعن
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أَبا عبِد الرحمِن ِإنَّ قَاصا ِعند أَبواِب ِكندةَ يقُص ويزعم أَنَّ آيةَ الدخاِن تِجـىُء               
    ذُ الْمأْخيفَاِس الْكُفَّاِر وذُ ِبأَنأْخفَت         لَـسجاللَِّه و دبكَاِم فَقَالَ عئَِة الزيكَه هِمن ِمِننيؤ

                لَم نمو لَمعا يقُلْ ِبمئًا فَلْييش كُمِمن ِلمع نم قُوا اللَّهات اسا النها أَيانُ يبغَض وهو
كُم أَنْ يقُولَ ِلما الَ يعلَم اللَّه أَعلَم فَِإنَّ اللَّه          يعلَم فَلْيقُِل اللَّه أَعلَم فَِإنه أَعلَم َألحدِ      

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر وما أَنا         (-صلى اهللا عليه وسلم   -عز وجلَّ قَالَ ِلنِبيِه     
 كَلِِّفنيتالْم ولَ اللَِّه    ) ِمنسصلى اهللا عليه وسلم   -ِإنَّ ر-  ا را    أي لَمارباِس ِإدالن ِمن 

قَالَ فَأَخذَتهم سنةٌ حصت كُلَّ شىٍء حتـى        . »اللَّهم سبع كَسبِع يوسف     « فَقَالَ  
       ظُرنيوِع والْج ةَ ِمنتيالْمو لُوداِن      إىلأَكَلُوا الْجخئَِة الديى كَهرفَي مهداِء أَحمالس 

اهِإنَّ      فَأَتِحِم وِبِصـلَِة الـرِة اللَِّه وِبطَاع رأْمت ِجئْت كِإن دمحا مانَ فَقَالَ يفْيو سأَب 
       ملَه اللَّه علَكُوا فَاده قَد كملَّ      -قَوجو زع اُء    ( قَالَ اللَّهمأِْتى الست موي ِقبتفَار

   ى النشغِبٍني ياٍن مخِبد   أَِليم ذَابذَا عه اس (ِلِه   إىلقَو )     َوناِئـدع كُـمقَـالَ  ). ِإن
فَالْبطْشةُ يوم  ) يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِإنا منتِقمونَ     (أَفَيكْشف عذَاب اآلِخرِة    

 . )) الروِمبدٍر وقَد مضت آيةُ الدخاِن والْبطْشةُ واللِّزام وآيةُ
 

 : من قبول دعوته صلوات رىب وسالمه عليه وسلم أيضاومنه 
 حدثَنا عبدانُ قَالَ أَخبرِنى أَِبى عن شعبةَ عن أَِبى ِإسحاق عن عمِرو بِن              - ٢٤٠

سـاِجد ح    - صلى اهللا عليه وسلم      -ميموٍن عن عبِد اللَِّه قَالَ بينا رسولُ اللَِّه         
              نب اِهيمرا ِإبثَندةَ قَالَ حلَمسم نب حيرا شثَندانَ قَالَ حثْمع نب دمثَِنى أَحدحقَالَ و
                ـناللَِّه ب دبوٍن أَنَّ عميم نو برمثَِنى عدقَالَ ح اقحأَِبى ِإس نأَِبيِه ع نع فوسي

 ثَهدوٍد حعسو       - صلى اهللا عليه وسلم      - نيب أَنَّ ال  مأَبِت ، ويالْب دلِّى ِعنصكَانَ ي 
جهٍل وأَصحاب لَه جلُوس ، ِإذْ قَالَ بعضهم ِلبعٍض أَيكُم يِجىُء ِبسلَى جزوِر بِنى              
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 الْقَوِم فَجاَء ِبـِه ، فَنظَـر         سجد فَانبعثَ أَشقَى   إذافُالٍَن فَيضعه علَى ظَهِر محمٍد      
 وضعه علَى ظَهِرِه بين كَِتفَيِه وأَنا       - صلى اهللا عليه وسلم      - نيب سجد ال  إذاحتى  

قَالَ فَجعلُوا يضحكُونَ ويِحيلُ بعضـهم  . أَنظُر ، الَ أُغَير شيئًا ، لَو كَانَ ِلى منعةٌ  
 ساِجد الَ يرفَع رأْسه ، حتى       - صلى اهللا عليه وسلم      -، ورسولُ اللَِّه    علَى بعٍض   

» اللَّهم علَيك ِبقُريٍش    « جاَءته فَاِطمةُ ، فَطَرحت عن ظَهِرِه ، فَرفَع رأْسه ثُم قَالَ            
 .       ِهملَيا ععِإذْ د ِهملَيع قاٍت ، فَشرةَ        -  ثَالَثَ موعنَ أَنَّ الـدوروا يكَانيف قَالَ و 

اللَّهم علَيك ِبأَِبى جهٍل ، وعلَيك ِبعتبةَ بـِن         «  ثُم سمى    -ذَِلك الْبلَِد مستجابةٌ    
 وعقْبةَ بـِن أَِبـى      رِبيعةَ ، وشيبةَ بِن رِبيعةَ ، والْوِليِد بِن عتبةَ ، وأُميةَ بِن خلٍَف ،             

 نفِْسى ِبيِدِه ، لَقَد رأَيت الَّـِذين        الذيوعد الساِبع فَلَم يحفَظْه قَالَ فَو     . » معيٍط  
 .  الْقَِليِب قَِليِب بدٍر يف صرعى - صلى اهللا عليه وسلم -عد رسولُ اللَِّه 

 
ميكـن أن يقبـل دعوتـه        وة ؟ طبعا ال    يقبل دعوة رجل يدعى النب     تعاىلهل اهللا   

 أخـي وهكـذا   ...صلوات رىب وسالمه عليه إال أن يكون رسوالً من عند اهللا            
 الكرمي فإن قبول دعوة سيد اخللق حممد دليل على نبوتـه صـلوات رىب      القارئ

 ..وسالمه عليه 
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 من عند اهللا عز و جل وهذا من علم الغيب يؤتيه            نيبيكون إال على     وهذا ما ال  

اهللا من يشاء من عباده الصاحلني وال ميكن أبداً أن يعطيه ملن يفترى عليه الكذب               
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 اهللا عنها وأنـه     رضي صلى اهللا عليه وسلم بوفاة السيدة فاطمة         أخبارهومن هذا   
  : مرضه هذايفميوت 

 
 حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبى شيبةَ وحدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر عن زكَِرياَء ح               - ٦٤٦٨

               نوٍق عرسم ناِمٍر عع ناٍس عِفر ناُء عكَِريا زثَندا أَِبى حثَندٍر حيمن نا ابثَندحو
  متةَ قَالَِت اجاِئشاُء ال  عِنس أَةً      -صلى اهللا عليه وسلم   - نيبعـرام نهِمن اِدرغي فَلَم 

 -صلى اهللا عليه وسـلم    -فَجاَءت فَاِطمةُ تمِشى كَأَنَّ ِمشيتها ِمشيةُ رسوِل اللَِّه         
 ِإنه أَسـر ِإلَيهـا       عن ِشماِلِه ثُم   أوفَأَجلَسها عن يِميِنِه    . »بنِتى   مرحبا ِبا « فَقَالَ  

        ِحكَتا فَضهارس هِإن ةُ ثُمفَاِطم كَتِديثًا فَبا       أيضاحم ِكيِك فَقَالَتبا يا ملَه فَقُلْت 
فَقُلْت ما رأَيت كَالْيوِم     . -صلى اهللا عليه وسلم   -كُنت ُألفِْشى ِسر رسوِل اللَِّه      

  ِمن با أَقْرحنٍ فَرزولُ اللَِّه        .  حسِك رصأَخ كَتب ا ِحنيلَه صلى اهللا عليه   -فَقُلْت
 ِبحِديِثِه دوننا ثُم تبِكني وسأَلْتها عما قَالَ فَقَالَت ما كُنت ُألفِْشـى ِسـر        -وسلم

الَت ِإنـه كَـانَ      قُِبض سأَلْتها فَقَ   إذاحتى  . -صلى اهللا عليه وسلم   -رسوِل اللَِّه   
 الْعـاِم   يفه ِبِه   أرضه ِبالْقُرآِن كُلَّ عاٍم مرةً وِإنه ع      أرضأَنَّ ِجبِريلَ كَانَ يع   « حدثَِنى  

لُ أَهِلى لُحوقًا ِبى وِنعم السلَف أَنا       أومرتيِن والَ أُراِنى ِإالَّ قَد حضر أَجِلى وِإنِك         
أَالَ ترضين أَنْ تكُوِنى سيدةَ ِنسـاِء       «  فَبكَيت ِلذَِلِك ثُم ِإنه سارِنى فَقَالَ        .»لَِك  

  ِمِننيؤِة      أوالْمِذِه اُألماِء هةَ ِنسديِلذَِلكِ . » س ِحكْتوقد توفيت السـيدة    .(( فَض
 ...ل بيته ل من توفيت من أهأوفاطمه رضى اهللا عنها بستة أشهر فقط وهى 

 
 ل من ميوت من أهل بيته بعده صلي اهللا عليه وسلمأووقد قال هلا رسول اهللا أا 
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 : اخباره صلى اهللا عليه وسلم بقتل عمار بن ياسر أيضاومن دالئل النبوة 
 

د الْحذَّاُء   حدثَنا مسدد قَالَ حدثَنا عبد الْعِزيِز بن مختاٍر قَالَ حدثَنا خالِ           - ٤٤٧
 أَِبى سِعيٍد فَاسمعا ِمن حِديِثِه      إىلعن ِعكِْرمةَ قَالَ ِلى ابن عباٍس وِالبِنِه عِلى انطَِلقَا          

 حاِئٍط يصِلحه ، فَأَخذَ ِرداَءه فَاحتبى ، ثُم أَنشـأَ يحـدثُنا             يف هو   إذافَانطَلَقْنا فَ . 
ِذكْر ِبناِء الْمسِجِد فَقَالَ كُنا نحِملُ لَِبنةً لَِبنةً ، وعمار لَِبنتيِن لَِبنتـيِن ،              حتى أَتى   

ويح عمـاٍر   «  فَينفُض التراب عنه ويقُولُ      - صلى اهللا عليه وسلم      - نيبفَرآه ال 
      موهعدةُ ، ياِغيالِْفئَةُ الْب لُهقْتإىلت     هونعديِة ، وناِر   إىلالْجالن  « .  ـارمقُولُ عقَالَ ي

 . أَعوذُ ِباللَِّه ِمن الِْفتِن 
 

 وقع مثل فلق الصبح هذا مـن        الذي كل هذا ؟     فيفكيف عرف احلبيب املصط   
 صلى اهللا عليه وسلم بكـل       نيبفمن اخرب ال  . إعالن نبوته صلى اهللا عليه وسلم       

  تعاىلهذا غري اهللا 
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 عـن   - يعِنى ابن محمٍد     - وحدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد حدثَنا عبد الْعِزيِز         - ٦٤٠٠
     يرأَِبى ه نأَِبيِه ع نٍل عيهولَ اللَِّه     سسةَ أَنَّ رلَى   -صلى اهللا عليه وسلم   -ركَانَ ع 

ِحراٍء هو وأَبو بكٍْر وعمر وعثْمانُ وعِلى وطَلْحةُ والزبير فَتحركَـِت الصـخرةُ             



 - ١٨٤ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 أوديق   صِ أو نيباهدأْ فَما علَيك ِإالَّ     «  -صلى اهللا عليه وسلم   -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    
 ِهيدش« . 

 
 : عن أنه ميوت شهيد أيضاوقد أخرب عمر بن اخلطاب 

 
 حدثَنا عبد اللَِّه حدثَِنى أَِبى حدثَنا عبد الرزاِق حـدثَنا معمـر عـِن               -٥٧٥٣

       قَالَ ر رمِن عِن اباِلٍم عس نع ِرىهلَـى   -صلى اهللا عليه وسـلم    - نيب ال أيالزع 
فَقَالَ فَالَ أَدِرى ما رد علَيـِه       . »أَجِديد ثَوبك أَم غَِسيلٌ     « عمر ثَوباً أَبيض فَقَالَ     

الْبس جِديداً وِعش حِميداً ومت شـِهيداً        « -صلى اهللا عليه وسلم   - نيبفَقَالَ ال 
 .  » الدنيا واآلِخرِة يفٍن  ويرزقُك اللَّه قُرةَ عي- أَظُنه قَالَ -
 

 -صلى اهللا عليه وسلم   - رسوِل اللَِّه    إىلحدثَنا أَنس قَالَ جاَءت ِبى أُمى أُم أَنٍس         
وقَد أَزرتِنى ِبِنصِف ِخماِرها وردتِنى ِبِنصِفِه فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه هذَا أُنيس ابِنى             

تيأَت     لَه اللَّه عفَاد كمدخِبِه ي فَقَالَ  . ك »     هلَدوو الَهم أَكِْثر ماللَّه« .    ـسقَـالَ أَن
  اللَِّه ِإنَّ مإىلفَو          موِو الِْمائَِة الْيحلَى نونَ عادعتلَِدى لَيو لَدولَِدى وِإنَّ وو لَكَِثري  .-

  صحيح مسلم٦٥٣١
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أن هرقل أرسل إليه يف     : عبد اهللا بن عباس أخربه، أن أبا سفيان بن حرب أخربه          

ركب من قريش، وكانوا جتارا بالشأم، يف املدة اليت كان رسول اهللا صـلى اهللا               
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 وهم بإيليـاء، فـدعاهم يف       عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش، فأتوه        
أيكم أقرب نسـبا    : جملسه، وحوله عظماء الروم، مث دعاهم ودعا بترمجانه، فقال        

: فقلت أنا أقرم نسبا، فقـال     : ذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ فقال أبو سفيان        
قل هلـم إين    : أدنوه مين، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، مث قال لترمجانه         

جل، فإن كذبين فكذبوه، فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي           سائل عن هذا الر   
: كيف نسبه فيكم؟ قلـت : ل ما سألين عنه أن قالأومث كان . كذبا لكذبت عنه  
. ال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلـه؟ قلـت          : قال. هو فينا ذو نسب   

 أم  فأشراف النـاس يتبعونـه    : قال. ال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت      : قال
. بل يزيدون : أيزيدون أم ينقصون؟ قلت   : قال. بل ضعفاؤهم : ضعفاؤهم؟ فقلت 

فهـل  : قال. ال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت   : قال
: فهل يغدر؟ قلـت   : قال. ال: كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت        

ومل متكين كلمة أدخل فيها     : لقا. ال، وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها          
فكيف كان قتالكم   : قال. نعم: فهل قاتلتموه؟ قلت  : قال. شيئا غري هذه الكلمة   

 يـأمركم؟   إذام: قال. احلرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه       : إياه؟ قلت 
اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم،           : يقول: قلت

سألتك عن  : قل له : فقال للترمجان (  .الة والصدق والعفاف والصلة   ويأمرنا بالص 
. نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعـث يف نسـب قومهـا              

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن ال، فقلت لو كان أحد قال               
وسألتك هل كان من آبائـه  . هذا القول قبله، لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله        

فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب         : ن ملك، فذكرت أن ال، قلت     م
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن            . ملك أبيه 
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وسـألتك  . ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا            
وهم أتبـاع   أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه،          

الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أم يزيدون، وكـذلك أمـر            
وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فـذكرت           . اإلميان حىت يتم  

وسألتك هل يغدر، فذكرت    . أن ال، وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته القلوب       
ذكرت أنه يـأمركم أن     وسألتك مبا يأمركم، ف   . أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر     

ثان، ويأمركم بالصـالة    وتعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة األ         
فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني، وقـد            )والصدق والعفاف، 

كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلـص إليـه،                 
مث دعا بكتاب رسـول اهللا      . لت عن قدمه  لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغس     

 هرقـل،   إىل عظيم بصرى، فدفعه     إىلصلى اهللا عليه وسلم الذي بعث به دحية         
 هرقـل   إىلبسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد اهللا ورسوله          : ( فيه إذافقرأه، ف 

، اإلسـالم سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين أدعوك بدعاية           : عظيم الروم 
: لم، يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث األريسـيني، و            أسلم تس 

 كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك            إىليا أهل الكتاب تعالوا     {
به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنـا                

، وفرغ من قراءة الكتـاب، كثـر        فلما قال ما قال   : قال أبو سفيان  ) }مسلمون
لقد : عنده الصخب وارتفعت األصوات وأخرجنا، فقلت ألصحايب حني أخرجنا        

فما زلت موقنا أنه سيظهر حـىت       . أمر ابن أيب كبشة، إنه خيافه ملك بين األصفر        
 .اإلسالمأدخل اهللا علي 
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هـذه هـى    ... انظر أخى املسلم واخىت املسلمة كيف تكون مقاييس النبـوة           
  تقاس ا النبوة اليتاييس املق
 

 صلوات رىب وسالمه عليه وسلم الربكة فـإن         فيومن دالئل نبوة احلبيب املصط    
 أو تعاىل من اهللا    نيب يفترى على اهللا ويكذب وإمنا تأتى ل       إنسان يفتوجد   الربكة ال 

 :رجل صاحل 
 

نس عِن الزهِرى قَالَ حدثَِنى      حدثَنا عبدانُ أَخبرنا عبد اللَِّه أَخبرنا يو       - ٢٣٩٥
 أَخبره أَنَّ أَبـاه     - رضى اهللا عنهما     -ابن كَعِب بِن ماِلٍك أَنَّ جاِبر بن عبِد اللَِّه          

ـ     يفقُِتلَ يوم أُحٍد شِهيدا ، وعلَيِه دين فَاشتد الْغرماُء            - نيب حقُوِقِهم ، فَأَتيت ال
 فَسأَلَهم أَنْ يقْبلُوا تمر حاِئِطى ويحلِّلُوا أَِبى فَأَبوا ، فَلَـم            -ى اهللا عليه وسلم     صل

فَغدا . » سنغدو علَيك   «  حاِئِطى ، وقَالَ     - صلى اهللا عليه وسلم      - نيبيعِطِهِم ال 
      فَطَاف ، حبأَص ا ِحنينلَيِل ،    يفعخا   النعدا        يفوهتدـدكَـِة ، فَجرـا ِبالْبِرهثَم

 . فَقَضيتهم ، وبِقى لَنا ِمن تمِرها 
 

  : أيضاومن الربكة 
٥٦٣٩ -             نب اِلمثَِنى سدِش قَالَ حمِن اَألعع ِريرا جثَندِعيٍد حس نةُ ببيا قُتثَندح 

 هذَا الْحِديثَ قَالَ قَـد      - اهللا عنهما    رضي - اللَِّه   أَِبى الْجعِد عن جاِبِر بِن عبدِ     
 وقَد حضرِت الْعصر ولَيس معنا مـاٌء    - صلى اهللا عليه وسلم      - نيبرأَيتِنى مع ال  

 ِبِه فَأَدخلَ يـده     - صلى اهللا عليه وسلم      - نيب ِإناٍء ، فَأُِتى ال    يفغَير فَضلٍَة فَجِعلَ    
فَلَقَـد  . » حى علَى أَهِل الْوضوِء ، الْبركَةُ ِمن اللَِّه         «  وفَرج أَصاِبعه ثُم قَالَ      ِفيِه
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 ، فَتوضأَ الناس وشِربوا ، فَجعلْت الَ آلُو مـا           رأَيت الْماَء يتفَجر ِمن بيِن أَصاِبِعهِ     
  لْتعلِ    يفجفَع ، هطِْنى ِمنكَةٌ     برب هأَن تِئٍذ قَالَ أَلْفًـا        . مموي متكُن اِبٍر كَمِلج قُلْت

وقَالَ حصين وعمرو بن مرةَ عن ساِلٍم عـن         . تابعه عمرو عن جاِبٍر     . وأَربعِمائٍَة  
 . يِب عن جاِبٍر وتابعه سِعيد بن الْمس. جاِبٍر خمس عشرةَ ِمائَةً 

 
 حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ وأَبو كُريٍب محمد بن الْعالَِء جِميعا عـن أَِبـى        - ١٤٨
 عِن اَألعمِش عن أَِبى صاِلٍح عـن        - معاوية قَالَ أَبو كُريٍب حدثَنا أَبو       - معاوية

 قَالَ لَما كَانَ غَزوةُ تبوك أَصاب       - شك اَألعمش    -يٍد   عن أَِبى سعِ   أوأَِبى هريرةَ   
. قَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَو أَِذنت لَنا فَنحرنا نواِضحنا فَأَكَلْنا وادهنـا           . الناس مجاعةٌ 

جاَء عمر فَقَالَ يـا     قَالَ فَ . »افْعلُوا   « -صلى اهللا عليه وسلم   -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    
               ـملَه اللَّه عاد ثُم اِدِهموِل أَزِبفَض مهعلَِكِن ادو رقَلَّ الظَّه لْتولَ اللَِّه ِإنْ فَعسر

صـلى اهللا عليـه     -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    .  ذَِلك يفعلَيها ِبالْبركَِة لَعلَّ اللَّه أَنْ يجعلَ       
 - قَـالَ    -قَالَ فَدعا ِبِنطٍَع فَبسطَه ثُم دعا ِبفَضِل أَزواِدِهـم          . »م  نع « -وسلم

 - قَـالَ  - ويِجىُء اآلخر بكَف تمـٍر  - قَالَ -فَجعلَ الرجلُ يِجىُء ِبكَف ذُرٍة      
         ش ذَِلك طَِع ِمنلَى النع عمتى اجتٍة حرِبِكس رِجىُء اآلخيو   ِسريٌء يقَـالَ    -ى - 

 يفخـذُوا   «  علَيِه ِبالْبركَِة ثُم قَـالَ       -صلى اهللا عليه وسلم   -فَدعا رسولُ اللَِّه    
ه و الْعسكَِر ِوعاًء ِإالَّ مـأل   يفِعيِتِهم حتى ما تركُوا     أو يفقَالَ فَأَخذُوا   . »ِعيِتكُم  أو
صلى اهللا عليـه    -وا وفَِضلَت فَضلَةٌ فَقَالَ رسولُ اللَِّه        فَأَكَلُوا حتى شِبع   - قَالَ   -

أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنى رسولُ اللَِّه الَ يلْقَى اللَّه ِبِهما عبد غَيـر                 « -وسلم
 .»شاك فَيحجب عِن الْجنِة 
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ى شيبةَ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن شـِبيِب بـِن            حدثَنا أَبو بكِْر بن أَبِ     - ٢٤٩٣
 أَعطَاه ِدينارا يشتِرى    -صلى اهللا عليه وسلم   - نيبغَرقَدةَ عن عروةَ الْباِرِقى أَنَّ ال     

ـ           اهللا عليـه   صـلى   - نيبلَه شاةً فَاشترى لَه شاتيِن فَباع ِإحداهما ِبِديناٍر فَأَتى ال
قَالَ .  ِبالْبركَةِ -صلى اهللا عليه وسلم   - ِبِديناٍر وشاٍة فَدعا لَه رسولُ اللَِّه        -وسلم

 .فَكَانَ لَِو اشترى التراب لَرِبح ِفيِه
 
 

 ال  حـىت  الدعاء لرسـول اهللا        واستجابةوالكثري والكثري والكثري من املعجزات      
إن شاء اهللا وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد         أطيل عليكم نكتفي ذا القدر      

 وعلي آله وصحبه وسلم 
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 أطباء فرنسا   أشهرطبيب فرنسي جراح من      (_كشف الدكتور موريس بوكاي       

يف كتابه  )  بعد دراسة مستفيضة للقرآن الكرمي وإعجازه العلمي         الماإلس، اعتنق   
القرآن والعلم احلديث عن تطابق ما ورد يف القرآن الكـرمي بشــأن مصـري               

 يومنا هذا   إىلفرعون موسى بعد إغراقه يف اليم مع الواقع املتمثل يف وجود جثته             
ِببدِنك ِلتكُونَ ِلمن خلْفَك َءايـةً      ﴿ فَالْيوم ننجيك    : تعاىلآيةً للعاملني حيث قال     

 ). ٩٢:يونس (وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس عن َءاياِتنا لَغاِفلُونَ ﴾
 

إن رواية التوراة بشأن خروج اليهود مع موسى عليـه          : "يقول الدكتور بوكاي    
خليفـة  Mineptahالسالم من مصر تؤيد بقوة الفرضية القائلة بأن منفتاح          

مسيس الثاين هو فرعون مصر يف زمن موسى عليه السـالم ، وإن الدراسـة               ر
قدمت لنا معلومات مفيدة أخرى بشـأن    Mineptahالطبية ملومياء منفتاح

إن التوراة تذكر أن اجلثة ابتلعها البحـر        . األسباب احملتملة لوفاة هذا الفرعون    
رآن فيـذكر أن جثـة   أما الق. ولكنها ال تعطي تفصيالً بشأن ما حدث هلا الحقاً 

الفرعون امللعون سوف تنقذ من املاء كما جاء يف اآلية السـابقة، وقـد أظهـر          
الفحص الطيب هلذه املومياء أن اجلثة مل تظل يف املاء مدة طويلة ، إذ أا مل تظهـر                  

القـرآن والعلـم    (." أية عالمات للتلف التام بسبب املكوث الطويل يف املـاء         
 )  ....ي كان نصرانياً وأسلم موريس بوكا. د / احلديث 
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و جاءت نتائج التحقيقات الطبية لتـدعم       :(و لقد ذكر موريس بوكاي ما نصه        
جرى يف القاهرة انتزاع خزعة صـغرية مـن   ١٩٧٥الفرضية السابقة، ففي عام    

 Michflالنسيج العضلي ،بفضل املساعدة القيمة الـيت أسـداها أألسـتاذ    

Durigon  .      بامليكروسكوب حالة احلفـظ التامـة      و أظهر الفحص الدقيق
 أن مثل هذا احلفـظ التـام مل         إىلألصغر األجزاء التشرحيية للعضالت، و تشري       

 حىت لو أن البقاء خارج      أويكون ممكناً لو أن اجلسد بقي يف املاء بعض الوقت ،            
و فعلنا أكثر من ذلك و      . ىل عمليات التحنيط    واملاء كان طويالً قبل أن خيضع أل      

مون بالبحث عن األسباب املمكنة ملوت فرعون ويبني الدكتور بوكـاي           حنن مهت 
ويف العصر الذي وصل فيه القرآن للناس       : "وجه اإلعجاز يف هذه القضية قائالً       

عن طريق حممد صلى اهللا عليه وسلم ، كانت جثث كل الفراعنة الذين شـك                
كانت مدفونـة    خطاً أن هلم عالقة باخلروج،       أوالناس يف العصر احلديث صواباً      

. مبقابر وادي امللوك بطيبة على الضفة األخرى للنيل أمام مدينة األقصر احلالية             
يف عصر حممد صلى اهللا عليه وسلم كان كل شيء جمهوالً عن هـذا األمـر ومل                 

وبالتايل فإن جثة فرعـون      تكتشف هذه اجلثث إال يف اية القرن التاسع عشر          
 اليوم تعد شهادة ماديـة يف جسـد حمـنط           ىلإموسى اليت مازالت ماثلة للعيان      

 طلباته ، وطارده يف هروبه ومـات        أرضلشخص عرف موسى عليه السالم، وع     
يف أثناء تلك املطاردة ، وأنقذ اهللا جثته من التلف التام ليصبح آية للناس كمـا                

 .ذكر القرآن الكرمي
من البشـر   وهذا املعلومة التارخيية عن مصري جثة فرعون مل تكن يف حيازة أحد             

عند نزول القرآن وال بعد نزوله بقرون عديدة ، لكنها بينت يف كتاب اهللا على               
 .قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام 
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ا هامانُ علَى   ِقد ِلي ي  أووقَالَ ِفرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري فَ           (

       لِّي أَطَِّلعحاً لَعرلْ ِلي صعإىلالطِِّني فَاج        الْكَـاِذِبني ِمـن هي لَأَظُنِإنى ووسِإلَِه م  (
خياطب فرعون وجهاء قومه ، أنه ال يعرف معبوداً هلم غريه ،               ،، )٣٨:القصص(

ميد بناًء شاهقاً ، لعله     فينادي هامان طالباً منه أن يبين له الطني احملروق و هو القر           
 ...  يرى إله موسى

 
 : معجزات عديدة منهاإىلتشري هذه اآلية 

 يف قوله ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري و األحباث األثرية اليت             :تأليه فرعون نفسه    
قامت حول احلضارة املصرية القدمية تؤكد أن الفراعنة منذ األسرة الرابعة كانوا            

وم لإلله رع الذي ميثل إله الشمس والذي كان يعبـدها قـدماء             يصرحون ببن 
أي الـرب   ) رع نب   (املصريني، بل إن اسم رع دخل يف ألقاب الفراعنة ، مثل            

عامل ) بريستد  (ضح دليل على تأليه الفراعنة ألنفسهم كما يقول         أوالذهيب ولعل   
هـا هويـة    اآلثار، و اليت حفظتها نصوص األهرام هي أنشودة للشمس تردد في          

امللك بإله الشمس ، إن هذه األنشودة ختاطب مصر ، يف تعداد طويل و رائـع                
للمنافع اليت تستمتع ا ، حتت محاية و سيادة إله الشمس ، فعلى ذلـك ميـنح                 
فرعون مصر املنافع نفسها ، وهلذا جيب أن يتسلم نفس اهلبات من مصر ، و لذا                

 حـورس يف  أوينما جييء اسـم رع  األنشودة بأكملها تعاد بوضع اسم فرعون أ     
 ..األنشودة األصلية 
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 طلـب     فقـد   :اإلعجاز الثاين هو استعمال الفراعنة اآلجر يف بناء الصـروح           
صرحاً ، و هذا يعتـرب      ) اآلجر  ( فرعون من هامان أن يبين له من الطني احملروق          

رخني أن  من اإلعجاز التارخيي للقرآن الكرمي فقد ظل االعتقاد السائد عند املـؤ           
اآلجر مل يظهر يف مصر القدمية قبل العصر الرومـاين ، وذلـك حسـب رأي                

 والذي يرى يف ذلك إشكاالً يف أن اآليات السابقة اليت تبني طلب             ]2[املؤرخني
 الطني احملروق وظل هذا هـو       أوفرعون من هامان أن يبين له صرحاً من اآلجر          

 أن عثر عامل اآلثار بتري على كمية من اآلجر احملروق بنيت به             إىلرأي املؤرخني   
 عصور الفراعنة رعمسيس    إىلقبور وأقيمت به بعضاً من أسس املنشآت ، ترجع          

.  ق ١١٨٤ - ١٣٠٨(الثاين و مرنبتاح وسييت الثاين من األسرة التاسعة عشر          
)  قنطري   أويب رعمسيس   (موقع أثري غري بعيد من       :  ا يف وكان عثوره عليه  ) م  

 ..عاصمة هؤالء الفراعنة يف شرق الدلتا 
 "هامان "  بامسه   أحد أعوان فرعونإىلأما اإلعجاز الثالث هو اإلشارة 

يذكر القرآن الكرمي شخصاً باسم هامان هو من حاشية فرعون ، و قد طلـب               (
ياً يسمح له ، كما يقول ساخراً من موسـى ،      إليه هذا األخري أن يبين صرحاً عال      

 كان مصدرها رجالً حجة فيما خيص اللغة اهلريوغليفية         إذا) أن يبلغ رب عقيدته   
العربية الفصحى بشكل جيد، فطرحت السؤال علـى عـامل           وهو يعرف اللغة    

  و هو فرنسي يتوافر فيه الشرطان املذكوران متاماً Egyptologueاملصريات 
ل أن هذا األصل مستحيل ، ألنه ال ميكن وجود نص حيتـوي             وألوكان جوابه ا  

 القـرن   إىلعلى اسم علم من اللغة اهلريوغليفية وله جرس هريوغليفي و يعـود             
أن اللغـة اهلريوغليفيـة    السابع امليالدي و هو غري معروف حلد اآلن و السبب      

 أليس هذا إعجاز تارخيى؟. نسيت منذ زمن بعيد جداً
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 خاصية مهمة مـن     إىل من خالل القرآن الكرمي انتباهنا       تعاىلويلفت اهللا سبحانه    
وجعلْنا السماَء سقْفاً محفُوظاً وهـم عـن آياِتهـا       (: خصائص السماء يف قوله     

 أجريـت    هذه اخلاصية قد أثبتتها األحباث العلمية اليت       ،)٣٢:نبياءاأل) (معِرضونَ
 .يف القرن العشرين 

 
 املغناطيسية و تشكل درعاً واقيـا       األرضطبقة املاغناتوسفري تتشكل من حقول      

يف الصورة  .  و األشعة الكونية و اجلزيئات الضارة        السماوية من األجرام    رضلأل
هذه األحزمة اليت تعلو    . أعاله ميكن مشاهدة طبقة املاغناتوسفري و حزام فان الن          

 حتمي الكائنات احلية منا الطاقة اليت عرفتـها         تالكيلومتراافة آالف    مبس األرض
وجعلنا السـماء    : " تعاىلعام من خالل قوله     ١٤٠٠عليها القرآن الكرمي منذ     

  ........ سقفاً حمفوظاً
 يؤدي وظائف ضرورية الستمرارية احلياة ،       األرضفالغالف اجلوي الذي حييط ب    

 الكبرية و الصغرية فإنه مينعها من السقوط على         فهو حني يدمر الكثري من النيازك     
 ذلك فإن الغالف اجلـوي      إىلباإلضافة  .  و إيذاء الكائنات احلية      األرضسطح  

و امللفـت أن    . يصفي شعاع الضوء اآليت من الفضاء املؤذي للكائنات احليـة           
الغالف اجلوي ال يسمح إال لإلشعاعات غري الضارة مثل الضوء املرئي و األشعة             

و كل هذه اإلشـعاعات أساسـية       .  باملرور   الراديوق البنفسجية و موجات     فو
فاألشعة فوق البنفسجية اليت يسمح مبرور ها بشكل جزئي فقـط           ___للحياة  

عرب الغالف اجلوي ، ضروري جداً لعملية التمثيل يف النباتات و لبقاء الكائنات             
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ملركزة اليت نبتعد مـن     احلية على قيد احلياة غالبية اإلشعاعات فوق البنفسجية ا        
زون يف الغالف اجلوي و ال تصـل إال         والشمس يتم تصفيتها من خالل طبقة األ      

 .األرض إىلكمية حمدودة و ضرورية من الطيف فوق البنفسجي 
هذه الوظيفة الوقائية للغالف اجلوي ال تقف عند هذا احلد بل إن الغالف اجلوي              

 درجة مئويـة حتـت      ٢٧٠ إىل  من برد الفضاء امد الذي يصل      األرضحيمي  
 .الصفر 

 من التـأثريات الضـارة ،       األرضو ليس الغالف اجلوي فقط هو الذي حيمي         
 الغالف اجلوي فإن ما يعرف حبزام فان ألن وهو طبقة نتجت عـن              إىلفباإلضافة  

 املغناطيسية ، تشكل درعاً واقياً من اإلشعاعات الضارة اليت دد           األرضحقول  
 غريهـا مـن النجـوم        اليت تصدر عن الشمس و    ( عاعات  هذه اإلش . كوكبنا  

و لوال وجود حـزام فـان ألـن ، لكانـت            . مميتة للكائنات احلية    ) باستمرار  
اليت (  الشمسية   تاالنفجاريا أواالنفجاريات العظيمة للطاقة املسماة التموجات      

حني تنتقل باحلديث عـن      ..األرضقد دمرت   ) حتدث بشكل دائم يف الشمس      
 إىلجندها مالئمة متاماً للحياة البشرية ، عندما ننفذ من الغالف اجلـوي              األرض

درجة حتت الصفر ، محي     ٢٧٠الفضاء اخلارجي نصادف فيه برودة شديدة تصل        
الطاقة اليت تنتجها الشمس تتفجـر كقنبلـة        . منها العامل بفضل الغالف اجلوي      

 كقنبلـة هائلـة     فانفجار واحد . هائلة يصعب على العقل البشري تصور مداها        
 مائـة بليـون     يساويفانفجار واحد   . يصعب على العقل البشري تصور مداها       

 . قنبلة ذرية مشاة لتلك اليت ألقيت على مدينة هريوشيما 
إن العامل حممي من اآلثار اهلدامة ملثل هذه الطاقة بفضل الغالف اجلوي و حـزام               

 أين أصحاب العقول؟؟؟. فان الن 
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 ـ قال الدكتور عبد الباسط حممد السيد أنه وجد بالتجريـب العلمـي ، أن    ١
املستخلص املائي احملتفظ بالزيوت الطيارة ، من هذا العشب ، له أثر فعـال يف               
تنظيم هرمونات الرنني ، و اآللدوستريون ، والربوستاجالندين ، وهي هرمونات           

ا أشار إليه سيدنا حممد صلى اهللا       الغدة اجلاركلوية ، و ذا يتفق استخدامه مع م        
 .عليه و سلم يف عالج ضغط الدم املرتفع 

 ـ كما وجد الدكتور عبد الباسط أنه ينظم هرمون الربوالكتني ، وأنه عنـد   ٢
جتريبه بواقع كوبني من املستخلص املائي منه ـ فإنه حيل حمل الدواء الكيميائي ،  

ظام الـدورة الشـهرية ، و       و بذلك يستخدم العشب يف عالج حاالت عدم انت        
و من ناحية أخرى فإنه يستخدم بنجاح يف عالج حاالت          . كذلك عسر الطمث    

 .تسمم احلمل ، إذ إنه آمن متاماً أثناء احلمل 
 
 ـ و ملا كان هذا العشب حيتوي على مولدات اهلرمونات يف صورة تربينات ،  ٣

 إذاو  . التزان اهلرموين   ضح يعيد ا  أولذا فإنه مفسد لتنظيم اهلرمونات ، و بعبارة         
أخذه األصحاء فإنه ال يؤثر يف اتزام اهلرموين ، بل يـؤدي دوره يف إسـراع                

 .  General anabolicالتمثيل الغذائي 
 . األسترخاء إىل أخذ مساًء فإنه يؤدي إذاو من الغريب يف هذا العشب أنه 

ين ، فإنه يزيـل   ـ نظراً ألنه منشط عام ، و يعمل على إعادة االتزان اهلرمو ٤
 .املاء الزائد من اجلسم 

 

TOSHIBA
Text Box
 الرسول صلى الله عليه وسلم
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 ـ يستخدم الربدقوش يف صورة شاي يف الواليات املتحـدة األمريكيـة ، و    ٥
يباع حراً يف خمازن األدوية ،على أنه ينظم اهلرمونات ، و ينظم الدورة الـدورة               

 عالقتـه رمـون     إىلالشهرية ، و يزيل متاعب الظمث و عسره ، ويشـريون            
 .املسؤل عن دم انتظام الدورة الربوالكتني 

 ـ ثبت حديثاً أن املستخلص املائي احملتفظ بالزيوت الطيارة منه خيفض سكر  ٦
  % .١٥ إىلالدم بنسبة تصل 

 ـ أما عن استخدامه يف احلجام ،أي الزكام ، فقد وجد أنه له عالقة وثيقـة   ٧
 .بتوسيع الشعب اهلوائية 

 
 .لة الصداع النصفي  أن له عالقة وثيقة بإزاأيضا ـ ثبت ٨
 ـ يستخدم الزيت الناتج منه يف عالج املفاصل ، و اآلالم الروماتزمية ، كما  ٩

 .أنه مهدىء و طارد للغازات 
ـ يستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية كمضاد للميكروبات ، إذ يوضع           ١٠

 .مع اللحوم املصنعة كمادة حافظة طبيعية 
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مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول        : روى البخاري عن سعيد بن زيد قال        

 ).الكمأة من املن و ماؤها شفاء من للعني (
 

أن أناس من أصحاب النيب صلى      : و روى الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه          
 عليـه و    النيب صلى اهللا  :  ، فقال    األرضالكمأة جدري   : اهللا عليه و سلم قالوا      
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الكمأة من املن و ماؤها شفاء للعني و العجوة من اجلنة و هي شفاء مـن    : (سلم  
 .حديث صحيح ). السم 

نبات فطري وتشبه يف شكلها البطاطا مع اختالف اللـون و الرائحـة    : الكمأة  
 .تنمو يف الصحارى وحتت أشجار البلوط 

 .و الصوديوم و حتتوي على الفسفور و البوتاسيوم % ١٣غنية بالربوتني 
 

 b(�+�� ���� �$
(�- V���� :Trachoma 
 

ي ألقى الدكتور املعتز باهللا املرزوقـي       اإلسالمل عن الطب    ويف املؤمتر العاملي األ   
 .حماضرة عن نتائج معاجلته آلفات عينية خمتلفة بتقطري ماء الكمأة يف العني 

ديسا ، مث مت جتفيف     أووف ب و لقد مت استخالص العصارة املائية منها يف خمترب فيالن         
السائل حىت يتمكن من االحتفاظ به لفترة طويلة و عنـد االسـتعمال مت حـل                

 نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي و هو ماء بين          إىلاملسحوق يف املاء مقطر لتصل      
 اللون له رائحة نفاذة

فكانت النتائج إجيابيـة حيـث مت       ) الترخوما(و لقد عاجل به حاالت متقدمة من        
 جمموعتني عوجلت باألدوية املعتـادة و       إىل طفالً ، مث تقسيهم      ٨٦شخيصه عند   ت

 تلك املعاجلات حيث مت تقطري ماء الكمأة يف العني          إىلجمموعة أضيف ماء الكمأة     
 مرات يومياً و ملدة شهر كامل و كان الفـرق واضـحاً جـداً بـني           ٣املصابة  

دة ظهر فيها تليـف يف ملتحمـة   اموعتني فاحلاالت اليت عوجلت باألدوية املعتا 
 وضعها السـوي    إىلاجلفون أما اليت عوجلت مباء الكمأة املقطر عادت امللتحمة          

 .دون تليف امللتحمة 



 - ١٩٩ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

الكمأة و ماؤهـا    ( يف حماضرة له بعنوان     : املتعتز باهللا املرزوقي    :مراجع البحث   
كويـت  ي ال اإلسـالم ل عن الطـب     و العاملي األ   من مواد املؤمتر  ) شفاء للعني   

١٩٨٠ 
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  :  قالوا ،  اخلاء والنون والسني أصل واحد يدل علي استخفاء وتستر : خنس

  .  وأخنست عنه حقه ،  يقال خنست عنه ، اخلنس الذهاب يف خفيه
 ختفي ارا  مسيت بذلك ألا :  وقال قوم ،  النجوم ختنس يف املغيب : واخلنس

 ومن هذا  ، تعاىل ذكر اهللا إذا ألنه خينس  ،  واخلناس يف صفة الشيطان ، وتطلع ليال
  .  والبقر كلها خنس ، الباب اخلنس يف األنف احنطاط القصبة

 والفعل خنس مبعين  ، ومعين ذلك أن اخلنس مجع خانس أي خمتف عن البصر
  . تستر عن أعني املراقبني اختفي وإذا يقال خنس الظيب  ، استخفي وتستر

 
 :  اجلوار : ثانيا

  .  من اجلري وهو املر السريع ،  وهي مجع جارية )  يف أفالكها .(  أي اجلارية 
 

 :  الكنس : ثالثا
 أحدمها يدل علـي      ،  الكاف والنون والسني تشكل أصلني صحيحني       )  كنس    ( 

  ،  اسـتخفاء   وهو كشفه واألصل اآلخر يـدل علـي        شيء عن وجه    شيءسفر  
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  ،  واملكنسه آلة الكـنس     ، هأرض وهو سفر التراب عن وجه        ، ل كنس البيت  وفاأل
  . والكناسة ما كنس

 
  :  والكنس  ،  الظيب يدخل كناسه    :  والكانس  ،  بيت الظيب   :  الكناس  : واألصل اآلخر 

  :  قال أبـو عبيـدة      ، الكواكب تكنس يف بروجها كما تدخل الظباء يف كناسها        
  . س يف املغيبتكن
 

 خمتف من كنس الظيب أي دخل       أو  )  أي قائم بالكنس    ( وقيل الكنس مجع كانس   
 ومسي كذلك ألنـه يكـنس        ، كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر       

 وعندي أن الكنس هي صيغة منتهي اجلموع للفظة كانس           . الرمل حىت يصل إليه   
  ،  للفظة كناس ومجعهـا كناسـون      أو  ،  ومجعها كانسون   ، أي قائم بعملية الكنس   

 أي سفر شيء عن وجه شيء        ( والكانس والكناس هو الذي يقوم بعملية الكنس      
 ألنه ال يعقل أن يكون املعين املقصود يف اآلية الكرميـة للفظـة               ،)  وإزالته  ، آخر

 ولكن أخـذ     ، الكنس هي املرتوية املختفية وقد استويف هذا املعين باللفظ اخلنس         
فظتني بنفس املعين دفع جبمهور املفسرين إيل القول بأن من معاين فال أقسـم              الل

 أقسم قسما مؤكدا بالنجوم املضيئة اليت ختتفي بالنهار          *:  اجلوار الكنس   * باخلنس
 واليت جتري يف أفالكها لتختفي وتستتر وقـت          ، وتظهر بالليل وهو معين اخلنس    

 قال   ،  وهو معين اجلوار الكنس     ) أي مغاراا   ( غروا كما تستتر الظباء يف كناسها     
 وتكنس وقـت غروـا أي        ،  وتظهر بالليل   ،  هي النجوم ختنس بالنهار     : القرطيب

 تعـاىل  أقسم اهللا     :  وقال خملوف   ، تستتر كما تكنس الظباء يف املغار وهو الكناس       
 فـوق   بالنجوم اليت ختنس بالنهار أي يغيب ضوؤها فيه عن األبصار مع كوـا            
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 وتكنس أي تستتر وقت غروا أي نزوهلا حتت األفق كما            ،  وتظهر بالليل   ، األفق
 هي الكواكب اليت   :  وقال بعض املتأخرين من املفسرين      .. تكنس الظباء يف كنسها   

  .  وجتري يف أفالكها وختتفي ، ختنس أي ترجع يف دورا الفلكية
 

 فال   : نىتلوصف يف هاتني اآليتني الكرمي    ومع جواز هذه املعاين كلها إال أين أري ا        
 ينطبق انطباقا كامال مع حقيقة كونية مبهرة متثل          *.  اجلوار الكنس   * أقسم باخلنس 

مرحلة خطرية من مراحل حياة النجوم يسميها علماء الفلك اليوم باسم الثقوب            
  ).Black Holes( السود

 
 وورودها يف    ، ن القرن العشرين  وهذه احلقيقة مل تكتشف إال يف العقود املتأخرة م        

القرآن الكرمي الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة ذه التعبريات العلمية الدقيقة            
 .  يف أمة كانت غالبيتها الساحقة من األميني ،) صلى اهللا عليه وسلم ( علي نيب أمي
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ِذي يرِسلُ الرياح فَتِثري سحاباً فَيبسطُه ِفي السماِء كَيـف          اللَّه الَّ  : (  تعاىلقال  
 أَصاب ِبِه من يشاُء ِمـن       إذايشاُء ويجعلُه ِكسفاً فَترى الْودق يخرج ِمن ِخالِلِه فَ        

 )٤٨:الروم) ( هم يستبِشرونَإذاِعباِدِه 
 

يفية تكون األمطار لغزاً كبرياً طويالً مع الزمن ، ومل يكن مـن املمكـن               ظلت ك 
 .اكتشاف مراحل تكون األمطار إال بعد اكتشاف الرادارات 

ىل تصعد  ويف املرحلة األ  : ووفقاً هلذه االكتشافات يتكون املطر على ثالثة مراحل         
 الغيوم و بعدها     اهلواء مع الرياح ، وبعد ذلك تتشكل       إىللية للمطر   واملواد األ " 

 .تبدأ قطرات املطر بالظهور 
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إن فقاعات اهلواء اليت ال حتصى      " . : اهللا الذي يرسل الرياح      " :ىل  واملرحلة األ 
بعـد ذلـك حتمـل    . و اليت ترغي يف احمليطات قاذفة جبزئيات املياه حنو السماء  

 الغالف اجلوي هذه اجلزيئات     إىلرياح هذه اجلزيئات الغنية باألمالح و ترفعها        ال
 تسمى اهلباء اجلوى تعمل كأفخاخ مائية و تكون قطرات الغيوم عرب جتميـع    اليت

 .نفسها حول خبار املاء الصاعد من البحار على شكل قطرات صغرية 
) . ف يشاء و جيعله كسفاً       يف السماء كي   فيبسطهفتثري سحاباً    ( :املرحلة الثانية   

 جزئيات الغبار يف    أوتتكون الغيوم من خبار املاء الذي يتكثف حلو بلورات امللح           
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اهلواء و ألن قطرات املياه يف هذه الغيوم صغرية جداً يبلغ قطر الواحدة منها مـا    
 ملم ، فإن الغيوم تتعلق يف اهلـواء و تنتشـر يف أرجـاء    ٠,٠٢ ـ  ٠,٠١بني 

 .ا تغطي السماء بالغيوم السماء ، و ذ
إن جزئيات املياه اليت حتيط     ) .  فترى الودق خيرج من خالله       ( :املرحلة الثالثة   
 و جزيئات الغبار تتكاثف لتكون قطرات املطر و ذا فإن املطـر        ببلورات امللح 

 .....  األرضالذي يصبح أثقل من اهلواء يترك الغيوم و يبدأ بـاهلطول علـى              
كل مرحلة من مراحل تكون املطر مذكورة بالقرآن الكرمي ، بل           وكما نرى فإن    

أكثر من ذلك ، فإن هذه املرحلة مشروحة بنفس السياق فكما هو احلال مـع               
 التفسـري   تعـاىل كثري من الظواهر الطبيعة األخرى فقد أعطانا اهللا سـبحانه و            

ن قبـل   ، و جعل األمر معروفاً للناس يف القرآ     أيضاالصحيح حول هذه الظاهرة     
 .قرون من اكتشافه 

أمل تر  :  ( و تذكر آية أخرى من القرآن الكرمي املعلومات التالية عن تكون املطر             
أن اهللا يزجي سحاباً مث يؤلف بينه مث جيعله ركاماًُ فترى الودق خيرج من خالله و                

 .. يرتل من السماء من جبال
ئة بالنسبة لتكون الغيوم     نتائج مفاج  إىلإن العلماء الذين يدرسون الغيوم توصلوا       

و جيب أن نتذكر دائما أن علماء األرصاد اجلوية مل يعرفوا تفاصيل            . ...املمطرة  
تكون الغيوم و بنيتها ووظيفتها إال من خالل استخدام التقينات املتطورة مثـل             

 تعاىلوالطائرات و األقمار الصناعية و احلواسيب و من الواضح إن اهللا سبحانه             
 . سنة يف زمن مل تكن لتعرف فيه١٤٠٠ملعلومات عن الغيوم قبل أعطانا هذه ا
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والْبيـِت  } ٣{ِفي رق منشوٍر } ٢{وِكتاٍب مسطُوٍر } ١{والطُّوِر  (  : تعاىلقال  
سورة الطور  ) [} ٦{مسجوِر  والْبحِر الْ } ٥{والسقِْف الْمرفُوِع   } ٤{الْمعموِر  

[ 
 

قد عليه حىت أمحاه، و العقل العريب وقت تـرتل          أوأي  : يف اللغة   ) سجر التنور   
لة من بعد ذلك مل يستطع أن يستوعب هذه احلقيقة، كيف           أوالقرآن ولقرون متط  

 .يكون البحر مسجوراً واملاء واحلرارة من األضداد 

عليها هلا غالف صخري خارجي هـذا        اليت حنيا    األرضحىت أكتشف حديثاً أن     
الغالف ممزق بشبكة هائلة هائلة من الصدوع متتد ملئات من الكيلومترات طوالً            

 كيلومتر طوالً و عرضاً و من الغريب        ١٥٠ و   ٦٥ح ما بني    أووعرضاً بعمق يتر  
أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً جيعلها كأـا صـدع واحـد              

 ) ذات الصدع األرضو (  يف آية أخرى عاىلتوويقسم اهللا سبحانه 

و يف هذه اآلية إعجاز واضح فاهللا يقسم بصدع واحد الذي هـو عبـارة عـن      
و قد جعلـت    اتصال جمموع الصدوع، يشبهه العلماء باللحام على كرة التنس،        

هذه الصدوع يف قيعان احمليطات وهذه الصدوع يندفع منها الصهارة الصـخرية            
ء فية اليت تسجر البحر فال املاء على كثرته يستطيع أن يط          ذات الدرجات العالي  
أكثر (  امللتهبة و ال هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارا            جذوة هذه احلرارة  

قادرة أن تبخر هذا املاء، وهذه الظاهرة من أكثر ظواهر          ) من ألف درجة مئوية     
 . إاراً للعلماء األرض
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يـوري  " عامل جيولوجيـا، و   " ناتول سجابفتيش   أ" و قد قام العاملان الروسيان      

رونا "عامل أحياء وجيولوجيا وباالشتراك مع العامل األمريكي املعروف       " جبدانوف  
 بالغوص قرب أحد أهم الصدوع يف العامل، فقد غاصوا مجيعاً وهم على              "كلنت  

كـم مـن    ١٧٥٠ نقطة اهلدف على بعد      إىلمنت الغواصة احلديثة مريا ووصلوا      
   احلمم املائية  إىلامي و غاصوا على بعد ميلني من السطح حيث وصلوا           شاطئ مي 

 م  ٢٣١اليت مل يكن يفصلهم عنها سوى كوة من األكرليك وكانـت احلـرارة              
وذلك يف واٍد على حافة جرف صخري وكانت تتفجر من حتتهم الينابيع امللتهبة             

ه العلويـة  ية يف قاع احمليط وقد ال حظـوا أن امليـا   األرضحيث توجد الشروخ    
بعمق ميل واحد فتقترب مـن احلمـم        ... السطحية الباردة تندفع حنو األسفل      

الربكانية امللتهبة و املنصهرة فتسخن مث تندفع حمملة بالقاذوراة واملعادن امللتهبة،           
ولقد تأكد العلماء أن هذه الظاهرة يف كل البحار واحمليطات تكثر يف مكـان و               

  . )١(تقل يف مكان آخر
لرباكني يف قيعان احمليطات أكثر عدداً ، وأعنف نشاطاً من الرباكني علـى             وإن ا 

و املبهر يف هذه الصياغة     ... سطح اليابسة، وهي متد على طول قيعان احمليطات           
كسجني يف قاع البحر ال     وأنه نظراً لعدم وجود األ    ) و البحر املسجور     ( املعجزة

ع احمليط أن تكون مشـبعة علـى        ميكن للحمم الربكانية املندفعة عرب صدوع قا      
طول خط الصدع، و لكنها عادة ما تكون داكنة السواد، شديدة احلـرارة ، و               

 أمحي أسفل منها بـأي      إذادون اشتعال مباشر، تشبه صاجة قاع الفرن البلدي         
وقود فإا تسخن سخونة عالية متكن من خبز العجني عليها ، و هـذا القصـد                

 ممكن أن حتل حملها وتـدل علـى          و ال يوجد كلمة   اللغوي متاماً للفظ املسجور     
 .املعىن بدقة فتأمل عظمة هذا اإلبداع الرباين 
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 ِفي ِسـتِة أَيـاٍم ثُـم      األرضاِت و أوِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السم      : (تعاىلقال  
يلَ النهار يطْلُبه حِثيثاً والشمس والْقَمر والنجـوم        استوى علَى الْعرِش يغِشي اللَّ    

         الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَال لَهاٍت ِبأَمرخس٥٤:ألعـراف ) (م (
 يف زمـان    األرضلقد حتدث القرآن الكرمي عن كروية       ) . ٥٣(سورة األعراف   

 أنه النهار يطلـب     تعاىلوجلهل واخلرافة ففي اآليات يذكر اهللا سبحانه        ساد فيه ا  
 . سريعاً، دون توقف الليل حثيثاً، ويطلبه حثيثاً تعين يالحقه

النهار كائن من ضياء منبعث من الشمس ميأل الفضاء واجلو يف           ....لنتصور هذا   
ـ               هار كل اجلهات والليل كائن آخر ال ضوء فيه إال بصيص الشهب يالحـق الن

 .هذا جيري وذاك يطلبه دون توقف . بسرعة والنهار يالحقه 
 

 ؟  هل جيريان يف طريق مستقيمة طرفها الالاية ؟. أين ؟ و كيف إىللكن 

 . إال ار واحد حلقه ليل و ينتهي األمر األرضلوكان ذلك ملا مر على 
لع منـها يف    لكننا نرامها متعاقبني ، فالنهار يطلع كل يوم من نفس اجلهة اليت ط            

و . اليوم السابق و تسري مشسه لتغيب يف نفس اجلهة اليت غربت فيها بـاألمس               
 مـا  إىلمث يتكرر املشهد و يتكـرر  . هكذا العتمة من الشرق و تغور يف الغرب       

 ..شاء اهللا 
من خالل هذا الواقـع فنـرى أن        ) يطلبه حثيثاً    ( تعاىللنتصور احلركة يف قوله     
 .فيهاالطريق دائرية ال لبس 
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 .لندرك هذا بسهولة جيب علينا أن نتفهم جيداً األسلوب التصويري يف القرآن 

 األرضحينئذ، سيظهر لنا بوضوح ، من خالل اآلية ن صورة طريق دائرية حول              
 .، جيري عليها الليل و النهار ، ذاك يغشى هذا و هذا يغشى ذاك 

 يكَور اللَّيلَ علَى النهـاِر ويكَـور         ِبالْحق األرضاِت و أوخلَق السم ( :تعاىلقال  
             ِزيزالْع وأَال ه ىمسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسِل ولَى اللَّيع ارهالن

فَّار٥:الزمر) (الْغ( .  
. يكور الليل على النهار فيخفيه و يكـور الليـل           . اآلية واضحة كل الوضوح     

وبـني  .... ويكور النهار على الليل فيخفيه و يكور النـهار          ...............  
تكورمها على بعضهما نرى جرماً كروياً يتدحرج بينهما فيجمعهما يكوران على           

وبعد سـاعات   . لنتصور أننا يف منطقة النهار       . األرضهذا اجلرم هو    . بعضهما  
ل عادي بل يكور تكويراً، أي      سيغشى الليل هذه املنطقة ، لكنه ال يغشاها بشك        

ينحين بشكل كروي ، ومن البديهي أن املنطقة جيب أن تكون كروية لـيمكن               
. ية جتهل هذا إال بعض اخلرافات اليت كانت سائدة          نسانكانت اإل .  فهم الكالم   

 !.فكيف عرفه حممد صلى اهللا عليه و سلم و أقره ؟
الرعد ...". ل فيها رواسي     و جع  األرضو هو الذي مد     :  " و قال جل و عال      

). ١٩(سورة احلجـر    .."  مددناها و ألقينا فيها رواسي       األرضو  )  ....  " ٣(
 حاجز  إىلمعىن ذلك أننا مهدنا السري فيها فستبقى ممدودة أمامنا ، لن تنتهي فيها              

فكيف عرف حممـد    .  هوة أبدية نقف عندها عاجزين       أوحيول دون ما وراءه ،      
 ! ..م ذلك ؟صلى اهللا عليه و سل

إنه الوحي اإلهلي، الذي يدل على أن الذي أنزل القرآن هو خالق األكوان، وهو           
 .بكل شيٍء عليم
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 يف غزوة بدر    اإلسالمل معركة خاضها حممد صلى اهللا عليه وسلم بني الكفر و          أو

 األمر حتـدث    ذاإالكربى حيث خرج املسلمون وهم قلة يريدون قافلة الكفار و         
فيه املفاجآت فهم أمام جيش قوي كبري أضعافهم عدد وتدور املعركـة ويثـق              

  : تعاىلالكفار بأن النصر هلم قال 
 )             اللّـه قِْضيِلي ِنِهميِفي أَع قَلِّلُكُميقَِليالً و ِنكُميِفي أَع متقَيِإِذ الْت موهِريكُمِإذْ يو

 ) أَمرا كَانَ مفْعوالً
 

 يزيدون عددا قلـيال أمـا       أوإن املسلمني قلة ثالث مئة      ، فوثق الكفار بالنصر    
ملا نظر  . الكفار فكانوا ألفا فيهم مائتا فارس والفارس حيسب بعشرة من املقاتلني            

 أيضاالكفار املسلمني وقد زاد عدد الكافرين وقد قل املسلمون يف نظر الكافرين             
 جانـب   إىل، ا أن يسجلوا نصرا يف جمال العقيـدة         فأرادو، أيقنوا أن النصر هلم     

اللهم من كان   : النصر املضمون يف جمال املعركة فخرجوا يستفتحون اهللا يقولون          
اليضيع رسـوله صـلى اهللا      .. لكن اهللا ال يضيع عبادة      .. منا على حق فانصره     

: له  فاستغاث بربه فأنزل اهللا قو    ، عليه وسلم لقد علم الرسول أا موقعة فاصلة         
 )             ِدِفنيـرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ ت *

 كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإالَّ ب اللّه لَهعا جم١٠- ٩ -األنفال ) و  
 

وما النصر إال من عند اهللا      ، فعندما يرى املسلمون جند اهللا بينهم تطمئن القلوب         
 ؟ هذا النعاس الذي جعلـه اهللا        ماذاال من عند املالئكة وال من عند البشر مث          ، 
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 ناموا استعادت أبدام قوا بعد إجهاد وتعـب يشـاء اهللا أن            إذا، نعمة للناس   
يف ، فرتل عليه نعاسا يغشاهم مجيعا      ، خيرق السنة للمسلمني اخلائفني ليلة املعركة       

فينام كل واحد منهم على حاله ومع هذا النعاس الذي غشـيهم            ، ة واحدة   حلظ
احتلم بعض املسلمني فأجنب فقاموا     .. مجيعا حيث النوم العميق واألمان القوي       

كيف تدخلون معركة وأنتم جنب     : فجاء الشيطان واعظا هلم يقول      ، يف الصباح 
 الشيطان فأنزل مطرا    فرد اهللا كيد  ! كيف تقتلون وتلقون اهللا وأنتم جنب ؟      !! ؟

 ....ويذهب عنهم رجز الشيطان  ، من السماء ليطهر املسلمني به 
 

يقول األطباء عند اخلوف تفرز يف الدماء مادة معينه ترتعش منها األطراف فـال              
ومن وسائل تثبيت األطراف بتقليل هذه املادة أن يرش من هذه حالتـه             ، تثبت  
 األسباب املادية اليت جعلـها اهللا وسـيلة          من أيضاوقد كان نزول املاء     ، باملاء  

 اليت يسري   األرض جانب تثبيت    إىلبتقليل هذه املادة يف الدماء      ، لتثبيت األقدام   
، عليها ااهدون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتكون ثابتة حتت أقدامهم              

م فال   بللت متاسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات وتتقدم القد         إذاألن الرمال   
 إذاتغوص ونزل املاء على الكفار فعطلهم عن السري ترى عندما التقى اجليشان م            

كانت النتيجة ؟ بعد املعركة وبعد أن التحم الصفان صفت املالئكة مع املـؤمنني    
 العني بعـد    أيويروم مثليهم ر  ،  باملؤمنني يزدادون عددا يف نظر الكافرون        إذا

انَ لَكُم آيةٌ ِفي ِفئَتيِن الْتقَتا ِفئَةٌ تقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللِّه           قَد كَ ( أن كانوا يروم قليال     
 )وأُخرى كَاِفرةٌ يرونهم مثْلَيِهم رأْي الْعين 
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اِب صنع اللَِّه وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السح : (تعاىلقال 
 )٨٨:النمل) (الَِّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء ِإنه خِبري ِبما تفْعلُونَ

 
 اليت تتواجد عليها، حيث إن القشـرة        األرض حركة   إىلإن حركة اجلبال تعود     

يف بداية القرن العشرين    . شحة األعلى منها كثافة     وية تطفوا فوق طبقة األ    األرض
اين الفرد واغنران القارات كانت متالصقة عند بداية تكوا مث          افترض العامل األمل  

 .اجنرفت بعد ذلك يف اجتاهات خمتلفة وبالتايل تفرقت وابتعدت عن بعضها 

و مل يدرك اجليولوجيون أن واغنر كان على حق إال يف مثانينيات القرن املاضـي               
 فـإن   ١٩١٥م  وكما واغنر يف مقالة له نشرت عا      . بعد مخسني عاماً على وفاته      

 مليون عام، وهـذه     ٥٠٠ية كانت جمتمعة مع بعضها البعض قبل        األرضالكتل  
 . اليت مسيت الباجنيا كانت متواجدة يف القطب اجلنويب األرضالكتلة الكبرية من 

 
 قسـمني اجنرفـا باجتـاهني       إىل مليون عام تقريباً انقسمت الباجنيا       ١٨٠و قبل   

ن الغوندوانا وتضمنت أفريقيـا     مىتلعظيخمتلفني، فسميت إحدى هذه القارتني ا     
ربـا  أوواستراليا واألنتاركتيكا واهلند، فيما مسيت األخرى للوراسـيا ومشلـت    

 مليون عاماً على هـذا      ١٥٠وأمريكا الشمالية وآسيا باستثناء اهلند وبعد مرور        
 . أقسام أصغر إىلاالفتراق انقسمت الغوندوانا واللوراسيا 
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ن انقسام الباجنايا هي يف حركة دائمـة علـى سـطح          و القارات اليت انبثقت ع    
 تقد رببضع سنتيمترات سنوياً، وهذه احلركة حتـدث تغـيرياً يف نسـبة              األرض
وبعد اكتشاف هذه احلقيقة يف بداية القـرن        . ية  األرض املاء يف الكرة     إىلاليابسة  

 :العشرين شرحها العلماء مبا يأيت 
 

كلم ١٠٠شحة اللذين تبلغ مساحتهما     وية والقسم العلوي من األ    األرضالقشرة  
 ستة صفائح أساسية، وجمموعة أخرى أصغر، ووفقاً للنظرية         إىلتقريباً مقسمات   

 حاملـة معهـا     األرضتشوه الصفائح فإن هذه الصفائح تنتقـل يف         : املسمات  
 ٥ــ   ١وحركة القارات هذه قـد مت تقـديرها ب        . القارات وقاع احمليطات    

ا تستمر الصفائح بالتنقل فإا سوف حتدث تغرياً يف         وفيم. سنتيمترات يف السنة    
 .]1[، فكل سنة على سبيل املثال يتسع احمليط األطلسي قليالًاألرضجيولوجية 

اآليـة   قد أشار يف     تعاىلوهناك نقطة مهمة جيب ذكرها هنا وهي أن اهللا سبحانه           
واليـوم اسـتعمل العلـم      .  حركة القارات على أا عملية اجنراف        إىلالكرمية  

 .]2[ احلديث مصطلح االجنراف القاري للتعبري عن هذه احلركة 
 

ي كشـف هـذه     و بالطبع فإن ذلك كله أحد وجوه إعجاز القرآن الكرمي الذ          
 .احلقائق العلمية، يف حني أن العلم احلديث مل يستطع اكتشافها إال مؤخراً 
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 أَلَم تر أَنَّ اللَّه     (: إن من آيات اإلعجاز العلمي املتعلقة باملاء قول اهللا جل جالله          
    جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنزأَن         ِبيض دداِل جالِْجب ِمنا وهانِلفاً أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمن

           ِلـفتخاِم معالْأَنو ابوالداِس والن ِمنو ،ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو
، ٢٨:فاطر) (ُء ِإنَّ اللَّه عِزيز غَفُور    أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَما       

٢٧ 
 

ورد اختالف األلوان يف ثالث فقرات يف هذه اآلية، إن حبثـاً علميـاً مطـوالً                
ملخصه أن ألوان الصخور هي نتاج ألوان املعادن املكونة هلا، وأن ألوان املعادن             

العامل احلاسم يف  نتاج تركيبها العنصري ، وبيئتها ، وتفاعلها مع املاء ، فاملاء هو             
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء قد          : تعاىلتلوين صخور اجلبال ، لذلك قال       

 من عالقة إنزال املاء من السماء باختالف ألوان اجلبال ، ففـي             نسانيعجب اإل 
حبث مطول ومعقد جداً عن املاء ، هذا العنصر احليوي ، والذي يعد من أعلـى                

عناصر املذيبة والفعالة، تبني أنه هو العامل احلاسم يف تلوين اجلبال، اليت تأخـذ              ال
ألواا من ألوان معادا اليت تشترك يف بنيتها، واملعادن تتلون بقـدر أكسـدا،     
حيث إن املاء له عالقة ذه األكسدة ، لذلك جتد أن أحد عوامـل تلوينـها ،                 

ب السود، وجبال جـدد بـيض ، ومحـر    واختالف ألواا ، من جبال كالغرابي    
فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجـاز         ..   املاء   إىلخمتلف ألواا يعود    

القرآن الكرمي العلمي، من أجل أن نعلم علم اليقني أن الذي أنزل هذا القـرآن               
هو الذي خلق األكوان، وأن هذا التوافق بني معطيات العلم، وبـني معطيـات              
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 درجة قطعية، ألن الوحي كالم اهللا، الفطرة السليمة غـري           ىلإالوحي هو منطقي    
املشوهة، وخطوط الواقع املوضوعي غري املزور ، فال بد أن نعلم علم اليقني أن               

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنـزلَ   : تعاىلالذي خلق األكوان هو الذي أنزل هذا القرآن قال    
 . ثَمراٍتِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه

 
وِمن الِْجباِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها وغَراِبيب         : تعاىلقال  . هنا عطف   

ودس 
 أن ختشـى    إىلما مل تطلب العلم فال سبيل       : تفيد القصر واحلصر ، أي      " إمنا  " و

 ألن اهللا   اهللا، فإن أردت أن ختشى اهللا اخلشية احلقيقية فال بد من طلب العلـم ،              
أي العلمـاء وحـدهم     ) : إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء       : ( عز وجل يقول    
يقـول  : (قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية        ..   أحد سواهم     خيشون اهللا ، وال   

 منبهاً على كمال قدرته يف خلق األشياء املتنوعة املختلفة من الشيء الواحد             تعاىل
سماء ، خيرج به مثراٍت خمتلفاً ألواا ، وطعومهـا ،           ، وهو املاء الذي يرتله من ال      

ـ    األرضوِفي  : ( يف اآلية األخرى     تعاىلوروائحها ، كما قال      جتم أو ِقطَـع اتر
وجنات ِمن أَعناٍب وزرع ونِخيلٌ ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن يسـقَى ِبمـاٍء واِحـٍد              

   علَى با عهضعلُ بفَضنِقلُـونَ            وعٍم يلَآيـاٍت ِلقَـو ٍض ِفي الْأُكُِل ِإنَّ ِفي ذَِلـك (
 ).٤:الرعد(

وِمن الِْجباِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها وغَراِبيـب       : (تعاىلووقوله تبارك   
  ودمن بيض    أيضاأي وخلق اجلبال كذلك خمتلفة األلوان كما هو املشاهد          ) س ، 

 ، قال ابـن  أيضا بعضها طرائق وهي اجلدد، مجع جدة خمتلفة األلوان      ومحر ، ويف  
اجلبال الطوال السود   : والغرابيب  .. الطرائق  : اجلدد  : عباس رضي اهللا عنهما     
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وِمن الناِس   : تعاىلوقوله  .. أسود غربيب   :  وصفوا األسود قالوا     إذاوالعرب  .. 
لْوانه أي كذلك احليوانات من الناس والدواب ،وهو        والدواب والْأَنعاِم مختِلف أَ   

وكـذلك الـدواب    . ...كل ما دب على القوائم ، واألنعام من باب عطـف            
واألنعام خمتلفة األلوان ، حىت يف اجلنس الواحد، بل النوع الواحد منهن خمتلف             

هللا  يكون فيه من هذا اللون، وهذا اللون فتبـارك ا           األلوان، بل احليوان الواحد   
) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء       : (  بعد هذا    تعاىلوهلذا قال   .. أحسن اخلالقني   

إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون به، ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم            : أي  
القدير العليم املوصوف بصفات الكمال، املنعوت باألمساء احلسىن، كلما كانت          

 . كانت اخلشية له أعظم وأكثر املعرفة به أمت والعلم أكمل

 �#(�� " ] A� ��  ����� Va'(�: 
 

 الناِس يوم الْحج الْأَكْبِر أَنَّ اللَّه بِريٌء ِمن       إىلنٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه     إذاو : (تعاىلقال  
        لَّيوِإنْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَِإنْ ت ولُهسرو ِرِكنيشالْم       ـرغَي كُـموا أَنلَمفَـاع مت

 )٣:التوبة) (معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب أَِليٍم
 

 . فيها تعاىلفرض اهللا احلج و العمرة مبكة املكرمة خاصة جعلها اهللا 
ل مكان يعبد فيـه اهللا      أوو من كرامات هذا املكان أن اهللا قد اختصه بأن يكون            

 . ، و يف كال الشعريتني رضاألعلى 
 

احلج و العمرة يطالب املسلم بالطواف حول البيت احلرام سبعة أشواط بدءاً من             
احلجر األسود و انتهاًء باحلجر األسود ،و هذا الطواف يتم يف عكس عقـارب              
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 إىلالساعة ، و هو نفس اجتاه الدوران الذي تتم به حركة الكون من ادق دقائقه                
اإللكترون يدور حول نفسه ، مث يدور حول نواة الذرة يف نفس            أكرب وحداته ، ف   

اجتاه الطواف عكس عقارب الساعة ،و الذرات يف داخل السـوائل املختلفـة             
 .تتحرك حركة موجبة 

حىت يف داخل كل خلية حية تتحرك حركة دائرية ، الربوتوبالزم يتحرك حركة             
  األرضمر يدور حول     تدور حول الشمس و الق     األرضدائرية يف نفس االجتاه     
 ، و ارة تدور حول مركـز         مركز ارة    تدور حول   ،و اموعات الشمسية  

جتمع جمري ،و التجمع اري يدور حول مركز الكون ال يعلمه إال اهللا عكـس               
 .عقارب الساعة

يف ) فـالوب ( قناة الرحم، قنـاة   إىلو كذلك أن البيضة عندما خترج من املبيض         
نغراس يف بطانة الرحم تدور حول حمورها بعكس اجتـاه عقـرب             اال إىلرحلتها  

الساعة وهي حتيطها احليوانات املنوية يف دوران عكس اجتاه عقرب الساعة، مثل            
 يف كافـة أجسـام      أيضا الطواف حول الكعبة و من الغريب        أودوران احلجيج   

بناـا  الكائنات احلية و هي تتكون من الربوتينات و هي جزيئات معقدة للغاية ل            
الكربون ـ اهليدروجني ـ    (  األمحاض األمينية ، وهي مكونة من مخسة عناصر

ـ   ـ الكربيت  األكسجني هذه العناصـر تترتـب حـول ذرة    ) النتروجني   
 .الكربون تترتب ترتيباً يسارياً أي نفس اجتاه الطواف حول الكعبة 

       من آيات اإلعجاز يف القرآن الكرمي: املصدر 
     زغلول النجارالدكتور 

 ندوة للدكتور حممد مجيل احلبال على قناة اجلزيرة يف برنامج الشريعة و احلياة
 م٦/٥/٢٠٠١هـ املوافق ١٢/٢/١٤٢٢ تاريخ احللقة االثنني 
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 السـماء كَيـف     إىلو} ١٧{   الِْإِبِل كَيف خِلقَت   إىلأَفَلَا ينظُرونَ    : (تعاىلقال  

  تِفع١٨{ر {إىلو     تِصبن فاِل كَيالِْجب }١٩ {األرض إىلو    تـِطحس ـفكَي 
}٢٠ {     ذَكِّرم ا أَنتمِإن فَذَكِّر}٢١ {    ِطٍريصِهم ِبملَيع تلَّس}الغاشية  [ } ٢٢ [
.. 
 

الشكل اخلارجي الـذي ال     ل ما يلفت األنظار يف اإلبل       أوإن  : اإلعجاز العلمي   
 : تأخذ باأللباب   اليت خيلو تكوينه من اآليات البيانات

 
   فاألذنان صغريتان قليلتا الربوز، فضالً عن أن الشعر يغطيها مـن              :أذنا اإلبل   

كل جانب ليقيها من الرمال اليت حتملها الرياح، وكما أن هلا القدرة على االنثناء              
 .ما هبت العواصف الرملية إذاخلفاً وااللتصاق بالرأس 

  كذلك املنخران يتخذان شكل شقني ضيقني حمـاطني بالشـعر            :منخرا اإلبل   
 رئتيـه  إىلوحافتهما حلمية مما يسمح للجمل أن يغلقهما ملن أمام ما حتمله الرياح     

 .من دقائق الرمال
 

  إن لعيين اجلمل روموش ذات طبقتني مثل الفـخ حبيـث تـدخل               :عينا اإلبل   
 باألخرى وذا فأا تستطيع أن حتمى عينها ومتنع دخول الرمال إليهالواحدة 



 - ٢١٧ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

  وذيل اجلمل حيمل كذلك على جانبيه شعراً حيمى األجزاء اخللفيـة  :ذيل اإلبل   
 .من حبات الرمل اليت تثريها الرياح واليت كأا وابل من طلقات الرصاص 

عن كثري مما يثور حتتـه       أما قوائم اجلمل فهي طويلة لترفع جسمه         :قوائم اإلبل     
من غبار، كما أا تساعده على اتساع اخلطو وخفة احلركة، وتتحصـن أقـدام      
اجلمل خبف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس             

، ومن مث يستطيع السري فوق أكثر الرمل نعومة، وهو مـا            األرضاجلمل ا فوق    
 ....سفينة الصحراء " ديراً بلقب يصعب على أية دابة سواه وجيعله ج

 
 اإلبل ذوات أعنـاق مرتفعـة حـىت    تعاىلو لقد خلق اهللا سبحانه   :عنق اإلبل  

راق أو، كما أـا تسـتطيع قضـم         األرضل طعامها من نبات     أوتتمكن من تن  
األشجار املرتفعة حني مصادفتها، هذا فضالً عن أن هذا العنق الطويـل يزيـد              

 .ذاء ويساعد اجلمل على النهوض باألثقال الرأس ارتفاعاً عن األق
جه وجهازه اهلضمي قوى حبيث     أو وأما معدة اإلبل فهي ذات أربعة        :معدة اإلبل 

إن .  جبانب الغذاء كاملطاط مثال يف االمكان اجلافـة          شيءيستطيع أن هضم أي     
 استبد ا العطـش،     أواإلبل ال تتنفس من فمها وال تلهث أبداً مهما اشتد احلر            

 ....بذلك تتجنب تبخر املاء من هذا السبيل وهي 
 

  ميتاز اجلمل بأنه ال يفرز إال مقداراً ضـئيالً مـن             :تنظيم جسم اإلبل للحرارة     
العرق عند الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على التكيف مع املعيشـة يف             

إن جسم اجلمل   .ظروف الصحراء اليت تتغري فيها درجة احلارة بني الليل والنهار           
 اجللد  إىلطى بشعر كثيف وهذا الشعر يقوم بعزل احلرارة ومينعها من الوصل            مغ
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ـ              ت أوحتتها، ويستطيع جهاز ضبط احلرارة يف جسم اجلمل أن جيعل مـدى تف
 م، وال يضـطر     ٤١م و ٣٤احلرارة حنو سبع درجات كاملة دون ضرر، أي بني          

ترة قصرية  م ويكون هذا يف ف    ٤١ حرارة جسمه    جتاوزت إذا العرق إال    إىلاجلمل  
من النهار أما يف املساء فإن اجلمل يتخلص من احلرارة اليت اختزا عن طريـق               

 هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء، وهذه اآللية وحدها توفر             إىلاإلشعاع  
للجمل مخسة لترات كاملة من املاء، وال يفوتنا أن نقارن بني هذه اخلاصة الـيت               

    ا اجلمل وبني نظري الذي ثبتت درجة حرارة جسمه      نسانا عند جسم اإل   ميتاز 
 ارتفعت يكون هذا نـذير مـرض        أو اخنفضت   إذا م، و  ٣٧العادية عند حوايل    

 وصلت حرارة جسمه    إذا نسانينبغي أن يتدارك بالعالج السريع، ورمبا تويف اإل       
 ) . م ٤١م و٣٤(  بينهما درجة حرارة جسم اجلمل تتراوح اللتني القيمتني إىل

 والذي يساعده على حتمل اجلـوع        يقوم اجلمل بإنتاج املاء   :  اإلبل للماء    إنتاج
 نسـان  يعجز اإلكيماويةوالعطش وذلك من الشحوم املوجودة يف سنامه بطريقة        

 .عن مضاهاا
 !!!! ومجيع اخلالئق نسانويوجد الكثري من صفات اإلبل اخلارقة عن اإل
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د أوووهبنا ِلد ( :  تعاىل حيدث القرآن الكرمي عن سليمان قال        نبياءاألمن قصص   
     هِإن دبالْع مانَ ِنعملَيأوس  اب*         ادالِْجي اتاِفنالص ِشيِه ِبالْعلَيع ِرضفَقَالَ *  ِإذْ ع

       تي حبِذكِْر ر نِر عيالْخ بح تببي أَحابِ  ِإنِبالِْحج تاروى ت     فَطَِفق لَيا عوهدر 
 ) .٣١ـ٣٠:ص(مسحاً ِبالسوِق والْأَعناِق 

 
الصافنات من اخليل هو القائم على ثالثة قوائم و قد أقام الرابعة علـى طـرف                
احلافر ، و اجلياد هي اخليل سريعة العدو وجيدة الركض و بذلك فـإن اخليـل                

و أفضلها منظـراً و  ... اآليات الكرمية إمنا تعترب من خري اخليول الواردة يف هذه   
و قد ذكر بعض املفسرين يف تفسري هذه اآليـات          .. استعداداً و حركة و عدواً      

أن سيدنا سليمان عرض عليه اخليل اجلياد يف وقت العصر فأهلاه هذا العرض عن              
 الشمس بعد أن    صالة العصر فلما اقترب املغرب غضب و طلب من اهللا أن يرد           

و كصورة من غضبه على اخليل ألا كانـت         .... غربت ليصلي العصر فردت     
السبب يف فوات العصر و أهلته عن الصالة قام و قطع سوقها و أعناقها مسـحاً                

 ... بالسيف 
 

يل ال جيوز و معىن ال يستقيم إطالقاً ، فإن اآليات الشـريفة         أوو بديهي أن هذا ت    
 قد كرم سيدنا سليمان تكرمياً كبرياً و شهد له بأنـه          تعاىلو  تقرر أن اهللا سبحانه     

فكيف إذن نيب اهللا سـليمان و       ..  ما يرضي اهللا     إىلاب رجاع   أونعم العبد و أنه     
و ألمر ال ميكـن     ...يعرض عن ذكر ربه ؟      .. هو ذا القدرة و على هذه احلال        
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 درجة جتعله يعرض    إىلو أنه يعترف أنه قد أحب اخليل        . أن يكون سبباً إطالقاً ؟    
مث كيف يقتل نيب اهللا اخليول اليت تصفها اآليات الكرمية بأـا            . عن ذكر ربه ؟     

أقوى و أحسن و أفضل اخليول ، و املعروف أن اخليل إمنا كانت عدة احلـرب                
و كانت هذه اخليل معدة لـدفع عـدوان   .... األساسية و أداة القتال الرئيسية      

 . اهللا املؤمنني الذين يدافعون عن دين اهللا ؟أعداء اهللا و الذود عن عباد
 

 قد وصل   نسانو بعد عشرات املئات من السنني و بعد أن تقدم العلم جند أن اإل             
 حقائق قاطعة تقرر أن ما فعله سـيدنا سـليمان و            إىليف قطاع الطب البيطري     

ردته آيات القرآن الكرمي يف ألفاظ قصار هو أفضل طرق فحـص و اختبـار               أو
ل إن كل املراجع العلمية احلديثة فد أفردت لفحص و اختبـار اخليـل              اخليل ب 

أصـول  " فصوالً طويلة أساسها كلها ما جاء يف القرآن الكرمي فنجد يف كتاب             
: مـا نصـه     " االقتراب مـن احليوانـات      " و حتت عنوان    " الطب البيطري   

سة لـذلك   للحيوانات األهلية أمزجة متباينة ، و طباع تتقلب بني الدعة و الشرا           
يتطلب االقتراب منها حرصاً و انتباهاً عظيمني خصوصاً للغريب الذي مل يسبق            

 خدمتها ، جند أنه يف اخليل جيب أن يظهر فاحص احلصـان حنـوه    أوله معاملتها   
كثرياً من العطف و هو داخل عليه فريبت على رأسه و رقبته و ظهره فيطمـئن                

 .... يرفس أوإليه و يعلم أن القادم صديق فال يتهيج 
 

و ملا كانت أهم أجزاء احلصان قوائمه فهي اليت جتري عليها ، واجلري من أهـم                
 عند فحص اخليـل هـو    نسانل ما يتجه إليه اإل    أوصفات اخليل الرئيسية ، فإن      

اختبار قوائمه و جيب رفع قائمة احلصان عند فحصه و يف ذلك يقـول نفـس                
ـ   ( الكتاب   احص بزمـام احلصـان و يقـف    و لرفع القائمة األمامية ميسك الف
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 إىلالفاحص جبوار كتفه متجهاً للمؤخرة مث يربت له على جانب رقبته و كتفـه               
 املرفق فالساعد فيصل املسافة بني الركبة والرمانة وهنا يشـعر         إىلأن يصل باليد    

و قيـاس نـبض     ) ... تار قائمته فريفعها طائعاً خمتاراً    أواحلصان باليد اليت متسك     
األمور اليت جيب على الفاحص أن يبدأ ا فحصه للحصان ، فعن            اخليل من أهم    

طريق النبض ميكن معرفة حالة احلصان املرضية ، و يقرر العلم أن قياس النـبض               
يف اخليل يكون من الشريان حتت الفكي و الشـريان الصـدغي و الشـريان               

 كان قياس النبض و احلصان يف حالة هدوئه إمنـا يكشـف             إذاو  ... الكعربي  
 سليماً ، فإن    أو كان مصاباً مبرض     إذا عن حالة احلصان املرضية و عما        نسانلإل

قياس نبضه ملعرفة درجة احتمال قلبه و طاقته البد أن تكـون بعـد أن يقـوم                 
كما أنه توجد يف بعض اخليول عيوب تقلل من         ... احلصان بل بشوط من اجلري      

اً يعمل به عند فحص و      قيمة احلصان ، ولذلك فإن الطريقة اليت أصبحت دستور        
ل للحصـان و التأكـد مـن        واختبار اخليل هي أنه بعد الفحص الظاهري األ       

صالحيته شكالً و منظراً يقوم بالعدو لشوط كبري على قدر االستطاعة و مراقبته             
مث قياس نبضه بعد أن فحص اخليل فحصاً ظاهرياً إذ عرضت عليه            .. أثناء العدو   

 أقصى و أبعـد مـا       إىل بأن تعدو اخليل      ه السالم ، لذلك أمر النيب سليمان علي     
مث طلب أن تعـود     ... يستطاع حىت توارت باحلجاب فلم تعد رؤيتها مستطاعة         

بعد هذا الشوط الطويل من العدو و عندها قام بالفحص العملي لقياس النـبض              
من الشريان حتت الفكي و الصدغي و الكعربي كما قام بفحص ساق احلصـان              

فسبحان مـن   ..... ود ليعرف أثر العدو عليه و طاقة الساق عليه          هذا اه  بعد
حى إليه به وال إله إال اهللا حقـاً و  أوو صلى اهللا وسلم على من   . حى بالقرآن   أو

 ....صدقاً 
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 تتكون من سبعة حـروف      نسانمن عجائب العدد سبعة يف القرآن أن كلمة اإل        
و الفرقان  ..معه يف عدد احلروف ألفاظ القرآن        يتساوىوخلق على سبع مراحل     

 صـحف   أيضاو.فكل منها يتكون من سبعة حروف       .. و التوراة    ..جنيلو اإل ...
 من سبع حروف    أيضايتكون  ..  إبراهيم   نبياءاألو أبو   .موسى، فيه سبعة حروف     

 أن هذه الرساالت والكتب إمنـا       إىلفهل هذه إشارة عددية ومتوازنة حسابية       .. 
وعلـى النقـيض، جنـد      ..وشىت أحواله   ..ملختلف مراحله    . . نسانلإلنزلت  

 نسان لإل لعداوتهفهل ذلك تأكيد    .. و يتكون لفظه من سبعة حروف       ..الشيطان  
 أن يصده متاماً عن اهلداية اليت أنزهلا        حياولو أنه   ..وخمتلف حاالته   ...يف كل مرة    

 . كاملة وشاملة نساناهللا لإل

  :تعاىلب قال و جعل جلهنم سبعة أبوا
}     ِعنيمأَج مهِعدولَم منهِإنَّ جٌء         } ٤٣{وـزج مهـناٍب ماٍب لِّكُلِّ بوةُ أَبعبا سلَه

  ومقْس٤٤{م {      وٍنيعاٍت ونِفي ج ِقنيتِإنَّ الْم}٤٥ {     ـالٍَم آِمـِننيا ِبسلُوهخاد
 )٤٥، ٤٣: سورة احلجر ( } ٤٦{
 

 :يف سورة البقرة} وسطا{كلمة 
 . آية ٢٨٦سورة البقرة عدد آياا 

 ١٤٣ولو أردنا معرفة اآلية اليت تقع يف وسط السورة لكانت بالطبع اآلية 
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمـةً  ( قرأنا هذه اآلية لوجدناها     إذالكن  . وال عجب من ذلك   

و وجد عدد حمـدود     ألنه ل .. هل هي صدفة ؟ ال       . .... )١٤٣:البقرة) (وسطاً



 - ٢٢٣ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

لكنها كثرية ومتكررة يف كل آية من       .. من مثل هذه اإلشارات لقلنا إا صدفة        
الر (:  إذ يقول  تعاىلإنه اإلحكام العددي وصدق اهللا      ___. آيات القرآن الكرمي    

 )١:هود) (ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري
 

 ثالثاً} دوااعب{ تكرر لفظ
وثـالث  . .....  الناس عامة  إىلثالث مرات موجهاً    ....} اعبدوا  {لفظ  : تكرر  
........  قومـه  إىلوثالث مرات على لسان نـوح       . ......  أهل مكة  إىلمرات  

وثالث مرات على لسـان     . ..........  قومه إىلوثالث مرات على لسان هود      
 . قومهإىل عيسى وثالث مرات على لسان. .......  قومه إىلصاحل 

 
: كما أنه هناك بعض التوافقات بني عدد كلمات بعض اجلمل اليت بينها عالقـة             

ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم           ....(
 يف املوضوع   تعاىل كلمة يقابلها قوله     ١٤وهي   ) ٤٤التوبة  )(واهللا عليم باملتقني    

ستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلـوم          إمنا ي : .... (نفسه
 . كلمة كذلك١٤وهي ) ٤٥التوبة )(فهم يف ريبهم يترددون 

 
 كلمات يقابله اجلـواب     ٧  " اتبعوا ما أنزل اهللا      قيل هلم  إذاو" : تعاىلويف قوله   

" ئنـا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبا      " يف اآلية نفسها     تعاىلعلى ذلك وهو قوله     
 ً  أيضا كلمات ٧وهو 

 كلمات وتتمتها قوله    ٧"  جبل يعصمين من املاء      إىلي  أوقال س  "تعاىلويف قوله   
 .أيضا كلمات ٧وهي " قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا " تعاىل
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سبعة ليجعل  عندما بدأ اهللا خلق هذا الكون اختار الرقم         : الرقم سبعة يف الكون       
اهللا الـذي   ( : يقول عز وجل     ... سبعة و عدد األراضني سبعة     السماواتعدد  

  ] .١٢: الطالق ) [  مثلهن األرض و من مساواتخلق سبع 
حىت الذرة اليت تعد الوحدة األساسية للبناء الكوين تتألف مـن سـبع طبقـات     

 األسبوع سبعة   كما أن عدد أيام   .  إلكترونية و ال ميكن أن تكون أكثر من ذلك          
.  و عدد العالمات املوسيقية سبعة و عدد ألوان الطيف الضوئي املرئي هو سبعة              

ية تتكون  األرض اكتشفوا حديثاً أن الكرة      األرضو جيب أال يغيب عنا أن علماء        
 ..من سبع طبقات 
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و قد كان   .  يد البشر حممد    كثرية هي األحاديث النبوية الشريفة اليت نطق ا س        
للرقم سبعة حظ وافر يف هذه األحاديث و هذا يدل على أمهية هـذا الـرقم و                 

فعندما حتدث الرسول الكرمي عن املوبقات و الكبائر        ... كثرة دالالته و أسراره     
 ].البخاري و مسلم ... )[اجتنبوا السبع املوبقات ( :  حدد سبعة أنواع فقال 

 
 يوم القيامـة حـدد سـبعة        تعاىلولذين يظلهم اهللا سبحانه     وعندما حتدث عن ا   

البخاري و   ... ) [ سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله         : ( أصناف فقال   
 ] .مسلم 

TOSHIBA
Text Box
 الرسول صلى الله عليه وسلم
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 بغري حقه فإمنا جيعـل مـن        األرضو عندما يتحدث عن الظلم و أخذ شيء من          
من ظلـم   :(السالم  الرقم سبعة رمزاً للعذاب يوم القيامة ، يقول عليه الصالة و            

 ] . البخاري و مسلم [   .) طوقه من سبع أراضنياألرضقيد شرب من 
 

: (  و عندما أخربنا عليه الصالة و السالم عن أعظم سورة يف كتاب اهللا قـال                
 ) [ تيتـه أواحلمد هللا رب العاملني هي السبع املثاين و القرآن العظـيم الـذي              

 ] . ...البخاري 
 

الرسول الكرمي صلي اهللا عليه وسلم عـن األمـر اإلهلـي            و يف السجود خيربنا     
[      ) أُمرت أن أسجد على سبعة أعظُم     : ( بالسجود على سبعة أعضاء فيقول    

 ] .البخاري و مسلم 
 

 ولغ الكلب يف اإلناء فإن طهوره يتحدد بغسله سبع مـرات إحـداهن              إذاأما  
ة وثيقة ذا الكتاب    و عندما حتدث عن القرآن جعل للرقم سبعة عالق        . بالتراب  

 :العظيم فقال 
و هـذا   ] . البخاري و مسـلم      [   )إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف      ( 

 تعـاىل احلديث يدل على أن حروف القرآن تسري بنظام سباعي حمكـم ، و اهللا               
 .أعلم 

 
يـؤتى  : ( و قد حتدث الرسول صلي اهللا عليه وسلم عن جهنم يوم القيامة فقال          

 ] .  ...رواه مسلم  [    ) هلا سبعون ألف زمامجبهنم يومئذ
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و يف أسباب الشفاء أمرنا الرسول الكرمي صلي اهللا عليه وسلم أن نضـع يـدنا                

أعوذ باهللا و قدرته من شر مـا أجـد و       (  :نقول سبع مرات    على مكان األمل و     
 ] .رواه مسلم [   )أحاذر 

 
 احلضور ، يقول صلي اهللا      حىت عندما يكون احلديث عن الطعام جند للرقم سبعة        

 : عليه وسلم 
من تصبح كل يوم بسبع مترات عجوة مل يضره يف ذلك اليوم سم و ال سـحر                 ( 
(      
 ] .البخاري و مسلم [ 
 

أما احلديث عن الصيام يف سبيل اهللا جند من األجر الشيء الكثري الذي أعده اهللا               
من عبد يصـوم يومـاً يف       ما  :( يقول رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        . للصائم  

البخاري و   [  )سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفاً             
   ] .مسلم 

 
 رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم و طلب منه أن           إىل و عندما قدم أحد الصحابة      

 يف  فاقرأه( :  و السالم      فيها القرآن فقال عليه الصالة      خيربه عن املدة اليت خيتم    
 ] .البخاري و مسلم  [   )سبع و ال تزد على ذلك
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: ( يستجري باهللا من عذاب جهنم سبع مـرات فيقـول            ����كما كان الرسول    
 ] . النسائي  [ )اللهم أجرين من النار 

 
يقول الرسول صـلي    . كما كان عليه الصالة و السالم يستغفر اهللا سبعني مرة           

 عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشـر       كل:( اهللا عليه وسلم عن مضاعفة األجر       
  ) .  سبع مئة ضعفإىلأمثاهلا 

 ]....رواه مسلم [ 
 

هذه األحاديث الشريفة و غريها كثري تدل على أن النيب صلي اهللا عليه وسـلم               
فهو الرقم األكثـر    .قد خص هذا الرقم بالذكر دون سائر األرقام بسبب أمهيته           

 .ة و السالم  عليه الصالفيتكراراً يف أحاديث املصط
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يف هـذه    . اإلسـالم نعلم مجيعاً أن عبادة احلج متثل الركن اخلامس من أركان           
و يسعى بني الصفا و     . العبادة يطوف املؤمن حول بيت اهللا احلرام سبعة أشواط          

 .أيضااملروة سبعة أشواط 

لم قد رمى سـبع  و عندما يرمي اجلمرات فإن الرسول الكرمي صلي اهللا عليه وس   
  .أيضامجرات 

 تعاىلو قد ورد ذكر هذا الرقم يف اآلية اليت حتدثت عن احلج العمرة ، يقول اهللا                 
 ] ١٩٦: البقرة  ) [  رجعتم   إذافمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج و سبعة           ( : 
. 
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و هذا العدد من مضاعفات الـرقم        ) ١٩٦( و العجيب أن رقم هذه اآلية هو        
 ٤ × ٧ × ٧ = ١٩٦: ي سبعة يف سبعة يف أربعة ، أي أوني، فهو يسسبعة مرت
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فهذا نيب اهللا نوح عليـه السـالم        . تكرر ذكر الرقم سبعة يف القصص القرآين        
أمل تروا كيف خلق    : (  السبع فيقول هلم     السماواتيدعو قومه للتفكر يف خالق      

  ] .١٥: نوح  [     ) طباقاًمساواتاهللا سبع 

أما سيدنا يوسف عليه السالم فقد فسر رؤيا امللك القائمة على هـذا الـرقم ،                
وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجـاف و             : ( تعاىليقول  

  ) سبع سنبالت خضر وأُخر يابسات
  ] .٤٣: يوسف [ 

 قبيلـة   إىلسله اهللا   و قد ورد ذكر الرقم سبعة يف عذاب قوم سيدنا هود الذي أر            
وأما عاد فـأهلكوا بـريح    : ( تعاىلعاد فأرسل عليهم اهللا الريح العاتية ، يقول         

  ] .٧ – ٦:احلافة  [      )صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و مثانية أيام
و يف قصة سيدنا موسى عليه السالم وورد ذكر الـرقم سـبعني و هـو مـن                  

 و اختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا       :( تعاىلمضاعفات الرقم سبعة ، يقول      
  ] .١٥٥: األعراف [  

و يقولـون  : (و قد ورد هذا الرقم يف قصة أصحاب الكهف، يقول عز وجـل             
  ].٢٢: الكهف [    ) سبعة و ثامنهم كلبهم

 
 .إذن هناك عالقة بني تكرار القصة القرآنية و الرقم سبعة 
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 .قتصر ذكر الرقم سبعة على احلياة الدنيا ، بل جند له حضوراً يف اآلخرة ال ي

تكررت يف القرآن الكرمي سـبعني مـرة أي عـدداً مـن             ) القيامة  ( إن كلمة   
 :مضاعفات السبعة ، فالعدد سبعني هو حاصل ضرب سبعة يف عشرة 

١٠ × ٧ = ٧٠ 
، أي من مضاعفات    تكررت يف القرآن كله سبعاً و سبعني مرة         ) جهنم  ( و كلمة 
 :السبعة 

١١ × ٧ = ٧٧ 
  :تعاىلو  و عن أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه

     )و إن جهنم ملوعدهم أمجعني  هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم               ( 
  ] .٤٤ – ٤٣: احلجر [ 

 :أما عن عذاب اهللا يف ذلك اليوم فنجد مضاعفات الرقم سبعة ، يقول عز وجل 
 مث يف سلسلة ذرعهـا سـبعون ذراعـاً           # مث اجلحيم صلوه      #وه  خذوه فغلّ ( 

  ].٣٢ - ٣٠: احلاقة [    ) فاسلكوه 
 : قد ذكر الرقم سبعة عند احلديث عن كلماته فقال تعاىلو ال ننسى بأن اهللا 

 من شجرة أقالم و البحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت             األرضو لو أمنا يف     ( 
 ٢٧: لقمان ) [ زيز حكيم كلمات اهللا إن اهللا ع

 الرقم سبعة و حروف القرآن
 أن يرتل هذا القرآن باللغة العربيـة        تعاىللقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه و       

وجعل عدد حروف هذه اللغة مثانية و عشرين حرفاً ، أي عدداً من مضـاعفات             
 :السبعة 
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٤ × ٧ = ٢٨ 
 ا هذا   تعاىليت افتتح اهللا    ل مرة ورد هذا الرقم لعدد آيات سورة الفاحتة ال         أوو  

 .القرآن 
 : سيدنا حممداً عليه الصالة و السالم فقال له تعاىلو قد خاطب اهللا سبحانه و 

  ] .٨٧: احلجر ) [ و لقد آتيناك سبعاً من املثاين و القرآن العظيم ( 
ل سورة يف القرآن الكرمي و هي سبع        أوو السبع املثاين هي سورة الفاحتة و هي         

حرفاً  ) ٢١(  و عدد احلروف األجبدية اليت تركبت منها هذه السورة هو          آيات ، 
 :أي 
٣ × ٧ = ٢١ 

ائلها أو عن غريها فوضع يف      تعاىليف القرآن الكرمي هنالك سورة مميزة ميزها اهللا         
إن عـدد هـذه   .....) امل ـ الر ـ حـم ـ يـس ـ ق       ( حروفاً مميزة مثل 

 شر ، أي من مضاعفات السبعةاالفتتاحيات املميزة عدا املكرر أربعة ع
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 فتشنا بني كلمات القرآن و من خالل املعجم املفهرس أللفاظ القرآن عـن              إذا

 .الرقم سبعة فإننا نالحظ أن الرقم سبعة هو األكثر تكراراً بعد الرقم واحد 

 :متنوعة  و على صيغ    )٤ × ٧( مرة أي  ) ٢٨( تكررت ) سبع ( فمادة 
) سـبعة   ( و يف هذه الفقرة خنتار كلمـة        ... ) سبع ، سبعاً ، سبعة ، سبعون        ( 

 :مرات يف اآليات اآلتية  ) ٤( لنجد أا تكررت يف القرآن كله 
 
  ] .١٩٦: البقرة ) [  رجعتم إذافصيام ثالثة أيام يف احلج و سبعة (  ـ ١
  ] .٤٤: احلجر[ ) هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (  ـ ٢



 - ٢٣١ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

  ] .٢٢: الكهف  [       )و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم (  ـ ٣
 ٢٧: لقمان ) [ و البحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا (  ـ  ٤
 . [ 
 

 :تكررت يف القرآن أربع مرات يف اآليات ) سبعة ( إذن كلمة 
 

 لقمان الكهف احلجر البقرة

٢٧ ٢٢ ٤٤ ١٩٦ 

 
مـن مضـاعفات     ) ٢٧٢٢٤٤١٩٦(   عدد الذي ميثل أرقام اآليات هو       إن ال 

  :يساويالسبعة ملرتني فهو 
 
 =٥٥٥٦٠٠٤ × ٧ × ٧ 
 

 بقدرته و حكمته أرقام هذه اآليات حبيث تقبل القسمة على سبعة            تعاىلرتب اهللا   
كتاب أحكمت  : ( لتكون دليالً مادياً على أن كل شيء يف هذا القرآن محكم            

فال حول وال قـوة إال      ] .   ١: هود  ) [ لت من لدن حكيم خبري      آياته مث فص  
 ....باهللا العلى العظيم على من يدعى الكذب على القرآن الكرمي 
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ل حضارة سبقت و أعلنـت      أو كان الغربيون يتباهون بأن حضارم كانت        إذا

 مرة يف التاريخ و يتفـاخرون بـأم         لو رمسياً يف خمتلف دوهلا أل     نسانحقوق اإل 
ل مرة يف التاريخ و يتفاخرون بأم يف القرن العشرين وضعوا اإلعالن العاملي             وأل

 تناسوا أن   أو و يعتربونه النموذج املثايل هلذه احلقوق فإم نسوا          نسانحلقوق اإل 
 القرآن الكرمي قد قرر هذه احلقوق منذ أربعة عشر قرناً بأمسى مبـدأ للبشـرية              

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوباً      ( : تعاىلمجعاء يقول   
                 ـِبريخ ِلـيمع ِإنَّ اللَّـه قَـاكُماللَّـِه أَت ـدِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْـرارعاِئلَ ِلتقَبو (

 ) .١٣:احلجرات(
 

 للناس مجيعاً و أم خلقوا على اختالف أجناسهم         و اخلطاب يف هذه اآلية موجه     
ون يف امليالد و    أوو ألوام و ديانام من رجل واحد و امرأة واحدة و أم متس            

األصل ، والقرآن ذه اآلية يركز على وحدة اجلنس البشري و ال فضل ألحـد      
 .إال بالتقوى 
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ال إكراه يف الدين قـد تـبني         : " تعاىلمبدأ حرية العقيدة و الرأي يف قوله        . ١

قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون ، و ال            : " تعاىلو قوله   " الرشد من الغي    



 - ٢٣٣ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

أعبد لكـم   أنتم عابدون ما أعبد ، و ال أنا عابد ما عبدمت ، وال أنتم عابدون ما                 
 "دينكم و يل دين 

فـوا  أويا أيها الذين آمنـوا       : " تعاىليف قوله   : قواعد عادلة يف املعامالت     . ٢
 عاهدمت و ال تنقضوا األميان بعـد        إذافوا بعهد اهللا    أوو :" تعاىلو قوله   " بالعقود  
ما يقُـوم الَّـِذي     الَِّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ ِإلَّا كَ       : (تعاىلو قوله   " توكيدها

              عيالْب لَّ اللَّهأَحبا وِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختي
             هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتِه فَانبر ِعظَةٌ ِمنوم اَءهج نبا فَمالر مرحاللَّ إىلو    ـنمِه و

يا  : (تعاىلو قوله    ) ٢٧٥:البقرة) (لَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ     أوعاد فَ 
كَاِتب   أَجٍل مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم     إىل تداينتم ِبديٍن    إذاأَيها الَِّذين آمنوا    

نْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمِلِل الَّـِذي علَيـِه           ِبالْعدِل وال يأْب كَاِتب أَ    
 )٢٨٢:البقرة) (ٌ...الْحق ولْيتِق اللَّه ربه وال يبخس ِمنه شيئاً 

 
و هي قواعد عادلة و مستقرة لتعلقها ِبـأحوال         : قوانني األحوال الشخصية    . ٣
ألسرة ، فوضع الشرع هلا نظاماً كامالً مفصالً يف مسائل           الشخصية يف ا   نساناإل

الزواج و الطالق و احلمل و العدة و الرضاع و النفقة و املـرياث و حقـوق                 
األبناء و ذوي القرىب و توسع يف أحكامها الكلية و جعلها مرنة و قابلة الجتهاد               

 .كان اتهدين من الفقهاء يف استنباط أحكامها مبا يساير الزمان و امل
 
وهو حبق أعظم برهان يدل على عظمة القرآن يف تشـريعه           : القانون اجلنائي   . ٤

جلرائم احلدود اليت بني نوعها و حدد عقوباا اليت تتمثل فيها العدالة و احلكمة              
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و الرمحة مبا فيه الكفاية للردع و الزجر بصورة تكفل األمن و السالم للعبـاد و                
 .البالد 

البد لكل تشريع من دعائم يقوم عليهـا و تسـاعد      : ية  الماإلسدعائم الشريعة   
 حكمته و متشيه مـع      إىلعلى بقائه و دوامه بني الناس راضني بدالته و مطمئنني           

ية حبمد اهللا هلا دعائمها الثابتـة و        اإلسالممصاحل األفراد و اجلماعة ، و الشريعة        
          ا تتفق مـع الفطـرة      خصائصها اليت جتعل الناس تنقاد إليها عن قناعة و ثقة أل

السليمة و هي فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلـك الـدين              
 السـليمة و     القيم ، و هي كما تشهد هلا مجيع الشواهد شريعة ختاطب العقول           

حتض على العمل وتدعو للجهاد يف سبيل اهللا و تنادي بالتسـامح و احلريـة و                
 .اة والرب و ا لتقوى أواملس
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أا شريعة مسحة ال تكلف الناس فوق طاقتهم ألن تكاليفها كلها ميسرة ال              . ١

 يف  تعـاىل ، و يقـول اهللا سـبحانه و         إنسانمشقة فيها يف حدود استطاعة كل       
ال :" كما يقـول سـبحانه    " ما جعل اهللا عليكم يف الدين من حرج         : " وصفها

 ". نفساً إال وسعها يكلف اهللا
 . شخصيةأو جزئية أو حاالت فردية إىلأا جاءت شريعة عامة ال نظر فيها . ٢
أا سنت للناس رخصاً عند الضرورة رفعاً للضرر و منعاً للمشـقة، فمـثالً          . ٣

فرضت الشريعة الصيام و لكنها رخصت بالفطر للمسافر و املريض و غري ذلك             
 .من الرخص
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ألا اقتصرت على األركان اخلمسة و ما يتصل ا و يقـول            : قلة تكاليفها . ٤
إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحـد        : "الرسول صلوات اهللا و سالمه عليه     

حدوداً فال تعتدوها، و حرم أشياء فال تنتهكوها، و سكت عن أشياء رمحة بكم              
 ".فال تبحثوا عنها 

يمة املتأصـلة يف النفـوس      ألا عاجلت العادات الذم   : التدريج يف األحكام  . ٥
بالتدرج يف استئصاهلا شيئاً فشيئاً من غري تشديد و ال تعقيد يف النـهي عنـها و                 

 باألحكام متدرجة يف حترميهـا      اإلسالمحترميها، فمثالً يف عادة شرب اخلمر جاء        
 . مشقةأو حرج أوبأسلوب حكيم مل يشعر الناس معه بغضاضة 

 كان يف   إذاشرع بعض األحكام مث نسخها      و ذلك أنه    : مسايرة مصاحل الناس  . ٦
ذلك املصلحة العامة كما حدث يف بعض األحكام اخلاصة بالوصـية و آيـات              

 الكعبة مبكة املكرمة، كمـا      إىلاملواريث، و كذلك حتويل القبلة من بيت املقدس         
أن بعض األحكام السنة نسخت، فقد روى عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                

كنت يتكم عن زيارة القبور أال فزوروهـا فإـا          : " الالصالة و السالم أنه ق    
 .ترقق القلب و تدمع العني و تذكر باآلخرة 
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لكتاب قل يا أهل ا   : " تعاىلقال  . فقد مجع الناس إله واحد    :  مبدأ التوحيد   .)١( 
 " . كلمة سواء بيننا و بينكم أال نعبد إال اهللا إىلتعالوا 

و قـال    : " تعـاىل  مبدأ االتصال املباشر باهللا دون وساطة فقال سبحانه           .)٢(
فإين قريب أجيب دعوة الداع     :" و قوله جل شأنه     " ربكم ادعوين أستجب لكم     

 " .  دعان إذا
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عل العقول مناط التكليف    :سلقالفالتشريع اإل :  مبدأ التخاطب مع العقل     .)٣(
يل أوفاعتربوا يـا  : " تعاىلخصوصاً فيما يتعلق بأمور الدنيا و مبعرفة اخلالق لقوله          

و يروى عن النيب صلى اهللا عليـه        " أفال تعقلون ؟    : " و قوله سبحانه  " األبصار  
 " إمنا يرتفع العباد يف الدرجات عند رم على قدر عقوهلم : " وسلم قال

و عبـاد الـرمحن      : " تعاىلمبدأ إحاطة العقيدة باألخالق الفاضلة لقوله         .)٤(
 . "   خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً إذا هوناً و األرضالذين ميشون يف 

 مبدأ التآخي بني الدين و الدنيا يف التشريع فقد جاءت أحكامـه بـأمور                .)٥(
و ابتغ فيما آتاك اهللا الـدار        : " تعاىلالدين و الدنيا و دعا إليهما مصداقاً لقوله         

 " .اآلخرة و ال تنس نصيبك من الدنيا 
إنا خلقناكم مـن     : " تعاىل و العدالة بني الناس مجيعاً لقوله        املساواة مبدأ    .)٦(

و " ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم           
أعملي يا فاطمة فـإين ال أغـين        : " قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبنته         

 ". عنك من اهللا شيئاً 
 و النهي عن املنكر و هو يف احلقيقة دستور جلميـع             مبدأ األمر باملعروف   ) .٧(

 نواحي اإلصالح 
 ".   يف األمر شاورهمو  : " تعاىل مبدأ الشورى لقوله .) ٨(
أ التعـايش    مبدأ التسامح ، وهو من أمسى و أهم ما يعرف اليـوم مببـد               .)٩(

 .السلمي 
 ". ال إكراه يف الدين  : " تعاىلمبدأ احلرية لقوله ) .١٠(
مبدأ التكافل االجتماعي فقد جعل اهللا الزكاة فيها حق الفقـري يف مـال      ) .١١(

 .الغين و ليست تفضالً من األغنياء على الفقراء
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  : تعاىلقال 

 الشمس ينبِغي لَها أَنْ تدِرك الْقَمر وال اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفـي فَلَـٍك                ال(
 )٤٠:يـس) (يسبحونَ

 
: نعلم أن يف اموعة الشمسية مثانية كواكب غري منرية تدور حول الشـمس              

ل فاملشتري   فارونوس فنبتون فزح   األرضأصغرها عطارد مث املريخ مث الزهرة ، ف       
و هو كوكب شاذ يف صغر      ( ، مث بلوتوا الذي كشفوه منذ أكثر من أربعني عاماً           

حجمه و يف بعده عن الشمس فال يصلح أن يكون سبباً قاطعاً إلبطال النسـبة               
 ) .العجيبة اليت سأذكرها عن بعد الكواكب من الشمس 

 
 على ترتيب   هذا يف ترتيب أحجامها ، و أما بعدها عن الشمس فالكواكب تأيت           

 مليون ميل ، مث     ٣٦فأقرا عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس         : آخر  
 مليوانـاً ،    ٩٣ و متوسط بعدها     األرض مليوناً ، ف   ٦٧الزهرة و متوسط بعدها     

 مليونـاً ،    ٨٨٧ مليوناً ، فزحل     ٤٨٤فاملريخ و بعده مليوناً ، فاملشتري و بعده         
نبتون و متوسط بعـده عـن الشـمس          مليوناً ، و     ١٧٨٢رانوس و بعده    أوف

 . مليوناً من األميال ٢٧٩٢
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 أوو ما ذكرت لك هذه األحجام و األبعاد إال ألعرفك بشيء أنـت تعرفـه ،                 
تستطيع أن تعثر عليه يف أبسط كتب الفلك ، وإمنا ذكرا ألعرفك مبا تنطـوي               
د عليه هذه األبعاد من نسب مقدرة تدهش العقول فقد كشف العلماء أن أبعـا             
) ٩(هذه السيارات عن الشمس جارية على نسب مقدرة و مطردة تسري وفـق              

 :منازل 
 
: مث تتدرج متضاعفة هكذا     ) ٣(مث تليه مثانية أعداد تبدأ بالعدد       ) الصفر  ( هلا  أو
ـ ٢٤ـ ١٢ ـ  ٦ـ ٣(  ـ ١٩٢ـ ٩٦ـ ٤٨   كل إىل أضيف إذا، ف)٣٨٤ 

يل ، ظهر مقـدار     مث ضرب حاصل اجلمع بتسعة ماليني م      ) ٤(واحد منها العدد    
 كل مرتلة   إىل) ٤( أي أنه بإضافة      بعد السيارة اليت يف مرتلة العدد عن الشمس ،        

 ).٣٨٨ـ١٩٦ـ١٠٠ـ٢٨ ـ١٠ـ٧ـ ٤(تصبح املنازل التسع هكذا ك 
 أخذنا أعداد املنازل هذه و ضربنا كل عدد منها بتسعة ماليني يظهر لنا بعد               إذاف

فعطارد مـثالً يبلـغ     ،،،  .  الشمس  السيارة اليت هي يف مرتلة ذلك العدد عن         
مليون ميل كما سبق القول ، و مبا أن مرتلته يف           ) ٣٦(متوسط بعده عن الشمس   

يكون حاصـل   ٩٠٠٠٠٠٠×٤ ضربنا   إذاف) ٤(ىل فيكون رقمها    والبعد هي األ  
و هكذا تسري النسبة يف بعد كل سيار عن الشمس          . مليون ميل   ) ٣٦(الضرب  

 .مع فروق خمتلفة قليلة 
 
ت األبعاد تسع منـازل  أوا كيف تكون املنازل اليت اكتشفوها يف تف أوكنهم ر و ل 

 .يف حني أن الكواكب املعروفة مثانية 
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ليس فيها كوكب ، بل يـأيت بعـد املـريخ           ) ٢٨(فقد وجدوا أن مرتلة العدد      
فمـا   ) . ٥٢(، كوكب املشتري الذي هو صاحب العدد        ) ١٦(صاحب العدد 

 وإما   ا أن تكون النسبة اليت اكتشفوها غري مطردة       هو السر يف هذا الفراغ ؟ إم      
 مليـون   ٢٥٢على  ) ٢٨(أن يكون هنالك كوكب غري منظور يف مرتبة العدد          

 .ميل عن الشمس ، أي بني املريخ و املشتري 
و من عجائب النظام الباهر أم وجدوا أخرياً يف هذا الفراغ الشيء الذي قدروا            

 جيدوه كوكباً كبرياً بل وجـدوا كويكبـات         و لكنهم مل  . أنه البد من وجوده     
صغرية كثرية تدور كلها يف الفراغ املذكور الذي بني املريخ و املشـتري أي يف               

فهل هذا التناسب يف مواقع النجوم و       . نفس املرتلة اليت حسبوها من قبل فارغة        
 أقدارها ، و مواقع الكواكب و أبعادها ، كله أثر من آثار املصادفة العمياء
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 هو جزء من اموعة الشمسية، وهذه اموعة تتألف مـن           األرضفإن كوكب   
 جنماً متوسط   تسعة كواكب سيارة تدور يف فلك حول الشمس، وتعترب الشمس         

احلجم مقارنة بالنجوم املوجودة يف الكون، وهذه الكواكب تتبعها أقمار يبلـغ            
 الثالث من ناحية بعده عـن       األرضون قمراً، ويعترب كوكبنا     عددها أربعة ومخس  

الً حجم اموعة الشمسية اليت ننتمي إليها فقطر الشمس         أوولنتأمل  . الشمس  
 اليت يبلغ   األرض، وبتعبري آخر لو قمنا بتصغري       األرض مرة بقدر قطر     ١٠٢يبلغ  

طفـال   كم حىت تبلغ حجم الكرة الزجاجية اليت يلعب ا األ          ١٢٢٠٠قطرها  
عندئذ تكون الشمس حبجم ضعفي كرة القدم، ولكن النقطة الغريبة اليت تلفت            
االنتباه هي املسافة الفاصلة بينهما فلو صغرناها كما صغرنا احلجم لكـل منـها     



 - ٢٤٠ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 متراً أما الكواكب البعيدة فتصبح على بعد        ٢٨٠عندئذ تصبح املسافة الفاصلة     
بالرغم من حجمها اهلائـل فإـا       كيلومترات عديدة، ولكن اوعة الشمسية و     

تتواضع أمام جمرة درب التبانة اليت تعترب جزءا منها، ألن هذه ارة حتتوي على              
 ٢٥٠جنوم ومشوس كثرية ومعظمها أكرب حجماً من مشسنا ويربو عددها علـى             

، ولتوضـيح   "ألفا سـنتوري    " بليون جنم، وأقرب هذه النجوم إلينا جنم يدعى         
 إىل األرض املثال السابق الذي صـغرنا فيـه         إىلنا نرجع   مدى قربه من جمموعت   

"  متراً عندئذ يكون النجم      ٢٨٠حجم كرة زجاجية صغرية والشمس تبعد عنها        
 . كيلومتر من الشمس ) ألف٧٨(على بعد يقدر بـ " الفاسنتوري 

 
 بقـدر ذرة غبـار      األرض كأن تصبح    و دعونا نصغر املثال السابق بنسبة أكرب،      

بالعني اردة، عندئذ تصبح الشمس حبجم مثرة اجلوز وتبعد عـن           تكاد ال ترى    
 ٦٤٠ أمتار، وجنم الفاسنتوري سيكون يف هذه احلالة على بعد           ٣ مبسافة   األرض

 بليون جنم تفصـل     ٢٥٠كم من الشمس، إذن فمجرة درب التبانة حتتوي على          
ـ              رة بينها هذه املسافات الشاسعة جداً، وتقع مشسنا على أحد أطراف هـذه ا

واألغرب من ذلك أن حجم هذه ارة يعتـرب صـغرياًُ    . ذات الشكل احللزوين    
جداً باملقارنة مع حجم الكون، فالكون حيتوي على جمرات أخرى يقدر عـددها             

أما املسافات الفاصلة بني هذه ارات فأكرب من املسافة         ..  بليون جمرة    ٢٠٠بـ
ملسافة الفاصـلة بـني األجـرام       و ا .بني الشمس والفاسنتوري مباليني املرات      

ية وطريقة انتشارها يف الكون تعترب مالئمة والزمة الستمرار احلياة علـى          أوالسم
 فهذه املسافات الفاصلة مرتبة وموجودة بطريقة تتالءم مع القوى املؤثرة           األرض

، وكذلك تعترب هـذه     األرضوبالتايل تشكل عامالً ضرورياً للحياة على كوكب        
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لة عامالً مؤثراً على باقي الكواكب وأفالكها تأثرياً مباشراً، ولو          املسافات الفاص 
كانت هذه املسافات اصغر قليالً ألثرت قوى اجلذب اهلائلة املوجودة بني كلتل            

 إحداث خلخلة يف أفـالك الكواكـب،        إىلالنجوم املختلفة وبالتايل أدى ذلك      
ارة، ولو كانت هذه    ت كبري يف احلر   أو تف إىلوهذه اخللخلة كانت ستؤدي حتماًُ      

املسافات أكرب قليالً لتشتت املعادن املنطلقة من النجوم العمالقة وملـا نشـأت             
وتعرب املسافات الكونية احلالية مثالية ومالئمـة لنشـوء          . األرضكواكب مثل   

 . جمموعات مشسية كاليت ننتمي إليها 
 

 كتابه مصـري     يف ويقول الربوفسور مايكل دينتون األخصائي يف الكيمياء احليوية       
الطبيعة إن املسافة الفاصلة بني النجوم العمالقة بل كافة النجوم تعتـرب قضـية              

 مليون ميل بني جنـوم      ٣٠حساسة جداً، فهذه املسافات تقدر كمتوسط هلا بـ         
جمرتنا، ولو تغريت هذه املسافات بأن تكون أقل قلـيالً ألصـبحت مـدارات              

 لكانت املادة املنطلقة مـن قبـل        الكواكب غري مستقرة، ولو كانت أكرب قليالً      
متشتتة تشتتاً كبرياً للغاية لدرجة ينعدم معه تشكل        ) سوبر نوفا   (النجوم املنفجرة   

فإن كنا نريد كوناً صاحلاً ومالئماً للحياة       . جمموعات مشسية مثل اليت ننتمي إليها       
 .. لكان من الضروري استمرار النجوم املنفجرة يف االنفجار على وترية معينـة           

علماً أن هذه االنفجارات تعترب حمددة للمسافات املعينة الفاصلة بـني النجـوم،        
. ]1[وإن هذه املسافات البعيدة واحملددة موجودة فعلياً ومتارس تأثريها املباشـر            

حدث عن هذه املسافات الشاسعة يف كتابه       أما الربوفيسور جورج كرنشتاين فيت    
 أصبحت النجوم أقرب مما هي عليـه اآلن فـال           إذا: قائالً  " الكون التكافلي   " 

حيدث إال فرق طفيف يف املفاهيم الفيزيائية الفلكية، فقد ال حيدث أي تغـيري يف               
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  األخرى، ولو نظـر    السماويةالعمليات الفيزيائية اجلارية يف النجوم ويف األجرام        
 جمرتنا من نقطة بعيدة عنها فال ميكن متييز أي تغيري فيها عدا أن عدد النجوم                إىل

د أن أضـيف أن  أواليت نراها وحنن مستلقني على األعشاب يصبح أكثر عفـوا          
 مثلي يلقي على هذه النجـوم       إنسانهناك فرقاً آخر حيدث وهو استحالة وجود        

 ١٣لفضاء شرط أساسي لوجودنا     فهذه املسافات الشاسعة واهلائلة املوجودة يف ا      
و يوضح كرينشتاين سبب هذا بأن الفراغات واملسافات البينية املوجودة يف           ...  

الفضاء تعترب عالمة رئيسياً يف تأمني املتغريات الفيزيائية بشـكل مالئـم حليـاة              
ـ  ومن ناحية أخرى فإن هذه الفراغات الواسـعة دون ارتطـام             نساناإل نا أرض

 .  العمالقة الساحبة يف الفضاء السماويةباألجرام 
 

 و ملخص القول 
 يف الكـون تـتالءم يف أبعادهـا         السـماوية أن طريقة انتشار وتوزيع األجرام      

 أو واستمراره وأن هذه الفراغات مل تأت اعتباطـاً          نسانومواضعها مع حياة اإل   
 بصورة عشوائية بل تعترب نتيجة لعلمية خلق من أجل غاية معينة، ويقول اهللا عز             

:  خلفتا من أجل حكمـة معينـة   األرضات وأووجل يف آيات عديدة بأن السم   
)  ما السلَقْنا خمأوو ـفَِح       األرضاِت وةٌ فَاصةَ آلِتياعِإنَّ السو قا ِإالَّ ِبالْحمهنيا بمو 

].  .. احلجر  سورة  [} ٨٦{ِإنَّ ربك هو الْخالَّق الْعِليم      } ٨٥{الصفْح الْجِميلَ   
)اء وما السلَقْنا خماألرضو ا لَاِعِبنيمهنيا بمنبياءاألسورة [}١٦{ و.[  
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 وجعلَ الظُّلُماِت والنـور     األرضاِت و أوالْحمد ِللِّه الَِّذي خلَق السم     {تعاىلقال  
 سورة األنعام) ١(}  ِبربِهم يعِدلُونَثُم الَِّذين كَفَرواْ

 .     سورة احلاقة٣٨،٣٩  }فَلَا أُقِْسم ِبما تبِصرونَ وما لَا تبِصرونَ { ـ 
 

 ..فما هو هذا الضوء الذي نرى به األشياء ؟
 .و ما هو هذا الذي أقسم اهللا بأننا نبصره و ال نبصره ؟

  بأعظم آياته من املخلوقات ؟وهو جلت قدرته ال يقسم يف القرآن إال
 

نا من الشمس و من كل كوكـب مضـيء تـأيت         أرض إىلإن األشعة اليت تصل     
كما كانوا يقولون، مهتزة باهتزازات خمتلفة يف عددها، أي يف           )األثري(       عرب

أمواج خمتلفة يف أطواهلا ، و لكن أبصارنا ال تستطيع أن ترى من هذه األمـواج                
اً ، و هي األمواج اليت حتدث ألوان الطيف الشمسي السـبعة            إال جزء قليالً جد   

و اخـتالف   .  األمواج األخرى أما األمواج األخرى فال ميكـن رؤيتـها             أما.
فأطوال األمواج  : األمواج يف أطواهلا، هو الذي يفرق بينها يف ألواا و تأثرياا            

هي األمـواج    ال تقصر عن ست موجات يف البوصة ،           اليت يقدر باألموال ، و    
 قصرت األمواج عن ذلك أصبحت حتدث احلرارة        إذاف. اليت تؤثر يف الالسلكي     

ألننا ال نراها ما دام طوهلا ال يزيد عـن          ) أمواج احلرارة املظلمة    (    ، نسميها   
 .جزء من ثالثني ألف جزء من البوصة 
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(  سـميها تأثري يف أبصارنا فن    هذا احلد بسرعتها تصبح قادرة على ال       جتاوزت إذاف
و خيتلف لون   . و هي اليت حتدث ألوان الطيف الشمسي السبعة         ) أمواج الضوء   

فعندما تكـون سـرعتها يف البوصـة         هذه األمواج املرئية باختالف سرعتها ،       
 قصرت عن ذلك حتـدث      إذاألف موجة ، حتدث الضوء األمحر ف      ) ٣٤(الواحدة  

فـإذ أزداد قصـرها     .  النيلي   الربتقايل ، مث األصفر ، مث األخضر مث األزرق ، مث          
ألف موجة منـها    ) ٦٠( كثرياً ، وأصبحت األمواج أمواج متقاربة حبيث تشغل         

الذي يظهـر لنـا     ) فوق البنفسجي ( بوصة واحدة ، فإا حتدث الضوء املسمى      
ووراء ذلك سالمل كثرية ، فان العامل املنظور ليس إال          . ية  أوتأثريه يف املواد الكيم   

فاألمواج األثريية املعروفة حـىت اآلن      .  العامل غري املنظور     إىلنسبة  شيئاً ضئيالً بال  
سلماً ، املنظور منها سلم واحد ، و السالمل األخـرى           ) ٢٧( تنتظم يف أكثر من     

فَلَا أُقِْسم ِبمـا تبِصـرونَ ومـا لَـا        {تعاىلفهل فهمنا معىن قوله     . غري منظورة   
  سورة احلاقة٣٨،٣٩   }تبِصرونَ
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 } آيات لِّلْموِقِنني وِفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبِصرونَاألرضوِفي { : تعاىلقال 
  ٢١ ، ٢٠سورة الذاريات

 
 ،و هو من أعظم علمـاء اهلنـد يف الطبيعـة و             قال الدكتور عناية اهللا املشرقي    

 الغرب ، الكتشافاته العديـدة و أفكـاره      الرياضيات ،و يتمتع بشهرة كبرية يف     
خرجت مـن بـييت     : ل من عرض فكرة القنبلة الذرية ، قال         أواجلديدة و هو    

ـ  ١٩٠٩لقضاء حاجة ما ، و كان ذلك يوم األحد من أيام سنة               يب أرى   إذام ف
الفلكي املشهور السري مجيس جيرت األستاذ جبامعة كمربج ، فـدنوت منـه ، و               

إن مشسيتك حتـت إبطـك      : فقلت له       تريد مين ؟   إذام: سلمت عليه فسألين    
فتبسم السري جيمس و فتح مشسيته على الفـور ، و توقـف             ! رغم شدة املطر    

 .عليك أن تأخذ شاي املساء عندي : حلظة مث قال 
 داره يف املساء ، خرجت ليدي جيمس يف متـام السـاعة             إىلو عندما و صلت     

جيمس ينتظرين ، و عندما دخلت عليه يف        الرابعة بالضبط ،و أخربتين أن السري       
 .الغرفة وجدت أمامه منضدة صغرية موضوعة عليها أدوات الشاي 

 
ـ : و كان الربوفيسور منهمكاً يف أفكاره ، و عندما شعر بوجودي ، سألين                إذام

ية ،  أوتريد ؟ و دون أن ينتظر ردي ، بدأ يلقي حماضرة عن تكوين األجرام السم              
بعادها وفواصلها الالمنتاهيـة ،و طرقهـا و مـداراا و           و نظامها املدهش و أ    
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جاذبيتها و طوفان أنوارها املذهلة ، حىت إنين شعرت بقليب يهتـز يبـة اهللا و                
 .جالله 

 
 فوجدت شعر رأسه قائماً ،و الدموع تنهمر من عينيه و  و أما السري جيمس

 : يداه ترتعدان من خشية اهللا ، و توقف فجأة مث بدأ يقول 
 !يا عناية اهللا " 

عندما ألقي نظرة على روائع خلق اهللا يبدأ وجودي يرتعش من اجلالل اإلهلـي ،            
أجد أن كل جزء مـن كيـاين        " إنك عظيم   " و عندما أركع أمام اهللا وأقول له        

ن ،و أحس بسـعادة     مىت و أشعر بسكون و سعادة عظي       يؤيدين يف هذا الدعاء ،    
 يا عناية اهللا خان ؟... تفوق سعادة اآلخرين ألف مرة ،أفهمت 

 لقد أحدثت هذه احملاضرة طوفان يف عقلـي و  :و يضيف العالمة عناية اهللا قائالً      
يا سيدي لقد تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية الـيت رويتموهـا يل ،و             : قلت له   

تذكرت ذه املناسبة آية من كتاب اهللا فلو مسحتم يل لقرأا عليكم فهز رأسـه               
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماء ماء        {:ور فقرأت عليه اآلية التالية    بكل سر : قائالً  

فَأَخرجنا ِبِه ثَمراٍت مختِلفًا أَلْوانها وِمن الِْجباِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها            
 ودس اِبيبغَرا     وو ابوالداِس والن ِمنى       وشخا يمِإن كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخاِم معلْأَن

       غَفُور ِزيزع اء ِإنَّ اللَّهلَماِدِه الْعِعب ِمن فصرخ __ سورة فاطر   ) ٢٨/ ٢٧( } اللَّه
 ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَمـاء ِإنَّ          {.... قلت ؟    إذام: السري جيمس قائالً    

     سورة فاطر) ٢٨(} ه عِزيز غَفُوراللَّ
إن األمر الذي كشفت عنه درسـته و  . و غريب و عجيب جداً   !.. مدهش  

 .من أنبأ حممد به ؟. اكتشفته بعد مخسني سنة من البحث 
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يات املتحدة أجرى جمموعة دراسات      يف الوال  قام الدكتور الدكتور أمحد القاضي    
على ناس غري مسلمني وال يعرفون العربية أصالً، باالتفاق مـع املستشـفيات             

بغـض  -وباتفاق مع املرضى أنفسهم، يقول أنه أثبت عملياً أن مساع القـرآن             
 زيادة درجة املناعة عند الناس، وهذا بينقل        إىل يؤدي   -النظر عن فهمه واستيعابه   

 معىن آخر إنه ليس عالج واحد لكل األمراض بقـدر  إىل) اٌء لِّلناِسِفيِه ِشفَ(يعين  
أنـت ملـم ـذه      .. مة كل األمراض، أنت   أوما هو يعين يؤهل جهاز املناعة ملق      

 الدارسة، حبجم تأثري القرآن على جهاز املناعة؟
 

قام ا الدكتور أمحد يف الثمانينات تقريباً ونشرت كبحث جيد، وتبعت ذلـك             
خرى أجريت يف مصر وأجريت يف بعض املناطق األخرى، تبني أن حـىت             أحباث أ 

 إىل الذي ال يفهم اللغة العربية ومل يسمع بالقرآن سابقاً، حينما تعـرض              نساناإل
 عـدة   إىلقد قسم املرضى    .. ة من صوت قارئ أثناء هذه التجربة، و       ومساع تأل 

 حلن القرآن حـىت     أقسام، جمموعة مسعت القرآن جمموعة مسعت لغة عربية بنفس        
نستثين هذا األمر نكون حمايدين، وجمموعة مسعت موسيقى وجمموعـة مل تسـمع       
شيئاً، ووضعت أجهزة على الدماغ لتقيس موجـات الـدماغ ومعرفـة هـذه        
الذبذبات طبعاً ميكن معرفتها من ِقبل املختصني، هذه موجات اهلـدوء، هـذه             

 القـرآن   إىللذين استمعوا   موجات التوتر، هذه موجات كذا وكذا؟ فوجد بأن ا        
هم أكثر الناس الذين ظهرت عالمات الراحة النفسية والطمأنينـة والسـكينة            
عليهم مع أم مل يسمعوا بالقرآن سابقاً، و هناك دراسة أخرى أُجريت يف مصر              
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مخس نبتات قمح، واحدة وضـع جنبـها        .. على النباتات، أُحِضرت نبتة قمح    
الم عريب عادي وواحدة متت على حاهلـا و مل          ة قرآنية وواحدة ك   ومسجل لتأل 

يوضع أمامها أي شيء ، وواحد موسيقى وواحدة وضعت جنبها كلمات شـتم             
 كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن اليت شتمت ماتـت وأن           إذاوسب للنبات، فم  

اليت مسعت موسيقى انتعشت قليالً، أما تلك اليت مل يوضع أمامها أي شيء كـان   
 الكالم العريب منت زيادة قليلة عن اليت مل يوضع          إىل استمعت   منوها عادي واليت  

عن باقي النباتات   % ٧٠ القرآن فقد زادت     إىلجبانبها شيء ، أما اليت استمعت       
. 
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 عليـه وسـلم      أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا     نبياءاأل امليثاق على    تعاىللقد أخذ اهللا    
 بعث وهم أحياء ، وأن يبلغوا أقوامهم بذلك ليشيع خربه بني مجيع             إذاوينصروه   

﴿ وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق النِبيني لَما َءاتيتكُم ِمن ِكتاٍب وِحكْمـٍة            :تعاىلقال  .األمم  
ِه ولَتنصرنه قَالَ َءأَقْررتم وأَخـذْتم      ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق ِلما معكُم لَتؤِمنن بِ       

            ﴾ـاِهِدينالش ِمـن كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرِري قَالُوا أَقْرِإص لَى ذَِلكُمآل (ع
 ).٨١:عمران

 
وذلك ألن الرسل كانوا يبعثون يف أقوامهم خاصة ، وبعث حممد صلى اهللا عليه              

، وكان مما قاله عيسى عليـه السـالم         نبياءاألفبشر به مجيع    للناس كافة،  وسلم  
 ِإنـي   إسـرائيل ﴿وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يابِني         عنه تعاىللقومه كما ذكر اهللا     

               ـأِْتي ِمـنوٍل يسا ِبررشبماِة وروالت ِمن يدي نيا بقًا ِلمدصم كُمولُ اللَِّه ِإلَيسر
﴾ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيِبالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همِدي اسع٦:الصف(ب( 

 
 والبشارات يف الكتب السابقة) .٢(
صاف اليت وردت عن مقدم حممد صـلى اهللا عليـه           وهي تلك األنباء واأل   ) ٣(

 وصفة أصـحابه    مبينة امسه وصفاته البدنية واملعنوية ونسبه ومكان بعثته،        وسلم  
وصفة أعدائه ، ومعامل الدين الذي يدعو إليه، واحلوادث اليت تواجهه، والـزمن             
الذي يبعث فيه، ليكون ذلك دليالً على صدقه عند ظهـوره بانطبـاق تلـك               

صاف وبشارات تلقاها أهل تلك األديان نقـالً عـن          أوصاف عليه ، وهي     واأل
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بقـرون    اهللا عليـه وسـلم       رهبام وأحبارهم وكهنتهم قبل والدة حممد صلى      
 تلك البشارات، ودلل ا على صدق حممـد  إىلوقد أشار القرآن الكرمي   . كثرية

 في﴿ ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَست مرسلًا قُلْ كَ       تعاىلفقال  . صلى اهللا عليه وسلم     
﴿ تعـاىل وقال  ).٤٣:الرعد(ِباللَِّه شِهيدا بيِني وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب﴾       

وقـال  ).١٩٧:الشـعراء (﴾إسـرائيل لَم يكُن لَهم َءايةً أَنْ يعلَمه علَماُء بِني         أو
 عن حممدصـلى اهللا     تعاىلوقال  ).١٩٦:الشعراء(ِلني ﴾ أو﴿وِإنه لَِفي زبِر الْ   تعاىل

مـا يعِرفُـونَ أَبنـاَءهم      ﴿الَِّذين َءاتينـاهم الِْكتـاب يعِرفُونـه كَ       :عليه وسلم   
 ).١٤٦:البقرة(﴾
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وأا مـذكورة     عليه وسلم     أمية الرسول صلى اهللا    إىللقد أشار القرآن الكرمي     

 ﴿ الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَّـِذي         تعاىلقال  .جنيلعند أهل التوراة واإل   
إن أمية الـنيب    ). ١٥٧:األعراف( ﴾ إجنيليِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة والْ     

ل مرة موجود عند أهل الكتاب      وليه أل صلى اهللا عليه وسلم وكيفية بدء الوحي إ       
اقـرأ  : ويدفع الكتاب لألمي ويقال له    : " فقد جاء يف سفر أشعيا    . يومنا هذا    إىل

 "أنا أمي : هذا أرجوك فيقول
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وهذا ترمجة للنص الذي ورد يف نسـخة امللـك          ) أ. ( أي لست بقارئ      )٤ (
تـوراة  ثـق النسـخ لل    أوجيمس للكتاب املقدس املعتمدة عند النصارى وهي        

  عندهمجنيلواإل
 : ورد ما ترمجته كاآليتBible Good Newsويف النسخة املسماة  .  )٥(

 شخص ال يستطيع القراءة وتطلب إليه أن يقرأه عليك سيجيب           إىل تعطيه   إذا" 
وبينما جند هذا النص الواضح يف الطبعات اإلجنليزية        ) ب." (بأنه ال يعرف كيف     

ذا النص يف نسخته العربية فجعلوا العبـارة        نرى أن القسس العرب قد حرفوا ه      
 :كاآليت 

ال أعـرف  : اقرأ هذا فيقـول  :  يدفع الكتاب ملن ال يعرف الكتابة ويقال له    أو"
فالسائل يطلب القراءة والـنيب     ! فانظر كيف حرفوا النص     ) ت).(٦" (الكتابة

وهذا التحريف مقصود لـئال تتطـابق احلادثـة     ! ينفي عن نفسه معرفة الكتابة      
املذكورة يف النص السابق مع قصة نزول جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا              

 النيب صلى اهللا عليه وسـلم عـن نفسـه           فيعليه وسلم ومطالبته له بالقراءة فن     
وقد وقع يف مرسل عبيد بن عمـري        : قال احلافظ ابن حجر     . القدرة على القراءة  

أتاين جربيل بنمط مـن     : " ل  عند ابن إسحاق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا         
وكم من الزمن قد مر      . )٧" (ما أنا بقارئ  : اقرأ ، قلت    : ديباج فيه كتاب قال     

بعد عيسى عليه السالم ، وما نزل وحي على نيب أمي إال على النيب األمي حممد                
 .الذي جيدون أميته مكتوبةً عندهم حىت يومنا هذا  صلى اهللا عليه وسلم 

 
 2-�D� hi�  : 
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 يومنـا   إىل ال تزال نسخ التوراة باللغة العربية حتمل اسم حممد جلياً واضحاً             - أ
 اخلامس الفقرة السادسة عشر وردت      اإلصحاحففي نشيد األنشاد من  يف       . هذا

ومعـىن  ) ث.(ِحكو ممتكيم ِفكلّو حممدمي زيه دودي فَزيه ريعي       : هذه الكلمات 
فـالفظ  ".  هذا حبييب وهذا خليلي    كالمه أحلى الكالم إنه حممد العظيم     : "هذا  

العربي يذكر اسم حممد جلياً واضحاً ويلحقه بـيم اليت تسـتعمل يف العربيـة              
  يف املعجم املفهرس للتوراة أيضاواسم حممد مذكور . للتعظيم

 هـي كـالم اهللا      اإلنشادوهذا ليس دليل علي أننا نؤمن أن نشيد          : ملحوظة( 
 كان يعـرف    اإلنشادكاتب اهول لنشيد    وفيها نبوات عن رسول اهللا ولكن ال      

بأن يوجد نيب سيأيت وكالمه أي القرآن الكرمي مجيل ومنظم حسب فهمه ولذلك             
 )قال كالمه أحلي كالم أنه حممد العظيم أي القرآن الكرمي 

 
لكن يـد    .  )٩"(حممد مي "عند بيانه هذا اللفظ املتعلق بالنص السابق        ) ث))(٨

هو اسـم الـنيب     " حممد"ارى تأىب التسليم بأن لفظ      التحريف عند اليهود والنص   
هـو  " حممد مي "فيقولون إن معىن لفظ     . وتصر على أنه صفة للنيب وليس امساً له         

كما جاء يف نسخة امللك جيمس املعتمـدة عنـد          " املتصف بالصفات احلميدة  "
كالمـه أحلـى    "وعليه فيكون املعىن هلذه اإلشـارة عنـدهم         ) ج.(النصارى  

 )ح". (نه صاحب الصفات احلميدة إ)١٠(الكالم
 

حممد العظيم الرسول صلى اهللا عليـه   " حممد مي "فمن هو ، يا أهل الكتاب ، غري         
الذي كالمه أحسن الكالم وهو احملمود يف صفاته كلها ، وهو حبيب اهللا              وسلم  

هذا هو حبييب وهـذا     . "وخليله كما جاء ذلك يف نفس النشيد عقب ذكر امسه           
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 وأما ما جاء عن امسه عند النصـارى ، فقـد ورد يف              -  ب  )ج،ح".(هو خليلي 
يف قول عيسى عليه السالم وهـو  ) ١١( يوحناإجنيلعدة أماكن، منها ما جاء يف    

لكين أقول لكم إنه من اخلري لكم أن أنطلق ألنه إن مل أنطلق             : "خياطب أصحابه   
عن الكلمة  أصلها منقول   " املعزي"وكلمة  ) ....خ."(ال يأتيكم املعزي الفارقليط   

.  أمحد أواليونانية باراكلي طوس احملرفة عن الكلمة بريكلوطوس اليت تعين حممد           
ت بني اللفظني يسري جداً ، وإن احلروف اليونانية كانت متشـاة ،             أوإن التف "

من الكاتب يف بعض النسـخ      " باراكلي طوس  "إىل" بريكلوطوس"وإن تصحيف   
ـ            ذه النسـخة علـى النسـخ       قريب من القياس ، مث رجح أهـل التثليـث ه

 )١٢."(األخرى
استبعدته الكنيسة يف عهدها القـدمي عـام        " برنابا "إجنيل امسه   إجنيلجـ وهناك   

م بأمر من البابا جالسيوس ، وحرمت قراءته وصودر من كل مكان، لكن             ٤٩٢
 على  جنيلوشاء اهللا أن يظهر هذا اإل     . مكتبة البابا كانت حتتوي على هذا الكتاب      

وفيها ذكر  " اإلبريانوس"الذي عثر على رسائل     " فرامرينو"يين امسه   يد راهب الت  
 برنابـا   إجنيـل  البحث عن    إىل برنابا يستشهد به، فدفعه حب االستطالع        إجنيل

فوجد يف  " سكتش اخلامس " البابا   إىل مبتغاه عندما صار أحد املقربني       إىلوتوصل  
 أن يـأيت حممـد      إىللك   أنه سيزعم أن عيسى هو ابن اهللا وسيبقى ذ         جنيلهذا اإل 

وسيبقى هذا  ":" ٢٢" برنابا يف الباب     إجنيليقول  . رسول اهللا فيصحح هذا اخلطأ    
 أن يأيت حممد رسول اهللا الذي مىت جاء كشف هذا اخلداع للـذين يؤمنـون        إىل

 الـذي حاربتـه     جنيلوقد اسلم فرامرينو وعمل على نشر هذا اإل       ".بشريعة اهللا 
 هذا وقد كان اسم النيب صـلى اهللا عليـه           -د. .  .. )١٣(الكنيسة بني الناس  

وسلم موجوداً جبالء يف كتب اليهود والنصارى عرب التاريخ ، وكـان علمـاء              
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املسلمني حياجون األحبار والرهبان مبا هو موجود من ذكر حممد صلى اهللا عليـه             
مي الَِّذي يِجدونـه    الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُ    ( :  تعاىلوسلم يف كتبهم،قال    

 يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ       إجنيلمكْتوباً ِعندهم ِفي التوراِة والْ    
انت لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ ويضع عنهم ِإصرهم والْأَغْاللَ الَِّتي كَ          

            هعِزلَ مالَِّذي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين ِهملَيأوع  مه لَِئك
 )١٥٧:ألعراف) (الْمفِْلحونَ

 
 إين جعلت امسك حممداً ، يا حممد يا قـدوس  :"جاء يف سفر أشعيا     • : ومن ذلك 

 ذكر هذه الفقرة علي بن ربن الطربي الـذي          "الرب ، امسك موجود من األبد       
الدين والدولة ، وقـد تـويف عـام         : كان نصرانياً فهداه اهللا لإلسالم يف كتابه        

 األرضمسعنـا مـن أطـراف     :" أيضاوجاء يف سفر أشعيا  • ) . ١٤(هـ٢٤٧
إن اهللا جاء مـن التيمـان ،        :" وجاء يف سفر حبقوق       •  )١٥"(صوت حممد   

 األرضان ، لقد أضاءت السماء من اء حممد ، وامتألت           والقدوس من جبل فار   
وذكـره  ) ١٦(ذكره علي بن ربن الطربي يف كتابه الدين والدولـة         " من محده   

إبراهيم خليل امحد ، الذي كان قساً نصرانياً فاسلم يف عصرنا ونشـر العبـارة               
 .هـ ١٤٠٩السابقة يف كتاب له عام 

 
يه ال أعطيه لغريه ، أمحد حيمد اهللا محـداً          وما أعط  " :أيضاوجاء يف سفر أشعيا     • 

 ، فتفرح به البرية وسكاا ، ويوحدون اهللا على          األرضحديثاً ، يأيت من أفضل      
وذكره عبد اهللا الترمجان الـذي      ) . ١٧"(كل شرف ، ويعظمونه على كل رابية      

. هـ  ٨٣٢انسلم تورميدا ، وكان قساً من أسبانيا فأسلم وتويف عام           : كان امسه   
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ِإنَّ ِلي أَسماًء ، أَنا     :  يقول   eمسعت رسول اهللا    : لقد روى جبري بن مطعم قال       و
محمد وأَنا أَحمد وأَنا الْماِحي الَِّذي يمحو اللَّه ِبي الْكُفْر ، وأَنا الْحاِشر الَّـِذي               

    اِقبا الْعأَنِمي،ولَى قَدع اسالن رشحتعاىل قال اهللا ) .١٨(ي :    نى ابِإذْ قَالَ ِعيسو﴿
 ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم مصدقًا ِلما بين يـدي ِمـن التـوراِة              إسرائيلمريم يابِني   

حر ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه أَحمد فَلَما جاَءهم ِبالْبيناِت قَالُوا هذَا سِ            
 ).٦:الصف(مِبني﴾

 ، وهو الربوفيسور عبد     ويقول مطران املوصل السابق الذي هداه اهللا لإلسالم       • 
إن العبـارة   ) : ١٩(حممد يف الكتاب املقـدس    : د اآلشوري يف كتابه     أواألحد د 

 السالم ، وبالنـاس  األرضاد هللا يف األعايل ، وعلى  : " الشائعة عند النصارى    
 إسالم  األرضاد هللا يف األعايل ، وعلى       : " كذا ، بل كانت     مل تكن ه  " املسرة  

هـ و لقد جاء ذكر اسم النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف             "  .....، وللناس أمحد    
" مـا نصـه     )٢٠"(السامافيدا"الكتب املقدسة عند اهلندوس فقد جاء يف كتاب         

ر كما يقبس   أمحد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة باحلكمة وقد قبست من النو           
 وجاء يف كتاب أدروافيدم أدهروويدم وهو كتاب        -و) ....د".. (من الشمس   

أيها الناس امسعوا وعوا يبعث احملمد بـني أظهـر           "  )٢١(مقدس عند اهلندوس  
 .  )٢٢"(وعظمته حتمد حىت يف اجلنة وجيعلها خاضعة له وهو احملامـد          ... الناس  

وشـى وشـى    "بفوشيا برامن    وجاء يف كتاب هندوسي آخر هو        -ز)  ....ذ(
يف ذلك احلني يبعث أجنيب مع أصحابه باسم حمامد امللقب بأستاذ           ): " ٢٣"(برامن
ويف قولـه اخلمـس   ) ر" . ( ، وامللك يطهره بـاخلمس املطهـرات      )٢٤(العامل

 الصلوات اخلمس اليت يتطهر ا املسلم مـن ذنوبـه كـل             إىلاملطهرات إشارة   
 )٢٥(يوم
 



 - ٢٥٦ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد
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 لقد دعا سيدنا إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما الصالة والسالم اهللا ومها مبكة أن             
جيعل من ذريتهما أمة مسلمة له ، وأن يبعث فيهم رسوالً منهم ، وقد ذكـر اهللا                 

نا أُمةً  ﴿ربنا واجعلْنا مسِلميِن لَك وِمن ذُريتِ      تعاىل دعاءمها يف قوله     تعاىلوسبحانه  
         ِحيمالر ابوالت تأَن كا ِإننلَيع بتا واِسكَننا مأَِرنو ةً لَكِلمسثْ  ١٢٨معابا ونبر

           كِإن كِّيِهمزيةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكَءاي ِهملَيلُو عتي مهولًا ِمنسر ِفيِهم
  ).١٢٩-١٢٨:البقرة(﴾١٢٩عِزيز الْحِكيمأَنت الْ

 
 وقد جاء يف التوراة ذكر للوعد اإلهلي إلبراهيم أن جيعل من ذرية إمساعيـل               -أ

وأما إمساعيل فقـد    :" مايأيت) ٢٦(أمة هداية عظيمة ، فقد ورد يف سفر التكوين        
 يلـد ،    اثىن عشر رئيساً  . مسعت لك فيه، هاأنا أباركه وأمثّره وأكثّره كثرياً جداً        

 ) ز." (واجعله أمة كبرية 
) س).(٢٧"( سأجعله أمة ألنه نسـلك     أيضاوابن اجلارية   : "أيضا وورد فيه    -ب

ومل تكن هناك أمة هداية من نسل إمساعيل إال أمة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم                 
  ).١١٠:آل عمران(﴿كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس ﴾:اليت قال اهللا عنها 

 
:" على لسان موسى عليه السـالم       )٢٨( وقد جاء يف التوراة يف سفر التثنية       -ج

أقيم هلم نبياً من وسط أخوم مثلـك        . قد أحسنوا فيما تكلموا   : قال يل الرب    
واملقصود باخوم أبناء إمساعيل عليه السالم ألنـه        )ش. "(وأجعل كالمي يف فمه   

، حيث مها ابنا إبـراهيم      يلإسرائأخو إسحاق عليه السالم الذي ينسب إليه بنو         
اخلليل عليه السالم، وحممد صلى اهللا عليه و سلم من ذرية إمساعيل ولو كانـت               
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صـلى اهللا   فمحمد .  )٢٩"(منهم: " لقالتإسرائيلالبشارة ختص أحداً من بين 
عليه وسلم هو من وسط أخوم ، وهو مثل موسى عليه السالم نيب ورسـول                

ملشركني وتزوج وكان راعـي غـنم ، وال         وصاحب شريعة جديدة ، وحارب ا     
تنطبق هذه البشارة على يوشع كما يزعم اليهود ألن يوشع مل يوح إليه بكتاب ،               

) ٣٠. "( مثـل موسـى    إسرائيلومل يقم بعد نيب يف      : " كما جاء يف سفر التثنية      
كما أن البشارة ال تنطبق على عيسى عليه السالم كما يزعم النصارى، إذ             ) ض(

ل موسى عليه السالم من وجوه ، فقد ولد من غريأب وتكلم يف املهد              مل يكن مث  
.   إليـه    تعاىلومل تكن له شريعة كما ملوسى عليه السالم ، ومل ميت بل رفعه اهللا               

أمـا قـرأمت قـط يف       )٣٢(قال هلم يسوع  :" جاء ما يلي  )٣١( مىت إجنيل ويف   -د
ن قبل الرب كان    م.يةأواحلجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الز        .الكتب

لذلك أقول لكم إن ملكوت اهللا يرتع منكم ويعطـى          .هذا وهو عجيب يف أعيننا    
 أمـة   إىل إسـرائيل وهذا معناه أن الرسالة تنتقل من بين        )ط".(ألمة تعمل أمثاره    

  . إسرائيلأخرى ، فيكون الرسول املبشر به من غري بين 
 
4- h�i- >��� 8� p�n >�E(+ K
�� : 
اة املكان الذي نشأ فيه إمساعيل عليه السالم، فقد جاء يف سـفر              تذكر التور  -أ

فـذهبت ومـألت    )٣٥(فأبصرت بئرماء )٣٤(وفتح اهللا عينيها  ):"٣٣(التكوين
وسكن يف الربية وكان    . وكان اهللا مع الغالم فكرب    )٣٦(القربة ماًء وسقت الغالم   

عليـه  صـلى اهللا     وقد أشار النيب    )ظ"(وسكن يف برية فاران   . ينمو رامي قوس  
 أن إمساعيل عليه السالم كان رامياً، فقد مر على نفر من قبيلة أسـلم               إىلوسلم  

 ).٣٧)(ارموا بِني ِإسماِعيلَ فَِإنَّ أَباكُم كَانَ راِميا :( يرمون بالسهام فقال هلم



 - ٢٥٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

" وحي من جهة بالد العـرب       ): " ٣٨( كما جاء يف التوراة يف سفر أشعيا       -ب
كان واألمة اليت سيخرج منها الرسول حامالً الوحي من         وهذا إعالن عن امل   ) ع(

 . الناس إىلاهللا 
 ويأيت حتديد آخر للمكان الذي سترتفع فيه الـدعوة اجلديـدة بشـعاراا              -ج

اجلديدة اليت ترفع من رؤوس اجلبال ويهتف ا الناس، فتقول التوراة يف سـفر              
ـ         ):" ٣٩(أشعيا  ، أيهـا    األرضى  غنوا للرب أغنية جديدة ، تسبيحه مـن أقص

املنحدرون يف البحر وملؤه، واجلزائـر وسـكاا ، لترفـع الربيـة ومـدا               
مـن رؤوس   )٤٢(لتترمن سكان سالع  ). ٤١(الديار اليت سكنها قيدار   )٤٠(صوا

واألغنية عندهم هي اهلتاف بذكر اهللا الذي يرفع بـه          ) غ)"(٤٣(اجلبال ليهتفوا 
ن عند املسلمني ، كما     ذاال على اإل  الصوت من رؤوس اجلبال ، وهذا ال ينطبق إ        

أن سكان سالع ، والديار اليت سكنها قيدار هي أماكن يف جزيرة العرب،وكـل              
. ذلك يدل على أن مكان الرسالة اجلديدة والرسول املبشر به هو جزيرة العرب            

جاء الرب من سيناء وأشرق هلم      ):"٤٤( وجاء يف التوراة يف سفر التثنية      -د....
ويرى بعض شراح التوراة ممن أسلم      __) ف".( من جبل فاران   من ساعري وتالأل  

 إىل أماكن نـزول اهلـدى اإلهلـي     إىلأن هذه العبارة املوجودة يف التوراة تشري        
 األرض

 
: وإشراقه من سـاعري     . إعطاؤه التوراة ملوسى عليه السالم      : فمجيئه من سيناء    

لة جبال ممتـدة يف     سلس: وساعري  .  للمسيح عيسى عليه السالم    جنيلإعطاؤه اإل 
 اليت عاش فيها عيسـى      األرضاجلهة الشرقية من وادي عربة يف فلسطني وهي         

إنزاله القرآن على حممد صلى اهللا عليـه        : وتأللؤه من جبل فاران     .عليه السالم   
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.  مكة اليت سكنها إمساعيل عليه السالم        رضوفاران هو االسم القدمي أل    . وسلم  
ليه السالم يترمن ببيت اهللا ويتمىن أن يكون فيه ،          د ع أوهـ وجاء يف التوراة أن د     

 )٤٥(ويعلل ذلك مبضاعفة األجر هناك
لئك الذين يتلقون قـوم منـك،       أوما أسعد   ): " ٤٦(وتقول التوراة نقالً عنه   

 جبل اتمـع الـديين الـذي خلُـص لعبـادة            إىلالذين يتوقون ألداء احلج     
ويف ) ق).(٤٨"(بح مكاناً للينابيع  وهم ميرون عرب وادي بكه اجلاف فيص      )٤٧(اهللا

 )" ٥٠( ينبوعاًأو)٤٩(فيصريونه بئراً: " نسخة أخرى 
 

ووادي بكة قد ورد ذكره يف القرآن الكرمي وأنه هو الذي فيه البيت احلرام قال               
ـ ٩٦لَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى ِللْعالَِمني        أو﴿ ِإنَّ   : تعاىل ِه ِفي

َءايات بينات مقَام ِإبراِهيم ومن دخلَه كَانَ َءاِمنا وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن              
         الَِمنيِن الْعع غَِني فَِإنَّ اللَّه كَفَر نمِبيلًا وِه سِإلَي طَاعت٩٦:آل عمران (﴾  ٩٧اس-

 بقوله سبحانه وهو يذكر دعاء إبـراهيم   وقد ذكر اهللا جفاف هذا الوادي  ).٩٧
﴿ ربنا ِإني أَسكَنت ِمن ذُريِتي ِبواٍد غَيـِر ِذي زرٍع ِعنـد بيِتـك               :عليه السالم 

ومعلوم أن هذا الوادي اجلاف قد جعل اهللا فيـه           ).٣٧:إبراهيم(﴾  …الْمحرِم  
 .ليه السالم بئر زمزم عندما سكنت هاجر فيه مع ابنها إمساعيل ع

 
فحرفوه كما يف الكتـاب     ! وقد أُحرج النصارى العرب بالنص على وادي بكة         

) ل" (عـابرين يف وادي البكـاء       : " املقدس عندهم يف الطبعة العربية فقـالوا        
الذي ورد يف النص اإلجنليزي املـذكورة ترمجتـه         " احلجاج" لفظ   أيضاوحذفوا  
يف الـنص  " بكة"بكاء ، وقد ورد اسم وال توجد صلة بني وادي بكة وال . سابقاً  
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و  . Bacaاإلجنليزي مبتدئاً حبرف كبري مما يدل على أنه علم غري قابل للترمجة             
 املكان الذي تظهر فيـه      إىلبشارات تشري   )٥١(كما جاء يف الكتب الزرادشتية    

إن أمة زرادشت حني ينبـذون      "دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ومن ذلك              
 وينهض رجل يف بالد العرب يهزم أتباعـه فـارس وخيضـع      دينهم يتضعضعون 

الفرس املتكربين، وبعد عبادة النار يف هياكلهم يولون وجوههم حنو كعبة إبراهيم            
 )ن) (٥٢"(اليت تطهرت من األصنام 

 
 
 
 

 ��@`� �SSS�SS� �&� { Va'(�: 
 

     مسـلم    احلديث رواه  " ِنعم اإلدام اخللُّ  :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 )٣/٣٠١(و أمحد ) ٤/١٦(

ابـن ماجـة     رواه  "  قبلـي    نبياءاألاللهم بارك يف اخللِّ فإنه كان إدام        : " قال  
 ) .٥٩٧٣(،و ضعيف اجلامع ) ٣٣١٨(
 

 أخـذ   إذاثبت علمياً أن للخل فوائد عظيمة ، فهو يقلل دهون الدم ، و ذلـك                
هو يـذيب الـدهون ، و       بواقع ملعقة على ماء السالطة اخلضراء مع األكل ، ف         

ذلك ألن اخلل هو محض األستيك و الذي له عالقة بـالربوتني ، و الـدهون و                 
ـ  Acetoacetateالكربوهيدرات ، يسمى أسيتوأسيتات    ل أو ـ أي أن تن

 ملعقـة   أواخلل بصفة منتظمة يف مكونات الطعام ، أي يف السالطة اخلضـراء             
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  فاح ، فإنـه حيـافظ علـى          كان خل الت   إذاصغرية على كوب ماء ، و خباصة        
 تنعدم متامـاً ،     أومستوى دهون اجلسم ، كما يقلل من فرصة تصلب الشرايني           

 املركب الوسطي و هو األسيتوأسيتات الذي يدخل يف         إىلألنه حيول الزائد منها     
 .التمثيل الغذائي 

 
 و الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يف عام الرماد كان سيدنا عمر ال يأكـل إال          ، . أنه كان يأكل اخلل مع الزيت       
 . بعد أن أكل فقراء املسلمني  الزيت و اخلل ، و ما أكل حلماً إال

 أفضل أنواع اخلل ، ألنه جبانب محض األستيك املكون األساسـي          و خل التفاح  
له ، فإنه حيتوي على عديد من األمحاض العضوية الالزمة للجسـم يف التمثيـل               

 .انب العديد من املعادن الالزمة للجسم  جإىلالغذائي ، 
 

 و قد جاء يف كتاب الطب الشعيب للدكتور جارفيس 
أن اخلل مطهر لألمعاء من اجلراثيم ، كما أنه مطهر اللتهابات حوض الكلـى و               

 .املثانة ن حيث ذكر أن اخلل يقضي على الصديد املوجود بالبول 
 تأليف الدكتور عبـد        بويي بالنبات و الطب الن    أوالتد: كتاب  : املصـدر  

 الباسط حممد السيد أستاذ مادة اجلراثيم و املكروبات يف اجلامعات املصرية
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 . املاء فأنبت لنا به النبات تعاىلأنزل اهللا سبحانه و 

 .ـ و بعد اإلنبات ينمو النبات و يزداد 

ضراء يف النباتات يقوم النبـات      و هي املادة اخل   ) الكلوروفيل   ( ـ و باليخضور  
 . خمزنة داخل النباتكيماوية طاقة إىلبتحويل الضوء 

و هذه العلمية تبدوا بسيطة ظاهرياً و لكنها شديدة التعقيـد فعنـدما تشـرق               
 إىل الكربون و املـاء  أكسيد اخلضراء يتحول النبات ثاين   راقوالشمس على األ  

 لكن هذه العلميـة ال تـتم         وأكسيجني خالص، و    سكر وكربوهيدرات مكافئ  
 .ذه البساطة 

و قد كان التمثيل الضوئي حمالً لدراسات مستفيضة استمرت قرناً من الزمـان             
ية اليت يشـتمل عليهـا     أو فإن تفاصيل العمليات الكيم     وبالرغم من ذلك   تقريباً

 .بدأت تتضح مؤخراً 
د املدهش الذي    هذا اجلزيء املعق   اليخضوروالعامل الرئيسي للتمثيل الضوئي هو      

 ) .١) (يقوم بدور أساسي يف جهاز إنزميي معقد للغاية و مترابط بشكل بديع 
و الثمار نفـرق بـني النباتـات        .. و األزهار   ... و السيقان   ... ـ و باجلذور    

 :  و بالدراسة و البحث و اجلهد و العمل تثبت اآليات القرآن  اخلضراء
ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا         وهو الَِّذي أَنزلَ    (: تعاىلقال  

              اٍت ِمننجةٌ واِنيانٌ دوا ِقنطَلِْعه ِل ِمنخالن ِمناِكباً ورتاً مبح هِمن ِرجخِضراً نخ هِمن
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     م رغَيِبهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزاٍب ونوا   أَعظُراِبٍه انشِرِه   إىلتِعِه ِإنَّ    إذا ثَمنيو رأَثْم 
 )٩٩:األنعام) (ِفي ذَِلكُم لَآياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ

 
 ـ  تعـاىل و جانب كوا من دالئل عظمته سبحانه إىلإن هذه اآلية الكرمية ـ  . 

 ، ويظـل  لتتضمن إعجازاً قرآنياً ـ فهي منهج متكامل الكلية للنبات و الزراعة 
 سر هذه اآلية وحدها ، فهي       إىلاملرء يتعلم منها طوال احلياة مث ميوت و ال يصل           

 األرضتشرح املراحل املختلفة يف حياة اململكة النباتية ، فعند نزول املاء علـى              
 أنبـات   إىل ممـا يـؤدي      الكيماويةحيدث فيها العديد من التغريات الفيزيقية و        

أخرجنا به نبات كـل     ( ية كله   األرضو السيقان   اجلراثيم و البذور و الدرنات      
 جـراثيم  أو النبات سواء كان بذوراً ،    إىل كل ما ينبت و ما هو منتسب         )شيء  

 أو جراثيم   أو حويصالت ، و أية تراكيب أخرى تنتظر سواًء كانت بذوراً ،             أو
حويصالت ، و أية تراكيب أخرى تنتظر نزول املاء و كل هذا حيدث يف احلـال           

 أوتابع دون أن يظهر اللون األخضر سواء كان النبات متميزاً باليخضـور          و بالت 
 ، ألن     عملية البنـاء الضـوئي     إىلو بدون احلاجة    ) نبات كل شيء    (   بدونه  

معظم هذه التراكيب و العضيات ا خمزون من الغذاء يغنيهـا عـن التمثيـل               
 الضـوء و يف     الضوئي لدرجة أن البذور ميكن أن تنبت مدة طويلة بعيداً عـن           

غياب اللون األخضر و لكن ال إنبات بدون ماء حىت ولو توفرت مجيع الشروط              
احلرارية ـ األكسوجني ـ احليوية ـ نضج البذور ـ متضية     ( الالزمة لإلنبات 

 ) .اخل .. فترة سكون ـ توافر الغذاء ـ وجود العائل 
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باتات الزهريـة  كل شيء ينبت بعد املطر البكتريا ـ الفطريات الطحالب ـ الن  
فأخرجنـا  ( حىت اجلراثيم و حويصالت بعض الديدان و احليوانات مث بعد ذلك            

راق و الرباعم و اسـتمر      و ظهرت البادرة اخلضراء و تكشفت األ      )منه خضراً   
اإلمداد بالغذاء و حتث أعجب عملية يف الكون و هي عملية البناء الضوئي اليت              

 تشرق الشمس صباحاً و يأيت الظهر       حيث(  حياة   األرضلوالها ما كانت على     
 أتى الليل ذهبت احلرارة و بردت       إذا ساخنة لدرجة عالية قاتلة و       األرضفتصبح  
لوال النبات و خضرته ملأل ثاين أكسيد الكربون اجلو و اختلت نسبة             ) . األرض

(  كلمـة إىلأنظـر    األرضكسجني يف الكون واختفت احلياة متاماً من على   واأل
 و ما وهـي مـن    Chlrophullاليخضور   إىل هي إشارة رائعة     اليت) خضراً  

و بعد تكوين اخلضر تبدأ مرحلـة النمـو         . اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي      
اخلضري للنبات بتكون حامالت األصباغ و البالسـتيدات اخلضـراء ،وهـذا          

يد االخضرار يترتب عليه عملية التمثيل الضوئي ، فيأخذ النبات املاء و ثاين أكس            
الكربون يترتب عليه عملية التمثيل الضوئي ، فيأخذ النبات املاء و ثاين أكسيد              

الذي يبـدأ يف    ) الطور اخلضري   ( الكربون و الطاقة الضوئية ليعطي نباتا كامالً        
تكشف براعم األزهار و تكوين هرمون اإلزهار و خروج النورات اليت تعطـي             

هري ال يستطيعون احلكم القطعـي  احلبوب املتراكبة ـ و علميات التصنيف الز 
 مر مبراحل اإلنبات و إذاإال ) نوعه ـ جنسه ـ امسه   ( على نبات زهري جديد 

 .االخضرار واإلزهار واإلمثار 
 

 و هي تعين أن بعض النباتات بدون خيضور         )منه خضراً   : (  اآلية تقول    إىلانظر  
ا احلب املتراكـب    قال املفسرون فيه  . ( و البعض ينشأ فيها اليخضور بعد ذلك        
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هو ما ينتج من نورات القمح و الشعري و األرز و هي من النباتات النجيلية اليت                
ا عديد من األزهار اليت تعطي بعـد ذلـك احلـب            ) سنابل  ( تعطي نورات   

 ) .املتراكب املذكور 
 

و يضع علماء النبات األزهار املركبة يف عائلة تسمى العائلة املراكبة ، ويقولون             
ذه من أفضل األزهار و أعالها درجة ، ألن احلشرة الواحدة تزور العديـد              إن ه 

من األزهار يف وقت واحد و هذا يكون واضحاً يف زهرة الشمس و قرصها امللئ               
 .باألزهار واليت تعطي البذور يف جمموعات متراصة عجيبة الترتيب و التنظيم 

ن اجلنـة، هـي     مث ذكرت اآلية بعد ذلك شجرة من أفضل األشجار، شجرة م          
النخلة فهي من النباتات عظيمة الفائدة وقد يزرع الكثري منه للزينة و هـو ذو               

راقـه  أوراق ألن   وراق تشبه السمكة مثل جوز اهلند ، و منها ما هو رحمي األ            أو
 .تشبه راحة اليد ، وبعضها له ساق مسيكة و آخر له ساق رفيعة 

 
أما بعـد فـإن رسـلي       : عنه   عمر بن اخلطاب رضي اهللا       إىلكتب قيصر الروم    

أخربتين أن قبلكم شجرة خترج مثل أذن الفيلة ، مث تنشق عن مثل الدر األبيض               
مث ختضر كالزمرد األخضر ، مث حتمر فتكون كالياقوت األمحر ، مث تنضج فتكون              
كأطيب فالوذج أكل ، مث تينع و تيبس فتكون عصمةً للمقيم و زاداً للمسافر ،               

 .ا من شجر اجلنة فإن تكن رسلي صدقت فإ
 

 :فكتب إليه عمر 
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 قيصر الروم السالم    إىلبسم اهللا الرمحن الرحيم ، من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني            
على من أتبع اهلدى ، أما بعد ، فإن رسلك قد صدقتك و إا الشـجرة الـيت                  
أنبتها اهللا ـ عز و جل ـ على مرمي حني نفست بعيسى ، فاتق اهللا و ال تتخـذ    

 .هلا من دون اهللا عيسى إ
 

 متشاا يف الورق خمتلفاً     مث يذكر بعد ذلك الرمان و الزيتون ، و يقول املفسرون          
راق بسيطة رحمية الشكل متقابلـة ، و        أويف الثمر ، وفعالً الزيتون و الرمان هلما         

أشجار الزيتون تعمر أكثر من ألفي سنة و تعطي الزيتون الذي يؤخذ منه زيـت               
 .لالً الزيتون و يؤكل خم

أحضرها يل ذات يوم خبري يف      [  أشجار مثارها مجيلة     أوأما الرمان فهي شجريات     
النبات من تشيكوسلوفاكيا بعد أن اشتراها و كان يف زيارة علمية ملصر و قـال               
ما هذه ؟ فسميتها له باالسم العلمي و عندما فتحها أمامه كـادت الدهشـة و                

 و أخذ منها ألهله عند عودته كميات        العجب خترجان من عينيه و فتح فمه عجباً       
، ويستعمل غالف الثمرة يف دباغة اجللود الحتوائه على مادة التانني و            ) كبرية  

منقوع القشر املغلي يستعمل يف عالج الدوسنتاريا و ضد اإلسـهال و طـارد              
 .للديدان و لب الثمار يهدئ الكحة 

 ) R � �n� ���2� I
#D�: 
 

 .]1[ أَنتم ِمنه توِقدونإذاجعلَ لَكُم ِمن الشجِر الْأَخضِر نارا فَ الَِّذي (: تعاىلقال 

وجد سـبق   املـتأمل يف هذه اآلية الكرمية، يرى من خالل نظرة ظاهرية أنه ال ي            
حنن نعلم  :  يستشكل عليه األمر فيقول    أوتغرب  رمبا يس علمي للقرآن الكرمي، بل     
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أن الشجر األخضر غري قابل لالحتراق، إمنا الذي يتم حرقه هو الشجر اليابس ،              
فكيف ميكن لنا أن نوفق بني هذا الواقع املرئي واملطبق عملياً وبني ظاهر هـذه               

 . ؟اآلية القرآنية اليت ختربنا أن الشجر األخضر هو الذي حيترق ليكون نـاراً

اجلواب يف إبراز حقيقتني علميتني سبق القرآن يف تسجيلهما أصـحاب العلـوم    
 . وأخرى جيولوجيةكيماويةواالكتشافات، ومها حقيقة 

 
 : الكيماويةاحلقيقة 

 متتص أشعة الشمس، وتسـتغلها يف       أوأن النباتات اخلضراء تستطيع أن تقتنص       
اخلضراء يف العمر، وتقتنص املزيد     أهم عملية بناء يف احلياة، وتتقدم هذه النباتات         

 هيئة طاقة مصنعة وحمفوظة يف صـور        إىلمن أشعة الشمس، وختتزنه يف أجسامها       
 تتراص جبوار بعضها يف جـذع الشجرة وفروعها فتكون طبقات خشبية           أوشىت  

 أو إليهـا يف الطهـي       نسـان  ما احتاج اإل   إذاتتراكم فوق بعضها البعض، حىت      
 االستعماالت املختلفة أشعل بعض هذه األفـرع مـن           غري ذلك من   أوالصناعة  
 املختزنة اليت اقتنصـتها     أو األشجار اخلضراء، فتنطلق الطاقة الكامنة       أوالنباتات  

ولزيـادة التوضـيح مـن      " …النباتات اخلضراء، واختزنتها حلني احلاجة إليها       
 :الناحية العلمية نرى أن

 
 النبات األخضر مليء مباليني املليارات من 

( وهذه البالستيدات عنصرها األساسي هـو        … ]2[البالستيدات اخلضراء ( 
دعها اهللا سراً من أسراره يف خملوقاتـه  أووهي مادة سحرية عجيبة    ) الكلوروفيل  

امتصاص أشعة الشمس،   فبفضل هذا الكلوروفيل تقوم البالستيدة اخلضراء ب      … 
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 طاقة كيميائية مث يتم استغالل هذه الطاقة الكيميائية         إىلوحتوهلا من طاقة ضوئية     
 جبزيئات ثاين أكسيد الكربون من اجلو،       األرضيف ربط جزيئات املاء املمتص من       

ويتم كل  . لتكون جزيئات السكر األحادية يف جسم النبات، وينطلق األكسجني        
امة، تقوم ا النباتات اخلضراء يف ضوء الشمس، ولـذا          ذلك يف عملية حيوية ه    

التمثيـل   ( أو… ألا تتم يف الضـوء      … ) التمثيل الضوئي   ( تسمى بعملية   
ألا تبين املادة األساسية اخلام اليت تصنع منها كل املواد يف جسـم             …) النبايت  
 .النبات

، يتم تركيب وبناء كل األنسجة احلية يف الكون، من          ]3[وبفضل هذا الكلورفيل  
بل ويتم ختزين طاقة الشمس يف جسم الشجر         … إنساننبات وحيوان وطري و   

اليخضور هو خمزن لطاقة الشمس، والذي      إذن، ف . ]4[األخضر حلني احلاجة إليها   
يساعد يف عملية اإلحراق، بل لوال وجود اليخضور ملا مت ختزين الطاقة وبالتايل مل              

 الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً        (   :تعاىليتواجد الوقود، ولذلك قال     
(. 
 

 ؟الكيماويةذه احلقيقة صلى اهللا عليه وسلم فمن الذي أخرب حممداً 
 

 : يقة اجليولوجية احلق
 (: تعـاىل ، فما معىن قوله     االحتراق إىل كان اليخضور يف الشجر يؤدي       إذالكن  

 إن هذه اآلية تعطينا إعجـازاً قرآنيـاً آخـراً يف علـم              ) أنتم منه توقدون     إذاف
 احليوانات اليت تتغذى من ضمن      أوأن أصل الوقود هو النبات،      : اجليولوجيا وهو 

وامل الطبيعة طُمرت يف طوايا التراب، يقول تاربوك و         تغذيتها على النبات، وبع   
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يوجد النفط والغاز   ): " مقدمة للجيولوجيا الطبيعية    : األرض( لوجترت يف كتاما    
الطبيعي يف ظروف مشاة وعادة ما يكونان متالزمني، وكالمها خلـيط ملـواد             

 أيضاي  هيدروكربونية، أي مركبات تتألف من اهليدروجني والكربون، وقد حتتو        
الكربيـت، والنيتـروجني،    : على كميات ضئيلة من عناصـر أخـرى مثـل         

واألكسجني، ويشبه كل من النفط والغـاز الطـبيعي، الفحم يف كوما نواتج           
حياتية مستمدة من بقايا الكائنات احلية، ولكن الفحم يستمد أساساً من املـواد             

ح البحر، بينمـا يسـتمد      النباتية املتراكمة يف بيئة املستنقعات فوق مستوى سط       
 النفط والغاز الطبيعي من بقايا احليوانات والنباتات اليت هلا أصل حبري
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 وجعل فيها الرواسي واألار وخلق من النبات زوجني         األرض تعاىلومد سبحانه   

 .....وكل هذه آيات من آيات اهللا البالغة 
درات اهللا أن جتد التربة واحدة واملاء واحد والثمار خمتلفـة الطعـم     و من أبلغ ق   

 وجعل فيهـا رواسـي      األرضوهو الذي مد    (  : تعاىلقال  . واللون، والرائحة   
وأاراً ومن كل الثمرات جعل زوجني اثنني يغشى الليل النـهار إن يف ذلـك               

اب وزروع  رات وجنات من أعن   أو قطع متج  األرضويف  . آليات لقوم يتفكرون    
وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل             

 ].٤، ٣: سورة الرعد اآليات)[إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون 
 

 حقيقة علمية مل يعلمها العامل إال حديثاً فقد ثبت حـديثاً            إىليشري القرآن الكرمي    
االتفاق وإن أعضاء التأنيـث     أنه ال يتفق نباتان من نوع واحد يف صفاما كل           

ل مـرة مت تقسـم      ووالتذكري مل تعرف على وجه القطع واليقني أي مؤخراً وأل         
 .م ١٧٢٩النباتات باالستعانة بعدد األسدية وكان ذلك بعد عام 

اهللا جعل من كل الثمرات زوجني اثنني ـ ولوال الزوجان االثنان مـا كـان     إن
ار هو وجود الزوجني، ومن النبات مـن  إخصاب وال مثار، فاألصل يف اإلمث هناك
أعضاء التذكري على نبات مذكر وأعضاء التأنيث علـى نبـات مؤنـث     حيمل

ومن النبات من حيمـل  . وذلك مثل النخل ) ثنائية املسكن  النباتات ) وتسمى
 كالصنوبر) أحادي مسكن ( كالً من أعضاء التذكري والتأثيث على نفس النبات 

املؤنثة جيعل التكاثر هنا بني النبات ونفسه وهـذا   رة معووجود األعضاء املذك .
الصفات الوراثية السيئة وجتمعهـا يف نبـات    يتسبب يف إضعاف النوع وعزل
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فنبات الصنوبر حيمل حبوب اللقاح يف خمـاريط   واحد، وهنا جتد عجباً وإعجازاً
 ال مؤنثة، وحىت يكون هنا تلقيح خلطي و مذكره، والبويضات توجد يف خماريط

أن املخاريط املؤنثة توجد يف أعلـى   حيدث إخصاب ذايت من نفس الشجرة، جند
 خرجت حبوب اللقاح ومحلها إذا الشجرة، واملخاريط املذكرة أسفل منها حىت

على املخاريط املؤنثـة لـنفس    ية فإا ال تسقطاألرضاهلواء وجذبتها اجلاذبية 
هنـاك فرصـة كـبرية     ونرة وهكذا تكأو شجرة جمإىلالشجرة وحيملها اهلواء 

حبيـث   معكوسـاً  للتلقيح اخللطي باهلواء بني شجرة وأخرى ،و لو كان الوضع
املخاريط  تكون املخاريط املؤنثة أسفل واملذكرة أعلى لسقطت حبوب اللقاح من

املذكرة على البويضات لنفس الشجرة وكانت نسبة التلقيح اخللطـي قليلـة،            
س، وكأن هذه الشجرة تطبـق القاعـدة     فتضعف الصفات الوراثية للنوع واجلن    

ية اليت تقول تباعدوا تصحوا وختريوا لنطفكم فإن العرق دساس اإلسالم الشرعية
وهناك بعـض   .يصبح هناك أدىن شك بأن املبدع واخلالق بصري عليم خبري  هل

( مثل الذرة حتمل أعضاء التذكري مع أعضاء التأنيث يف نفس الزهـرة   النباتات
ون هناك فرصة للتلقيح اخللطي جند عجباً أن أعضاء التـذكري  تك وحىت) خنثى 

 جند أن وقت إنضاج األعضاء أو التأنيث لنفس السبب السابق أقصر من أعضاء
 إنضاج .املؤنثة خيتلف عن وقت نضوج األعضاء املذكرة

 
هل رأيتم عظمة مثل هذه العظمة تباعد زمين يعطي فرصة للتلقـيح اخللطـي و               

 .أيتم قدرة مثل هذه القدرة ؟حفظ النوع ؟ هل ر
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ـ    األرض علم البيئة النباتية فتقرر أن يف        إىلتنتقل اآليات بنا     رات أو قطعـاً متج
وجنات وزورعاً كلها تروى مباء واحد هذه تخرج زروعها طيباً وأخرى نكـدة             
سبخة ال خترج إال اخلبث، فالتربة أحيانا تكون واحدة والنبات واحد والعناصر            

كسجني ـ رياح ـ   أوضوء ـ حرارة ـ   ( ة والظروف اخلارجية الغذائية واحد
كلها واحدة ولكن هذا طعمه مقبول حمبب للنفس وذاك ممقوت تعافـه            ) رطوبة  

النفس واآلن ميكن بعملية التطعيم أن حتمل شجرة واحدة بأصل واحـد حتمـل              
 برتقاالً حلو الطعم ونارنج ممقوت الطعم فالشجرة واحدة، واملاء واحد وممرات          
الغذاء ومساراا واحدة، وهذا برتقال، وذاك نارنج، وآخر ليمون، أليست هذه           

 ...من قدرة اهللا الذي قال لنا إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون 

 ...نظمي خليل أبو العطا . اإلعجاز النبايت يف القرآن الكرمي د : املصدر 
 

 ¨ SSSR)�S�� ����� Va'(�: 
 

 :  و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
 .و اخلشام هو الزكام " عليكم باملردقوش فإنه جيد للخشام " 
 

الثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصفه يف حاالت احلجام أي الزكام               
كما ورد استخدامه يف الطب النبوي يف عالج ضغط الدم ، و عسر الطمث عند               

 .السيدات ، كما أنه يزيل املاء الزائد من اجلسم 
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 جذع النخلة قال يا ليتين مـت   إىلفأجاءها املخاض   ( :  يف سورة مرمي     تعاىلقال  
فناداها من حتتها أال ختايف و ال حتزين قـد جعـل            . قبل هذا و كنت نسياً منسياً       

ي فكل. و هزي غليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً          . ربك حتتك سرياً    
 ) .و أشريب وقري عيناً 

 
هناك حكم طبية معجزة يف هذه اآليات تتعلق باختيار مثار النخيل دون سواه من              

 :ناحية ، مث توقيته مع خماض الوالدة من ناحية أخرى 
 
 ـ تبني يف األحباث اراة على الرطب على مثرة النخيل الناضجة ، أا حتتوي  ١

ت الرحم يف األشهر األخـرية للحمـل        مادة قابضة للرحم ، تقوي عمل عضال      
فتساعد على الوالدة من جهة كما تقلل كمية الرتف احلاصل بعد الوالدة مـن              

 .جهة أخرى 

 ـ الرطب حيوي نسبة عالية من السـكاكر البسـيطة السـهلة اهلضـم و      ٢
 ومن املعروف أن هذه السكاكر هي مصـدر          االمتصاص ، مثل سكر الغلوكوز    

 أضـخم الغذاء املفضل للعضالت ، و عضلة الرحم من         الطاقة األساسية و هي     
عضالت اجلسم و تقوم بعمل جبار أثناء الوالدة اليت تتطلب سـكاكر بسـيطة              
بكمية جيدة و نوعية خاصة سهلة اهلضم سريعة االمتصاص ، كتلـك الـيت يف               
الرطب و نذكر هنا بأن علماء التوليد يقدمون للحامل و هي حبالة املخاض املاء              
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 مع  أيضا بشكل سوائل و لقد نصت اآلية الكرمية على إعطاء السوائل            و السكر 
 .و هذا إعجاز آخر ) فكلي و اشريب  : ( تعاىلالسكاكر بقوله 

 ـ إن من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فترة ليست طويلة  ٣
 مث يعود لطبيعة ،و هذه اخلاصة مفيدة ألنه باخنفاض ضغط الدم تقل كمية الـدم              

 .النازفة 
 ومـن املعلـوم طبيـاً أن      ،القولون ـ الرطب من املواد امللينة اليت تنظف  ٤

امللينات النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية الوالدة بتنظيفها لألمعاء الغليظـة            
لتنظيـف  ) حقنة  ( خاصة ، ولنتذكر بأن الوالدة جيب أن يسبقها رمضة شرجية           

 .القولون
 :املراجع 

 ١٨ ـ السـنة   اإلسالمهندس الزراعي اجود احلراكي ـ حضارة  ـ أحباث امل
  .٧العدد 

 .للدكتور عبد العزيز باشا إمساعيل :  و الطب احلديث اإلسالمـ 
 . حممود فيـ حوار مع صديقي امللحد للدكتور مصط
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سـورة  . " فبأي آالء ربكما تكذبان  . مانفيهما فاكهةٌ و خنلٌ و ر   : " تعاىلقال  
 الرمحن

كلوا الرمان بشـحمه فإنـه      : " فيما رواه أمحد   -رضي اهللا عنه  -روي عن علي    
 "دباغ للمعدة

 
1
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ما من رمانة إال ولقحت من رمان اجلنة،        "صلى اهللا عليه وسلم     -قال رسول اهللا    

 ".ةوما رمانة إال فيها حبة من رمان اجلن
ولذلك سيدنا علي كان حيرص على أن يأخذ كل الفصوص املوجودة يف الرمان             

 .حىت يصيب فص رمانة اجلنة
الً القلف األبيض الذي هي     أو،  "كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة     "أما عن   

الطبقة البيضاء بني الفصوص هذه يتحتوي على مادة قابضة ومضادة للحموضة،           
ربـا  أوالقرحة املعدة وقرحة اإلثىن عشر، و األطبـاء يف          وثبت إا تقوم بشفاء     

 املعلق منها، يعين يعملوهـا معلـق، و يـدخلوه           أويأخذوا املستخلص املائي     
ولـذلك قـال   .باملناظري و حيقنوا قرحة املعدة وقرحة اإلثىن عشر فتربأ يف احلال       
 ".كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة"رسول اهللا  

 :املصدر 
ة للدكتور عبد الباسط حممد السيد على قناة اجلزيرة يف برنامج بال حدود             حماضر

 م٤/١٢/٢٠٠٢
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 أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتـزت  إذا هاِمدةً فَاألرض وترى ( يف كتابة العزيز تعاىلقال 

تبرِهيٍج وٍج بوكُلِّ ز ِمن تتبأَن5:حلجا)(و( 
 . امليتة اليت ال حياة فيهااألرضهي :  اهلامدة األرض :معاين األلفاظ 

 املقصود هنا سطح التربة : األرض ............... ارتفعت: ربت 
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هذه اآلية عظيمة الشأن، عالية القدر من آيات القـرآن العظـيم، سـاقها اهللا               
 .ؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إميام فاإلميان يزيد وينقص  عباده املإىل تعاىلوسبحانه 

فكل ما فيهـا سـاكن ال       ..  يابسة خاملة ساكنة     األرضاآلية تقول إنك ترى     
 مل يرتل عليهـا     إذايتحرك، وكل سكاا وكائناا حمكوم عليها باملوت واهلالك         

.. ية  األرضيقان  الس... البذور  ... الطحالب  ... الفطريات  .. البكتريا  .. املاء  
كل هـذه   .. حويصالت الديدان، بيوض احلشرات     .. البصيالت  ... البصالت  

 يف سبات وسكون هاجعة ال تتحرك وتأخذ أقـل          األرضالتراكيب تعيش حتت    
 أقـل معـدل يف حيـاة        إىلحجم هلا، وأقل مساحة وتنخفض العمليات احليوية        

 هامدة ساكنة،   األرض، وتسبح   الكائنات احلية املوجودة ا، حىت جزيئات التربة      
 القاحلة املتماسكة اجلزيئات    األرض هذه   إىلأنظر  .. سكون يشابه سكون القبور     

 أن تأيت اللحظة احلامسة إشارة اإلهليـة        إىل مل يرتل عليها املطر بأا تظل هكذا         إذا
  أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت تبدأ احلركةإذاالعجيبة فَ

اجلراثيم املوجودة تنبت وتتحرك وتبـدأ احلويصـالت السـاكنة يف اإلنبـات             
واحلركة، حويصالت الديدان تنشط وتتحرك، البصالت، البصيالت، الديدان،        

ية، احلبوب، البذور ماليني الكائنات تسري فيها احلياة فتتحـرك          األرضالسيقان  
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 بقولـه   تعـاىل ونه   وتز، هذا املنظر البديع املعجز يصوره ربنا سـبحا         األرض
)تزتإىلوتبدأ عمليات االنقسام وامتصاص املاء، وحتليل الغـذاء املعقـد           ) اه 

ية يف شق   األرضوحدات أقل ارتباط وأكثر عدداً واكرب حجماً، وتنشط الديدان          
ية وابتالع كميات هائلة من التربة املتالصقة وإخراجها بعد ذلك          األرضاألنفاق  

 فترتفع وتز، وتبدأ عملية تأين عجيبة يف جزيئـات          مفككة مم يزيد يف حجمها    
 حيث وجد   ]1[م١٨٢٧ن يف عام    أو عامل بريطاين امسه بر     التربة واليت أكتشفها  

ت التربـة    سقط على التربة أحدث هلا اهتزازات تز هلا حبيبا         إذاأن ماء املطر    
 وتتكون هـذه      مم، ٣هذه احلبيبات الصغرية اليت يكون أكرب حبيبة فيها قطره          

احلبيبات من املعادن املختلفة واليت تتركب من صفائح متراصة بعضـها فـوق             
 نزل املطر تكونت شحنات كهربائية خمتلفة بني احلبيبـات بسـبب            إذابعض، ف 

 الشـحنات الكهربائيـة     وحيدث تأين نتيجة الخـتالف    ، اختالف هذه املعادن  
 دخول  إىلبدوره    مما يؤدي هذا       فتهتز هذه احلبيبات نتيجة هذا التأين       املتولدة

 انتفاخها وارتفاعها عن سطح     إىلاملاء بني الصفائح املتراصة وهذا يؤدي كذلك        
 األرض اهتـزاز    إىل فهذه العوامل املعقدة كلها جمتمعة هي اليت تـؤدي           األرض

 بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم عن هذه الظاهرة الرائعـة  التربة من أخرب حممد   
 .إنه رب العاملني

حماضرة للدكتور أمحد مليجي يف املؤمتر العاملي السادس إلعجاز القرآن          : املراجع  
 .والسنة

 تأليف الدكتور نظمي خليـل أبـو           إعجاز النبات يف القرآن الكرمي    : كتاب  
 العطا
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صلى اهللا عليـه   إن خياطاً دعا رسول اهللا : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال   
صلى اهللا عليه و سـلم       فذهبت مع رسول اهللا     : و سلم لطعام صنعه، قال أنس     

ويف .فلم أزل أحب الدباء من يومئذ       : فرأيته يتتبع الدباء من حوايل القصعة، قال      
صلى اهللا عليه و سلم خبزاً ومرقاً فيه دبـاء              رسول اهللا  إىلفقرب  : رواية ثانية 

 ٥٣٧٩صحيح البخاري يف األطعمة .وقديد
 

خاص باملستدير منـه، ويف شـرح   : بضم الدال املشددة هو القرع، وقيل     : الدبا
ودل احلديث الشـريف     .أيضااملهذب للنووي أنه القرع اليابس، وهو اليقطني        

سلم كان حيب اليقطني، وما أحب عليـه       على أن رسول اهللا صلى اهللا ليه وآله و        
كمـا يقـول أحـد      –الصالة والسالم شيئاً إال وجدت يف ذلك سراً عظيمـاً           

تبلـغ  : الشهري) تركيب األطعمة (جاء يف كتاب    ! يف اليقطني؟  فماذا -املختصني
وحيتوي على كمية قليلة من السـكر واألليـاف،         % ٧.؟نسبة املاء يف اليقطني     
 حريرة فقط، فهو غذاء جيد ملن أراد إنقاص وزنـه،           ٦٥وتعطي املائة غرام منه     

وهو فقري جداً بالصوديوم، فهو يناسب املرضى املصابني بارتفاع ضغط الـدم،            
لون احلبوب اليت تدر البول، كمـا       أووغين بالبوتاسيوم الذي يلزم عند الذين يتن      

أنه حيتوي على البوتاسيوم والكالسـيوم واملغنيزيـوم والفوسـفور واحلديـد            
وجاء يف كتاب   .وهو غين بالفيتامينات ويف طليعتها فيتامني أ      . والكربيت والكلور 

اليقطني يعد غذاء رطباً بل غنياً، ينفع احملمومني        : الطب النبوي البن قيم اجلوزية    
 غسل به الوجه، وهو ملـني  أو شرب  إذاماؤه، يقطع العطش، ويذهب الصداع      
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وهنـاك أدلـة    . وأسرعها انفعاالً  للبطن كيفما استعمل، فهو من ألطف األغذية      
 أن اليقطني يفيد يف الوقاية من السرطان، وقـد نشـرت جملـة              إىلحديثة تشري   

 دراسة أجريت يف املعهد الوطين للسرطان يف        ١٩٨٥األحباث البيوكيميائية عام    
الواليات املتحدة، أشارت هذه الدراسة أن لليقطني فعالً واقياً من سرطان الرئة            

 .رسي يف الواليات املتحدة عند سكان نيوج
 

 احلميد حممود طهماز  عبد   تأليف كتاب األربعني العلمية : املصدر 
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حكاية عن هدي يوسف عليه السالم يف عـامل االقتصـاد وادخـار             : تعاىلقال  

 شعبه، حريص على تـوفري األقـوات هلـم يف           األقوات، فهو أمني على مصاحل    
 …احلاضر واملستقبل ألم رعيته، واهللا سيسأل يوم القيامة كل راع عن رعيته 

 قَالَ تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا فَمـا        (:  على لسان يوسف عليه السالم     تعاىلقال  
ا تِلِه ِإلَّا قَِليلًا ِممبنِفي س وهفَذَر متدص1[) أْكُلُونَح[. 

ل أو أن يزرع بعناية ورعاية ودأب، وأن حي       نسانيف اآلية الكرمية دعوة صرحية لإل     
توفري ما يفيض عن احلاجة ملواجهة الظروف الطارئة، كما وجهت اآلية الكرميـة     

ئل العلم لتخزين فائض اإلنتاج حبيث يظل طوال مـدة           اختاذ كافة وسا   إىلالنظر  
 .حفظه يف حالة سليمة وصاحلة لالستهالك

وأثبت العلم احلديث أن أفضل وسيلة للحفاظ على احلبوب هـو تركهـا يف              " 
سنابلها لتحافظ على رطوبتها الطبيعية، ومتنع تأثري اجلو على احلبوب مباشـرة،            

اليت ال حتصى على أنه من لـدن علـيم          وهذا سبق علمي للقرآن، وأحد األدلة       
 .]2["خبري
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سنعيش يف السطور القليلة مع القرآن الكرمي نتدبر بعض آياته الـيت تقـرر أن               

وال خيلق عن كثرة الرد     النبات أزواج لنعلم أن القرآن الكرمي ال تنقضي عجائبه          
 .وال تشبع منه العلماء 
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 وِمـن أَنفُِسـِهم   األرضسبحانَ الَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ِمما تنِبت :( تعاىلقال  
 كَم أَنبتنا ِفيها ِمن     األرض إىللَم يروا   أو :( اىلتعوقال   ___]1[)وِمما لَا يعلَمونَ  
 .]2[)كُلِّ زوٍج كَِرٍمي

 
اآليات السابقات من آيات اإلعجاز النبايت يف القرآن الكرمي ـ والقرآن كلـه   

ية مهمة وعظيمة ، وهي أن النبـات أزواج أي  معجزة ـ فهي تقرر حقيقة علم 
 العرب يعلم أن    أوذكر وأنثى وعندما نزلت هذه اآليات مل يكن أحد من البشر            

 .النبات أزواج سوى النخل الذي كان يعرف العرب أن منه الذكر ومن األنثى 
ومل يكتشف أن مجيع النبات أزواج إال بالعلم احلديث حيث ثبت أن كل نبـات               

 جيمع بني   أو) نبات ثنائي املسكن    ( مؤنثاً   أولنباتية إما أن يكون مذكراً      اململكة ا 
 أن  أو) نبات أحادي املسكن    (أعضاء التذكري وأعضاء التأنيث على نبات واحد        

 ) .زهرة خنثى(األزهار نفسها جتمع بني األعضاء التأنيث يف زهرة واحدة 

ة وت يف تسع آيات ، عأل     ولقد ورد يف القرآن الكرمي أن النبات أزواج تسع مرا         
على اآليات اليت تقرر أن من كل شيء زوجان ، وعندما حتدث املفسرون عـن               
كلمة زوجني قالوا عنها أا تعين صنفني ، ونوعني خمتلفني، وقالوا صنف حسـن       
كثري النفع، لعدم تصورهم أن النبات أزواج مذكر ومؤنث وحيث أن القـرآن             

وأَنه :( ذكر الزوجني الذكر واألنثى يف قوله       الكرمي يفسر بعضه بعضاً وقد ورد       
 .]3[) تمنىإذاِمن نطْفٍَة } ٤٥{خلَق الزوجيِن الذَّكَر والْأُنثَى 

 
 قال يف سورة    عاىلتو ولكن اهللا سبحانه     نسانوقد نزلت هاتان اآليتان يف حق اإل      

 الذاريات
 .]4[)وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (
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 األرضسبحان الذي خلق األزواج كلها ممـا تنبـت   (:  يف سورة يس  تعاىلقوله  
 خلق األزواج   تعاىلو هذا إخبار لنا بأن اهللا سبحانه        ) يعلمون ومن أنفسهم ومما ال   

 . ومن أنفسهم ومما ال نعلم األرضكلها مما تنبت 
 

فاألزواج هنا تعين الذكر واألنثى ومن هنا نفهم أن النبات أزواج وهذه احلقيقة             
 تقريـر هـذه     إىلعلمية وهذا سبق قرآين عظيم سبق به القرآن العلم احلديث           

 أن  تعاىلوعلمية النباتية ، ويف اآلية إعجاز آخر حيث أنبأنا اهللا سبحانه            احلقيقة ال 
مما ال نعلم أزوجاً ، وقد علمنا يف العصر احلديث وبـالعلم التجـرييب أن مـن                 
الفطريات أزواج ، ومن الطحالب أزواج ومن األمحاض النووية أزواج ، ومـن             

 الشحنات الكهربائية أزواج ، ومن األيونات أزواج
 
ن الكائنات احلية الدقيقة األخرى أزواج ، فهل كان سيدنا حممد صـلى اهللا              وم

عليه وسلم عاملاً يف علم النبات ، وعلم اخللية حىت يقرر يف إعجـاز معجـز أن                 
النبات أزواج ؟ هذا دليل علمي جترييب على أن القرآن الكرمي كتاب اهللا غـري               

 نبياءاأل على خامت    تعاىلوا اهللا سبحانه    خملوق ،وأنه املعجزة اإلهلية الباقية اليت أنزهل      
واملرسلني، والذي قال عنه رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم وعلـى آلـه               

كتاب اهللا يف أنباء ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصـل              ( وصحبه وسلم   
ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضـله اهللا                

 وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ           املتنيهللا  وهو حبل ا  
( به األهواء وال تلبس به األلسنة ، وال تشبع منه العلماء وال خيلق عن كثرة الرد               

وال تنقضي عجائبـه    ) أي ال يبلى وال تذهب جدته على كثرة القراءة والترداد         
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 إىلنا مسعنا قرآناً عجبـاً يهـدي        إ: (وهو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا          
ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ومن دعـي إليـه هـدي إيل                 ) (الرشد  

 .فهل بعد هذا إعجاز يا عباد اهللا ؟ )..  ط مستقيم اصر
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من سورة احلجر   ) ٢٢( النبايت يف اآلية     يف الصفحات التالية حندثكم عن اإلعجاز     

 تعاىليف القرآن الكرمي ، حيث نوضح جانباً من جوانب اإلعجاز العلمي يف قوله              
 :)              لَـه مـا أَنـتمو وهاكُمنقَياء فَأَساء ممالس ا ِمنلْنفَأَنز اِقحلَو احيا الرلْنسأَرو

 اِزِنني1[)ِبخ[. 
 

 : لواقح :  قال املفسرون يف معاين الكلمات 

 . املاء متجه فيه أوحوامل السحاب  -١
 . األشجار أو ملقحات للسحاب  -٢
 

 :قال بعض املفسرين يف تفسري هذه اآلية 
 وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فيدر املاء

 أوراقه وأكمامه، فالرياح كالفحـل للسـحاب        أورة فينفتح عن     تلقح الشج  أو
 الشجر

 
 :ونقول يف هذه اآلية وباهللا التوفيق 

حنن املسلمني ال ندهش عندما يعلمنا القرآن الكرمي مبا ال نعلمه إال بعد دراسـة               
علمية وعملية طويلة منظمة، ألننا نؤمن إمياناً قاطعاً أن القرآن الكرمي كـالم اهللا              

 عليم ، خبري بصري وأن القرآن الكرمي ال خيلق          تعاىلولوق وأن اهللا سبحانه     غري خم 
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عن كثرة الرد ، وال تنقضي عجائبه وال تشبع منه العلماء وأن حقائقه التفسريية              
ال تتصادم مع احلقائق الكونية وأن القرآن أتى ِبكراً وأن التفسري العلمي ضرورة             

 اجليل احلايل واألجيال القادمة بلغـة ال        عصرية من يقف ضدها فإمنا يريد خماطبة      
 .تفهمها فيبعدها عن فهم قرآم 

 
 فقـد أثبـت     هذه اآلية هلا تفسريات علمية معجزة ، وجوانب إعجازية متعددة         

علماء الفلك والكون واألرصاد واملياه أن الرياح تلقح السحاب مما يترتب عليه            
م مع بقية اآلية فبعـد أن       نزول املطر بعد تراكم السحاب وهذا التفسري منسج       

فأنزلنـا مـن    :(قال سبحانه   ) وأرسلنا الرياح لواقح   :(تعاىلوقال ربنا سبحانه    
وهذا اجلانب اإلعجازي ال يقع يف جمال ختصصنا العلمـي فتتركـه        ) السماء ماء 

ألهل الذكر يف هذا األمر ، وهذا ما جيب على كل مسلم أن يسلكه يعطي العلم                
عندما قـال املفسـرون     .  ما يفهم وال يعلم إال ما يتقن        ألهله وال يتكلم إال في    

أن الرياح كالفحل للشجر    : استرشاد باملعىن اللغوي لآلية وبدالالت الكلمات       
والفحل هو الذي يلقح البهيمة فهمنا أم يعنون التلقيح اهلوائي للنبات باملفهوم            

 .العلمي وبلغة العصر احلديث 
 

 أن يف اململكة النباتية تلقيحـاً        نعلم علم اليقني   وحنن املتخصصني يف علم النبات    
وبعض النباتات املؤنثة مـن  ) اليت متثل الفحل  (هوائياً بني بعض النباتات املذكرة      

نفس اجلنس النبايت هذه احلقيقة العلمية مل تعلم إال بعد متام نزول القرآن الكرمي              
 .مبئات السنني 
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العجب العجاب فاملعلوم ملعظم النـاس أن  وبالنظر يف األزهار هوائية التلقيح جند   
األزهار يف اململكة النباتية هلا ألوان زاهية زكية جتذب إليها احلشـرات لتنقـل              

 .حبوب اللقاح بني األزهار املذكرة واملؤنثة فتلقحها 
ولكن يف أزهار التلقيح اهلوائي جند آيات اإلعجاز يف اخللق ، فما دامت هـذه               

احلشرات يف إمتام عملية التلقيح فما الـداعي لأللـوان           إىل حتتاج    النباتات ال 
ومبا إن كل شيء يف هـذا الكـون         . الزاهية اجلذابة والروائح الشذية الفواحة      

خملوق بقدر، وليس للصدفة والعشوائية والطفرة العمياء من الداروينني واملاديني          
ـ  ( : تعاىلومن يشايعوم من الطبيعني العلمانيني حيث قال         ِإن مٍء ِإالَّ    وـين ش

 ]2[)ِعندنا خزاِئنه وما ننزلُه ِإالَّ ِبقَدٍر معلُوٍم
 

 : كلمة كل شيء وكلمة خلقناه وكلمة بقدر لتعلم ما نريد وما نقصدإىلوانظر 
 

راق زهرية ملونة ولكنـها أزهـار ذات        أووائي ليس هلا    وفعالً أزهار التلقيح اهل   
وغري ملونـة   ) بتالت(راق ملونة   أو إىلغالف زهري غري زاهي اللون وغري مميز        

كما هو احلال يف أزهار التلقيح احلشري ، وليس ا غـدد رحيقيـة           ) سبالت  (
 .تفرز الرحيق احللو الشذي جلذب احلشرات

حكام يف اخللق والتقدير اإلهلي يف التركيب فهذه        يف أزهار التلقيح اهلوائي جند اإل     
متصـل خبـيط    ) املتك  (األزهار مهيأة متاماً للتلقيح اهلوائي فعضو التذكري فيها         

 أعلى حيث تنتشر حبوب اللقاح      إىلطويل يرفع املتك وما فيه من حبوب لقاح         
متمفصل مـع اخلـيط     ) املتك  (يف اهلواء بسهولة ويسر ، وهذا العضو الذكري         

 .بطريقة معجزة جتعله متالعباً حتركه بشدة يف اجتاهات عدة أية نسمة هواء 
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هذه األعضاء غري الذكرية تنتج أعداداً من حبوب اللقاح يصعب حصرها وهي            
من النوع اخلفيف غري اللزج حىت تنتشر يف أكرب مساحة ممكنـة فلـو كانـت                

منخفضة بدرجـة  أعدادها قليلة ألصبحت معدالت التلقيح واحتماالت حدوثها     
 أيضـا  كانت ثقيلة الوزن لزجة امللمس فإا ال تنتشر          إذادد النبات باهلالك و   

 .باملعدالت الالزمة 
 

 من خلق هذا ؟ أإله مع اهللا ؟
هل الطبيعة الصماء ، والصدفة العمياء العشوائية العابثة والطفرات النادرة 

 احلدوث هي اليت فعلت ذلك ؟
كر وحتسب كما يدعي املاديون الدارونيون العلمانيون هل هذه النباتات تعي وتف

 .؟ 
 .أم أن هلا خالق، عليم خبري ، مبدع 

 
األزهار هوائية التلقيح هلا أعضاء استقبال هوائية حلبـوب اللقـاح معجـزة يف              
تركيبها فهي ريشية الشكل طويلة بارزة يف اهلواء كأا مصايد ألي حبة لقاح يف              

 جهاز االستقبال اهلوائي التلفزيـوين املرفـوع عاليـاً          اهلواء اجلوي ، فهي تشبه    
 واملتعدد الريش واألجزاء لضمان االستقبال التام

ضاع على النبات معجزة فبدراسـة الديناميكيـة        أواألزهار هوائية التلقيح هلا     
اهلوائية للتلقيح بواسطة الرياح نرى أن هناك عدد كبري من النباتات قد وصلت             

 اخللق من أجل اصطياد حبات اللقاح من الريـاح حيـث             درجة الكمال يف   إىل
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راق وأغصان جبريان اهلواء    أوتسمح املخاريط والعناقيد الزهرية وما حييط ا من         
 .وحبات الطلع املولد للنطف حنو السطوح التكاثرية حىت يتم التكاثر اهلوائي 

 
 من خلق هذا ؟ أإله مع اهللا ؟ 

 
 يف جو الغابات ةمنتشرتلقيح حبوب اللقاح يف بعض الغابات يشاهد يف أيام ال

 .بدرجة جتعل الرؤية متعذرة يف هذه الغابات 
 

هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاملاً بعلوم احلياة من خليـة ووراثـة                
وشكل ظاهري وتشريح وتلقيح وإخصاب حىت ينطلق عن هذا العلـم الـذي             

وأرسلنا الرياح لواقح   (ات علمي   حواه القرآن الكرمي ، وحىت يقول يف إقرار وثب        
..( 

هل كان أحد يف اجلزيرة العربية بعد عصر النبوة مبئات السنني يعلم هذه احلقيقة              
العلمية أم أنه القرآن املعجز الذي ال تنقضي عجائبه وال خيلق عن كثرة الرد وال               

 .تشبع منه العلماء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٢٨٩ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 %d�� - 1
D�  ����� Va'(�: 
 

أَأَنتم أَنشأْتم شـجرتها أَم نحـن       } ٧١{أَفَرأَيتم النار الَِّتي تورونَ     ( :  تعاىلقال  
فَسـبح ِباسـِم    } ٧٣{نحن جعلْناها تذِْكرةً ومتاعا لِّلْمقِْوين      } ٧٢{الْمنِشؤونَ  

 ].سورة الواقعة [}٧٤{ربك الْعِظيِم 
 

وف من مادة كيميائية أساسية هـي السـللوز ، و           يتألف اخلشب كما هو معر    
. يوجد السللوز يف القطن بشكل نقي ، بينما يوجد يف اخلشب بشكل مشـوب      

اهليـدروجني و    :  و يتركب السللوز كيميائياً من ثالثة عناصر أساسـية هـي          
 و مشول عظمته أنه     تعاىلو من معجزات اهللا     ) . الفحم  ( األكسيجني و الكربون    

ناصر الثالثة فقط أمكن حىت اآلن تركيب أكثر من مليون مركـب            من هذه الع  
ي ، و ذلك حسب اختالف ارتباط هذه العناصر و انتظامهـا بالنسـبة              أوكيم

و هي علـى    ) . املركبات العضوية   ( لبعضها ، و هذه املركبات هي اليت تدعى         
 ) .السللوز ( و من هذه املركبات . األغلب يتم صنعها و تركيبها يف النبات 

 
لية مشاعة و متوفرة بدون مثن      أوإن هذه املادة الكيميائية يركبها النبات من مواد         

و كل هذه   . و املاء و أشعة الشمس      ) األكسجني و غاز الفحم     ( اهلواء  : ، هي   
ولقد جهد  .  و بدون مثن     إنساناملواد موجودة بكميات وافرة حتت تصرف كل        

فلـم يسـتطيعوا أن     ) السللوز  ( خلشب  العلماء الكيميائيون على تقليد مادة ا     
أيها : يصنعوا و ال فتاتة واحدة من اخلشب ، فجاء اإلعجاز اإلهلي خياطبهم قائالً              

املعتدون بأنفسهم و املنكرون لقدرة اهللا ، إن كنتم قادرين و عـاملني فاصـنعوا               
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لية املتوفرة لديكم و حتت تصرفكم و هـي         وقطعة من خشب من هذه املواد األ      
ء و املاء و أشعة الشمس فإن عجزمت فاعلموا أن هناك قوة قـادرة مفكـرة            اهلوا

 .أعلى من قوتكم و تفكريكم ميكنها صنع ذلك 
 

لية وفهذه هي النباتات و األشجار تصنع مادة اخلشب ليل ار من تلك املواد األ             
 .اليت ال قيمة هلا 

األخرى هي أن   و الناحية   ) معجزة اخلشب   ( هذه ناحية من نواحي اإلعجاز يف       
مادة اخلشب تتركب من املاء و هي ضد النار ، مث هي بعد تركيبها من املاء تعترب                 

 .من أعظم مصادر النار 
 

  تـأليف لبيـب بيضـون   " اهللا و اإلعجاز العلمي يف القرآن     " كتاب  : املصدر  
 ماجستري يف العلوم
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وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتيِن فَمحونا آيةَ اللَّيِل وجعلْنا آيـةَ النهـاِر            ( : اىلتعقال  
مبِصرةً ِلتبتغوا فَضالً ِمن ربكُم وِلتعلَموا عدد السِنني والِْحساب وكُـلَّ شـيٍء             

 ) .١٢:االسراء) (فَصلْناه تفِْصيالً
 

 .قال املفسرون آية الليل هي القمر و آية النهار هي الشمس 

لقد كانت القمر يضـيء      "  فمحونا آية الليل   : تعاىلعن قوله   : قال ابن عباس    
 ".كالشمس فطمسنا ضوءه 

 
 :احلقيقة 

 و املريخ و كل كواكب اموعة الشمسية عنـدما بـدأت            األرضأن القمر و    
 ا، املواد عندما أخذت تتجمع مع بعضـها         كانت كلها مشتعلة و سبب هذا هو      

بعد انفجار الشمس األم و تكون حميطاً فتندفع إليها القطع الباقية حوهلا بسرعة             
جبارة بسبب اجلذب و يزداد ارتطام هذه القطع على الكوكب املتكون فتزيـد             

 درجة انصهار سـطحه كلـه ، وهـذا          إىلمن حرارته زيادة كبرية حىت تصل       
 كيلـومتر يف عمـق الكوكـب        ٣٠٠ مسك حوايل    إىلأن ميتد   االنصهار يصح   

 .املتكون مع مجيع اجلهات 
 

 تغـريت   األرض ذلك آلن      فإننا ال نعرف   األرضهذا يف حالة القمر أما يف حالة        
 .كثرياً جداً عن يوم خلقها أما القمر فتغري قليالً جداً من يوم خلقه اهللا 
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و الصخور تكون منصهرة و سـائلة ،        و هذا الصهري يكون لونه امحر مثل النار       
و هذا يعين أن درجة احلارة أكرب بكثري من درجة حارة النار اليت تعرفها فنحن ال                

 ...نستطيع أن نصل بدرجة حارة النار لدرجة صهر الصخور لتصبح سائلة أبداً 
 الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصـال املعـادن   أوو يف هذا الصهر الصخري     

 فـوق ، و     إىل حتت و تطفوا العناصر اخلفيفة       إىلن الثقيلة يف الغوص     فتأخذ املعاد 
 .نعلم أن هذا قد حدث يف قشرة القمر 

 
ي يكون ملتهباً يف بدء خلقه ، نتيجة        أو اجلسم السم  أوو معىن هذا أن الكوكب      

ما يتراكم على سطحه من طبقات و قطع اموعة الشمسية الصـلبة و حـىت               
 كيلومتر و تبدأ العناصر الثقيلـة يف        ٣٠٠كلها يف مسك    تنصهر املنطقة العلوية    

الرسوب و تطفوا العناصر اخلفيفة و تربد وتكون القشرة من عناصر خفيفة فوق             
 . معادن ثقيلة حتت أوو عناصر 
 :املصدر 

ندوة بني الشيخ عبد ايد الزنداين و الدكتور فاروق البارز مدرب رواد الفضاء             
 .ية ناسا يف وكالة الفضاء األمريك
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 شـيء  فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّـه ين        األرضقُلْ ِسريوا ِفي    ( : تعاىلقال  
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ةَ ِإنَّ اللَّهأَةَ الْآِخرش٢٠:العنكبوت) (الن. ( 

\ � td� �[��� �4L� sc� - ��
F 5
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� : 
 

 . سوف يدلنا على بداية اخللق األرضـ السري يف 
 البحث يف الطبقـات اجليولوجيـة       إىل يشري   األرضـ التعبري القرآين بالسري يف      

 ونشأة اململكة النباتية واحليوانية ا بل وعلى        األرض لنتعرف على نشأة     رضلأل
ـ      ون الذي قرر يف القرن الثـاين       اجليولوجيـا يعتمد على مبـدأ اجليولوجي هات

 :عشر أن 
 ميكننا من عمل نتيجة     األرضألن البحث يف صخور     " : احلاضر مفتاح املاضي    " 

زمنية تبني مقياس احلقب اجليولوجية القدمية، وحصل هاتون على لقـب لـورد             
، قبـل نشـأة   ٢٠إلعالنه هذا املبدأ العلمي الذي أشارت إليه آية العنكبـوت          

 .ثر من ألف عام اجليولوجيا بأك
) لَم يروا كَيف يبِدئ اللَّه الْخلْق ثُم يِعيده ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه يِسري            أو : (تعاىلقال  

 ).١٩:العنكبوت(
 شـيء  فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّـه ين        األرضقُلْ ِسريوا ِفي     : (تعاىلقال  

 ) .٢٠:العنكبوت) (رةَ ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِديرالنشأَةَ الْآِخ
 

 منصور حسب النيب. د كتاب الكون واإلعجاز العلمي يف القِرآن : املصدر
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  وِمن أَنفُِسـِهم   األرضسبحانَ الَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ِمما تنِبت        (  : تعاىلقال  
 ].٣٦: سورة يس )[وِمما لَا يعلَمونَ 

 
و ممـا ال  " مع أن مفهوم األزواج يراد به عادة الذكر و األنثى ، إال أن عبـارة           

سع من ذلك ، و قد كشفت إحدى هذه الـدالالت يف            أوهلا دالالت   " يعلمون  
م أيامنا هذه ، فقد نال العامل الربيطاين بول ديراك جائزة نوبل يف الفيزيـاء عـا               

هذا االكتشاف  .  م على إثر طرح نظرية كون املادة خملوقة بشكل ثنائي            ١٩٣٣
تكون ثنائيـة   " Matter"يثبت أن املادة    " الثماثل   " أو" التكافؤ" الذي مسي   

مثال على ذلك فإن " anti matter) " ضد املادة ( مع ضدها الذي يسمى 
" ضد املادة   " بروتونات  اإللكترون يف ضد املادة حتمل شحنة موجبة بينما حتمل          

 .  شحنة سالبة 
 

 :هذه احلقيقة مذكورة يف أحد املراجع العلمية على الشكل اآليت 

نقيض هلا حيمـل شـحنة معاكسـة         يوجد لكل جزء من األجزاء دون الذرة        
فإن اخللـق املـزدوج و      " uncertainty"مبدأ الريبة   " لشحنتها ، وحسب    

 ]1[غ على الدوام و يف مجيع األمكنة االضمحالل املزدوج حيصالن يف الفرا

 
[1] http://www.2think.org/nothingness.html, 
Henning Genz – Nothingness: The 
Science of Empty Space, p. 205 
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ء �O� � �-�(� ����� Va'(�: 
 

لَقَـالُوا ِإنمـا     ولَو فَتحنا علَيِهم باباً ِمن السماِء فَظَلُّوا ِفيِه يعرجونَ          (: تعاىلقال  
 ).١٤،١٥:احلجر) (سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ

 
 التجرييب يؤكد على أن العلم 

 كـم، و هـي يف       ٢٠٠ هي طبقة ال تتعدى      األرضهناك طبقة من النور حول      
النصف املواجه للشمس ، وإن باقي الكون ظالم دامـس، وعنـدما يتخطـى              

 . هذه الطبقة فإنه يرى ظالم دامس نساناإل
 

 ل مرة عرب عن شعوره    وو ملا ختطى أحد رواد الفضاء األمريكيون هذه الطبقة أل         
 :يف تلك اللحظة فقال

" I have almost lost my eye sight or something 
magic has come over me.  

 "  اعتراين شيء من السحرأوكأين فقدت بصري ، "
 

    : تعاىلو هو متاماً تفسري لقوله 
 ".لقالوا إمنا سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون " 

و الباب ال يفـتح يف فـراغ أبـدا ، و            "  باباً و لو فتحنا عليهم    " تعاىلأما قوله   
القرآن يؤكد أن السماء بناء أي أن السماء بناء مؤلف من لبنات أي ال فـراغ                

 .فيها 
 

TOSHIBA
Text Box
 الرسول صلى الله عليه وسلم
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 : يقول علماء الفلك 
إنه حلظة االنفجار العظيم امتأل الكون باملادة و الطاقة، فخلقت املادة والطاقـة             

غري مكان و مكان بغري زمان و ال        كما خلق املكن و الزمان، أي ال يوجد زمان ب         
" يعرجـون   . " يوجد زمان و مكان بغري مادة و طاقة ، فالطاقة متأل هذا الكون              

أي السري بشكل متعرج، و قد جاء العلم ليؤكد أنه ال ميكن احلركة يف الكـون                
 .يف خط مستقيم أبداً، وإمنا يف خط متعرج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٢٩٧ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

,�d� �� ����� Va'(� ���� - : 
 

القيامـة  )  برق البصر ، و خسف القمر و مجع الشمس و القمر           إذاف ( تعاىلقال  
 ٩ـ٧
 

 من هول عالمة من عالمات تدمري الكون ،         نسان تعرب عن نزع اإل     هذه اآليات 
فجمع الشمس و القمر أصبح حقيقة علمية اآلن ، ألنه ثبت بقياسـات دقيقـة               

يتباعد عنا  )  ألف كم    ٤٠٠ املتوسط حوايل    الذي يبعد عنا يف   ( للغاية أن القمر    
بطريقة مستمرة مبعدل ثالثة سنتيمترات يف السنة ن هذا التباعد سيدخل القمـر             

قات يف نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه الشـمس ، و هـذا مـن              ووقت من األ  
التنبؤات العلمية املبنية على استقراءات كونية و حسابات فلكية دقيقة ، فالقمر            

 إىل األيام البد و أن يؤدي به هذا التباعد يف يوم من            األرضعده عن   يستمر بتبا 
 .أن تبتلعه الشمس ، و لكن مىت سيتم ذلك ؟ هذا يف علم اهللا 

 
 :املصدر 

  الدكتور زغلول النجار     من آيات اإلعجاز يف القرآن الكرمي
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صالة حتصل نتيجة لتلك احلركات اليت يؤديها املصـلي يف          إن الفوائد البدنية لل   
وهـذه  .. الصالة من رفع لليدين وركوع وسجود وجلوس وقيام وتسليم وغريه     

 -احلركات يشبهها الكثري من التمارين الرياضية اليت ينصح األطبـاء النـاس             
 نسـان  مبمارستها، ذلك ألم يدركون أمهيتها لصـحة اإل        -وخاصة مرضاهم   

 . الكثري عن فوائدهاويعلمون
 بالطاقة الالزمة للقيـام مبختلـف       نسانفهي غذاء للجسم والعقل معا، ومتد اإل      

 أن حيصـل    نسـان ، وهي وقاية وعالج؛ وهذه الفوائد وغريها ميكن لإل        األعمال
 نصيحة األطباء مبمارسـة     إىلعليها لو حافظ على الصالة، وبذلك فهو ال حيتاج          

 . ما دامت هذه التمارين تشبه حركات الصالةالتمارين، ألنه ميارسها فعالً
 

�
D� I
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 . حتسني عمل القلب-
 .ردة، وإنعاش اخلالياو توسيع الشرايني واأل-
 . تنشيط اجلهاز اهلضمي، ومكافحة اإلمساك-
 . إزالة العصبية واألرق-
 .لية زيادة املناعة ضد األمراض وااللتهابات املفص-
 . تقوية العضالت وزيادة مرونة املفاصل-
تار واألربطة وزيادة و إزالة التوتر والتيبس يف العضالت واملفاصل، وتقوية األ-
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 .مرونتها
 .ةأو تقوية سائر اجلسم وحتريره من الرخ-
 . اكتساب اللياقة البدنية والذهنية-
 . زيادة القوة واحليوية والنشاط-
 .وتشوهات القوام، والوقاية منها إصالح العيوب اجلسمية -
 .)الذاكرة( تقوية ملكة التركيز، وتقوية احلافظة -
 . إكساب الصفات اإلرادية كالشجاعة واجلرأة-
وما شابه .. ن والصدق واإلخالصأو إكساب الصفات اخلُلقية كالنظام والتع-

 .ذلك
سهم كثريا يف  تشكل الصالة للرياضيني أساسا كبريا لإلعداد البدين العام، وت-

 عمليات التهيئة البدنية والنفسية لالعبني ليتقبلوا املزيد
 . من اجلهد خصوصا قبل خوض املباريات واملنافسات  
 الصالة وسيلة تعويضية ملا يسببه العمل املهين من عيوب قوامية وتعب بدين، -

 كما أا تساعد على النمو املتزن جلميع أجزاء اجلسم،
 .ة اإلجيابية واحملافظة على الصحة ووسيلة للراح 

 
إن الصالة تؤمن ملفاصل اجلسم كافة صغريها وكبريها حركة انسيابية سهلة من            
دون إجهاد، وتؤمن معها إدامة أدائها السليم مع بناء قدرا على حتمل الضغط             

وحركات اإلميان والعبادة تدمي للعضالت مرونتـها وصـحة         . العضلي اليومي 
 مـن اإلصـابة     نساند عضالت الظهر وعضالت البطن فتقي اإل      نسيجها، وتش 
عيـة  وويف حركات الصالة إدامـة لأل     .  تصلب الظهر وتقوسه   أوبتوسع البطن   
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الدموية املغذية لنسيج الدماغ مما ميكنه من إجناز وظائفه بشكل متكامل عنـدما             
 . سن الشيخوخةنسانيبلغ اإل

كات الفجائية اليت قد يتعرض هلـا        على التأقلم مع احلر    نسانوالصالة تساعد اإل  
 إىلكما حيدث عندما يقف فجأة بعد جلوس طويل مما يؤدي يف بعض األحيـان               

مون على الصالة قلما يشتكون من      أوفاملد.  اإلغماء إىلاخنفاض الضغط، وأحيانا    
 . الدوارأووكذلك قلما يشتكي املصلون من نوبات الغثيان . هذه احلالة

عية الدموية، وحفظ لصحة الرئتني، إذ أن       ولقلب واأل ويف الصالة حفظ لصحة ا    
حركات اإلميان أثناء الصالة تفرض على املصلي اتباع منط فريد أثنـاء عمليـة              

وـذا تـتم    . كسجني ووفرته يف الرئتني   والتنفس مما يساعد على إدامة زخم األ      
 . مناعة وصحة أفضلنسانإدامة الرئتني بشكل يومي وبذلك تتحقق لإل

 عامل مقٍو، ومهدئ لألعصاب، وجتعل لدى املصلي مقـدرة          أيضا هي   والصالة
وهي . للتحكم والسيطرة على انفعاالته ومواجهة املواقف الصعبة بواقعية وهدوء        

 . حافز على بلوغ األهداف بصرب وثباتأيضا
 : هذه الفوائد هي جلميع فئات الناس

عاجلة للمصلي تعود على    رجاالً ونساء، شيوخا وشبابا وأطفاالً، وهي حبق فوائد         
 .نفسه وبدنه، فضالً عن تلك املنافع واألجر العظيم الذي وعده اهللا به يف اآلخرة

وفضالً عن هذه الفوائد العامة جلميع فئات الناس، هناك بعض الفوائد اخلاصـة             
هلا يف الفصول التاليـة، وال      أو ببعض احلاالت اخلاصة، أتن    أوببعض فئات الناس    

رت بعض الفوائد النفسية فذلك ألن أثرها اإلجيايب يعود علـى            ذك إذاتنسى أنه   
 .البدن
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 إليكم أخواين وأخوايت وأصدقائي النصارى
 من هو الشخص ىخمطوطات قمران وقبل أن نقرأ ما فيها جيب أن ال ننس

  مصطفي وإليكم الدليلأواملٌسمي باملصطفي 
 

  قٌمران خمطوطات-سفر أخنوخ 
 يباع يف مكتبة مدبويل بوسط – البحر امليت –راجع كتاب خمطوطات قٌمران 
  دار الكتاب املقدس بالقاهرةأوالبلد القاهرة 

 
 ترمجة وتقدمي موسي ديب اخلوري

 ٤٧ ، ٤٦الد الثاين صفحة 
 

�F��� G� ��& � V1 n h��\- 

 



 - ٣٠٢ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 
 من هو املصطفي ؟

 زمانه ؟من هو الشخص الذي ساد العدل يف 
 من هو الشخص الذي يبقي حتت عرش الرمحن ؟

 )أي تبارك اهللا وغريها( الذي فمهم ملئ بالتربيك ؟األشخاصمن هم 
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 أقرأها وستجد فيها الكثري من صفات رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

 
(  نفسك قبل املسيح مبائتني سنة تقريباً        فاسألإن كنت جاد يف البحث عن احلق        

هذه املخطوطات موجودة تشهد بصريح العبـارة       ) ن النصارى   على حسب إميا  
  ؟رأيكعن املصطفي  فما 
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أحببت أن أخفف علي القارئ وإن كنت تريد املزيد فإليك بعض الروابط اليت 
 تتكلم  عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

 
 مواقع اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية* 
 

http://www.quran-miracle.com/ 
 
http://www.nooran.org/ 
 
http://www.islamiyyat.com/encyclopedia.htm 
 
http://www.aleijaz.net/ 
 
http://www.duhaa.net/ 
 
http://www.maknoon.com/ 
http://www.qassimy.com/i3jaz/index.php 
http://www.elnaggarzr.com/ 
 
http://www.55a.net/firas/arabic/ 
 
http://www.kaheel7.com/ 

 
http://www.elnaggarzr.com/ 
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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

 هنأْمم هِلغأَب اللِّه ثُم كَالَم عمسى يتح هفَأَِجر كارجتاس ِرِكنيشالْم نم دِإنْ أَحو
 ذَِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ

 صدق اهللا العظيم
 

 اإلسالم على تاالفتراءاسلسلة  الردود على 
 

  دين حمبةأم وقتل ودم  هابإر دين اإلسالمهل 
 

  مما يدعون عليه املشككنيبريء اإلسالمبعض الغزوات وأسباا وإثبات أن 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وبه نستعني

 
إن احلمد هللا حنمده ونستعني به  ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

وأشهد أن ، ل له ومن يضلل فال هادى له نا من يهده اهللا فال مضأعمالسيئات 
 :ال إله  إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله أما بعد 
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) .  ديـن إرهـاب    اإلسالم(  ألسنة الغرب وهى     يفنشرت مقولة وبقت مضغة     
 ...فلندرس هذه املقولة وندرس األديان األخرى ونعرف أيهما دين اإلرهاب 

 
لى اهللا عليه وسلم على فترة من الرسل، وضـالل مـن            بعث سيد ولد آدم ص    

البشر، واحنراف يف الفطر، وواجه ركاماً هائالً من الضالل واالحنراف والبعـد            
 إىلفاستطاع بعون اهللا أن خيرجهم مـن الظـالم          . عن اهللا، واإلغراق يف الوثنية    

ه بأنفسهم   السعادة، فأحبوه وفَدو   إىل اهلدى ومن الشقاء     إىلالنور، ومن الضالل    
وأهليهم وأمواهلم، واقتدوا به يف كل صغرية وكبرية، وجعلـوه نرباسـاً هلـم              

 .يستضيئون بنوره، ويهتدون ديه فأصبحوا أئمة اهلدى وقادة البشرية
 

بعث صلى اهللا عليه وسلم وعمره أربعون سنةً كما يف الصحيحني عن ابن عباس              
ه وسلم وهو ابن أربعـني سـنةً،        أنزل على رسول اهللا صلى اهللا علي      (( : أنه قال 

 املدينة، فمكـث ـا      إىلفمكث مبكة ثالث عشرة سنةً، مث أمر باهلجرة فهاجر          
 )).عشر سنني، مث تويف صلى اهللا عليه وسلم 

 
  . وة السـرية     صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنوات من الدع        فيقام احلبيب املصط  

 ...ه  اهللا عليأمنهكن هو إلمتام ما وليس خوفا أبدا ول
، وتتحمل عبء تبليغ    والتعاونوملا تكونت مجاعة من املؤمنني تقوم على األخوة         

 يكلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  الوحيالرسالة ومتكينها من مقامها نزل     
 . مبعالنة الدعوة، وجماة الباطل باحلسىن
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بلغ عـن   وبعد تأكد النيب صلى اهللا عليه وسلم من تعهد أيب طالب حبمايته وهو ي             
ربه، صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعال أعالها حجرا،              

  ) يا صباحاه (   : مث هتف
 

أرأيتكم لو أخربتكم أن خيلًا بالوادى بسفْح هذا اجلبل تريد           (   : فلما اجتمعوا قال  
ِقىدص؟ أن تغري عليكم أكنتم م  (  .  

  .  كذبا، ما جربنا عليك إال صدقًا نعم، ما جربنا عليك : قالوا
 

 نذير لكم بني يدى عذاب شديد، إمنا مثلى ومثلكم كمثل رجـل رأي           إين (   : قال
 أي يتطلع وينظر هلم من مكان مرتفع لـئال يـدمههم             (  ) العدو فانطلق يربأ أهله   

  )  يا صباحاه : خشى أن يسبقوه فجعل ينادى (   ) العدو
 

 حلق، وأنذرهم من عذاب اهللا اإىلمث دعاهم 
 

وملا مت هذا اإلنذار انفض الناس وتفرقوا، وال يذكر عنهم أي ردة فعل، سوى أن               
 تبا لك سائر اليوم، أهلذا       : أبا هلب واجه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسوء، وقال         

  .  ] ١ : سورة املسد [   )تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب (   :  فرتلت ؟ مجعتنا
 

 P��O��- " i�� p�� Iء�����;� I��+ 
D� G�-.. 
                 k
��Si� GS� �
S'�� oS� u1
Sd�i;� ,�/
S+ ¯4�SR �S�� � �
�{

 V ���
T��-
��-:  
 



 - ٣٠٩ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 .التهديد مبنازلـة الرسول وعمه أيب طالب _  ١
أرأيت أمحد ؟يؤذينا يف نادينا     :  أيب طالب فقالوا     إىلجاءت قريش   ( ففي احلديث   

يا عقيل ، ائتين مبحمد فذهبت فأتيته به ،         : نا ، فقال    إذاجدنا فاه عن    ، ويف مس  
يا ابن أخي إن بين عمك زعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ويف مسـجدهم              : فقال  

فحلق رسول  : ويف رواية   (  ببصره   ����فلحظ رسول اهللا    : فانته عن ذلك ، قال      
 أدع لكم ذلك ، علـى       ما أنا بأقدر على أن    :  السماء فقال    إىل)  ببصره   ����اهللا  

ما كذب ابن أخي    : أن  تشعلوا يل منها شعلة ، يعين الشمس ، فقال أبو طالب              
 ) .، فارجعوا 

 
 .االامات الباطلـة لصد الناس عنه  _ ٢

 :اموه باجلنون 
 ) .ويقولون إنه نون  ( تعاىلقال 
  .)وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك  حملنون  ( تعاىلوقال 

 ) .ما أنت بنعمة ربك مبجنون ( وقد أجام اهللا يف آية القلم 
 
 :اموه بالسحر _ ٣

 ) .وقال الظاملون إن تتبتعون إال رجالً مسحوراً   ( تعاىلقال 
 ) .هذا ساحر كذاب ( .. وقال عنهم 

 
 :اموه بالكذب _ ٤

 ) .وقال الكافرون هذا ساحر كذاب   ( تعاىلكما قال 
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 وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون              (تعاىلوقال  
. ( 
 
 :اموه باإلتيان باألساطري  _ ٥

 ) .لني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة  وأصيالً ووقالوا أساطري األ ( تعاىلقال 
 :وقالوا إن القرآن ليس من عند اهللا وإمنا من عند البشر 

م يقولون إمنا يعلمه بشر ، لسان الذي يلحـدون          ولقد نعلم أ   ( تعاىلكما قال   
 ) .إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني 

 
 .السخرية واالستهزاء والضحك  _ ٦

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولـوا  (  عن سخريتهم من الذين آمنوا      تعاىليقول  
 ) .أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا ، أليس اهللا بأعلم بالشاكرين 

 
إين ألرجو أن   :  ساخرة مستهزئة    ����اري أن امرأة قالت للرسول      جاء يف البخ  ( 

: فـأنزل اهللا    !  ثالثـاً    أويكون شيطانك قد تركك ، مل أره قربك منذ ليلـتني            
مـا  ) ما ودعك   ) .     ( ما ودعك ربك وما قلى      .  سجى   إذاوالضحى والليل   

 .ما أبغضك ) وما قلى .     ( تركك 
اللهم إن كان هذا هو احلق مـن        :  مستهزئاً   أن أبا جهل قال   ( وروى البخاري   

وإذ قـالوا   :  ائتنا بعذاب أليم ، فرتلت       أوعندك فأمطر علينا حجارة من السماء       
 ائتنـا   أواللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء              
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م وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم وما كان اهللا معذ          ( تعاىلفقال  .بعذاب أليم   
 .. ) .وهم يستغفرون  

ا م وقال هـؤالء     أو جلس وحوله املستضعفون من أصحابه استهز      إذاوكان  ( 
} أليس اهللا بأعلم بالشاكريـن      { تعاىلقال  } من اهللا عليهم من بيننا      { جلساؤه  

. 
 :وكانوا كما قص اهللا علينا 

.  يتغامزون    مروا م  إذاو. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون         ( 
وما . هم قالوا إن هؤالء لضالون      أو ر إذاو.  أهلهم انقلبوا فكهني     إىل انقلبوا   إذاو

 ) .أرسلوا عليهم حافظني 
 
 :تشويه تعاليمـه وإثارة الشبهات ، وبث الدعايات الكاذبة  _ ٧

 ) .لني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالً وأساطري األ( قالوا عن القرآن 
 ) .ن هذا إال إفك افتراه وأعانـــه عليه قوم آخرون إ( وقالوا 

 ) .إمنا يعلمه بشر  ( أيضاوكانوا يقولون 
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عن عروة بن الزبري قال ، سألت عبد اهللا بن عمرو عن أشـد مـا صـنع             _ ١

 ���� الـنيب    إىلبن أيب معيط جـاء      رأيت عقبة   (  ؟ قال    ����املشركون برسول اهللا    
وهو يصلي فوضع رداءه يف عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، فجاء أبو بكر حىت دفعه               
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) أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات مـن ربكـم              : عنه وقال   
 .رواه البخاري 

 
 
 يصلي عند البيت وأبو جهـل       ����بينما رسول اهللا    ( وعن ابن مسعود قال      _ ٢

أيكم يقوم  : حاب له جلوس ، وقد حنرت جزور باألمس ، فقال أبو جهل               وأص
 سجد ، فانبعث أشقى     إذا سال جزور بين فالن فيأخذه فيضعه يف كتفي حممد           إىل

فاستضـحكوا وجعـل    :  وضعه بني كتفيه ، قـال        ����القوم ، فلما سجد النيب      
 ����  بعضهم مييل على بعض ، فأقبلت فاطمة فطرحته عنه ، فلما قضـى الـنيب              

فوالذي بعث حممداً باحلق لقد رأيت الـذي        .. صالته رفع صوته مث دعا عليهم       
 .رواه البخاري ) مسى صرعى يوم بدر 

 
 ) .ثبت بالروايات الصحيحة أن الذي رمى الفرث عليه هو عقبة بن أيب معيط ( 
 .هي اجللدة اليت يكون فيها الولد يقال هلا ذلك من البهائم ) السلى ( 
 

 مرة حىت غشي عليه ، فقام أبو بكر         ����لقد ضربوا رسول اهللا     (  قال   .وعن أنس   
ويلكم أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا ؟ فتركوه وأقبلوا على أيب            : فجعل ينادي   

 بإسناد صحيح: قال ابن حجر . رواه أبو يعلى ) بكر 
 

: يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ فقيل        : قال أبو جهل    ( قال  . وعن أيب هريرة    
والالت والعزى لئن رأيته ألطأن على رقبته وألعفرن وجهه ، فأتى           : نعم ، فقال    
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فما فجأهم إال وهو ينكص علـى       _ يزعم ليطأ رقبته    _ رسول اهللا وهو يصلي     
إن بيين وبينه خلندقاً من     : مالك يا أبا احلكم ، قال       : عقبيه ويتقي بيديه ، فقالوا      

لو دنا مين الختطفته املالئكة عضـواً      : ����نار وهوالً وأجنحة ، فقال رسول اهللا        
 .رواه مسلم ) عضواً 

 
 من أيب جهل وغريه ممـن       ����وهلذا احلديث أمثلة كثرية يف عصمته       ( قال النووي   

أن تعتدي عليه حبجـر     _ زوجة أيب هلب    _ لت أم مجيل    أوح) . ( أراد به ضرراً    
 .رواه البيهقي ) فحماه اهللا منها 
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 ثالثةية وبنيت على    اإلسالم تأسيس الدولة    يفوبدأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
 :أقسام 

 
  .تعاىل من اهللا للتقربعالقة املسلم بربه وهذا ببناء مسجد  _ ١
 .األخوة بني املسلمني مجيعاً من املهاجرين واألنصار وغريهم  _ ٢
 . على احلرمات التعديجبانب املدينة وفيها بعدم التعاهد مع اليهود الذين  _ ٣
 
 

واآلن عرفنا ما لقيه املسلمني من تعذيب وإهانة وترك أمواهلم  وزوجام وبلدهم 
 وعشريم فهل هذا دين إرهاب ؟

 
 لبعض الغزوات وأخذ أمواهلم وقوافلهم حىت بعد هجرم هل          أيضاوقد تعرضوا   

 العراق وفلسـطني    يفللمسلمني اآلن    ثهذا هو اإلرهاب ؟ أم اإلرهاب ما حيد       
 والبوسنة والصومال وغريها؟؟؟

 
 مل يكفوا عن إيذائهم بل أكثروا وتعدوا احلدود وكان البد           أيضاوعندما هاجروا   

 أي وحقوق حريـة الـر     نسان تتعدى على حقوق اإل    اليتمن وقف هذه املهزلة     
 وحرية الدين
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 وأبو بكر ،    ����رسول اهللا   : ل من أظهر إسالمه سبعة      أو( قال  . د  عن ابن مسعو  
 فمنعـه اهللا    ����وعمار وأمه مسية ، وصهيب ، وبالل ، واملقداد ، فأما رسول اهللا              

بعمه أيب طالب ، وأما أبو بكر فمنعه اهللا بقومـه ، وأمـا سـائرهم فأخـذهم                  
 إال  إنسان املشركون فألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف الشمس ، فما منهم         

وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا وهان على قومه                
رواه )  أحد أحد   : فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول          

 أمحد
 .مث اشترى أبو بكر بالالً فأعتقته 

 
سر فـإن   أبشروا آل يا  : وهم يعذبون فقال    { بآل ياسر    } ����ومر رسول اهللا    ( 

 .رواه احلاكم ) موعدكم اجلنة 
_  عامة   اإلسالمل من استشهد يف سبيل اهللا من هذه األسرة خاصة ويف            أووكان  

فقد طعنها أبو جهل حبربة يف قبلها فماتـت مـن           _ أم عمار ، مسية بنت خياط       
 .جراء هذا االعتداء العظيم ، ومات ياسر يف العذاب 

على أن يتلفظ  بكلمة الكفر بلسانه ، وقـد          وتفننوا يف إيذاء عمار ، حىت أجرب        
من كفر باهللا من بعد     ( ذكر مجهور املفسرين ، أن من أسباب نزول اآلية الكرمية           

 .هو موقف عمار بن ياسر ) إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 
 

 :وممن ورد يف ذلك . وممن نال األذى والتعذيب خباب بن األرت 
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 بشعر رأسه فيجذبونه جـذباً ، ويلـوون عنقـه بعنـف             أم كانوا يأخذون  ( 
وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة مث وضعوه عليها فمـا أطفأهـا إال              

 ) .ودك ظهره 
 
ادن ، فما أحد أحق     :  عمر فقال    إىلجاء خباب   : وعن أيب ليلى الكندي قال      ( 

) ه املشركون   ذا الس منك إال عمار ، فجعل خباب يريه آثاراً بظهره مما عذب            
 .رواه ابن ماجه 

 
 : أن يدعو اهللا ليخفف من العذاب ����ومن شدة األذى سأل رسول اهللا 

 
 وهــو متوسد بردة وهو يف ظل الكعبة ، وقد لقينا من            ����أتيت النيب   : قال  ( 

 أال تدعو لنا ؟: املشركني شدة ، فقلت يا رسول اهللا 
كم ليمشط مبشاط احلديد ما     لقد كان من قبل   : فقال  _ وهو حممر وجهه    _ فقعد  

 عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع املنشار على            أودون عظمه من حلم     
مفرق رأسه فيشق باثنني ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن اهللا هذا األمر حـىت                

 .رواه البخاري )  حضرموت ما خياف إال اهللا إىليسري الراكب من صنعاء 
 

 قبل أن   اإلسالم لقد رأيتين وإن عمر ملوثقي على        واهللا( وعن سعيد بن زيد قال      
 .رواه البخاري ) يسلم عمر 
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أي أن عمر ربطه بسبب إسالمه إهانة له وإلزامـاً بـالرجوع عـن              ) ملوثقي  ( 
  .اإلسالم

 
لوا قتله لوال أن أنقـذه اهللا       أوواعتدوا على عمر بن اخلطاب عندما أسلم ، وح        ( 

 ) .بالعاص بن وائل 
 

 له إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسولهأشهد أن ال إ
 
 

 :فكان البد من هجرة املسلمني لوقف االعتداءات على دينهم وحريتهم 
 وفتنـوا   ����ذي أصحاب رسول اهللا     أوملا ضاقت علينا مكة ، و     ( قالت أم سلمة    

 ال يسـتطيع  ����ا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم ، وإن رسـول اهللا       أوور
إن :  يف منعة من قومه وعمه قـال هلـم           ����، وكان رسول اهللا     دفع ذلك عنهم    

 احلبشة ملكاً عظيماً ال يظلم أحد عنده ، فاحلقوا ببالده حـىت جيعـل اهللا                أرضب
 ) .لكم فرجاً وخمرجاً مما أنتم فيه 

 
 .كانوا أحد عشر رجالً وأربع نسوة  
 :فهاجروا والكن رجعوا مرة أخرى

 



 - ٣١٨ - تانيانصرر الحوا يف ماتمقد

 إىلشاً أسلمت ، وكان هذا اخلرب كذباً ، فرجعوا          فبلغهم أن قري  ( قال ابن القيم    
مكة ، فلما بلغهم أن األمر أشد مما كان ، رجع منهم من رجع ودخـل مجاعـة                  

 ) .فلقوا من قريش أذى شديداً 
 

 ����  في احلبشة بأمر احلبيب املصطإىلفذهبوا مرة أخرى 
 

 : هذا الوفد يتكون مـن      . بعثت قريش بوفد للنجاشي لكي يردهم ويسلمهم        
قدما اهلدايـا ألعيان رجال النجاشي     . عمرو بن العاص ، وعبد اهللا بن أيب أمية          

: قـاال   . ، سياسة ليحصال على دعم األعيان عند مطالبته امللك برد املهاجرين            
 بلدك غلمان سفهاء ، فـارقوا ديـن قـومهم ومل            إىلأيها امللك ، إنه قد ضوى       

 ال نعرفه حنن وال أنت ، وقد بعثنـا          يدخلوا يف دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه ،       
 .إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ، لتردهم إليهم 

 
 قـومهم   إىلصدقا أيها امللك ، فأسلمهم إليهما ، فلريداهـم          : وقالت البطارقة   

ما هـذا الـدين     :  املسلمني ودعاهم فحضروا ، وقال هلم        إىلأرسل  . وبالدهم  
 قومكم ، ومل تدخلوا به يف ديين وال دين أحد من هذه امللـل ؟                الذي فارقتم فيه  

 .فتكلم جعفر بن أيب طالب 
 

أيها امللك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد األصنام ونأكل امليتة ،             : قال للنجاشي   
حىت بعث اهللا إلينا رسوالً منا ، نعـرف         . …ونأيت الفواحش ، ونقطع األرحام      

 اهللا لنوحده ونعبده ، وخنلع ما كنا نعبد         إىل ، فدعانا    نسبه وصدقه وأمانته وعفاه   
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واضح للنجاشي  حقيقة هـذا الـدين        ..... حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة       
إن هذا والذي جـاء بـه       ( قال  ) .  وموقف قومهم منه     ����الذي جاء به حممد     

ال فق) . عيسى خيرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، واهللا ال أسلمهم إليكما أبداً              
 .ال أسلمكما هلم فأنتم على رعايىت 

إن هؤالء يقولون يف عيسـى     :  النجاشي وقال له     إىلملا كان من الغد جاء عمرو       
 .قوالً عظيماً 

 .أرسل إليهم وسأهلم عن قوهلم يف عيسى 
نقول فيه الذي جاء به نبينا ، هو عبـد اهللا ورسـوله وروحـه ،                : فقال جعفر   

 .اء البتول  مرمي العذرإىلوكلمته ألقاها 
ما عدا عيسى ما قلت قدر هـذا        :  وقال جلعفر    األرضفأخذ النجاشي عوداً من     

 .العود 
 .فأعطى املسلمني األمان يف بالده ورد هدية قريش 

 
 ، فقـد روي يف      ���� سبباً إلسالم محزة عم الـنيب        ����لقد كان االستهزاء بالنيب     
ته أن أبا جهل قد أساء      أخرب) موالة لعبداهللا بن جدعان     ( سبب إسالمه أن جارية     

 ، إساءات بذيئة ، فتوجه محزة إليه وغاضبه وسبه ، وقال            ���� ابن أخيك حممد     إىل
كيف تسب حممداً وأنا على دينه ، فشجه شجة منكرة ، فكـان إسـالمه يف                : 

بداية األمر أنفــة مث شرح اهللا صدره بنور اليقني حىت صار من أفاضل املؤمنني              
 ) .أسد اهللا ) . ( ـة من البعثة ٦السادســكان ذلك يف السنة .  ( 

 بأحب هـذين  الـرجلني       اإلسالماللهم أعز   (  قال   ����فقد جاء يف احلديث أنه      
فأسلم الفاروق عمر بن    . رواه الترمذي   )  بعمر بن اخلطاب     أوبأيب جهل   : إليك  
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أي قـريش أنقـل   : اخلطاب رضى اهللا عنه عندما شرح اهللا صدره لإلسالم قال   
 إىلمجيل بن معمر ، فجاء عمر فأخربه بإسالمه فأسرع مجيـل     :  فقيل   للحديث ؟ 

أال إن عمر صبأ ، وعمر خلفه يقول        : الكعبة وصرخ يف القوم بأعلى صوته قائالً        
 .كذب ولكن قد أسلمت : 
 

:  دين اهللا قرروا وحتالفوا على بين هاشم وبين عبد املطلب            يفوبعد دخول الناس    
وهم وال جيالسوهم وال خيالطوهم وال يدخلوا بيـوم         أن ال يناكحوهم وال يبايع    

 وكتبوا يف ذلك صحيفة وعلقـت يف        ����وال يكلموهم حىت يسلموا رسول اهللا       
 .جوف الكعبة 

 
وحبسـوا يف   _ إال أبا هلـب     _ فاحناز بنو هاشم وبنو املطلب مؤمنهم وكافرهم        

 .شعب أيب طالب 
 
الصحيح أنه بغيض بـن     : (  م  قال ابن القي  :  كتب املقاطعة  على الكعبه       الذيو

 ) . فشلت يده ����عامر بن هاشم فدعا عليه رسول اهللا 
 

بقوا حمبوسني وحمصورين مضيقاً عليهم جداً ، مقطوعـاً عنـهم           ( قال ابن القيم    
 ) .املرية واملادة حنو ثالث سنني 

 . نقض هذه الوثيقة هشام بن عمرو بن عامر بن لؤي يففسعى 
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 بن أيب أمية ، واملطعم بن عدي ، وزمعة بن األسود ،             زهري: وكان قد اتفق معه     
 .وأبو البختر ي 

 
 كان يقوم حبمايته    الذي عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أبو طالب          يفوبعدها تو 

 عليه  والتطاولمن أهل قريش وقامت قريش بأذية الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
. 
 

 ئف ليدعوهم لإلسالموبعدها خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للطا
 

فرمجوه باحلجارة حىت أدموا كعبيه     ( قال ابن القيم    . ومل جييبوه وآذوه وأخرجوه     
. ( 

 ) .ويف طريقه لقي عداساً النصراين فآمن به وصدقه ( قال ابن القيم 
 
 

هل أتى  عليك يوم كان أشد عليك         : ����سألت رسول اهللا    ( قالت  . عن عائشة   
من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم           لقيت  : من يوم أحد ؟ قال      

 مـا   إىلالعقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل ، فلم جيبين                
على وجهي ، فلم أستفق إال وأنـا بقـرن          _ وأنا مهموم   _ أردت ، فانطلقت    

ـ        إذاالثعالب ، فرفعت رأسي ف      جربيـل ،    إذا أنا بسحابة قد أظلتين ، فنظرت ف
إن اهللا قد مسع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث اهللا               : فقال  فناداين  

ت فيهم ، فناداين ملك اجلبال ، فسلم علي  مث           شيءإليك ملك اجلبال لتأمره مبا      
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بـل   : ����ت أن أطبق عليهم األخشبني ، فقال الـنيب          شيءإن  ! يا حممد   : قال  
متفـق  ) يشرك به شيئاً    أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده وال            

مها جبال مكة   ) األخشبني  . ( املراد امللَك املوكل ا     ) ملك اجلبال   .      ( عليه  
 . قبيس والذي يقابله ، ومسيا بذلك لصالبتهما وغلظ حجارما أو
 

 ���D�{b��  1
�� �\? 	
�1U�  � G� A�(0- �`0 K�  
 

 t�� G+ %(`� %�c{�\ h� ��4 �D4��� ���  9*i°: 
 

أسيد بـن حضـري ،      : أسلم خلق كثري من األنصار ، وممن أسلم من أشرافهم           
وسعد بن معاذ ، وأسلم بإسالمهما يومئذ مجيع بين عبد األشهل الرجال والنساء             

 . يوم أحد إىل، إال اصريم عمرو بن ثابت فإنه تأخر إسالمه 
 

هللا صلى اهللا عليه وسلم     وبعد أن دخلوا أهل املدينة لإلسالم مجيعاً ذهب لرسول ا         
 املدينة وتكـون    إىليبشره بذلك فسر رسول اهللا وفرح وأمر املسلمون باهلجرة          

 ....ل بلد إسالمية ويستقلوا املسلمون أو
 
أتيتنا صعلوكاً حقرياً ، فكثـر  : عندما أراد صهيب اهلجرة ، قال له املشركون        ( 

الك ونفسـك ، واهللا ال      مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ، مث تريد أن خترج مب           
أرأيتم إن جعلت لكم مايل ، أختلون سـبيلي ؟          : يكون ذلك ، فقال هلم صهيب       
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:  فقال   ����فإين قد جعلت لكم مايل ، فبلغ ذلك رسول اهللا           : نعم ، قال    : قالوا  
 .رواه احلاكم ) ربح صهيب 

 
 فرآه  عن أم سلمة أن زوجها أبا سلمة عندما أراد اهلجرة محلها مع ابنه سلمة ،              ( 

هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ،         : أهلها فلحقوا به ، وقالوا له       
عالم نتركك تسري ا يف البالد ؟ وانتزعوها منه وغضب عند ذلـك رهـط أيب       

ال نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، فتجاذبوا الطفـل            : سلمة فقالوا   
 املدينة ، فكانـت  إىلق أبو سلمة وحده بينهم حىت خلعوا يده وذهبوا به ، وانطل      

أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها خترج كل غداة بـاألبطح تبكـي             
ت احلقـي   شـيء إن  : حىت متسي حنو سنة ، فررق هلا أحد ذويها فقال لرهطه            

 املدينة بصحبة عثمان بن     إىلبزوجك ، فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت         
 ) .أيب طلحة 

 
  :���� هذا كله اجتمعوا ليبحثوا عن أجنع الوسائل للقضاء على حممد وبعد
 

 .يف دار الندوة 
فاجتمعوا يف دار الندوة ومل يتخلف أحد مـن أهـل الـرأي             ” : قال ابن القيم    

و حضره إبليس يف صورة رجل شيخ من        .    “ روا يف أمره    أوواحلجا منهم ليتش  
 .أهل جند 

 
 .راء اليت طرحت يف ذلك االجتماع ذكر القرآن الكرمي مضمون هذه اآل
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 خيرجــوك   أو يقتلوك   أو﴿ وإذ ميكروا بك الذين كفروا ليثبتوك         : تعاىلفقال  

واملقصود مبكر اهللا هو إبطال مكرهم      . وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين ﴾        
 ...وهذا يسمى مكر حممود

 .ليسجنونك ) ليثبتوك ( 
 

 : الروايات وجاءت هذه اآلراء مفصلة يف بعض
 .أن حنبسه : فقال أحدهم 

 .فرفضه الشيخ النجدي 
 .أن ننفيه : وقال آخر 

 . الشيخ النجدي أيضافرفضه 
 

: قـالوا   . قد فُرق يل فيه رأي ما أرى قد وقعتم عليه           : مث اقترح أبو جهل فقال      
أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غالماً داً جلداً ، مث نعطيه              : ما هو ؟ قال     

سيفاً صارماً ، فيضربونه ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمه يف القبائل ، فال تدري               
عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ، وال ميكنها معاداة القبائل كلـها ، ونسـوق            

 .إليهم ديته 
 .هللا در الفىت ، هذا واهللا الرأي ، فتفرقوا على ذلك : فقال الشيخ النجدي 

 
به ، وأمره بعدم املبيت على فراشه هذه         وأخربه   ���� رسول اهللا    ����أتى جربيل   

 .الليلة ، وأمره باهلجرة 
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 . غار ثور إىلوخرج هو وأبو بكر 
 

مث حلق رسول : ( ... ففي حديث اهلجرة عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت   
( رواه البخـاري  ) .  وأبو بكر بغار يف جبل ثور فَكَمنا فيه ثالث ليـال        ����اهللا  

٣٩٠٥. (  
 

 . يرصدونه ويترقبون نومه ليثبوا عليه ����لى باب الرسول واجتمعوا ع
خرج عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم ال يرونه ،              

﴿ وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهـم ال             : وهو يتلو   
 .يبصرون ﴾ 

 طالب كـرم اهللا      صلى اهللا عليه وسلم على بن أىب       فيونام مكان  احلبيب املصط    
 .وجهه 

وعندما مل جيدوه على فراشه ووجدوا على بن أىب طالب جعلت قريش دية كـل               
 .واحد منهما ، فجد الناس يف الطلب 

 
 أرض اهللا ، وأحب أرضواهللا إنك خلري : (  مكه وقال إىل فينظر احلبيب املصط

 ) .  اهللا ، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت إىلاهللا 
ال : قد حلقنا يا رسول اهللا ؟ فقال ) سراقة(سول اهللا ، هذا الطلب يا ر: ( قال 

  )٣٦٥٢( صحيح البخاري ) . حتزن إن اهللا معنا 
( صحيح البخاري    .   األرض عليه ، فساخت يدا فرسه يف        ����دعا رسول اهللا    

٣٩٠٦(  
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قد علمت أن الذي أصـابين بدعائكما ، فادعـوا اهللا يل ، ولكما            : سراقة قال   

الناس عنكما ، فدعا له رسول اهللا علي فأطلقه ���� أن أرد . 
 ) .ل النهار جاهداً على نيب اهللا ، وكان آخر النهار حارساً هلما أوفكان ( 
 

هـذه  : وجاء سلمان الفارسى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء بتمر وقال             
 .صدقة تصدقت ا عليكم 

 ) .إنا ال نأكل الصدقة  : ( ����فقال الرسول 
 

 من نعوته وصفاته أنه يقبـل  ����أنه عنده علم من الكتب السابقة أن النيب حممداً          
 .اهلدية وال يأكل الصدقة 

 
 .عبد اهللا بن الزبري ولد بقباء 

 
فخرجت وأنا متم ، فأتيت     : أا محلت بعبد اهللا بن الزبري ، قالت         : ( عن أمساء   

 فوضعته يف حجـره ، مث       ���� النيب   املدينة ، فرتلت بقباء فولدته بقباء مث أتيت به        
ل شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا       أودعا بتمرة فمضغها ، مث تفل يف فيه ، فكان           

 ) . اإلسـالم ل مولود ولد يف     أو ، مث حنكه ، مث دعا له وبرك عليه ، وكان             ����
  )٣٩٠٩( صحيح البخاري 
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  املدينةإىل صلى اهللا عليه وسلم نيبوعندما علموا بقدوم ال
 

الرجال والنسـاء فوق البيوت ، وتفرق الغلمان واخلدم يف الطــرق           صـعد  
 ! ) .يا رسول اهللا ! يا حممد ! يا رسـول اهللا ! يا حممد : ينـادون 

 
 املدينة اجنفل الناس إليه ، فجئـت يف النـاس         ����ملا قدم رسول اهللا      : ( ����قال  

 ألنظر إليه ، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه
يا أيها الناس ، أفشـوا      : ل شيء تكلم به أن قال       أوكان  ليس وجه كذاب ، و    

سنن ) .  السالم ، وأطعموا الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا اجلنة بسالم             
 صلوات رىب وسـالمه     فيوأسلم على وجه احلبيب املصط     ) ٢٤٨٥( الترمذي  

 ...عليه 
 
ن يقـاتلون بـأم     ﴿ أذن للذي   : تعاىلل آية نزلت باملدينة بعد اهلجرة  قوله         أوو

 .ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير ﴾ 
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 _��� 1�+ V-aB: 
 

 . موضع بني مكة واملدينة :بدر 
: وقيل  .  بئر فيها يقال هلا بدر ، وعليه األكثر          إىلنسبة  :  قيل   :وقد مسيت بدر    

 .ألن صاحب البئر رجل يقال له بدر 
ي أيب سفيان ألخذ ما معه مـن أمـوال           تلق إىل ندب الناس    ���� أن النيب    :سببها  
 .قريش 

  )٢٦٨١( د أوسنن أيب د
وهذا ملا القوه من أخذ أمواهلم فقالوا البد وأن نعوض املسلمني مـن أمـواهلم               

 الدهمأووزوجام و
 

( صحيح البخـاري    . وكان عدد املسلمني خرج يف ثالمثائة وبضعة عشر رجالً          
فـرس  : عهم من اخليل إال فرسـان       ومل يكن م  ” : قال ابن القيم     ) .. ٣٩٥٦

للزبري بن العوام ، وفرس للمقداد بن األسود ، وكان معهم سبعون بعرياً يعتقب              
 .“ الرجالن والثالثة على البعري الواحد 

 
 مكة يستنجد بقريش  و خرجت مسـرعة إلنقـاذ           إىلوعرف أبو سفيان أرسل     

 .الً رج ) ١٣٠٠( بلغ عددهم يف بداية سريهم . عريها ورجاهلا 
 

 إىل طريق الساحل غرباً وجنا من اخلطر ، وأرسـل رسـالة             إىلو اجته أبو سفيان     
 .جيش مكة وهم باجلحفة خيربهم بنجاته 
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واهللا ال نرجـع    : هم اجليش بالرجوع ، لكن طاغية قريش أبو جهل رفض وقال            

مر حىت نرد بدراً ، فنقيم ا ثالثاً ، فننحر اجلزور ، ونطعم الطعام ، ونسقي اخل               
 .وتسمع بنا العرب فال يزالون يهابوننا أبداً ... 
 

 . صلى اهللا عليه وسلم واستشار أصحابه فيفعلم احلبيب املصط
وقالوا خرياً ، وممـا قالـه       ] كأيب بكر وعمر واملقداد     [ فتكلم قادة املهاجرين    

 ... ) .يا رسول اهللا ، امض بنا ملا أراك اهللا فنحن معك : ( املقداد 
 

فقام سعد بن معاذ    ]  يريد أن يسمع كالمهم      ����وكان  [  قادة األنصار    مث تكلم 
فقد آمنا بـك ،  : أجل ، قال : واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا ؟ قال : ( فقال  

فامض يا رسول اهللا ملـا أردت       ... وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق          
معك ما ختلـف منـا      فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر خلضناه          

  ) .١٧٧٩( صحيح مسلم ...) .  رجالً واحداً 
 

سـريوا وأبشـروا ، فإن اهللا قد وعدين إحدى الطائفتني ،          : ( سر بذلك وقال    
 ) . مصارع القوم إىلواهللا لكأين اآلن أنظر 

 
 . ماء بدر ليسبق املشركني إليه ، ليحول بينهم وبني املاء إىلسار 
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لقد رأيتنا يوم بـدر وحنـن نلـوذ         : (  قال   ����د عن علي    ففي مسند اإلمام أمح   
) .  وهو أقربنا من العدو ، وكان من أشد الناس يومئـٍذ بأسـاً               ����برسول اهللا   
 . قريش إىلوغلب جيش املسلمني وفروا  ) . ٢/٦٤( مسند أمحد 

 
هذا جربيـل  : (  قال يوم بدر ����عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن النيب   

  )٣٩٩٥( صحيح البخاري ) .           ه عليه أداة احلرب آخذٌ برأس فرس
 

بينما رجل من املسلمني يومئـٍذ  : ( وعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال   
يشتد يف أثر رجل من املشركني أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقـه ، وصـوت                

. ) ذلك مدد من السـماء الثالثـة         : ����قال النيب   : احلديث وفيه   ... الفارس  
  )١٧٦٣( صحيح مسلم 

 
هل هذا إرهاب أن ندافع عن أنفسنا ؟ أم هو إرهاب أن نأخذ حقنا من املفتريني                

 ؟
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)�]� V-aB: ( 
 

 فقررت غزو املسلمني وقتلهم. أن قريشاً أرادت أن تنتقم لقتالها يف بدر 
 .فرس  ) ٢٠٠( ثالثة آالف مقاتل ، ومعهم ) ٣٠٠٠(وكان عددهم 

 
ر أصحابه بـني أن     أو عندما علم بقدوم جيش مكة للحرب ش       ����ل  فكان الرسو 

 أن خيرجوا ملالقاة العدو خارجها ، واستقر األمر علـى           أويبقوا داخل املدينة ،     
 . سنه ١٤٠٠ من أي حرية الرإىلأنظر . اخلروج 

 
 .وكان عدد املسلمني ألف مقاتل ، ومعهم فرسان 

 
وبقوا املسلمني عددهم   . نافقني  من امل  ) ٣٠٠( وانسحب املنافق ابن سلول بـ      

 .سبعمائة مقاتل فقط 
 

 .﴿ إذ مهت طائفتان أن تفشال واهللا وليهما ﴾  : تعاىلوفيهم قال اهللا 
عبد اهللا بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسـامة بن زيد ، والنعمان بن بشــري ،                  

 ) .كانوا يتنافسون لنيل الشهادة ( وزيد بن أرقم ، وأبو سـعيد اخلدري 
 .عل مخسني من الرماة على جبل الرماة ج
 

 على الرماة يوم أحد ـ وكانوا مخسـني   ����جعل رسول اهللا : ( عن الرباء قال 
  )٢٦٦٢( د أوسنن أيب د) . رجالً ـ عبد اهللا بن جبري 
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إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال تربحوا ، وإن رأيتموهم ظهروا علينـا            : ( قال هلم   
  )٤٠٤٣( ري صحيح البخا) . فال تعينونا 
سـنن  ) .   إن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا حىت أرسل إليكم     : ( ويف رواية   

  )٩٦٢( د أوأيب د
 
 ����عن أنس   ) من يأخذ هذا السيف حبقه ؟       : (  سيفاً وقال    ����أخذ رسول اهللا    . 

من يأخذ مين هذا السيف     :  أخذ سيفاً يوم أحد فقال       ����أن رسول اهللا    : ( قال  
من يأخذه حبقه ،    : أنا أنا ، فقال     :  منهم يقول    إنسانا أيديهم كل    حبقه ، فبسطو  

فأخذه ففلق به   : أنا آخذه حبقه ، قال      : فأحجم القوم ، فقال له مساك أبو دجانة         
  ) .٢٤٧٠( صحيح مسلم )    . هام املشركني 

 
والكن غلبوا املسلمني ولألسف نزل الرماة ومل يسمعوا ما قال هلم حممد صلوات             

 .وسالمه رىب 
 

وخالد بن الوليد كان على كفره وهو قائد املشركني استدار بسرعة حىت وصل             
) وكانوا عشرة   ( ي ، وأباد عبد اهللا بن جبري ومن معه          اإلسالم مؤخرة اجليش    إىل

 مث انقض على املسلمني من خلفهم ، وأحاطوا باملسلمني
 

 ، وأشيع أنـه      عن األعني  ����استشهد من املسلمني خلق كثري ، وغاب الرسول         
 .مات ، وفر مجع من املسلمني ، وجلس بعضهم دون قتال 
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فكسرت رباعيته ، وشج يف وجهه ، فسال        : أصيب سيد اخللق  إصابات كثرية       
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم        : ( دمه ، فجعل ميسحه ويقول      

  )١٧٩١( صحيح مسلم ) .  لإلسالم 
 

هل هـذا إرهـاب     :    ...ن هذه املعركة بأمان     ومتكن املسلمني من خروجهم م    
 ؟.كما يدعون 

 
 

 �0 (� �w+ �4�i: 
 

 ،  اإلسالم إىل املدينة ، فدعاه     ����أن أبا براء عامر بن مالك قدم على رسول اهللا           
 أهـل جنـد     إىليا رسول اهللا ، لو بعثت أصحابك        : فلم يسلم ومل يبعد ، وقال       

 . دينك لرجوت أن جييبوهم إىليدعوم 
 
 .وأمر عليهم املنذر بن عمرو ) يعرفون بالقراء ( عث معه سبعني رجالً ب
 

 ) . بني بين عامر وحرة بين سليم أرضوهي ( فساروا حىت نزلوا ببئر معونة 
 

مل .  عدو اهللا عامر بن الطفيـل        إىل ����بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهللا        
قـال  . احلربة من خلفـه     ينظر يف الكتاب ، وأمر رجالً فطعن حرام بن ملحان ب          

 (    )صحيح مسلم ) . اهللا أكرب ، فزت ورب الكعبة : ( حرام بن ملحان 
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استنفر بين سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان ، فجاؤوا حىت أحاطوا بأصحاب            

 . فقاتلوا حىت قتلوا عن آخرهم ����رسول اهللا 
 
 
 
 

) k
�D�R pD+ V-aB: ( 
 

مني عهد والكنهم أفشوا العهـد واعتـدوا         كان مع بىن قيقاع وبني املسل      سببها
 .على إمرأة من األنصار وقتلوا مسلم يريد الدفاع عن املرأة 

 
يـا حممـد ال     : وحذرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بغيهم فقالوا لـه             

ولو أنك حاربتنـا    ، فإم قوم ال علم هلم باحلرب       ، يغرنك ما لقيت من قومك      
 .لتعلمن أنا حنن الناس 

 
ـ  . وأعلنوا احلرب على سيد اخللق وحذرهم فظلوا على بغيهم            نيبفحاصرهم ال

 قلـوم   يفصلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة ليلة  ال خيرج منهم أحداً ودخـل               
 ... الشام إىلالرعب فأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرجوا 

 

)t�D� v+ V-aB: ( 
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 فيلوا بىن النضري قتل احلبيـب املصـط       أوح. للهجرة   ) ٤( ل عام   ويف ربيع األ  
 ..صلى اهللا عليه وسلم بالرغم من وجود عهود بينهم 

 
طلب منهم اخلروج من املدينة خالل عشرة أيام ، فمن رآه بعد ذلـك ضـرب                

فقـال  . فوقف رأس املنافقني عبـد اهللا بـن أيب سـلول            . عنقه لنقدهم العهد    
 ...الخترجوا وحنن معكم ففرحوا ومل خيرجوا منها 

 
 صلى اهللا عليه وسلم  وفرض عليهم احلصار والتجأ          فيسار إليهم احلبيب املصط   

 . حصوم إىلبنو النضري 
 اعتزلتهم قريضة وخام عبد اهللا بن أيب سلول ، فلم يطل احلصار

حىت قذف اهللا يف قلوم الرعب      ) مخسة عشر يوماً    : ستني يوماً ، وقيل     : قيل  ( 
 أن يتركهم هكذا بكل أمواهلم      تعاىلرمحة من اهللا     . (واستسلموا ورضوا باجلالء  

. ( 
 

) �4 O� V-aB:( 
 بدر أقسم أال ميس املاء حىت يغزو حممد صلى اهللا عليـه             يفملا قُتل ابن اىب سفيان      

 ���� بىن النضري لينصروه على حممد       إىل مائتني من رجاله وذهب      يفوسلم فخرج   
ا أوور، الً على مشارف املدينـة      فلم يستطع مقابلتهم فأرسل رجاله فأحرقوا خن      

 هذا اعتداء أم ال؟. أحد من األنصار فقتلوه 
 مكه وتركوا مـا     إىل مائتني فعلم أبو سفيان ففر هارباً        يف ����فخرج سيد اخللق    
 .فسميت غزوة السويق ، ) دقيق احلنطة والشعري( معهم من السويق
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 ��\ _J V-aB) K
?�B: ( 
 

 . غطفان يردون غزو املدينة اجتمع بنو ثعلبة وحمارب من
 ومعه أربعمائة ومخسون مقاتالً فـالتقوا برجـل         ���� فيفخرج هلم احلبيب املصط   

 فلما أسلم ذهب هلم     ���� مجع قومه لقتل حممد      الذيفأسلم وهو   ) دعثور  ( يسمى
 ..ودعاهم لإلسالم فأسلموا مجيعاً 

 هل هذا إرهاب ؟
 

 ��O4��� V-aB ) ���`�� v+: ( 
 

 أن احلارث بن ضرار سيد بين املصطلق سار يف قومه ومن            ����ه بلغه   أن: وسببها  
 يف  ���� ، فخرج رسـول اهللا       ����قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول اهللا         

 .سبعني مقاتل 
 

وعندما أخذوا بىن املصطلق أسرى تزوج الرسول اهللا صلى اهللا عليـه جويريـة              
 .بنت احلارث 
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) بىن املصطلق   ( عضهم هؤالء الناس    فقال املسلمني لب   )  ٦/٢٧٧( مسند أمحد   
 وحنن نأخذهم أسرى على ما فعلوا من الغدر فخلوا سبيل بىن            ����نسب للرسول   

 وهذه كانت مشروعية زواجه صـلى اهللا عليـه          اإلسالماملصطلق فدخلوا مجيعاً    
عرض عليها الزواج وإال الرحال فوافقت على زواجه صلى اهللا عليـه            ( وسلم  
 ) ...وسلم 

 
  القراءة ونعرف أين هو اإلرهاب  ؟باقي اإلرهاب فلنكمل هل هذا هو

 أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
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وسببها أن   )   ٣/٢٤٠( زاد املعاد   .   كانت يف سنة مخس من اهلجرة يف شوال         
  .����اليهود حزبوا األحزاب على قتال رسول اهللا 

وعـدد جيشـهم    . هو أبو سفيان بن حرب ، قائد قريش ومن معهم           وقائدهم  
  ) .٣/٢٤٢( زاد املعاد .   عشرة آالف مقاتل 

 وأشار سلمان الفارسى حبفر اخلندق
 الـذي كـان     ����شارك مجيع املسلمني يف احلفر ، وأسوم يف ذلك رسول اهللا            

  .الصحابة يستعينون به يف تفتيت الصخرة اليت تعترضهم ويعجزون عنها
 

 V #D� �&;)� q�D�� V-aB : 
 ثـالث   ����عند ما اعترضت الصحابة صخرة وهم حيفرون ، ضرا رسول اهللا            

 :ضربات فتفتتت 
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 .اهللا أكرب ، أعطيت مفاتيح الشام : ىل وفقال إثر الضربة األ
 .اهللا أكرب ، أعطيت مفاتيح فارس : مث ضرا الثانية فقال 

 
( مسند اإلمام أمحـد     .  أكرب ، أعطيت مفاتيح اليمن      اهللا  : مث ضرا الثالثة فقال     

٤/٣٠٣(  
ووقع ما قاله احلبيب صلوات رىب وسالمه عليه وهذا من دالئل نبوته صـلى اهللا             

 .عليه وسلم 
 

 من اجلوع ، ذهب لزوجته وطلب منـها  ����عند ما حلظ جابر ما يعانيه الرسول     
عاً من شعري ، وذهـب      أن تصنع له طعاماً ، فذبح عناقاً له وطبخت زوجته صا          

 رجلني  أو وساره بكمية الطعام وأنه قليل يكفي لرجل         ����جابر ودعا رسول اهللا     
يا أهل اخلندق ، إن جابراً قد صنع لكم سـوراً           :  وقال   ����، فصاح رسول اهللا   

فحيهال بكم ، وعددهم ألف ، وأكل الناس كلهم حىت شبعوا  وكـان الطعـام          
  ) .....٤١٠٢( اري  أربعة أشخاص     صحيح البخفياليك

 
 هذه الغزوة حاصروا قريش واليهود وبىن قريظة وقبائـل أخـرى حـول              يفو

 املسلمني والكنهم ال يتمكوا من الدخول
 قعت رجاهلا فذهبوا بعد هذا احلصارأوقع اهللا عليهم ريح قلعت خيامهم وأوف

  يقولون عليه ؟؟الذيأين اإلرهاب 
 

 �i2� ء��� V-aB: 
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 أن أبا سفيان خرج مع رجال من قـريش يريـدون            ���� فيطعلم احلبيب املص  
 ...فجمع أصحابه وخرج حملاربته وأمرهم للخروج ملقاتلة أعداء اهللا ، حربه 

 
 ����وقال له لقد رأيت حممـد       ) أبو معبد اخلزاعى  (فذهب ألبوسفيان رجل يدعى   

 مجع مل أر له مثيالً حلـربكم وإىن أرى أن ترحلـوا قبـل أن        يفخرج مع صحبه    
 الرجوع وهربوا فارين خوفاً مـن      يفوبدأ جيش قريش    . م فيقضوا عليكم    يأتوك

 .عباد اهللا عزوجل 
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،  سبعمائة مقاتـل     يف فخرج   ���� أن قبيلتني من جند خرجتا حلربه        ���� نيبعلم ال 
 إىلفلما وصل ديار القبيلتني كانت القبيلتني قد فرتـا          ، وظل املسلمون سائرين    

ضهم للقتال ولكن الرعب متلكهم فهربوا من  أمام أحباب اهللا           اجلبال وخرج بع  
. 
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كان أبو سفيان قد وعد املسلمون مبحاربتهم بعد عام وملا انقضى العام جتهـزوا              

 يفوخرج املشـركون    ،  ومعه ألف ومخسمائة رجل      ���� نيبللقاء العدو فخرج ال   
 إىل من املسـلمني فلمـا وصـل          قلبه الرعب  يفألفني ولكن أباسفيان قد وقع      

والبـد  ، طلب من املشركني العودة زاعماً هلم أن العام عام جـدب            ، الزهران  
 . عام خري وخصب وزرع يفللحرب 
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 إىل بدراً مثانية أيام مث باعوا ما معهم من جتارة ورحبوا وعادوا             يفوانتظر املسلون   

نقَلَبواْ ِبِنعمـٍة مـن اللّـِه       فَا : (تعاىلاملدينة وزادت هيبتهم مما حدث ونزل قوله        
آل عمران  ) وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم            

"١٧٤. "  
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يقطعون ،  أن األعراب اجتمعوا بدومة اجلندل       ���� الرسول   إىلمث جاءت األخبار    
 .وجيهزون لغزو املدينة ودخوهلا ، ل الطريق على القواف

 ألف من املسـلمني وكـانوا يسـريون باليـل           يف ���� فيفخرج احلبيب املصط  
ويكمنون بالنهار حىت يفاجئوا األعراب وهم يغريون فلما اقترب منـهم الذوا             

 .بالفرار 
 بسط األمان وهدوء املنطقـة والسـيطرة    يف وسياسته البليغة    ����وجنحت خطته   

 ..عليها  
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وجـاءه  ،  من غزوة األحزاب وهم أن خيلع ثياب احلرب          ����وملا عاد الرسول    
فـإىن  ،  بىن قريظة    إىلجربيل عليه السالم وقال له إن اهللا يأمرك يا حممد باملسري            
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ألـم  (تأديباً خليانتهم   ،  قلوم الرعب    يفذاهب إليهم أزلزل حصوم وأقذف      
 ) .موا مع األحزابخانوا العهد مع املسلمني وانض

 
 أن يرسـل هلـم      ����وحاصروهم املسلمني مخسة عشر قوماً فاترجوا احلبيـب         

حليفهم أبا لبابة ليستشريوه فلما ذهب إليهم فقال هلـم أن يسـمعوا الكـالم               
 .ويسلموا نفسهم للمسلمني 

 
 فسلموا أنفسهم للمسلمني

، حقون القتـل    وكانوا حقاً يست  ، فقالوا نرضى حبكم سعد بن معاذ فأمر بقتلهم         
نوا أوومجعوا أمرهم لذلك وع   ، وكانوا ينوون إبادة املسلمني   ، فقد غادروا بالعهد    

  ����األحزاب على حرب احلبيب 
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، لقى مجاعة من املسلمني مثامة بن أثال من بىن حنيفة فأسروه وهم ال يعرفونـه                
ـ     يف أمر أن يربط     ���� الرسول   إىلفلما جاءوا به     وارى املسـجد    سارية مـن س

 .ليشاهد صالة املسلمني وروعة إميام 
 

 إن  اقتلينقال الرجل   :  بعد الصالة وسأله عن حاله       ����فلما أقبل عليه الرسول     
فقـال  ، ت  ئشوإن أردت ماال فخذ منه ما       ، ت وإن تنعم على أكون شاكرا       ئش

 . أطلقوا سراحه فخرج وأغتسل وأسلم ���� فياحلبيب املصط
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لن أعطيكم مـن    :  وعلموا أهل قريش بإسالمه فقال هلم         وأعتم مكة إىلوذهب  

وكان املشركون يعتمدون على     ، يل ����اليمامة حبة حنطة حىت يأذن رسول اهللا        
 .فخافوا إن قتلوا أن تصيبهم جماعة " مثامة"غذائهم على حنطة اليمامة بلد 

 
 "متنع عنهم الغذاء ال"  لثمامة ���� فيفكتب احلبيب املصط
 وأخالقه أليس هـذا دليـل       ����اهللا هذا من كرمه      هاب ؟ فو  هل هذه أخالق إر   
 على حسن خلقه ؟؟

 

 K
�� pD+ V-aB: 
 

 الذين أرسـلهم    ����هؤالء قتلوا عاصم بن ثابت وستة رجال من أصحاب النيب           
،  أهـل مكـة      إىل لفقهوهم يف دين اهللا فقتلوهم وباعوا منهم اثنان          ����الرسول  

، فتفرقوا يف اجلبال ومل يعثر عليهم       ، ن يف مائتني يريد بين حليا     ����فخرج احلبيب   
 .فعادوا للمدينة 

 

 �+
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فأخـذها  ،  عشرون ناقة حلوباً ترعى بالغابة قرب املدينـة          ����كان لرسول اهللا    
وكان أحد املسلمني من أمهر الرماة قد       ، وأغار عليها رجل ومعه أربعون رجالً       
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 النبل عليهم حـىت يصـل        مبا حدث فأمره أن يشغلهم بإلقاء      ����أبلغ الرسول   
الرسول فتابعهم الرجل واضطرهم إللقاء الكثري من الرماح من أثقاهلم ليسـهل            

وقُتـل  .  ومن معه فلحقوا مبؤخرة العدو       ����ووصل الرسول   ، هروم مبا بوا    
ورت مقدمة العدو بالبـاقي     ، وأخذ املسلمون غالبية النوق     ، مسلم ومشركان   

... 
 

هاب ؟ أم اإلرهاب هو التهجم على بيوت املسلمني         أحكم أخي هل هذا هو اإلر     
يف العراق وفلسطني واالعتداء على زوجام واغتصام أمام أزواجهم ؟هل هذا           

 هو اإلرهاب ؟
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غـزو   يف صلى اهللا عليه وسلم ومجعـوا        فيسببها أا مقر التآمر باحلبيب املصط     
 األحزاب وخططوا إلغتيال حممد صلى اهللا عليه وسلم ولإلبادة املسلمني

 
 صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح ا وركـب          فيوعندما وصل احلبيب املصط   

  .ه ٧ حمرم عام يفاملسلمون 
|  اجلـيش       : احلمـيس   .    وقالوا أهل خيرب حممد واهللا ، حممد واحلمـيس          

  ) ..٤١١٧( صحيح البخاري 
 
 نزلنا بساحة قوم فساء صـباح       إذااهللا أكرب ، خزيت خيرب ، إنا         ( ����ل النيب   قا

اللـهم رب السـموات    : ( و قـال     ) ٤١٩٧( صحيح البخاري   ) . املنذرين  
      الشياطني وما أضللن ، فإنا          األرضالسبع وما أظللن ، ورب ني وما أقللن ، ورب

، ونعوذ بك من شر هـذه  نسألك خري هذه القرية ، وخري أهلها ، وخري ما فيها      
 ) .القرية وشر أهلها وشر ما فيها 

 
ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفـتح             : ( ����قال  

 .وهو علي بن أيب طالب  ) ٤٢١٠( صحيح البخاري ) .       اهللا على يديه 
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حتهم ، مث   انفذ على رسـلك حىت ترتل بسـا      : ( قال  صلى اهللا عليه وسلم له        
 ، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه ، فواهللا ألن يهدي              اإلسالم إىلادعهم  

  )٤٢١٠( صحيح البخاري ) .  محر النعم اهللا بك رجالً واحداً خري لك من
 

  ما ال جيوز ؟اإلسالمهل هذا إرهاب يا من تدعى على 
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 عمري األزدي أحد بـين هلـب         بعث احلارث بن   ����كان سببها أن رسـول اهللا      
 ملك الروم وبصرى ، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساين           إىل الشام   إىلبكتابه  

.    رسول غريه ، فاشتد ذلك فبعـث البعـوث           ����فقتله ، ومل يقتل لرسول اهللا       
  )٣/٣٣٦( زاد املعاد 

  )٣/٣٣٦( زاد املعاد .    وكان عدد املسلمني  ثالثة آالف مقاتل 
و مائتا ألف ، مائة ألف من الروم ، ومائة ألف من نصارى العـرب               وعدد العد 
 .والعجم 

 .رون يف أمرهم أواملسلمون عرفوا بكثرة اجليش أقاموا يف معان ليلتني يتش
 

يا قوم ، واهللا إن اليت تكرهـون للـيت خـرجتم            ( : عبد اهللا بن رواحة ، وقال       
 وال كثرة ، وال نقاتلهم إال       وتطلبون ، الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة         
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ذا الدين الذي أكرمنا اهللا به ، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني ، إما ظهـور                
  ) .وإما شهادة

 
فاستشهد زيد بن حارثة ، فأخذ الراية جعفر بن أيب طالب فعقر فرسه الشـقراء               
 وقاتل بالراية فقطعت ميينه فأمسكها بشماله ، فقطعت فاحتضن الرايـة حـىت            
استشهد ، فأخذ الراية عبد اهللا بن رواحة فتردد يسرياً مث تقدم ، فقاتـل حـىت                 

 .استشهد 
 

أخذ الراية ثابت بن أقرم ونادى يف املسلمني أن خيتاروا هلم قائـداً ، فاختـاروا                
 .خالد بن الوليد 

 
 .خالد بن الوليد دافع القوم ، مث احناز باملسلمني وانصرف الناس 

 .خالد بن الوليد 
 

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بقـي يف يـدي إال                : ( قال  
  )٤٢٦٥( صحيح البخاري ) . صفيحة ميانية 

 
كنت فيهم يف تلك الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أيب طالب           : ( عن ابن عمر قال     

) . فوجدناه يف القتلى ، ووجدنا يف جسده بضعاً وتسعني مـن طعنـة ورميـة                
  )٤٢٦١( صحيح البخاري 
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 أخرب الصحابة باستشهاد القادة وعيناه تذرفان الدمع قبل         ����أنه  : من معجزاته   
أن يأتيه الرسول باخلرب ، وأخربهم باستالم خالد بن الوليـد للرايـة وبشـرهم     

 .بالفتح 
 

 نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يـأتيهم           ����أن النيب   : ( عن أنس   
ية زيد فأصيب ، مث جعفر فأصيب ، مث أخذ بن رواحة            أخذ الرا : خربهم ، فقال    

فأصيب ، وعيناه تذرفان ، حىت أخذ الراية سيف من سيوف اهللا ، حىت فتح اهللا                
  )٤٢٦٢( صحيح البخاري ) .    عليهم 

 
  )٧/٥١٢( فتح الباري ) . أي أخربهم بقتله : نعى ( 

ر عرفنا يف وجـه  ملا جاءت وفاة جعف: ( عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت   
  )١٢٩٩( صحيح البخاري ) .      احلزن ����النيب 

رأيت جعفراً يطري يف اجلنة مع       : ( ����قال رسول اهللا    :  قال   ����وعن أيب هريرة    
  )٣٧٦٣( جامع الترمذي ) . املالئكة 
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) ��� m�{:( 
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يفيد أن من أحب أن يدخل      قدمنا يف وقعة احلديبية أن بنداً من بنود هذه املعاهدة           

يف عقد حممد صلى اهللا عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يـدخل يف                
 أي الفـريقني تعتـرب      إىلعقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة اليت تنضم          

جزءاً من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعترب عدواناً              
  . على ذلك الفريق

 
 البند دخلت خزاعة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،              وحسب هذا 

ودخلت بنو بكر يف عهد قريش، وصارت كل من القبيلتني يف أمن من األخري،              
، ووقعت  اإلسالمة وتوترات يف اجلاهلية، فلما جاء       أووقد كانت بني القبيلتني عد    

دوا أن يصـيبوا  هذه اهلدنة، وأمن كل فريق من اآلخر ـ اغتنمها بنو بكر، وأرا 
 الديلي يف مجاعة من بين بكـر يف        معاويةمن خزاعة الثأر القدمي، فخرج نوفَل بن        

  :  هـ، فأغاروا على خزاعة ليالً، وهم على ماء يقـال لـه            ٨شهر شعبان سنة    
شوا واقتتلوا، وأعانت قـريش بـين بكـر         أو فأصابوا منهم رجاالً، وتن     ] الوِتري [ 

جال من قريش مستغلني ظلمة الليل، حىت حازوا خزاعة         بالسالح، وقاتل معهم ر   
 يا نوفل، إنا قد دخلنا احلـرم، إهلـك    :  احلرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر    إىل

 فلعمري إنكم    .  ال إله اليوم يا بين بكر، أصيبوا ثأركم         : إهلك، فقال كلمة عظيمة   
  ؟ لتسِرقُون يف احلرم، أفال تصيبون ثأركم فيه
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 دار مويل هلم    إىل دار بديل بن ورقَاء اخلزاعي، و      إىلا  أوخلت خزاعة مكة جل   وملا د 
  .  رافع : يقال له

 
وأسرع عمرو بن سامل اخلزاعي، فخرج حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه              

  : وسلم املدينة، فوقف عليه، وهو جالس يف املسجد بني ظهراين الناس فقال
 مث عرضت له    ، ) نصرت يا عمرو بن سامل     (   :  عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا    
  .  ) إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب (   : سحابة من السماء، فقال

مث خرج بديل بن ورقَاء اخلزاعي يف نفر من خزاعة، حىت قدموا على رسول اهللا               
اهرة قريش بين بكر    صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فأخربوه مبن أصيب منهم، ومبظ         

  .  مكةإىلعليهم، مث رجعوا 
 

وال شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدراً حمضاً ونقضاً صرحياً للميثاق،             
مل يكن له أي مربر، ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها، وخافت وشعرت             

 الوخيمة، فعقدت جملساً استشارياً، وقررت أن تبعث قائدها أبا سـفيان            قبلهبعوا
  . ثالً هلا ليقوم بتجديد الصلحمم
 

 . يف املدينة لتجديد املعاهدة ���� النيب إىلفجاء أبو سفيان 
 

وقدم أبو سفيان املدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب لـيجلس علـى               
 يا بنية، أرغبت يب عـن        : فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوته عنه، فقال         
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 بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليـه           :  قالت  ؟ هذا الفراش، أم رغبت به عين     
  .  واهللا لقد أصابك بعدي شر :  فقال . وسلم، وأنت رجل مشرك جنس

 
مث خرج حىت أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئاً، مث                

نا  ما أ   :  أيب بكر فكلمه أن يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال            إىلذهب  
 رسول اهللا صلى    إىل أأنا أشفع لكم      :  مث أيت عمر بن اخلطاب فكلمه، فقال        . بفاعل

 فواهللا لو مل أجد إال الذَّر جلاهدتكم به، مث جاء فدخل على على               ؟ اهللا عليه وسلم  
 يا علـي،     : بن أيب طالب، وعنده فاطمة، وحسن، غالم يدب بني يديهما، فقال          

ين قد جئت يف حاجة، فال أرجعن كما جئت خائباً،          إنك أمس القوم يب رمحاً، وإ     
 وحيك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه             :  حممد، فقال  إىلاشفع يل   

 هل لك أن     :  فاطمة، فقال  إىل فالتفت    . وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه       
  :  قالـت   ؟ ر آخر الده  إىلتأمري ابنك هذا فيجري بني الناس، فيكون سيد العرب          

واهللا ما يبلغ ابين ذاك أن جيري بني الناس، وما جيري أحد على رسول اهللا صلى اهللا                 
  . عليه وسلم

 جئت حممداً فكلمته، فواهللا مـا رد         :  قال  ؟  ما وراءك   : وملا قدم على قريش، قالوا    
على شيئاً، مث جئت ابن أيب قحافة فلم أجد فيه خرياً، مث جئت عمر بن اخلطاب،                
فوجدته أدين العدو، مث جئت علياً فوجدته ألني القوم، قد أشار علـى بشـيء               

 أمرين أن    :  قال  ؟  ومب أمرك   :  قالوا  ؟ صنعته، فواهللا ما أدري هل يغين عين شيئاً أم ال         
 ويلك، إن    :  قالوا  .  ال  :  قال  ؟  فهل أجاز ذلك حممد     : أجري بني الناس، ففعلت، قالوا    

  .  ال واهللا ما وجدت غري ذلك :  قال . عب بكزاد الرجل على أن ل
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يؤخذ من رواية الطرباين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر عائشة ـ قبـل   
أن يأيت إليه خرب نقض امليثاق بثالثة أيام ـ أن جتهزه، وال يعلم أحـد، فـدخل    

 واهللا ما    :  فقال  . ي واهللا ما أدر    :  قالت  ؟  يابنية، ما هذا اجلهاز     : عليها أبو بكر، فقال   
 واهللا ال علـم يل، ويف        :  قالت  ؟ هذا زمان غزو بين األصفر، فأين يريد رسول اهللا        

 يـا رب إين      : صباح الثالثة جاء عمرو بن سامل اخلزاعي يف أربعني راكباً، وارجتز          
بو  فعلم الناس بنقض امليثاق، وبعد عمرو جاء بديل، مث أ           .  األبيات  .  .  . ناشد حممداً 

سفيان، وتأكد عند الناس اخلرب، فأمرهم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم               
اللّهم خذ العيون واألخبـار عـن        (   :  مكة، وقال  إىلباجلهاز، وأعلمهم أنه سائر     
  .  ) قريش حىت نبغتها يف بالدها

 
وزيادة يف اإلخفاء والتعمية بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية قوامهـا              

 بطن إضم، فيما بني ذي خشب       إىلرجال، حتت قيادة أيب قتادة بن ِربِعي،        مثانية  
 هـ ؛ ليظن    ٨ل شهر رمضان سنة     أووذي املروة، على ثالثة برد من املدينة، يف         

 تلك الناحية، ولتذهب بذلك األخبار،      إىلالظان أنه صلى اهللا عليه وسلم يتوجه        
ثما أمرت بلغها أن رسول اهللا       وصلت حي  إذاوواصلت هذه السرية سريها، حىت      

  .  مكة، فسارت إليه حىت حلقتهإىلصلى اهللا عليه وسلم خرج 
 

 صـلى اهللا     قريش كتاباً خيربهم مبسري رسول اهللا      إىلوكتب حاطب بن أيب بلْتعة      
عليه وسلم إليهم، مث أعطاه امرأة، وجعل هلا جعالً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته              

خرجت به، وأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب مـن            يف قرون رأسها، مث     
السماء مبا صنع حاطب، فبعث علياً واملقداد والزبري بن العوام وأبا مرثَد الغنِوي             
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،  )  قـريش  إىلانطلقوا حىت تأتوا روضةَ خاخ، فإن ا ظعينة معها كتاب            (   : فقال
 بذلك املكـان، فاستنــزلوها،      فانطلقوا تعادي م خيلهم حىت وجدوا املرأة      

  .  ما معي كتاب، ففتشوا رحلها فلم جيـدوا شـيئاً        :  فقالت  ؟  معك كتاب   : وقالوا
 أحلف باهللا، ما كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال كذبنا،              : فقال هلا علي  

 أعـرض،   :  فلما رأت اجلـد منـه قالـت    .  لنجردنكأوواهللا لتخرجن الكتاب    
قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها، فدفعته إليهم، فأتوا به         فأعرض، فحلت   

  )  قـريش  إىلمن حاطب بن أيب بلتعة       (   :  فيه إذارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف      
خيربهم مبسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليـه               

 واهللا   .  ال تعجلْ على يا رسول اهللا       :  فقال  )  ؟ ما هذا يا حطب    (   : وسلم حاطباً، فقال  
ـًا يف               إين ملؤمن باهللا ورسوله، وما ارتددت وال بدلت، ولكين كنت امرأ ملْصقـ
قريش ؛ لست من أنفَِسهم، ويل فيهم أهل وعشرية وولد، وليس يل فيهم قرابـة    
حيموم، وكان من معك له قرابات حيموم، فأحببت إذ فاتين ذلـك أن أختـذ               

 دعين يا رسول اهللا أضرب       :  فقال عمر بن اخلطاب     . هم يداً حيمون ا قرابيت    عند
عنقه، فإنه قد خان اهللا ورسوله، وقد نافق، فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            

إنه قد شهد بدراً، وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع على أهل بـدر                 (   : وسلم
 اهللا ورسوله    :  فذَرفَت عينا عمر، وقال    ، ) تم فقد غفرت لكم   ئش اعملوا ما     : فقال
  . أعلم

 قريش أي خرب من أخبار جتهز املسـلمني         إىلوهكذا أخذ اهللا العيون، فلم يبلغ       
  . ويئهم للزحف والقتال
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 هـ، غادر رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ٨ولعشر خلون من شهر رمضان املبارك       
ف من الصحابة رضي اهللا عنهم،       مكــة، يف عشرة أال    إىلوسلم املدينة متجهاً    

  . واستخـلف على املدينة أبا رهم الغفاري
 

وواصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريه وهو صائم، والناس صيام، حـىت              
 مث  . بلغ الكُديد ـ وهو ماء بني عسفَان وقُديد ـ فأفطر، وأفطر النـاس معـه    

ة ـ نزله عشاء، فأمر اجليش،  واصل سريه حىت نزل مبر الظهران ـ وادي فاطم 
قدت عشرة آالف نار، وجعل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            أوقدوا النريان، ف  أوف

 وسلم على احلرس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 فيفأسلم أبو سفيان وطلب األمان من احلبيب املصط

 ملكةمث وصلوا 
 

 النجاء   : ه العباس وملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب سفيان ومضي قال ل            
 يا معشـر     :  فأسرع أبو سفيان حىت دخل مكة، وصرخ بأعلى صوته          .  قومك إىل

 فمن دخل دار أيب سفيان فهو        . قريش، هذا حممد، قد جاءكم فيما ال قبل لكم به         
 اقتلوا احلَِميـت     :  فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت          . آمن

  .  قُبح من طَِليعة قومالدسم األمخش الساقني،
 ويلكم، التغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم مبا ال قبـل              : قال أبو سفيان  

 قاتلك اهللا، وما تغـين عنـا         :  قالوا  . لكم به، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن        
 فتفرق   .  ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن            :  قال  ؟ دارك
 نقدم هؤالء، فـإن      : باشاً هلم، وقالوا  أو املسجد، ووبشوا    إىل دورهم و  إىل الناس

 فتجمـع سـفهاء     . كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا         
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قريش وأِخفَّاؤها مع عكرمة بن أيب جهل، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمـرو              
 بين بكر ـ ِحماس بن قيس ـ    وكان فيهم رجل من . باخلَندمة ليقاتلوا املسلمني

 حملمـد    :  قـال   ؟  تعد مـا أري    إذا مل  : كان يعد قبل ذلك سالحاً، فقالت له امرأته       
 إين واهللا ألرجـو أن       :  قال  .  واهللا ما يقوم حملمد وأصحابه شيء       :  قالت  . وأصحابه

 أخدمك بعضهم،
  . ل منهاي على الطريق اليت كلفت الدخواإلسالموحتركت كل كتيبة من اجليش 

 
 وقتل من أصـحابه      . فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من املشركني إال أناموه         

 كانا قد شذا عن      . من املسلمني كُرز بن جابر الِفهِري وخنيس بن خالد بن ربيعة          
اجليش، فسلكا طريقاً غري طريقه فقتال مجيعاً، وأما سفهاء قريش فلقيهم خالـد             

شوهم شيئا من قتال، فأصابوا من املشركني اثين عشـر          أو فن وأصحابه باخلَندمة 
رجالً، فازم املشركون، وازم ِحماس بن قيس ـ الذي كان يعـد السـالح    

  .  أغلقي على بايب : لقتال املسلمني ـ حىت دخل بيته، فقال المرأته
  :  فقال ؟  وأين ما كنت تقول : فقالت

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا رسول يفوأقبل خالد جيوس مكة حىت وا
وأما الزبري فتقدم حىت نصب راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلَجون عند              
مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة، فلم يربح حىت جاءه رسول اهللا صـلى اهللا               

  . عليه وسلم
 

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدخل املسجد احلرام ويطهره من األصنام
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مث ض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واملهاجرون واألنصار بني يديه وخلفه             
 احلجر األسود، فاستلمه، مث طاف بالبيت،       إىلوحوله، حىت دخل املسجد، فأقبل      

ويف يده قوس، وحول البيت ثالمثائة وستون صنما، فجعل يطعنـها بـالقوس،             
قُلْ  { ،   ] ٨١ : اإلسراء [  } نَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا   جاء الْحق وزهق الْباِطلُ إِ     {   : ويقول

      ِعيدا يماِطلُ والْب ِدئبا يمو قاء الْحواألصـنام تتسـاقط علـى       ] ٤٩ : سبأ [   } ج 
  . وجوهها

 
وكان طوافه على راحلته، ومل يكن حمرماً يومئذ، فاقتصر على الطـواف، فلمـا              

 فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر ا ففتحت فدخلها،         أكمله دعا عثمان بن طلحة،    
فرأي فيها الصور، ورأي فيها صورة إبراهيم، وإمساعيل ـ عليهما السـالم ـ    

 ورأي يف    .  ) قاتلهم اهللا، واهللا ما استقسما ـا قـط         (   : يستقسمان باألزالم، فقال  
  . الكعبة محامة من عيدان، فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت

 
  وتشكك فيه أين اإلرهاب ؟اإلسالم هذا ؟ يا من تدعى على يفن اإلرهاب أي
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هذه الغزوة امتداد لغزوة حنني ، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلـوا              
الطائف مع القائد العام ـ مالك بن عوف ـ وحتصنوا ا وحاصرهم رسول اهللا   

����.  
 

  )١٠٥٩( ح مسلم صحي.   قيل أربعني يوماً 
 

حينئٍذ دعـا   . واستشهد منهم اثنا عشر رجالً      .استعصى احلصن على املسلمني     
 . الرحيل إىل ����رسول اهللا 

  )٣٩٣٧( سنن الترمذي  ) . اللهم اهِد ثقيفاً: ( دعا هلم وقال 
 
 
 

 x #� V-aB-� V�O(� : 
 

 ����لم م الرسول    أن هرقل مجع مجوعاً من الروم ، وقبائل العرب املوالية هلا ، فع            
 .فخرج إليهم 

 .أخذ الثأر جلعفر بن أيب طالب : وقيل 
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كانت يف شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الـوداع بـال             ” : قال ابن حجر    
  )١٦/٢٣٧( فتح الباري .  خالف 

 . ألف مقاتل ٣٠وكان عدد املسلمني 
 

شـدة يف    . ومسيت بالعسرة ملا فيها من العسر الشديد يف املال والزاد والركائب          
احلر ، وجدب يف البالد ، وحني طابت الثمار والناس حيبون املقـام يف مثـارهم                

 .وظالهلم 
 .فجهزه عثمان  ) من جهز جيش العسرة فله اجلنة : ( ����قال 
 

مـن جهـز جـيش      : ألسـتم تعلمون أنه قـال      : ( وقال حملاصريه أيام الدار     
( صـحيح البخـاري     .      ) العسـرة فله اجلنة ؟ فجهزته ، فصدقوه مبا قال          

٢٧٧٨(  
 ����وبلغت هذه املشاركة من عثمان ألف دينار ، وعند ما نثرها يف حجر الـنيب                

( سنن الترمذي   ) .   ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم         : أخذ يقلبها ويقول    
٣٩٦٧(  

فـأنزل اهللا  .ال تنفروا يف احلـر    : وقام املنافقني أخذوا يثبطون مهم الناس وقالوا        
 .﴿ وقالوا ال تنفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ﴾: يهمف
 

:  علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك فقال          ����خلف رسول اهللا    : ( عن سعد قال    
أما ترض أن تكـون مـين       : يا رسول اهللا ، أختلفين يف النساء والصبيان ؟ فقال           
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 ) ٤٤١٦(   صحيح البخاري      ) . مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي        
  )٥٤٠٤( ومسلم 

 تبوك ومل يلقـوا مجـوع الـروم         إىلمل يقع قتال مع الروم ، بل انتهى املسلمون          
 .والقبائل العربية 

 
) .  بتبوك عشرين يوماً يقصر الصـالة  ����أقام رسول اهللا    : (  قال   ����عن جابر   
  )١٢٣٥( د أوسنن أيب د

 املدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس       ����لنيب  ملا قدم ا  : ( عن السائب بن يزيد قال      
  )٣١٨٢( صحيح البخاري  ) .    فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع

 
  ؟ هذا ليس إرهاب أبـداً        اإلسالم يفهل هذا هو اإلرهاب الذين يقولون عليه          

 . وإخالص هللا عز و جل  اإلسالموامنا هو كله دفاع عن 
 

 :ان األخرى احملرفة  األدييفوسندرنس اآلن اإلرهاب 
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يف احلقيقة كنا نتمىن أن يكون هذا هو الواقع لكن دراستنا املتأنيـة سـتقودك               
 لنتائج خمتلفة ، 

 ذلك فإن الكتاب الوحيد يف العامل الذي يأمر بقتـل األطفـال والنسـاء               ومع
والشيوخ والبهائم حىت أمر بشق بطون احلوامل وقتل األجنة يف بطون أمهـام             

 اآلن يف فلسطني والعراق من اليهود والنصارى        نراههو الكتاب املقدس وهذا ما      
 كمـا ورد يف     أيضـا ديد و  أن اله العهد القدمي هو هو اله العهد اجل         أيضاولنعلم  
مـا جئـت    . نبياءاأل أوال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس       ) ١٧:٥ (مىت إجنيل

بالفعل هو ال ينقض العهد القدمي والدليل أن الكتاب املقدس          . ألنقض بل ألكمل  
فالعهد القـدمي هـو     ) والعهد القدمي ، العهد اجلديد   (عند النصارى حيتوي على     
ن النصارى باإلمجاع فال جدال يف ذلك األمر فنـري  كالم اهللا عز وجل كما يؤم 

 وما ورد من اهللا عز وجل) القدمي( قال العهد العتيق ماذا
 

ألن اهللا عز وجل    ) اهللا حمبه (وبعد ما ننظر فيما ورد ال ننسأ أن النصارى يقولون           
ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت      )(*) ١٦:٣( يوحنا   إجنيلأحب العامل كما ورد يف      

وهل اهللا عز وجل بذل أبنه ليضرب وميوت ويكون ذا حمبـه          . بنه الوحيد بذل ا 
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 ويرمحه من هذا العذاب ويغفر خطيه أدم بدون سفك دم أبنـه             ابنه ال حيب    ملاذا
وأما أنـا  ) ٤٤:٥ (مىت إجنيل ما ورد يف ى ال ننسأيضاهل هكذا يكون حمبه ؟؟ و    

  .  مبغضيكمإىلأحسنوا . باركوا العنيكم. أحبوا أعداءكم: فأقول لكم
 

 هل النصارى حيبوا الشـيطان هـل حيبـوا          أعدائكموحنن نسأل ما معين أحبوا      
 وال ميكـن    نسـان  الفطرة الصـحيحة لإل    ضدأعدائهم ؟ كلمة أحبوا أعدائكم      

   وال حيب عدوه أبداً أبداً  ضده أن حيب من هو نسانإل
 

  .  الشرتقاومواال ) ٣٩:٥(ولو قرأنا قبل هذا النص يف 
  شراً يتركه ويذهب ؟رآه إذاين ال تقاموا الشر يترك الشر ما مع
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 وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم حتـت مناشـري          )١٢:٣١(صمويئل الثاىن 

ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم يف أتون اآلجر، وهكذا صنع جبميع مـدن      
 ما هذه الوحشية ؟. رشليمأو إىل ومجيع الشعب دأومث رجع د. بين عمون

 
 وأخرج الشعب الذين ا ونشرهم مبناشري ونوارج        )٢٠:٣(ىل  و األ األيامأخبار  

 .د لكل مدن بين عمونأووهكذا صنع د. حديد وفؤوس
 الشيخ والشاب والعـذراء والطفـل والنسـاء اقتلـوا            :٦ عدد ٩ حزقيال -

ا بالرجال  أوفابتد.مة وابتدئوا من مقدسي    عليه الس  إنسانوال تقربوا من    .للهالك
 . الشيوخ الذين أمام البيت

بالسـيف  .جتازى السامرة ألا قد متردت على اهلهـا  :١٦ عدد١٣:  هوشع-
 حتطم أطفاهلم واحلوامل تشق.يسقطون

 
وحرموا كل ما يف املدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ           : ٢١ عدد ٦ يشوع   -

الطفل ( الكتاب الوحيد الذي يأمر بقتل      . د السيف حىت البقر والغنم واحلمري حب    
 ...) عباد الشمس واألصنام ال يفعلون هذه األفعالحىتالشيخ واحليوانات ، 
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فاآلن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له : ٣ عدد١٥: ١صموائيل   -
 ال  .مجال ومحـارا  .بقرا وغنما .طفال ورضيعا .وال تعف عنهم بل اقتل رجال وامرأة      

 ال قوة اال باهللا أين أحبوا أعدائكم ؟حول و

هانذا اهدم ما بنيته واقتلع ما      .هكذا قال الرب  . هكذا تقول له   :٤ عدد ٤٥ارميا
 !!ما ذنب األشجار؟ والزرع. األرضغرسته وكل هذه 

 
واين احبـوا اعـدائكم     .. ال سالم قال الرب لالشرار        :٢٢ عدد ٤٨إشعياء  -
 ☺☺☺☺؟؟

فتصري نساؤكم ارامل   .لكم بالسيف فيحمى غضيب وأقت   : ٢٤ عدد ٢٢:خروج-
 .الدكم يتامىأوو
لئـك يف مسعـي اعـربوا يف املدينـة وراءه     ووقال أل : ٥ عدد٩:  حزقيال-

 .ال تشفق اعينكم وال تعفوا .واضربوا

. اقتلوا للـهالك  .  الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء     )٩:٦( حزقيال   -
ا بــالرجال   أوفـابتد. مقدسيوابتدئوا من   ،  عليه السمة  إنسانوال تقربوا من    

 .الشيوخ الذين أمام البيت

ا الـدور  ووقـال هلـم جنسـوا البيـت وامـأل       :٧ عـدد ٩:  حزقيـال -
 فخرجوا وقتلوا يف املدينة.اخرجوا.قتلى

 
ومل تبـق   .حرمـوهم . وضربوا كل نفس ا حبد السيف       :١١ عدد ١١ يشوع -

 امللوك ومجيع   لئكأوفاخذ يشوع كل مدن     ) 12. (واحرق حاصور بالنار  .نسمة
 .حرمهم كما أمر موسى عبد الرب.ملوكها وضرم حبد السيف
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 إسـرائيل  وكل غنيمة تلك املدن والبهائم بـها بنـو    :١٤ عدد ١١ يشوع -
 مل يبقوا نسمة.واما الرجال فضربوهم مجيعا حبد السيف حىت ابادوهم.النفسهم

 يالقـوا    النه كان من قبل الرب ان يشدد قلوم حىت          :٢٠ عدد ١١ يشوع -
 للمحاربة فيحرموا فال تكون عليهم رأفة بل يبادوا كما أمـر الـرب              إسرائيل
 موسى

.  كل من وجد يطعن وكل من احناش يسقط بالسـيف           :١٥ عدد ١٣ إشعياء -
هانـذا  ) 17(وحتطم اطفاهلم امام عيوم وتنهب بيوم وتفضح نسائهم         ) 16(

) 18. ( يسـرون بالـذهب    اهيج عليهم املاديني الذين ال يعتدون بالفضـة وال        
 .الدوال تشفق عيوم على األ.فتحطم القسي الفتيان وال يرمحون مثرة البطن

وامسك اجاج ملك عماليق حيا وحـرم مجيـع     :٨ عدد١٥: ١ صموائيل -
 الشعب حبد السيف

هانذا اهدم ما بنيته واقتلـع  .هكذا قال الرب.هكذا تقول له: ٤ عدد٤٥: ارميا
 .ألرضاما غرسته وكل هذه 

 
 ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون مـن مينـع             :١٠عدد٤٨ ارميا -

 .سيفه عن الدم 
اين قد افتقدت ما عمـل  .هكذا يقول رب اجلنود :٢ عدد١٥: ١ صموائيل -

 . حني وقف له يف الطريق عند صعوده من مصرإسرائيلعماليق ب
ع الشـعب  وامسك اجاج ملك عماليق حيا وحرم مجي ٨ عدد١٥: ١صموائيل

ل والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيـان          أووعفا ش -حبد السيف 
وكل االمالك احملتقرة واملهزولة    .واخلراف وعن كل اجليد ومل يرضوا ان حيرموها       
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ندمت على اين جعلت  )١١(  صموئيل قائالإىلوكان كالم الرب )١٠(حرموها
 إىلفاغتاظ صـموئيل وصـرخ   .ل ملكا ألنه رجع من ورائي ومل يقم كالمي  أوش

  اهللا حمبه.الرب الليل كله
 

) اجـاج   (  عن امللـك   فيل ألنه ع  أومن فرط قسوة الرب ندم وغضب على ش       
 وبعض احليوانات

يا بنت بابل املخربة طوىب ملن جيازيك جـزاءك الـذي    :٨ عدد١٣٧: مزمور
 طوىب ملن ميسك اطفالك ويضرب م الصخرة جازيتنا

 القاضي من وسطها واقتل مجيع رؤسائها معه قـال  واقطع: ٣ عدد٢: عاموس
 الرب

 حني يصومون ال امسع صراخهم وحني يصعدون حمرقـة           :١٢ عدد ١٤ ارميا-
 .وتقدمة ال اقبلهم بل بالسيف واجلوع والوبإ انا افنيهم

مبوت الشـبان   .مقبلههانذا اعا .لذلك هكذا قال رب اجلنود    : ٢٢ عدد ١١ ارميا
  وال تكون هلم بقيـة الين اجلـب   ) ٢٣. (م باجلوعبالسيف وميوت بنوهم وبنا

 شرا على اهل عناثوث سنة عقام

 وانت يا رب عـرفتين رأيـتين واختـربت قلـيب مـن               :٣ عدد ١٢ ارميا-
 افرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل.جهتك

 
 وان مل يسمعوا فاين اقتلع تلك االمة اقتالعـا وابيـدها             :١٧ عدد ١٢ ارميا-

 يقول الرب

 النه هكذا قال الرب عن البنني وعن البنات املولـودين يف             :٣ عدد ١٦ ياارم-
هذا املوضع وعن امهام اللوايت ولدم وعن آبائهم الذين ولـدوهم يف هـذه              
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ال يندبون وال يدفنون بل يكونون دمنة على        .ميتات امراض ميوتون  ) ٤ (األرض
ر السـماء    وبالسيف واجلوع يفنون وتكون جثثهم أكـال لطيـو         األرضوجه  

 األرضولوحوش 

 .الرب امسه.الرب رجل احلرب:٣ عدد١٥: خروج-
 
 مث بعد ذلك قال الرب ادفع صدقيا ملك يهوذا وعبيـده             :٧ عدد ٢١ ارميا-

والشعب والباقني يف هذه املدينة من الوبإ والسيف واجلوع ليد نبوخذراصر ملك            
 يترأف علـيهم    ال.بابل وليد اعدائهم وليد طاليب نفوسهم فيضرم حبد السيف        

هانـذا اجعـل    .هكذا قال الرب  .وتقول هلذا الشعب  ) ٨(وال يشفق وال يرحم     
الذي يقيم يف هذه املدينة ميوت بالسيف       ) ٩. (امامكم طريق احلياة وطريق املوت    

 الكلدانيني الـذين حياصـرونكم حييـا        إىلوالذي خيرج ويسقط    .واجلوع والوبإ 
 .وتصري نفسه له غنيمة

الين قد جعلت وجهي على هذه املدينة للشـر ال للخـري    : ١٠ عدد ٢١ ارميا-
 ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار.يقول الرب

 شعب كبري وكثري وطويل كالعناقيني ابـادهم الـرب مـن             :٢١ عدد ٢تثنية-
 قدامهم فطردوهم وسكنوا مكام

 ونظرت وقمت وقلت للعظماء والوالة ولبقية الشـعب ال           :١٤ عدد ٤حنميا-
ل اذكروا السيد العظيم املرهوب وحاربوا من اجل اخوتكم وبنـيكم           ختافوهم ب 

 وبناتكم ونسائكم وبيوتكم

 بغضت كرهت اعيادكم ولست التذّ باعتكافاتكم:. ٢١ عدد٥عاموس-

 فاملكان الذي تسمعون منه صوت البوق هنـاك جتتمعـون     :٢٠ عدد ٤ حنميا -
 .اهلنا حيارب عنا.الينا
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يفي البارق وامسكت بالقضاء يدي ارد نقمة        سننت س  إذا  :٤١ عدد ٣٢ تثنية -

   اسكر سـهامي بـدم ويأكـل سـيفي         ) 42. (على اضدادي واجازي مبغضي
للوا ايها االمم شـعبه     ) 43(بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قواد العدو        .حلما

 ه عن شعبهأرضالنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على اضداده ويصفح عن 

هانـذا عليـك    .هكذا قال الرب  .إسرائيل رضوقل أل : ٣ عدد ٢١ حزقيال   -
من حيث اين اقطـع  ) 4. (واستل سيفي من غمده فاقطع منك الصديق والشرير    

منك الصديق والشرير فلذلك خيرج سيفي من غمده على كل بشر من اجلنوب             
 . الشمالإىل
 
فهذا اليوم للسيد رب اجلنود يوم نقمـة لالنتقـام مـن    : ١٠ عدد ٤٦ ارميا -

الن للسيد رب اجلنود ذبيحـة      .اكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم     مبغضيه في 
 . الشمال عند ر الفراتأرضيف 

اخـرب  .عليها وعلى سكان فقـود    . مراثامي أرضإصعد على   : ٥٠٢١ ارميا -
 وحرم وراءهم يقول الرب وافعل حسب كل ما امرتك به

ب يف  هكذا قال السيد الـر    .وانت يا ابن آدم فتنبأ وقل     :٢٨ عدد ٢١ حزقيال -
 .فقل سيف سيف مسلول للذبح مصقول للغاية للربيق.بين عمون ويف تعيريهم

من اجل سوء   .اين هناك ابغضتهم  .كل شرهم يف اجللجال   : ١٥ عدد ٩: هوشع -
 .مجيع رؤسائهم متمردون.ال اعود احبهم.افعاهلم اطردهم من بييت

 
غضـه  اما الشرير وحمب الظلم فتب    . الرب ميتحن الصديق    :٥ عدد ١١ مزمور   -

 نفسه
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 ولكن اهللا يسحق رؤوس اعدائـه اهلامـة الشـعراء            :٢١ عدد ٦٨ مزمور   -
 .للسالك يف ذنوبه

ال حيب الكافرين وال الظاملني وال املتجربين وال حيب اـاهر             حنن نقول أن اهللا   
حيب التوابني املتطهرين حيب املصدقني حيب احملسنني حيب    .باملعاصي ولكن اهللا
ـ          الطائعني وأنت تقو    كمـا يف    إذا إذالون أن اهللا  حمبة وأنه حيب مجيع البشر فلم

 الفقرة السابقة بغض العصاة وكرههم ومل يعد حيبهم ؟؟

الن اهللا علـى  . يسفك دمـه نسان باإلنسانسافك دم اإل: ٦ عدد٩:  تكوين-
 نسانصورته عمل اإل

 قد فزعتم من السيف فالسيف اجلبه علـيكم يقـول   :٨ عدد١١:  حزقيال-
 أين أحبوا أعدائكم ؟ ؟ ؟. لربالسيد ا

 
 !!اهللا حمبه .. .. ..  الن اهلنا نار آكلة : ٢٩ عدد١٢:  عربانني-

يقطعون انفك . واجعل غرييت عليك فيعاملونك بالسخط:٢٥ عدد٢٣: حزقيال
 .يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار.وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف

مبـوت  .مقبلـه هاأنـذا اعا .اجلنودلذلك هكذا قال رب : ٢٢ عدد١١  رميا-
 .الشبان بالسيف وميوت بنوهم وبنام باجلوع

قدسوا حربا اضوا االبطـال ليتقـدم   .نادوا ذا بني االمم :٩ عدد٣ يوئيل -
 ويصعد كل رجال احلرب

 إسـرائيل  فسقط من إسرائيلفجعل الرب وبأ يف   :١٤ عدد٢١: ١ أخبار -
 سبعون الف رجل
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هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل   :١٤ عدد٢١: ٢ أخبار -
وإياك بأمراض كثرية بداء امعائك حىت خترج امعاؤك  (15) .مالك ضربة عظيمة

 بسبب املرض يوما فيوم

 ☺☺☺☺احبوا اعدائكم . اهللا حمبة .. من ال يدفع يقتل 
 
 للرب من كل ما لـه مـن         إنسان اما كل حمرم حيرمه       :٢٨ عدد ٢٧ينيواأل -

ان كل حمـرم هـو قـدس      .ئم ومن حقول ملكه فال يباع وال يفك       الناس والبها 
 يقتل قتال.كل حمرم حيرم للرب من الناس ال يفدى) 29. (اقداس للرب

  فعل موسى ؟؟؟إذاأنظر م

 مـن   إسـرائيل انتقم نقمة لبين    ) 2( وكلم الرب موسى قائال      :.١ عدد ٣١عدد
    دوا منكم رجاال   .الفكلم موسى الشعب قائ   ) 3. ( قومك إىلاملديانيني مث تضمجر

الفا واحدا من   ) 4. (للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان        
 )SVD. ( ترسلون للحربإسرائيلكل سبط من مجيع اسباط 

 
.  فتجندوا على مديان كما امر الرب وقتلوا كل ذكـر          :٧ عدد ٣١سفر العدد 

مخسـة  .حور ورابع ي وراقم وصور و   أو.وملوك مديان قتلوهم فوق قتالهم    ) 8(
 نساء مديان   إسرائيلوسىب بنو   ) ٩. (وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف    .ملوك مديان 

واحرقـوا  ) 10. (واطفاهلم وبوا مجيع ائمهم ومجيع مواشيهم وكل امالكهم       
واخذوا كل الغنيمة وكـل     ) 11. (مجيع مدم مبساكنهم ومجيع حصوم بالنار     

 مجاعـة   إىل موسى والعازار الكاهن و    إىلتوا   وأ  )١٢(النهب من الناس والبهائم     
 عربات موآب اليت على اردن      إىل احمللّة   إىل بالسيب والنهب والغنيمة     إسرائيلبين  
 إىلفخرج موسى والعازار الكاهن وكل رؤساء اجلماعة السـتقباهلم        ) 13(ارحيا  
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فسخط موسى على وكالء اجليش رؤساء االلوف ورؤسـاء       ) 14. (خارج احمللّة 
وقال هلم موسى هل ابقيتم كـل انثـى         ) ١٥. (ت القادمني من جند احلرب    املئا
 )SVD. (حية
 
) 34. ( فدفعه الرب اهلنا امامنا فضربناه وبنيه ومجيع قومـه          :٣٣ عدد ٢ تثنية -

واخذنا كل مدنه يف ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينـة الرجـال والنسـاء               
 النفسنا وغنيمة املـدن الـيت   لكن البهائم بناها  ) 35. (مل نبق شاردا  .واالطفال
 إىلمن عروعري اليت على حافة وادي ارنون واملدينة اليت يف الوادي            ) 36(اخذنا  

 اجلميع دفعه الرب اهلنا امامنا.جلعاد مل تكن قرية قد امتنعت علينا

  فعل يوشع بن نون خادم موسى وبأمر الرب ؟؟إذاأنظر م

 بيت ايب و قتلتم بنيه سبعني رجال        و انتم قد قمتم اليوم على     )١٨ :  ٩القضاة    (
 على حجر واحد و ملكتم ابيمالك ابن امته على اهل شكيم النه اخوكم

 
 من قتل مجيع سكان عاي يف احلقـل  إسرائيل وكان ملا انتهى      :٢٤ عدد ٨يشوع

 إسـرائيل يف الربية حيث حلقوهم وسقطوا مجيعا حبد السيف حىت فنوا ان مجيـع   
فكان مجيع الذين سقطوا يف ذلـك       ) 25. (السيف عاي وضربوها حبد     إىلرجع  

ويشوع مل يرد يـده     ) 26(اليوم من رجال ونساء اثين عشر الفا مجيع اهل عاي           
لكن البهائم وغنيمة تلك    ) 27. (اليت مدها باملزراق حىت حرم مجيع سكان عاي       

) 28. ( النفسهم حسب قول الرب الذي امر بـه يشـوع          إسرائيلاملدينة بها   
وملك عـاي   ) 29. ( هذا اليوم  إىلع عاي وجعلها تال ابديا خرابا       واحرق يشو 

وعند غروب الشمس امر يشوع فانزلوا جثته       . وقت املساء  إىلعلقه على اخلشبة    
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عن اخلشبة وطرحوها عند مدخل باب املدينة واقاموا عليها رمجة حجارة عظيمة            
 )SVD( هذا اليوم إىل
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 ووجدوا ادوين بازق يف بازق فحاربوه وضربوا الكنعـانيني          :٥ عدد ١ قضاة -

 .فتبعوه وامسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه.فهرب ادوين بازق) 6. (والفرزيني

فاصعد عليهم ملك الكلدانيني فقتل خمتاريهم بالسيف يف        : ١٧ عدد ٣٦ أخبار -
 اشيب بـل دفـع      وأ عذراء وال على شيخ      أوومل يشفق على فىت     .بيت مقدسهم 
 .اجلميع ليده

 كل واحد غصنا وساروا وراء ابيمالك       أيضا فقطع الشعب     :٤٩ عدد ٩ قضاة -
 مجيع اهل برج    أيضافمات  .ووضعوها على الصرح واحرقوا عليهم الصرح بالنار      

 .شكيم حنو الف رجل وامرأة

هانذا قد خلقت احلداد الذي ينفخ الفحـم يف النـار           : ١٦ عدد ٥٤ إشعياء -
 لة لعمله وانا خلقت املهلك ليخربوخيرج آ

 
د الغلمان فقتلومهـا وقطعـوا ايـديهما        أو وأمر د   :١٢ عدد ٤ صموائيل - -

واما راس ايشبوشث فأخذوه ودفنوه     .وارجلهما وعلقومها على الربكة يف حربون     
 يف قرب ابنري يف حربون

لئك الذين مل يريدوا أن أملـك علـيهم ،   أو أما أعدائي ، ٢٧ عدد  ١٩ لوقا   -
 . هنا واذحبوهم قداميإىلأتوا م ف
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مـا جئـت    . األرض ال تظنوا أين جئت أللقي سالما على         ٣٤ عدد   ١٠ مىت -
لن يلقي سالماً بل يلقي سيف النص واضح جدا هو مـا            . أللقي سالما بل سيفا   

  أن يلقي سالماً بل حرب ودماء وقتل ولكن بال سالم وال عدلاألرضجاء إيل 

 ضد ابيه واالبنة ضـد امهـا   نسانجئت ألفرق اإلفاين   :٣٥ عدد١٠:  مىت-
 .والكنة ضد محاا

ومن احـب  . اما اكثر مين فال يستحقينأو من احب ابا :٣٧ عدد١٠:  مىت-
 ما هذا الكالم ؟.!!  ابنة اكثر مين فال يستحقينأوابنا 
 
كال أقـول  .األرض أتظنون اين جئت ألعطي سالما على :٥١ عدد١٢:  لوقا-

ألنه يكون من اآلن مخسة يف بيت واحد منقسمني ثلثـة  (52) .ابل انقسام.لكم
 (53) .على اثنني واثنان على ثلثة

واألم علـى  .ينقسم االب على االبن واالبن على االب: ٥٣ عدد١٢:  لوقا-
 واحلماة على كنتها والكنة على محاا.البنت والبنت على االم

غض ابـاه وأمـه وامرأتـه    ان كان احد يأيت ايلّ وال يب  :٢٦ عدد١٤:  لوقا-
 جيب أن   . فال يقدر ان يكون يل تلميذا      أيضاالده وأخوته وأخواته حىت نفسه      أوو

 ☺☺☺☺ تكون مع املسيح حىت نفسك حىتتكره أهلك وكل ما خيصك يف الدنيا 

  اريد لو اضطرمتإذافم.األرض جئت أللقي نارا على  ٤٩عدد:١٢ لوقا -

الد وويقوم األ.املوت واألب ولده إىل وسيسلم االخ اخاه  :٢١ عدد١٠  مىت-
 .على والديهم ويقتلوم

 
 واخذ تاج ملكهم عن راسه ووزنه وزنة من الذهب           :٣٠ عدد ١٢ صموائيل -

) 31. (واخرج غنيمة املدينة كثرية جـدا     .دأومع حجر كرمي وكان على راس د      
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واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم حتت مناشري ونوارج حديد وفؤوس حديد           
د ومجيع  أومث رجع د  . اتون اآلجر وهكذا صنع جبميع مدن بين عمون        وامرهم يف 
 رشليمأو إىلالشعب 

يا بنت بابل املخربة طوىب ملن جيازيك جـزاءك الـذي     :٨ عدد١٣٧: مزمور
  طوىب ملن ميسك اطفالك ويضرب م الصخرة(9) .جازيتنا

 
 . كل من وجد يطعن وكل من احناش يسقط بالسـيف           :١٥ عدد ١٣ اشعياء   -
هانـذا  ) 17(وحتطم اطفاهلم امام عيوم وتنهب بيوم وتفضح نسائهم         ) 16(

) 18. (اهيج عليهم املاديني الذين ال يعتدون بالفضـة وال يسـرون بالـذهب            
 .الدوال تشفق عيوم على األ.فتحطم القسي الفتيان وال يرمحون مثرة البطن

امامـك سـيحون   قد ابتدأت ادفع .انظر.وقال الرب يل  :٣١ عدد٢  تثنيه-
فخرج سيحون للقائنا هو ومجيع      ) 32. (هأرضابتدئ متلّك حىت متتلك     .هأرضو

فدفعه الرب اهلنا امامنا فضربناه وبنيه ومجيـع         ) 33. ( ياهص إىلقومه للحرب   
 .قومه

 
فحرمنها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون حمرمني كل مدينة : ٦ عدد٣:  تثنيه-

 الرجال والنساء واألطفال
هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسـائك    :١٤ عدد٢١: ر الثاين  أخبا-

 وكل مالك ضربة عظيمة
 الذين مل يقدر بنـو  األرضابناؤهم الذين بقوا بعدهم يف : ٢١ عدد٩  ملوك-

 . هذا اليومإىل ان حيرموهم جعل عليهم سليمان تسخري عبيد إسرائيل
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فوجـدوا بينـهم    فأتى يهوشافاط وشعبه لنهب امواهلم        :٢٥ عدد ٢٠أخبار٢
امواال وجثثا وامتعة مثينة بكثرة فاخذوها النفسهم حىت مل يقدروا ان حيملوهـا              

 .وكانوا ثالثة ايام ينهبون الغنيمة الا كانت كثرية
 
 من اخوم مئيت الف من النساء والبنني        إسرائيل وسىب بين     :٨ عدد ٢٨ أخبار -

وكـان  ) 9. ( السامرة إىلنيمة   منهم غنيمة وافرة واتوا بالغ     أيضاوالبنات وبوا   
 السـامرة وقـال     إىلفخرج للقـاء اجلـيش اآليت       .هناك نيب للرب امسه عوديد    

هوذا من اجل غضب الرب اله آبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقـد              .هلم
 .قتلتموهم بغضب بلغ السماء

بني اباه قائال اقتل ابين ان مل اجيء به اليـك           أوو كلم ر   )  ٣٧ :  ٤٢تكوين    (
 .سلمه بيدي و انا ارده اليك 

و قال حينما تولدان العربانيات و تنظران على الكراسـي          )١٦ :  ١خروج    (
 .ان كان ابنا فاقتاله و ان كان بنتا فتحيا 

فقلت لك اطلق ابين ليعبدين فابيت ان تطلقه ها انا اقتـل            ) ٢٣ :  ٤خروج    (
 .ابنك البكر 

نك ازدريت يب لو كان يف يدي سـيف   فقال بلعام لالتان ال   )٢٩ :  ٢٢العدد    (
 !! ؟إذاحب احليوان يقتل االتان مل. لكنت االن قد قتلتك 

 
 اقتلوا كل واحد قومه املـتعلقني     إسرائيلفقال موسى لقضاة    ) ٥ :  ٢٥العدد    (

 ببعل فغور
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 يعصى قولك و ال يسمع كالمك يف كل ما تامره           إنسانكل  )١٨ :  ١يشوع    (
 و تشجعبه يقتل امنا كن متشددا 

 من قتل مجيع سكان عاي يف احلقل        إسرائيل و كان ملا انتهى      )٢٤ :  ٨يشوع    (
 إسـرائيل يف الربية حيث حلقوهم و سقطوا مجيعا حبد السيف حىت فنوا ان مجيع              

 احلرب اإلباديه اإلجرامية.  عاي و ضربوها حبد السيف إىلرجع 
 هم يف منحدر بيت      و إسرائيلو بينما هم هاربون من امام       )١١ :  ١٠يشوع    (

 عزيقة فماتوا و الذين ماتوا      إىلحورون رماهم الرب حبجارة عظيمة من السماء        
أين أحبوا أعدائكم   .  بالسيف إسرائيلحبجارة الربد هم اكثر من الذين قتلهم بنو         

 ؟؟
 
و ضرم يشوع بعد ذلك و قتلهم و علقهم على مخـس            )٢٦ :  ١٠يشوع    (

 ىت املساءخشب و بقوا معلقني على اخلشب ح
فقال الرب ليشوع ال ختفهم الين غدا يف مثل هذا الوقـت            ) ٦ :  ١١يشوع    (

اهللا حمبه  .  فتعرقب خيلهم و حترق مركبام بالنار      إسرائيلادفعهم مجيعا قتلى امام     
!! 
 و هدم برج فنوئيل و قتل رجال املدينة) ١٧ :  ٨القضاة  (
و قتل اخوته بين يربعل سـبعني        بيت ابيه يف عفرة      إىلمث جاء   )٥ :  ٩القضاة    (

 .رجال على حجر واحد و بقي يوثام بن يربعل االصغر النه اختبا 
 و حارب ابيمالك املدينة كل ذلك اليوم و اخذ املدينـة و             )٤٥ :  ٩القضاة    (

 اإلبادة. قتل الشعب الذي ا و هدم املدينة و زرعها ملحا 
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 اشقلون و قتـل منـهم       إىلو حل عليه روح الرب فرتل       )١٩ :  ١٤القضاة    (
ثالثني رجال و اخذ سلبهم و اعطى احللل ملظهري االحجية و محـي غضـبه و                

 رجل بـرتول الـروح      ٣٠حل عليه الروح القدس وقتل      .  بيت ابيه    إىلصعد  
 وال ننسأ اهللا حمبه. القدس 

لذلك سلم بنيهم للجوع و ادفعهم ليد السـيف فتصـري           ) ٢١ :  ١٨  ارميا(
ارامل و تصري رجاهلم قتلى املوت و شبام مضرويب السيف يف            و   إىلنساؤهم ثك 

 .احلرب 
فأمطر الرب على سدوم وعمورة كربيتا ونارا من عنـد   :٢٤ عدد ١٩: تكوين -

 الرب من السماء

يـد  .سـن بسـن  .عني بعني.نفس بنفس.ال تشفق عينك :٢١ عدد١٩: تثنيه- 
 )٣٨:٥( مىت يفوهذا الكالم منسوخ كما ..... رجل برجل .بيد
 
انتم قربتم اليوم من احلـرب  .إسرائيلويقول هلم امسع يا   :٣ عدد٢٠: تثنيه- 

 (4)ال ختافوا وال ترتعدوا وال ترهبوا وجوههم      .ال تضعف قلوبكم  .على اعدائكم 
 الن الرب اهلكم سائر معكم لكي حيارب عنكم اعداءكم ليخلصكم

 . الصلحإىلا حني تقرب من مدينة لكي حتارا استدعه :١٠ عدد٢٠:  تثنية -

 الصلح وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها يكـون          إىل فان اجابتك    (11)
وان مل تساملك بـل عملـت معـك حربـا      (12) .لك للتسخري ويستعبد لك

 يدك فاضرب مجيع ذكورها حبـد  إىل دفعها الرب إهلك إذا و(13) .فحاصرها
ينة كل غنيمتـها    وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املد       ) ١٤. (السيف

 .فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك اليت أعطاك الرب إهلك
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 الرب فاقام هلم الرب خملّصا اهود       إىل إسرائيل وصرخ بنو     :١٥ عدد ٣ قضاة -
 بيده هدية لعجلـون ملـك       إسرائيلفارسل بنو   .بن جريا البنياميين رجال اعسر    

 .موآب

وتات اليت لـدى اجللجـال       واما هو فرجع من عند املنح      :١٩ عدد ٣: قضاة -
وخرج من عنده مجيع الواقفني لديه      .فقال صه .يل كالم سر اليك ايها امللك     .وقال

وقـال  . برود كانـت لـه وحـده       عليهفدخل اليه اهود وهو جالس يف       ) 20(
فمد اهود يده اليسـرى     ) 21. (فقام عن الكرسي  .عندي كالم اهللا اليك   .اهود

 وراء  أيضافدخل القائم    ) 22. ( بطنه واخذ السيف عن فخذه اليمىن وضربه يف      
وخـرج مـن    .النصل وطبق الشحم وراء النصل النه مل جيذب السيف من بطنه          

 . وراءه واقفلهاعليهفخرج اهود من الرواق واغلق ابواب ال) 23(احلتار 
 
 هذا اليوم حيبسك الرب يف يدي فاقتلـك واقطـع            :٤٦ عدد ١٧ صموائيل -

 هذا اليوم لطيور السـماء وحيوانـات        واعطي جثث جيش الفلسطينيني   .راسك
 .سرائيل انه يوجد اله إلاألرض فتعلم كل األرض

 فقال صموئيل كما اثكل سيفك النساء كذلك تثكل          :٣٣ عدد ١٥ صموائيل -
 .فقطّع صموئيل اجاج امام الرب يف اجللجال.امك بني النساء
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  : القران الكرمييفيقول اهللا 
 
لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم من ِدياِركُم أَن              (

قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهرب٨املمتحنة )ت 
))     ِرِكنيشالْم نم دِإنْ أَحو         هنأْمم هِلغأَب اللِّه ثُم كَالَم عمسى يتح هفَأَِجر كارجتاس

 ٦التوبة ) ذَِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ
 
 ))               ِلـيمالْع ـِميعالس ـوه هلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوتا ولَه حنلِْم فَاجوا ِللسحنِإنْ جو
 الاألنف) ٦١))(
))     ِقنيتِعظَةٌ ِللْمومو دىهاِس وانٌ ِللنيذَا ب١٣٨(ه(      مـتأَنوا ونزحال توا وِهنال تو

ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوآل عمران )) الْأَع. 
))  يِحب الْمعتِدين  وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم والَ تعتدواْ ِإنَّ اللّه الَ          ((

 ١٩٠البقرة 
))      قُواْ اللّـهاتى وقْوِللت بأَقْر وِدلُواْ هِدلُواْ اععلَى أَالَّ تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجالَ يو

 اعتدى علينا أحد ال     إذا يأمرنا   تعاىلاهللا   . ٨املائدة  )) ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ      
تدي عليه كما اعتدى علينا والكن نأخذ حقنا فقط بالعدل وهو أقرب للتقوى             نع
. 
 

  وسلمعليه قول احلبيب حممد صلى اهللا أيضاوال ننسى 
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((  : وصية الرسول حممد عليه الصالة والسالم للمقـاتلني حينمـا قـال هلـم             
وا شيخاً فَاِنياً والَ ِطفْالً وال      باسِم اهللا وباهللا وعلَى ِملِّة رسوِل اهللا، وال تقْتلُ         انطلقوا

             ِحـبوا إنّ اهللا يِسنأحوا وِلحأصكُم واِئموا غَنمضلّوا وغال تأةً، ورال امغرياً وص
 ِسِننياملُح(( 

 
كتاب احلرب املقدسة لألستاذ علي الريس الذي يثَِبت ٍإرهاب الِديِانة النصرانِية           

ــن  ــايب وم ــه اإلره ــف  واإلل ــع الطوائ ــيحية جبمي ــع املس   املراج

3596=php?catsmktba.play/com.wah3eld://http 
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��
� 
هذا الكتيب مبثابة مقدمة بسيطة ملن يريد أن يضع قدماه يف أول 

 ن جيعله كذلك طريق احلوار اإلسالمي النصراين وأسئل اهللا أ
فتكلمنا عن الكتاب املقدس وهو أصل املسيحية وال ننسى أن نقرأ 

) حتريف خمطوطات الكتاب املقدس ( كتاب األستاذ على الريس 
 )نظرة موضوعية يف الكتب املسيحية ( وأيضاً كتايب املتواضع 

وتكلمنا أيضاً عن الهوت املسيح وهل هو إله حقا أم ال وال تنسى 
البيان لألخ الفاضل أيوب أيضاً كتاب الدكتور منقذ أيضاً كتاب 

 الفداء أيضاً يف ) اهللا جل جالله واحــد أم ثالثــة ؟(بن حممود السقار 

 ا����� ؟(والصلب كتاب الدكتور منقذ السقار �� �� ) هـ� ا��ـ�ا�� ا��

واحلمد هللا رب وغريها من املواضيع فأسئل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا 
 ... العاملني 

�	��ذ�����ن�

http://www.eld3wah.net/html/m03az/ 
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