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  ] ؟هل القرآن معصوم: حقيقة ما ورد يف مؤلّف [

  

  )هل القرآن معصوم ؟(مقدمة الرد على        
من الكويت إىل كتاب يتهجم على اإلسالم، ) يوسف أبو ساره(لفت نظري األخ   

 ؟ هل القرآن معصوم: وبعنوان ) عبد اللّه عبد الفادي(بقلم ) األنترنيت(ويف موقع على 
فجلست أكتب هذا .واستجبت لرغبته اإلميانية احلارة.ه ردا موضوعياوسألين أن أرد علي

من ) القراءة املعاصرة(الرد املوضوعي،وعلى شاكلة ما كنت قد فعلته حني رددت على 
وعليه فإنّ منهجي يف بيان حقيقة كتاب املتهجم على اإلسالم،هو أن أتناول ما ورد .قبل

،وتفنيد ما تضمنته كلّ فقرة وكلّ سؤالٍ من أسئلته فيه فقرة بعد فقرة وسؤاال بعد سؤال
  .واللّه من وراء القصد.ومؤيداً ذلك باحلجج والرباهني القاطعة.من مغالطات

  

  )]هل القرآن معصوم ؟(تفنيد ما ورد يف مقدمة [    
،وأنه رغب منذ حداثته أن يقوم )رجل دين(إنّ املؤلّف يدعي يف مقدمته بأنه   

 فلم جيد أمامه إال أن يدرس خبدمة منتجة،ل ) . القرآن(للجنس البشريولننظر فيما توص
هل (إليه من خالل دراسته املزعومة هلذا القرآن الكرمي،هذه املقدمة اليت قدم ا لكتابه 

  :مبا يلي ) القرآن معصوم ؟
  

ومبا أنّ اللّه واحد،وكتابه واحد،الذي ختمه بظهور املسيح كلمته : (قال   
  .).سد،وقال إنّ من يزيد على هذا الكتاب يزيد اللّه عليه الضربات املكتوبة عليهاملتج

من خالل هذا الذي نقلته آنفا يتبين للقارئ الكرمي بأنّ كاتب هذه : أقول   
الذين ميت ) العهد القدمي والعهد اجلديد(الكلمات ليس هو برجل دين مطّلع على الكتابني 

وهي حقيقة سأثبتها باحلجة ).القرآن ايد(هو دارس هلذا إليهما بشكلٍ موضوعي وال 
وبكفي أنه ادعى فيما استهلّ به مقدمته بعدة ادعاءات كلّها . والدليل يف الوقت املناسب

 أنّ -1: ال أساس هلا من الصحةّ، وبدون تقدمي أيا أدلّة تثبت  مصداقيتها،فادعاءاته هي 
 -4 وأنه ختمه بظهور املسيح كلمته املتجسد  -3احد   وأنّ كتابه و-2اللّه واحد  
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إنّ من يزيد عليه،يزيد اللّه عليه الضربات املكتوبة : وأنّ هذا اإلله الذي اعتقده قال
وسيالحظ القارئ العزيز كيف أني سأثبت بطالن هذه االدعاءات األربعة املذكورة .عليه

وليثبت من خالهلا بأنّ مؤلّف ). قدمي واجلديدال(بأدلّة وبراهني أستمدها من ضمن العهدين 
  .بشكل موضوعي) كتابه الواحد(غري مطّلعٍ على ما يف ) هل القرآن معصوم(كتاب 

  
ويقولون باسم ) التثليث(وهو ما يردده املعتقدون بعقيدة ) أنّ اللّه واحد(فهو قال   

ثة على أنها تشكّل ويقدمون فقرات اإلصبع الثال).اآلب واالبن وروح القدس إله واحد
فلو أنّ هذا الكاتب املذكور قد درس القرآن ايد،لكان أدرك خطأ عقيدته .كيانا واحدا

وذلك من خالل قول اللّه ) املقولة املسيحية(قد نقض هذه ) القرآن الكرمي(املذكورة إذ أنّ 
لّغ يا حممد يعين هنا أن ب) قل(ففعل األمر ) قل هو اللّه أحد(تعاىل يف سورة اإلخالص 

فهم بذلك االعتقاد خيالفون احلقيقة املتعلّقة ) واحد(أهل الكتاب ممن يزعمون بأنّ اللّه 
وليس واحد ومبعىن أنه ذاٌت متفرٌد يف ذاته ومتفرٌد ) فاللّه أحد.(بوجود ذات اللّه عز وجلّ

أحد، : يقال فال .ال تثنى يف اللّغة العربية) أحد(يف صفاته أيضا ومن باب أنّ كلمة 
  ).أحد(والصحيح أن يقال بأنّ اللّه .وعليه فمن اخلطأ القول بأنّ اللّه واحد.اثنان،ثالثة

  
واعلم يا عزيزي القارئ بأنّ اللّه جلّ شأنه مل يدع أنّ ذاته وصفاته متفردين   
دالئل قاطعة يف نفس آيات سورة ) اللّه أحد(بل وقدم تعاىل إلثبات ادعائه بأنه .فقط
) أحد(فالدليل األول الذي أثبت من خالله كونه . خالص وبصياغة بالغية معجزةاإل

وقد استمد اللّه جلّ شأنه دليله هذا من خالل ) اللّه الصمد(اختصره بكلمة واحدة وهي 
مجريات الصراعات اليت دارت على مر العصور ما بني مجيع الذين بعثهم اللّه تعاىل من 

إذ كان كلّ نيب يصمد يف وجه خمالفيه وينتصر عليهم .ني أعدائهمأنبياء ومرسلني وما ب
  . ،بالرغم من كون ذاك النيب أو الرسول وحيدا ال مال لديه وال عتاد

  
وهل يوجد .فهذه ظاهرة تارخيية ال ينكرها إال كلّ أعمى العقل وأعمى الفؤاد

انتصر عليهم يف اية منصٌف ينكر حال حممد الصادق األمني الذي صمد يف وجه قومه و
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املطاف ؟ وقد أثبت اللّه عز وجلّ من خالل تقدميه هذه الظاهرة التارخيية اليت أثبتت كونه 
يكون قد قدم الدليل القاطع الذي يثبت من خالله تفرد ذات اللّه تعاىل وكونه ).اللّه أحد(
اتب هذه املقدمة كوليتذكّر .على حد زعم هذا املؤلّف) إله واحد(وليس هو ) إله أحد(

بامرباطورية املسيحيني  الذين عاصروا بعثة حممد بن عبد اللّه النيب ) ضربات(ما حلّ من 
من ضربات أزيد مما كان مكتوبا عليهم من ضربات على .وكانوا من مكذّبيه) ص(األمي 

  .لسان موسى واملسيح عليهما السالم
  
وأنه تعاىل متفرد يف ) أحد(ونه وقد قدم اللّه عز وجلّ دليال ثانيا على ك  
وقد استمد اللّه جلّ شأنه هذا الدليل ) .مل يلد ومل يولد(فاختصر هذا الدليل وقال .صفاته

من كون اإلنسان وباقي  الكائنات احلية هم حباجة إىل عملية التناسل،ليعينهم ذلك على 
) مل يلد ومل يولد( قال فهو جلّ شأنه قد.ختليد امسهم عن طريق وجود أبنائهم وأحفادهم

مبعىن أنه جلّ شأنه قد خاطب حممدا رسوله الصادق األمني وأمره أن يبلّغ أهل 
أن يبلّغهم ) ابن اللّه الوحيد(الكتاب،واملسيحيين خاصة الذين يزعمون بأنّ املسيح هو 

نة وال  ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه س- الذي-اللّه(بأنّ اللّه هو يف حقيقته 
نوم،له ما يف السماوات واألرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيديهم 

وما خلفهم،وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء،وسع كرسيه السماوات 
مل (وبألفاظ أخرى وكأنّ قول اللّه تعاىل .).واألرض،وال يؤده حفظهما،وهو العلي العظيم

فأين عقولكم يا أهل . الذي ينسل أوالدا ميوت يف يوم من األياميعين أنّ) يلد ومل يولد
  الكتاب الذين تزعمون ما تزعمون ؟ فأنتم تنسبون إىل صفات اللّه عز وجلّ ما هو مرتّه 

  
ومل يكتف اللّه عز وجلّ ذا الدليل الذي أثبت من خالله مصداقية كونه تعاىل متفرٌد .عنه

جلّ يف آيات سورة اإلخالص دليال آخر يثبت من خالله بل وقدم اللّه عز و.يف صفاته
فاختصر جلّ شأنه هذا ). أمساؤه احلسىن(مبعىن متفرٌد يف صفاته، اليت هي ) أحد(كونه 

وقد استمد ).ومل يكن له كفوا أحد(الدليل الثاين الذي يثبت كونه متفرد يف صفاته،وقال 
فنبه أذهاننا إىل أنّ .ا الكون املادي املخلوقاللّه عز وجلّ دليله الثاين هذا من معطيات هذ
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يستحيل أن يكتشف اإلنسان فيه وجود ذرة .هذا الكون املؤلّف من جمموعة ذرات مادية
مادية مستقلّة بكياا،وغري حمتاجة يف بقائها ووجودها إىل ما سواها على حني أنّ اللّه 

تمر يف البقاء الذي ال يقوم مبعونة ابن وال األحد املتفرد يف صفاته له كيانه املستقلّ واملس
  .).ومل يكن له كفوا أحد) (األحد(فهو اللّه .مبعونة شيء آخر سواه

   
قد ) اللّه أحد(وكأنّ اللّه عز وجلّ من خالل تقدميه هذا الدليل الثاين على مصداقية كونه 

 املسيح البشر العاجز يا حممد بلّغ هؤالء املسيحيين الذين يشركون يب: قال بألفاظ أخرى 
بلّغهم بأنكم ما لكم قد تبين لكم بأنّ القوانني اليت .املخلوق والذي مات منذ ألفي عام

تنظم السماء واألرض واحدة وأنها تدلّ على اخلالق الواحد، ومن مثّ تنسبون إىل خالقكم 
 ؟ فأنتم أو إىل أكثر من ذلك ليدير ما خلق) ابن وحيد متجسد(أنه كان حباجة إىل 

وتنسون أنفسكم وما تعتقدونه . تستعينون بعقولكم يف جمال اكتشاف أسرار هذا الكون
وعلى هذه الصورة أكون قد فندت االدعاء .وال تتفكّرون يف خلق السماوات واألرض

وأثبت من خالل ما أوردته آنفا بدالئل وبينات )عبد اللّه عبد الفادي(األول الذي ادعاه 
  )هل القرآن معصوم ؟(ذلك أنتقل لتفنيد ادعائه الثاين الذي تضمنته مقدمة مؤلّفه ل. بطالنه

إنّ  : فأقول.وهو الذي يقدسه أهل الكتاب) كتاب اللّه واحد(فهو ادعى يف مقدمته بأنّ 
وينطوي على أبشع التضليل،ويتناقض مع ما يتضمنه .هذا االدعاء الثاين هو باطلٌ أيضا

  . نفسه يف عهديه القدمي واحلديث من حقائق ختالف ادعاءه الثاين املذكوركتابه املقدس
  

 فمن املعلوم لدى املسيحيين هو أنّ األسفار اخلمسة األوىل من العهد القدمي – أوال  
هم األسفار اليت كُتبت يف حياة ) التكوين، خروج،الويين،عدد،وسفر التثنية(وهي 

ودليلهم هو أنه ورد يف سفر التثنية . وليس بعد وفاتهموسى عليه السالم،على حد زعمهم
فمات هناك موسى عبد الرب يف أرض مؤآب حسب : (ذكر وفاة موسى باأللفاظ التالية

ودفنه يف اجلواء يف أرض مؤآب مقابل بيت فغور،ومل يعرف إنسانٌ قربه إىل .قول الرب
الذكر يثبت وقوع حتريف وبغض النظر عن أنّ هذا النص اآلنف  6-34/5.) هذا اليوم

إذ يستدلّ من هذا النص أنّ سفر التثنية قد كُتب بعد ممات موسى ) العهد القدمي(يف هذا 



  5

الذي كتبوا فيه سفر التثنية ) مل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم(بقرون وبدليل قوهلم فيه 
فر التثنية فقد ورد يف س.فبغض النظر عن وجود هذا التحريف املشار إليه.املذكور

18/18 م مثلك،وأجعلُ ( املشار إليه وعلى لسان الربإخو طا من وسأقيم هلم نبي
ويكون أنّ اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي .كالمي يف فمه،فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به

  .).الذي يتكلّم به بامسي أنا أطالبه
  

قد تنبأ من خالهلا عن ظهور كان موسى عليه السالم ) نبوءة مساوية(هذه ألفاظ  : أقول
وتنبأ موسى .نيبٍّ مشرعٍ من العرب الذين هم أخوة بين إسرائيل من حيث أصل وجودهم

بأنّ اللّه عز وجلّ جيعل النيب املشرع املشار إليه رسوال من بعده ويأتيهم بشريعة جديدة هو 
وهو معىن )  اهلوىال ينطق عن(وقد تنبأ موسى فيها عن أنّ هذا النيب العريب .أيضا

بل أنّ كلّ ما يأيت به هذا النيب من ) وأجعل كالمي يف فمه فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به(
الواردة يف ) النبوءة السماوية(وحي يكون من جانب اللّه تعاىل وليس من نفسه،وهذه 

 القرآن سفر التثنية قد أشارت إىل بعثة حممد بن عبد اللّه النيب األمي الذي جاء بشريعة
وأنّ كلّ من يكفر ذا النيب العريب . والذي بعثه اللّه عز وجلّ من إخوة بين إسرائيل.الكرمي

وهذا هو السبب يف أنّ ملك العراق وبعد .يعود مدانا يف نظر اللّه تعاىل وال بد من حماسبته
فار أنبياء أن قضى على مملكة اليهود اليت أقاموها على أرض كنعان العربية،فقد أحرق أس

فإنّ بعض علماء اليهود . إسرائيل،وقد حدث ذلك قبل بعثة املسيح بأربعمائة عام تقريبا
وبعض أتباعهم قد هاجروا إىل شبه اجلزيرة العربية،وبنوا مستعمرات حول املدينة املنورة 

والذي  18/18بقصد انتظار بعثة هذا النيب العريب املشرع الذي تنبأ عن بعثته سفر التثنية 
  فلما بعث اللّه جلّ شأنه حممدا الصادق األمني مل يعرف اليهود الذين .أوردت نصه آنفا

  
أنّ النيب املُنبأ عن ظهوره يف سفر التثنية املذكور،هو هذا النيب العريب ) ص(عاصروا حممدا 

ولذلك فقد راحوا حيرضون أهل مكّة املكرمة على قتله،وكما هو معروف .
علما بأنّ .وقتله بإسقاط حجر كبري فوق رأسه مل يصبه.وحاولوا دس السم له.تارخييا

تثبت هي .الفقرات الواردة يف آخر سفر التثنية املذكور،واملتعلّقة بوفاة موسى عليه السالم
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. أيضا بأنّ تلك الفقرات دخيلة على السفر املذكور ومل تكتب يف زمن موسى هي أيضا
. فبكى بنوا إسرائيل موسى يف عربات مؤآب ثالثني يوما(منة حيث ورد يف اجلملة الثا

وإنّ هذه الكلمات يستحيل أن تكون كلمات موسى ).فكملت أيام بكاء مناحة موسى
كذلك ورد يف اجلملة العاشرة من .بل ال بد أنها أُضيفت يف هذا املقام من بعده.نفسه

.) ثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجهومل يقُم بعد نيب يف إسرائيل م(السفر املذكور 
بل ال بد وأن .وإنّ هذه الكلمات يستحيل أن تكون إهلاما من إهلامات موسى عليه السالم

كذلك يثبت منها أنّ . تكون قد أُضيفت بعد وفاة موسى عليه السالم بقرون عديدة 
البابا ( الذي كان )عزرا النيب(وإنّ أحباثي دلّت على أنّ . املسيح مل يكن نبيا مشرعا

فإنّ .قد قرر حذف السفر املسمى بامسه، حبكم أنّ نسخته العربية كانت حمرفة) جريوم
  .عزرا النيب هذا هو الذي أضاف هذه الكلمات سالفة الذكر

  
العهد (فهذه كلّها أدلّة ضمنية تثبت التحريف احلادث يف هذه التوراة اليت يطلقون عليها 

وباإلضافة إىل هذه . تداول يف أيامنا هذه بني أيدي  أهل الكتابوالذي هو م) القدمي
 العريب بعثة النيب نتها ) ص(النبوءة الواردة يف سفر التثنية حبقفهناك نبوءات كثرية قد تضم

وعلى هذه .خمتلف أسفار العهد القدمي وال جمال إليرادها يف هذا املقام خشية اإلطالة
وذلك من ) هل القرآن معصوم ؟(اء الثاين الوارد يف مقدمة الصورة أكون قد نقضت االدع

خالل تقدمي أدلّة استقيتها من ضمن الكتاب الواحد املزعوم والذي يقدسه هذا املؤلّف 
ما يثبت مصداقية ) العهد اجلديد(وال يف ) العهد القدمي(وباختصار شديد فلم يرد يف .نفسه

املتداول حمرٌف يقينا وبدليل ) العهد القدمي(فهذا .ةما زعمه املؤلّف املذكور من مزاعم باطل
  .والكتاب احملرف ال يعد مرجعا صادقا يقينا.ما قدمته للقارئ العزيز من أدلّة حتريف

  
واملشتمل على األناجيل األربعة ) بالعهد اجلديد( مثّ إنّ ما يسميه أهل الكتاب – ثانيا

فهو بدوره يشتمل على نبوءات تنبأ فيها املسيح .ورسائل الذين قاموا بالتبشري باملسيحية
علما بأنّ .يف هذه األناجيل األربعة عن ظهور النيب العريب الذي يأيت بشريعة كاملة التعاليم

مل يكن له من وجود بني أيدي أتباع املسيح من بعد حادثة الصلب ) العهد اجلديد(هذا 
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وسأورد لك فيما . تثبت مصداقية ما ذكرتوإليك يا عزيزي القارئ األدلّة اليت.املعروفة
واليت تؤيد ما ورد يف سفر ) ص(املتعلّقة ببعثة حممد املصطفى ) العهد اجلديد(بعد نبوءات 

  . من نبوءة سالفة الذكر) العهد القدمي(التثنية من 
  

فإن نقّبنا ).العربية(فمن املعروف أنّ املسيح وحوارييه كانوا يتكلّمون اللّغة  -1
مكتوبة باللّغة ) العهد اجلديد(مل كلّه فال نعثر على نسخة واحدة من العا

بل إنّ أقدم نسخ األناجيل اليت حتتفظ ا الكنائس يف العامل مدونة باللّغة .العربية
وهي ظاهرة .ومن املعروف أنّ األمم ال تترك لغاا األصلية بسهولة.اليونانية

العهد (ليس غريبا أن تكون أقدم نسخ وعليه أ و.تعرفها خمتلف أقوام العامل
مدونة باللّغة اليونانية،وغري مدونة باللّغة العربية ؟ وال نرى من جواب ) اجلديد

حيلّ هذا اللّغز إالّ إذا علمنا بأنّ أتباع املسيح القدماء ما كانوا يعرفون شيئا 
. من بعدهمقد أوجدته الكنائس ) العهد اجلديد(وأنّ هذا ).العهد اجلديد(امسه 

وقد حدث ذلك بعد انقسام اإلمرباطورية الرومانية، وبعد أن أصبحت 
ولذلك ظهر أثر اللّغة اليونانية على .مستعمراا تابعة لإلمرباطورية البيزنطية

وعليه ).العهد اجلديد(ومن مجلتها ما يطلقون عليه اسم .املنشورات املسيحية
. حوارييي املسيح  ومن جاء من بعدهمفال وجود للعهد اجلديد أصال يف زمن 

  .وقبل وقوع مستعمرات اإلمرباطورية الرومانية يف أيدي اإلمرباطورية البيزنطية
  
يف ) دار املشرق(الذي طبعه ) العهد اجلديد( وإنّ ما يثبت صحة ما ذهبت إليه هو أنّ -2

قد ورد يف مقدمته ما ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق( م وبرعاية 1989بريوت عام 
  : فقد ورد على الصفحة الثامنة من مقدمتهما ما يلي .يثبت ما ذهبت إليه

 م تدرجوا من حيث ال يشعروا 150 ويبدو أنّ املسيحيين ،حىت ما يقرب من السنة "(
وأغلب .باألمر إال قليال جدا إىل الشروع يف إنشاء جمموعة جديدة من األسفار املقدسة

أن ةالظنم الكنسيومل تكن .هم مجعوا يف بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها يف حيا
 بل كانوا -الذي هو العهد القدمي-غايتهم قطّ أن يؤلّفوا ملحقا بالكتاب املقدس
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فقد كانت الوثائق البولسية مكتوبة يف حني أنّ التقليد : يدعون األحداث توجههم 
متناقال على ألسنة احلُفاظ،فضال عن أنّ بولس نفسه اإلجنيلي كان ال يزال يف معظمه 

 5/27تس 1(كان قد أوصى بتالوة رسائله وتداوهلا بني الكنائس ااورة 
ومهما يكن من أمر فإنّ كثريا من املؤلّفني املسيحيني أشاروا منذ أول ) 4/16وقول

  القرن الثاين
  كننا أن نستنتج من ذلك أنه فيمبولس، إىل أنهم يعرفون عددا كبريا من رسائل كتبها 

  
 أقيمت من غري إبطاء جمموعة من هذه الرسائل وأنها انتشرت انتشارا واسعا سريعا 

ومع ما كانت لتلك النصوص من الشأن،فليس هناك قبل .لما كان للرسول من الشهرة
أي شهادة تثبت أنّ هذه النصوص كانت تعد أسفارا )3/16 بط 2(أول القرن الثاين 

هذه املدة  وال يظهر شأن األناجيل طوال.مقدسة هلا من الشأن ما للكتاب املقدس
أجل مل ختلُ مؤلّفات الكتبة املسيحيني .ظهورا واضحا،كما يظهر شأن رسائل بولس

األقدمني من شواهد مأخوذة من األناجيل أو تلمح إليها،ولكنه يكاد أن يكون من 
 مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بني أيدي هؤالء العسري كلّ مرة اجلزم هل الشواهد

قليد الشفهيالكتبة أم هل اكتفوا باستذكار أجزاء من الت.  
  

م أي شهادة تثبت أنّ الناس عرفوا 140هناك قبل السنة  ومهما يكن من أمر فليس
جمموعة من النصوص اإلجنيلية املكتوبة،وال يذكر أنّ ملؤلّف من تلك املؤلّفات صفة ما 

لزمي. صف الثاين من القرن الثاين شهادات ازدادت وضوحا على مرفلم يظهر إال يف الن
الزمن بأنّ هناك جمموعة من األناجيل ،وأنّ هلا صفة ما يلزم،وقد جرى االعتراف بتلك 

العهد (م عهد حاسم لتكوين قانون 150وابتدأ حنو السنة .الصفة على حنو تدرجيي
نس أول من ذكر أنّ املسيحيني يقرؤون األناجيل يف وكان الشهيد يستي).اجلديد

أو أقلُّه مؤلّفات أشخاص يتصلون (اجتماعات األحد،وأنهم يعدوا مؤلّفات الرسل 
) الكتاب املقدس( (وأنهم وهم يستعملوا يولوا مرتلة كمرتلة ) بالرسل صلة وثيقة

لكنيسة إىل قاعدة شاملة،  بقليل أن مست احلاجة يف ا150وكان بعد السنة ... 
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ألنها نالت ،حىت ذلك الوقت انتباه ،فاتجهت األنظار إىل جمموعة األناجيل األربعة 
يها للربة الشهادة اليت تؤدق  .الناس ،ملا حتلّت به من الصفات ولصحوكان تفو

األسفار األربعة عظيما جدا من جهات كثرية،حىت أا حجبت بسرعة جممل املؤلّفات 
م مبقام األدب 170إن األناجيل األربعة حظيت حنو السنة  فيمكن القول.ملماثلةا

   ..)"القانوين،وإن مل تستعمل تلك اللّفظة حتى ذلك احلني
  

ونستنتج من هذه النصوص،علما بأنّ االستنتاج أحد دعامات العلوم كما هو معروف، نستنتج التايل 
العهد (قد اعترفت يف هذا النص الوارد يف مقدمة ) شرقمجعيات الكتاب املقدس يف امل( إنّ – أوال

بأنّ أتباع املسيح الذين ظهروا  ، واستمر ظهورهم بعد حادثة تعليق املسيح على الصليب إىل ) اجلديد
 م مائة ومخسني عام من بعده ،فلم يكن بني أيديهم ما هو كائن بني أيدي مسيحيي أيامنا 150

فار املؤلّفة من األناجيل األربعة ورسائل بولس وبطرس وغريمها املضافة احلاضرة من جمموعة هذه األس
  ) .متى ولوقا ومرقس ويوحنا(إىل األناجيل األربعة 

  
بعدم وجود أية شهادة لدى ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق( وقد اعترفت –ثانيا 

م 140 قد عرفوا قبل عام الكنائس املسيحية يف مجيع أرجاء العامل، تشهد بأنّ املسيحيين
كما اعترفوا بأنّ هذه مل تكن .جمموعة هذه األناجيل املكتوبة واملطبوعة يف زماننا احلاضر

أما يف النصف الثاين من القرن الثاين أي .ملزمة ألحد املسيحيني إىل انتهاء التاريخ املذكور
 يقدسه املسيحيون الذي) العهد اجلديد(م فقد كان عاما حامسا يف تكوين هذا 150عام 

  . املشار إليه مرتلة الكتاب املقدس منذ ذاك التاريخ) العهد اجلديد(وقد نال .يف أيامنا هذه
  
من خالل هذا النص الذي ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق( كما اعترفت – ثالثا

 قبل عام نقلناه للقارئ العزيز بأنه كانت توجد مؤلّفات كثرية باسم مؤلّفات األناجيل
وأنّ الكنيسة اليت وجدت يف تلك األيام قد ألغت مجيع تلك األناجيل وأتلفتها، .م 170

  ).العهد اجلديد(ومل تبق منها إال على هذه األناجيل األربعة اليت يشتمل عليها هذا 
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بأنّ ما كان قد وجد من ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق( كذلك اعترفت – رابعا
تعلّق حبياة املسيح وأعماله، فقد كانت تلك املعلومات متداولة شفهيا قبل عام معلومات ت

م ، ومعلوم بأنّ ذاكرة األجيال عاجزة عن نقل األحداث كما هي وبدون زيادة أو 140
فمن هنا يالحظ القارئ العزيز كيف أنّ هذه األناجيل اليت هي بني أيدينا حتتوي .نقصان

وهي حقائق أقدم للقارئ .ومنها املتناقض، ومنها غري املعقولعلى معلومات منها املتوافق،
  .العزيز أمثلة من داخلها تدلّ على صحة ما ذهبت إليه

وال تتسم .فمن أمثلة تناقض هذه األناجيل بسبب كوا قد كتبها مؤلّفوها على السماع
  :وإنما هي جمرد قصصٍ وجمموعة روايات.بالقداسة اليت مينحوا إياها

مثّ خرج يسوع من هناك وانصرف إىل  (15/21د ورد يف إجنيل مىت فق -1
 خارجةٌ من تلك التخوم صرخت امرأة كنعانيةوإذا . نواحي صور وصيداء

فتقدم .فلم جيبها بكلمة.ابنيت جمنونة جدا. ارمحين يا سيد يا ابن داود: إليه قائلة
مل أُرسل : فأجاب وقال.اصرفها ألا تصيح وراءنا: تالميذه وطلبوا إليه قائلني

  ...).إالّ إىل خراف بيت إسرائيل الضالّة
  

فالمرأة الوارد ذكرها .ورود معلومتني فيما نقلته من نصوتالحظ يا عزيزي القارئ 
فحدد .).مل أُرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالّة: (واملسيح يقول ). امرأة كنعانية(

فاحفظ .لذلك مل يستجب لصراخ املرأة الكنعانيةو. من خالل ألفاظه هذه دائرة تبليغه
فأماّ مبا يتعلّق باملعلومة األوىل املتعلّقة . هاتني املعلومتني لتقرأ خالفهما يف األناجيل الباقية

مثّ قام من هناك ومضى  : (7/24فقد ورد خالف ذلك يف إجنيل مرقس .باملرأة الكنعانية
ألنّ امرأة .فلم يقدر أن خيتفي.د أن ال يعلم أحدودخل بيتا وهو يري.إىل ختوم صور وصيداء

ويف ) أممية(وكانت املرأة .كان بابنتها روح جنٌس مسعت به،فأتت وخرت عند قدميه
دعي :وأما يسوع فقال هلا .فسألته أن يخرَج الشيطان من ابنتها).فينيقية سورية(جنسها 

فأجابت . ويطرح للكالبألنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنني.البنني أوال يشبعون
  .نعم يا سيد: وقالت له
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فأنت تالحظ يا ...).فقال هلا . والكالب أيضا حتت املائدة تأكل من فتات البنني 
مبا يتعلّق بذكر ) مىت ومرقس(رواييت إجنيلي  احلادث بنيعزيزي القارئ االختالف 

ففي ).فينيقية سورية(ين املرأة ويف اإلجنيل الثا).كنعانية(ففي اإلجنيل األول املرأة .املرأة
فأين .إىل جانب االختالف يف تفاصيل الرواية.ويف الثانية ختصيص.الرواية األوىل تعميم 

  القداسة يف روايتني خمتلفيت املضمون وغري موثّقتني بدليل ؟؟
  

وأنت تالحظ يا عزيزي القارئ االختالف احلادث ما بني رواييت هذين اإلجنيلني مبا يتعلّق 
مل أُرسل (ففي إجنيل مىت حدد املسيح دائرة تبليغه قائال : دود دائرة تبليغ املسيح لرسالتهحب

على حني تالحظ أنّ املسيح مل حيدد دائرة تبليغه .).إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالة
ليس  : (بل حددها بأسلوب التشبيه وقال).إجنيل مىت( رواية بنفس األلفاظ الواردة يف

ومشبها األمم األخرى غري اليهود .)  يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالبحسنا أن
. وهو تشبيه ال يليق أن يصدر عن نيب صادق ذو أخالق حسنة.بالكالب التابعة لليهود

  .فهذا االختالف واضح املعامل الواقع ما بني هاتني الروايتني
  

فإنك تالحظ أنه . مؤلّفه)إجنيل مىت(ما اختتم كاتب فإن أنت طالعت يا عزيزي القارئ 
دفع إيلّ كلُّ سلطان .فتقدم يسوع وكلّمهم قائال) : (20-28/18(قال يف اإلصحاح 

فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن .يف السماء وعلى األرض
 وها أنا معكم كلّ األيام إىل.وعلّموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم به.والروح القدس
فتالحظ يا عزيزي القارئ بأنه مل خيتم ) إجنيل مرقس( وأما مؤلّف ).آمني.انقضاء الدهر

بل اختتم .مؤلّفه،بالرغم من أمهية ذلك) إجنيل مىت(روايته بنفس األلفاظ اليت اختتم ا 
وأما .مثّ إنّ الرب بعدما كلّمهم ارتفع إىل السماء وجلس عن ميني اللّه: (مؤلّفه وقال 

وأما .).رجوا وكرزوا يف كلّ مكان والرب معهم ويثبت الكالم باآليات التابعةهم فخ
 فتالحظ يا عزيزي القارئ بأنه هو اآلخر مل خيتتم روايته بنفس ألفاظ ) لوقاإجنيل(مؤلّف 

وفيما هو يباركهم : ( وقال 35-24/51بل اختتم مؤلّفه يف اإلصحاح ) إجنيل متى(
وكانوا .فسجدوا له ورجعوا إىل أورشليم بفرحٍ عظيم. السماءانفرد عنهم وأُصعد إىل 
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فتالحظ ) إجنيل يوحنا(وأما مؤلّف .).آمني.كلَّ حني يف اهليكل يسبحون ويباركون اللّه
. يا عزيزي القارئ بأنه هو بدوره مل خيتتم مؤلّفه مبا اختتم به بقية مؤلّفي األناجيل روايام

هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وكتب : ( وقال 21/24/25بل اختتمه يف اإلصحاح 
وأشياء أُخر كثريةٌ صنعها يسوع إن كُتبت واحدة واحدةً .ونعلم أنّ شهادته حق.هذا

  .).آمني.فلست أظن أنّ العامل نفسه يسع الكتب املكتوبة
  

اطع بأنه مل وعلى هذه الصورة تكون قد أدركت يا عزيزي القارئ بأنه قد ثبت بالدليل الق
يكن هناك من وجود يف القرنني األول والثاين من تاريخ املسيحية شيئا يسميه رجال 

كذلك تالحظ يا عزيزي القارئ ).العهد اجلديد(الكهنوت املسيحي  يف زماننا احلاضر 
الذي يقدسه املسيحيون يف زماننا هو عبارة عن أربعة مؤلّفات، ) العهد اجلديد(بأنّ هذا 
مجعيات الكتاب (ا الكنائس يف يوم من األيام من بني مؤلّفات كثرية وباعتراف اعتمد

وقد شكّلوا من .ومضافا عليها رسائل بولس وبطرس. ذه احلقيقة) املقدس يف املشرق
املقدس يف نظر املسيحيين ) العهد اجلديد(هذه اموعة املشتملة على روايات متناقضة 

فهذه حقيقة قد متّ إثباا ).هل القرآن معصوم ؟( مؤلِّف كتاب املعاصرين الذين من مجلتهم
  .حىت اآلن من خالل ما قدمته لك يا عزيزي القارئ من أدلّة وبينات

وقد عاد بإمكانك يا عزيزي القارئ أن تكتشف التناقضات الفاحشة اليت وقع فيها هؤالء 
صوص اليت ختموا ا مؤلّفام وذلك من خالل هذه الن.الذين ألّفوا هذه األناجيل األربعة

  :وإليك هذه التناقضات ) مىت ومرقس ولوقا ويوحنا(املسماة أناجيل 
 زاعما بأنّ املسيح قد أمر تالميذه قد ختم إجنيله )إجنيل متى(مؤلّف   فعلى حني أنّ-"1

أن يتلمذوا مجيع األمم وأن يعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس،وأعطى من 
فإنه قد خالف بقوله هذا ما كان قد أورده على .صفة عاملية) إطار مهمته(وله هذا خالل ق

). مل أرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالّة (15/21لسان املسيح قوله يف اإلصحاح 
هؤالء اإلثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم  (6-10/5وقوله من قبله يف اإلصحاح 

بل اذهبوا باحلري إىل . وإىل مدينة للسامريين ال تدخلواإىل طريق أممٍ ال متضوا: قائال
هذين القولني اللذين كان املسيح قد حدد من خالهلما ...).خراف بيت إسرائيل الضالّة
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قد اختصت ) قومية (فمؤلّف إجنيل متى قد جعل من جهة رسالة املسيح.إطار مهمته
ومن جهة .ات إىل األمم من غري اليهودخبراف بيت إسرائيل الضالة، وأنه ال جيوز االلتف
صرح ا املسيح يف آخر )صفة عاملية (ثانية فقد جعل هذا املؤلّف رسالة املسيح ذات 

مع أنّ املنطق والعقل يقتضي أن يصرح املرء باحلقيقة من أول يوم .حلظة فارق فيها تالميذه
 من وجوده بني من احترموه وليس أن يصرح بذلك يف اللّحظات األخرية.يعلن فيه رسالته
وال أرى من حلٍّ هلذا التناقض إال األخذ مبا صرح به كتاب اللّه العظيم .وآمنوا برسالته

أي أنّ )ورسوال إىل بين إسرائيل(وهو قوله حبق املسيح عليه السالم ) القرآن الكرمي(
تصف بصفة املسيح كان رسوال وأنّ رسالته كانت قومية حمدودة ببين إسرائيل ،وال ت

وصدق اللّه عز وجلّ إذ جعل القرآن الكرمي مهيمنا .الرسالة العاملية بشكل من األشكال
  .على الكتب اليت يقدسها أهل الكتاب

  
مل يصرح به مؤلّف إجنيل مىت قد ختم مؤلّفه مبا ) إجنيل مرقس( فإنّ مؤلّف -"2

ارتفع إىل السماء وجلس (املسيح وقد جاء بفرية من دون دليلٍ يثبتها وزاعما بأنّ .إطالقا
. وكأنّ اللّه الذي يعتقد به مرقس هو حبجم املسيح أو قريبا من حجمه).عن ميني اللّه

واحلقيقة هي أنّ قصة خلق آدم وحواء الواردة يف سفر التكوين من العهد القدمي ،تلك 
قد ).إلنسان وتطورهنشوء ا(القصة األسطورية اليت أثبت بطالا بصورة علمية يف مؤلّفي 

صورت اإلله ألهل الكتاب أنّ حجمه يقارب حجم البشر وأنه خيتص بنحت التماثيل 
علما بأنّ .وقد جلس املسيح إىل ميينه) يف السماء(وأنّ اللّه جالس .والنفخ فيها من روحه

  ة فاجلالس فوق الكرة األرضي.تطلق يف اللّغة العربية على كلّ ما عالك) السماء(كلمة 
  

وإنّ ما عال األول هو .واجلالس حتت الكرة األرضية مساؤه ما عاله أيضا.مساؤه ما عاله
فهل أُصعَد املسيح إىل فوق ،واألرض تدور ويصبح بالتايل حتت .خالف ما عال الثاين يقينا

املكان الذي انطلق منه ؟ وال يصحح هذا الزعم الذي زعمه مؤلّف إجنيل مرقس إال كتاب 
فصدق ما بني يديه من .املرتل وهو هذا القرآن الكرمي املهيمن على كتب أهل الكتاباللّه 

ونسخها . وصحح ما ورد فيها من حتريف وأخطاء.نبوءات اشتملت عليها تلك املؤلّفات
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فالقرآن الكرمي هو الكتاب املعصوم عن .وجاء بأحسن احلسن الذي وجد فيها من أحكام
وأنّ املسيح عليه السالم .من جهة) ليس كمثله شيء(لّه تعاىل وهو الذي بين بأنّ ال.اخلطأ

وقد أماته .كان بشرا خملوقا فكان وأمه يأكالن الطعام وميشيان يف األسواق كبقية الناس
هل مات املسيح (اللّه خالقه عز وجلّ حتف أنفه وعلى حسب ما أثبت ذلك يف مؤلّفي 

  .فتدبر.فسهاوبأدلّة من داخل األناجيل ن) على الصليب ؟
  

 بني إىل اللّه عزة رسل اللّه تعاىل من املقرواحلقيقة هي أنّ املسيح عليه السالم كان كبقي
وال خيدعنك يا عزيزي القارئ ما ورد يف سورة النساء ..وجلّ الذي بعثهم هلداية الناس

ة مقترنة بصلة فكلمة الرفع وردت يف هذه اآلية الكرمي).بل رفعه اللّه إليه(قول اللّه تعاىل 
فإن أنت راجعت يا عزيزي القارئ معجم احمليط، ومعجم حميط احمليط،فإنّ أصحاب ).إىل(

فال يعود هلا من معىن إالّ ) إىل(هذين املعجمني بينا بأنّ كلمة الرفع إذا اقترنت بصلة 
ليها وهذه حقيقة مل ينتبه إ.من اللّه تعاىل وليس الرفع إىل أعلى) التقريب (داللتها على 

املفسرون القدماء رمحهم اللّه تعاىل بسبب تأثّرهم بأقوال الرهبان يف زمام ليس 
  .ففسروا اآلية املشار إليها على ضوء معطيات أصحاب األناجيل.إال
  
فهو خالف قول . كذلك خالف مؤلّف إجنيل لوقا رواييت اإلجنيلني سالفي الذكر-"3

وفيما (وقال بدال عن ذلك ).عن ميني اللّهارتفع إىل السماء وجلس (مرقس الذي قال 
فعلى حني أنّ مرقس زعم أنّ املسيح ارتفع ).هو يباركهم انفرد عنهم وأُصعد إىل السماء

انفرد (بل إنه .فإنّ لوقا زعم أنّ املسيح مل يرتفع من نفسه إىل السماء.من نفسه إىل السماء
خصوصا .وهذا اختالف واضح املعامل.بقوة خارجة عنه) عن تالميذه وأُصعد إىل السماء

  .وأنّ لوقا مل يزعم أن املسيح جلس عن ميني اللّه بعد أن أُصعد إىل السماء
  
فإنه خالف مجيع ما اختتم به املؤلّفون  كذلك فإنّ إجنيل يوحنا وهو رابع األناجيل -"4

. ختتم به إجنيلهفلم يورد شيئا من مزاعمهم فيما ا.لألناجيل الثالثة الذين أتينا على ذكرهم
لكنه أورد مبالغة كنت قد لفت النظر إليها يف حينه، ال ترتل يف ميزان وال قبان، وعلى 
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وعليه بعد اطّالعك يا عزيزي القارئ على هذه التناقضات اليت .حسب قول املثل املشهور
فهل عاد بإمكانك إذا أعطيتك حرية التنظري واحلكم على هذه .أتيت على بياا آنفا

األناجيل األربعة،هل عاد بإمكانك إعطاءها هذه الصفة اليت أعطاها إياها مؤلّف كتاب 
  ؟) كتاب واحد(من أنها ) هل القرآن معصوم ؟(

وهي حمرفة كما أثبت . هو جمموعة أسفار كتبها مؤلّفوها يف أزمنة خمتلفةفالعهد القدمي
اليت ال عالقة ملوسى وعيسى ذلك بأدلّة استقيتها من ضمن هذه اموعة من األسفار 

هو بدوره جمموعة من أربعة مؤلّفات ) جلديد االعهد(مثّ إنّ . عليهما السالم ا أصال
ومضافا إليها رسائل شخصني مها بولس .متناقضة الروايات وعلى حسب ما أثبته من قبل

العهد  وبالعهد القدميفأين هذه الوحدانية اليت زعمها هذا املؤلّف مبا يتعلّق .وبطرس 
  ؟ وهل تستسيغ نفسك يا عزيزي القارئ بعد كتابا واحدا على أنهما يشكّالن اجلديد

اطّالعك على هذه احلقائق اليت أطلعتك عليها، واليت تشكّل غيضا من فيض،هل تستسيغ 
أية قداسة ) العهد اجلديد(و ) العهد القدمي(نفسك أن تعطي هذين املؤلّفني املسميان 

  من التقديس واملبالغة ؟؟)هل القرآن معصوم ؟(ي أعطاه إيامها مؤلّف كتاب بالقدر الذ
  

هل القرآن (وبناء على ما حبثناه حىت اآلن أكون قد أثبت بطالن ما أورده مؤلّف كتاب 
هذين االدعاءين اللذين تضمنهما قول املؤلّف .مبا يتعلّق بادعاءيه األول والثاين) معصوم ؟

عاءه  .)ومبا أنّ اللّه واحد،وكتابه واحد(مته املذكور يف مقدوأنتقل من هذا ألنقض اد
هذا ).الذي ختمه بظهور املسيح كلمته املتجسد: (الثالث الذي تضمنه قوله يف مقدمته 

فلم ).كلمته املتجسد(والثانية ).ظهور املسيح(األوىل زعمه : القول الذي يتضمن مغالطتني 
ومل يتجسد املسيح الذي مل ميت على الصليب بل أنزلوه حيا .بيايظهر املسيح بل بعثَ ن

فلما استفاق .وهو خمدر،فلم ميت املسيح ودفنوه يف غرفة حمفورة يف اجلبل ونظيفة اهلواء
وهرب متخفّيا وظهر لتالميذه .املسيح من ختديره خرج من تلك الغرفة اليت يسموا قربا

 املسيح من فلسطني وهو يسعى لتبشري بقية أسباط بين ومن مثّ هاجر.الذين عاجلوا جروحه
هل مات املسيح (وهي حقيقة وضحنها يف مؤلّفي .إسرائيل املشتتني يف خمتلف بقاع آسيا
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وبإمكان القارئ العزيز مراجعة مؤلّفي املشار إليه والذي عجزت كنائس ) على الصليب ؟
  .وسواء يف األقطار العربية غريهاسواء يف موطين سوريا،.األرض عن نقض ما أوردته فيه

  
واآلن أحاول تفنيد هذا االدعاء الثالث مبنطق العقل واألدلّة اإلجنيلية والقرآنية ومبعطيات 

فأتناول بالبحث مغالطة املؤلّف األوىل املتعلقة بقوله بظهور املسيح وعدم قوله .العلم أيضا
تالحظ بأنّ مؤلّف إجنيل .ناجيل األربعةفإن أنت راجعت يا عزيزي القارئ األ.ببعثته نبيا

فهو نسبه إىل .بل استهلّ مؤلّفه بذكر نسبِ يسوع الناصري.متى مل يقل بظهور املسيح
فلما فرغ . جيال ما بني إبراهيم ويسوع الناصري42وقد عدد وجود .إبراهيم عليه السالم

. ة ليوسف النجار  بأنّ مرمي أم املسيح كانت خمطوب25-1/18من هذا كتب يقول يف 
لكنه شاهد حلما وخاطبه مالك فيه بأنّ ما .الذي وجدها حبلى،ففكّر بفك خطوبته معها

بطريق غري شرعي ا استيقظ يوسف من نومه استجاب لرؤياه .حبلت به مرمي مل يتمفلم
ابنها (وتزوج خطيبته مرمي وستر عليها ومل يعرفها حتى ولدت .اليت حلم ا يف نومه

وراءه ) ابنها البكر(فقول مؤلّف إجنيل متى حبق ابن مرمي من أنه .ودعا امسه يسوع) كرالب
حقيقة وهي أنّ مرمي ،وعلى حسب روايات مؤلّف إجنيل متى قد ولدت مرمي من يوسف 

-12/46فقد ذكر متى يف اإلصحاح .النجار بعد والدة يسوع الناصري أكثر من ولد
 يكلّم اجلموع إذا أمه واخوته قد وقفوا خارجا - يسوع أي–وفيما هو ( ما يلي 50

فقال له واحد هو ذا أمك واخوتك واقفون خارجا طالبني أن .طالبني أن يكلّموه
مثّ مد يده حنو تالميذه .من هي أمي ومن هم اخويت: فأجاب وقال للقائل له . يكلّموك

ذي يف السماوات هو أخي وأخيت ألنّ من يصنع مشيئة أيب ال.وقال ها أمي واخويت
  .).وأمي

  
فهذا النص،وبغض النظر عن حقيقة ما ورد فيه من ألفاظ نابية ال تليق باملسيح أن يقوهلا، 
وبغض ما تضمنه من مغالطة وهو اعتباره أم املسيح مل تؤمن باملسيح الذي حبلت به من 

وقد .متى من حيث ال يدريغري أن ميسها رجل، وهي مغالطة وقع فيها مؤلّف إجنيل 
ومل يكن املراد هنا ) وجاءت به قومها حتملُه(صححها القرآن ايد حني أورد وقال تعاىل 
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أي ) حتمله(بل كان املراد من .أنّ املسيح كان رضيعا وعلى أيدي مرمي أمه) حتمله(من 
أنّ كهنة اليهود وبدليل .ختدمه وتؤمن برسالته السماوية اليت بعثه ربه ا هلداية قومه

فهم أوردوا يف قوهلم كلمة )  ؟كيف نكلّم من كان يف املهد صبيا(خاطبوا مرمي وقالوا 
)الشيخوخة الذي هو ) صيب املهد وليس يف سن عدُّ لغةً يف سنهو الشاب الذي ي والصيب

آلية لكن املفسرين القدماء رمحهم اللّه تعاىل أخطؤوا يف فهم مضمون هذه ا.سن اللّحد
  .الكرمية املصاغة صياغة بالغية معجزة،يتبادر لذهن القارئ منها غري مضموا احلقيقي

  
واملهم يف األمر هو أنّ مؤلّف إجنيل متى مل يورد يف النص الذي استهلّ به إجنيله كلمة 

ابن مرمي (ومقرا بأنّ املسيح كان .بل استعمل بدال عنها والدة املسيح) ظهور املسيح(
يف ) هل القرآن معصوم ؟(اليت أوردها مؤلّف ) ظهور(وشتان ما بني كلمة .أيضا) رالبك

وبذلك أكون قد .الواردة يف نفس إجنيل متى املذكور) والدة(مقدمته،وما بني كلمة 
وعدم ) بظهور املسيح(كشفت عن حقيقة هذه املغالطة األوىل املتعلّقة بقول هذا املؤلّف 

  .الفا مبغالطته هذه كتابه الذي يقدسهوخم) بوالدة املسيح(قوله 
  وال ندري.والولد ينسب أصال إىل أبيه.مثّ إنّ من املعلوم هو أنّ املسيح قد ولد وال أب له

 كيف نسي مؤلّف إجنيل متى هذه احلقيقة،وقام بإجياد نسب للمسيح وأوصله إىل إبراهيم 
  عليه السالم ؟؟

واليت هي .إيقاع القارئ فيها) عبد اللّه عبد الفادي(ونأيت صوب املغالطة الثانية اليت حاول 
وإنّ مغالطته هذه قد استمدها مما استهلّ به مؤلّف ).كلمته املتجسد(قوله حبق املسيح 

يف :"(فيوحنا خالف األناجيل الثالثة األخرى،واستهلّ مؤلّفه بقوله .إجنيل يوحنا قصة إجنيله
هذا كان يف البدء عند .اللّه وكان الكلمة اللّهوالكلمة كان عند .البدء كان الكلمة

فيه كانت احلياة واحلياة كانت نور .كلّ شيء به  كان وبغريه مل يكن شيء مما كان.اللّه
إنّ يوحنا ،ومن -5-1/1يوحنا -.)".والنور يضيء يف الظلمة والظلمة مل تدركه.الناس

قد ) هل القرآن معصوم ؟(خالل أقواله هذه، قد أوقع رجال الكنائس ومنهم مؤلّف 
فأقوال يوحنا هذه قد بناها على افتراض خميلته اخلصبة .أوقعهم يف هذه املغالطة اليت نناقشها

ولذلك فإنه مل يشعر بأنه قد أتى بتناقضات نابعة مما أورده سفر التكوين من العهد . العطاء
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ويف قوله من جهة ).عند اللّهوالكلمة كان (فأما التناقضات فهي يف قوله من جهة .القدمي
ومن مثّ تصري الكلمة .فكيف تكون الكلمة يا عزيزي عند اللّه).وكان الكلمة اللّه(أخرى 

  نفسه ؟؟) اللّه(نفسه ؟ فلو صح هذا االفتراض فمن كان عند اللّه قبل أن يصري هذا ) اللّه(
  

 هذه يا عزيزي القارئ، من مثّ إنّ ما يثبت أنّ يوحنا قد استوحى فلسفته املتناقضة املذكورة
استهلّ سفره املذكور بكالمه عن ) سفر التكوين(هو أنّ كاتب .سفر التكوين التورايت

يف البدء خلق اللّه السماوات واألرض،وكانت األرض خاويةً : "(نشأة العامل فكتب يقول
ن نوٌر، ليكُ: وقال اللّه .خاليةً وعلى وجه الغمر ظالم وروح اللّه يرفرف على وجه املياه

وفصل اللّه بني النور والظالم،ومسى اللّه النور ارا .ورأى اللّه أنّ النور حسن.فكان نور
وإنّ هذه األقوال وما بعدها .)"يوٌم أول: وكان مساء وكان صباح.والظالم مساه ليال

وهي جمرد تصورات متثّل .ختالف املعطيات العلمية اليت كشف عنها قوم هذا القسيس
أن تصلَ إليه وحسبما كان قد توفّر يف ) سفر التكوين(صى ما كان بإمكان خميلة مؤلّف أق

عطيات كانت قائمة على أساس غري علمينا .زمانه من مر هذا الكاتب اللّه مكووقد صو
. وأنّ روحه كانت منفصلة عن جسده وكانت ترفرف على وجه املياه.من جسد وروح

. ين يعدد ما متّ صنعه وخلقه يف ستة أيام على أيدي اللّهوبعد أن راح كاتب سفر التكو
وانتهى اللّه يف اليوم السابع من عمله الذي عمل،  (4-2/2فقد قال يف اإلصحاح 

وبارك اللّه اليوم السابع وقدسه، .واستراح يف اليوم السابع من كلّ عمله الذي عمله
لك هي نشأة السماوات واألرض ت.ألنه فيه استراح من كلّ عمله الذي عمله خالقا

  .).حني خلقت
  

أمل تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ هذا الكاتب قد تناقض فيما سرده مبا يتعلّق : أقول 
ليكن : وقال اللّه(بنشأة السماوات واألرض ؟ فمن جهة أورد يقول يف ابتداء تصوراته 

أمر فقط،فيتجسد أمره على والذي يستفاد من قوله هذا هو أنّ اهللا ي.)نور،فكان نور
فكيف راح هذا . وبألفاظ أخرى فإن إصدار أمر اللّه ال يتعب اللّه نفسه.بساط الواقع

املؤلّف يصور لنا بأنّ اللّه بعد أن أصدر أوامره وخلق السماوات واألرض وما بينهما،قد 
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يا عزيزي ؟؟ إال أن تتفق معي  )استراح يف اليوم السابع(ولذلك ) تعب ومشقّة(مسه 
إنما ) إجنيل يوحنا(وما ورد يف مستهلّ ).سفر التكوين(القارئ بأنّ ما ورد يف مستهلّ 

يشكّل جمموعة تصورات متناقضة بعيدة عن املعقول،وال يدعمها دليل عقلي وال دليل 
 وال دليل علمي رات بضاللة مليارات من الناس الذين ال .تارخييبت تلك التصووقد تسب

والذي يهمنا يا عزيزي القارئ مما أوردناه، هو .ن عقوهلم وال يناقشون ما يقرؤونهيستعملو
كلمته (كشف حقيقة هذه املغالطة الثانية اليت تضمنها قول هذا القسيس حبق املسيح قوله 

وقد استمدها  مما تصوره مؤلّف إجنيل يوحنا .نسبه إىل املسيح) كلمته(فقوله ).املتجسد
والكلمة كان عند اللّه والكلمة كان .يف البدء كان الكلمة( قصته بقوله الذي استهلّ

فيوحنا أطلق هذا اللفظ .وهو الكالم الذي ناقشته وأثبت تناقضه وغري معقوليته.)اللّه
فهل أصاب يوحنا ).كلمته املتجسد(واسترقها هذا القسيس ليضيف ويقول ) الكلمة(

يس فيما زعمه وقاله ؟ فيما أورده ؟ وهل أصاب هذا القس  
  

 171وهل نسيت بأنّ القرآن الكرمي قد قال يف اآلية : وقد يسرع امرؤ ويرد علي ويقول 
إنما املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي ( من سورة النساء 

لقرآن الكرمي وا).كلمة اللّه وروح منه(؟ فاملسيح يف نظر القرآن الكرمي هو ..) وروح منه
وهل من حرج . وعليه فالسبق يف هذه التسمية لإلجنيل. قد أنزله ربنا عز وجلّ بعد اإلجنيل
  بعد ذلك يف قول هذا القسيس ؟؟؟

بلسان عربّي (المعلوم من القرآن الكريم نفسه هو أّن الّله تعالى الذي أنزله،قد أنزله  : فأقول في هذه الخاطرة
وبناء .والتدّبر يقتضي قيامنا بمحاولة فهم معاني واستعماالت آّل آلمة وردت فيه.).ّبروهوحّث قارئيه أن يتد.مبين

هذه المفردة التي قلت بأّن القرآن )  آلمة(عليه نراجع معاجم الّلغة العربّية لإلحاطة بمعاني واستعماالت مفردة 
ا هو بدوره على المسيح قبل القرآن الكريم وأّن إنجيل يوحّنا قد سبقه وأطلقه.الكريم قد أطلقها على المسيح من جهة

  : المعروف ) محيط المحيط(فقد ورد في معجم .بقرون

والكالم عبارة عن أصوات .حيث يقال أتى فالن بكالم طيب.الكالم معناه القول(
وهي اللّفظة، وكلّ ما ) . كلمة(وواحد الكالم .وهو اسم جنس.متتابعة ملعىن مفهوم

هي وصايا اللّه ) العشر كلمات(ومعروف أنّ . كان أو مركّباينطق به اإلنسان ،مفرداً
-والكلمة الباقية هي كلمة التوحيد.على اخلطبة والقصيدة) الكلمةُ( وتطلق .العشر

أشهد أن ال إله إال اللّه وأنّ حممدا رسول : ( وكلمة الشهادة هي -سورة الزخرف
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وقد ورد يف احلديث الشريف ) حيمبسم اللّه الرمحن الر(هي ) كلمة التقوى(و ). اللّه
  .).اتقوا اللّه يف النساء فإنما أخذمتوهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه(

  
) كلمة(كيف أنّ صاحب هذا املعجم كيف بين لنا بأنّ لفظ أال الحظ يا عزيزي القارئ 

 هذا اللّفظ يستعار أحيانا وأنّ.وهو ما ينطق به اإلنسان مبعىن مفهوم) كالم(مفرد، ومجعه 
كما يستعار .ألقى فالن كلمة: للتعبري به عن اخلطبة اليت يلقيها اخلطيب على املنرب فيقال 
) ص(وأنّ حديث رسول اللّه .هذا اللّفظ للتعبري به عن القصيدة اليت يلقيها أحد الشعراء

من قوله ) ص( اللّه ويقصد حممد رسول.) واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه(ورد فيه 
  . اسم جنس ) كلمة ،وكالم(واملهم هو أنّ .أي بأمر من اللّه تعاىل وحكمه) بكلمة اللّه(

  
وعلى حسب ما أوردها ) كلمة(بعد بيان دالالت املفردة وأعود بك يا عزيزي القارئ 

ى  من سورة النساء،وهي اآلية اليت استق171أعود بك إىل اآلية الكرمية .أصحاب املعاجم
إنما املسيح : (املعترِض علي اعتراضه الذي استمده من قول اللّه تعاىل يف كتابه العزيز 

وهو القول الذي ..).عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه
يتغنى به القساوسة كلّما أرادوا الطعن ذا الدين اإلسالمي احلنيف الذي بعث به حممد بن 

إنّ هذا االعتراض هوائي ، تعجل بطرحه من كان : فأقول .د اللّه األمي الصادق األمنيعب
وإنما هي .يف حد ذاا) آية(فكلمات هذا النص ليست .تابعا هلوى نفسه من القساوسة

وهي اآلية اليت قال اللّه .نصٌّ اقتطعوه من آية طويلة ال بأس أن أوردها لك يف هذا املقام
يا أهلَ الكتاب ال تغلوا يف دينِكم، وال تقولوا على اللّه إالّ احلق، إنما : (تعاىل فيها

املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه،فآمنوا  باللّه 
ورسوله وقف وال تقولوا ثالثة ، انتهوا خرياً لكم،إمنا اللّه إله واحد، سبحانه أن يكون 

وقد أضاف اللّه تعاىل .) يف السماوات وما يف األرض ، وكفى باللّه وكيالله ولد، له ما 
لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا للّه وال : ( أخرى بعدها وقال آيةعلى هذه اآلية 

ولنتدبر .). املالئكةُ املقربون،ومن يستنكف عن عبادته ويستكبِر فسيحشرهم إليه مجيعا
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وهي املنهجية وأصول التفسري اليت . القرآن الكرمي وأصول تفسريه هاتني اآليتني مبنهجية 
  ).منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه(جتدها يا عزيزي القارئ يف مؤلّفي املسمى 

  
وخاصة منهم من أخذ بقصة .أال إنّ اللّه عز وجلّ خياطب أهل الكتاب يف هاتني اآليتني

دعاهم إىل االبتعاد عن الغلو والعودة إىل جادة ف.إجنيل يوحنا على ما فيه متناقضات
وهنا فقد صاغ اللّه .االعتدال ذلك ألنّ يف الغلو افتراء على احلقيقة اليت ميثّلها اللّه عز وجلّ

عز وجلّ كلّ ما يتعلّق باملسيح ابن مرمي صياغة بالغية،فاختصر ذلك يف كون املسيح ابن 
  .لكرام رسول من رسل اللّه ا– أوال: مرمي 
 وأنّ هذا الرسول روح من اللّه عز – ثالثا.  وأنه كلمته تعاىل اليت ألقاها إىل مرمي– ثانيا

إنما املسيح عيسى (وأحاول تفسري هذه األمور الثالثة اليت تضمنها قول اللّه تعاىل .وجلّ 
  :ول مبنهجية وأصول، فأق.) ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه

أوردها القرآن ايد أكثر من مائة ) رسول(، فكلمة )رسول اللّه(أما قوله تعاىل  –أوال 
وما أرسلنا من ( من سورة النساء 64وقال تعاىل خالهلا يف اآلية .مرة يف خمتلف سوره

ولكلّ أمة  ( من سورة يونس47كذلك قال تعاىل يف اآلية ) رسول إالّ ليطاع بإذن اللّه 
وعليه فإنّ اللّه جلّ .). إذا جاء رسوهلم قُضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمونرسول ف
فال يكون اللّه تعاىل قد ،)رسول اللّه(وقال ) املسيح بن مرمي (حني اختصر مهمة شأنه

وال يكون .املسيح وغريه من رسل اللّه الكرام يف املهمة املوكلة إليه يف هذا األمر فرق بني
مثّ إنّ كلمة .لقول على آدم ونوح وموسى وغريهم من أنبياء اللّه الكرامقد ميزه ذا ا

رسل (وجيمعونه على .يف اللّغة العربية اسٌم ويعين الرجل املُرسل للقيام مبهمة) رسول(
وما نرسل ( من سورة األنعام 48، وقال اللّه تعاىل يف اآلية -حميط احمليط–) ورَسالء

إنّ املسيح عيسى ابن مرمي قد بلغ مرتبة : نقول  وعليه) . منذريناملُرسلني إالّ مبشرين و
النبوة الروحية ولذلك فقد كان اللّه عز وجلّ قد بعثه إىل بين إسرائيل ليبشرهم باجلنة إن 

كذلك فقد .هم استجابوا لكلّ ما دعاهم إليه بالنيابة عن ربه الذي استخلفه يف األرض
واستنادا إىل هذا املنطلق . مل يستجيبوا لكلّ ما دعاهم إليهبعثه جلّ شأنه لينذرهم إن هم

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف (الذي وضحناه، فقد خاطب اللّه عز وجلّ أهل الكتاب وقال 
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يا عزيزي القارئ ) . دينكم وال تقولوا على اللّه إالّ احلق دركدَت تفمن خالل هذا ع
رسول (ملسيح ابن مرمي يف كلمتني وقال عنه أنه بأنّ اللّه عز وجلّ حني اختصر مهمة ا

يكون قد جلّ شأنه قد نفى من خالل هاتني الكلمتني صحة مجيع ما أعطاه أتباع ) اللّه
  ) .رسول اللّه(املسيح إياه من صفات ختالف صفة 

  
فتعلم . وأما قول اللّه عز وجلّ حبق املسيح ابن مرمي بأنه كلمته اليت ألقاها إىل مرمي– ثانيا

وكيف .ودالالا) كلمة(يا عزيزي القارئ من خالل البحث الذي حبثه سابقا حول لفظة 
  :املعاين التالية ) كلمة(توصلت إىل أنّ من مجلة دالالت لفظ 

  . مفرد كالم الدالّ على نطق اإلنسان مبعىن مفهوم)كلمة(أنّ  -1
 .صيدة الشاعر تستعار للتعبري ا عن خطبة اخلطيب أو عن ق)كلمة(وأنّ  -2
 . أمر اللّه تعاىل الذي يصدره إىل جهة من اجلهات)كلمة(وأنّ من معاين  -3
 .وكالم اسم جنس) كلمة(وأنّ  -4
 

وكلمته ألقاها إىل (واستنادا إىل هذه املعاين فإنّ اللّه عز وجلّ يكون حني اختصر وقال 
حكمه املتعلّق الواردة يف هذا القول عن ) بكلمته(يكون اللّه عز وجل قد عبر ) مرمي

بوالدة مرمي املسيح عيسى بدون أب،ومتثّل جربيل هلا وهو حيمل إليها تلك البشارة اليت 
ألقاها إىل (وهو املعىن الذي أكّده فعل .تضمنها أمر اللّه تعاىل وحكمه ذا اخلصوص

لقى فال يعين إالّ إيصال األمر إىل املُ) إىل(إذا اقترن بصلة حرف اجلر ) ألقى(ففعل ).مرمي
ويؤكّد مصداقية ما ذهبت إليه هو أنّ اللّه عز وجلّ حني كان سليمان قد .إليه وتبليغه

) إىل (مقرونا بصلة ) ألقى(فإنّ اللّه تعاىل أورد فعل .أرسل برسالة إىل بلقيس ملكة اليمن
اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مثّ تولّ عنهم فانظُر ( من سورة النمل 28وقال يف اآلية 

  .ومعلوم أنّ من خصائص القرآن الكرمي أنه يفسر بعضه بعضا.).يرجعونماذا 
  

) وروح منه( وأما قول اللّه تعاىل يف النص القرآينّ املذكور حبق املسيح ابن مرمي أنه –ثالثا 
فإنّ هذا القول ال يعين بشكل من األشكال بأنّ املسيح جزء من أجزاء روح اللّه عز . 
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خصوصا وأنّ روح كلّ .يفهم  ذلك منه جهالء الناس باللّغة العربيةوجلّ وعلى حسب ما 
فما بالك . فالروح واجلسد يشكّالن كيانا واحدا ال يتجزأ. شيء يف هذا الكون ال تتجزأ

أوردها القرآن ) الروح(بكيان ذات اللّه الذي خلق كلّ شيء وقدره تقديرا ؟؟ فكلمة 
  : الكرمي بعدة معاين منها 

حيث قال جلّ شأنه يف . مبعىن وحي القرآن الكرمي) روح(ورد كلمة فتارة أ -1
كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت و(من سورة  الشورى 52اآلية 

روحا من (اللّه جلّ شأنه بقوله تعاىل  وقد قصد) تدري ما الكتاب وال اإلميان
له بعد ذلك قد قصد وأشار إىل وحي كتابه القرآن الكرمي، و بقرينة قو) أمرنا

  ).ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان(
داللة على املالك جربيل عليه ) روح(وتارة أخرى أورد تعاىل كلمة  -2

فأرسلنا إليها روحنا ( من سورة مرمي 17حيث قال تعاىل يف اآلية .السالم
  .املالك جربيل عليه السالم) روحنا(وقد قصد بكلمة ..).فتمثّل هلا بشرا سويا

،حيث قال تعاىل يف مبعىن رمحة اللّه ) روح اللّه(الثة أورد تعاىل كلمة وتارة ث -3
يا بين ( من سورة يوسف وعلى لسان والد يوسف عليه السالم 87اآلية 

اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيئسوا من روح اللّه إنه ال ييئس 
أي أنه ) ة اللّهوال تيئسوا من رمح(فقوله .).من روح اللّه إال القوم الكافرون
 عن رمحة اللّه عز وجلّ فرمحته) روح اللّه(جلّ شأنه قد عبر من خالل قوله 

 . تعاىل هي مبثابة نفخ روح فيمن أويت من رمحة اللّه نصيبا -4
معرفةً وداللة على القسم الثالث ) الروح(وتارة رابعة فقد أورد تعاىل كلمة  -5

أو ( عنه يف سورة الشورى وقال  السماوي،الذي عبر تعاىلمن أقسام الوحي
وهذا املعىن ورد يف اآلية الثانية من ) يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء

يرتِّلُ املالئكة بالروح من أمره على من يشاء (سورة النحل حيث قال تعاىل 
ومبعىن يرتّل اللّه تعاىل مالئكته .).من عباده أن أنذروا أنه ال إله إالّ أنا فاتقون

صني حبمل وحيه إىل من شاء من عباده ، فيحملهم وحي أوامره جلّ املخت
 .شأنه لينذر به َمن يشاء من عباده
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، حيث مبعىن التأييد اإلهلي ) روح من اللّه(وتارة خامسة أورد تعاىل كلمة  -6
أولئك كتب يف قلوم اإلميان ( من سورة اادلة 22قال تعاىل يف اآلية 
تب يف قلوم اإلميان ورسخه وثبتهم بتأييد أي ك). وأيدهم بروح منه

 من سورة األنبياء حبق والدة املسيح عليه السالم 91فقال تعاىل يف اآلية .منه
أي واليت استعفّت عن  ) واليت أحصنت فرجها،فنفخنا فيها من روحنا(

 املعصية،فأيدها اللّه عز وجلّ من جراء عفّتها بتأييد منه جلّ شأنه وثبتها على
احلق.  

 من سورة 12فقد قال تعاىل يف اآلية ) ونفخنا فيها(وعلى حني قال تعاىل يف هذه اآلية 
وكان يف ذلك ).ومرمي ابنة عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا: (التحرمي 

  يعود سر ذلك إىل ناحية ).من دون أب(تنبيها لعقولنا إىل أنّ والدة مرمي ابنها عيسى 
  

فالذرة يا عزيزي القارئ على سبيل .قنية تفوق ما أويت اإلنسان من علم بأنواعهعلمية ت
املثال،مل يكتشف بعضا من أسرارها العلمية البشر إال يف القرن العشرين وكما هو معلوم 

 من سورة اإلسراء 85ولذلك تالحظ كيف أنّ اللّه تعاىل قال يف اآلية .لدى الباحثني
وعليه ).الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليالويسألونك عن الروح قل (

يشري تعاىل به إىل تعلّق ) فنفخنا فيه( من سورة التحرمي 12فإنّ قول اللّه تعاىل يف اآلية 
هذا النفخ إىل السر العلمي املتعلّق بوالدة ابن بال أب، ومبشيئة من اللّه عز وجلّ الذي 

وبناء على هذا املعىن فإنّ .ف يشاء ووفقا إلرادته عز وجلّيصور األجنة يف األرحام كي
اإلنسان وقد  اكتشف  الذرة يف عصرنا، فقد يتمكّن هذا اإلنسان من اكتشاف هذه 

  .املعلومة العلمية يف يوم من األيام
  

واستنادا إىل هذه املعاين اخلمس الواردة يف كتاب اللّه العزيز،ينبغي علينا يا عزيزي القارئ 
إنما املسيح عيسى ابن (الوارد يف قول اللّه تعاىل ) وروح منه(ن نفهم من قول اللّه تعاىل أ

) روح(بأنّ املقصود هنا من كلمة ) مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه
عبد (فإن شاء .وليس شيئا آخر سواه.اإلشارة إىل املالك جربيل الذي متثّل ملرمي بشرا سويا
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التسليم مبا أوصلناه إليه مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه،فليسلّم أو ) ه عبد الفادياللّ
خصوصا وأنّ اللّه عز وجلّ قد اشترط .ليفهم هو ما شاء أن يفهمه،وهو يتحمل تبعة معناه
إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال : (شرطا أساسيا على دارس هذا القرآن الكرمي وقال 

 هرونميسوصدق اللّه العظيم.).إالّ املطه.  
  

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال (وإىل هنا أكون قد شرحت قول اللّه عز وجلّ 
تقولوا على اللّه إالّ احلق،إنما املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل 

ه عز وجلّ قد اختصر على ومن مثّ تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّ).مرمي وروح منه
مسامع أهل الكتاب مجيع ما يتعلّق باملسيح ابن مرمي وبصياغة بالغية معجزة وراح تعاىل 

وقد أورد جلّ شأنه،وكما ).  وقف فآمنوا باللّه ورسله: (بعد ذلك يأمرهم ويقول 
) خصوصيات القرآن الكرمي املعجزة(وقد وضحت يف مؤلّفي ).وقف(تالحظ أورد إشارة 

بأنّ املقصود من إشارة الوقف،هو اإليعاز إىل قارئ القرآن الكرمي أن يتوقّف عند هذه 
وعليه فإنّ .اإلشارة هنيهة ليساعده ذلك على التفكري وإمعان النظر فيما ورد قبل اإلشارة

قد أمرهم أن يعيدوا .اللّه عز وجلّ وكأنه،وبعد أن أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا باللّه ورسله
م فيما توارثوه من معتقدات ختالف احلقيقة اليت اختصرها جلّ شأنه هلم فيما فسرناه نظره

أو كأنه جلّ شأنه قد قال هلم بألفاظ أخرى بأنّ مجيع الذين أرسلهم اللّه تعاىل .حتى اآلن
كانوا رسال مبعوثني مبهمات مساوية ليبشروا الناس ولينذروهم إن هم مل يؤمنوا باللّه 

   يستثن اللّه تعاىل املسيح ابن مرمي من كونه رسوال من مجلة رسل اللّه الكرامومل.ورسله
وال تقولوا (وقد أضاف اللّه عز وجلّ إىل أمره هذا وقال آمراً املسيحيين أيضا . ليس إالّ 

اآلب (وقد أورد قوله هذا موجها إىل املسيحيين القائلني بعقيدة ) ،ثالثة، انتهوا خريا لكم
  .اليت ابتدعها مؤلّف إجنيل يوحنا يف مقدمة قصة إجنيله بالتحديد ) روح القدسواالبن و

. طرف تبشري وطرف إنذار) خريا لكم(وكان يف قول اللّه تعاىل هذا ومن خالل قوله 
وإنذارهم بالعذاب إن هم مل يتراجعوا عن . تبشري باجلنة إن هم تراجعوا عن عقيدة التثليث

ومن مثّ فإنّ اللّه عز وجلّ قد أورد دليال إلزاميا يلزم . إجنيل يوحناهذا املعتقد املوروث عن
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مبعىن أنكم يا أهل التثليث تقولون ). إنما اللّه إله واحد(أهل التثليث ومما يعتقدونه وقال 
  .بوجود إله واحد توارثتموه عن معطيات ما كان يعتقده موسى من قبل

  
أي ترتّه اللّه الواحد الذي دعا موسى قومه ) ،ه ولدسبحانه أن يكون ل(وأضاف وقال 

وأتبع هذه .ومع ذلك مل خيرب موسى قومه بوجود هذا الولد) ولد(لعبادته أن يكون له 
فقدم دليال فلكيا علميا يثبت بطالن أن يكون للّه ) العهد القدمي(احلقيقة اليت تضمنها 

مبعىن أنّ السماوات واألرض ).رضله ما يف السماوات وما يف األ(تعاىل ولد وقال 
  .تنظمها قوانني واحدة تدلّ على وجود اإلله الواحد الذي أبدعها وبقدرات ال حدود هلا

؟؟ علما ) ولد(وهل حيتاج من له هذه القدرات ومن يقوم ذا اإلبداع هل حيتاج ملعونة 
  .هي الم امللكية) له(بأنّ الالم يف 

أي وكفى أن يكون .) وكفى باللّه وكيال(ية الكرمية وقال وقد اختتم اللّه العزيز هذه اآل
وكفى باإلله الذي ميلك قدرات إبداعهما . من ميلك هذه السماوات واألرض وما فيهما

أن يكون مبفرده الوكيل على تسيري هذا الكون املادي املؤلّف من هذه السماوات 
وقد شكّلت هذه الفقرة .ملهمةيساعده يف تلك ا) ولد(وغين بالتايل أن يكون له .واألرض

األخرية استنتاجا علميا أسفر عنه الدليل الذي قدمه اللّه سبحانه وتعاىل من خالل قوله 
ولذلك ،وبعد تقدمي هذا الدليل الفلكي العلمي ).له ما يف السماوات واألرض(تعاىل 

لن يستنكف (وقال فقد أتى اللّه عز وجلّ بآية ثانية وأضاف . وذاك االستنتاج املأخوذ منه
املسيح أن يكون عبدا للّه، وال املالئكة املقربون ،ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب 

وقد عاد تعاىل فخاطب املسيحيين من أهل التثليث  من جديد يف .).فيحشرهم إليه مجيعا
نّ هذه اآلية يدعوهم ملراجعة أقوال املسيح يف هذه األناجيل اليت يقدسوا ليالحظوا بأ

املسيح نفسه مل يستنكف عن إقراره بعبودية هلذا اإلله الواحد الذي دعا موسى قومه 
وهنا أورد للقارئ العزيز بعضا من أقوال املسيح الناصري الواردة يف هذه األناجيل .لعبادته

األربعة تأكيدا ملصداقية هذا االدعاء القرآينّ، وغلى القارئ العزيز بعض هذه األقوال اليت 
  :بت بأنّ املسيح ابن مرمي كان نبيا رسوال، ومل يكن شيئا آخر تث
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 إىل - يسوع–وملّا جاء ( ما يلي 58-13/54اإلصحاح ) متى(فقد ورد يف  -1
من أين هلذا هذه احلكمة : وطنه،كان يعلّمهم يف مجمعهم،حتى بهتوا وقالوا 

إخوته يعقوب أليست أمه تدعى مرمي و.أليس هذا ابن النجار.والقوات ؟
فمن أين هلذا هذه . أ وليست أخواته مجيعهن عندنا.ويوسي ومسعان ويهوذا

ليس نيب بال كرامة إال يف : وأما يسوع فقال هلم .فكانوا يعثرون به.كلّها
يف  فقول يسوع.). ومل يصنع هناك قوات كثرية لعدم إميام.وطنه ويف بيته

) ليس نيب بال كرامة إال يف وطنه ويف بيته(هذا النص وهو يف  وطنه ويف بيته 
وإالّ ). نبيا رسوال(يؤكّد مصداقية ما أعلنه القرآن الكرمي من أنّ املسيح كان 

وإنّ ما .فلو كان املسيح كما يزعمون فما كان لقول يسوع هنا من معىن البتة
  21/10فقد ورد يف مىت اإلصحاح .يؤكّد بأنّ يسوع كان نبيا

هذا : فقالت اجلموع .ل أورشليم ارجتّت املدينة كلُّّها قائلةً من هذاوملّا دخ(
وإنّ هذا النص يدلّ على أنّ مجوع .).يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليل

  .الناس كانوا ينظرون إىل املسيح على أنه نيب ورسول من اللّه عز وجلّ
  

 تقدم وقال وإذا واحد ( ما يلي18-19/16اإلصحاح ) متى(وقد ورد يف  -2
فقال له .أيها املعلّم الصاحل أي صالحٍ أعملُ لتكون يل احلياة األبدية: له 
ولكن إن أردت , ليس أحد صاحلاً إال واحد وهو اللّه.ملاذا تدعوين صاحلاً:

فقال يسوع ال تقتل،ال . قال له أية الوصايا.أن تدخلَ احلياة فاحفظ الوصايا
. زور،أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسكتزن،ال تسرق،ال تشهد بال

فيه .) ملاذا تدعوين صاحلا،ليس أحد صاحلاً إال واحد وهو اللّه( فقول يسوع
أنّ اللّه الذي يعبده هو واحد وهو : أوالإقرار من جانب املسيح عليه السالم 

  مث لو كان املسيح– ثانيا.اإلله الذي دعا لعبادته موسى عليه السالم من قبله
هو ابن اللّه البكر احلقيقي وعلى حسب ما يزعمون،فما كان يسوع ليفصل 

 .نفسه عن أبيه يف الصالح ، وما دامت له نفس القداسة
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مثّ إنّ مؤلّف إجنيل متى يخربنا بأنّ حاكم القدس بيالطس بعد أن استجاب  -3
فإنّ متى يروي يف اإلصحاح .لطلب اليهود وعلّق املسيح على الصليب

كانت ظلمة -من يوم اجلمعة-ومن الساعة السادسة( ويقول 27/45-46
وحنو الساعة التاسعة صرخ يسوع .على كلّ األرض إىل الساعة التاسعة

إيلي إيلي لَما شيقتين أي :  قائال -وهو معلّق على الصليب–بصوت عظيمٍ 
 فلو كان املسيح ابن اللّه وليس رسوله،فقد كان ينبغي.).إهلي إهلي ملاذا تركتين

إهلي : (ولكنه مل يفعل ذلك بل صاح  .أيب أيب ملاذا تركتين: أن يصيح ويقول 
وإنّ هذه تعد ألفاظ إنسان عبد للّه وقد كان يعبد اللّه وال )إهلي ملاذا تركتين

واملهم هو أنّ مؤلّف إجنيل متى . يعطي نفسه صفة عبودية من دون اللّه تعاىل 
واليت يستدلّ منها على .سيح ابن مرميالذي أورد مجيع هذه األقوال عن امل
فإنّ متى هذا أى إجنيله مبا يناقض مجيع .كونه بشر وأحد رسل اللّه الكرام

فاذهبوا : (هذه األقوال ،وزعم أنّ املسيح خاطب تالميذه أخريا وقال 
وحنن ).وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس

فإما نسلّم بصحة هذا النص :  بني أمرين ال ثالث هلما جتاه هذا النص ما
وإما أن نكذّب هذا النص األخري ونعتربه .ونكذّب بقية النصوص اليت أوردناها

مدسوسا على املسيح،ونسلّم ببقية النصوص اليت ثبت من خالهلا كون املسيح 
..)   إسرائيلورسوال إىل بين(نبيا رسوال ووفق ما صحح القرآن العظيم وقال 

 .ويثبت بالتايل أنّ القرآن مصحٌح ألفكار األناجيل ومهيمنا عليها يقينا
 

وال تظن يا عزيزي القارئ بأنّ إجنيل متى وحده قد وردت فيه هذه النصوص اليت 
فقال هلم يسوع ( يقول 6/4بل وإنّ إجنيل مرقس أورد يف اإلصحاح .أوردناها آنفا

وهي نفس األلفاظ اليت نقلها .)  وطنه وبني أقربائه ويف بيتهليس نيب بال كرامة إال يف
 يقول 10/18وأورد إجنيل مرقس يف اإلصحاح .إجنيل متى عن املسيح عليه السالم

ليس أحد صاحلا إال واحد .فقال له يسوع ملاذا تدعوين صاحلا(عن لسان املسيح 
 ..وهكذا . وهي نفس ألفاظ إجنيل متى.) وهو اللّه



  29

  
نا عز وجلّ يف اآلية وهكذا ع171دت حتيط يا عزيزي القارئ علما بداللة قول رب 

إنما املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي  (من سورة النساء
) عبد اللّه عبد الفادي(وما عدت بالتايل تفهم من هذا القول ما يفهمه ..) وروح منه

وقد صوره اللّه عز وجلّ يف فرج .رسوال نبيان فاملسيح كا. وسواه من أهل الكتاب
مرمي بتقنية قد تكشف عنها األيام يف املستقبل،وقد جعله بذلك جنينا من غري نطفة 

وقد محل هذه الكلمة .بكلمته ألقاها إىل مرميوحدث ذلك بأمر اللّه وحكمه أي .أب
). وروح منه(هو معىن وذاك األمر اإلهلي املالك جربيل الذي متثّل ملرمي بشرا سويا و

وهل عدت يا عزيزي القارئ حباجة إىل شرح أكثر ؟ وعلى هذه الصورة أكون قد 
وأنه ختمه بظهور املسيح (الثالث وهو قوله فيه ) عبد اللّه عبد الفادي(نقضت ادعاء 
القدمي (علما بأني أحتدى هذا القسيس أن يوافينا من العهدين ).كلمته املتجسد

خصوصا وأني قدمت نصوصا من .أي نص جيزم بأنّ املسيح ختم األنبياء ب) واحلديث
  .العهد القدمي تتنبأ عن ظهور نيب مشرع وأنّ املسيح مل يكن مشرعا بدليل النص نفسه
واآلن أطلعَك يا عزيزي القارئ على النبوءات الواردة يف هذه األناجيل واليت تؤيد 

 واليت تدلّ يف الوقت نفسه على أنّ اللّه عز وجلّ مل وتؤكّدها،) العهد القدمي(نبوءات 
يف هذا اال مل يقم على ) عبد اللّه عبد الفادي(جيعل املسيح خامتا،وأنّ ما زعمه 

  .أساس
وتعال يا عزيزي القارئ فكّر معي فيما نقله مؤلّف إجنيل متى على  :نبوءة إجنيل متى

يا : ( ما يلي39-23/38 اإلصحاح فقد أورد هذا يف.لسان املسيح عيسى ابن مرمي
كم مرة أردت أن أمجع : أورشليم ،يا أورشليم،يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها
هو ذا بيتكُم يترك لكم .أوالدك،كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها،ومل تريدوا

ارك اآليت باسم إنكم ال ترونين من اآلن ،حتى تقولوا مب: ألني أقول لكم .خرابا
ه من املوت على الصليب فيها  فاملسيح قال.).الربنجيه ربلب اليت يهذا قبيل حادثة الص

هل مات املسيح على (راجع مؤلّفي -ويهاجر يطلب تبشري بقية أسباط إسرائيل الضالّة
وهي األحداث اليت .ليتبين لك يا عزيزي القارئ ما حدث بعد حادثة الصلب-)الصليب ؟
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هلها مؤلّف إجنيل متى ولذلك أضاف بعد النص املذكور ما شاء أن يضيفه وليساعد ج
على حني أنّ اإلنسان إذا مات فال .على الزعم بأنّ املسيح نفسه سيعود إىل الدنيا مرة ثانية

  .عودة بعد ذلك إىل هذه احلياة
قرآن الكرمي بأنّ ،ومتفقا مع ال)أورشليم(خياطب اليهود،متمثّلني يف عاصمتهم واملسيح 

اليهود كانوا يقتلون النبيين واملرسلني بغري حق ، وأنهم كفروا باملسيح هو نفسه الذي 
أرسله اللّه تعاىل إليهم إلصالح أحواهلم ،ومتفقا مع القرآن الكرمي بأنّ املسيح هو رسولٌ 

  ).اخلراف الضالّة(ه إىل بين إسرائيل،وأنه مرسلٌ إىل اليهود الذين مساهم يف إجنيل متى نفس
  

واحلقيقة ).هو ذا بيتكم يترك لكُم خرابا (: اليهود يف خطابه هذا ويقولواملسيح ينذر
. وبيتهم خرابا.وظلّوا مشردين يف األرض.هي أنه مل تقُم لليهود بعد بعثة املسيح قائمة

بدون (ملسيح ويتفق املسيح يف ذلك مع القرآن الكرمي الذي نبه عقولنا من خالل والدة ا
وقطع نسبه،إشارته إىل أنّ اللّه عز وجلّ قد غضب على اليهود وقطع نسبهم ) أب

  .الروحاين وذا األسلوب املعجز
إنكم ال ترونين : ألني أقول لكم (عما سيحدث من بعد بعثته وقال واملسيح راح يتنبأ 

سيح قد غاب بعد حماولة أي أنّ امل. .)مبارك اآليت باسم الرب:من اآلن، حتى تقولوا 
اليهود قتله على الصليب، تلك احملاولة اليت أقدم عليها اليهود وذلك ليثبتوا من خالل قتلهم 

فقد غاب املسيح بعد حماولة .من أنبياء اليهود) نيب(املسيح على الصليب كذب ادعائه بأنه 
ومن مثّ أتى هذا اخلطاب .اليهود املشار إليها ،وما عاد يهود أورشليم يرونه بينهم بعد ذلك

 ى(املنسوب إىل املسيح  حبرف اجلرحت ( ى هذه  على فعل املضارعوأدخل حت)تقولوا .(
االستثنائية ) إالّ(وترادف ) كي(ولتعود تفيد معىن حرف إىل ولترادف حرف التعليل 

 من ال ترونين(وعليه فال يعين قول املسيح ).حميط احمليط(وحسبما ورد يف معجم .أيضا
فال يعين هذا القول ما يذهب إليه الذين يعتقدون باألناجيل احلاضرة ) اآلن حتى تقولوا

كالّ إنّ إدخال : أقول . على تناقضاا،من أنّ هذا القول يشري إىل عودة املسيح إىل األرض
يشري إىل جناة املسيح من حماولة قتله على الصليب،وهجرته ) تقولوا(فيه على فعل ) حتى(

وهي .وموته هناك.فلسطني للقيام بتبشري بقية أسباط اليهود الذين كانوا يف الشتاتمن 
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وبذلك فال يعود اليهود ) هل مات املسيح على الصليب ؟(احلقيقة اليت وضحتها يف مؤلّفي 
  .يرون املسيح بينهم

  
 العريب يتضمن نبوءة تتعلّق ببعثة النيب.) مبارك اآليت باسم الرب(ومن مثّ قول املسيح 

الذي متيز كتابه املقدس وهو القرآن الكرمي بأنّ كلّ سورة من سوره تبدأ ) ص(
هو النيب املبارك ) ص(فمحمد رسول اللّه .نوهي بسم اللّه الرمحن الرحيم.بالبسملة

الت الواردة على ألسنة القساوسة .الذي أتى بعد املسيح باسم الربوال عربة هلذه التقو
ودليلنا على ذلك هو هذا الذي نستمده من إجنيل متى .ح رجعة ثانيةمن أنّ للمسي

فقد قال املسيح هناك مبا يتعلّق بالعالمات اليت .24/34نفسه والوارد يف اإلصحاح 
احلق أقول لكم ال ميضي (أوردها متى واليت ستحدث بعد حادثة الصلب، قال املسيح 

.). رض تزوالن ولكن كالمي ال يزولالسماء واأل.هذا اجليل حتى يكون هذا كلُّه
وانقضت .واملعلوم تارخييا هو أنّ اجليل األول املشار إليه على لسان املسيح قد مضى

لكن الذي ظهر بعد املسيح بعدة . من بعده أجيال وقرون،ومل يرتل املسيح ويظهر ثانيةً
  .فتفكّر .قرون هو حممد رسول اللّه الصادق األمني

  
إىل مؤلّف إجنيل يوحنا وهو ينقل يف  واستمع يا عزيزي القارئ : وحنانبوءة إجنيل ي

لكني أقول لكم إنه : ( عن املسيح أنه قال وهو خياطب أتباعه 14-16/7اإلصحاح 
. ولكن إن ذهبت أُرسله لكم.خري لكم أن أنطلق،ألنه إن مل أنطلق ال يأتيكم املعزي

العامل على خطي ة .ة،وعلى برٍّ وعلى دينونةومىت جاء ذاك ،يبكّتا على خطيأم
وأما على .وأما على برٍّ،فألني ذاهب إىل أيب،وال ترونين أيضا.فألنهم ال يؤمنون يب

إنّ يل أموراً كثريةً ألقول لكم،ولكن ال .دينونة فألنّ رئيس هذا العامل قد دين
رشدكم إىل مجيع وأما مىت جاء ذاك روح احلق،فهو ي.تستطيعون أن حتتملوا اآلن

من نفسه.احلق ه ال يتكلّمخربكم بأمورٍ آتية.بل كلُّ ما يسمع ،يتكلّم به.ألنذاك .وي
  .). ميجدين
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 وبإمكانك يا عزيزي القارئ االنتباه إىل النقاط التالية الواردة يف نص نبوءة املسيح 
يله مبا سبق أن هذه وهي النبوءة الواردة يف إجنيل يوحنا الذي كان قد استهلّ إجن

  :تعرضنا لذكره ونقدناه 
من ) أنطلق(وإنّ كلمة ).لكني أقول لكم خري لكم أن أنطلق( فاملسيح قال – أوال

فلو كان املسيح قد صعد إىل السماء بعد ).معجم حميط احمليط(ذهب : انطلَق ومعناه 
أما ). إىل أيبخري لكم أن أصعد (حادثة الصلّب،لكان ينبغي أن يقول يف خطابه هذا 

فقد قصد من قوله هذا بأنه سيذهب ) خري لكم أن أنطلق(وقد قال بدال عن ذلك 
بعد جناته من حادثة تعليقه على الصليب وجناته منها،سينطلق من فلسطني ليتقصى آثار 

ووفقا ملا كان قد أورده مؤلّف إجنيل .بقية أسباط بين إسرائيل الذين كانوا يف الشتات
ويل خراف أُخر ليست  (17-10/16فسه على لسان املسيح يف اإلصحاح يوحنا ن

هلذا .من هذه احلظرية،ينبغي أن آيت بتلك أيضا،فتسمع صويت،وتكون رعيةٌ واحدةٌ
مل (فاملسيح قال يف إجنيل متى من جهة .).حيبين اآلب ألني أضع نفسي آلخذها أيضا
وقال هنا يف هذا النص من جهة أخرى ).أُرسل إالّ إىل خراف بيت إسرائيل الضالّة

  .إشارة إىل أسباط اليهود الذين كانوا يف بالد الشتات...) ويل خراف أُخر (
  
 وقد نبه املسيح أذهان أتباعه إىل أنه إذا بقي بينهم،ومل ينطلق،ال يأتيهم – ثانيا

باع املسيح حني فأت.واملعزي معناه اإلنسان الذي يبعث العزاء يف نفوس الناس).املعزي(
مسعوا منه بأنّ اليهود سيفلحون يف تعليقه على الصليب،انتام هاجس أمل وعادوا 
. حباجة إىل من يعزيهم على هذه املصيبة القادمة على املسيح الذي آمنوا به واتبعوه

ألنه إن مل أنطلق، (فعزاهم املسيح بأسلوب هو يف غاية اللّطف والتنبؤ باملستقبل،وقال 
الذي سيبعث يف أزمنة الذين سيمثّلونكم من أجيالكم القادمة، ). يأتيكم املعزيال

وما هو سبب تعزيته لنفوسكم ونفوس . سيبعث اللّه رسوال يبعث العزاء يف النفوس
  أجيالكم القادمة ؟
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ومىت جاء ذاك،يبكّت العامل ( فاملسيح أجاب على هذا التساؤل وأضاف وقال –ثالثا 
معناه أنه ال يبكّت اليهود ) يبكّت العامل(فقوله ).على برٍّ،وعلى دينونةعلى خطية،و: 

ويغلب مجيع أتباع .فقط،بل معناه أنّ املعزي سيكون رسوال مبعوثا إىل العامل أمجع
ومن باب أنّ كلمة .الديانات ،ومبا فيهم اليهود، وذلك  باحلجة والرباهني القاطعة

وقد فسر املسيح نفسه ما قصده .به باحلجة حتى أسكتهتعين قرعه وعنفه وغل) بكّته(
مبعىن أنه يأيت بأحكام شريعة .)  على خطية-1يبكّت العامل : (بالتبكيت وقال 

أي يرب املسيح )  على بر-2يبكّت العامل (وأضاف وقال .حتاسب الناس على خطاياهم
ز وجل الذي أرسله هلداية قومه فيثبت وفاته وكونه نبيا صادقا ومن املقربني من اللّه ع

 – 3يبكّت العامل (وأضاف .اليهود،ويصحح ما فسد من عقائد أتباع املسيح من بعده
ا، ) املعزي(إشارة إىل عدالة أحكام الشريعة اليت سيبعث اللّه تعاىل ) على دينونة

فيدان .سالمولسحقها حبائل الشيطان  اليت ما زالت أيديها ممتدةً منذ بعثة آدم عليه ال
الذي ) ص(الذي هو حممد رسول اللّه ) املعزي(كلّ إنسان على ضوء معطيات شريعة 

وبعثه .بعثه اللّه تعاىل من بعد املسيح بشريعة كاملة التعاليم تصلح لكلّ زمان ومكان
بدين اإلسالم احلنيف الذي قوم احنراف  أهل الكتاب عن سبيل دين إبراهيم عليه 

  .السالم
إنّ يل أمورا كثرية ألقولَ لكم،ولكن ال ( واملسيح قال يف خطابه املذكور – ارابع

وأما مىت جاء ذاك روح احلق،فهو يرشدكم إىل مجيع .تستطيعون أن حتتملوا اآلن
شر إىل تلك األمور الكثرية اليت كان يريد أن يقوهلا ).احلقفبالرغم من أنّ املسيح مل ي

ه أعاد أذهاي(م إىل البشارة اليت تتعلّق ببعثة ألتباعه،فإند ) املعزوالذي أثبتنا بأنّ بعثة حمم
فنبههم إىل أنّ املعزي سيمثّل ).املعزي(كانت هي املقصود من هذا ) ص(رسول اللّه 

)ة) روح احلقولذلك الحظت يا عزيزي القارئ . يف مجيع ما سيأيت به من تعاليم مساوي
) احلق(علما بأنّ كلمة ). هو يرشدكم إىل مجيع احلقف(كيف أنّ املسيح أكمل وقال 

). معجم حميط احمليط(مصدر،وتستعمل ضد الباطل،وتعين األمر املقضي،والعدل والصدق
وعليه فكأنّ املسيح قد قال بأنّ هذا املعزي سريشدكم إىل كلّ ما قضى اللّه عز وجلّ به 

) احلق(ومن باب أنّ كلمة .به شائبةمن أحكام متثّل العدل الكامل والصدق الذي ال يشو
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وبكلمة خمتصرة فإنّ املبعوث املشار إليه يأيت .قد وردت معرفة لتفيد معىن االستغراق
ومل يبعث اللّه تعاىل بعد املسيح بشريعة كاملة إال حممدا بن عبد اللّه .بشريعة كاملة التعاليم

  ).ص(
ة الكاملة اليت يأيت ا حممد رسول  وقد بين املسيح حال وحقيقة وحي الشريع– خامسا

وإنّ معىن .).بل كلُّ ما يسمع،يتكلّمُ به.ألنه ال يتكلّم من نفِسه: (وقال معلّال ) ص(اللّه 
وكأنه قد عبر به عن قول اللّه العظيم الوارد يف القرآن الكرمي وحبق .قوله هذا واضٌح للعيان

إذ أنّ ). إن هو إال وحي يوحى.عن اهلوىوما ينطق (حممد رسول اللّه الصادق األمني 
بكلّ ما ) يتكلّم(،بل كان )من نفسه(كان  ال يأيت بآيات كتاب اللّه العزيز ) ص(حممدا 
  . عز وجلمن املالك جربيل الذي كان ينقل تلك اآليات إليه من ربه) يسمع (كان

الذي أثبتنا بأنه ) عزيامل( وقد أنبأ املسيح مبا يتعلّق ذا الوحي الذي يرتل على – سادسا
أي أنّ الوحي النازل على حممد رسول ).ويخربكُم بأمورٍ آتية(هو حممد رسول اللّه وقال 

علما بأنّ القرآن مليء ).ص(اللّه يتضمن نبوءات كثرية تتعلّق بأحداث قادمة بعد بعثته 
وهو .اليهود يف املستقبلومن تلك األنباء ما هو متعلّق مبصري املسيحيني و.  باألنباء الغيبية

  .ما سأبينه يف حينه إن شاء اللّه العزيز
  

) املعزي(إشارة إىل أنّ ).ذاك ميجدين( وأى املسيح خطابه املذكور بقوله – سابعا
والذي سيدين اخلاطئني،ويرب املسيح نفسه،فيثبت بأنه كان نبيا ومن املقربني إىل ربه 

سيح الذي بعثه اللّه تعاىل هلداية قومه اليهود فقط،ويقوم ويقدم األدلّة على وفاة هذا امل
هذا املعزي بتصحيح عقائد أهل الكتاب املنحرفة عن تعاليم موسى وعيسى ويسحق 

هذا املعزي الذي أثبت بأنه هو حممد رسول اللّه تعاىل الذي حتقّقت .أحابيل الشيطان
جمد (وهل هناك إنسانٌ رباينٌّ مرسلٌ ).جمد املسيح(مجيع هذه املهمات،ومن أبرزها أنه 

متجيداً حقيقياً،ومربئا إياه من لعنة املوت الصلييب،ومرتّها إياه من دعوى ) املسيح
 همٍ وافتراءات ؟؟ فهذا الرسول العريبا ألصقه اليهود به من تاه ممرا إية،ومطهاأللوهي

  .فتدبر وتفكّر).جدينذاك مي(الذي أشار إليه املسيح وقال ) املعزي(هو 
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أكتفي بالتذكري ا يف هذا املقام،قد تضمنتها هذه ) نبوءات إجنيلية(فهذه كلّها 
واليت يثبت من خالهلا بأنّ قول رجل ) العهد اجلديد(األناجيل األربعة اليت يسموا 

 والذي زعم يف)  ؟هل القرآن معصوم(مؤلّف كتاب ) عبد اللّه عبد الفادي(الدين 
العهدين القدمي (املؤلّف من ) كتابه الواحد(مقدمته اليت قدمها له، وزعم بأنّ 

هذا الزعم الذي ).بظهور املسيح كلمته املتجسد(إهله الواحد ) ختمه(قد ) واجلديد
) العهدين القدمي واجلديد(نقضته وأثبت بطالنه باحلجة والربهان من ضمن هذين 

فني وعلى حسب ما أثبتمتهاحملروبذلك أكون قد .ه يف إجابيت على ما زعمه يف مقد
  .نقضت مزاعمه الثالثة اليت تضمنتها مقدمة كتابه

) كتابه الواحد احملرف(،والذي نسب فيه إىل )زعمه الرابع(ولذلك ألتفت اآلن لنقض 
  .).إنّ من يزيد على هذا الكتاب يزيد اللّه عليه الضربات املكتوبة عليه: (قائال 
سالف الذكر ) الزعم الرابع(اعلم يا عزيزي القارئ بأنّ املؤلّف املذكور زعم هذا أال ف

فاعلم يا عزيزي القارئ بأنّ قوله املذكور يعد يف .من دون أن يقدم دليال على مصداقيته
غري حمرف وغري ) العهد القدمي والعهد اجلديد(فلو كان .نظر الباحثني حجةً عليه نفسه

وغري حمرفني من قبل رجال الكنائس ,ضامينهما من قبل الذين قاموا بتأليفهماملعوبٍ يف م
من جانبهم،وليس من جانب اللّه الذي بعث ) القداسة(الذين أعطوا هذه املؤلّفات صفة 
فلو صح ما فعلوه،لكان اللّه عز وجلّ قد قضى على حممد .موسى وعيسى بالتوراة واإلجنيل

قتلونه، وهو الذي ادعى أنه مبعوث من جانب اللّه تعاىل مصداق بن عبد اللّه وترك الناس ي
وإليك دليل مصداقية ما .املذكورين) القدمي واجلديد(هذه النبوءات اليت تضمنها العهدين 

  : ادعيته وأشرت إليه يف هذا املقام 
والوارد يف .الذي نقلته لك يف هذا الرد) سفر التثنية(تذكّر يا قارئي العزيز نبوءة : أقول 

وال حتسب أنّ موسى عليه السالم اكتفى . من السفر املذكور19-18/18اإلصحاح 
 صدق أي معياربذكر تلك النبوءة املذكورة هنا ومل يقدم لكلّ إنسان باحث عن احلقيقة 

بل إنّ موسى عليه .إنسان يدعي أنه مبعوث من اللّه تعاىل مصداق هذه النبوءة التوراتية
املعيار (ع هذه النبوءة املشار إليها، ووضع يف أيدي الباحثني عن احلقيقة السالم أتب
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التصريح به،وأضاف يقول بعد ذلك ويف اإلصحاح نفسه وبعد ألفاظ تلك ) املطلوب
  :  ما يلي 18/20النبوءة،أي يف اإلصحاح 

 قوال -بوءة أي باسم اللّه الذي تنبأ ذه الن–ولكن أي نيبٍّ اعتد بنفسه فقال بامسي "(
ل ذلك النيبقتأن يقوله،أو تكلّم باسم آهلة أخرى،فلي   رهمل آم"(.  

  
مجعيات (املطبوعة يف بريوت،واليت طبعتها ) العهد القدمي(ورد نص هذا  املعيار يف نسخة 

فمعيار صدق ). بريوت لبنان11– 747.ب.ص(وعنواا ).الكتاب املقدس يف املشرق
هذا وإنّ اليهود حني ) .فليقتل ذلك النيب(ن بعد موسى عليه السالم،هو أي مدعٍ للنبوة م

فقد كان الدافع .حاولوا قتل املسيح، وذلك حني سعوا لتعليقه على الصليب وإماتته عليه
الذي دفعهم إىل القيام بتلك احملاولة هو مضمون هذا املعيار الذي أورده هذا النص الذي 

وقد كان هذا املعيار نفسه كامنا وراء مجيع حماوالت . آنفانقلناه لك يا عزيزي القارئ
  ).بغري حق(اليهود اليت حاولوها لقتل أنبياء اللّه الكرام 

  
وما هو السبب يف أنك قلت بأنهم كانوا يقتلون : وهنا تسارع يا عزيزي القارئ وتسألين 

ر به نبيُّهم موسى يف هذا فاليهود كانوا ينفّذون وفق معتقدهم ما أم).بغري حق(األنبياء 
بصيغة ) فليقتل(هذا املعيار الوارد يف هذا النص، ورد  فيه فعل : فأقول املعيار املشار إليه ؟ 

فإن صح وجود هذه الصيغة يف أصل تعليم موسى عليه السالم،فإنّ اعتراضك .فعل األمر
مهيمنا على كتاب موسى لكن القرآن الكرمي الذي أنزله اللّه تعاىل .يكون يف حملّه يقينا

وأنّ الصيغة األصلية كانت صيغة .املعاصر املتداول،قد نبه أذهاننا إىل خطأ صيغة األمر هذه
وهناك فرق واضح وبيٌن ما بني معطيات داللة صيغة األمر .هذا النيب) يقتلُ(فعل مضارع 

وة الكاذب ال يعصمه الذي يفهم منه بأنّ مدعي النب.وما بني معطيات صيغة الفعل املضارع
ولذلك ذهب القرآن الكرمي إىل القول بأنّ اليهود كانوا يقتلون .اللّه عز وجلّ من القتل

د  : وأضيف وأقول.األنبياء بغري حقة حممعي النبوفوا بعد أن ثبت بأنّ مدإنّ اليهود حر
وقد ).ن الناسواللّه يعصمك م(قد عصمه اللّه تعاىل الذي وعده وقال ) ص(بن عبد اللّه 

انطبق املعيار التورايت على كونه نبيا صادقاً وليس نبيا كاذباً، بالرغم من حتريض اليهود 
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وبالرغم من حماوالم دس السم يف طعامه وإلقاء حجر من أعلى .مشركي مكّة على قتله
فلما دمر جيش املسلمني حصون يهود خيرب .حائط  أحد حصون اليهود فوق رأسه

ا الذين مل يؤمنوا باإلسالم منهم من شبه جزيرة العرب،وعاد اليهود بعد ذلك ال وطردو
فقد عمدوا بعد ).ص(دليل لديهم لتقدميه للتدليل على عدم صدق نبو حممد رسول اللّه 

ومواجهة اليهود حلقيقة هذا املعيار من جانب املسلمني، فقد عمدوا ) العهد القدمي(طباعة 
وذلك يف املطبوع من العهد القدمي بعد عام ).ميوت(إىل كلمة ) تليق(إىل حتريف كلمة 

فانتبه املسلمون إىل حدوث هذا التحريف املذكور،وراحوا يكشفون اللّثام عنه . م 1870
بتنقيح ترمجته العربية، ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق(إىل أن قامت .يف منشورام

هو أنهم .ومن مجلة ما قاموا بتحريفه. عيار التورايتوإجراء حتريف جديد يف صيغة هذا امل
وبإمكانك يا عزيزي القارئ ). فليقتل هذا النيب(بصيغة ) ميوت هذا النيب(استبدلوا 

 م إىل 1870املطبوعتني ما قبل وما بعد عام ) العهد القدمي(حماولة احلصول على طبعيت 
لتتأكّد من )  املقدس يف املشرقمجعيات الكتاب(جانب احلصول على هذا الذي طبعته 

  .مصداقية ما لفتُّ نظرك إليه واملتعلّق ذا التحريف املشار إليه
  

عبد اللّه عبد (الذي يقدسه ) الكتاب الواحد(واستنادا إىل هذا التحريف احلادث يف هذا 
وإىل جانب عشرات األمور اليت بإمكاين ) هل القرآن معصوم ؟(مؤلّف كتاب ) الفادي

التحريفات اليت أزالت عن هذا .قدميها من ضمنه وهي حمرفة عرب تارخيهم الطويلت
واستنادا إىل مجيع النبوءات اليت تضمنها .من قداسةما أعطوه إياه ) الكتاب الواحد(

بشأن اإلنباء عن ظهور نيبٍّ جديد مشرعٍ ومثيل ملوسى عليه ) القدمي واحلديث(العهدان 
هل ( خطأ هذا الزعم الرابع األخري الذي زعمه كاتب كتاب أكون قد أثبتُّ.السالم

وذلك من خالل حدوث ظاهرتني معروفتني تارخييا ، ولدى مجيع ) القرآن معصوم ؟
  :املؤرخني ومها 

قد أعلن بأنّ اللّه تعاىل وعده ) ص( جتلّت يف أنّ حممدا العريب فالظاهرة األوىل التارخيية
وقد عصمه ربه عز وجلّ،وفشل تعاىل مجيع احملاوالت ). ناسواللّه يعصمك من ال(وقال 

جتلّت يف تلك والظاهرة الثانية التارخيية . اليت عمدت إىل قتله، فمات أخريا ميتةً طبيعية
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وعلى أيدي ) ص(العامل املسيحي الذي كفر بنبوة حممد رسول اللّه  الضربات اليت تلقّاها
  .املكتوبة عليهم يف كتام الواحد املزعومأتباعه، واليت زادت عن الضربات 

  
وأترك ) . ؟هل القرآن معصوم(كتاب ) مقدمة(هذا ردي على ما ورد يف : فأقول أخريا

الذي اشتملت ) التضليل(للقارئ العزيز طالب احلقيقة أن يتفحصه بدقّة ، ليتبين له مدى 
ؤلّف أن يفتري به عن الذي حاول امل) الكذب(ومدى . عليه مقدمة الكتاب املذكور

  .فتدبر ).الواقعة وامللموسة(احلقيقة 
  
     

  )]اجلزء األول(الرد على ما ورد يف [ 
  ] جـواب السؤال األول[

من تضليلٍ ) هل القرآن معصوم ؟(وبعد أن فرغت من الرد على ما ورد يف مقدمة كتاب 
علما .ى مضامني الكتاب املشار إليهأتوجه للرد عل.وأوهام ما أنزل اللّه تعاىل ا من سلطان
  .ويف كلّ جزء منها أسئلة تتعلّق بعنوانه.بأنّ كاتبه قد قسم كتابه إىل تسعة أجزاء

  وعنون أول سؤال بعنوان .ألسئلة جغرافية) اجلزء األول(وقد خصص الكاتب املذكور 
 من سورة الكهف 86-18/83قد ورد يف : سأل فيه ) مغيب الشمس يف بئر(
ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكّنا له يف األرض وآتيناه (

 يف عنيٍ محئة الشمسِ وجدها تغرب ى إذا بلغَ مغربمن كلّ شيء سبباً فأتبع سبباً حت
وهنا،وبدال من أن يتدارس املؤلّف مضمون سورة الكهف،ويتدبر .).ووجد عندها قوماً
أفال يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ (ه عز وجلّ يف هذا القرآن القائل آياا وفق أمر اللّ

فنقل عنه آراءه وتفسريه اليت ) البيضاوي(راجع تفسري ) عبد اللّه عبد الفادي(فإنّ ). أقفاهلا
مل يستند فيها صاحبه إىل منهجية وأصول تفسري،فتفسري البيضاوي الذي درج على منهج 

 القدماء، أولئك الذين أخضعوا دالالت اآليات القرآنية لروايات غريه من تفاسري املفسرين
) اجلن واإلنس(وأحاديث أقلّ شأنا من مستوى آيات اللّه املعجزة اليت حتدى اللّه تعاىل ا 

  وأساءوا بذلك إىل كتاب اللّه. متيز ا عن غريه من املؤلّفاتلغةً ومضمونا وخصائص
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  : لّف يف تفسري البيضاوي،فقد راح يوجه السؤال األول ويقولونتيجة ملا قرأه املؤ. العزيز
  
إذا كانت الشمس أكرب من األرض مليونا وثالثني ألف مرة،فكيف : وحنن نسأل(

  ).؟تغرب يف بئرٍ رآها ذو القرنني ورأى ماءها وطينها ورأى الناس الذين عندها 
عن هذا املؤلِّف بأنّ سؤاله هذا يتضح مما نقلناه : فأقول يف اإلجابة على هذا السؤال

األول الذي أراد به بلبلة أفكار املسلم حول كتابه القرآن الكرمي ، قد استند مضمونه إىل 
وإنّ سؤاله هذا مل ينبع عن تدبُّرٍ قام به املؤلّف من جانبه . ما ورد يف تفسري البيضاوي

لذلك أرى أنّ .تاب العزيزلآليات القرآنية اليت أوردها أعاله، ووفق خصوصيات هذا الك
من واجيب أن أوضح هلذا املؤلّف اجتهادي يف تفسري اآليات املشار إليها،إلطالعه على 
حقيقة دالالت هذه اآليات القرآنية اليت أوردها يف سؤاله املذكور،وهو التفسري الذي 

منهجية (استندت فيه إىل منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه اليت شرحتها يف مؤلّفي 
علما .واملأخوذة مضامينه وأصوله من القرآن الكرمي نفسه) القرآن الكرمي وأصول تفسريه

لذلك أنصح القارئ .بأنّ املفسرين القدماء فسروا القرآن بدون منهجية وأصول تفسري
وهل يعقل أن يتحدى القرآن الكرمي اجلن .العزيز واملؤلّف نفسه مبطالعة مؤلّفي املذكور

نس وبدون أن يلتزم اللّه عز وجلّ يف كتابه هذا الذي أنزله على حممد النيب األمي واإل
  مبنهجية وأصول ؟ ) ص(العريب الذي اشتهر يف قومه بالصادق األمني

  
بأنّ سورة الكهف قد فهمها املفسرون القدماء رمحهم اللّه تعاىل فاعلم يا عزيزي القارئ 
حال أنّ هذه .البتعادهم عن تدبُّرها مبنهجية وأصولوذلك .على أنها سورة األعاجيب

السورة قد صيغت بصياغة بالغية معجزة يتبادر من كثري من مضامني آياا خالف 
وقد استهلّها اللّه عز وجلّ بتنبيه أذهان الناس إىل أنّ رسالة اإلسالم اليت .مضامينها احلقيقية

ختتص فعاليتها بالزمن واألقوام اليت تواجدت فيه محلها حممد رسول اللّه إىل الناس كافّة ال 
بل ختتص بأهل الكتاب ،وخاصة منهم املسيحيين .زمن إنزال هذا الدين اإلسالمي احلنيف

. الذين رفض كثٌري منهم اإلميان ذا الرسول العريب ألسباب ال جمال لتعدادها يف هذا املقام
بعد زوال ) ضة ثانية( هؤالء أن يفسح هلم جمال وقد قرر اللّه عز وجلّ بدافع حلمه على
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وذلك ليبتليهم فيما آتاهم لعلّهم يتبين هلم .إمرباطوريتهم الرومانية على أيدي املسلمني
أما إذا مل يستفيدوا من هذه الفرصة املتاحة هلم،فإنّ اللّه عز وجلّ يكون قد .طريق اهلدى

 ذلك حني جيعل صعيد بالدهم وما عليها ألقى عليهم حجته،وال يكون قد ظلمهم بعد
قد ) سورة الكهف(علما بأنّ اآليات الثمانية اليت استهلّ اللّه عز وجلّ ا ).صعيدا جرزا(

وقد وردت مضامني هذه اآليات .تضمنت هذه احلقيقة اليت وضحتها للقارئ العزيز آنفا
 الكاتب فهو ميهد ملضمونه وعلى نسق ما يفعله.الكرمية مبثابة متهيد ملوضوع السورة نفسه
يف ظالل (راجع يا عزيزي القارئ مؤلّفي -.يف البداية، وقبل دخوله يف صلب املوضوع

ومن مثّ .يعود بإمكانك االطّالع بصورة تفصيلية على ما ذكرت) تفسري سورة الكهف
 امتد وبعد هذا التمهيد الذي أشرنا إليه، فقد اختصر اللّه عز وجلّ تاريخ املسيحية الذي

منذ بعثة املسيح عليه السالم وإىل زمن اعتناق قسطنطني قيصر اإلمرباطورية الرومانية 
عقيدة املسيحيين الذين كانوا مضطهدين يف اإلمرباطورية الرومانية من قبلِ القياصرة الذين 

وهو الذي فرض عقيدته على البالد اليت كان حيكمها بعد . حكموا قبل القيصر قسطنطني
وقد نبه القرآن الكرمي أذهاننا إىل أنّ تاريخ املسيحية األول .اعتناقه عقائد املسيحيين

وضح القرآن ايد هذه احلقيقة .املذكور قد امتد إىل ما يزيد بتسعة أعوام على ثالمثائة عام
د وق.).ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادواتسعا( حيث قال 25التارخيية يف اآلية 

لكين أستطيع إثبات صحة هذا .اختلفت تقاومي املسيحية حول هذا الرقم خبمسة أعوام
  .الرقم القرآينّ يف الوقت املناسب

  
 بأنّ املسيحيين يف تلك الفترة من الزمان املشار إليها آنفا، كانوا واعلم يا عزيزي القارئ

.  الرومان إياهم لقتلهمخيتبئون يف الكهوف القريبة من مدينة روما،خشية مالحقة جنود
وكانوا يربون الكالب لتنبح على أبواب الكهف إذا ما دامهها أحد من الذين كانوا 

وما تزال تلك الكهوف شاهدة على مصداقية ما أطلعنا اللّه تعاىل عليه .يضطهدوم
وإنّ كلّ من يزور روما بإمكانه زيارة تلك الكهوف اليت عادت .وبصياغة بالغية معجزة

واألعجب هو أنّ املسيحيين قد حافظوا .ثابة آثار متاحف تشهد على مصداقية ما ذكرتمب
وأصبح من . على عادة تربية الكالب يف دورهم،بعد خالصهم من االضطهاد املشار إليه
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وتقلّدهم بقية شعوب األرض يف .عادة املسيحيين تربية الكالب يف دورهم إىل يومنا هذا
لك من دون الرجوع إىل هذه احلقائق التارخيية اليت كشفت عنها عادة تربية الكالب وذ
وقد نبهتنا آيات سورة الكهف إىل أنّ املسيحيين كانوا يف تارخيهم .آيات سورة الكهف

وعلى نسق ما كان عليه موسى عليه السالم موحدا أيام ) موحدين(القدمي املذكور 
وعلى حسب ما يشهد على مصداقية ذلك . دهبعثته،ويعبد إهلا واحدا هو إله آبائه وأجدا
والذي حدث خالل فترة القرون الثالثة املشار .األسفار اخلمسة األوىل من العهد القدمي

إليها هو أنه قد ظهر يف تلك احلُقبة من الزمان كُتاٌب راحوا يؤلّفون قصة ما جاء به املسيح 
هو يبشر بالتعاليم اليت بعثه ا ربه عز الناصري من أقوال،وما كان حيدث له أثناء جتواله و

وقد كان كلّ مؤلّف من أولئك جيمعون ما يدونونه يف مؤلّفات اصطلحت الكنائس .وجلّ
وقد أثبت يف ردي على مقدمة املؤلّف بأنّ الكنائس كانوا قد ).أناجيل(على تسميها 

وإىل .ف األناجيل األخرىمن بني تلك األناجيل،وقاموا بإتال) أربعة أناجيل فقط(اختاروا 
كان يوجه رسائل إىل أتباعه حرف فيها ما جاء به ) بولس الرسول(جانب ذلك فإنّ 

  .وسأوضح حقيقة تلك التحريفات يف الوقت املناسب.املسيح الناصري من  تعاليم
  

هذا وإنّ هذه األناجيل األربعة املعتمدة،إىل جانب ما اشتملت عليه رسائل بولس  الرسول 
اليت كان عليها ) عقيدة التوحيد(تشويه لتعاليم املسيح الناصري هي اليت شوهت وجه من 

) فتية آمنوا بربهم(الفتية املسيحيون األوائل ، والذين استعمل القرآن ايد هلم كلمة 
والبد هلذا القارئ العزيز أن يتذكّر كيف أني أثبت . من سورة الكهف13وذلك يف اآلية 
تناقض هذه األناجيل األربعة املشار ) عبد اللّه عبد الفادي( مقدمة املؤلّف يف ردي على

وكيف أني وضحت هناك ما فيها من احنرافات حدثت وختالف عقيدة التوحيد اليت .إليها
ما جئت ألنقض (خصوصا وأنّ املسيح هو القائل .كان موسى واملسيح الناصري يعتقدها

ي قصده املسيح هو كتاب موسى وهو الكتاب الذي فالناموس الذ).الناموس،بل ألكمل
  .دعا موسى فيه إىل توحيد اللّه عز وجلّ وعلى حسب ما هو ثابت فيه
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والذي خالف .فإن طالبتين يا عزيزي بالدليل الذي يثبت مصداقية ما ذهبت إليه حتى اآلن
ما عليك إال أن ف.ما أورده املفسرون القدماء يف تفاسريهم لتلك اآليات من سورة الكهف

  :تستمع إىل هذا الدليل املطلوب بإصغاء ومتحيص 
،هو أنّ املفسرين القدماء رمحهم اللّه مل يصغوا إىل ما فدليلي على مصداقية ما ذكرته

أم حسبت أنَّ (نبههم إليه ربهم يف اآلية التاسعة من سورة الكهف اليت قال تعاىل فيها 
والسبب يف ورود هذا التنبيه هنا يف .).ن آياتنا عجباأصحاب الكهف والرقيم كانوا م

بداية قصة تاريخ املسيحية القدمي،هو أنّ من خصائص القرآن الكرمي أنّ ما يتبادر إىل ذهن 
وذلك على حسب ما بينت ذلك يف مؤلّفي .املرء من اآلية ال يكون هو املعىن املقصود منها

خصوصا وأنّ آيات سورة الكهف قد صيغت .)منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه(
  .صياغة بالغية معجزةً يتبادر من أكثر آياا معاين تكون خالف معطياا

نبه أذهام : إىل ماذا نبه اللّه عز وجلّ األذهان يف هذا املقام ؟ فأقول : والسؤال هو هنا
اريخ املسيحيين إىل أنّ قصة املسيحيني اليت سيقصها عليهم هي مقتبسةٌ من صلب ت

هذه بأنها إحدى عجائب ) أهل الكهف والرقيم(أنفسهم،وال ينبغي أن يتبادر من قصة 
بل إنّ من واجب هؤالء .الزمن ،وحسبما يتبادر من آيات هذه القصة ألذهام مباشرة

املفسرين أن ينظروا إىل هذه القصة على أنها ال يحاط مبضموا إالّ بالرجوع إىل تاريخ 
لكون مضمون هذه القصة هو مضمون تارخييٌّ،وال جيوز تفسري ما هو .املسيحية نفسه

  .تارخيي إالّ بالرجوع إىل تاريخ الشيء نفسه
  

أي أنّ اللّه ).أم حِسبت(ولذلك فقد استهلّ اللّه عز وجلّ هذه اآلية التاسعة بقوله تعاىل 
  ن جهة، وواقعة ما بني جملتني هنا منقطعة وغري متصلة م) أم(عز وجلّ قد أورد حرف 

واجلملة ) وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا(فاجلملة األوىل اليت قبلها هي : مستقلّتني 
وهذا على شاكلة قول اللّه .يف هذه اآلية نفسها) أم(الثانية هي اجلملة الواردة بعد حرف 

.). ظلمات والنورهل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي ال(عز وجلّ يف مقام آخر 
يفيد هنا معىن اإلضراب واالنتقال من األمر السابق إىل ) أم(هذا وإنّ هذا النوع من حرف 
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القارئ تصديق مضمون هذا األمر اجلديد وال حيتاج ) أم(ويطالب هذا احلرف . أمرٍ جديد
  ).مجيع معاجم اللّغة(إال اإلجابة بنعم أو ال فقط ) أم(هذا احلرف 

  
يف هذا املقام، ) أم(يا عزيزي القارئ ذه الداللة اليت دلّنا عليها حرف فإن حنن أخذنا 

الذين اتخذوا للّه (يصبح معىن هذه اآلية التاسعة أنّ اللّه عز وجلّ على حني كان قد أنذر 
) صعيدا جرزا(قبل هذه اآلية بأنه سيجعلُ األرض اليت يكونون عليها يف املستقبل ) ولداً

جتاحةً ومدموا على عقيدة التثليث املشار إليهاأي مفهو تعاىل قد انتقل إىل .رة إن هم أصر
أمر جديد يتعلّق بالتاريخ القدمي األول هلؤالء الذين اتخذوا للّه ولدا،والذي عبر اللّه تعاىل 

بسبب ).أصحاب الكهف والرقيم(عن التاريخ املذكور بأنّ أهله استحقّوا أن نسميهم 
ئوا إىل الكهف الذي ستخربنا اآليات عن اجتاهه وموقعه،وأنّ من عالمته أنهم كانوا قد جل

أنّ أولئك الذين عاشوا فيه كانوا يرقمون تاريخ ما جيري هلم عرب السنني على جدران 
  .الكهف املشار إليه

  
عاصمة تلك ) روما(والذي سبق أن ذكرت بأنّ الكهف املشار إليه يقع قريبا من 

وقد جعلوه مبثابة متحف يزورون الزوار .افظٌ عليه حتى يومنا هذاوهو حم.اإلمرباطورية
فهذا هو دليلي الذي يثبت منه أنّ املفسرين القدماء رمحهم اللّه .ليذكّرهم بتارخيهم القدمي

تعاىل مل ينتبهوا إىل مضمون ما حذّرهم ربُّهم منه يف اآلية التاسعة،ومل يتدبروا ما استهلّ 
وكان من نتيجة عدم انتباههم إىل هذا التحذير املشار إليه .اآلية الكرميةاللّه تعاىل به هذه 

فزلّت . إحدى عجائب اللّه اخلارقةكانوا ) أصحاب الكهف والرقيم(أنهم اعتربوا 
أقدامهم من أول خطوة خطَوها على طريق تفسري اآليات املتعلّقة مبن مساهم ربنا عز وجلّ 

  ).قيمأصحاب الكهف والر(اصطالحيا 
  

واستنادا إىل هذا الفهم واملنطلَق الذي باعد ما بني فهمي لآليات من سورة الكهف على 
أنها تكشف عن حقيقة تارخيية وبصياغة بالغية معجزة ، وما بني فهم املفسرين القدماء 

فقد عاد من واجب املسلم وغري املسلم أن .إياها على أنها تقص علينا إحدى العجائب
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والوارد يف ) هل القرآن معصوم ؟(معي هذا النص القرآينّ الذي اعترض عليه مؤلّف يتدبر 
  ).عنيٍ محئة(سؤاله األول واملتعلّق مبغيب الشمس يف 

إنّ هذا املؤلّف الذي ظن نفسه أنه درس القرآن الكرمي من خالل مطالعته لتفسري  : فأقول
باب أنّ التفاسري القدمية ال يعتمد ومن .قد زلّت قدمه من أول خطوة خطاها.البيضاوي

وذلك بسبب ما قدمته من دليلٍ أثبت زيغان .عليها يف موضوع تفسري آيات سورة الكهف
. فكر املفسرين القدماء عن التنبيه الذي محلته إليهم اآلية التاسعة من سورة الكهف

سيحية األول هو اإلشارة إىل تاريخ امل) أصحاب الكهف والرقيم(فاملقصود من مصطلح 
االبتدائي الذي سبق اعتناق اإلمرباطور قسطنطني عقيدة املسيحية والذي امتد قرابة ثالمثائة 

واآلية التاسعة ) 86-83(هذا وإنّ اآليات اليت وردت ما بني اآليات .سنني وازدادوا تسعا
  .ليهمل خترج عن سياق الكالم عن تاريخ املسيحية بعد الدور االبتدائي املشار إ

  
وبإمكان القارئ العزيز .وأنا لست هنا بصدد كتابة تفسري تلك اآليات املشار  إليها

ولذلك ألتفت ألتناول .مراجعتها يف مؤلّفي املشار إليه، وال حاجة يب هنا للتعرض لبياا
تلك اليت أوردها هذا املعترض الذي اعترض على قوله تعاىل ) 86-83(بالتدبُّر اآليات 
  ).تغرب يف عني حمئة( الشمس فيها من أنّ

تتعلّق مضامينها ذه الفترة الزمنية املعاصرة اليت ) 86-83(إنّ هذه اآليات : فأقول 
ذا الزمن الذي ختلّف فيه املسلمون عن بقية أمم األرض،واحتاجوا بالتايل إىل بعثة .نعيشها

ذاك الوجه .لتعاليم اإلسالمجمدد من جانب اللّه عز وجلّ ليعيد للمسلمني الوجه احلقيقي 
املنري املضيء الذي غاب عن أعني هؤالء املسلمني املعاصرين والذي شوهته هذه التفاسري 

يف هذه اآليات،هو اإلنباء فيها ) ذو القرنني(هذا وإنّ املقصود من ذكر .القدمية املوروثة
م املشوهة زمن احنطاط عن ادد اإلسالمي الذي يكلّفه ربه مبهمة جتديد مفاهيم اإلسال

) ذو القرنني(ومل يكن املقصود هنا من . هذه األمة وإعطاءها وجهها احلقيقي املضيء
تفسري (الذي ظهر يف الزمن املاضي والذي أشار إليه ) االسكندر األكرب(اإلشارة إىل 
  .وخالفا ملعطيات هذه اآليات من سورة الكهف) البيضاوي
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إنّ دليلي : فأقول .ئ بالدليل على صحة ما ذكرته لك آنفا يا عزيزي القاروقد تطالبين
:  على مصداقية ما ذكرته،هو أنّ اللّه عز وجلّ نفسه قد استهلّ هذه اآلية بقوله تعاىل فيها

قد تعدى إىل مفعوله الثاين حبرف اجلر ) يسألونك(ففعل ).ويسألونك عن ذي القرنني(
ا ادد الذي سيقوم مبهمة إحياء اإلسالم يستخربون منك عن هذ: وعليه فمعناه ) عن(

؟ فهم يتوسلون إليك ) اهلجري وامليالدي(والذي سريسله اللّه عز وجلّ على رأس القرنني 
أن تخربهم عن شخصية هذا ادد الذي سيعود يتجدد بناء اجلدار اإلسالمي املتصدع 

سمية ادد اإلسالمي املشار إليه أما سبب ت.الذي أشار إليه الكشف املوسوي على يديه
فبسبب أنّ اللّه عز وجلّ يبعث ادد املشار إليه على رأس القرنني ) ذي القرنني(باسم 

)وامليالدي ومبا أنّ حتقّق هذه البعثة املشار إليها ال .من حيث عالمة تاريخ بعثته) اهلجري
مة اإلسالمية حني ختلّفها واحنطاطها يتعلّق بزمن نزول القرآن ايد،بل يتعلّق مبستقبل األ

 بصيغة تفيد املستقبل،وبذلك فلم يعد هلا عالقة باإلسكندر 83فقد صيغت هذه اآلية 
والدليل الذي يثبت بأنّ هذه اآلية تتنبأ عن املستقبل، .األكرب الذي ذكره تفسري البيضاوي

ففعل .).ل سأتلو عليكم منه ذكراق(هو أنّ اللّه تعاىل قال يف الفقرة الثانية من هذه اآلية 
ورد هنا مبعىن أن بلّغ أيها املتدبر هلذه اآليات الكرمية هؤالء الذين يستفسرون ) قُل(األمر 

وهو ) سأتلو(على فعل ) السني(وقد أدخل اللّه جلّ شأنه حرف ) ذي القرنني(منك عن 
ق احلال،إىل الزمن احلرف الذي يفيد معىن التوسيع،وينقل فعل املضارع من زمنه الضي

هنا لتنبيه أذهاننا ) السني(وبذلك فقد كانت احلكمة من إيراد حرف .الواسع وهو املستقبل
ستحدث يف املستقبل،وال عالقة هلا بالزمن املاضي،وستحدث يف ) ذي القرنني(إىل أنّ بعثة 

  .الزمن الذي يتخلّف فيه املسلمون وتغيب فيه أنوار تعاليم اإلسالم احلقيقية
مبا يتعلق ) فاتبع) (85(كيف أنّ اللّه تعاىل مل يقُل يف اآلية الحظ يا عزيزي القارئ و

سينشط يف ) ذي القرنني(ومبعىن أنّ .ومن مصدر اإلتباع) فأتبع سبباً(بذي القرنني،بل قال 
الزمن الذي يبعثُ فيه إلصالح شأن اإلسالم،يف مجيع االتجاهات،ولتبشري خمتلف أمم 

وقد راح اللّه عز وجلّ ينبئ عن توجه هذا ادد حنو .اليم اإلسالم احلقيقيةاألرض بتع
يف زمانه وهو املعىن املقصود من قوله تعاىل يف ) ذي القرنني(األمم الغربية اليت يواجهها 

وبذلك يكون اللّه تعاىل هنا قد أورد نفس ).حتى إذا بلغَ مغرِب الشمس) : (86(اآلية 
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ع يف زماننا مبا يتعلّق بالشعوب األوروبية،فهم يطلقون عليها مصطلح االصطالح الشائ
مصطلح ) مشرق الشمس(وذلك يف مقابل ما يطلقونه على أقوام ) األقوام الغربية(
  ،أنه)حتى إذا بلغ مغرب الشمس(وعليه فاملقصود من قوله تعاىل ).األقوام الشرقية(

وليصبح املعىن أنّ ) إىل( انتهاء الغاية ومبعىن هنا مبعىن) حتى( تعاىل قد استعمل حرف 
وكان من الطبيعي جداً أن يصف اللّه عز وجلّ .ادد املُنبأ عنه يتوجه لتبشري األمم الغربية

ولذلك تالحظ يا عزيزي القارئ .زمن بعثة ادد املشار إليه) األمم الغربية(حال تلك 
). وجدها تغرب يف عنيٍ حمئة(مم الغربية ويقول كيف أنّ اللّه تعاىل راح يصف حال األ

يف هذا املقام،على أنه ) الشمس(وهنا ينبغي عليك يا عزيزي القارئ أن تفهم من كلمة 
قد قُصَد ا اإلشارة ليس إىل الشمس املعروفة اليت تشرق صبحا وتغيب مساء، ولكنه جلّ 

اليت كان حممد رسول ) مشس اإلسالم(عن شأنه قد أوردها هنا عبارة عن كناية،وكنى ا 
فهو الرسول الكرمي الذي أورد اللّه .ميثّلها من خالل أسوته احلسنة بصورة عملية) ص(اللّه 

) داعيا إىل اللّه بإذنه وسراجا منرياو( من سورة األحزاب 46تعاىل يقول حبقّه يف اآلية 
صاغة صياغة بالغية معجزةً وحتمل ما لفتنا نظرك وهذا من باب أنّ هذه اآلية وردت م

  .إليه من أنباء مستقبل هذه األمة
وذلك ) وجدها تغرب يف عنيٍ محئة(يا عزيزي القارئ لتسألين عن معىن وهنا تسارع 

قد ركّز يف سؤاله األول على هذه الفقرة )  ؟هل القرآن معصوم(بسبب أنّ مؤلّف كتاب 
فإن حنن ).عني محئة( الرأي معىن قوله تعاىل من الواجب أن نفهم بادي: بالذات ؟ فأقول
ومعناه ) عين(هي مفرد مجع ) عني(نالحظ قوله بأنّ كلمة ) حميط احمليط(راجعنا معجم 

فمعناها ذات محأة أي ذات طني تغير لونه واسود من طول ) محئة(وأما كلمة .أهل البلد
استنادا إىل هذه الدالالت،فإنّ قوله و.مبعىن حارة) عني حامية(وهناك قراءة .جماورته  للماء

يعين بأنّ مشس اإلسالم تواجه حني توجه ادد حنو ) وجدها تغرب يف عني محئة(تعاىل 
بالد الغرب،فإنه يدرك بأنّ أهل تلك البالد الغربية قد أنتنت أخالقُهم وأفكارهم من كثرة 

لذي هو مصدر احلياة،وهو املال الذي الذي كنى اللّه تعاىل به عن املال ا) للماء(جماورم 
مجعه أهل البالد الغربية من البالد الشرقية اليت كانوا قد استعمروها وبوا ما فيها من 

وكان من جراء ذلك أن تدفّقت تلك األموال عليهم وعادوا يعيشون يف حببوحة .خريات
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كذلك فإنّ . ملسيح الناصريمستمرة أنستهم األخالق الفاضلة اليت علّمهم إياها نبيُّهم ا
تقدمهم العلمي والتقين أنساهم إعادة النظر فيما توارثوه من عقائد فاسدة تضمنتها كتبهم 

واستنادا إىل هذا الفهم الذي بيناه ، فال يعود ينبغي لك يا عزيزي القارئ .اليت يقدسوا
على أنّ املقصود به ) غروب الشمس(أن تأخذ هنا من قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية 

أما السبب األول : وذلك لسبَبني رئيسيني.اليت تضيء يف السماء) غروب الشمس(
والسبب ).وجدها تغرب يف عنيٍ محئة(فبداعي هذا املعىن الذي بيناه شرحا لقوله تعاىل 

 خلق وهو الذي( من سورة األنبياء وقال 33الثاين هو أنّ اللّه تعاىل قد نبهنا يف اآلية 
ما  أي أنّ اللّه عز وجلّ قد أبدع.).اللّيل والنهار والشمس والقمر كلٌّ يف فَلَك يسبحون

نالحظه من توايل هذا اللّيل والنهار بسبب وجود كوكيب الشمس والقمر اللذان يدوران 
واألرض اليت نعيش على أدميها يف هذا الفضاء الّالائي،وأنّ هذه الكواكب الثالثة كراٌت 

 كلّ كرة من هذه الكرات تسبح يف هذا الفضاء وفق مدارات يتولّد عنها اللّيل والنهار وإنّ
 من سورة األنبياء،يعدُّ 33هذا وإنّ مضمون هذه اآلية .حىت ويتولّد عنها الفصول األربعة

يف حد ذاته،يف نظر متدبر آيات كتاب اللّه العزيز عبارةً عن قرينة حتول دوننا ودون األخذ 
أما إذا مل نراعي هذه القرينة يف .معىن الشمس املعروفة) تغرب يف عني محئة(وله تعاىل من ق

ويف .هذا املقام ،فإننا نكون حينئذ قد ضربنا آيات القرآن الكرمي بعضها ببعضها اآلخر
  . وقت نبهنا اللّه عز وجلّ فيه إىل عدم وجود أي تناقض بني آيات هذا الكتاب العزيز

  
يف هذه اآلية من سورة الكهف اليت ) غروب الشمس(ن املقصود من وعليه فلم يك

أقول مل يكن املراد هنا يف هذه اآلية من كلمة ) عبد اللّه عبد الفادي(أوردها املعترض 
اإلشارة إىل الشمس احلقيقية،بل إنّ املقصود ا يف هذه اآلية الكرمية هو ) الشمس(

الذي يبعثه ربه لتجديد ) ذي القرنني(ميثّله ادد اإلشارة إىل مشس اإلسالم احلقيقي الذي 
حال ختلّف األمة اإلسالمية واليت عادت مفاهيمها تغاير مفاهيم اإلسالم احلقيقية النابعة من 

  .هذا القرآن العظيم وهو الكتاب احملفوظ على مدى الدهر والصاحل لكلّ زمان ومكان
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 تكمل تالوة هذه اآلية اليت اقتطع منها املُعترض مثّ إنك إذا حاولت يا عزيزي القارئ أن
ووجد عندها (،تالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ أكملها وقال )تغرب يف عني محئة(املذكور فقرة 

أي أنّ اللّه عز وجلّ ).قوماً قُلنا يا ذا القرنني إما أن تعذّب ، وإما أن تتخذ فيهم حسنا
) وجد(احلال لدخول الواو على فعل املاضي هنا مبعىن ) الواو(قد أورد حرف العطف 

واملعىن هو أنّ استطالع هذا ادد .)علم(وهو من أفعال القلوب وينصب مفعولني ومعناه 
ألحوال األقوام الغربية قد وضح له بأنه مع وصوهلم إىل حالة التفسخ األخالقي والعقائدي 

   عليها العذاب، ووفق اإلنذار الذي أنذرفئة حق: فإنهم ينقسمون إىل فئتني.الذي هم عليه
). حسنا(وفئة تصلح للهداية وليتخذ ادد فيها . اللّه تعاىل به الذين اتخذوا للّه ولدا

هذا .وذلك إشارة إىل هذا املوج من الشباب الغريب الذي يقبل على اعتناق اإلسالم دينا
يف (فما عليه إال مراجعة مؤلّفي .ذهه) سورة الكهف(وإنّ من شاء التوسع يف فهم تفسري 

هذا التفسري الذي انطلقت فيه من منهجية القرآن الكرمي  ).ظالل تفسري سورة الكهف
  .وأصول تفسريه

فلم يعد ) هل القرآن معصوم ؟(وانطالقا مما بينته يف الرد على السؤال األول من كتاب 
لقول بأنّ السائل حني استند إىل تفسري ويكفي ا. هلذا السؤال املشار إليه من قيمة تذكر

ولكنه قدم .البيضاوي، ال يكون قد قدم للقارئ هذا النص القرآينّ بداللته البالغية املعجزة
هذا النص مبعىن ال يتفق مع دالالته احلقيقية النابعة من التسلسل املوضوعي آليات سورة 

قد خصصها للكالم عن خمتلف أدوار الكهف اليت خصصها اللّه تعاىل الذي أنزهلا ، 
املسيحية وانتهاء بتحقّق ما ورد فيها من نبوءات وإنذارات أنذرت الذين اتخذوا للّه ولدا 

إن هم أصروا على عقيدم الباطلة،أنذرم مبواجهتهم عذاب اللّه تعاىل الذي سيتجلّى 
) النجاة( يف الوقت نفسه وأنه سبحانه قد كتب.أخريا يف تدمري بالدهم يف اية املطاف

  .من التدمري املشار إليه لكلّ مسيحيٍّ يرجع عن عقيدته الفاسدة ويتخذ اإلسالم دينا له
  

وإنّ من يستغرب ). ؟هل القرآن معصوم(فهذه هي إجابيت على السؤال األول من كتاب 
.  األخريةما ذهبت إليه ، فما عليه إالّ أن ينتظر ويراقب جمريات ما حيصل يف هذه السنني

ليالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ يكتب يف نفوس خمتلف شعوب العامل املعاصر كراهية أمريكا 
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وذلك متهيدا لتدمريهم والقضاء عليهم،وذلك بعد إلقاء احلجة عليهم بصورة .وإسرائيل
ويكفي القارئ ممن .فهذا هو ما تنبأت به اآليات من سورة الكهف.قطعية يف اية املطاف

 التفاسري القدمية أن يالحظ بأنّ املفسرين القدماء أوردوا يف مقدمات تفسريهم يطالع
من : (لسورة الكهف حديثا مثبتا عن حممد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد قال فيه

فليقرأ اآليات العشر األوائل أو األواخر من ) فتنة املسيح الدجال(أراد أن يعصم من 
  إال هؤالء الغربيون الذين أدخلوا   ) املسيح الدجال(ستحق لقب وهل ا. سورة الكهف

ألف يهودي إىل فلسطني العربية وبصورة غري شرعية ويدعمون اليهود يف كلّ  )70(
 .فتدبرما يرتكبونه من جمازر وجرائم تقشعر منها األبدانّ ؟  

) آن معصوم ؟هل القر(وعلى هذه الصورة أكون قد أجبت على السؤال األول من كتاب 
وذه .وأثبت من خالل إجابيت بأنّ هذا القرآن معصوم يقيناً وذلك بسالح احلجة والربهان

وأسأله بدوري،أين عصمة ) عبد اللّه عبد الفادي(املناسبة فإني أرد على هذا املؤلّف 
ل بعد أن أثبتُّ وجود التحريف والتناقض بني معطياما ؟ ب) القدمي واجلديد(العهدين 

  وأين بإمكاننا تلمُّس هذه القداسة اليت هلما لديه ؟؟؟
  

  ]جــواب السـؤال الثاين[
  )عبد اللّه عبد الفادي(وأورد ) األرض ثابتة ال تتحرك (وكان عنوان السؤال الثاين 

خلق السماوات بغري عمد تروا –ورد يف سورة لقمان : "(يقول حتت هذا السؤال 
واألرض مددناها  –وورد يف سورة احلجر -.ن متيد بكموألقى يف األرض رواسي أ

 وألقى –وورد يف سورة النحل _ .وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كلّ شيء موزون
وورد يف سورة األنبياء -.يف األرض رواسي أن متيد بكم  وأاراً وسبال لعلّكم تدون

  )-. فجاجا سبال لعلّهم يهتدونوجعلنا يف األرض رواسي أن متيد م وجعلنا فيها –
  :فقد راح يسأل ويقول.وبعد أن استعرض تفسري البيضاوي هلذه اآليات سالفة الذكر

إذا كان واضحا أنّ األرض تدور حول نفسها مرة كلّ أربع وعشرين ساعة،وينشأ عن (
وتدور حول الشمس مرةً كلّ سنة،وينشأ عن ذلك الدوران .تلك احلركة اللّيل والنهار
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وأنّ اجلبال متنعها ,فكيف تكون األرض ممدودةً مبسوطةً ثابتةً ال تتحرك.الفصول األربعة
  ) .؟ عن أن متيد 

  
يبدو من سؤال هذا املؤلّف أنه غري ضليع  : ويف اإلجابة على هذا السؤال الثاين أقول

 الكرمي املرتل وعليه فأنى لرجلٍ مثله أن حييط علما بدالالت آيات هذا القرآن.باللّغة العربية
بلسان عريبٍّ مبني ؟ وسبق أن قلت بأنّ تفسري البيضاوي وغريه من التفاسري القدمية قد 

كتبها مؤلّفوها رمحهم اللّه تعاىل يف أزمنة مل تكن العلوم احلديثة قد ظهرت بعد،وقد كتبوا 
لح تلك لذلك فال تص.تفاسريهم تلك بدون التزامهم مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه

التفاسري القدمية لتصبح مرجعا لدراسة هذا القرآن العظيم املعجز الذي حتدى اللّه عز وجلّ 
  .به اجلن واإلنس

  
وما يلحق ا من ) األرض(بأنّ كلمة ) هل القرآن معصوم ؟(أال فاعلم يا مؤلّف : أقول

م بأنّ هذه مسائل قد أسست أنت عليها اعتراضك الذي اشتمل عليه سؤالك الثاين،فاعل
ال تعين لغةً ) األرض(فكلمة .ال تعين ما دار يف ذهنك من معىن وداللة) األرض(الكلمة 

تطلق يف اللّغة ) األرض(بل إنّ كلمة .هذا الكوكب األرضي السيار الذي نعيش فوقه
وهذا  من .مبعىن أنها تطلق على سطح األرض ) مساء(العربية على كلّ ما يقابل كلمة 

ليست أصال واحدا،ولكنها مؤلّفة ) أرض( هذه األحرف الثالثة املؤلّف منها كلمة باب أنّ
 من هذه األصول الثالثة،هو األصل الذي يتفرع عنه فروع فاألصل األول.من ثالثة أصول
، فيجوز ) مساء(يف مقابل كلمة ) أرض(هذا وباإلضافة إىل استعمالك كلمة .وتكثر مسائله

). أرض(،وأن تطلَق على قوائم الفرس كلمة ) مساء(س كلمة لك أن تطلق على الفر
وتتفرع .مبعىن أنها أرض طيبة ولينة) أرٌض أريضة: (ويتفرع عن هذا األصل األول قوهلم 

هذا وإنّ لكلمة .وتعين البساط الضخم املصنوع من وبرٍ أو صوف) إراض(عنه كلمة 
 كلّ أصلٍ منهما موضوع من حيث بل وإنّ.أصالن آخران ثابتان وال ينقاسان) أرض(

فالعرب .واألرض فيه تعين الزكمة.رجلٌ مأروض أي مزكوم: فالعرب تقول.وضعته العرب
  -راجع معجمي مقاييس اللّغة وحميط احمليط_بفالن أرض أي تغشاه رعدة: تقول



  51

  
اآليات الواردة يف ) األرض(واستنادا إىل ما بينه أصحاب معاجم اللّغة العربية، فإنّ كلمة 

،واليت أوردها هذا املؤلّف يف )لقمان،احلجر ،النحل واألنبياء(العائدة إىل السور األربعة 
يف السور املذكورة بداللة أصلها ) األرض(يكون اللّه عز وجلّ قد أورد كلمة .سؤاله الثاين

األول الذي بيتاه آنفا،وهو داللتها على سطح األرض وأدميها وليس داللتها على هذا 
خصوصا وأنّ هذه الكلمة .ليس إالّ) مساء(لكوكب السيار،وقد وردت يف مقابل كلمة ا

وردت معرفةً بأداة التعريف الدالّو على املعهود الذهين لتشري إىل سطح األرض الذي نعيش 
 يف اآليات املذكورة عن هذا )األرض(وبألفاظ أخرى فإنّ اللّه تعاىل قد عبر بكلمة .فوقه

ة خملوقات اللّه عز وجلّالسطح األرضيه جلّ . الذي يعيش فوقه هذا اإلنسان وبقيوإن
  .شأنه يصف بذلك احلالة الراهنة لسطح هذا الكوكب األرضي السيار وأدميه

  
واستنادا إىل ما بينته آنفا،فقد اتضح خطأ صياغة اجلملة األوىل من هذا السؤال الثاين 

إذا كان واضحا أنّ األرض ( فيها قول املعترض واليت ورد) هل القرآن معصوم ؟(لكتاب 
فاخلطأ يف صياغة هذا النص  يرد من ).تدور حول نفسها مرة كلّ أربع وعشرين ساعة

  :جهتني 
 فمن حيث اجلهة األوىل فقد دلّ هذا النص على أنّ كاتبه جيهل داللة كلمة – أوال

  .الواردة يف هذه اآليات األربعة الكرمية) أرض(
أما من حيث اجلهة الثانية فقد كان من واجب كاتب هذا النص  ، إذا أراد التعبري  و-ثانيا

عن كوكبنا السيار الذي نعيش على أدميه،كان عليه أن يقرن بكلمة ) أرض(بكلمة 
إنّ (أو يقول ..).إنّ كوكب األرض يدور حول نفسه(وليقول ) كوكب(كلمة ) األرض(

ويف كلتا احلالتني فإنّ اعتراض هذا املؤلّف ال يكون ..).الكرة األرضية تدور حول نفسها
الواردة يف هذه اآليات التابعة لتلك السور ) األرض(بسبب أنّ كلمة .يف حملّه إطالقا

ومل يوردها للتعبري ا عن هذا ) مساء(األربعة، قد أوردها سبحانه وتعاىل يف مقابل كلمة 
  .وضحناه من جهة داللة هذه الكلمة لغوياووفق ما سبق لنا أن .الكوكب األرضي السيار
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 ضليل الذي حاول السائل أن يضلّل به املسلم واملبينغم من كشفنا الغطاء عن هذا التوبالر
ومساعدة من جانبنا القارئ املسلم على كشف حقيقة ما .على جهل املؤلّف باللّغة العربية

فكيف تكون ( واستند إليه وقال انتهى إليه هذا املؤلّف من استنتاج أقامه على باطلٍ
فأرى أنّ من . ) األرض ممدودة مبسوطة ثابتةً ال تتحرك،وأنّ اجلبال متنعها عن أن متيد ؟

ويكون .املناسب أن أقوم بشرح تلك اآليات األربعة اليت أوردها املؤلّف يف سؤاله الثاين
ق بدالالت تلك قصدي من هذا الشرح هو وضع القارئ املسلم يف وضوح رؤية مبا يتعلّ

  .اآليات القائمة على منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه
  
 ،وهي اآلية اليت أوردها املؤلّف املذكور،  من سورة احلجر19فأتناول بالتدبُّر اآلية -1

واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كلّ شيٍء (واليت قال اللّه تعاىل فيها 
يامنا بتدبر هذه اآلية ينبغي علينا معرفة السياق املوضوعي الذي وردت وقبل ق.).موزون

إذا عدنا إىل اآليات األوائل من سورة احلجر، : ضمنه هذه اآلية الكرمية ولتدعمه ، فأقول
) وقف(وأتبعها بإشارة ) ألر(يتبين لنا بأنّ اللّه عز وجلّ قد استهلّها باألحرف املقطّعة 

إىل أنّ ما سيورده اللّه تعاىل يف هذه السورة من مضامني،فستكون  تنبيها لذهن القارئ 
مضامني تتعلّق ليس بزمان نزول هذا القرآن ايد،ولكنها تتعلّق باألزمنة املقبلة،تلك 

أي ) آيات الكتاب وقرآن مبني(األحداث اليت سيثبت من خالهلا مصداقية قوله تعاىل 
املُنبأ عن نزوله يف الكتب السابقة، ) الكتاب(كّل مصداقية أن هذه اآليات النازلة ستش

عريف اليت تفيد املعهود الذهينكما ستثبت .بداللة تعريف كلمة كتاب هنا بأداة الت
ومبعىن أنّ هذا الوحي النازل سيصبح يف املستقبل كتابا ) وقرآن مبني(مصداقية قوله تعاىل 

وقد راح اللّه عز ).ص(لى حممد سيد املرسلني مقروءا ، تبين آياته مجيع التعاليم املرتلة ع
إنا حنن نزلنا (وجلّ وبعد هذا التمهيد الذي بيناه،ويف اآلية التاسعة خاصة يتنبأ ويقول 

) قرآن(ولنالحظ كيف استبدل اللّه عز وجلّ يف هذه اآلية صفة .).الذّكر وإنا له حلافظون
هذا وإنّ الوعد الوارد يف هذه اآلية .النصيحةهذه الصفة اليت تعين الشرف و) الذّكر(بصفة 

وهو من األمهّية مبكان لكون هذا القرآن قد أنزل ربنا عز وجلّ .هو وعٌد متعلٌّق باملستقبل
هذا واعلم يا .آياته على قوم اشتهروا باألمية من بني األمم احمليطة م يف ذاك الزمان
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وردها املؤلّف املذكور،قد ورد مضموا يف  اليت أ19عزيزي القارئ املسلم بأنّ هذه اآلية 
سياق إثبات مصداقية نبأ هذا الوعد القاضي باحملافظة على القرآن ايد املتصف بكونه 

  .ومعناه الشرف والنصيحة) الذّكر(
  

القرآن ( دليال يثبت منه مصداقية أنّ 19وكيف أصبح مضمون هذه اآلية : فتسألين 
  ة اللّه تعاىل وحفظه على الدوام ؟ سيكون مشموال بعناي) الذكر

واألرض ممدناها وألقينا فيها ( على سؤالك هذا فقد راح اللّه عز وجلّ يقول ولإلجابة
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له .رواسي وأنبتنا فيها من كلّ شيٍء موزون

سلنا الرياح لواقح وأر.وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما نرتّله إالّ بقدرٍ معلوم.برازقني
وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن .فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له خبازنني

علما بأنّ هذا .فهذه اآليات جمتمعة تكمل مضامينها بعضها البعض اآلخر.).الوارثون
أورد آيةً واحدة من مجلة هذه اآليات اليت تشكّل الدليل على مصداقية أنّ   املؤلّف

  .سيكون مشموال بعناية اللّه وحفظه على الدوام) القرآن الذكر(
  

 بأنّ اللّه تعاىل قدم يف هذه اآليات سالفة الذكر مجلة عناصر تألّف فاعلم يا عزيزي املسلم
فهو تعاىل قد قدم موضوع معاش اإلنسان على سطح هذه الكرة .منها الدليل املطلوب

فهو جلّ شأنه قد وجه أنظارنا إىل . ليل املطلوباألرضية مثاال يستقي من تفاصيله الد
حياة هذا اإلنسان،ولفت نظرنا إىل كيفية تأمني خالقه له مجيع متطلّبات معاشه واليت لو 

األمر .أنه قد نقص أحد عناصرها ، لكان نسل هذا اإلنسان قد توقّف وانقرض جنسه
ففي هذه اآلية .قّق مشيئته ونفاذ أمرهالدالّ على أنّ اللّه تعاىل إذا أراد شيئا،يهيئ أسباب حت

). واألرض مددناها(األوىل قد بين لنا اللّه عز وجلّ أوزل عنصر من هذه العناصر وقال 
وقوله ).وجعلنا األرض بساطا(قوله تعاىل يف سورة نوح ) مددناها(ويفسر معىن كلمة 
واألرض ( النازعات وقوله تعاىل يف سورة).وجعلنا األرض مهادا(تعاىل يف سورة النبأ 
  وكأنّ اللّه عز وجلّ قد قال بألفاظ أخرى انظروا أيها الناس إىل هذا).بعد ذلك دحاها
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فإنّ ) كرة(الكوكب األرضي السيار،فبالرغم من أنه من حيث تكوينه هو على شكل 
اإلنسان قادر على أن يعيش على سطحه وهو ال خيشى أن يطري يف اهلواء وال أن ينقلب 

وذلك بسبب أننا جعلنا سطح هذه الكرة األرضية مدحوا وممهدا للعيش فوقه .نبهعلى ج
ومن مثّ تناول اللّه تعاىل ثاين عنصر من هذا الدليل وقال .وكأنه بساط يفترشه هذا اإلنسان

أي طولناها،بل إنه قد ورد يف معجم ) مددناها(وال يعين قوله تعاىل ) واألرض مددناها(
مددت األرض مدا إذا ازددت فيها ترابا أو مسادا من غريها فيكون (ول لسان العرب تق

هو ) واألرض مددناها(وعليه فاملقصود من قوله تعاىل هنا .).أعمر هلا وأكثر ريعا ملزرعها
أنّ اللّه عز وجلّ مل يدع سطح األرض لشأنه ولينضب غذاؤه ،وإىل أن يعود بعد ذلك غري 

 وجلّ يوجه أذهاننا يف هذا املقام إىل حقيقة علمية مل تكن بل إنّ اللّه عز.صاحل للحياة
معروفة زمن إنزال هذا الكتاب العزيز، وهي أنّ جو هذه الكرة األرضية يعج يف حقيقة 

الذي تسبب يف تكوين هذه الكواكب ) االنفجار العظيم(أمره بذرات غبار ناتج عن 
 تساقط هذا الغبار الكوين على سطح األرض وتلك ارات،فهو تعاىل ينبهنا إىل أنّ يف

إىل جانب أنّ اللّه عز وجلّ قد .فائدة وحكمة، وهو أنّ هذا الغبار ميدها مبقومات احلياة
هيأ روث احليوانات األهلية سببا ووسيلة لتغذية هذا السطح األرضي ذا الروث كسماد 

أي مَددناها ) األرض مددناهاو(فهذا هو معىن قوله تعاىل .يكمل مهمة الغبار اجلوي
ومن مثّ فقد أضاف اللّه تعاىل العنصر الثالث .بالغذاء الذي يعينها على استمرار عطائها

) يف(أي أنه تعاىل أتى حبرف اجلر ) وألقينا فيها رواسي(الذي يتألّف منه هذا الدليل وقال 
يف ) وضعنا(أي )  رواسيوألقينا يف األرض(وليصبح معىن قوله تعاىل ) ألقينا(كصلة لفعل 

ولتصبح هذه اجلبال خزانات مياه لسقاية سطح .هذه األرض رواسي أي جباال راسيات
ومل يقف جلّ شأنه عند حد بيان هذا العنصر الثالث الذي .األرض وسقاية هذا اإلنسان

ومن ).وأنبتنا فيها من كلّ شيء موزون(يتألّف منه هذا الدليل،بل أضاف تعاىل يقول 
قوله تعاىل هذا فقد حرك اللّه عز وجلّ عقولنا لتعمل ولتفكّر ولتدرك بأنه من غري خالل 

املعقول أن حيدثَ هذا التعدد وذاك التنوع فيما نراه من خمتلف أنواع النبات ومن خمتلف 
أشكاله، أن حيدث ذلك صدفة من نفسه، ومن دون تدخل اللّه اخلالق الذي يقصد تأمني 

وعليه فإنّ يف قول اللّه تعاىل .ته ومن مجلتها تأمني معاش هذا اإلنسانمعاش مجيع خملوقا
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قد أشار تعاىل به إىل مشيئة هذا اخلالق الذي شاء أن ) وأنبتنا فيها من كلّ شيء موزون(
  .يحدثَ ذلك لتأمني معايش اإلنسان وبقية الكائنات احلية املخلوقة

  
وجعلنا (يت بيناها فقد أضاف موضحا وقائال وبعد أن عدد اللّه عز وجلّ هذه العناصر ال
وإن من شيء إال وعندنا خزائنه وما نرتّله إالّ .لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له .بقدر معلوم
ية الكرمية اليت اقتطعها هذه اآل. من سورة احلجر19فهذه هي دالالت اآلية .).خبازنني
عن سباقها وسياقها وحماوال أن يوهم القارئ املسلم بأنّ ) هل القرآن معصوم ؟(مؤلّف 

وهو ال يدري أنه من .تلك اآلية املذكورة تتضمن معاين تتناقض ومعطيات العلم احلديث
 خالل حماولته هذه قد كشف عن ضعفه اللّغوي وعن مدى جهله باللسان العريب وعن

ولعلّ املؤلّف .عدم إحاطته باحلقائق اليت تضمنتها اآلية املشار إليها من سورة احلجر
املذكور يتعظ مبا بيناه له من دالالت هذه اآلية ،وأن يعزم على هجر تفسري البيضاوي 

  .الذي ال يليق أن يكون وسيلة دراسة لتعاليم هذا القرآن ايد
  
وألقى يف ( اليت قال تعاىل فيها  من سورة النحل15ومن مثّ أتناول بالتدبر اآلية -2

وهذه هي اآلية الثانية اليت )..األرض رواسي أن متيد بكم وأارا وسبال لعلّكم تدون
من خالله جهل املؤلّف باللسان العريب أوردها املؤلّف قبل طرح سؤاله الثاين الذي أثبت .

فكيف تكون األرض ممدودة (د تساءل فهو كان ق.هذا اجلهل الذي جتلّى هنا من جديد
أي أنه اعترض على قول اللّه ). ؟مبسوطة ثابتة ال تتحرك،وأنّ اجلبال متنعها عن أن متيد

) متيد(أما من حيث داللة فعل ).رواسي أن متيد بكم(تعاىل يف هذه اآلية من سورة النحل 
هذا وإنّ كلمة .غوماد الشيء معناه حترك وزا.فهو فعل مضارع مؤنث غائب من ماَد

ال بد أن يكون : فأقول.تعين اضطراب  الشيء العظيم) معجم مفردات الراغب(يف ) امليد(
القارئ املسلم قد الحظ من خالل دالالت اآلية من سورة احلجر بأنّ اللّه عز وجلّ قد 

كشف عن حكمة جليلة كامنة وراء وضع هذه اجلبال الراسيات يف القشرة األرضية ،وهو 
اللّه عز وجلّ قد جعل هذه اجلبال مبثابة خزانات مياه ملطر السماء وثلوجها،ولتمد أنّ 
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أما يف هذه اآلية الكرمية من سورة النحل فقد كشف اللّه العزيز .اإلنسان وغريه مباء احلياة
عن حكمة ثانية كامنة وراء وضع هذه اجلبال يف أمكنتها،وهذه احلكمة الثانية قد أماط 

وهو أنّ من معاين ) معجم مفردات الراغب(والنابعة مما أورده ) .متيد بكم(نها فعل اللثام ع
  .اضطراب الشيء العظيم) امليد(
  

 هو تكوين هذه القشرة األرضية الذي جعلها اللّه العزيز بساطا هلذا فالشيء العظيم
ي يف فاحلكمة من وجود هذه اجلبال الراس.اإلنسان،وجعلها مهادا له،ودحاها من أجله

وهذه حقيقة قد أثبتها .أمكنتها يساعد هذه القشرة األرضية على الثبات وعدم الزيغان
فمساحات قشرة األرض السهلية حمصورة بني خمتلف جبال األرض وهلذا .العلم احلديث

هذا وإنّ هذه احلقيقة العلمية تكشف .السبب فال حيدث زيغان يف هذه القشرة األرضية
فإن هو شاء .ذه احلقيقة العلمية املشار إليها) لقرآن معصوم ؟هل ا(عن جهل مؤلّف 

وما ورد فيها ) دائرة املعارف الربيطانية(اختصار الطريق،فما عليه إال أن يراجع موسوعة 
فهناك أوردوا هذه احلقيقة اليت أشارت إليها هذه اآلية من سورة ).جيولوجي(حتت كلمة 

وقد عبروا . تساعد على إحداث توازن يف قشرة األرضالنحل ، تلك احلقيقة العلمية اليت
وليس بعسري على هذا املؤلّف أن يقوم ).Isostasy(عن هذه احلقيقة العلمية بكلمة 

  .بتلك املراجعة
  
 اليت أوردها املؤلّف )األنبياء( من سورة 31وأتناول اآلن بعملية التدبر هذه اآلية -3

وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد م وجعلنا فيها (ها املذكور واليت قال اللّه تعاىل في
  فاملؤلّف املذكور قطع هذه اآلية أيضا عن سياقها.).فجاجا سبال لعلّهم يهتدون

ومن يقُل منهم إين إله (ذلك أنّ اللّه عز وجلّ قال قبل هذه اآلية بآيتني . املوضوعي أيضا
اح اللّه عز وجلّ يقدم الدليل ور.).من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني

فلفت نظرنا إىل أسلوبه تعاىل يف إنشاء هذا الكون املادي وقال .العلمي إلثبات ألوهيته
أومل ير الذين كفروا أنّ السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من املاء كلّ (

الذي أنزله قبل أربعة فأشار سبحانه وتعاىل من خالل قوله هذا .) شيء حيٍّ أفال يؤمنون
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عشر قرن من الزمان ،أقول أشار إىل ما كشف عنه العلم احلديث مبا يتعلّق ببدء هذا 
انفجار (وحدث فيه .وهو أنّ هذا الكون كان مضغوطا يف حجم ال يكاد يذكر. الكون
متخض عنه فتق تلك الذرات املضغوطة ،وتولّدت بالتايل هذه الكواكب اليت ال ) عظيم

وهي حقيقة اصطلح علماء الغرب على .يف السماء ،ومنها هذه الكرة األرضيةتحصى 
وأنّ االنفجار العظيم املذكور قد قدر العلماء أنه قد ).نظرية االنفجار العظيم(تسميتها 

  .حدث قبل ما يقارب عشرين مليار عام
  

وقد أثبتت .لقدرتهوقد أثبتت هذه النظرية بأنّ هذا الكون خملوق بقدرة إله قادر ال حدود 
إىل جانب أنّ هذه النظرية قد .هذه النظرية املشار إليها مصداقية دليل ألوهية اللّه عز وجلّ

أثبتت إعجاز هذا القرآن العظيم الذي أتى ذه احلقيقة العلمية قبل أربعة عشر قرن من 
ن حقائق أخرى أضاف بيا.فلما فرغ اللّه عز وجلّ من تقدمي هذا الدليل العلمي.الزمان
وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد م ( اليت قال تعاىل فيها 31فأتى ذه اآلية .علمية

أما احلقيقة األوىل فقد تضمنها قوله تعاىل .).وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلّهم يهتدون
  .وقد أتينا على بيان دالالا حني شرحنا اآليتني السابقتني) وجعلنا يف األرض رواسي(
  

وقد .وقد لفت اللّه تعاىل أذهاننا إىل حقيقة علمية ثانية ظاهرة آثارها يف القشرة األرضية
وتتجلّى هذه .) .وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلّهم يهتدون(عبر تعاىل عنها بقوله تعاىل 

احلقيقة العلمية املشار إليها هنا يف وجود طرقات ما بني جبال األرض اليت مل تنشأ قائمة 
ولوال أن جعل اخلالق اجلبال على احلالة املذكورة ،ولوال وجود هذه .دران بل متدرجةاجل

. السبل ما بني اجلبال،لكان قد تعسر على البشر أن يهتدوا ليعرف بعضهم بعضا من جهة
  وقد بين تعاىل هذه .والستحال على القوم الواحد التعرف إىل مجيع أرجاء املعمورة

ليصرف ) يهتدون(وحاذفا مضاف فعل .) لعلّهم يهتدون(وله تعاىل املعلومة من خالل ق
وعلى هذه الصورة فقد أثبت من خالل شرحي هذه اآلية .هذا الفعل إىل أكثر من معىن 

جيهل اللسان العريب من جهة، ) هل القرآن معصوم ؟( من سورة األنبياء أنّ مؤلّف 31
 اآلية الكرمية قبل ما يقارب أربعة عشر قرن من كما جيهل احلقائق العلمية اليت بينتها هذه
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وأنه قد قطع هذه اآلية املذكورة عن سياقها املوضوعي من جهة .الزمان من جهة ثانية
  .واستدلّ ا على مفهومه اخلاطئ إياها بدافع اعتماده على تفسري البيضاوي رمحه اللّه.ثالثة

  
وهو الذي  (اليت قال اللّه تعاىل فيهالرعد ولذلك أنتقل لتدبر اآلية الثالثة من سورة ا-4

مد األرض وجعل فيها رواسي وأارا ومن كلّ الثمرات جعل فيها زوجني اثنني يغشي 
  .).الليلَ النهار إنّ يف ذلك آليات لقوم يتفكّرون

فهو قد .على نفس ما فعله بالنسبة لآليات السابقة) هل القرآن معصوم ؟(وقد أقدم مؤلّف 
وهو الذي مد األرض وجعل فيها (هذه اآلية الكرمية الفقرة األوىل منها وهي اقتطع من 
وكان قصده من ذلك .بل وقطع هذه اآلية الكرمية عن سياقها املوضوعي أيضا) .رواسي

وهو .كلّه إيهام القارئ بأنّ الكرة األرضية هي يف نظر هذا القرآن أرضا ممدودة منبسطة
  .ديثقول يتناىف ومعطيات العلم احل

  
   أنّ املقصود من كلمة-) 1: (ويعلم القارئ املسلم بأين أثبت حىت اللحظة األمور التالية

. يف هذه اآليات الكرمية اإلشارة إىل القشرة األرضية ووصف حالتها الراهنة) األرض (
بالتايل جهل املؤلّف املذكور باللّسان العريب بأنّ املؤلّف املذكور -)2. (وأثبت قد  وأثبت

جعل تفسري البيضاوي حكما على كتاب اّهللا العزيز وانطلق بالتايل يف اعتراضاته على هذا 
 وأنّ املؤلف املذكور قد عمد إىل اقتطاع فقرات -)3. (القرآن العظيم من منطلق خاطئ

ويف وقت ال .من آيات،وعتم يف الوقت نفسه على سياقها املوضوعي تضليال للقارئ املسلم
ذلك أن هذا .أية فقرة قرآنية عن سباقها وسياقها وتسلسلها املوضوعيجيوز فيه قطع 

القرآن العظيم متسلسل املضامني من أول حرف من حروف سورة الفاحتة إىل آخر كلمة 
  –) فن االختزال يف القرآن الكرمي(راجع مؤلّفي –. من كلمات آخر سورة من سوره

ملؤلّف املذكور من اآلية الثالثة من سورة وبصدد الكالم عن هذه الفقرة اليت اقتطعها ا
وهي تعين ) أملر(إنّ اللّه عز وجلّ قد استهلّ سورة الرعد بأحرف املقطّعات : الرعد،أقول

وآيات هذا الكتاب تشهد على أين .أنا اللّه العليم البصري الذي ال يغيب عن ناظري شيء
 يقدم يف اآلية الثانية الدليل وقد راح تعاىل.ّ على هذا الرسول األمي )حق(أنزلت ما هو 
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فأعطانا حملة من واقع هذا الكون تشهد ).العليم البصري(على مصداقية كون اللّه تعاىل 
أي أنّ ).رفع السماوات بغري عمد تروا(فهو تعاىل : على مدى سعة علم اللّه عز وجلّ 

 هذه السماوات من على حني أنّ ما يف.علم اإلنسان يصل إىل رفع شيء على قوائم مرئية
كواكب فهي مرفوعة بغري عمد وال ريب،إشارة إىل اجلاذبية الباطنية لكل كوكب منها 

وكان القصد من هذا املثال التنبيه إىل أنّ اللّه .إىل جانب خضوعها مجيعها لقوانني طبيعية
ن أنظار الذي أنزل هذا الكتاب احلق على عبده،بإمكانه يئة وسائل غري مرئية وخافية ع

  .الكافرين به، ولن تبدو تلك الوسائل واألسباب إال عند ظهور نتائجها
  

ومن مثّ فقد راح تعاىل يقول يف اآلية الثالثة اليت اقتطع املؤلّف املذكور جزء منها وخالفا 
وهو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأارا ومن (قال .لتسلسل اآليات املوضوعي
 زوجني اثنني يغشي الليلَ النهار إن يف ذلك آليات لقوم كلّ الثمرات جعل فيها

إىل ) وهو الذي مد األرض(وقد لفت اللّه عز وجلّ أذهاننا من خالل قوله .) .يتفكّرون
واسع علمه تعاىل وكيف أنه مد هذه القشرة األرضية مبواد خصبها من غبار كوين إىل 

ى علم اللّه الواسع ورؤ.مساد طبيعييته النافذة إىل جعل هذه اجلبال الراسيات كذلك أد
مبثابة خزانات سالت منها املياه على شكل أار لتساعد على بقاء مجيع ما خلق اللّه تعاىل 

). وجعل فيها رواسي وأارا(ومعبرا عن هذه احلقيقة بقوله تعاىل .من كائنات حية
ومن كلّ (وقال ) البصريالعليم (وأضاف جلّ شأنه حقيقة ثالثة للتدليل على كونه 

ومنبها عقول الناس قبل أربعة عشر قرن من الزمان إىل ) الثمرات جعل فيها زوجني اثنني
وحىت عقل هذا اإلنسان فال .أنّ كلّ خملوق قد جعله اخلالق من ذكر وأنثى أي زوجني

ى واسع وقد لفت تعاىل أذهاننا إىل حقيقة رابعة دالّة عل. يستقيم إالّ بتوجيه وحي السماء
  مبعىن أنّ الظالم ال وجود حقيقي له).اللّيلَ النهاريغشي : (علم اللّه العليم البصري قائال 

إشارة إىل أنّ نور احلق املرتل على هذا . وأما النور فيتضمن قوة تزيل الظالم وتستأصله
  .النيب األمي سيستأصل هذا الظالم املخيم على عقول الناس والعرب اجلاهليني

  .)إنّ يف ذلك آليات لقوم يتفكّرون(وقد اختتم اللّه عز وجلّ هذه اآلية الثالثة بقوله تعاىل 
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فنبه تعاىل إىل أنّ أصحاب العقول املتفكّرة تستطيع أن تستفيد من معطيات هذه احلقائق 
الذي ) اللّه العليم البصري(األربعة الكونية اليت ذكرناها هلم تدليال على كون اللّه تعاىل هو 

فمن .بإمكانه أن ينصر هذا الرسول األمي على أعدائه، وجيعله سيد العامل يف اية املطاف
  لكن الذي ال يستفيد.استفاد من عرب هذه املعطيات األربعة يفوز باإلميان ذا احلق النازل

  .سالموهي حقيقة أثبت مصداقيتها مسري تاريخ رسالة اإل. سيكون من املتخلّفني اخلاسرين
  

قد اقتطع من اآلية العاشرة من سورة ) هل القرآن معصوم ؟(هذا وإنّ مؤلّف  -4
خلق السماوات بغري عمد تروا وألقى يف األرض رواسي (لقمان قوله تعاىل 

وليوحي للقارئ املسلم مبا شاء أن يبلبل أفكاره به،وعلى شاكلة ) أن متيد بكم
 ّة اآليات اليت استدلوال أراين إال وأنّ القارئ املسلم عاد .اما فعل يف بقي

وليس داللتها على .الدالة على القشرة األرضية) األرض(متفهما معىن كلمة 
وكيف أنّ اجلبال الرواسي تؤدي مهمتني .هذا الكوكب األرضي السيار

 قيامها خبزن املياه والثلوج النازلة من السماء لتفجرها املهمة األوىل: عظيمتني 
 هي احملافظة على توازن سطح األرض املتواجد ما واملهمة الثانية. وأاراينابيع

فاجلبال متنع .وهي حقيقة علمية قال ا علماء القرن العشرين.بني تلك اجلبال
القشرة األرضية من أن متيد وليس أنها متنع هذا الكوكب األرضي من أن مييد 

  .فتفكّر.
بأنّ القرآن معصوم عن بيان ) عبد اللّه عبد الفادي(واآلن ،وبعد أن أثبت لك يا سيد 

اخلطأ اجلغرايفّ ،ومعصوم عن خمالفة ما يكشف عنه العلم مهما بلغ اإلنسان من الرقّي 
ته .العلميره مبنهجيك مل تدرس القرآن الكرمي من باب تدبفهل عاد بإمكانك االعتراف بأن

لكين ال أالحظ فيك هذه . احلقيقةوأصول تفسريه ؟ هذا إن كنت طالب حق  وباحث عن
العهد (املزية،بسبب أنك تقدس جمموعة قصصٍ كتبها بشر أمثالك،وباعتراف الذين طبعوا 

  .فتفكّر).مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق(يف بريوت وبرعاية ) القدمي والعهد اجلديد
  

  ]جواب السؤال الثالث[
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عبد اللّه عبد (وأورد ).وم للشياطنيالنجوم رج: (  وكان عنوان السؤال الثالث-3
ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح (جاء يف سورة املُلك :يقول حتت هذا السؤال ) الفادي

إنا (وجاء يف سورة الصافات .).وجعلناها رجوما للشياطني وأعتدنا هلم عذاب السعري
نا تامساء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كلّ شيطان مارد اليسمعون إىل املأل زي

األعلى ويقذفون من كلّ جانب دحورا وهلم عذاب واصب إال من خطف اخلطفة 
ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها (وجاء يف سورة احلجر .).فأتبعه شهاب ثاقب

  .).للناظرين وحفظناها من كلّ شيطان رجيم إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني
  

ر إليه يرجع يف تفسري هذه اآليات سالفة الذكر ،وعلى عادته، إىل وكان املؤلّف املشا
إذا كان كلّ كوكبٍ هو عاملٌ ضخم، : (وانتهى من ذلك ليسأل.تفسري البيضاوي

 ،ائي يف فضاء ال شاسعة والكواكب هي ماليني العوامل الضخمة تسبح على أبعاد
حجم اإلنسان،ليضرب ا فكيف نتصور الكواكب كاحلجارة يمِسك ا مالك يف 

الشيطان منعا له من استماع أصوات سكّان السماء ؟ هل كلّ هذه األجرام السماوية 
خلقت لتكون ذخرية أو عتادا حربيا لرجم الشيطان حىت اشتهر امسه بالشيطان الرجيم 
؟وكيف يطرح املالئكة الكواكب ؟ وكيف يحفظ توازن الكون إذا سارت الكواكب 

   ؟ هايف غري فلك
  

 االعتقاد بوجود يؤسفين أن أقول بأنّ: فأقول يف اإلجابة على سؤال املؤلّف املذكور
إنما هو اعتقاد دخيلٌ على ) الشيطان(له كيانه اخلاص وامسه ) خملوق من روح خبيث(

وخاصة منها ) أهل الكتاب(وإنّ اجلهة اليت أوحت ذا االعتقاد هي عقائد .تعاليم اإلسالم
هذه القصص ).األناجيل األربعة(يحيني الذين قدسوا قصَص ما يسمونه عقائد املس

املشار إليه كوجود مستقلٍّ ) الشيطان(اإلجنيلية اليت بثّت يف أذهان أتباعها االعتقاد بوجود 
الذي اعتقد بوجوده ) شيطان(وبالتايل فقد تأثّر املفسرون املسلمون القدماء مبفهوم 

بتفسري استند إىل ) شيطان(سروا اآليات اليت وردت فيها كلمة وف.املسيحيون من حوهلم
أقول فسروها رمحهم اللّه تعاىل باملفهوم الذي أشاعه .مفهوم املسيحيين املتعلّق بالشيطان
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املسيحيون بينهم قدميا يف شبه جزيرة العرب اليت كان سكّاا أميون واليت مل يبعث اللّه 
من ) شيطان(ففسروا اآليات اليت وردت فيها كلمة .يلتعاىل فيهم رسوال من زمن طو
يف معاجم اللّغة العربية، ومن دون أن يتقيدوا حني ) شيطان(دون أن يراجعوا داللة كلمة 

  .التفسري مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه
  : ،فأقوليف اللّّّغة العربية) شيطان(وتسألين هنا يا عزيزي القارئ املسلم عن دالالت كلمة 

وأطلقت .النون فيها أصلية من شطن) :شيطان(أنّ كلمة ) مقاييس اللّغة(ورد يف معجم 
ذلك أنّ .هذه الكلمة على بعد كلّ من يستحق هذه التسمية بعده عن احلق ومترده عليه

واستنادا .يف عرف اللّغة العربية) شيطان(كلّ عات متمرد من اجلن واإلنس والدواب هو 
أي كأنه رؤوس ) طلعها كأنه رؤوس الشياطني(ذا املفهوم فسروا قول اللّه تعاىل إىل ه

هي على ) شيطان(مثّ إنّ كلمة .تسمى ا احلية أيضا) شيطان(احليات،ومن باب أنّ كلمة 
  أما إذا اعتربنا نوا زائدة فتعود كلمة .هذا على اعتبار أنّ النون فيها أصلية).فَيعال(وزن 

  
هذا ومل خيالف معجم .. .ومشتقّة من شاط ومبعىن احترق).فعالن(على وزن ) انشيط(
لكنه زاد على ما ورد فيه استنادا ألحد ) مقاييس اللّغة(ما أورده معجم ) حميط احمليط(

تشري إىل روح خبيث ال يرى ويستشعر بأنه أقبح ما يكون ) شيطان(املؤلّفات بأنّ كلمة 
وقال يضرب به املثل يف .دافع إىل هذا النقل معتقده كرجلٍ مسيحيولعلّ ال.من املخلوقات

  .وجيمع على شياطني.اخلُبث والدهاء والعدوان
  

تقول : اشتقّت إما من شطن) شيطان(أنّ كلمة ) أقرب املوارد(كذلك ورد يف معجم 
وشطن .هو احلبل الطويل:والشطن .أمست بعيدة :وشطنت الدار .شطن عنه أي بعد عنه

إذا احتد :واستشاط غضبا.وشاط الشيء معناه احترق.احبه مبعىن خالف صاحبه يف نيتهص
فهذه هي يا عزيزي القارئ املسلم دالالت .وشاط فالنٌ معناه هلك.يف غضبه والتهب

وال عالقة هلذه الدالالت .يف لسانك العريب الذي نزل به القرآن الكرمي) شيطان(كلمة 
) شيطان(حول هذه الكلمة ) عبد اللّه عبد الفادي(يحيون أمثال باملفهوم الذي يعتقده املس

  .وبدافعٍ مما هو وارد يف األناجيل األربعة
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  هالّ أطلعتين على نصوص إجنيلية تصدق ما ذهبت إليه ؟ :  من جديدوتسألين يا عزيزي
يح فهذه األناجيل األربعة قد صور كاتبوها املس.أجل يا عزيزي املسلم: فأجيبك وأقول

الناصري وكأنه قد بعثه ربه ليشفي البيئة اليهودية من الشياطني الذين حلّوا يف نفوس 
   : 4/24فقد ورد يف إجنيل متى اإلصحاح .كثرية من الرجال والنساء يف ذاك احلني

من املمسوسني والذين يصرعون : فأتوه جبميع املرضى املصابني مبختلف العلل واألوجاع(
  الذي استوىل عليه الشيطان: املمسوس : 22وقد ورد يف احلاشية رقم -).يف رأس اهلالل

  .).وبامسك طردنا الشياطني (7/22كذلك ورد يف إجنيل متى اإلصحاح 
وملا كان املساء أتوه بكثريٍ من املمسوسني،فطرد األرواح بكلمة  (8/16ويف اإلصحاح 

 فقد ورد 8/28 اإلصحاح ،ويف)طرد الشياطني وغرق اخلنازير(وورد حتت عنوان ).منه
وكانا شرسني جدا حىت ال يستطيع أحد أن مير .تلقّاه رجالن ممسوسان خرجا من القبور(

فتوسل إليه الشياطني قالوا  (8/31وورد يف إجنيل مىت نفسه اإلصحاح ).من تلك الطريق
  ).إن طردتنا فأرسلنا إىل قطيع اخلنازير

 إن خرجا حتى أتوه بأخرس وما (33-9/32كذلك ورد يف متى اإلصحاح 
أقيموا املوتى  (10/8وورد يف مىت اإلصحاح .).فلما طرد الشيطان تكلّم األخرس.ممسوس

وأما إذا كنت  (12/28كما ورد يف مىت اإلصحاح .).وأبرئوا الربص واطردوا الشياطني
ا إنّ ابنيت يتخبطه (15/22وورد يف مىت اإلصحاح .) أنا،بروح اللّه أطرد الشياطني

وانتهره يسوع فخرج منه  (17/18وورد يف مىت اإلصحاح .)الشيطان ختبُّطا شديدا
وهذا اجلنس من الشيطان ال خيرج إالّ بالصالة  (17/21وورد يف اإلصحاح .) الشيطان
  .).والصوم

  
وقس عليها ما ورد يف بقية .فهذه نصوص استقيناها من إجنيل متى يا عزيزي القارئ املسلم

وهي نصوٌص إن دلّتك على شيء فإنما تدلّك على أنّ هذه املفاهيم اإلجنيلية . األناجيل 
اليت أوردناها كانت قد زرعت يف نفوس عامة املسيحيين قدميا وإىل يومنا هذا مفهوم 

وأنّ هذا الشيطان املزعوم يعتري بعض ) .شيطانا(وجود كيان روح شرير مستقلٍّ مسوه 
  وهي املفاهيم اخلاطئة اليت  ما زلت يا عزيزي القارئ).ممسوسني(األشخاص فيصبحوا 
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 املسلم تالحظ انتشارها يف قرى الريف املتخلّف يف جمتمعك،ويف جمتمع املسيحيني 
العربية،وعلى حسب ما أطلعنا ) شيطان(هذه الظاهرة اليت تتناىف ودالالت كلمة .أنفسهم

رين القدماء رمحهم اللّه تعاىل مل هذا وإنّ املف.عليه أصحاب معاجم لغة اللّسان العريبس
لذلك .يعصموا من تأثّرهم ذه املفاهيم اخلاطئة اليت بثّتها قصص األناجيل األربعة املعاصرة

تالحظ كيف أنّ تفسري البيضاوي ، وغريه من التفاسري ، قد فسروا اآليات القرآنية اليت 
ن منطلق هذه املفاهيم اإلجنيلية قد فسروها م) هل القرآن معصوم ؟(استدلّ ا مؤلّف 

لرسوخها يف أذهام نتيجة خمالطتهم ملسيحيي هذه املنطقة من العامل، ومل ) شيطان(لكلمة 
هذا وإنّ هذا املؤلّف حني اعترض على .العربية) شيطان(يفسروها  مبفاهيم ودالالت كلمة 

  . مفاهيم قصص أناجيلهيكون يف حقيقة األمر قد اعترض على.ما ورد يف تفسري البيضاوي
  

فقد كان من الالزم أن .فالقرآن الكرمي ، وقد حتدى اإلنس واجلن لغةً ومضمونا وخصائص
يكون حتديه شامال مجيع فنون اللسان العريب من إيراد كلماته مبعانيها احلقيقية تارة ،وتارة 

والبيان واالستعارة وأن يعمد خالل ذلك إىل التفنن يف البديع .أخرى مبعانيها اازية
فإن خال من هذا كلّه،ووردت اآليات القرآنية .والتشبيه حني يصيغ عباراته بصورة بالغية

فهذه حقيقة ينبغي لك .فال يعود هناك من ظواهر إعجاز يقينا.على شاكلة الكتب املدرسية
ردُّ وحني ت.يا عزيزي القارئ املسلم أن تضعها نصب عينيك حني تتلو آي الذكر احلكيم
بل يسعون إىل .على اعتراض هذا املؤلّف وأمثاله من الذين ال يرجون البحث عن احلقيقة

  ومستعينني مبا يف هذه التفاسري املوروثة من أخطاء.بلبلة أذهان الشباب والشابات املسلمني
  

ومن هذا املنطلق أتوجه إىل عملية تدبر اآليات القرآنية اليت أوردها املؤلّف _)1(
ولكن بناء على ) قيل وقال(كور ضمن سؤاله الثالث،ليس استنادا إىل املوروث من املذ

فأتناول أول ما أتناوله تدبُّر اآلية اخلامسة .منهجية هذا القرآن الكرمي وأصول تفسريه
ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها (من سورة امللك اليت قال اللّه العزيز فيها 

وحني نقوم بتدبُّر هذه اآلية الكرمية، .).وأعتدنا هلم عذاب السعريرجوما للشياطني 
فاعلم يا أخي املسلم بأنك إن أنت راجعت .تدبُّر ألفاظها وصياغتها البالغية من واجبنا
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فإن أنت ).اآلخرة(تستعمل نقيض كلمة ) الدنيا(معاجم اللّغة،يتبين لك بأنّ كلمة 
فلو كان القصد اإلهلي يف هذه اآلية من .دنيوينسبت شيئا إىل الدنيا،تقول هذا شيء 

هي هذه  السماء املعروفة اليت هي فوق رؤوسنا،وأنّ ) السماء(سورة امللك من كلمة 
) الدنيا(اللّه عز وجلّ قد أراد أن ينسب هذه السماء اليت هي فوق رؤوسنا إىل هذه 

ولقد زينا (ن يقول اليت نعيش على أدمي كوكبها األرضي ،لكان ينبغي له جلّ شأنه أ
) مساء(أو أن يورد كلمة ).ولقد زينا السماء الدنيا(وليس أن يقول ) السماء الدنيوية

فهذا على اعتبار أنّ كلمة ).ولقد زينا مساء الدنيا(جمردة عن أداة التعريف ويقول 
عىن اشتقاقها من دىن منه  مب) دنيا(أما إذا أخذنا لكلمة .اآلخرة(تضاد كلمة ) دنيا(

فتعود هذه الكلمة تشري إىل أنّ عامل الروحانية مراتب على شاكلة مراتب .قرب منه
وأنّ بعث األنبياء يتم يف املرتبة األوىل من عامل الروحانية الذي يبتدئ يف .العامل املادي 

  .هذه احلياة الدنيوية
دي،وعليه فقد عدنا فهذه املالحظة اللّغوية اليت بينتها آنفا ال يالحظها اإلنسان العا

الواردة يف هذه اآلية الكرمية ، تلك ) السماء(ندرك بأنّ اللّه عز وجلّ مل يقصد بكلمة 
بل قصد ا شيئا .املادية اليت هي فوق رؤوسنا واليت تعج بالكواكب والنجوم) السماء(

تتعلّق املذكورة يف هذه اآلية واملشار إليها ) السماء الدنيا(وأنّ تلك . آخر غريها
من ) الشياطني(الذي أعده اللّه سبحانه وتعاىل ملعاقبة ) عذاب السعري(مبوضوع 

ا تعاليم ) عذاب السعري(وإنّ . شياطني اإلنس واجلن ة املرتبطةمرتبط بالسماء الروحي
  .مجيع األديان السماوية

  
وال كان . إليه يف هذا املقامإنّ املفسرين القدماء رمحهم اللّه تعاىل مل ينتبهوا ملا انتبهنا: أقول

ولذلك ذهب ذهن .علم الفلك يف زمام قد وصل إىل ما وصل إليه يف زماننا احلاضر
يف هذه اآلية ) السماء الدنيا(البيضاوي وغريه من املفسرين القدماء خطأ إىل أنّ املراد من 

وفسحوا .الكرمية هي هذه السماء اليت هي فوق رؤوسنا وتعج بالكواكب والسيارات
الذي ال يبحث عن احلقيقة أن يعترض مبا ) هل القرآن معصوم ؟(بذلك اال ملؤلّف 
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واملعلوم هو أنّ ما قام .اعترض به على مضمون هذه اآلية الكرمية اعتراضا قام على باطل
  إنّ اللّه عز وجلّ قد : ومن هذا املنطلق الذي انطلقت منه أقول. على باطل فهو باطل

ليطلقها على مجيع الذين بعثهم ربهم من ) مصابيح(ه اآلية الكرمية كلمة  استعار يف هذ
 قد زين م السماء مصابيح للناساألنبياء واملرسلني واددين، والذين كانوا مبثابة 

الروحية التابعة لألديان السماوية، ويخرجون املؤمنني بإذن ربهم من الظلمات إىل النور 
وجعلناها (وأما قول اللّه تعاىل . الذي ينري ما حولهباح العادياملصوكما يفعل هذا 
رجم : واشتقّت من قولك ) رجم(مجع كلمة ) رجوما(فكلمة ).رجوما للشياطني

حميط . (وباقي املعاين متفرعة عنه.والرجم مصدر.الشيطان إذا رماه باحلجارة ولعنه وطرده
قد بين حقيقة تارخيية،وهي أنّ ) ا للشياطنيوجعلناها رجوم(وعليه فإنّ قوله تعاىل ) احمليط

كلّ إنسان،سواء أ كان من اجلن أو كان من اإلنس، وقام مبعاداة أنبياء اللّه ورسله 
واددين لدينه ، قد أصبح يف نظر تعاليم الدين ملعونا ومطرودا من رمحة ربه عز وجلّ، 

  . عذاب السعريوقد أعد اللّه تعاىل هلذا الشيطان 
  
هكذا فإنّ كلّ مسلم حني يقوم برمي نصب الشيطان باحلصى حني أدائه مناسك حجه و

يف مكّة املكرمة،إمنا يفعل ذلك كحركة رمزية ترمز إىل أنّ كلّ إنسان متصف مبا تفيده 
أي هو ملعون ومطرود من رمحة اللّه تعاىل يف نظر الدين ) رجيم(هو ) شيطان(كلمة 

من هذا ندرك بأنّ .بياء اللّه ورسله وجمددي دين اللّه املتنيالسماوي،وذلك ملعاداته أن
النجوم والكواكب السيارة اليت تدور يف  هذا الفضاء الالائي ال دخل هلا مبضمون هذه 

  .اآلية من سورة امللك من قريب وال من بعيد
  

 يف هذه اآلية واستنادا إىل هذه البينات اليت أتينا على ذكرها،يصبح معىن قول اللّه تعاىل
اخلامسة من سورة امللك،هو أنه يوجد يف حماذاة العامل املادي وقوانينه الطبيعية،عامل روحيٌّ 

وكما أنّ اللّه عز وجلّ قد زين .له قوانينه الروحية اليت وضحتها تعاليم األديان السماوية
)مساء العامل الدنيوي (يةبزينة النجوم والكواكب املاد.ن يف موازاة ذلك فقد زي) مساء العامل

دين) الروحيويترك هؤالء الرجال .بالنجوم والكواكب الروحانيني من أنبياء ورسل وجمد



  67

فكواكب . الروحانيون من اآلثار، ما تتركه الكواكب والنجوم املادية من آثار متشاة
 العامل الروحي وإنّ كواكب.عاملنا املادي هي يف جوهرها مادية وتضيء فضاء هذا الكون

فالشمس .هي يف جوهرها روحية،وتضيء نفوس املؤمنني مبا حتمله إليهم من تعاليم مساويةّ
،إن فهمها املسلم فهما ) ص(لكن تعاليم دين حممد .والقمر املعروفني يهزمان ظالم الكون

  . للعاملنيصحيحا وبوجهها املنري،ينجو من حالة ختلُّفه واحنطاطه ويستنري فؤاده ويعود منارة
  
 من سورة الصافّات اليت اعترض عليها املؤلّف 10 -6 وأتوجه لتدبُّر اآليات -)2(

وحفظاً من . إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب(املذكور  واليت قال اللّه عز وجلّ فيها 
 دحورا وهلم. ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من كلّ جانب. كلّ شيطان مارد
واصب ثاقب. عذاب ن خطف اخلطفةَ فأتبعه شهابإال م.(.  

  إنّ هذا املؤلّف،وعلى عادته،قد قطع هذه اآليات عن سياقها وتسلسلها املوضوعي: فأقول
. عن قصد أو جلهله مبضامني هذا التسلسل املوضوعي املتعلّق بآيات سورة الصافات

نّ مضمون سورة الصافّات قد ورد بعد وأختصر هنا القول فأنبه ذهن القارئ املسلم إىل أ
وخاطبه يف ) ص(علما بأنّ اللّه عز وجلّ قد كرم رسوله حممدا ).يس(مضمون سورة 

واليت تعين أيها اإلنسان السيد العظيم، وعلى حسب ما ) يس(مستهلّها باألحرف املقطّعة 
قد حض اللّه عز ) يس(ففي سورة ).فن االختزال يف القرآن الكرمي(أثبت ذلك يف مؤلّفي 

وجلّ الناس مجيعا،ومبختلف أساليب الوعظ والبيان،على االنضواء حتت لواء حممد خامت 
غري مستهلّة بأحرف مقطّعات لكوا ) الصافّات(ومن مثّ أورد تعاىل سورة ). ص(النبيين

  .،وتبين جانبا آخر منه)يس(تابعة يف مضموا ملضمون سورة 
  

علما بأنّ يف ).والصافات صفّا(بواو القسم وقال ) الصافات(ه سورة فاستهلّ اللّه جلّ شأن
. قسم اللّه تعاىل مبخلوقاته عملية تقدمي شهادة إلثبات مصداقية ادعاء ادعاه قبل هذا القسم

وقد راح جلّ شأنه يف سورة .بين اللّه عظمة وصدق حممد سيد النبيين) يس(ففي سورة 
،وذلك من )ص(ى مصداقية عظمة شخصية حممد رسول اللّه يقدم شهادة عل) الصافّات(

خالل إنبائه عن أنّ من عظمة هذا الرسول الصادق األمني أنه ستتربى على يديهُ عصبة 
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. مؤمنةٌ من أصحابه متتاز فيما حتمله من صفات محيدة ،عن مجيع مجاعات األنبياء السابقني
هذه املعاين اليت دلّ . واحدا) صفّا(م من حيث وحدة صفوفهم،ومن حيث مقاتلتهم عدوه

. أنبأت عن صحابة رسول اللّه) الصافّات(فكلمة ).والصافات صفّا(عليها قوله تعاىل 
  وأورد اللّه تعاىل هذه النبوءة يف أوائل سنوات الدعوة يف مكّة املكرمة،أيام مل يكن قد آمن

ز وجلّ يعدد ما سيتحقّق على وقد راح اللّه ع. إال نفر قليل)  ص( مبحمد رسول اللّه 
علما .)فالزاجرات زجرا(أيدي صحابة رسول اللّه من إجنازات،فأتى بفاء االستئناف وقال 

ومبعىن أنّ صحابة هذا الرسول العظيم سيأمرون باملعروف ) النهي(معناه ) الزجر(بأنّ 
.) لتاليات ذكرافا: (ومن مثّ أتى جلّ شأنه بفاء االستئناف ثانية وقال .وينهون عن املنكر

ومبعىن أنّ هؤالء الصحابة سيحفظون ما .معناه الشرف والرفعة والسمو) الذكر(علما بأنّ 
يرتل على رسوهلم من وحي قرآينٍّ هو ذكر هلم وللعاملني،ويتلون وحي هذا القرآن أينما 

.) احدإنّ إهلكم لو(وقال ) إنّ(ومن مثّ فقد أتى اللّه جلّ شأنه حبرف التأكيد .حلّوا أيضا
والتاليات (بأنّ تعاليم هذا القرآن الذِّكر الذي أشار إليه تعاىل يف قوله  وليبين اللّه عز وجلّ

رب السماوات واألرض وما (تدور تعاليمه حول وحدانية اللّه عز وجلّ الذي هو ) ذكرا
رب (يت وقد نبه اللّه عز وجلّ أذهاننا من خالل إضافته تعاىل كلم.) بينهما ورب املشارق

قد أشار إىل أنّ أدوار اإلشراق والرقي اليت مرت على مجيع أمم األرض، فقد )املشارق
كانت تلك األدوار الطارئة بفعل تلك التعاليم اليت كان سبحانه وتعاىل يرتهلا على أنبياء 

) ارقرب املش(اللّه ورسله،تلك األدوار املستنرية اليت كان احملرك األساسيّ فيها هو اللّه 
  ).رب السماوات واألرض(والذي هو 

  
فقد .وبعد هذا التمهيد الذي بيناه، والذي أوردته اآليات من سورة الصافات سالفة الذكر

كيف ) رب السماوات واألرض(راح اللّه جلّ شأنه يوضح للقارئ كيف أصبح اللّه 
نا زينا السماء إ(فقال بصدد توضيح تلك احلقيقة .وبصورة عملية) رب املشارق(أصبح 

،وكما سبق )إنا زينا السماء الدنيا(وقد قصد اللّه تعاىل من قوله .) الدنيا بزينة الكواكب
السماء الروحية املرتبطة ا ) السماء الدنيا(يل أن بينت،هو أنّ اللّه عز وجلّ قد قصد من 

يف هذه ) الكواكب (وقد استعار اللّه عز وجلّ كلمة. مجيع الرساالت السماوية الدينية
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) كوكب(هذه الكلمة اليت مفردها .اآلية الكرمية ليعبر ا عن مجيع أنبياء اللّه ورسله الكرام
وتستعار للتعبري ا عن الشخصيات املهمة والبارزة يف زماننا احلاضر أيضا وعلى خمتلف 

 يشرح كيف أي أنّ اللّه عز وجلّ حني راح.فأنت تقول فالن كوكب بلده.صعد احلياة
بصورة عملية،فقد لفت أنظارنا إىل أنه جلّ شأنه قد بعث يف ) رب املشارق(أنه قد صار 

فكان كلّ رسول من أولئك .كلّ أمة رسوال منهم،وذلك لتهذّيبهم وليطورهم حنو األفضل
  .الرسل كوكبا يف منطقته ويف قومه

وأنه جلّ شأنه كان يبعث أي .).وحفظا من كلّ شيطان مارد(وأضاف اللّه تعاىل يقول 
 من كلّ شيطان (الرسل واألنبياء لغرض آخر،وهو للقيام باحملافظة على اجلنس البشري

مرد على : هي صفة مشتقّة من قولك ) مارد(علما بأنّ كلمة . يظهر هنا وهناك ) مارد
حميط (-احلق ومعناه بلغ ذروة ما بإمكان أحد من جنسه بلوغه من العتو واالستكبار

أي للمحافظة على اجلنس البشري من ) من كلّ شيطان مارد(وعليه يصبح معىن .-)احمليط
كلّ إنسان يتزعم قومه، ويبلغ يف عتوه ذروة العتو ويستغلّ منصبه ليستكرب وليتمرد على 

  .).رب السماوات واألرض ورب املشارق(احلق املرتل من جانب اللّه 
  

ال يسمعون إىل املأل (لة أولئك املتمردين على احلق وقال وقد راح اللّه عز وجلّ يصف حا
أي أنّ اللّه عز وجلّ قد استهلّ هذه اآلية الكرمية .).األعلى ويقذفون من كلّ جانب

ونفى عن طريقها إمكانية حدوث اتصالٍ .النافية اليت ال جتزم الفعل املضارع) ال(حبرف 
األعلى، وأنّ الداعي حلرمام هذا احلرمان هو ألولئك الزعماء الشياطني املردة باملأل 

لتمردهم على احلق ولعتوهم والستكبارهم،وعلى اعتبار أنّ اتصال املرء باملأل األعلى هو 
 كا باحلقحباجة إىل أن يكون هذا اإلنسان الذي يسعى لذلك أن يكون متواضعاً ومتمس

ويقذفون من كلّ (لئك الشياطني املردة وأضاف اللّه تعاىل وقال حبق أو.وعادال بني رعيته
يصبح معىن قوله تعاىل .معىن التهمة والشتيمة) القذف(فإن حنن أخذنا لكلمة ).جانب

هو أن اتصاف أولئك الشياطني املردة بتلك الصفات القذرة ) .ويقذفون من كلّ جانب(
راً وهلم دحو.(جتعل كلّ طرف من األطراف يكرههم ويعود يكيل هلم التهم والشتائم

دحره ومعناه طرده وأبعده عنه ودفع : مشتقة من قولك) دحورا(فكلمة .) عذاب ناصب
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وهذا املعىن يفسر تلك الدرجة اليت يبلغها الناس يف نفرم من أولئك الشياطني املردة .به
 فالناس يعودون يكيلون هلؤالء الشياطني املردة التهم.البعيدين عن احلق والعدل بني رعيتهم

. والشتائم إىل حد طردهم من جمالسهم،وحماولة مقاطعتهم واالبتعاد عنهم بصورة عملية
  أي باإلضافة إىل حالتهم املزرية هذه.) وهلم عذاب ناصب(وقد أضاف اللّه تعاىل وقال 

  أي عذاب متعٌب غري حمتمل من) عذاب ناصب( فإنه ينتظر أولئك الشياطني املردة 
  . حيام جانبهم يف اية مطاف
وال تظن يا عزيزي .).إالّ من خطَف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب(ومن مث قال اللّه تعاىل 

فال جمال لالستثناء يف .لالستثناء) إالّ(املسلم بأنّ اللّه عز وجلّ قد استهلّ هذه اآلية حبرف 
 كلّ هذا املقام،بل هنا مقام عطف مضمون هذه اآلية على سابقاا اللّوايت تكلّمن عن

. عاطفةً مبرتلة الواو) إال(ولذلك فقد استهلّ اللّه تعاىل هذه  اآلية حبرف ).شيطان مارد(
لئالّ يكون للناس عليهم حجةً إالّ الذين ظلموا : (ومثال ذلك من كتاب اللّه العزيز 

ومن خطف اخلطفة فأتبعه شهاب (ويصبح تقدير اآلية .أي وال الذين ظلموا) منهم
سلب بسرعة،وكقوله جلّ : ففعل خطف معناه؟) خطف اخلطفة ( هي داللةفما.). ثاقب

خطف الشيطان السمع، :فإن قلت).يكاد الربق خيطف أبصارهم(شأنه يف سورة البقرة 
  معجم حميط احمليط-فتعين االختالس من شيء من األشياء) اخلطفة(أما كلمة .معناه استرقه

  
كلّ مضيء متولّد ) : شهاب(ملعىن احلقيقي لكلمة فا).فأتبعه شهاب ثاقب(وأما قوله تعاىل 

من نار أو يطلق الشهاب على شعلة النار الساطعة أو يطلق على كلّ ما يرى كأنه كوكب 
ا كلمة .انقضثاقب(ومعىن . ثقبه مبعىن خرقه:فمشتقّة من قولك) ثاقب(وأم أي ) شهاب

 قد تكلّم يف سباق هذه اآلية عن وما دام اللّه عز وجلّ)معجم حميط احمليط.(شهاٌب مضيء
أي عن كلّ زعيم يف قومه مرَد على احلق وعتا وجار يف حكمه بني ).كلّ شيطان مارد(

رعيته، ومثال ذلك فرعون وأبو جهل وأمثاهلما،فيعترب ذلك قرينة لغوية تدفع العتبار هذه 
 استعارها مبعانيها اازية الكلمات الواردة يف هذه اآلية الكرمية،اعتبار أنّ اللّه عز وجلّ قد

إال من خطف اخلطفة (وليصبح معىن قوله تعاىل .وليس مبعانيها احلقيقية اليت أوردناها
أي وإنّ كلّ واحد من أولئك الشياطني املردة على احلق،إن نسب ) فأتبعه شهاب ثاقب
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ه ربا ليس له من أمور الدين،كفرعون الذي زعم أناملصريني لنفسه شيئا اختلسه مم 
أي يتبعه .األعلى،فإنّ اللّه عز وجلّ ال يدعه يفتري على اللّه الكذب،ويتبِعه بشاب ثاقب

ومن أظلم ممن (ولقول اللّه تعاىل .مببعوث صاحب عقل ثاقب وحاذق يكشف حقيقته
فهذه االستعارة يفسرها قول اللّه تعاىل ).افترى على اللّه الكذب إنه ال يفلح ارمون

وال جيوز أن نفسره مبعاين .ذلك أنّ القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا.ي نقلناه آنفاالذ
  .تتضارب مع معاين آيات قرآنية غريها

  
هل القرآن (وبعد أن بينت للقارئ املسلم معاين ودالالت اآليات اليت اعترض عليها مؤلّف 

 إىل تفسري البيضاوي وليس بالرجوع.،ومبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه)معصوم ؟
نفسه ) عبد اللّه عبد الفادي(أعود أخاطب رجل الدين املسيحي ).قيل وقال(وغريه من 

هذه هي : أخاطبه وأقول له.الذي حاول من خالل مؤلّفه املذكور بلبلة أذهان املسلمني
ما ولرب).املُلك والصافّات(معاين ودالالت اآليات القرآنية اليت اقتبستها أنت من سوريت 

تكون قد  الحظت بأنّ هذه املعاين وتلك الدالالت،ال عالقة هلا مباليني الكواكب 
الضخمة اليت تسبح يف فضاء ال ائي، إال من جهة وجه استعارة ألفاظها وتشبيه الذين 

ويكونون متمردين على احلق وعتاة،أمثال الذي تشد ظهرك ) شيطان(يستحقّون تسمية 
 هحبزامه،وهو الذي ضجوبالتايل .وبذلك يبطل ما اعترضت عليه.العامل من استكباره وعتو

  .يصبح هذا السؤال الثالث الذي طرحته باطال
  

  ]جواب السؤال  الرابع[
وهو السؤال الذي جعل املؤلّف املذكور  وأتوجه للرد على السؤال الرابع، –) 4(

ع الذي استهلّه املؤلّف هذا السؤال الراب).السماوات السبع واألراضي السبع((عنوانه 
 ،البقرة 12الطالق(املذكور،وعلى عادته،بنصوص آيات اقتبسها من سور 

وأتبعها باقتباسات من تفسري ).6،وسورة ق اآلية 65،احلج 32األنبياء 12،فصلت29
  : البيضاوي وعلى عادته أيضا،وراح يسأل بعد ذلك كلّه ويقول
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 مسوا ال متناهي فوقنا إنه سقف أملس كيف يقول عن الفضاء املتسامي: وحنن نسأل(
قابلٌ للسقوط،وإنه يوجد سبعة سقوف من هذا النوع ؟ وإنّ ماليني الكواكب اليت 

تسبح يف الفضاء غري احملدود مصابيح مركّزة يف هذا السقف املوهوم؟وكيف يقول إنّ 
 سبعة أرضنا،وهي واحدةٌ من ماليني الكواكب والسيارات واألقمار والشموس يوجد

وتالحظ يا عزيزي القارئ املسلم كيف أنّ سؤال هذا املؤلّف الذي يسعى لبلبلة ). ؟ مثلها
أفكارك وتشكيكك بكتاب اللّه العزيز، قد استند يف سؤاله هذا إىل تفسري البيضاوي الذي 
  ما كان مطّلعا على العلوم احلديثة،وال استند يف تفسريه إىل منهجية القرآن الكرمي وأصول

علما بأنّ األفكار اليت فسر ا البيضاوي اآليات اليت أوردها هذا املؤلّف إنما هي .فسريه ت
نفس األفكار اليت كانت مسيطرة على عقول األشخاص الذين كتبوا قصص هذه األناجيل 
. اليت يقدسها متناسيا ما فيها من حشو أخطاء علمية،ومزاعم ال ضمها عقول املفكّرين

ج منه األوربيون يف بداية ضتهم الصناعية املعاصرة،وابتعدوا من جراء ذلك األمر الذي ض
ولذلك تالحظ كيف أنّ بابا .عن الكنيسة والدين،وتبنوا العلمانية منهجا حليام وإىل اآلن

مثّ إنّ تساؤالت هذا املؤلّف استندت إىل التفسري .روما يف واد، وزعماء الغرب يف واد آخر
وأنا كمسلم عندما أطالع التفاسري القدمية فإنّ نفسي تتقزز .قرآن الكرمي نفسهوليس إىل ال

فما بالك يا عزيزي القارئ املسلم برجل .مما ورد فيها من خمالفات ملعطيات العلوم احلديث
دين مسيحي ال يبتغي احلقيقة ويسعى لبلبلة أفكار املسلمني الذين خيالفونه يف عقيدته اليت 

  عن جد،ومن دون أن يستعمل  عقله يف موضوع متحيصها ما دام إنسانا ؟توارثها أبا 
  
.  اليت اعترض عليها هذا املؤلّف،هي آخر آية من آيات سورة الطالق فاآلية األوىل-)1(

وهذا يعين أنّ هذا املؤلّف قد قطع هذه اآلية عن تسلسلها املوضوعي،وتغافل عما سبقها 
ه اآلية األخرية من مضمون قد ورد يف سياق تلك من مضمون جر إىل ما تضمنته هذ

وال يقدم على هذه اخلطوة إال إنسان جيهل وجود تسلسل موضوعي يف آيات . اآليات
أو أنه يدري ذه احلقيقة،ومع ذلك يتجاهلها بقصد اجتزاء مضمون .هذا القرآن العظيم

لم يا عزيزي القارئ املسلم بأنّ أال فاع.اآلية عن سياقها ولبلبلة أفكار الذين يطالعون مؤلّفه
وأورد ).واللّه خبري مبا تعملون(بقوله تعاىل ) املنافقون(اللّه عز وجلّ كان قد أى سورة 
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وليذكر يف سورة التغابن . معناه الفاتر عن العمل) الغابن(علما بأنّ ) التغابن(بعدها سورة 
  .م العمل على تعاليم دينهمسلمي عصرنا بالذات،بالنتائج املترتبة على ترك املسل

  
أمل يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم (فقال تعاىل يف اآلية اخلامسة منها 

عذاب (أي حرموا من تأييد اللّه ونصرته ولذلك فال بد أن يواجههم .) وهلم عذاب أليم
أي واستغىن اللّه .)ين محيدواستغىن اللّه واللّه غ(وأى تعاىل اآلية اليت بعدها وقال ).أليم

ومن مثّ خاطب اللّه تعاىل مسلمي عصرنا .).الغين احلميد(عنهم واستبدهلم لكونه تعاىل 
ومن .).فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا واللّه مبا تعملون خبري(وقال يف اآلية الثامنة 

نورة وعاجل فيها موضوع الطالق هذه يف املدينة امل) الطالق(مثّ جاء اللّه عز وجلّ بسورة 
الذي انتشر بني صفوف مسلمي عصرنا إىل حد مزعجٍ وبذلك يكون تعاىل قد ربط 

مضمون سورة الطالق هذه بصورة موضوعية بالسور اليت قبلها وليبحث موضوع الطالق 
بط وكثرة وقوعه على أنه يعترب ظاهرة ختلّف طبيعية دالّة على ختلخل نظام الزواج وترا

   -فن االختزال يف القرآن الكرمي(راجع  مؤلّفي –.العائلة الواحدة يف اتمع اإلسالمي 
  

فلما فرغ اللّه تعاىل من بيان أحكام الطالق الضرورية هلذا املقام،فقد عاد اللّه تعاىل ينذر 
بناها وكأيٍّمن قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاس(هؤالء املسلمني املعاصرين ويقول 
ومن .)فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً.حسابا شديدا وعذّبناها عذابا نكرا

مثّ فقد راح اللّه جلّ شأنه يف اآلية اليت بعدها خياطب هؤالء الذين كانوا من قبل قد آمنوا 
د أنزل ق) وقف(أعد اللّه هلم عذابا شديدا،فاتقوا اللّه يا أويل األلباب الذين آمنوا (وقال 

ذكّرهم بأنّ يف العمل على تعاليم هذا ) الوقف(فمن خالل إشارة .).اللّه إليكم ذكرا
وانتهى جل شأنه يف سورة  الطالق هذه ليورد .هلم أي عزة وشرفا) ذكرأ(القرآن الكرمي 

فهذا التسلسل املوضوعي ).هل القرآن معصوم ؟(هذه اآلية اليت اعترض عليها مؤلّف 
سور ويف آيات سورة الطالق بالذات ، يؤكّد بأنّ املعىن الذي ذهب إليه الوارد يف هذه ال

فاللّه عز وجلّ ال يتكلّم يف هذه .تفسري البيضاوي ال عالقة له مبضمون هذه اآلية األخرية
بل إنّ .اآلية األخرية عن هذه السماء واألرض املادية املرتبط موضوعها بأجسامنا املادية
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. ة مرتبط موضوعيا بتعاليم الدين والعمل عليها أو ترك العمل عليهاعالقة هذه اآلية األخري
اللّه (فاللّه عز وجلّ قال يف هذه اآلية األخرية .والنتائج املترتبة على العمل أو الترك يقينا

الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتّل األمر بينهن لتعلموا أنّ اللّه على 
وعليه كان من واجبك يا عزيزي .). ه قد أحاط بكلّ شيٍء علماكلّ شيء قدير وأنّ اللّ

يف مقابل كلمة ) مساء(القارئ أن تالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ قد أورد يف هذه اآلية كلمة 
وأنّ ) كلّ ما عالك(مساء تعين يف هذه احلالة (وقد سبق يل أن بينت لك بأنّ كلمة ).أرض(

رة األرضية اليت هي حتت أرجلك أي تعين كلّ شيء يف هذه احلالة تعين القش) أرض(كلمة 
وما دام اللّه عز وجلّ يتكلّم يف هذه اآلية الكرمية عن النتائج املتوخاة من .أسفل منك

فقد أصبح املراد من قوله تعاىل .العمل على تعاليم دينه أو ترك العمل على تلك التعاليم
) نناللّه الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهها ) يترتّل األمر بينهأي تذكّروا أي

املسلمون الذين كنتم مؤمنني وتعملون على أحكام اللّه أو تتركون العمل عليها،أنّ اللّه قد 
وأنّ اللّه قد قدر لتاركي العمل على . فتح للعاملني على تعاليم الدين باب رقيٍّ ال ائيٍّ 

 قدر جلّ شأنه إنزال هذه التعاليم املشار إليه ما وقد.أحكام الدين باب ترتّلٍ ال ائيٍّ أيضاً
إشارة منه جلّ .بني بداية الرقي الروحي املشار إليه وما بني بداية الترتّل الروحي املشار إليه

شأنه إىل ترتّل أحكام األديان يف هذه احلياة الدنيا اليت يبتدئ تطور اإلنسان املؤمن روحيا 
يبتدئ ترتّل اإلنسان الكافر فيها روحيا إىل أسفل سافلني اليت و. فيها إىل السماوات العلى

  .مسيت جبهنم يف مقامات أخرى
  

لتعلموا أنّ اللّه (وقد أتى اللّه عز وجلّ بعد تلك الفقرة اليت ذكرناها بالم العاقبة وقال 
يا من واملعىن هو أننا بينا لكم .).على كلّ شيء قديرٍ وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علما

تنسبون أنفسكم إىل هذا الدين املتني النتائج املترتبة على العمل على تعاليم هذا الدين ، 
والنتائج املترتبة على ترك العمل على تعاليم هذا الدين ، وذلك لتركوا بأنكم حني تبتعدون 

قد بل تكونوا .عن هذا الدين احلنيف ال تكونون قد ابتعدمت عن قبضة ربكم الذي خلقكم
فال .)أنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علما(وعليه فاعلموا .رمستم مصريكم اجلهنمي بأنفسكم
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تظنوا بأنّ ما تقدمون عليه ، هو بعيد عن علم اللّه الواسع الذي يبلغ سركم وما جتهرون 
  .فهذه هي دالالت هذه اآلية األخرية من سورة الطالق.به من أعمال

   
 من سورة 29 أوردها املؤلّف ومعترضا على مضموا،هي اآلية اليت واآلية الثانية -)2(

هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مثّ استوى إىل (البقرة اليت قال اللّه تعاىل فيها 
) هل القرآن معصوم ؟(فمؤلّف .).السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكلّ شيء عليم

كيف توجد سبعة سقوف فوقنا : ( وقال اعترض استنادا إىل ما ورد يف تفسري البيضاوي
  )  ؟وملساء وغري قابلة للسقوط
إنّ هذا املؤلّف قد أخطأ أوال حني اعتمد تفسري البيضاوي : فأجيب على اعتراضه وأقول
وقد أخطأ ثانيا عندما قطع هذه اآلية املذكورة عن سياقها .تفسريا لآلية سالفة الذكر

لقارئ يالحظ كيف أين دأبت أنبه إىل أنّ التفاسري ومبا يتعلّق خبطئه األول،فا.املوضوعي
والذي يضطر .القدمية ال تعد حجة قائمة على هذا القرآن الكرمي الصاحل لكلّ زمان ومكان

مسلمي كلّ عصر ليتدبروا آيات هذا القرآن العظيم وفقا ملعطيات العصر الذي يتواجدون 
  .حلديث ليكون حجة على هذا الكتاب العزيزوإنّ البيضاوي مل يعاصر معطيات العلم ا.فيه
  

وأما مبا يتعلّق باخلطأ الثاين الذي وقع فيه املؤلّف املذكور،وهو اقتطاع هذه اآلية الكرمية 
الحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد قال يف : أقول.عن سياقها املوضوعي

 أمواتا فأحياكم مثّ مييتكم مثّ يحييكم كيف تكفرون باللّه وكنتم(اآلية اليت قبل هذه اآلية 
فقد أنشأه اللّه .مر ا خلق هذا اإلنسان األدوار اليت إشارة إىل مجيع.) مثّ إليه ترجعون

 راجع -وحبيث تولّدت فطرته من جذور مادية أيضا.خالقه من مادة ترابية أي من موات
ة علمية اجلذور املادية هلذه  الذي بينت فيه وبصور-)نظرية جذور األخالق: (مؤلّفي

وأشار من ) فأحياكم(ومن مثّ أتى تعاىل بفاء االستئناف فاستأنف وقال .الفطرة البشرية
  .خالل قوله تعاىل هذا إىل دور ظهور هذا اإلنسان كائنا حيا بعد أن كان مواتا
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إشارة إىل ) مييتكممثّ (ومن مثّ أشار تعاىل إىل الدور الثالث الذي مير به هذا اإلنسان وقال 
مثّ أتى حبرف مثّ الذي يفيد الترتيب وقال .أنّ كلّ إنسان البد أن ميوت يف يوم من األيام

وقد .وقد أشار بذلك الدور إىل احلياة الربزخية اليت حيياها اإلنسان بعد موته) مثّ حيييكم(
 وإنّ كلّ من يقرأ اآلية هذا.). مثّ إليه ترجعون(للمرة الثالثة وقال أخريا ) مثّ(أتى حبرف 

هل أنّ اللّه عز وجلّ قد أقدم على إنشاء هذا : اليت أوردا يتساءل بشكل فطري ويقول
ومن .اإلنسان على سطح هذه الكرة األرضية وليمر من هذه األدوار اليت عددا هذه اآلية

رض ؟ مثّ إن كان له أم أنّ للّه اخلالق يٌد يف كلّ ما وجد على سطح هذه األ.مثّ تركه لشأنه
دخلٌ يف كلّ ما هو موجود على سطح هذه األرض ، فهل خلق اللّه تعاىل هذا اإلنسان 

بال مقصد يسعى إليه ؟ أم قد جعل حلياته مقصداً من واجبه أن يسعى لتحقيقه ؟ فإن كان 
هناك من مقصد فما هي النتائج املرجوة من حتقيق هذا املقصد ولصاحل هذا اإلنسان بعد 

وإجابة على هذه األسئلة اليت ختطر يف ذهن القارئ بصورة تلقائية بعد إحاطته  يموت ؟ أن
. علما بداللة اآلية اليت أوردناها واليت عددت األدوار اليت مر ، وسيمر منها هذا اإلنسان

هو الذي خلق لكم ما يف هذه  (فإجابة على األسئلة املذكورة قد راح اللّه جلّ شأنه يقول 
وقد .). رض مجيعا مثّ استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكلّ شيء عليماأل

  :اشتملت هذه اإلجابة الواردة يف هذه اآلية على احلقائق التالية
  
الواردة يف هذه اآلية هي اسم جنس،وتتعلّق ) األرض( إذا انطلقنا من أنّ كلمة -أوال

خلق لكم ما يف األرض (ن من خالل قوله تعاىل فإنّ اللّه عز وجلّ يكو.بالقشرة األرضية
قد نبه عقول البشر،ومنذ قرابة أربعة عشر قرن من الزمان،إىل حقيقة علمية وهو أنه ) مجيعا

ال يوجد شيء على سطح األرض من نبات إىل حيوان إىل أشياء أخرى إالّ ويكون فيه 
احت تثبت مصداقية هذه احلقيقة هذا وإنّ الكشوف العلمية احلديثة ر.فائدة هلذا اإلنسان

هذا وإنّ كلّ ما .العلمية اليت طلعت ا تعاليم القرآن الكرمي على العامل منذ ذاك احلني
  .سيظهر يف املستقبل من كشوف علمية سترسخ ما جاءت به هذه الفقرة األوىل من اآلية
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) مجيعهم(ر إىل أنهم ومن وجهة النظام االقتصادي،فقد نبه اللّه عز وجلّ البش_ ثانيا
وأنّ القوانني املتعلّقة بدفع الزكاة .مشتركون يف ملكية ما يف هذه األرض من أشياء

والصدقات وغريها مما أوجبته تعاليم   الدين اإلسالمي احلنيف،إنما كان القصد منها 
وإىل هذه .امجيعها إعطاء كلّ ذي حق يف ملكية هذه األشياء إنسانا كان أو حيوانا أو نبات

فالسائل ).ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم(احلقيقة أشار قوله تعاىل يف مقام آخر 
وأما احملروم فهو كلّ حيوان ونبات ليس .هو الفقري احملتاج الذي بإمكانه أن يسأل العطاء 

  .له لسان ليسأل ما حيتاج إليه مما له يف ملكية هذه األشياء
  
فقد نبه عقول ) لكم(وقال ) الم التعليل( قول اللّه عز وجلّ حني أورد  هذا وإنّ-ثالثا

البشر إىل أنّ كلّ شيء يف هذه األرض مسخرا وخادما هلذا اإلنسان،لذلك فإنَ الذي يتجه 
يتناقض مع .بشرا كان أو حيوانا كان أو نباتا:  إىل عبادة أي شيء من أشياء هذه األرض 

  .وهذه احلقيقة تدحض ألوهية املسيح.خلادم ال جيعله العاقل سيدانفسه يقينا ومن باب أنّ ا
مثّ استوى إىل السماء فسواهن (وأما يف الفقرة الثانية من هذه اآلية فقد قال اللّه عز وجلّ 

ومبعىن أنه ما دام قد خلق اللّه اإلنسان وسخر له ما يف األرض مجيعاً وجعل ).سبع مساوات
مثّ استوى إىل السماء فسواهن سبع (ن يبتليه فيما آتاه،قال تعاىل حلياته مقصدا،وهو أ

إىل الشيء له عدة معاين منها قصد أو صعد أو عمد إىل ) استوى(ففعل ). مساوات
مبعىن ) مثّ استوى إىل(وهذا املعىن األخري هو املراد هنا من قوله تعاىل ) معجم حميط احمليط(

 يبتلي هذا اإلنسان يف جمال األعمال،قد عمد إىل إبداع عامل أنّ اللّه عز وجلّ الذي أراد أن
وهنا أتى تعاىل بفاء االستئناف وقال .روحيٍّ يتناسب مع التزام هذا اإلنسان بأوامر خالقه

  ما هي معامل هذه التسوية ؟ : والسؤال هنا ).فسواهن سبع مساوات(
  

ل سياق هذا الكالم اإلهلي فالحظ يا عزيزي القارئ املسلم كيف أني توصلت من خال
الواردة يف هذه الفقرة ، مل يكن املراد ا السماء املادية ) السماء(إىل أنّ املقصود من كلمة 
السماء (يف هذا املقام ، ) مساء(بل أراد اللّه تعاىل من هذه الكلمة .اليت هي فوق رؤوسنا

فهذا هو املعىن .ر خالقه عز وجلاليت تنتج عن أعمال املرء املؤمن املطيع ألوام) الروحية
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هذا وإنّ اللّه جلّ شأنه وقد أراد أن يفهمنا .الذي اقتضاه سباق هذا الكالم يف هذا املقام
فقد عبر عن هذه احلقيقة .بأنّ اإلنسان يترقّى روحيا على قدر إطاعته ألوامر ربه عز وجلّ

 يتدرج اإلنسان املؤمن فيها أي سبع مرتب روحية رئيسية).فسواهن سبع مساوات(وقال 
  .درجة فدرجة،ووفق إطاعته خلالقه

  
أما التدرج الروحي املشار إليه فخاضع لقانون التطور الذي يعمل يف هذا الكون على 

) سبع(وأما كلمة .إذ ال يوجد شيء ينشأ فجأة كامل اجلسم والصفات.خمتلف املستويات
: فتقول.كما تستعمل هذه الكلمة للمبالغة.لعدد سبعةفتستعمل يف اللّغة العربية تعبريا عن ا

وال تكون قد زرت صديقك إال مرة أو .زرتك يا صديقي سبعني مرة ومل أجدك يف دارك
وهذه احلقيقة .بقصد املبالغة ليس إالّ) سبعون(مرتني،لكنك تكون قد أوردت العدد 

هذا وإنك تالحظ يا عزيزي .ةوغريه من معاجم اللّغة العربي) لسان العرب(أوردها معجم 
ليشعرك ربك بأنه .).وهو بكلّ شيء عليم(بأنّ اللّه عز وجل قد ختم هذه اآلية بقوله 

  .حني خلق هذه املخلوقات،قد حتسب لكلّ شيء ويف وقت هو بكلّ شيء عليم
ية ملضمون اآل) عبد اللّه عبد الفادي( قد أثبت خطأ فهم البيضاوي وتلميذه فإىل هنا أكون

  لذلك أتناول بالبحث .وملضمون هذه  اآلية من سورة البقرة.من سورة الطالق من جهة
ليثبت عدم عصمة كتاب ) هل القرآن معصوم ؟( اليت استدل ا مؤلف  اآلية الثالثة-)3(

فقضاهن سبع ( من سورة فصلت اليت قال اللّه تعاىل فيها 12اللّه العزيز، وهي اآلية 
وحى يف كلّ مساء أمرها،وزينا السماء الدنيا مبصابيح،وحفظا،ذلك مساوات يف يومني،وأ
بأنّ ماليني الكواكب اليت تسبح يف الفضاء  فاعلم يا عزيزي املسلم.).تقدير العزيز العليم

هذا وإنّ العلوم .ليست على مستوى واحد،حتى يصح أن يقال عنها بأنها مساء واحدة
 لكل جمموعة كواكب،تأثرياا يف كلّ شيء موجود احلديثة قد أثبتت أنّ لكلّ كوكب أو

  .على سطح كوكبنا األرضي،سواء أكان هذا الشيء إنسانا أو كان حيوانا أو كان إنسانا
  

وقد أشار اللّه عز .كذلك قد ثبت علميا بأنّ مجيع ما يف الكون مل يوجد معا دفعة واحدة
فقوله تعاىل ) بع مساوات يف يومنيفقضاهن س(وجلّ إىل هذه احلقيقة عندما قال جلّ شأنه 
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ذلك أنّ كلمة اليوم على حني تطلق على فترة .تكمن وراءه حقيقة علمية) يف يومني(هنا 
أحيانا ويريدون ) يوم(فإنّ العرب يوردون كلمة .ما بني طلوع الفجر إىل غروب الشمس

وقت الذي حنن فيه أعددتك هلذا اليوم،أي هلذا ال: فيقولون.منه داللته على الوقت واحلني
واحلقيقة هي أنّ اللّه عز وجلّ وهو يطلعنا على حقيقة ).معجم حميط احمليط.(حباجة إليك

. مبعىن دورين زمنيين) يومني(علمية تتعلّق بتكوين هذا الفضاء اخلارجي،فقد أورد كلمة 
والدور الثاين تكونت فيه هذه الكواكب .فالدور األول كان دور ذرات غبار كوين
  .وارات املعروفة لدى علماء الكونيات

  
فإشارة إىل ) وأوحى يف كلّ مساء أمرها(وأما قول اللّه عز وجلّ يف الفقرة الثانية من اآلية 

وقد انتقل اللّه .ما قدر اللّه العزيز من تأثريات لكلّ مستوى من تلك الكواكب السماوية
وزينا السماء الدنيا : (ي فأضاف تعاىل وقالالعزيز للكالم عن تكوين العامل الكوينّ الروح

وكلمة مصابيح ).الديكور(يعبر عنه أهل زماننا بكلمة ) زينا(ففعل ) مبصابيح وحفظا
وزينا (وعليه يصبح معىن قوله تعاىل .مفردها مصباح وهو السراج أو الفتيلة املشتعلة

لروحي فقد زينه بأعداد كبرية أنه وبعد أن أبدع العامل الكوينّ ا) السماء الدنيا مبصابيح
فكان كلّ واحد منهم مبثابة سراج يهتدي .من األنبياء واملرسلني والعلماء واددين

هنا ) مصابيح(أي أنه تعاىل قد أورد كلمة .اإلنسان املؤمن على يديه إىل خالقه عز وجلّ
 على العامل الكوين فلتدلّ) وزينا السماء الدنيا(وأما قوله تعاىل .على سبيل االستعارة

وقد اختصر اللّه عز وجلّ وأضاف وقال .الروحي املوازي هلذا العامل الكوين املادي
وليصبح معىن قوله .وحاذفا مضاف فعل حفظ،لتصريف الفعل إىل أكثر من معىن) وحفظا(

وحفظا للجنس البشري من أن .أي وحفظا للجنس البشري من االنقراض).وحفظا(تعاىل 
وحفظا هلذا اإلنسان من أن .إىل حاله الذي كان عليه خالل عصوره احلجريةيؤول حاله 

يضلّ وحيتج على ربه يوم القيامة من أنه خلقه وأمهله وما قام بإرسال من ينري له الطريق 
  . ليتعرف بواسطته على خالقه الذي هو إهله احلقيقي 
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فالحظ يا .).ذلك تقدير العزيز العليم(وقد ختم اللّه العزيز هذه اآلية الكرمية بقوله تعاىل 
عزيزي القارئ املسلم كيف أنّ األصل أن يأت اللّه عز وجلّ هنا باسم اإلشارة القريب 

لكنك البد أن الحظت بأنه تعاىل أتى باسم اإلشارة . تقدير العزيز العليمهذا: ويقول 
 الوجهة البالغية ال يقوم فمن.).ذلك تقدير العزيز العليم(وقال ) ذلك(الدالّ على البعيد 

وعليه فإنّ اللّه عز وجلّ .الكاتب ذا االستبدال إالّ إذا أراد تعظيم ما أشار إليه يف حديثه
حني أجرى هذا االستبدال املشار إليه فقد أراد إبراز عظمة هذا اإلبداع الذي ابتدعه من 

  .دون سابق مثال وقدره تقديرا
  
هي اآلية .على مضموا) هل القرآن معصوم ؟(رض مؤلّف  اليت اعت واآلية الرابعة--)4(

وجعلنا السماء سقفاً حمفوظاً وهم عن ( من سورة األنبياء اليت قال اللّه عز وجلّ فيها 32
قطع املؤلّف املذكور،وعلى عادته، مضمون هذه اآلية عن تسلسلها  وقد.).آياا معرضون

لم إىل اآليات اليت قبل هذه اآلية اآلنفة فإن أنت عدت يا عزيزي القارئ املس.املوضوعي
 تتعلّق بنظرية 30الذكر،تالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ كان قد كشف حقيقة علمية يف اآلية 

كذلك كان تعاىل قد كشف حقائق .وسبق يل أن شرحتها يف حينه) االنفجار العظيم(
وقد جاء . حينه أيضا تتعلّق باإلبداعات األرضية،وكنت قد شرحتها يف31علمية يف اآلية 

  اللّه جلّ شأنه يلفت أذهاننا إىل حقيقة علمية جديدة يف هذه اآلية اليت حنن بصددها،وقال 
أي أنه تعاىل أورد فعل .). وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياا معرضون(
 يفيد أكثر )اجلعل(وفعل .وقد اشتقّه من قولك جعلت ومعناه صنعت ووضعت) وجعلنا(

وجعلنا لكلّ شيء (وللتعيني حنو ).جعلناكم أمةً وسطا(فيورد للتشريف حنو .من معىن
يف هذه اآلية ) وجعلنا(وقد أورد جلّ شأنه قوله ).حميط احمليط.(واجلاعل هو املعطي).سببا

. جعلت لبييت سقفا،مقابل أرضه: فأنت تقول ) سقفا(وأما كلمة .جبميع معاين فعل اجلعل
فاسم مفعول ويعين أنّ هذا السقف ممنوع من ) حمفوظا(أما كلمة و.وجيمع على سقوف

  )معجم حميط احمليط.(السقوط فوق رؤوس البشر
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،وبالنظر إىل موقعه من التسلسل )وجعلنا سقفا حمفوظا(واستنادا ملعاين ألفاظ قوله تعاىل 
ذا أيضا إىل املوضوعي لآليات،يتبين بأنّ اللّه عز وجلّ قد نبه عقول العلماء يف قوله ه

وهو أنّ اللّه عز وجلّ قد أشار من خالله قوله .حقيقة علمية كشف عنها العلم احلديث
احمليطة باألرض،واليت هي مبثابة سقف لسكان الكرة األرضية ) طبقة األوزون(املذكور إىل 

حتمي البشر من أشعة الشمس فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس،واليت تتسبب ،إن 
وال يذهب ذهنك يا عزيزي إىل أني أمحل .بإصابته بسرطان اجللد‘ا جلد اإلنسانتعرض هل

فالدليل على مصداقية هذا املعىن أنّ تفسري ابن .هذا النص القرآين أكثر مما حيتمل من معىن
ويقصد هذه -قال رجلٌ يا رسول اللّه ما هذه السماء ؟ : كثري أورد عن ابن عباس قال

موج (وقال ) ص( فأجابه حممد رسول اللّه -)سقفا حمفوظا(ا ربنا السماء اليت جعله
من خالل جوابه هذا إىل هذا املوج من ) ص(وقد أشار رسول اللّه .) مكفوف عنكم

  .األشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس
  

ذي فإنّ هذا القول يؤكّد مصداقية املعىن ال.) وهم عن آياا معرضون(وأما قوله تعاىل 
من أنه يشري إىل طبقة األوزون احمليطة باألرض ) سقفا حمفوظا(أعطيته لقوله تعاىل 

أفال تالحظ يا .كالسقف الذي يعلو الغرفة حيفظها من العوامل اجلوية وحيفظها من بطشها
أورد .) وهم عن آياا معرضون(عزيزي املسلم كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد أورد يف قوله 

فإن أخذت يا عزيزي .واليت من معانيها العالمة) آية(واليت مفردها ) يااآ(كلمة اجلمع 
ذا املعىن يعود تعاىل وكأنه يذكّرنا مبا استهلّ به تعاىل أول آية قال فيها بأسلوب 

فاللّه عز وجلّ على هذه الصورة وكأنه ..).أومل ير الذين كفروا (االستفهام االستنكاري 
أنكم كيف تكفرون ذا :  كفروا باللّه األحد الذي ال شريك لهجلّ شأنه  خياطب الذين

إنّ مجيع هذه : املبدع األعظم الذي أبدع مجيع ما أبدعه ولفت أنظارهم إليه قائال 
 العالمات الدالّة على وجودي وكوين اإلله الذي ال إله غريي،تلك العالمات اليت لفت

 لوالها لكان كل واحد منكم قد أصيب أنظاركم إليها ومنها وجود طبقة األوزون اليت
بسرطان اجللد ؟ وبألفاظ أخرى فكأنه جلّ شأنه يصحح ما ورد يف تفسري البيضاوي الذي 

  .أن ينظر إىل هذا القرآن املعصوم نظرة سوداوية) عبد اهللا عبد الفادي(تسبب للمؤلّف 
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ؤلّف املذكور فقرات  من سورة احلج وقد اقتطع امل65 هي اآلية  واآلية اخلامسة-)5(

ويمسك السماَء أن تقع على األرض إالّ بإذنه إنّ اللّه بالناس (منها هي قوله تعاىل فيها 
) ويمسك السماء أن تقع على األرض(ومعترضا على قوله تعاىل فيها .).لرؤوف رحيم

   ؟ سقفا قابال للسقوطكيف يكون هذا الفضاء املتناهي من فوقنا : ومتسائال
إنّ عملية بتر جزء من آية ، وقطع هذه اآلية عن تسلسلها املوضوعي يف السورة : فأقول

وإنّ هذا املؤلّف قد دأب على عملية بتر .الواحدة يتناىف وأصول تفسري هذا القرآن ايد
وال يفعل فعله إالّ جاهل ذا األصل .جزء من آية وقطعها عن تسلسلها املوضوعي

نسان الذي يقرأ هذا النص املبتور،ويقرأ إىل جانبه التساؤل فاإل.التفسريي الذي ذكرناه
  .لكن كلّ من يطّلع على التسلسل املوضوعي يرتاح.املرافق له،قد يرتاب ويتشكّك

  
. وهذه احلقيقة تدعوين أللفت نظرك يا قارئي العزيز لتسمع اجلو الفكري هلذا اجلزء املبتور

أمل تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماًء فتصبح  (63فاللّه عز وجلّ كان قد قال يف اآلية 
ففعل رأى يشري إىل الرؤية ).أمل تر أنّ(أي أنه استهل هذه اآلية بقوله .).األرض مخضرةً

فهذا قولٌ يقوله العريب عند التعجُّب، ) أمل تر أنّ(وأما قوله تعاىل .بالعني أو الرؤية بالقلب
وإنّ اللّه عز وجلّ حني جلأ إىل هذا األسلوب املذكور هذا .أسلوب استفهام إنكاريوهو 

 فقد كان قصده أن ينبه ذهن القارئ إىل حقيقة املعادلة اجلدلية اليت تربط 63يف هذه اآلية 
ولذلك فقد ختم .السماء باألرض،والدالّة على لُطف اللّه تعاىل ذه األرض ومبن عليها

  .).إنّ اللّه لطيف خبري(اآلية بقوله تعاىل 
بل أتى بالالم اليت تفيد امللكية،واستهلّ .ومل يكتف ببيان هذه املعادلة اجلدلية املشار إليها

.). له ما يف السماوات وما يف األرض وإنّ اللّه هلو الغين احلميد( وقال 64ا اآلية 
نية ومن جهة ثا.وبذلك يكون اللّه جلّ شأنه قد أكّد وجود تلك املعادلة اجلدلية من جهة
بل جيري بتقدير من .يكون قد نبه عقولنا إىل أنّ ما جيري يف هذا العامل،ال جيري من نفسه

وإنّ اللّه (وهذا هو السبب يف أنه تعاىل قد ختم هذه اآلية الثانية بقوله .اللّه الغين احلميد
وأنّ .ن الّالائي مبعىن أنّ ما ميلكه اللّه العزيز ال ينتهي،ويشبه هذا الكو.)هلو الغين احلميد
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أيضا ) احلميد(نظم ما جيري يف هذا الكون، إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أنّ اللّه هو 
أي أنّ تصرفاته سبحانه فيما جيري يف هذا الكون يدفع باإلنسان الباحث املفكّر ليلهج 

  .بالثناء وحبمد اللّه خالق كلّ شيء ومالكه والذي قدره تقديرا
  

 اليت 65عمد جلّ شأنه إىل أسلوب االستفهام اإلنكاري نفسه وقال يف اآلية ومن مثّ فقد 
أمل تر أنّ اللّه سخر (جزء منها،قال ) هل القرآن معصوم ؟(حنن بصددها،واليت بتر مؤلّف 

لكم ما يف األرض،والفُلك جتري يف البحر بأمره،ويمسك السماء أن تقع على األرضِ 
وهكذا ومن خالل عودة اللّه تعاىل إىل أسلوب .).  لرؤوف رحيمإال بإذنه،إنّ اللّه بالناس

االستفهام اإلنكاري من جديد هنا،كانت الغاية منه توجيه ذهن الباحث املفكّر من جديد 
فمن عالماا أنّ اللّه عز وجلّ قد جعل كلّ شيء يف هذه األرض .إىل حقيقة جدلية ثانية

لك اليت جتري يف البحر هي يف حقيقة أمرها مسخرة وأنّ الفُ.مسخٌر وخادٌم هلذا اإلنسان
  .هلذا اإلنسان أيضا،وتعود إىل هذه العالقة اجلدلية املشار إليها

  
كذلك فإنّ وجود طبقة األوزون احمليطة باألرض كالسوار حول املعصم واليت حتمي 

ذلك فإنّ جلودنا من أن تصاب بسرطان اجللد داخلةٌ يف هذه املعادلة اجلدلية أيضا ،ك
هطول مياه أمطار السماء يف أوقاا املناسبة،وتفتت الشهب العابرة يف الطبقة العليا من 

فهذه كلّها .اجلو،وتقدير عدم وصوهلا إىل األرض وغريها مما جيري من حول الناس
وبألفاظ أخرى فكأنّ اللّه .مقدرات من اللّه اخلالق حلماية هذا اإلنسان من أن يفىن جنسه

ويمسك السماء : (لّ حني قال يف هذه اآلية الكرمية ، وبأسلوب ااز واالستعارة عز وج
  فكأنه قد قال أن يا معشر الناس إنّ إنزال عذاب اللّه بكم،).أن تقع على األرض إالّ بإذنه

.   وإنزال الكوارث الطبيعية مبجتمعاتكم،هو يف حقيقة أمره مرتبط بقدرات اللّه خالقكم
 إذا سقط سقف الدار فوق رؤوس أصحابه ؟وهذا هو املعىن الذي دفع اللّه وماذا حيدث

مبعىن أنه لوال رأفة .). إنّ اللّه بالناس لرؤوف رحيم(عز وجلّ ليختم هذه اآلية ويقول 
  .اللّه عز وجلّ ذا اإلنسان واقتضاء رمحته حبمايته،لكان قد انقرض منذ زمن بعيد، فتفكّر
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يت اعترض عليها هذا املؤلّف املذكور،هي اآلية السادسة من ال واآلية السادسة -)6(
أ فلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها (اليت قال اللّه عز وجلّ فيها ) ق(سورة 

وقد اجتزأ املؤلّف املذكور هذه اآلية هي أيضا عن سياقها .).وزيناها وماهلا من فروج
فالذي يطالع تساؤل املؤلّف .رض عليهاوال أدري ما الذي الحظه فيها ليعت.املوضوعي

ومع ذلك فأرى أن أدلّ القارئ املسلم .املذكور ال يالحظ شيئا يدلّه على هذا االعتراض
وعلى موضعها ) ق(وباختصار شديد على سياق مضمون هذه اآلية السادسة من سورة 

عز وجلّ به فإن عاد هذا القارئ املسلم إىل ما اختتم اللّه .من تسلسل اآليات املوضوعي
وبترتيب تالوا،يالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ كان ) ق(سورة احلجرات اليت هي قبل سورة 

إنّ اللّه يعلم غيب السماوات واألرض واللّه (قد اختتم سورة احلجرات بقوله تعاىل 
  .).بصري مبا تعملون

  
عاىل قد أى اآلية خصوصا وأنه ت.ويكون اللّه جلّ شأنه بذلك قد دلّنا على قُدراته الفائقة

فقد أعطى من خالل قوله هذا بُعداً أكرب لقدرات .) واللّه بصري مبا تعملون(بقوله تعاىل 
معناه أنّ اللّه جلّ شأنه يرى ) بصري مبا تعملون(فقوله تعاىل .اللّه عز وجلّ ال حدود هلا
ود من احلرف فهذا السباق دلّنا بصورة موضوعية على أنّ املقص.ظواهر أموركم وبواطنها

الوارد يف اآلية األوىل من هذه السورة،قد اختزله البارئ سبحانه من إحدى ) ق(املقطّع 
  .هذا االسم الدالّ على واسع قُدرات اللّه عز وجلّ).القدير(أمسائه احلسىن وهو صفة اللّه 

 اآلية وينبغي لك أيها القارئ املسلم أن تالحظ كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد أتى يف مستهلّ
الذي هو حرف ابتداء ويفيد بطالن ما ورد ) بل(قد أتى حبرف ) ق(الثانية من سورة 

أإذا متنا .بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب(بعده،وقال 
  وبعد أن فند تعاىل قول هؤالء الكفّار،وذلك يف اآليتني.).وكنا ترابا ذلك رجع بعيد

من جديد،وقال ) بل(عة، فقد عاد جلّ شأنه واستهلّ اآلية اخلامسة حبرف  الثالثة والراب
أي فهم يف خليط من األفكار القائمة .) بل كذّبوا باحلق ملّا جاءهم فهم يف أمرٍ مريج(

واستحق هذا االتهام تقدمي الدليل على مصداقيته، .على الظنون،واليت هي حباجة إىل الغربلة
أ فلم ينظروا إىل السماء (لّ راح يقدم الدليل املطلوب، وقال لذلك فإنّ اللّه عز وج
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واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي .فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج
  .).تبصرةً وذكرى لكلّ عبد منيب.وأنبتنا فيها من كلّ زوجٍ يج

  
 هذه اآليات الثالثة دليال قد فاعلم يا عزيزي القارئ املسلم بأنّ اللّه عز وجلّ قد قدم يف

وقد أقام كلّ مقدمة من تلك .أسسه على ثالث مقدمات،وقد استنبط النتيجة منها
 . -فن االختزال يف القرآن الكرمي : راجع مؤلّفي –املقدمات الثالثة على عدة نقاط 

). م ينظرواأ فل(والحظ أيضا كيف أنه تعاىل قد استهلّ اآلية األوىل منها بقوله تعاىل 
يا من تكذّبون رسولنا الذي يخربكم بالبعث بعد املوت،مالكم : واملراد من ذلك 

تتجاهلون حقيقةً ماثلةً أمام أعينكم وهي هذه السماء اليت تظلّكم ؟ ويرد شرح الدليل يف 
أي راعينا يف هذا البناء ) وزيناها(ويكفي أن أقول هنا إنّ معىن .مؤلّفي املشار إليه آنفا

لذي يظلّكم من فوقكم أن يكون زينة للناظرين تستوقف نظر الناظر إىل هذه السماء ا
  .وتأخذ بلب فؤاده ليطري فرحا وسرورا

  
، وبعد أن قمت بشرح هذه اآليات الست اليت اعترض عليها مؤلّف وعلى هذه الصورة 

ي ال وهو التفسري الذ.اعتراضات قامت على تفسري البيضاوي) هل القرآن معصوم ؟(
  : أقول .تتوافق معلوماته مع معطيات عصرنا احلاضر،وكانت تكفي يف زمانه املتخلّف

قد أثبت يا عزيزي القارئ املسلم من خالل هذا الشرح القائم على منهجية القرآن الكرمي 
داللته على طبقة األوزون احمليطة ) وجعلناه سقفا حمفوظا(وأصول تفسريه بأنّ املراد من 

ليت كشف عن وجودها العلم احلديث،واليت لوال تقدير وجودها،النتشر بني باألرض،وا
وقد أثبت اللّه عز وجلّ من خالل قوله هذا صالحية .الناس إصابتهم مبرض سرطان اجللد
وميسك السماء أن تقع (كذلك أثبت بأنّ لقول  اللّه تعاىل .كتابه العزيز لكلّ زمان ومكان

  وأنّ هذا القول يشري إىل أنّ كلّ.ذهن البيضاوي رمحه اللّهغري ما ذهب إليه ) على األرض
كذلك أثبتُّ .الطبيعية منها والدينية فبيد اللّه عز وجلّ الرؤوف بالعباد:  أنواع العذاب 

اللّه الذي خلق سبع مساوات ومن األرض (بأنّ املقصود من قوله تعاىل يف سورة الطالق 
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ي،وقائم على أساس ابتالء اإلنسان اإلشارة إىل وجود عاملٍ روح) مثلهنيٍّ موازٍ لعاملنا املاد
  .ومن منطلق أنّ عاملنا الدنيوي قائٌم على أساس فلسفة االبتالء.يف أعماله

) هل القرآن معصوم ؟(فعلى هذه الصورة يتهافت هذا السؤال الرابع فيما أسسه مؤلّف 
فيا أيها املسلم قم بتوعية .وشربعلى أفكار واعتراضات نابعة من تراث أكل الدهر عليه 

مجيع املسلمني من حولك ليهجروا تلك التفاسري القدمية،ولينشروا بينهم ما هو معاصر 
ذلك أنّ القرآن الكرمي وما .لكلّ ما كشف عنه العلم احلديث من حقائق ال ختيف املسلم

  .فتدبريكشف عنه العلم يف أي زمان كان،البد وأن يكونان وجهان لعملة واحدة ،
  

  ]جواب السؤال اخلامس[
  ).شهر النسيء كفر( الذي أورده املؤلّف املشار إليه كان عنوانه والسؤال اخلامس

جاء يف سورة التوبة يف اآليتني : (وقد أورد املؤلّف املذكور حتت هذا العنوان يقول
إنّ عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرا يف كتاب اللّه يوم خلق  : (36/37
سماوات واألرض منها أربعةٌ حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفُسكم ال

إنما النسيء .وقاتلوا املشركني كافّة كما يقاتلونكم كافّة واعلموا أنّ اللّه مع املتقني
زيادةٌ يف الكفر يضلُّ به الذين كفروا يحلّونه عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم 

فلما .).فيحلّوا ما حرم اللّه زين هلم سوُء أعماهلم واللّه ال يهدي القوم الكافريناللّه 
يؤرخ مجيع العلماء بالسنة الشمسية اليت : وحنن نسأل: (قال.فرغ من كتابة ما أوردناه

فهل يف هذا كفر ؟وكيف نعترب احلساب الفلكي .تفرق عن السنة القمرية شهر النسيء
  ؟  الطبيعي كُفرا

  
نسأ : النسيء اشتقّت من قولك(إنّ كلمة :  ، أقولويف اإلجابة على هذا السؤال اخلامس

وإنّ .نسأ عن فالن دينه أخره: وقولك.نسأ اللّه أجله ويف أجله أخره: وقولك.الشيء أخره
كانوا إذا جاء .اسم مبعىن التأخري ، وشهٌر كانت تؤخره العرب يف اجلاهلية) النسيء(كلمة 
   حراٌم ، وهم حماربون ، أحلّوه وحرموا مكانه شهرا آخر،حتى رفضوا خصوصشهٌر

  وذلك أنهم كانوا إذا صدروا عن مينٍّ، يقوم رجلٌ من كنانة. األشهر واعتربوا جمرد العدد
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أنسئنا شهرا، أي أخر عنا حرمة احملرم، : فيقولون. أنا الذي ال يرد يل قضاٌء :  فيقول
ونهي . ألنهم كانوا يكرهون أن تتواىل عليهم ثالثة أشهر ال يغيرون فيها.رواجعلها يف صفَ

مبعىن .وهو على وزن فعيل).إنما النسيء زيادة يف الكفر(عنه يف سورة براءة ،حيث قيل 
) كفر(مثّ إنّ كلمة -) معجم حميط احمليط(–. نسأت الشيء أي أخرته: مفعول من قولك

الكفر معناه تغطية نِعمِ املُنعم باجلحود،والكفر : يف الكلّياتو.اشتقّت من كفر ضد آمن
  -معجم حميط احمليط–والكافر اسم فاعل .بالدين أكثر جحودا بنِعم املنعم

  
اليت ) التوبة(فهذه هي معاين ودالالت هاتني الكلمتني الواردتني يف هاتني اآليتني من سورة 

ويستدلّ من هذه املعاين أنه ال أصل لقول ).ءتبرا(أورد هلا املؤلّف املذكور امسها الثاين 
يؤرخ مجيع العلماء بالسنة الشمسية اليت تفرق عن : (هذا املؤلّف يف سؤاله اخلامس
وال ).شهر النسيء(فال يوجد أصال يف العربية شهر امسه ). السنة القمرية شهر النسيء

  ).شهر النسيء(مي القمري بكلميت يعبر العريب عن الفارق ما بني التقومي الشمسي والتقو
فهل يف هذا كُفر ؟ وكيف نعترب احلساب : (ليدفع هذا املؤلّف املذكور ليقول متسائال

  ).الفلكي الطبيعي كُفرا ؟
  

فمن خالل ما ذكرناه يتبين بأنّ املؤلّف املذكور مل يدرس القرآن الكرمي،وأنه كان،وبدافع 
التراث اإلسالمية عما يعينه على بلبلة أذهان الناشئة من من تعصبه الديين ، ينقّب يف كتب 

فإن مل تكن هذه هي احلقيقة، فلماذا مل يذكر يف سؤاله اخلامس هذا أنه قد راجع .املسلمني
فيما ذكره تفسري البيضاوي الذي دأب على الزعم بأنه قد اختذه أستاذا له يف دراسته 

  للقرآن الكرمي ؟
لبعيد بأنّ تعاليم اإلسالم قد أحدثت تغيريا جذريا يف حياة العرب يعلم الداين وا: فأقول

وأنّ من جملة هذا .األميني الذين كانوا يعيشون حياة جاهلية بعيدة عن تعاليم السماء
  الذي أحدثه اإلسالم يف حيام، هو هذا األمر الذي تكلّمت عنه هاتان اآليتان من سورة 

  .قد اهم عن عادة تقدمي شهر أو تأخريه،من األشهر احلرموهو أنّ اللّه عز وجلّ .التوبة
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  ]جواب السؤال السادس[
ري مصر (، وحتت عنوان ) هل القرآن معصوم ؟( الذي سأله مؤلّف والسؤال السادس

مثّ يأيت من (قوله تعاىل فيها . من سورة يوسف49قد أورد فيه بدايةً نص اآلية ) بالغيث
واإلشارة هنا إىل : (وأضاف وقال.). ناس وفيه يعصرونبعد ذلك عام فيه يغاث ال

القحط الذي أصاب مصر سبع سنني متوالية أيام يوسف،فيبشرهم باخلصب بعد 
فكأنّ خصب مصر مسبب عن الغيث أو .إنه يف عام اخلصب يمطرون: اجلدب،ويقول

وهذا : (ه ليسأل من مالحظته اليت أوردها آنفا، توج فلما فرغ املؤلّف املذكور.). املطر
خالف الواقع،فاملطر قلّما ينرتل يف مصر،وال دخل له يف خصبها الناتج عن فيضان 

  ).؟ فكيف ينسب خصب مصر للغيث واملطر .النيل
  

: إنّ جوهر هذا السؤال قد أبرزه قول السائل: أقول يف اإلجابة على هذا السؤال
يف (فقول هذا السائل .).مطرونيف عام اخلصب يفيبشرهم باخلصب بعد اجلدب،وإنه (

العهد (وعلى .فيه افتراء على معطيات آي الذكر احلكيم من جهة) عام اخلصب يمطرون
فال القرآن الكرمي صرح بكلمة .الذي يقدسه رجل الدين السائل من جهة ثانية) القدمي

بالدليل وإىل القارئ املسلم .تعرض لذكر نزول األمطار) العهد القدمي(وال ).يمطرون(
مثّ (أما بشان النص القرآينّ الذي نقله املؤلّف السائل فهو .الذي يثبت مصداقية ما ذكرت

  )..يأيت عام فيه يغاثُ الناس وفيه يعصرون
  

وإنّ هذه الكلمة ).يغاثُ الناس(أال إنّ اللّه عز وجلّ أورد يف هذا النص القرآينّ كلمة 
وقولك ).الغوث(واالسم منه . اه أعانه ونصرهاشتقّت من قولك غاثه ومعن) يغاث(
إىل نزول املطر، إالّ يف ) الغوث(وال تشري كلمة .أغاثهم اللّه برمحته معناه كشف شدم(

يغاثُ (فمن خالل دالالت كلمة .- معجم حميط احمليط–أغاثنا اللّه باملطر : حال قولك
 لك يا عزيزي القارئ املسلم أنّ الواردة يف هذا النص القرآينّ ، يكون قد تبين) الناس

تفسريا من جانبه ) يمطرون(ومن خالل حشره كلمة ) هل القرآن معصوم ؟(مؤلّف 
  يكون هذا املؤلّف قد كشف عن وجهه لثام جهله بدالالت .القرآنية) يغاث(لكلمة 
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فة ال وهي ص.الكلمات العربية،وعدم رجوعه ملعرفة تلك الدالالت إىل معاجم اللّغة العربية
تليق مبن زعم أنه توجه إىل دراسة هذا القرآن ايد يف نص مقدمة كتابه الذي اشتمل على 

ويف نظري هو أنّ هذا القسيس قد طالع يف كُتب بعض املستشرقني هذا املعىن .هذا السؤال
بل يليق برجل دين قد .وهو أمر ال يليق برجل دين حمقّق.ومل يدقّق يف صحته.الذي أورده

اليت نقلتها ) يغاث الناس(ومن خالل دالالت كلمة .اد بلبلة أفكار املسلم ولو بالباطلأر
فكيف (، أكون قد أثبتُّ بطالن سؤال هذا املؤلّف املذكور قوله )حميط احمليط(من معجم 

  .فتدبر). ينسب خصب مصر للغيث واملطر
  

أنّ اللّه عز وجلّ حني قال وأحاول أن ألفت نظرك يا عزيزي املسلم إىل معلومة ثانية،وهي 
،فاللّه جلّ شأنه مل يأت على ذكر أهل مصَر يف هذه الكلمة،بل أورد فعل )يغاث الناس(
معرفةً بأداة التعريف اليت تفيد ) الناس(كما أورد كلمة .مبنيا للمجهول من جهة) يغاث(

 كان قد أغاث مبعىن وليلفت اللّه جلّ شأنه نظر القارئ إىل أنّ اللّه عز وجلّ.االستغراق
فاجلدب واحملل كان أصاب .أعان أهل هذه املنطقة اليت يعترب القطر املصري أحد أقطارها

وبدليل أنّ والد يوسف عليه السالم واخوته .هذه املنطقة برمتها يف تلك الفترة من الزمان
وبناء على قدموا آنذاك إىل مصر طلبا لشراء القمح الذي كان خمزنا يف خمازن املصريين 

  .رؤيا فرعون ،وتفسري يوسف إياها كما هو معروف
  

الذي يقدسه هذا ) العهد القدمي(ولنأت يا عزيزي القارئ املسلم إىل ما هو مكتوٌب يف 
وانتهت سبع سين الشبع ( ما يلي 57-41/53فقد ورد يف اإلصحاح .املؤلّف السائل

كانت جماعةٌ ف. كما قال يوسفوبدأت سبع سين ااعة تأيت.الذي كان يف أرض مصر
فلما جاعت كلّ أرض مصر، .وأما كلّ أرض مصر فكان فيها خبز,يف مجيع األراضي

اذهبوا إىل يوسف، : "فقال فرعون جلميع املصريين.صرخ الشعب إىل فرعون ألجل اخلبز
ففتح يوسف كلّ ما .وكانت ااعةُ على كلّ وجه األرض".فما يقُله لكم فاصنعوه

نأُوداعة يف أرض مصر.ع،فباَع للمصرييت اأهل األرض بأسرها إىل مصر .واشتد موقد
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وورد يف اإلصحاح .).ليشتروا حبا من يوسف،ألنّ ااعة كانت شديدةً يف األرض كلّها
  :فلما علَم يعقوب أنّ احلب موجوٌد يف مصر،قال لبنيه: (الذي بعده مباشرة 

إين قد مسعت أنّ احلب موجود يف : "وقال"  بعض؟ما بالكم تنظرون بعضكم إىل "
  ".مصر،فانزلوا إىل هناك واشتروا لنا حبا فنحيا وال منوت

) العهد القدمي(فتالحظ يا عزيزي القارئ املسلم بأنّ هذه النصوص اليت نقلتها لك من 
أقول إنّ هذه النصوص وهي اليت وضعت لك خطا .الذي يقدسه هذا املؤلّف السائل

كما تكون هذه النصوص .تها،تؤكّد مصداقية املعاين القرآنية اليت أطلعتك عليها من جهةحت
نفسه ) عبد اللّه عبد الفادي(املقتبسة من العهد القدمي حجة قائمة على رجل الدين املدعو 

وال .الذي حاول تشويه دالالت النص القرآين الذي اقتبسه من سورة يوسف عليه السالم
  .ه هذا املؤلّف املذكور، إالّ كلّ رجلٍ ال يبحث عن احلقيقة يقينايفعل ما فعل

  
  ]جواب السـؤال السـابع[

وقد ).الرعد ملَك من املالئكة (قد جعل املؤلّف املذكور عنوانا لهوالسؤال السابع 
ويسبح الرعد حبمده ( من سورة الرعد اليت قال اللّه تعاىل فيها 13استهلّه بأن أورد اآلية 

الئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم جيادلون يف اللّه وهو وامل
فقد نقل عن تفسري .فلما فرغ هذا السائل من إيراد هذه اآلية القرآنية.).شديد املحال

استدلّ منهما على أنّ الرعد ملٌك ) رضي(البيضاوي أنه أورد حديثني عن ابن عباس 
وأنّ صوت الرعد هو .ريق من نار يسوقه ا حيث يشاء اللّهموكلٌ بالسحاب معه خما

وبعد أن نقل السائل هذه .صوت هذا املالك املشار إليه يف هذين احلديثني املذكورين
إذا كان الرعد هو الكهرباء الناشئة عن :وحنن نسأل: (الداللة عن البيضاوي كتب يقول

  ). ؟الئكةتصادم السحاب،فلماذا يقول إنّ الرعد هو أحد امل
  

وهو الذي أجبت ) هل القرآن معصوم ؟(إنّ مؤلّف : أقول يف اإلجابة على هذا السؤال
على أسئلته الستةّ السابقة وأثبت من خالل أجوبيت أنه يسأل أسئلة استمدها من تفسري 
البيضاوي الذي ال يعترب حجة على القرآن الكرمي،ومل يستمد تلك األسئلة من معطيات 
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القرآن الكرمي نفسه، وعن دراسة لتلك اآليات مبنهجية القرآن الكرمي وأصول آيات 
 من 13فاملؤلّف املشار إليه عاد يف سؤاله السابع هذا يطرح تفسري البيضاوي لآلية .تفسريه

  سورة الرعد،التفسري الذي يتناقض مع معطيات العلم احلديث،جلهل مؤلّفه يوم كتب هذا
بصورة علمية،والذي كان جيهل أنّ الرعد ينتج عن تصادم ) عدالر( التفسري حبقيقة 

لو : وأقول له) هل القرآن معصوم ؟(وبناء عليه أوجه خطايب ملؤلّف .كهربائية السحاب
، )رأيت أن أدرس القرآن(أنك كنت صادقا فيما ذكرته يف مقدمة كتابك هذا وقلت 
ري البيضاوي الذي سرك أن لكنت قد تتلمذت على يدي عاملٍ معاصر،وليس على تفس

تقتبس منه ما تبلبل به أفكار الناشئة املسلمني،وتعرض عن بيان ما يف هذا القرآن الكرمي 
 من سورة الرعد، 13لذلك أنقل لك دالالت الكلمات الواردة يف هذه اآلية .من حسنات

تناىف ومعطيات لتدرك من خالهلا بأنّ ما بينه البيضاوي وما نقله من أحاديث فكلّه خطأ وي
  .دالالت هذه األلفاظ

والرعد .رعد السحاب،فمعناه صات وضج لإلمطار: فإذا قلت.مصدر رعَد) الرعد(فكلمة 
، فجمع صاعقة ومعناها املوت،وكلّ عذاب )الصواعق(أما كلمة .صوت السحاب

مهلك،وصيحة العذاب،ونار تسقط من السماء يف رعد شديد ال متر على شيٍء إال 
واحملال هو .فمصدر ماحل، وماحله معناه ماكره وكايده وعاداه) احملال(أما كلمة . هأحرقت

فإن تدبر املؤلّف املذكور هذه املعاين والدالالت اليت .الكيد والتدبري،وروم األمر باحليل
تفيدها هذه الكلمات الواردة يف هذه اآلية من سورة الرعد،يتبين له أنها دالالت نابعة من 

وال دخل ملا ذكره البيضاوي نتيجة .ا حيدث يف اجلو ووفق معطيات العلم احلديثواقع م
  .استناده ألحاديث موضوعة

  
فمن خالل هذا الذي بيناه ، ال يعود هلذا السؤال السابع من معىن إالّ حماولة تشويه 

  : وأضيف وأقول.).ال ريب فيه هدى للمتقني(دالالت آيات هذا القرآن املصون الذي 
أنّ من أصول تفسري آيات ) منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه(د بينت يف مؤلّفي لق

هذا القرآن ايد،أن يرجع املفسر عند تفسريه لكلّ آية تتعلّق باختصاص علمي معينٍ، أن 
يرجع إىل العامل املختص،ليساعده هذا املختص مما عنده من علم يف جمال االختصاص الذي 
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مون اآلية به ، على فهم مضمون تلك اآلية الكرمية ، ولقول اللّه عز وجلّ يف يتعلّق مض
واالختصاص املتعلّق مبضمون هذه اآلية .).فاسأل به خبريا( من سورة الفرقان 59اآلية 
  .إنّ الرعد هو صوت الكهرباء الناشئ عن تصادم السحاب:  من سورة الرعد يقول 13

  ]جواب السـؤال الثـامن[
 12فقد استهله باآلية ) هل القرآن الكرمي معصوم ؟(الذي سأله مؤلّف الثامن والسؤال 
إني أنا ربك فاخلع (اليت قال اللّه تعاىل فيها خماطبا موسى عليه السالم ) طه(من سورة 

إنّ طوى اسم : قال املفسرون املسلمون : (ومن مثّ قال.).نعليك إنك بالواد املقدس طوى
تاب املقدس يعلّمنا أنه ملّا كان موسى يرعى غنم يثرون كاهن مديان ولكن الك. الوادي 

وظهر مالك الرب بلهيب نار من .وجاء إىل جبل اللّه حوريب.ساق الغنم إىل ما وراء الربية
ال تقترب "فناداه الرب وقال له :ونظر وإذا بالعلّيقة تتوقّد بالنار دون أن حتترق.وسط علّيقة

  " ءك من رجليك،ألنّ املوضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسةإىل هاهنا اخلع حذا
  : وبعد أن أورد املؤلّف املذكور هذا الذي أورده آنفا،فقد راح يقول ). 5-3:1خروج (
مع أنّ " طوًى"فمن أين جاء القرآن باسم .إذاً موسى كان يف جبل اللّه جوريب(

  ! ). ؟ حوريب اسم جبل مشهور يف شبه جزيرة سيناء
  
إنّ املؤلّف املذكور على حني كان يعتمد  : ول يف اإلجابة على هذا السؤال الثامنأق

على تفسري البيضاوي وإىل درجة أشعرنا بأنه درس القرآن الكرمي من زاوية تفسري 
فهو استهلّ .فقد جاء يشعرنا يف هذا السؤال بأنه قرأ مجيع تفاسري املسلمني.البيضاوي فقط

فإن حنن غضضنا طرفنا عن ).لقد قال املفسرون املسلمون(ال ما جاء يعترض عليه وق
هذه الظاهرة اليت ختفي وراءها دهاء ومقاصد سيئة، فلنتحاور معه حول ما نسبه جلميع 

  ).إنّ طوى اسم الوادي(املفسرين املسلمني من أنهم قالوا 
  

اشتق هذه الكلمة من ) أقرب الوارد(إن حنن راجعنا معاجم اللّغة العربية نالحظ أنّ : أقول
فقد ذهب إىل أنّ هذه الكلمة تعين ) تاج العروس(وأما معجم .طوى الصحيفة يطويها

أورد أنّ يف هذه الكلمة إشارة إىل حالة ) مفردات الراغب(وأما معجم .الشيء املثنى
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وبذلك فكأنّ هذه الكلمة .حصلت ملوسى عليه السالم على طريق اجتباء اللّه عز وجلّ له
دلّت على أنّ موسى قد طوى يف عملية اجتباء اللّه تعاىل إياه مسافة،كان من ) طوى(

فقد أورد أنك ) حميط احمليط(وأما معجم .العسري عليه أن يناهلا عن طريق السعي واالجتهاد
  وإذا قلت طوى البالد معناه.إذا أتيت ذه الكلمة من طوى الصحيفة،فهي ضد نشرها

طُوى مثل طوِي وهو الشيء : وقال بعضهم.ىل البعد لنا معناه قربهوطوى اللّه تعا. قطعها
وال حيدد ).طه( من سورة 12اليت أوردا اآلية ) طُوى(فهذه دالالت هذه الكلمة . املثنى

فالتسلسل املوضوعي لآلية .لنا املعىن الواردة فيه إالّ برجوعنا إىل سباق هذه اآلية وسياقها
فقصة موسى الوارد فيها هذه الكلمة ).طوى(ليت أفادته هذه الكلمة هو الذي حيدد املعىن ا

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا (ابتدأت من قوله تعاىل ) طوى(
فلما أتاها نودي يا .إني آنست نارا لعلّي آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدى

وأنا اخترتك فاستمع ملا . بالوادي املقدس طُوىإني أنا ربك فاخلع نعليك إنك.موسى
هذا واملالحظ هو أنه وردت يف هذه اآليات ألفاظٌ تشعر املدقّق بأنّ اللّه عز وجلّ .).يوحى

  .وإىل القارئ تفصيل ذلك.قد أراد من هذه اآليات معىن خيالف ما تبادر منها لألذهان
  

وخيتص هذا الفعل بالرؤية .لرؤية، من ا) رأى(ورد يف هذا النص القرآينّ فعل  -1
. ومنه الرأي وهو ما ارتأاه اإلنسان وما اعتقده.بالعني إىل جانب الرؤية بالقلب

أما إذا كان القصد هو ما رأته .على ما تراه يف منامك) الرؤيا(ولذلك تطلق 
  . ،وكان ينبغي أن يقول شاهد نارا)شاهد(العني فقط فيستعمل فعل 

ومعناه سكن .من أنس،وضد توحش) آنست نارا(هله وورد أنّ موسى قال أل -2
 .شاهدت نارا: ومل يقل موسى ألهله.قلبه  به ومل ينفر منه

يؤكّد .) لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى(وإنّ يف قول موسى  -3
بل رأى ما يشبه النار ولذلك أضاف .بأنّ موسى مل يكن متيقّنا بأنه شاهد نارا

وكلمة اهلدى ال تستعمل للنار العادية بل لنار ). على النار هدىأو أجد(وقال 
 .اهلداية
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فهذه املالحظات الثالثة أكّدت لنا بأنّ دالالت اآليات سالفة الذكر تخالف ما تبادر 
وقد دلّت هذه اآليات الكرمية على أنّ موسى كان قد رأى كشفاً .منها لذهن القارئ

وهو حباجة إىل .شف الروحاين هو أرقى من رؤيا املناموالك.روحيا وليس نارا حقيقية
فمن هذا املنطلق عاد من واجبنا تدبُّر قول .التأويل على شاكلة ما حيتاجه املنام للتأويل

  .).إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس طوى(اللّه عز وجلّ يف اآلية 
 عن كشف روحيٍّ عرض ملوسى عليه من زاوية أنّ ألفاظ هذه اآلية الكرمية تتحدث

يف حالة الكشف تأويلها أنّ هذا الكشف  ) النار(فرؤية .السالم وعلى ما يشبه النار
من هنا ندرك حكمة جتلّي اللّه تعاىل ملوسى .الروحيٌّ حيمل بشارة مساوية إىلَ من يراها

 يشبه النار، فلما دنا موسى من موقع هذا الكشف الروحي الذي ظاهره.مبا يشبه النار
؟ فإن ) فاخلع نعليك(فما هو تأويل ).إني أنا ربك فاخلع نعليك.نودي يا موسى(

عدنا إىل كتاب تأويل الرؤى يتبين أنّ فردة النعل تؤول بعالقة الرجل بامرأته،وأما 
فتأويل ) نعله(فمن رأى أنه خلع .فيؤول بالعالقة الزوجية والعالقات الدنيوية) النعلني(

  . أنه يولّى من قبلِ ربه عز وجلّ والية روحيةذلك
  

وعليه فقد علمنا بأنّ هذا الكشف الروحي قد محل ملوسى عليه السالم بشارة مساوية 
وتتلخص هذه البشارة يف أنّ من واجب موسى أن يقلّل من عالقاته الدنيوية ليتفرغ 

فما هي مالمح هذا املنصب .هحلمل هذا املنصب الروحي الذي شاء ربه أن يقلّده إيا
الروحي املشار إليه ؟ فاجلواب على هذا السؤال تضمنه قول اللّه جلّ شأنه الوارد يف 

). إنك بالوادي املقدس طُوى(تتمة هذه اآلية الكرمية،وهو قوله تعاىل خماطبا موسى 
للوادي (امسا ) طوى(ومن هذا املنطلق الذي بيناه،فال جيوز لنا أن نفهم من كلمة 

مفردات (معناها الذي أورده معجم ) طوى(املذكور،بل أن نأخذ لكلمة ) املقدس
وهو اإلشارة إىل حالة روحية حصلت ملوسى على طريق اجتباء رب موسى ) الراغب

  .إياه لتكليفه مبنصب الرسالة السماوية
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شف إىل أنّ موسى قد طوى عند رؤيته ذاك الك) طوى(وعليه، فتشري هذه الكلمة 
ة يصعب عليه أن يناهلا جبهده الشخصيمسافة مراتب روحي وبألفاظ أخرى .الروحي
ة اصطفاء،ومل تأت عن سعيٍ شخصية موسى كانت نبوومن هنا نكون قد .فإنّ نبو

على تفسري البيضاوي وغريه من التفاسري ) عبد اللّه عبد الفادي(أدركنا بأنّ اعتماد 
الثامن هذا قد أبعده عن هذه احلقيقة اليت تضمنتها هذه القدمية املعروفة يف اعتراضه 

احلقيقة اليت توصلنا إليها عن طريق تدبر  هذه اآلية الكرمية ).طه(اآلية من سورة 
  .مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه

وهكذا فإنّ ما كان قد رآه موسى عليه السالم كان كشفا روحيا،ووردت اآلية من 
الذي استدلّ به املؤلّف ) العهد القدمي(فإنّ ما أورده .د هذه احلقيقةتؤكّ) طه(سورة 

 يؤكّد مصداقية هذه احلقيقة اليت بينها 5-3/1املذكور من سفر اخلروج اإلصحاح 
القرآن ايد ولكن بصياغة بالغية معجزة،وليس على شاكلة ما ورد يف اإلصحاح 

كان موسى يرعى غنم يترو محيه كاهنِ و: (املشار إليه من سفر اخلروج الذي ورد فيه
فتراءى له مالك .فساق الغنم إىل ما وراء الربية وانتهى إىل جبل اللّه حوريب.مدين

. فنظر فإذا العلّيقة تشتعلُ بالنار وهي ال حتترق.الرب يف هليب نار من وسط علّيقة
ورأى ". العلّيقةأدور وأنظر هذا املنظر العظيم وملاذا ال حتترق"فقال موسى يف نفسه
ها "قال ".موسى موسى: "فناداه اللّه من وسط العلّيقة وقال.الرب أنه قد دار لريى

إخلع نعليك من رجليك فإنّ املكان الذي أنت قائم .ال تدنُ إىل ههنا: قال". أنذا
  .).فيه أرض مقدسة

  
،قد كان فهذا النص من سفر اخلروج اعترف فيه كاتبه بأنّ ما كان موسى قد رآه

وإنّ ما أوردته .كشفا روحيا،وفق ما ذهبت إليه الصياغة البالغية القرآنية املعجزة
اآليات القرآنية من حقائق هي األصح،وليس ما ورد يف هذا النص من تفاصيل مصاغة 

ولألسباب .صياغة ال حتمل تلك احلقائق التارخيية اليت عبرت عنها اآليات القرآنية
يرعى غنم يترو محيه ( فنص إصحاح سفر اخلروج بين أنّ موسى كان -)1(. التالية

وقد ذكر السفر املذكور بأنّ موسى ما كان يرعى قريبا من منطقة ).كاهن مدين
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. ساق الغنم إىل ما وراء الربية وانتهى إىل جبل اللّه حوريب(سكىن كاهن مدين،بل 
فتراءى له مالك الرب.(...  

  
فبين أنّ موسى كان ) اخلروج(عظيم هذا الذي كتبه كاتب سفر وقد صحح القرآن ال

وإنّ هذا البيان القرآينّ هو .برفقة أهله عائداً إىل مصر حني رأى هذا الكشف الروحي
فهل يعقل أن يؤت موسى الرسالة .البيان الذي يقبله عقل اإلنسان الباحث املدقّق
 لقاء تزوجيه إياه بناته ؟ مثّ إنّ جبل السماوية قبل أن ينهي ما تعهد به لكاهن مدين

  حوريب يبعد عن مدين عشرات الكيلومترات،فهل يعقل أن يقطع موسى هذه املسافة
عبد اللّه عبد الفادي العقلية ،ومل ( الكبرية رد رعي أغنامه ؟ فهل تعطّلت حماكمة 

ال تدنُ ( اخلروج  مثّ إنه ورد يف نص سفر-)2(حياكم هذه األمور مبحاكمة عقلية ؟ 
.). اخلع نعليك من رجليك فإنّ املكان الذي أنت قائم فيه أرض مقدسة.إىل ههنا

وإننا ). إنك بالوادي املقدس طوى فاخلع نعليك(على حني أنه ورد يف النص القرآين 
مبقارنة بسيطة ندرك خطأ مضمون نص سفر اخلروج،وذلك ألنه لو صح وجود 

الذي هو جبل سيناء،لكان موسى نفسه قد أمر ) حوريب(ند جبل ع) أرض مقدسة(
واألمر بدخول تلك األرض .يف ذاك الوقت باحلج إىل تلك األرض املقدسة املزعومة

  .لكن هذا مل حيدث إطالقا،وإىل وقتنا احلاضر.حفاة الرجلني
  

د رآه على حني أني سبق أن بينت وشرحت النص القرآين الذي وضح بأنّ ما كان ق
علما بأنّ النص .موسى عليه السالم،كان كشفا روحيا تلقّى موسى خالله ما تلقّاه

لكنه .فلم يشر من خالله إىل وادي بعينه) الوادي املقدس(القرآين حني أورد مصطلح 
أنت يف (أورد كلمة الوادي على سبيل االستعارة وضمن املثل السائر الذي يقول 

كناية عن االختالف احلادث ما بني فكر هذين  الطرفني و) وادي وأنا يف وادي آخر
له تأويله ودالالته اليت ) بالوادي املقدس طوى(وعليه فقول القرآن ايد .املتحاورين

وعلى هذه الصورة .ختالف ما يتبادر منه إىل ذهن القارئ وهو ما شرحته يف حينه



  97

ه الثامن ال أساس له من الوارد يف سؤال) هل القرآن معصوم ؟(يكون اعتراض مؤلّف 
  .ويدلّ على أنه رجل دين بسيط الفهم،ويأخذ األمور بظواهرها ومن دون حتقيق.جهة

  
  ]جواب السؤال التاسع[

وقد ).الزيتون يف طور سيناء( الذي سأله هذا املؤلّف املشار إليه عنوانه والسؤال التاسع
أنشأنا : (قال اللّه عز وجلّ فيها اليت ) املؤمنون( من سورة 20استهلّ سؤاله بإيراد اآلية 

لكم به جنات من خنيل وأعناب لكم فيها فواكه كثريةٌ ومنها تأكلون وشجرةً خترج من 
قال : (وقد أورد املؤلّف املذكور بعدها يقول.).طور سيناء تنبت بالدهن وصبغٍ لآلكلني

ومن مثّ فقد . يصطبغ اخلبزاملراد بالشجرة هنا الزيتون،وبالصبغ أي اآلدام الذي به:املفسرون
  .مل تشتهر صحراء سيناء بشجر الزيتون: وحنن نسأل(راح املؤلّف املذكور يسأل ويقول 

 أمل يكن األجدر أن يذكر فلسطني بزيتوا،ال سيناء اليت من قحطها أرسل اللّه لبين 
  ). ؟إسرائيل فيها املن من السماء

  
بد أن الحظ القارئ كيف أنّ هذا السائل ال: قول يف اإلجابة على هذا السؤال التاسعأ

ومل يتدبر بنفسه .قد اعتمد فيما اعترض عليه على أقوال املفسرين القدماء رمحهم اللّه تعاىل
وشجرةً خترج من طورِ سيناء تنبت بالدهن (هذه اآلية الكرمية اليت ورد فيها قوله تعاىل 

ارئ نظرك يف ألفاظ هذا الشطر من اآلية فإن أنت أمعنت يا عزيزي الق.).وصبغٍ لآلكلني
مبعىن أنّ ذهن املفسرين القدماء ذهب من ).شجرة زيتون(فال جتد أنه قد ورد فيه اسم 

مع أنّ تلك األلفاظ .مالحظة ألفاظ هذا الشطر من اآلية إىل أنها تشري إىل شجرة الزيتون
  :ك األلفاظ املذكورة وإىل القارئ العزيز دالالت تل.ال حتتمل املعىن املشار إليه

  
وإن وردت منونةً على آخرها تعظيما هلا،إال أنها وردت جمردةً عن أداة ) شجرةً(فكلمة 

ومن .علما بأنّ كلمة شجرة تعين نبتةً هلا ساق صلب ليس إال.التعريف اليت تفيد العهد
 إنّ مثّ.منطلق أنّ املصدر من هذه الكلمة يدلّ على كلّ نبات قام على ساق عود صلبه

فيعين أنّ النبتة ) تنبت بالدهن(وأما قوله تعاىل .هو جبل مضاف إىل سيناء) طور سيناء(
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املوجود بصورة ) الدهن(ومل حتدد اآلية الكرمية نوعية .املشار إليها تنبت وهي مليئة بالدهن
ة فهو معطوف على كلم) وصبغٍ لآلكلني(وأما قوله تعاىل . طبيعية يف النبتة املذكورة

  ).معجم حميط احمليط.(، وهو عملية عطف أحد وصفي الشيء على اآلخر) الدهن(
  

فمن خالل تدقيقنا فيما أتينا على ذكره من دالالت أللفاظ هذا الشطر من هذه اآلية من 
يتبين لنا خطأ ما ذهبت إليه أذهان املفسرين القدماء رمحهم اللّه ومن ).املؤمنون(سورة 

وبالتايل .ذا الشطر من اآلية ذا األسلوب من التدبر الذي قمنا به آنفادون قيامهم بتدبر ه
فقد أخطأ املؤلّف املذكور الذي استند يف فهمه هلذا الشطر من هذه اآلية على ما أخطأ 

. ومعلوم هو أنّ ما قام على خطأ وباطل فهو خطأ وباطل أيضا.فيه املفسرون القدماء
طور ( عاد من واجب املؤلّف املذكور البحث يف شعاب وإضافة إىل هذا الذي بيناه فقد

  .عن هذه النبتة العجيبة اليت أشار إليها القرآن الكرمي ) سيناء
  ]جواب السـؤال العاشر[

 وأورد).جريان الشمس(الذي سأله هذا املؤلّف املذكور رفع له عنوان والسؤال العاشر 
والشمس جتري ملستقرٍّ هلا ذلك (ها اليت قال اللّه العزيز في) يس( من سورة 38اآلية 

هلذه اآلية الكرمية مبا خيالف  ونقل هذا املؤلّف عن البيضاوي تفسريه.).تقدير العزيزِ العليم
الشمس ثابتة تدور حول : وحنن نسأل : (وانتهى ليقول.ما كشف عنه العلم احلديث

 القرآن إنّ فكيف يقول.نفسها، وال تنتقل من مكاا، واألرض هي اليت تدور حوهلا
  )؟الشمس جتري ، وأنّ هلا مستقرا تسري إليه 

  
فبغض النظر عن أنّ املؤلّف املذكور استند يف اعتراضه العاشر هذا  : ويف اجلواب أقول

على ما أفاده البيضاوي يف تفسريه،وهو املفسر الذي مل يعاصر ما كشف عنه العلم 
ة قد شكّل السبب غري املباشر يف دفعه إىل فإنّ ضعف هذا املؤلّف يف اللّغة العربي.احلديث

ذلك أنّ اللّه عز وجلّ قد صاغ هذه املعلومة املتعلّقة بالشمس يف هذه اآلية .هذا االعتراض
وال خيالف مضموا ما كشف عنه .صياغة بالغية يتبادر منها غري ما تعنيه) يس(من سورة 
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وليعطي القارئ املعىن ).ملستقرٍّ هلا (بقوله) جتري(فاللّه عز وجلّ قرن فعل .العلم املعاصر
  .الذي يتالءم مع ما كشف عنه العامل املعاصر

  
) جتري(وإنّ فعل .تعين يف اللّغة العربية موضع االستقرار) ّمستقر(وتفصيل ذلك أنّ كلمة 

وأمتّ من معىن ) السيالن(وهو معىن أمتّ من معىن .اشتق من اجلريان،ويعين املرور السريع
هو ) الشمس ثابتة تدور حول نفسها،وال تنتقل من مكاا(فقول املؤلّف .)الدوران(

هو القول ) والشمس جتري ملستقرٍّ هلا(فقول اللّه عز وجلّ .ناقص لغةً ومضموناقول 
تأدية معناه من خالل قوله الذي نقلناه ) هل القرآن معصوم ؟(الذي يؤدي ما أراد مؤلّف 

وأنّ هذه الشمس ، بالرغم .عىن أنها تدور بسرعة فائقةفالشمس ال تدور بل جتري مب.أعاله
ملستقرٍّ (من أنها تدور ذه السرعة الفائقة،فإنها تظلّ ثابتةً يف مكاا،وهو معىن قوله تعاىل 

وقد أكّد اللّه العزيز .أي جتري ملوضع استقرارها، بالرغم من أنها تدور بسرعة فائقة) هلا
ذلك تقدير (ذلك من خالل ما أى به هذه اآلية الكرمية وقال هذا املعىن الذي بيناه ، و

باسم ) هذا(أي أنه سبحانه وتعاىل قد استبدل اسم اإلشارة للقريب .) .العزيز العليم
تعظيما هلذا التقدير اإلهلي الذي جتلّى يف حركة الشمس اليت أتى ) ذلك(اإلشارة للبعيد 
ا بأنّ اللّه الذي قدرها يتصف بصفتني تلك احلركة اليت ثبت من خالهل.على ذكرها
الذي إذا أراد شيئا فعله وال يقدر أحد على ) العزيز(الصفة األوىل أنه تعاىل هو :مهمتني

وبصيغة االستغراق واملبالغة ومبعىن ) العليم(والصفة الثانية هي صفة اللّه .مغالبته فيما يفعل
  .أنه ليس لعلم اللّه تعاىل حدود

  
ك قد الحظت يا عزيزي القارئ املسلم كيف أنّ يف التفاسري القدمية من فأنت البدوأن 

القيام باستغالهلا،والقصد من ) عبد اللّه عبد الفادي(املستمسكات اليت تفسح اال ألمثال 
فمن .ذلك إحداث بلبلة يف أفكار النشء املسلم بالباطل وليس استنادا إىل حقائق ملموسة

ال يبحث عن ) هل القرآن معصوم ؟(يزي القارئ بأنّ مؤلّف هنا عدت تدرك يا عز
  .احلقيقة بشكل من األشكال
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  ]جواب السؤال اإلحدى عشر[

القمر كالعرجون (الذي سأله املؤلّف املذكور، سأله بعنوان : والسؤال اإلحدى عشر
تني االل) يس(  من سورة 39/40ومن مثّ أورد املؤلّف تفسري البيضاوي لآليتني ).القدمي

ال الشمس .والقمر قدرناه منازلَ حتى عاد كالعرجون القدمي(قال اللّه عز وجلّ فيهما 
فأورد نص .).ينبغي هلا أن تدرك القمر وال اللّيلُ سابق النهار وكلٌّ يف فلك يسبحون

وكأنه قد خاطب القارئ وقال .تفسري البيضاوي بعينه،ومل يعقّب عليه ومل يسأل شيئا ما
ل تستسيغ هذه املعاين اليت أفادا هاتان اآليتان ؟ ويريد أن حيطّ من شأن القرآن ه: له

  .العظيم من خالل ما أفاده تفسري البيضاوي الذي ال يعترب حجةً على كتاب اللّه العزيز
  

  :إن اآلية األوىل وهي قوله تعاىل : ومن جهيت وردا على ما ورد يف هذا السؤال أقول
إنّ هذه اآلية مصاغة صياغة بالغية .)  منازل حتى عاد كالعرجون القدميوالقمر قدرناه (

حبقيقة مضموا، لضعفه يف ) هل القرآن معصوم ؟(وهي اآلية اليت مل حيط مؤلّف .معجزة
  اللّسان العريب،ولبعده عن حماولة البحث عن احلقيقة، ولسعيه لبلبلة أفكار الناشئني من

والقمر قدرناه منازل (ه عز وجلّ يبين من خالل قوله تعاىل أال إنّ اللّ. شباب املسلمني
وكيف أنه ) القمر(،يبين عظمة تقديره مبا يتعلّق بكوكب )حتى عاد كالعرجون القدمي

جلّ شأنه قد قدر أن ال يرى أهل األرض من هذا القمر إال وجها واحدا يبدأ بدرا ،مثّ 
كالعرجون (ري،إىل أن يعود يرى آخر الشهر يأخذ يتدرج يوميا وهو يتناقص وجهه املن

علما بأنّ كلّ إنسان على سطح هذا الكوكب األرضي يشاهد هذه الظاهرة اليت ).القدمي
وكلّ ما يف األمر هو أنّ القارئ حباجة ليعلم حقيقة هذا الوصف املعبر .ال ختفى على أحد
  ).حتى عاد كالعرجون القدمي(عنه بقوله تعاىل 

  
) القمر(ومعناه ارتقى،إشارة إىل ارتقاء ).عرج(اشتقّت من فعل ) العرجون(مة أال إنّ كل

كلّ يوم درجة فدرجة، إىل أن يصل يف الدرجة األخرية إىل حالة وصفها القرآن الكرمي 
فهو ) مقاييس اللّغة(فإن حنن راجعنا ما ورد يف معجم )حتى عاد كالعرجون القدمي(وقال 
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. هي ثالثة أصول) عرج(املؤلّف منهم فعل ) راء واجليمالعني وال(إنّ األحرف : قال
وأما حرف الراء فيشكّل ). ميل(فحرف العني يشكّل األصل األول والذي يدلّ على معىن 

وأما حرف اجليم فيشكّل األصل الثالث ويدلّ ).عدد(األصل الثاين ويدلّ هذا احلرف على 
تعرج (ليه فقد ورد قول اللّه عز وجلّ وكداللة املصعد،وع).مسو وارتقاء(هذا احلرف على 

. وتدلّ على االنفراج) فعلون(هي على وزن ) العرجون(هذا وإنّ كلمة ..).املالئكة إليه
بسبب أنّ مشاريخ ) العرجون القدمي(اليابسة باسم ) مشاريخ النخل(ومنه فقد مسى العرب 

  .يف آخر منازله) القمر(النخل بعد أن تيبس تتقعر لتعود تشبه 
  

  ]  جواب السـؤال الثاين عشر[
استهلّه ).أسئلة جغرافية( اجلزء األول املتعلّق ب وهذا السؤال الثاين عشر واألخري من

واليت قال اللّه تعاىل فيها ) ق(باآلية األوىل من سورة ) هل القرآن معصوم ؟(مؤلّف كتاب 
وهو حرف ) ق(هذه اآلية اليت تضمنت أحد األحرف املقطّعة ).ق والقرآن ايد(

وعلى حسب ما ) القدير(اختزال قد اختزله اللّه جلّ شأنه من أول حرف من صفة اللّه 
  والقرآن(علما بأنّ الواو يف ).فن االختزال يف القرآن الكرمي(بينت ذلك يف مؤلّفي 

هي واو القسم،أي أنّ اللّه عز وجلّ أقسم بأنّ هذا القرآن الذي كانت تترتّل آياته )  ايد
وقد حتقّقت هذه .سيصبح يف املستقبل كتابا مقروءا حيترمه مجيع املؤمنني به وميجدونه

هذا وإنّ السور السبع عشرة سورة من بعده قد .النبوءة القرآينّ بكلّ جالء وبشكل معجز
وردت من دون أن يستهلّها اللّه عز وجلّ بأحرف مقطّعات، بسبب أنّ مضامينها تشكّل 

موضوعيا ،وقد بينت كلّ سورة من هذه السور السبع عشرة ) ق(فصوال تابعة لسورة 
  ).القدير(سورة أحد جوانب عظمة اللّه 

  
جاء يف كتاب عرائس : (واملهم يف األمر هو أنّ املؤلّف املذكور كتب بعد ذلك يقول

خلق اللّه تعاىل جبال عظيما من زبرجدة خضراء خضرة السماء  "7/8االس صفحة 
ق " جبل قاف فأحاط باألرض كلها،وهو الذي أقسم اللّه به فقال منها،يقال له
إنّ عبد اللّه بن سالم   "5وجاء يف كتاب قصص األنبياء صفحة ".والقرآن ايد
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فقال فما هو .ما هي أعلى قمة يف األرض ؟ فقال هي جبل قاف: استفهم من حممد قائال
وما هو .ت يا رسول اللّهقال صدق.؟ فقال من زمرد أخضر وخضرة السماء هي منه
قال كم هي املدة اليت يقطع اإلنسان . ارتفاع جبل قاف ؟ فقال إنه سفر مخسمائة سنة

  .).يف حميطه ؟ فقال إنها سفر ألفي سنة
  

وأصل حكاية جبل : ( هذا وإنّ املؤلّف املذكور ما إن فرغ من نقل ما ذكرناه، حىت قال 
يف تفسري الكلمة 1 فصل 11ى حكيكاه باب قاف ما جاء يف كتب أحد اليهود املسم 

 1/2وقد وردت يف تكوين .النادرة االستعمال ومعناها الفضاء والفراغ" توهو"العربية 
توهو هو اخلط األخضر احمليط جبميع العامل قاطبة ومنه تنبعث : قال كتاب حكيكاه . 

عها الصحابة مل يعرفوا أنّ وملّا مس". تاو " هي " اخلط " فالكلمة العربية املترمجة .الظلمة
فكيف يعترب القرآن ! بل توهموا أنها سلسلة جبال عظيمة امسها قاف" خط " معناها 

  ) .؟جبال حقيقيا ) وهو خطّ ومهي(ما نسميه األفق 
  يف بداية هذا) ق(البد أن الحظ القارئ املسلم ما بينته حول داللة احلرف املقطّع : أقول

  وأكتفي اآلن.مرةً ثانية) ق(علين يف حلٍّ عن شرح داللة حرف األمر الذي جي. السؤال
) عرائس االس( بالتعليق على مجيع ما أورده املؤلّف املذكور فيما اقتبسه من كتاب 

فاعلم يا أخي القارئ املسلم أنّ كتب التراث حمشوة بأمور ).قصص األنبياء(وكتاب 
تلك األمور ما استشهد املؤلّف املذكور ومن .تعارض معطيات آيات هذا القرآن ايد

ومن تلك األمور املسيئة يف كتب التراث ما استند الكاتب فيها إىل . مبقتطفات منها
وها هو املؤلّف املذكور يعترف بأنّ .روايات وأحاديث مدسوسة ومن اإلسرائيليات

قصص (وكان يهوديا، هو الذي دس ما ورد يف كتاب ) عبد اللّه بن سالم(الراوي 
  .فافهم وتدبر ما بينته لك يف هذا املقام.من رواية منسوبة إليه) األنبياء

  
، )هل القرآن معصوم ؟(وإىل هنا أكون قد أجبت على األسئلة اليت سأهلا مؤلّف كتاب 

وطلب مين ) يوسف أبو سعده(والذي لفت نظري إليه السيد ) األنترنيت(واملنشور على 
والذي تعهد .به بعض مؤلّفايت اليت أرسلتها إليه بالربيد السريعوذلك مبناسبة طل.الرد عليه
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وقد كان تاريخ طلبه قبل عيد األضحى .بنشر هذا الرد على حسابه وبامسي أيضا مشكورا
وقد مشّرت عن ساعدي وكتبت الرد على اجلزء األول من املؤلّف املذكور ابتداء .بيومني

وأرجو أن أكون قد وفقين يف هذا الرد ويف .حىمن اليوم األول الذي جاء بعد عيد األض
توعية النشء املسلم هنا وهناك مما يدسه أصحاب عقيدة التثليت الباطلة لبلبلة أفكار هذا 

  .النشء املسلم املعاصر الذي تفتحت عيناه على كتب تراث هي حباجة للتنقيح
  

لني اعتباره حجة على كتابنا علما بأنّ هؤالء املعترضني على ما ورد يف كتب تراثنا،وحماو
إنّ هؤالء ال يقدمون على ما .املقدس هذا القرآن العظيم احملفوظ من قبل ربنا عز وجلّ

بل انطالقا من عقل جامد تقليديٍّ غري مستعدٍّ إلعادة النظر يف .يكتبونه بدافع بيان احلقيقة
على ) الصليب (ومن أبسط دالالت مجود عقوهلم أنهم يعلّقون.كلّ موروث عندهم

وهو الصليب الذي سعى اليهود لتعليق املسيح الناصري عليه .صدورهم وعلى كنائسهم
بقصد إماتته عليه،وليثبتوا من خالل موت املسيح على الصليب أنه غري صادق فيما ادعاه 

على حني أنهم لو أعملوا عقوهلم .18/18،وقد فعلوا هذا بدافع مما ورد يف سفر التثنية 
للحظات،لكانوا تذكّروا بأنّ العاقل ال يعلّق على صدره شيئا يذكّره باألداة اليت ولو 

بل يقوم بتعليق تذكار يذكّره مبا كان هذا اإلنسان .تعذّب عليها إنسان صادق وعزيز عليه
فإن كان املسيح عليه السالم يعز على املسيحيين . العزيز عليه يستعني به ويرتاح بواسطته

يقة وبعقالنية فليعلّقوا على صدورهم شيئا يرمز إىل ما كان خيدم املسيح املعاصرين حق
الناصري،وأن يبتعدوا عن تعليق الصليب على صدورهم وفوق كنائسهم ،كيال يذكّرهم 

لكن املسيحيين يفعلون ما يفعلونه من باب انقيادهم .الصليب بآالم ذاك الرجل العظيم
 أنّ الشريعة لعنة،وأنّ موت املسيح على الصليب لبولس الرسول الذي غرس يف أذهام

افتداهم من لعنة اإلمث الذي ارتكبه آدم وحواء وخالفا لقول املسيح نفسه بأنه ما جاء 
والناموس املشار إليه مل ينص يف أي سفر منه على أنّ البشرية .لينقض الناموس بل ليكمله

وذا أُي ردي .ي صدر عن آدم وحواءخيلّصهم من تبعة اإلمث الذ) خملّص( حباجة إىل 
  .وأنتقل للرد على اجلزء الثاين املتعلّق بأمور تارخيية.على اجلزء األول املتعلّق بأمور جغرافية
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  ]الرد على اجلزء الثاين املشتمل على أسئلة تارخيية[
  

مة هذا الردمقد  
 اعتراض من االعتراضات البد أن الحظ القارئ العزيز كيف أني كنت أرد على كلّ

وهذه املالحظة قد توهم القارئ بأني سأج .اإلثنيت عشرة اليت اشتمل عليها اجلزء األول
لكن هذا الوهم .يف ردي على االعتراضات الواردة يف هذا اجلزء الثاين بنفس األسلوب
اضات اجلزء فاعتر.يتبدد حني يتبين للقارئ الفرق ما بني هذين النوعني من االعتراضات

األول كان القصد منها إثبات خمالفة مضامني اآليات القرآنية ملعطيات ما كشف عنه العلم 
ومبا أن القرآن الكرمي يصلح لكلّ .احلديث من حقائق كانت جمهولة يف األزمنة الغابرة

زمان ومكان وقد أنزله اللّه عز وجلّ الذي هو خالق هذا الكون وال جيوز أن يتكلّم 
ن على ما خيالف حقائق األشياء اليت خلقها اللّه الذي ننسب هذه اآليات الكرمية القرآ
فهذا األمر شكّل احلافز الذي دفعين  للقيام بإعادة تدبر اآليات املعترض عليها واستنادا .إليه

  وهذا هو ما فعلته.بتدبر نابعٍ من منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه.إىل التفاسري القدمية
لكن .اك فأثبت عدم تعارض معطيات آي الذكر احلكيم مع معطيات العلم احلديثهن

االعتراضات الواردة يف هذا اجلزء الثاين هي اعتراضات تارخيية نابعة من مغايرة معطيات 
وعليه فاالعتراضات .العهدين القدمي واحلديث ملعطيات اآليات القرآنية يف بعض األمور

ظ أخرى أنّ مجيع ما تضمنه العهد القدمي والعهد اجلديد هو يف نظر التارخيية هذه تعين بألفا
لكن احلقيقة هي على عكس ما انطلق منه .العامل مستندا تارخييا وال جتوز خمالفة معطياته

األمر الذي دفعين ألقوم بتقدمي األدلّة اليت تثبت افت هذه ).هل القرآن معصوم ؟(مؤلّف 
ين املذكورين،وبأدلّة ضمنية من معطيات التقدمي الذي قدمت املعلومات الواردة يف العهد

اليت قامت بطبع هذا الكتاب الذي يقدسه أهل ) مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق(به 
إىل جانب بيان النظرة اليت ينظرها كلّ .  م يف بريوت لبنان1989الكتاب وذلك بتاريخ 

  .لدى أهل الكتاب واملشار إليه) ملقدسالكتاب ا(من آمن ذا القرآن العظيم إىل 
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:   أما ما يتعلّق باألدلّة الضمنية اليت اشتملت عليها مقدمة هذه الطبعة املشار إليها – أوال
 اعتراٌف بأنّ احلوادث اليت اشتمل عليها سفر التكوين 41 فقد ورد على صفحة -)1(

نت تتناقلها األلسن من جيل روايات كا[وغريه من أسفار العهد القدمي كانت عبارة عن 
وهل ].ومن شأن هذه الروايات أن توفّر للمؤرخ كثريا من املعلومات اهلامة.إىل جيل

يعقل بعد هذا االعتراف أن تكون مضامني تلك الروايات اليت تناقلتها أجيال صحيحة مائة 
  باملائة ؟ 

البابليين ودكّت أورشليم عن يد [ بقوهلم 44 كذلك اعترفوا على صفحة –) 2(
 يف حياة شعبها -اامع اليهودية–فتأملت .. ونبوكد نصر ونفي قسم من سكّاا 

.] وقيمت تاريخ إسرائيل،وأمثر هذا التأمل يف تأليف بعض أسفار من الكتاب املقدس
وهذا اعتراف صريح بأنّ بعض األسفار من العهد القدمي من تأليف امعات اليهودية اليت 

تلك األسفار من دون الرجوع إىل مستندات مكتوبة،وألّفوها مبا يتفق مع ما كانوا ألّفت 
وهل يعقل بعد هذا االعتراف أن تكون مضامني تلك األسفار على .يتخيلونه ولصاحلهم

  مستوى املرجعية التارخيية ؟ وأن تكون تلك األسفار خالية من األخطاء التارخيية ؟ 
  
   قبل538فصدر عن قورش يف العام [ نفسها قوهلم 44حة  وذكروا على الصف–) 3(

ومل . املسيح  يأذن بإعادة بناء هيكل أورشليم،فتجمع حوله اليهود العائدون من اجلالء
وحصلت .يكونوا إذ ذاك إال مجاعة صغرية منت شيئا فشيئا يف وسط مصاعب كثرية

مل يكن هلذه .ل املسيحعلى تنظيمها النهائي عن يد حنميا وعزرا يف القرن اخلامس قب
اجلماعة أي تأثري يف امليدان السياسي،ولكنها تركت آثارا وجيهة على الصعيد 

ة.الديينوهل .].ففي أثناء هذه احلقبة وصل معظم أسفار العهد القدمي إىل صيغته النهائي
يهودي مها اللّذان أعادا كتابة التراث ال) حنميا وعزرا(يعقل بعد االعتراف إال أن يكون 

وأنّ أسفار العهد القدمي الذي هو بني أيدينا ليست هي نفس .على أساس من الذاكرة
  أسفار العهد القدمي الذي كان يتداوله اإلسرائيليون قبل سبيهم على يد ملك بابل ؟
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ليس العهد القدمي كلّ األدب [ وقالوا 47 وهلذا السبب فقد اعترفوا على صفحة –) 4(
لعرباينّ،بل هو نتيجة اختيار مؤلّفات تعد كُتبا يعول عليها الذي صدر عن الشعب ا

حنميا ( السبب الذي دفع 48ووضحوا على الصفحة ".].قانونية"وتسمى هلذا السبب 
للقيام مبا قاما به وهو أنّ السلطات الفارسية طالبت رعاياها من اليهود بتقدمي ما ) وعزرا

األمر الذي .م على أساس دستوري واضح ينظم حيامقام عليه إميام وعقائدهم،لتعامله
  :للقيام مبا قاما به،حيث أنهم قالوا معترفني) حنميا وعزرا(دفع 

  
أسفار "اعترفت السلطات الفارسية بأنّ .. قبل امليالد على األرجح 398يف السنة  [

ليها قيمة وكان اليهود ينسبون إ.تؤلّف دستوراً حيكم مجيع يهود اإلمرباطورية" موسى
أي تنظم " قانونية"فكانت هذه األسفار .إلميام وحيام العملية" قاعدة"قياسية لتكون 

يشوع (األولني " األنبياء"ويف وقت الحق حددت جمموعة ثانية،وهي جمموعة .الوجود
مل ).إشعيا وإرميا وحزقيال واألنبياء الصغار اإلثين عشر(واآلخرين ) والقضاة وامللوك

 للمجموعة الثانية سلطة منظّمة تعادل سلطة اموعة األوىل،لكنها كانت أساسا تكن
لشرحها وامتدادا لفحواها،ومع تثبيت جمموعة املزامري،وهي ضرورية للصالة 

الطقسية،نشأت فئة ثالثة من الكتب املعترف ا رمسيا واملستعملة يف عبادة اهليكل ويف 
  ذا السرد لتاريخ تأليف أسفار العهد القدمي،فهل عاد هناكوبعد ه.].االجتماعات امعية

من شكِّ يف أنّ هذا العهد القدمي الذي يقدسه أهل الكتاب املعاصرون،هل عاد هناك من 
فال حيتلّ مرتلة مرجعية تارخيية موثّقة وال ) العهد القدمي(شكٍّ يف أنّ هذا الذي يسمونه 
حباجة إىل تصحيح كثري مما ورد فيه ) العهد القدمي(هذا وأنّ .يؤخذ مبعلوماته بصورة يقينية

  من أحداث وأمساء وحتى األحكام الشرعية الواردة فيه واملنسوبة إىل موسى عليه السالم ؟
  
 م عند 1947عثر عام : [ أنه52 أضف إىل ذلك أنهم اعترفوا على صفحة –) 5(

ان،على ملفّات أسفار مقدسة شبه شاطئ البحر امليت يف مغاور حتيط بأطالل خربة قمر
فتبين من ذلك .كاملة وعلى ألوف من األجزاء اليت تركت يف القرن األول من عصرنا

أنّ اليهود كانوا يتناقلون على عهد يسوع املسيح صيغَ نصوص معظمها أسفار،غالبا ما 
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يهوذا ، كنا فقبل العثور على خمطوطات قمران وبرية .ختتلف عن النص املسوري األول
مطّلعني على بعض الصيغ غري املسورية لنص العهد القدمي،كصيغة التوراة اليت حافظت 

أو كالصيغة اليت كانت أساسا للترمجة اليونانية السبعينية "السامريين"عليها مجاعة 
ومع أنّ هاتني الصيغتني حمفوظتان يف خمطوطات أحدث من خمطوطات برية .القدمية

فمن خالل هذا .] عهدمها يرقى أىل القرون الثالثة األخرية قبل املسيحيهوذا،فإنّ
  .االعتراف اخلطري يتبين بأنّ فرق اليهود كانت لديهم أسفار خيتلف بعضها عن بعض

  
تكلّمت عما أصاب نصوص ) العهد القدمي( وأخريا فإنّ مقدمة هذه الطبعة من –) 6(

الشك أنّ : [53ولون معترفني على صفحة أسفار العهد القدمي من تشويه فكتبوا يق
 األول عن النص املسوري هة اليت تفصل النصهنالك عددا من النصوص املشو

شبهها وترد بعد بضعة .األصليفمن احملتمل أن تقفز عني الناسخ من كلمة إىل كلمة ت
 ومن احملتمل أيضا أن تكون هناك أحرف كُتبت.أسطر،مهملةً كلّ ما يفصل بينهما

وقد يدخلُ الناسخ يف .كتابة رديئة فال يحسن الناسخ قراءا فيخلط بينها وبني غريها
النص الذي ينقله،لكن يف مكان خاطئ،تعليقا هامشيا حيتوي على قراءة خمتلفة أو على 

واجلدير بالذكر أنّ بعض النساخ األتقياء أقدموا،بإدخال تصحيحات .شرح ما
ة،على حتسني بعض التخطرالهوتي ضة لتفسري عقائديعابري اليت كانت تبدو هلم معر[.  

  
وهنا فقد عاد بإمكاننا تلخيص مجيع ما أوردته مقدمة الطبعة اجلديدة للكتاب املقدس من 

  : اعترافات أوردناها أعاله اختصارها يف النقاط التالية
يات تناقلتها أجيال ما هو إال  عبارة عن أسفار روا) العهد القدمي( اعترافهم بأنّ – أوال

  .اإلسرائيليين بصورة شفهية وال تستند إىل مستند مكتوب يرجع إىل عهد النيب موسى 
 وأنّ السيب البابلي ألكثرية يهود فلسطني وتدمري هيكل سليمان،تسبب لدى اامع – ثانيا

  .اليهودية يف تأمل األسباب اليت آلت باليهود إىل هذا املصري السيئ 
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 وبعد مساح قورش الفارسي لليهود بإعادة بناء اهليكل املدمر دفعت حنميا وعزرا يف – ثالثا
القرن اخلامس قبل  امليالد لتجميع ما وصلهم من أسفار بشتى الطرق وإلعطائها الصيغة 

  .النهائية للعهد القدمي واليت مل تكن موجودة قبل ذاك التاريخ
  

ملية املشار إليها طلب السلطات الفارسية من اليهود  وقد كان الدافع إىل تلك الع– رابعا
وقد أحلق كهنة اليهود فيما بعد إىل .تقدمي ما يشكّل مرجعية دستورية متثّل عقائد اليهود 

ما قدموه جنموعة ثانية مسوها جمموعة األنبياء لتمثّل يشوع والقضاة وامللوك واآلخرين 
  . ثبتوا فيه مزامري داود لضرورة إقامة الصالةومن مثّ.كإشعيا وإرميا وحزقيال وغريهم

 واكتشفت منذ مدة قريبة وثائق عند خربة قمران عند شاطئ البحر امليت ترقى – خامسا
إىل القرون الثالثة قبل املسيح وختتلف مع ما يف هذا العهد القدمي من معلومات،ومل تأخذ 

  .وضعها الطبيعي بعد لدى احملقّقني
عترفوا يف مقدمة الطبعة اجلديدة للكتاب املقدس حبدوث مجلة من  كذلك ا– سادسا

التشوهات فيما وصل من أسفار هذا العهد القدمي وذلك على أيدي النساخ والكهنة 
  .املتدينني اليهود حني قيامهم بنسخ أسفار هذا العهد القدمي

  
ستوى من الضعف ويكون سنده يف مثل هذا امل) العهد القدمي(إنّ كتابا مسمى : أقول

والوهن،يستحيل أن يصبح مرجعاً يشفي غليل الباحثني وليحلّ هلم معضالم 
من الدالئل الضمنية ما يشهد على ) العهد القدمي(خصوصا وأنها توجد يف هذا .الروحانية

وقد سبق يل أن لفتُّ نظر القارئ .أنه ال ميثّل التوراة اليت أنزلت على موسى عليه السالم
  ل إىل دليلٍ ضمينٍ واضح املعامل يؤكّد هذه احلقيقة اليت أشرت إليها والوارد يف سفر من قب

فمات هناك ( واملتعلّق بوفاة موسى عليه السالم والوارد فيه 6-34/5التثنية اإلصحاح 
موسى عبد الرب يف أرض موآب حسب قول الرب ودفْنه يف اجلواء يف أرض موآب 

وهل  يوجد إنسانٌ عاقلٌ يقرأ .).نسانٌ قربه إىل هذا اليوممقابل بيت فغور ،ومل يعرف إ
موحى ا من ) ال يعرف أحد قربه حىت اآلن(هذا النص من سفر التثنية،ويسلّم بأنّ فقرة 

فبكى بنوأ إسرائيل موسى يف : (اللّه عز وجلّ ؟؟ كذلك ورد بعد الفقرة اليت أوردناها 
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وهل يوجد إنسان عاقلٌ يقرأ ).ء مناحة موسىعربات نوآب ثالثني يوما،فكملت أيام بكا
هذه الكلمات من سفر التثنية ومن مثّ يسلّم بأنها إحياء من اللّه الذي بعث موسى ذه 

؟؟ كال مثّ كال إنها الدليل الضمين القاطع الذي ) العهد القدمي(التوراة اليت يطلقون عليها 
  ).العهد القدمي(سمى يرتع ثقة الباحث من صدره بكلّ ما ورد يف هذا امل

  
وعلى هذه الصورة نعود ندرك من خالل ما أوردناه من اعترافات سالفة الذكر وهي 
االعترافات اليت اعترف ا أهل الكتاب أنفسهم،ومن خالل هذا الدليل الضمين الذي 

أقول عدنا ندرك من .قد كتبوه بعد موت موسى بقرون كثرية) العهد القدمي(يؤكّد بأنّ 
تلك االعترافات احلكمة اإلهلية الكامنة وراء قول اللّه عز وجلّ الوارد يف اآليتني من خالل 

وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اللّه فيه،ومن ال حيكم مبا : ( وهو 47/48سورة املائدة 
مصدقا ملا بني يديه من وأنزلنا إليك الكتاب باحلق،.أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون

،فاحكم بينهم مبا أنزل اللّه وال تتبع أهواءهم عما جاءك من ا عليهالكتاب ومهيمن
احلق،لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،ولو شاء اللّه جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 

.). فيما آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اللّه مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون
  : لنقاط التالية وهو القول الذي اشتمل على ا

  
 أنّ اللّه عز وجلّ وبأسباب خفية ساعد على احملافظة على ما يثبت صدق رسالة –أوال 

وإنّ الباحث الذي يتقصى تلك .اإلسالم يف هذه النصوص التوراتية واإلجنيلية احملرفتني
  .النصوص املشار إليها مبوضوعية يتلمس دليل صدق اإلسالم من خالهلا

نّ اإلنسان الذي يطالع ما جاء به هذا القرآن العظيم يتيقّن بأنّ حممدا والدين  وأ– ثانيا
  .الذي نزل معه قد جاء مصدقا جلميع تلك النصوص التوراتية واإلجنيلية املشار إليها

يعين صراحة بأنّ ) ومهيمنا عليه( وإنّ قول اللّه عز وجلّ يف هذا النص القرآينّ –ثالثا 
 هذا القرآن الكرمي يشكّل مرجعية حقيقية لكلّ ما هو وارد يف العهدين مجيع ما ورد يف

  ) معجم حميط احمليط (رقيبا عليهقد صار ) هيمن عليه(القدمي واجلديد ومن منطلق أنّ قوله 
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وإنّ هذا املعىن املذكور يدفع املؤمن ذا القرآن العظيم ليعتقد من صميم فؤاده وكعقيدة 
بأنه ) هل القرآن معصوم ؟( يرفض بنتيجتها كلّ ما يقول مؤلّف راسخة يف صدور املؤمن

يرفضه رفضا قاطعا وعن عقيدة ). الكتاب املقدس(خمالف ملا هو وارد فيما يسميه باسم 
 سه أهل الكتاب ال يعديعتقدها كمسلم،وبعد أن ثبت لديه بأنّ هذا الكتاب الذي يقد

فإنّ كلّ ما هو وارد يف .العكس هو الصحيحبل .مرجعية حقيقية للباحثني عن احلقيقة
  .القرآن ايد هو املرجعية احلقيقية لتصحيح كلّ ما هو وارد يف كتام الذي يقدسونه

  
 على ما ورد يف اجلزء الثاين من املؤلّف الذي أرد فعلى هذا األساس يقوم منهجي يف الرد

وذلك بعد .مرجعا له) كتابه املقدس (فأنا سأمهل الرد على كلّ اعتراض جعل املؤلّف.عليه
بالدالئل القاطعة كون الكتاب الذي يقد ا يف جمال  أنّ أثبتمرجعا حقيقي عدسه هؤالء ال ي 

وإنّ على هذا املؤلّف أن يدعم اعتراضاته بأدلّة تارخيية من خارج كتابه .تلك االعتراضات
 املؤلّف مل يفعل ذلك فسأمهل يف وما دام هذا.املقدس وبصورة علمية تدعم اعتراضاته

وال أجيب إال .ردي هذا كلّ اعتراض مل يستوف الشرط املوضوعي الذي أتيت على ذكره
  بل سأمهل كلّ اعتراض أقامه املؤلّف على تفسري البيضاوي، .على ما يستحق اإلجابة عليه

لى هذا األساس من وع. هذا التفسري الذي ال يعدُّ حجة على ما ورد يف كتاب اللّه العزيز
  ).هل القرآن معصوم ؟(منهجي يف الردّ، أبدأ بالرد على ما ورد يف اجلزء الثاين من مؤلّف 

  
فأقول من منطلق اعتقادنا الذي بيناه يف :جواب االعتراض السادس من األسئلة التارخيية

 أخبار إنما مقدمة هذا اجلزء الثاين وهو أنّ تعاليم هذا القرآن الكرمي وما ورد فيه من
أُنزلت لتصحيح ما لدى أهل الكتاب من مراجع يقدسوا وعادت حمرفة ومشوهة بشكل 

إىل جانب أنّ القرآن الكرمي قد .هي حباجة لتصحيح كلّ ما ورد فيها من قصص وأخبار
نسخها وأنزل ربنا عز وجلّ هذا القرآن ايد مصداقا ملا ورد يف تلك الكتب من نبوءات 

هذا وإنين أثبت يف املقدمة املذكورة اعتراف الكتابيين  ).ص(بعثة سيد املرسلني تتعلّق ب
ولذلك فما عادت تشكّل تلك . أنفسهم بتحريف تلك الكتب ووجود تشوهات فيها

ومن هذا املنطلق فإني لن .الكتب يف نظرنا مرجعية تارخيية خالية من التحريف والتشويه
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فال أجيب إال على ما . نصٍّ وارد يف العهدين القدمي واجلديدأرد على أي سؤال نابع من
يستحق اإلجابة عليه،حفاظا على مصداقية كون القرآن الكرمي قد أنزله ربنا عز وجلّ 

وعلى هذه الصورة تراين يا عزيزي القارئ أمهلُ .لتصحيح ما يف العهدين القدمي واجلديد
 األوائل من اجلزء الثاين لكوا ال تستحق من الرد على االعتراضات التارخيية اخلمسة

وأتناول اإلجابة على السؤال التارخيي السادس .جانيب النظر فيها للسبب الذي ذكرته آنفا
  ).يوسف هم بالفساد(والوارد بعنوان 

  
 فاملؤلّف الذي رفع هذا العنوان اآلنف الذكر شاء أن يوهم القارئ املسلم بأنّ القرآن 

.  ما بني فعل زوجة الذي اشترى يوسف وما بني فعل يوسف عليه السالمالكرمي ساوى
من اآلية ) ولقد مهّت به وهم ا(وقد أقدم املؤلّف على هذه احملاولة وذلك باقتطاع ألفاظ 

 من سورة يوسف ، إىل جانب قطع هذه األلفاظ عن سباقها وسياقها وعلى شاكلة ما 24
يامه ذا الفعل الذي دلّ على سوء نيته، فقد راح وبعد ق.كان يفعل يف أسئلته من قبل

أي قصدت خمالطته وقصد خمالطتها، : (املؤلّف يقول شارحا هذه األلفاظ املقتطعةبقوله
وبعد .).واهلم بالشيء قصده والعزم عليه ومنه اهلمام وهو الذي إذا قصد شيئا أمضاه

اقض التاريخ املقدس الذي يقول وهذا القول ين: (أن قام املؤلّف ذا الشرح أضاف وقال
كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ : :إنها ملّا طلبت إليه الشر ،استنكر طلبها وقال

  .) . 39/9تكوين ! وملا أمسكت بثوبه تركه معها وهرب ؟. إىل اللّه
  

من املؤسف جدا أن يقوم رجل : فأقول يف الرد على السؤال السادس التارخيي املذكور
 ه درس اإلسالمدينعى أنفهو اقتطع هذه .ذا الفعل الذي أقدم عليه هذا املؤلّف الذي اد

من آية طويلة تشكّل مخسة أضعاف هذه الكلمات ) ولقد مهّت به وهم ا(األلفاظ 
وال يفعل فعله رجل دين .املقتطعة منها ولغاية إيهام القارئ بغري ما ورد يف اآلية املذكورة

وإىل القارئ .كذلك فإنه قطع اآلية عن سباقها وسياقها.للحقيقةشريف النفس وطالب 
وهم ا لوال أن رأى ق ولقد مهّت به (قال اللّه تعاىل .العزيز هذه اآلية بكامل ألفاظها

فليالحظ .).كذلك لنصرِف عنه السوَء والفحشاَء إنه من عبادنا املخلصني برهان ربه



  112

وهي إشارة وقف جائز،هذا من ) ولقد مهّت به(بعد مجلة ) ق(القارئ ورود إشارة 
لوال أن رأى برهان (هلا تتمة وهي قوله تعاىل ) وهم ا(ومن جهة أخرى فإنّ ألفاظ .جهة
وإنّ هذه التتمة اليت حذفها هذا املؤلف قد تضمنت نفي مشاة حال يوسف عليه ).ربه

لتوبيخ والتندمي للذي شابه حاله فحرف لوال قد استعمل هنا ليفيد ا.السالم حال تلك املرأة
) أن رأى برهان ربه(هذا قوله تعاىل ) لوال(ولذلك فقد أتبع حرف . حال تلك املرأة

فحرف . ولبيان السبب الذي حال دون مشاة حال يوسف عليه السالم حال تلك املرأة
 حال يف هذا املقام تفسريي وورد هنا ليفيد تفسري السبب الذي حال دون مشاة) أن(

  ).أن رأى برهان ربه(السبب وقال ) أن(وعليه فقد فسر حرف .يوسف حال تلك املرأة
  

وقال أبو البقاء موضحا معىن كلمة ).رأى برهان ربه(أي أنّ يوسف عليه السالم كان نبيا 
لكون .الربهان هو  الذي يقتضي من الذي رآه التزام الصدق أبدا ال حمالة) : الربهان(

وبألفاظ أخرى فكأنّ اللّه عز وجلّ . احلجة والدليل والبينة وجيمع على براهنيالربهان يعين
  : قد قال بألفاظ أخرى ) لوال أن رأى برهان ربه(حني قال حبق نبيه يوسف عليه السالم 

كيف بإمكان حال يوسف أن يشابه حال تلك املرأة ،ويف وقت كان يوسف فيه على 
ن الرفعة والسمو وحبيث يستحيل عليه أن يبتعد عن درب صلة بربه وعلى مستوى كبري م
  .الصدق يف سلوكه مع تلك املرأة

  
بل .ومل يكتف اللّه عز وجلّ ذا الذي برأ به حال نبيه يوسف من مشاة حال تلك املرأة
إنك تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّه جلّ شأنه قد راح يؤكّد هذه احلقيقة من 

كذلك لنصرِف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا (اىل بعد ذلك خالل قوله تع
أي أنّ اللّه قد كان قد أرى نبيه يوسف برهان ربه بغرض أن حيصنه ضد .)  املُخلَصني

وأنّ اللّه تعاىل الذي كان قد .ارتكاب الفحشاء ومبا خيالف االتصاف بصفة البعد عن احلياء
ر ما جرى ليوسف،كان قد قدره حبقّه ليصرف عنه البقاء يف بيت الذي اشتراه وليبعده قد

عن خدمة تلك املرأة  اليت كان التزامه خبدمتها البد أن يترك يف نفسه آثارا سيئة تبعده عن 
املستوى اخللقي الذي كان قد أوصله ربه إليه من حسن سرية ومسو خلقي دلّ عليه قول 
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وعلى هذه الصورة فإنّ اقتطاع هذا املؤلّف هذا ).خلصنيإنه من عبادنا امل(ربنا عز وجلّ 
السياق كلّه كان مبثابة عملية تزوير للحقيقة وتشويه للمعىن احلقيقي املقصود من ألفاظ 

وتعال يا عزيزي القارئ إىل آية سباق هذا املوضوع ).وهم ا لوال أن رأى برهان ربه(
هو يف بيتها عن نفسه وغلّقت األبواب وقالت وراودته اليت (اليت قال اللّه تعاىل فيها 

 فآية السباق هذه.).هيت لك،قال معاذ اللّه،إنه ربي أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون
وهي اآلية اليت .كانت قد مهدت للمعىن الذي دلت عليه اآلية اليت كانت مدار حبثنا آنفا

وقد استهلّ اللّه عز وجلّ اآلية بفعل .بحثأكّدت املعىن الذي توصلنا إليه من اآلية مدار ال
واملراودة ).معجم أقرب املوارد.(ومعناه أنّ املرأة طلبت منه املنكر) عن نفسه..وراودته (

  )مفردات الراغب(تعين أن تنازَع غريَك يف اإلرادة فتريد منه غري ما يريد، ومصدره مراودة 
  

 يا عزيزي القارئ بأنّ استهالل اللّه تعود تدرك) راودته(فمن خالل دالالت هذا الفعل 
تعاىل هذه اآلية ذا الفعل الذي حيمل هذه املعاين آنفة الذكر،كانت احلكمة منه أن ينفي 
. اللّه تعاىل من خالله مقدما أن يكون حال يوسف عليه السالم قد شابه حال تلك املرأة

قة أخرى أضافها إىل احلقيقة األوىل ومن مثّ فقد أورد اللّه تعاىل يقول يف الفقرة الثانية حقي
وغلّقت األبواب وقالت هيت لك،قال معاذ اللّه إنه ربي أحسن مثواي،إنه ال : (قال

ومن خالل دالالت هذه الفقرة الثانية يكون اللّه عز وجلّ قد أكّد بأنّ .).يفلح الظاملون
شائن الذي دلّ عليه قوله طلب املنكر قد بادرت به املرأة ،وذلك بعد أن هيأت لطلبها ال

. معناه هلم لك وتعال لفعل املنكر) هيت لك(وقول املرأة ) . وغلّقت األبواب(تعاىل 
  ).معجم أقرب املوارد(
  

وتالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّه تعاىل قد صور لنا يف مقابل ذلك موقف يرسف 
قال معاذَ اللّه : (ن نبيه يوسفعليه السالم الذي وقفه من طلب تلك املرأة فقال على لسا

) معاذ اللّه(فقول يوسف عليه السالم .).إنه ربي أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون
وقد أتى يوسف عليه السالم .معاذ اللّه أن أفعل ما تطلبينه مين: حمذوف منه فعله والتقدير 

). نه ربي أحسن مثوايإ(وبين سبب رفضه لطلب املرأة الشائن وقال ) إنّ(حبرف التأكيد 
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مبعىن أنّ اللّه خالقي قد رباين منذ نعومة أظفاري وأراين عدة بشارات تتعلّق مبستقبلي 
الزاهر،فهو الذي أحسن مثواي أي أحسن تربييت على يد والدي املقرب  إىل اللّه عز وجلّ 

وين ودون ميلي هذا وإنّ مجيع هذه األمور تدفعين ألن أتخذ ربي ملجأً يل وحصنا حيول د
وقد بين يوسف عليه السالم شيئا من التعاليم اليت .الرتكاب هذا املنكر الذي تطلبينه مني

للمرة الثانية،قال ) إنّ(تعلّمها يف بيت أبيه،لذلك قال أخريا وبعد أن أورد حرف التأكيد 
 عدة ولتصريف هذا الفعل إىل) ال يفلح(وحاذفا مضاف فعل .).إنه ال يفلح الظاملون(

وال .أنه ال يفلح من ينتهج يف سلوكه سرية عصيان أوامر اللّه عز وجلّ: دالالت،تقديرها 
وال يفلح كلّ من ترك سبيل اهلدى .يفلح كلّ من يفتري الكذب على اللّه عز وجلّ

وبعد أن فرغ اللّه تعاىل من هذا التمهيد الواسع الدالالت اليت .وانتهج سبيل الضالل
ولقد (ية السباق هذه،انتقل ليصف لنا ما جرى بني هذين الطرفني وقال اشتملت عليه آ

مهّت به وهم ا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوَء والفحشاء إنه من 
  .).عبادنا املُخلَصني

  
وتعال معي يا عزيزي القارئ إىل سياق هذه اآلية أيضا الذي قال اللّه تعاىل فيه بعد هذا 

استبقا الباب وقدت قميصه من دبرٍ،وألفيا سيدها لدى الباب،قالت ما جزاء من و(كلّه 
فبين اللّه عز وجلّ من خالل قوله تعاىل .).أراد بأهلك سوًء إالّ أن يسجن أو عذاب أليم

وأنّ املرأة ركضت وراءه لتمسك .أنّ يوسف حاول اهلرب من وجه املرأة)واستبقا الباب(
وهو تعبري ورد يف منتهى القوة من حيث صياغته البالغية املعبرة .اهلرب منهابه لتمنعه من 

وقد أتى تعاىل بواو احلال ليبين احلال الذي صدر عن املرأة اليت .عن املعىن الذي أشرت إليه
ما استطاعت اللّحاق بيوسف،لكنها متكّنت من اإلمساك بطرف ثوب يوسف فقط، 

ةق ثوب يوسف عليه فهرب يوس. فأمسكت به بقوى ذلك إىل متزف من أمامها وقد أد
  ).وقدت قميصه من دبرٍ(وقد دلّ على هذا املعىن قوله تعاىل .السالم من خلفه

  
الذي اشترى والحظ معي يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد نقل إلينا موقف 

ته مبا اتهمته همته زوجاتبعد أن   يوسف وكيف أنه استجوبيوسف واستخدمه يف بيته،
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 فأورد يوسف عليه السالم )راودتين عن نفسي قال هي(وقال يوسف أجاب وقد ،به
الذي كان اللّه عز وجلّ قد استهلّ به آية سباق هذا املوضوع ) راودتين(نفس الفعل 

وهو الفعل الذي يعين بأنّ يوسف عليه ) هي راودتين عن نفسي(وذلك من خالل قوله 
وأنّ يوسف مل يستجب .وقفا خمالفا للموقف الذي وقفته منه تلك املرأةالسالم وقف م

وبذلك يكون القرآن الكرمي قد برأ يوسف من خالل قول .لطلبها بشكلٍ من األشكال
  .).وإن كان قميصه قُد من دبرٍ فكذبت وهو من الصادقني(الذين حكّموهم يف قضيته 

قد حاول ) هل القرآن معصوم ؟(لّف وهكذا تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ مؤ
وقد اكتفى .التعتيم على مجيع هذه احلقائق اليت بينتها آنفا والواردة يف هذه اآليات الكرمية

ومن أجل أن يبلبل أفكار ناشئة املسلمني وغريهم من ) ومهّت به وهم ا(باقتطاع ألفاظ 
رجلٌ بعيد جدا عن طلب احلقيقة وهل يفعل فعله إالّ .الذين يطّلعون على مؤلّفه املذكور

ويسعى إلضالل الناس ذه األساليب امللتوية ؟ ومتعاميا عما ورد يف اآليات ذات الصلة 
  ؟) العهد القدمي(من بيان حقائق قصة النيب يوسف عليه السالم والواردة يف 

  
  ف عليهوهنا وبعد أن أوصلتك يا عزيزي القارئ إىل أنّ القرآن ايد قد نفى عن يوس

وأين وجه : تسألين. السالم أن يكون قد هم بالفساد وعلى حسب ما زعمه هذا املؤلّف
هيمنة القرآن الكرمي على ما هو وارد يف العهد القدمي ؟ وأين وجه رقابته وتصحيحه لما 
هو وارد يف هذه احللقات من قصة يوسف يف العهد القدمي ؟ فنحن أدركنا حتى اللحظة 

وال نالحظ بأنّ القرآن قد قام إىل .الكرمي والعهد القدمي متفقان يف هذه املسألةبأنّ القرآن 
  .اآلن بتصحيح شيء مما هو وارد يف العهد القدمي

  
وإنّ هذه اإلجابة .إنّ تساؤلك يا عزيزي القارئ جدير باالهتمام وباإلجابة عليه: فأقول

ر التكوين يف اإلصحاح تقتضي من جانيب أن أسرد لك بادئ األمر ما كتبه كاتب سف
 واملتعلّق مبا جرى ليوسف بعد أن التقطه الذين انتشلوه من البئر وبعد أن باعوه 39/1-6

ليصبح هذا االقتباس أساس املقارنة ما بني ما أورده هذا .يف مصر لرئيس حرس فرعون
ية املقارنة وليمكّننا ذلك من القيام بعمل.الكاتب وما بني ما أورده القرآن الكرمي يف مقابله
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وبدون القيام بعملية املقارنة هذه،فال يتمكّن .وتبين نقاط التصحيح ملعلومات العهد القدمي
لذلك تعال معي ألقرأ عليك ما أورده الكاتب املذكور .الباحث الناقد بيان ما سألتين عنه

مسعك ما ولكن وقبل القيام بتلك املهمة،أرى من املناسب أن أُ.يف اإلصحاح املشار إليه
قدمه القرآن الكرمي من متهيد مهد من خالله للدخول يف بيان تلك احللقة من قصة يوسف 

وليساعد هذا التمهيد القارئ على تفسري جمريات أحوال ما جرى ليوسف .عليه السالم
علما بأنّ ما أورده كاتب سفر التكوين قد أتى خاليا متاما .بعد أن اشتراه الرجل املصري

وبناء على ذلك تكون يا عزيزي القارئ قد اطّلعت على .ذاك التمهيد الضروريمن مثل 
ة قد قام القرآن الكرمي بتصحيحها وبشكل موضوعيل ناحيأو.  

  
وقال الذي اشتراه من مصر : (فلقد أورد كتاب اللّه العظيم يصحح وميهد للقصة ويقول
ا، وكذلك مكّنا ليوسف يف األرض المرأته أكرمي مثواه،عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد

وملّا .ولنعلّمه من تأويل األحاديث،واللّه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون
وراودته اليت هو يف بيتها . بلغ أشده آتيناه حكما وعلما،وكذلك جنزي احملسنني

نا إىل أنه تعاىل كان وذا التقدمي للحادثة املذكورة يكون اللّه عز وجلّ قد نبه أذهان..).
هو احملرك األساسي لتلك األحداث اليت مر ا يوسف عليه السالم يف بيت املصري الذي 

وأنّ هذا التقدير الذي تعلّق حبياة يوسف يف تلك املرحلة من .اشتراه من قافلة اإلمساعيليين
غره من خالل رؤياه حياته قد قدره اللّه تعاىل من أجل أن حيقّق ما بشر به يوسف يف ص

إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل (
  )..ساجدين

وبذلك يكون اللّه جلّ شأنه قد نبه أذهاننا من خالل هذا التمهيد إىل تدرج األحداث اليت 
 ذاك املصري الذي فبين اللّه تعاىل أوال أنه تعاىل قد أهلم: عرضت ليوسف يف بيت املصري

اشترى يوسف بدايةً أن يهتم بيوسف،لذلك نالحظ بأنّ هذا املصري أوصى زوجته وقال 
وبناء عليه ومن خالل هذا اإلهلام ) أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا: (هلا

وذلك مصداق قوله تعاىل يف هذا التمهيد .يكون اللّه تعاىل قد مكّن ليوسف يف األرض
أي ذا اإلهلام الذي ألقيناه يف نفس املصري نكون قد )ذلك مكّنا ليوسف يف األرضوك(
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منحنا عبدنا يوسف يف أرض مصر مرتلةً وعزة ما كان ليحصل عليها لوال هذا التقدير 
وقد نبه اللّه جلّ شأنه أذهاننا من جهة ثانية يف التمهيد .اإلهلي اخلاص به واملشار إليه

ر أيضا أن يعلّم يوسف يف تلك الفترة من حياته املذكور إىل أنه سبحانه وتعاىل كان قد قد
. وخالل سنوات نشوئه وترعرعه يف بيت املصري الذي اشتراه) من تأويل األحاديث(

وبوسيلة التلقني اللّدني املباشر يكون اللّه جلّ شأنه قد مأل الفراغ الذي حدث ليوسف يف 
يه وليعوض اللّه تعاىل عليه ما حرم منه نتيجة مكر اخوة يوسف تلك األيام بعيدا عن والد

أولئك االخوة الذين أبعدوا يوسف عن أبيه وحرموه من بركات وعظه إياه وتعليمه إياه .به
  .وبذلك يكون اللّه تعاىل قد أثبت بأنه ال يضيع أجر احملسنني. أمور دينه

  
نا إىل أنه تعاىل كان قد علّم يوسف بعد أن بلغ ومن جهة ثالثة فقد نبه اللّه عز وجلّ أذهان

أي ) حكما(يوسف أشده واكتمل منو عقله وأصبح راشدا،قد علّمه علما لدنيا منحه 
كما ).حميط احمليط(منحه حكمة يف تصريفه لألمور وفراسةً تعينه على استخالص نتائجها 

.  تلك الدار اليت ترعرع فيهاروحيا مل مينحه ألحد غريه هناك يف مصر ويف) علما(منحه 
ومع أنّ اللّه تعاىل مل يوضح لنا موضوع العلم اللّدين الذي علّمه ليوسف إال أنّ تطور 

أحداث تلك املنطقة اليت عاش فيها وما حتقّق على يدي يوسف عليه السالم تكشف عن 
  .نوعية ذاك العلم اللّدني املشار إليه

  
عز وجلّ أذهاننا يف هذا التمهيد إىل أنّ ما حيمله املرء من ومن جهة رابعة فقد نبه اللّه 

صفات حسنة وما يصدر عنه من تقوى فإنّ هذا كلّه ال يضيع عند اللّه تعاىل بل جيزي اللّه 
عز وجلّ هذا اإلنسان على قََدر ما حيمله من صفات حسنة وعلى قدر ما يتصف به 

ار ما أى اللّه عز وجلّ به التمهيد املذكور وإىل هذه احلقيقة أش. سلوكه اليومي من تقوى
وبناء .).وكذلك جنزي احملسنني(من ألفاظ وردت يف اية هذا التمهيد وقال تعاىل فيها 

على خلو نص سفر التكوين املشار إليه من مثل هذا التمهيد الذي اشتمل على أمور أربعة 
 كاتب سفر التكوين ما كان يعرف أوال بأنّ: هامة،تكون يا عزيزي القارئ قد أدركت

فهذا التمهيد .املرتلة الروحية اليت كان قد احتلّها يوسف عليه السالم يف اململكة السماوية
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على حني أنك عندما تقرأ ما كتبه كاتب .أشعرنا بأنّ يوسف كان أحد أنبياء بنو إسرائيل
  : نصوإليك ال.سفر التكوين يستحيل أن تدرك من خالله هذه احلقيقة

أما  يوسف فأنزل إىل مصر فاشتراه فوطيفار : (6-39/1فهو كتب يقول يف اإلصحاح 
خصي فرعون ورئيس احلرس،رجلٌ مصري،من أيدي االمساعيليين الذين نزلوا به إىل 

ورأى سيده .وكان الرب مع يوسف فكان رجال ناجحا وأقام ببيت سيده املصري.هناك
فنال يوسف حظوةً يف عينيه .يعمله ينجحه الرب يف يدهأنّ الرب معه وأنّ مجيع ما 

وكان منذ أقامه على بيته وكلّ ما .فأقامه على بيته وكلُّ ما كان له جعله يف يده.وخدمه
هو له أنّ الرب بارك بيت املصري بسبب يوسف،وكانت بركة الرب على كلّ ما هو 

وكان يوسف . الذي كان يتناولهله يف يد يوسف،ومل يكن يهتم معه بشيء إال بالطّعام
  .).حسنً اهليئة ومجيل املنظر

  
فإن أنت دقّقت يف هذا النص تالحظ بأنه قد خال من مثل ذاك التمهيد الذي مهد به 
القرآن الكرمي للموضوع،ومل ينبه أذهاننا إىل تدخل التقدير اإلهلي اخلاص فيما حدث 

لّه عز وجلّ قد قدر ما قدره ليمكّن نبيه يوسف من وال نبهنا إىل أنّ ال.ليوسف عليه السالم
وإنّ كلّ ما أورده الكاتب يف هذا النص يتلخص .بلوغ املكانة املقدرة له يف األرض املصرية

 من ناحية بأنه كان مثال اخلادم األمني فالكاتب صور يوسف أوال: يف النقاط التالية
يوسف حظوة لدى سيده،الذي أقامه على ولذلك فقد نال .العفيف على أموال سيده

وأغفل هذا الكاتب بذلك بيان أنّ يوسف مل يصل إىل تلك املرتبة إال .تصريف أمور بيته
  .بعد أن بلغ رشده واكتملت معامل رجولته

  
 قد صحح هذا النقص املوضوعي من خالل قوله تعاىل حبق على حني أنّ التمهيد القرآينّ

أي أنّ القرآن العظيم قد أشار إىل مرحلة ) آتيناه حكما وعلماوملّا بلغ أشده (يوسف 
فبلوغ الطفل ).وملّا بلغ أشده(الطفولة اليت مر ا يوسف يف بيت املصري من خالل قوله 

 يف قد لفت نظرنا من ناحية ثانية مثّ إنّ الكاتب.أشده معناه أنه أصبح بالغا وراشدا وشابا
ن مجيل املنظر وحسن اهليئة،لذلك طمحت عني امرأة سيده هذا النص إىل أنّ يوسف كا
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إليه وطلبت منه مرارا أن يضاجعها،إىل أن أمسكت يوما بثوبه حماولة إجباره على فعل 
 قد ملّح على حني أنّ القرآن الكرمي.لكنه هرب عاريا وقد ترك ثوبه يف أيديها.املُنكر معها

 إليه وليس بالتصريح،حني قال تعاىل إىل موضوع مجال وحسن يوسف من جهة باإلشارة
وال يفكّر املرء ) عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا(على لسان املصري الذي اشترى يوسف 

 كذلك صحح القرآن.يف اتخاذ خادمه ولدا له إال إذا أعجبه منه مجال وجهه وحسن هيئته
ة يوسف من دون ايد من جهة ثانية زعم الكاتب بأنّ املرأة دأبت على طلب مضاجع

فصحح ذاك النقص بذكر حادثة واحدة حاولت .تعيني السن الذي كان يوسف قد بلغه
فيه املرأة إغواء يوسف،وذلك بعد أن بلغ يوسف أشده واكتملت رجولته وظهرت معامل 

األمر الذي حرك يف املرأة اليت .الرجولة على وجهه من شارب إىل حلية إىل تورد خدين
وغض بذلك النظر عن الزعم مبحاولة املرأة القيام مبا . اجلنسية واجنذاا حنوهخيدمها قواها

  .فعلته مرارا قبل تلك احلادثة
  

هذا الفعل ) مهّت به(ولذلك تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ القرآن ايد أورد فعل 
يورد القرآن ومل .الدالّ على إرادة الفعل ألسباب العامل اجلنسي الذي حرك املرأة حنوه

مثّ إنّ القرآن .الذي ال يستعمل إال حني الكالم عن عالقة الزوجة بزوجها) ضاجعين(فعل 
ايد صحح من جهة ثالثة زعم الكاتب بأنّ يوسف ترك ثوبه يف أيدي املرأة وفر هاربا 

ا من فال يعقل أن خيلع يوسف ثوبه ليصبح عريان.هذا الزعم غري املعقول والالمنطقي.عريانا
.  جهة،وإنّ تصوير الكاتب هذه احلادثة ذا التصوير ال يستند إىل منطق سليم أيضا

 ما حدث من خالل قوله تعاىل مصورا تلك احلادثة أبدع فقد صحح القرآن ايدولذلك 
وهو تصوير معقول ). واستبقا ألباب وقدت قميصه من دبرٍ(وأبلغ تصوير حني قال 
  . منطق احلادثاحلدوث ويتصف بقوة

  
 أخذت تصيح لتفضح يوسف وتتهمه مبا مل يفعله إىل أن مثّ إنّ الكاتب ذكر بأنّ املرأة

 على حني أنّ القرآن ايد قد.حضر زوجها فأرته ثوب يوسف الذي تركه وفر هاربا
وهذا ).وألفيا سيدها لدى الباب(صحح هذا الذي أورده الكاتب حني أضاف وقال 
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. ل ويتفق مع مضمون التمهيد الذي مهد اللّه تعاىل به لذكر هذه احلادثةالتصحيح معقو
فاللّه عز وجلّ قد قدر أن حيضر زوج املرأة يف تلك اللّحظات، لتخليص يوسف من بيئة 

تلك املرأة وليمكث يف السجن ليقوم مبا قام به فيما بعد من تأويل لرؤيا ملك مصر وفوزه 
  . إىل حضور والده وأخوه إليه يف آخر املطاف مصداق رؤياهباملنصب الرفيع الذي أدى 

ومل يأت .وهكذا يكون القرآن الكرمي قد عوض عن هذا النقص الوارد يف النص التورايت
القرآن الكرمي ذا التصحيح فحسب،بل صحح كلّ ما ورد يف سفر التكوين مبا يتعلّق 

ومبا ورد يف .اه يوسف عليه السالمبامرأة املصري ومبا أقدمت عليه من سلوك شائن جت
وكان بعد هذه : ( الذي كتب فيه كاتب سفر التكوين يقول فيه18-39/7اإلصحاح 

فأىب وقال المرأة .ضاجعين: األحداث أنّ امرأة سيده طمحت عينها إىل يوسف وقالت
هو ذا سيدي ال يهتم معي بشيء مما يف البيت وكلّ ما هو له قد جعله يف : سيده
. وليس هو أكبر مني يف هذا البيت،ومل يمسك عني شيئا غريك ألنك زوجته.يدي

  فكيف أصنع هذه السيئة العظيمة وأخطئ إىل اللّه ؟
  

فاتفق يف بعض األيام . وكلّمته يوما بعد يوم،فلم يسمع هلا أن ينام جبانبها ليكون معها
فأمسكَت بثوبه . يت أحد من أهلهأنه دخل البيت ليقوم بعمله ومل يكن هناك يف الب

فلما رأت أنه قد ترك ثوبه بيدها .فترك ثوبه بيدها وفر هاربا إىل خارج.ضاجعين: قائلةً
انظروا لقد جاءنا برجلٍ عرباينٍّ : وهرب إىل اخلارج،صاحت بأهل بيتها وقالت هلم

يت فلما مسعين قد رفعت صو.أتاين ليضاجعين،فصرخت بصوت عالٍ.ليتالعب بنا
ووضعت ثوبه جبانبها حتى قدم سيده .وصرخت ترك ثوبه جبانيب وفر هاربا إىل خارج

أتاين اخلادم العرباينُّ الذي جئتنا به ليتالعب : فكلّمته مبثلِ هذا الكالم،وقالت.إىل بيته
فلما . وكان عندما رفعت صويت وصرخت أنه ترك ثوبه جبانيب وهرب إىل خارج.يب

كذا صنع يب خادمك،غضب عليه :  امرأته الذي أخربته به قائلةًمسع سيده كالم
  .).غضبا،فأخذ يوسف سيده وجعله يف السجن حيث كان سجناء امللك مسجونني
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 فأنت عدت تدرك يا عزيزي القارئ املسلم مجيع ما قام به النص القرآينّ من تصحيحٍ ملا 
أنه لوال نزول القرآن ايد لظلّ أهل وعدت تدرك أيضا ب.ورد يف هذا النص آنف الذكر

إذ أنّ كاتب سفر التكوين .الكتاب يف عمى حقيقيٍّ عن مرتلة يوسف عليه السالم الروحية
قد قدم حادثة بيع يوسف يف مصر ،وحماولة امرأة املصري معه،قد قدمها وكأنها إحدى 

أنت بعد إدراكك لكلّ هذه و.قصص الغرام اليت تقع فيها النساء مع خادم عندها ليس إالّ
  .الشنيعة) عبد الفادي(احلقائق والبينات البد وأن تستخف مبحاولة املؤلّف 

أغض الطرف عما ورد بعده من .وبعد أن رددت على االعتراض السادس ألمهّيته
اعتراضات بسبب اعتبار املؤلّف خمالفتها ملا ورد يف كتابه الذي يقدسه وهو الكتاب الذي 

 اأثبتا حقيقيته ليكون مرجعا تارخييمة هذا اجلزء الثاين عدم صالحييف مقد. ه للردوأتوج
  .على االعتراض العاشر ألمهّيته

  
والذي )انتباذ مرمي( الذي جعل املؤلّف عنوانه جواب السؤال العاشر من األسئلة التارخيية

واذكر يف (للّه تعاىل فيها  من سورة مرمي اليت قال ا21 -16أورد حتته ما تضمنته اآليات 
) وقف(فاتخذت من دوم حجابا . الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

قالت إني أعوذ بالرمحن منك إن كنت .فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل هلا بشرا سويا
قالت أنى يكون يل غالم ومل .قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك غُالما زكيا.تقيا

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلَه آيةً للناس ورمحةً .ميسسين بشر ومل أك بغيا
  .).منا وكان أمرا مقضيا

  
ال يذكر القرآن لنا ملاذا انتبذت مرمي العذراء من (ومن مثّ فقد راح هذا املعترض يقول 

هل كانت يف .حأهلها مكانا شرقيا واتخذت من دوم حجابا قبل أن تبشر باملسي
مشاجرة مع أهلها،وهم املشهورون بالتقوى ؟وملاذا تسكن فتاةٌ عذراء بعيداً عن 

أهلها،مع أنّ القرآن يقول إنها كانت يف احملراب يف كفالة زكريا ؟ويقول اإلجنيل إنّ 
  ).).36-26 /1لوقا (مرمي كانت يف الناصرة وهي خمطوبة ليوسف النجار 
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انتبذ فالن : اشتق من قولك) انتبذت(إنّ فعل : عتراض العاشرفأقول ردا على هذا اال
انتبذ فالن رفيقه مكانا،معناه أنّ فالنا قد :فإذا قلت.رفيقه معناه اعتزله وتنحى عنه ناحية ما

ال صالة ملنتبذ،أي إذا : وقد ورد يف احلديث الشريف.اتخذ مكانا له مبعزل عن رفيقه
حميط . (م مبعزل عن اجلماعة املصلّية،فال تقبل صالتهكانت الصالة قائمة ،وصلّى أحدك

 من سورة مرمي 19واستنادا إىل داللة فعل انتبذ يعود معىن قول اللّه تعاىل يف اآلية ).احمليط
أنّ اللّه تعاىل خياطب املسلم ويقول له  ) واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها(

حني يرويها لك هذا القرآن ايد الذي أنزله ربك أيها القارئ املسلم تذكّر قصة مرمي 
ليصحح ما ورد بشأن مرمي مجيع ما أوردته كتب أهل الكتاب تلك التقية اليت أحصنت 

ودلّ ) واذكر يف الكتاب مرمي(فهذا هو معىن .فرجها،وكانت يف غاية تقوى اللّه تعاىل
  فإذا انتقلنا إىل قوله . هذا املقاماليت تفيد العهد يف) الكتاب(على هذا املعىن تعريف كلمة 

فالذي تبادر لذهن هذا املؤلّف من هذا الكالم ) إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا(تعاىل 
وملاذا تسكن فتاة عذراء بعيدا عن أهلها،مع أنّ القرآن (اإلهلي عبر عنه وقال متسائال 

ا املؤلّف قد فهم من هذا أي أنّ هذ).؟يقول إنها كانت يف احملراب يف كفالة زكريا 
إذ أنّ من خصوصيات القرآن ايد املعجزة أنّ ما يتبادر .الكالم اإلهلي غري داللته املقصودة

لذهن املرء من نص اآلية من معىن ، ال يكون هو املعىن احلقيقي هلا والذي ال يصل املرء 
  .ريهإليه إالّ إذا تدبر اآلية مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفس

  
ليس املقصود منه أنّ السيدة مرمي ) انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ(فقول اللّه تعاىل 

بل إنّ معىن هذا الكالم اإلهلي .عندما كانت عذراء راحت تسكن يف مكان بعيد عن أهلها
 هو أنّ مرمي التقية كانت قد مالت نفسها لتمضي جلّ أوقاا يف العبادة والدعاء،لذلك فقد
تنحت عن جمالسة أهلها يف الغرفة اليت كانوا يتجاذبون فيها أطراف احلديث،واختارت يف 

فإن سألتين يا عزيزي القارئ أن كيف .دار أهلها مكانا تتجه فتحة بابه حنو جهة الشرق
قد توصلنا إىل هذا املعىن بسبب : توصلنا إىل هذا املعىن الذي بينته آنفا ؟ أجيبك وأقول

فال يدلّ هذا الفعل على أنّ مرمي قد سكنت بعيدا ) انتبذت(لقت من داللة فعل أني انط
بل يدلّ على أنّ مرمي تنحت عن جملس أهلها خمتارة واختارت أن متُضي أوقاا .عن أهلها
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وقد اختارت ذاك املكان ليكون .يف مكان غري مكان اجتماع أهلها لتجاذب األحاديث
  .يس خارجهوضمن الدار ول) مكانا شرقيا(
  

كذلك انطلقت من أنّ اللّه عز وجلّ يصف يف هذه اآلية املكان الذي اختارته مرمي للصالة 
فلم .مبعىن أنّ باب ذاك املكان مفتوح إىل جهة الشرق) مكانا شرقيا(والدعاء بأنه كان 

؟ ولإلجابة على هذا السؤال ) شرقيا(أطلق القرآن الكرمي على ذاك املكان صفة كونه 
هي جهة مقدسة عند اليهود،وهذا على ) الشرق(غي على القارئ أن ينتبه إىل أنّ جهة ينب

  .شاكلة املسلمني الذين يتجهون جهة بيت اللّه العتيق الكائن يف مكة املكرمة
  

والدليل على ذلك أنّ اإلنسان الذي يدخل إىل كنيسة يالحظ بأنّ الكاهن الذي يلقي 
هة الشرق على حني أنّ املصلّني يف الكنيسة يتجهون حنو موعظة فيها يتجه بوجهه إىل ج

وذلك بعكس املسلمني الذين نالحظ بأنّ اإلمام الذي يؤمهم يف الصالة يف . هذا الكاهن
املسجد يتجه بوجهه حنو الكعبة،وأنّ املصلّني يقتدون به وراءه،ويتجهون بوجوههم 

يحيين يتوجه بوجهه حنو جهة الشرق فالسبب يف أنّ كاهن املس.مجيعهم حنو الكعبة أيضا
وهو يعظ املصلّني،السبب يف ذلك األمر هو أنّ هؤالء املسيحيين يفعلون ذلك جلهلهم 

فآدم هو الذي بىن .بتاريخ األديان الذي ابتدأ ببعثة آدم عليه السالم بأول رسالة مساوية
قرآن ايد عليها اسم بيت الكعبة بغرض عبادة اللّه تعاىل فيها،تلك الكعبة  اليت أطلق ال

  .مبعىن أنّ حرم الكعبة هو أعتق بيت أقام نيب وهو آدم عليه السالم.اللّه العتيق
  

فأهل الكتاب قد تناسوا بيت اللّه العتيق، وذلك بتأثري ما ورد يف سفر التكوين من أنّ اللّه 
قد تسبب ما ورد و.عز وجلّ قد ابتدأ خلق اإلنسان بآدم وحواء يف املشرق يف جنة عدن

على حني قد قام القرآن .يف سفر التكوين باعتقاد أهل الكتاب أنّ آدم كان أول بشر
الكرمي بتصحيح اعتقادهم املذكور،وبين القرآن بأنّ آدم مل يكن أول بشر خلقه اللّه تعاىل، 

 وميضون بل كان أول نيب أرسله اللّه تعاىل لتهذيب البشر الذين كانوا يعيشون يف الكهوف
فأهل الكتاب عادوا وبدافع ما ).راجع مؤلّفي نشوء اإلنسان وتطوره(عصورهم احلجرية 
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ورد يف سفر التكوين جيهلون هذه احلقيقة وجيهلون أنّ آدم قد ترك بيتا للعبادة اندثرت 
  .آثاره مع توايل القرون البتعاد الناس عن النهج الذي سار عليه آدم عليه السالم

  
ب الذين غابت عنهم حقيقة ما يتعلّق بآدم وما جاء به من تعاليم وما تركه من فأهل الكتا

على حني أنّ اللّه .أثر يذكّر املؤمنني به ، هؤالء قد راحوا يقدسون جهة الشرق وحسب
عز وجلّ قد أنزل القرآن الكرمي ليصحح ما وقع فيه أهل الكتاب من جهل حبقيقة آدم 

األثر الذي تركه آدم وهو هذا البيت العتيق الذي متثّله هذه ورسالته،وليحيي اإلسالم ذاك 
الكعبة املشرفة اليت يتوجه املصلّون املسلمون بوجوههم حنوها يف صلوام إحياء منهم 

  فكاتب سفر التكوين كتب يف .لذكرى جدهم الروحي األول وهو آدم عليه السالم
  

 وجعل هناك اإلنسان الذي شرقاًجنة عدن وغرس الرب اإلله ( يقول 2/8اإلصحاح 
قام ملك العراق بسيب اليهود إىل العراق إىل منطقة بابل،فقد راح اليهود  فلما.).جبله

ولذلك فقد عاد البابليون يقدسون جهة . ينشرون قصة آدم احملرفة هذه بني أهل بابل
يس جهة وقد جتلّى تقد.الشرق هم أيضا، وعلى حسب ما دلّت عليه آثارهم املكتشفة

حتى وأنّ كاتب .الشرق أنّ اليهود راحوا يبنون بوابات أمكنة عبادم متجهةً حنو الشرق
إجنيل متى زعم بأنّ اوس رأوا جنما يف جهة الشرق فاستبشروا بوالدة املسيح وأتوا من 

وأمثال هذه النصوص اليت تكشف .وهو زعم ال أساس له من التاريخ.بالدهم ليسجدوا له
  .يف أعني أهل الكتاب من يهود ومسيحيين) الشرق(قداسة جهة للقارئ 

  
فهذه احلقائق التارخيية قد شكّلت لدينا منطلقا دلّنا على أنّ احلكمة من اختيار مرمي العذراء 

قد اتخذته كذلك أي مفتوح بابه جتاه الشرق لتستعمله مبثابة ) مكانا شرقيا(حني اتخذت 
هذا .ادة والدعاء بدافع أا كانت فتاة تقية منذ نعومة أظفارهامكان عبادة ولتقوم فيه بالعب

وإنّ القرآن الكرمي حني ذكر ذلك فقد ذكره بقصد تصحيح ما هو وارد يف األناجيل اليت 
ويف الوقت نفسه لبيان اجنذاب مرمي يف صباها بتقدير .مل تعط مرمي مرتلتها الروحية العظيمة

العبادة والدعاء،وذلك ألنّ اللّه عز وجلّ كان قد قدر أن خاص من اللّه عالم الغيوب حنو 
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تلد املسيح الناصري بدون أن ميسها رجل، إشعارا من جانب اللّه تعاىل أسباط اليهود بأنّ 
وإشعارا .اللّه تعاىل قد قدر أن ينقطع نسلهم الروحي بوالدة املسيح بدون أب وبال نسب

 اهم من جهة أخرى بقرب ظهور النيبالتثنية (الذي أنبأت عن بعثته نبوءة سفر إي
هل القرآن (تلك النبوءة اليت أوردا للقارئ خالل ردي على مؤلّف ) 18/18اإلصحاح 
  .وذلك يف اجلزء األول من الكتاب املشار إليه) معصوم ؟

  
علما بأنّ كاتب إجنيل متى قد أثبت جهله ذه احلقيقة اليت وضحتها آنفا وذلك عندما 

فهو بين .أنّ املسيح الذي ولدته مرمي بدون أب ذو نسب امتد إىل أقدم أجداد اليهودذكر ب
وإىل هنا أكون قد بينت خطأ الفهم الذي فهمه .ذلك يف أول إصحاح من إجنيل متى

واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت :  (من قول اللّه تعاىل) عبد اللّه عبد الفادي(القسيس 
فاتخذت من (وأنتقل اآلن لبيان معىن قول اللّه تعاىل بعد ذلك ).يامن أهلها مكانا شرق

فانتبذت من أهلها (فهو قول يؤكّد املعىن الذي ذهبت إليه حول تفسري ) دوم حجابا
إنّ أنت راجعت يا عزيزي القارئ : وتسألين كيف توصلت إىل هذا ؟ أقول) مكانا شرقيا
مثّ إنّ ).فوق(ربية تدرك بأنها تستعمل نقيض كلمة يف معاجم اللّغة الع) دون(داللة كلمة 

هذا : حيث يقال.موضوعة يف األصل للتعبري ا عن مكان أسفل الشيء) دون(كلمة 
وكما هو وارد يف سورة ) دون(على كلمة ) من(فإذا دخل حرف .دونك،أي أدىن منك
يشري ) دون(فإنّ معىن ) إنّ الذين تدعون من دون اللّه عباد أمثالكم(األعراف قوله تعاىل 
يعين صراحة أنّ ) فاتخذت من دوم حجابا(وعليه فإنّ قول اللّه تعاىل .حينئذ إىل أسفل

مرمي اعتمدت مكانا خاليا للصالة والعبادة يف قبو دار أهلها وليس يف غرفة جماورة لغرفة 
  .عن أهلهاوليس معناه خارج الدار وال بعيدا ) من دوم(فهذا هو معىن .جلوسهم فيها

  
فاحلجاب هو كلّ ما حيتجب به ) سترا(فهي صيغة مصدر وتعين ) حجابا(وأما كلمة 
معناه أنّ املكان الذي ) اتخذت من دوم حجابا(وعليه فإنّ قول اللّه تعاىل .اإلنسان

فاتخذت مرمي .اتخذته مرمي للصالة والدعاء كان خاليا وبدون باب حيجبه عن بقية القبو
يسترها وهي ) ستارا(أي وضعت على بابه املتجه حنو جهة الشرق ) حجابا(ان لذاك املك
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ويف هذا إشارة إىل أنّ الناس يف زمن مرمي ما كانوا .تصلي وتدعو ربها داخل ذاك املكان
بل كانوا يفصلون .قد اعتادوا على تقسيم البيت إىل غرف ذات أبواب على مداخلها

وعلى هذه .ا يعلّقوا على مداخل غرف الدارالغرف عن بعضها البعض بستائر كانو
  .الصورة يكون القرآن ايد قد اتفق مع املؤلّف بأنّ مرمي كانت تقية

  
لكن القرآن الكرمي قد أضاف وأكّد بأنّ مرمي كانت فتاة تقية وقد اعتزلت جمالسة أهلها 

 ذاك املكان حنو جهة والتفتت للعبادة والدعاء يف مكان يقع يف قبو الدار وتتجه فتحة باب
الواردة بعد قوله تعاىل ) الوقف(وإنّ هذه اإلضافة والتصحيح قد دلّت عليها إشارة .الشرق

فأضاف القرآن ايد من خالل قوله هذا هذه املعلومة اهلامة ) فاتخذت من دوم حجابا(
علما .يه عز وجلّللتدليل على تقوى مرمي اليت شاءت أن تتفرغ لعبادة ربها والدعاء بني يد

بأنّ ما صدر عن مرمي إنما يصدر عن كلّ إنسان مؤمن منجذب حنو عبادة اللّه وطلب 
وعلى هذه الصورة فقد تبين للقارئ العزيز بأنّ مرمي . الفوز مبحبته سبحانه وقربه ورضوانه

وعليه . وال كانت مرمي العذراء قد سكنت بعيدا عن أهلها.مل تكن يف مشاجرة مع أهلها
يف هذا الصدد ال معىن هلا،ولربما ) هل القرآن معصوم ؟(فقد عادت تساؤالت مؤلّف 

نتجت عن عدم تدبر هذا املؤلّف هلذه اآليات من سورة مرمي مبنهجية القرآن الكرمي 
وبسبب جهل هذا املؤلف بدالالت ألفاظ وصيغ وتراكيب مجل .وأصول تفسريه من جهة

 عن أنّ املؤلّف املذكور تافه الفهم والتحقيق يف نظر وهي حقيقة كشفت.اللّغة العربية
وإىل هنا أكون قد أيت اإلجابة على االعتراض العاشر من .القارئ ومهما كان اتجاهه

  .املشار إليه) هل القرآن معصوم ؟(اجلزء الثاين من كتاب 
  

ر بعنوان  والذي عنونه املؤلّف املذكوجواب السؤال احلادي عشر من األسئلة التارخيية
هذا العنوان الذي أورد املؤلّف املذكور حتته ).مرمي تلد يف الربية ووليدها يكلّمها من حتتها(

. محلته فانتبذت به مكانا قصيا( من سورة مرمي اليت قال اللّه تعاىل فيها 26-22اآليات 
. فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

وهزي إليك جبذع النخلة تساقط .فناداها من حتتها أالّ حتزين قد جعل ربك حتتك سريا
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عليك رطبا جنيا فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إني نذرت 
  .).للرمحن صوما فلن أكلّم اليوم إنسيا

  
ولدت مرمي السيد املسيح يف لقد (فلما فرغ املؤلّف من سرد هذه اآليات كتب يقول 

بيت حلم كما تنبأ أنبياء التوراة بذلك قبل حدوثه مبئات السنني،وليس جبوار جذع 
وغريب أن يكلّمها وليدها من )20-2/1لوقا (ووضعت مرمي وليدها يف مذود ! خنلة

حتتها أن ز جذع النخلة وتأكل من البلح وتشرب من اجلدول،فإذا مر ا أحد تقول 
اإنللرمحن صوما فلن أكلّم اليوم إنسي فأين الصوم وهي اآلكلة الشاربة .ي نذرت

  ).املتكلّمة ؟
  

البد لك يا عزيزي القارئ املسلم أن الحظت بادئ : فأقول فيالرد على هذا االعتراض
ذي بدء كيف أنّ املؤلّف املذكور حني عرض هذه اآليات الكرمية من سورة يوسف،قد 

ا هي ناحية التحريف اليت قام ا ؟ أقول إنه قد قام بتحريف مقصود فم.عرضها حمرفة
فهو استهلّ هذه اآليات .وعلى عادة علماء أهل الكتاب الذين حيرفون الكلم عن مواضعه

فاء االستئناف الذي استهلّ اللّه عز وجلّ به هذا ) محلته(وحاذفا من فعل ) محلته(بفعل 
وليس محلته جمردةً ) فحملته( القرآن ايد هو قوله تعاىل فاألصل الوارد يف) .محلته(الفعل 

ذلك أنّ املقصود من إيراد فاء االستئناف يف مستهلّ هذا الفعل، هو .عن فاء االستئناف
وأنّ هذا الكالم .لتنبيه ذهن القارئ إىل أنّ هذا الكالم يرتبط عضويا بالكالم الذي هو قبله

ي أنّ هذه اآليات اليت سردها املؤلّف املذكور مرتبط أ.ما هو بكالم مستقلٍّ عما قبله
فاتخذت من دوم : (بالكالم اإلهلي الذي سبق هذه اآلية والذي قال اللّه تعاىل فيه

  .).فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل هلا بشرا سويا) قف(حجابا 
  

ي أريد لفت وإنّ الذ.سبق يل أن فسرته من قبل) فاتخذت من دوم حجابا(فقوله تعاىل 
بعد هذه الفقرة من اآلية وكان القصد من إشارة ) وقف(نظر القارئ إليه هو وجود إشارة 

الوقف هذه أن يقف القارئ بعدها ويتأمل ويفكّر يف نتائج تلك اخلطوة اليت خطتها مرمي 



  128

مثل ولتنبيه أذهاننا إىل أنّ الذي يقدم على .يف شباا وهي عملية االنزواء للصالة والدعاء
هذه اخلطوة يف حياته، وبدافع تقوى اللّه تعاىل وللتقرب منه وللفوز مبحبته،فإنّ اللّه عز 

وتعلمون كيف .وجلّ ال يضيع عمله الصاحل هذا الذي البد أن يثمر مثارا روحية مدهشة
  .قد حتنث يف غار حراء قرابة عشر سنوات كما هو معروف) ص(أنّ حممدا بن عبد اللّه 

  
 قد حتنثت يف مكان يقع يف قبو أسفل بيت أهلها، ويف غرفة تتجه بوابتها حنو جهة فمرمي

وأمضت مدة حتنُّث مل .الشرق،ولتصلح كمكان عبادة حسب معتقدات أهل ذاك الزمان
وبعد أن .حيددها القرآن الكرمي لعالقتها مبا كان اللّه تعاىل قد قدره هلا من تقدير خاص

د إشارة الوقف بعد تلك الفقرة من اآلية،فقد استأنف اللّه جلّ أحطنا علما حبكمة ورو
وبذلك يكون اللّه عز .).فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل هلا بشرا سويا(شأنه كالمه وقال 

وجلّ قد أخربنا من خالل قوله املذكور عن أهم ما تلقّته مرمي من مثار حتنثها يف ذاك 
يتعرض هنا لذكر بقية الثمار الروحية اليت تلقّتها مرمي املكان،علما بأنّ القرآن الكرمي مل 

هناك خالل تعبدها يف املكان املشار إليه، وذلك ألنّ تلك الثمار الروحية كانت أقلّ شأنا 
وأشار تعاىل ) فأرسلنا إليها روحنا: (وبعد ذلك فقد استأنف اللّه جلّ شأنه وقال.وأمهّية

همة كان تعاىل قد كلّف ا امللَك جربيل،وهو املَلَك أشار إىل م) أرسلنا(من خالل فعل 
وذلك إشارة إىل أنّ امللَك جربيل هو املخصص ) روحنا(الذي عبر تعاىل عنه هنا بكلمة 
واملعلوم لدى أصحاب التجارب الروحية هو أنّ امللَك جربيل .ألداء مثل تلك املهام الربانية

ل أمام عني الطرف املرسل إليه روحيا مبا يتناسب مع عندما يرسله اللّه تعاىل مبهمة يتمثّ
أي متثّل على هيئة إنسان كامل ) بشراً سويا(وقد متثّل امللَك جربيل ملرمي .املهمة املكلّف ا

وحني متثّل جربيل أمام أعني مرمي على هيئة بشرٍ سويٍّ كان لذاك التمثّل ردة فعل .اهليئة
تعبد، يتمثّل أمام أعينها فجأة رجل بكامل هيئته،فاملنظر يرعبها طبيعية يف نفس امرأة تقية ت

ويل يف هذا اال .ألول وهلة،بسبب أنها ال تكون حينئذ متمالكة لكامل قوا املفكّرة
ولذلك تالحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ مرمي بادرت وقالت، .جتاريب الروحية العديدة

إني أعوذ بالرمحن : (أعينها على هيئة بشر،قالت وهي اليت فوجئت بظهور جربيل أمام 
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صدرت عنها تلك األلفاظ كردة فعل ملا شاهدته وقبل أن تستعيد .).منك إن كنت تقيا
  . رباط جأشها يف املوقف املذكور

   
الواردة يف هذه الفقرة تعين أنّ مرمي كانت تعتقد بأنّ اللّه تعاىل هو املبدع ) الرمحان(فكلمة 

يف هذا العامل بدون مقابل وأنّ هذا الرمحان هو احملسن األعظم لكلّ شيء لكلّ شيء 
فهذا االعتقاد الذي كانت تدين به مرمي دفعها لالستعانة باللّه الرمحان يف هذا املقام .خملوق

ومل تستعن بالرمحن وحسب،بل وناشدت هذا الذي .الذي كانت فيه يف حالة فزع مفاجئ
وهنا نقل لنا .عتداء عليها إن كان ممن خياف اللّه عز وجلّ مثلهامتثّل أمامها أن يتجنب اال

قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالما (القرآن الكرمي بأنّ امللَك جربيل نطق بكلمات 
وذه الكلمات قد هدأ جربيل من روع مرمي اليت باتت تدرك بأنها يف حالة .).زكيا

من البيان،تتوق نفسك وبعد أن أوصلتك يا عزي.كشف روحي زي القارئ إىل هذا احلد
؟ وقبل أن أشرح لك معىن القول .) ألهب لك غالما زكيا(ملعرفة داللة قول جربيل 

املذكور،أرى أن أنبه ذهنك إىل التصحيح الذي قام به القرآن الكرمي من خالل معطيات 
ب إجنيل لوقا كتب يقول ذلك أنّ كات. هذه الفقرة من تصحيح حللقات قصة السيدة مرمي

 بشأن حادثة الكشف الروحي هذا 33 إىل 26يف اإلصحاح األول وابتداء من  اجلملة 
قال إنه حني بلغ محل امرأة زكريا عليه السالم شهرها .الذي ذكرته هذه اآليات القرآنية

ذراء أرسل اللّه املالك جربائيل إىل مدينة يف اجلليل امسها الناصرة،إىل ع: (السادس
: فدخل إليها فقال.خمطوبة لرجلٍ من بيت داود امسه يوسف،واسم العذراء يوسف

فداخلها هلذا الكالم اضطراب شديد، وسألت .افرحي أيتها املمتلئة نعمة الرب معك
وعليه فقد قام القرآن ايد بتصحيح هذا القول املذكور .).نفسها ما معىن هذا السالم
رأت كشفا روحيا متثّل هلا فيه جربيل على هيئة بشر سوي، موضحا بأنّ مرمي كانت قد 
ولقد كان السبب يف وقوع كاتب إجنيل لوقا يف هذا اخلطأ .وليس كما رواه إجنيل لوقا

  .اآلنف الذكر بسبب جهله بأحوال الكشوف الروحية اليت هي من هذا القبيل
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إنك إذا :  ؟ فأجيب وأقول.)ألهب لك غالما زكيا(ما معىن قول جربيل : واآلن تسألين
وعليه فامللك ) حميط احمليط.(قلت وهَب فالنٌ فالنا ماال،فمعناه أنه أعطاه مبلغا من املال

مل ) ألهب لك غالما(جربيل املرسل إىل مرمي والذي متثّل هلا يف كشف روحيٍّ عندما قال 
له إىل معناه اازي وهو فهذه القرينة متنع معىن العطاء املادي وتنق.يكن قد أتى معه بغالم

أنّ املَلَك جربيل قد محل ملرمي من قبل ربها بشارة مساوية كان قد حدد هلا معاملها وهو أنه 
وقد وصف امللك جربيل الغالم ).غالما زكيا(مرسل من قبل ربه ليبشرها بأنها ستحمل 

أنّ هذا ) زكيا(لمة واملقصود من خالل هذه الك) زكيا(الذي بشرها به بأنه سيكون 
زكا الرجل معناه أنه صلح وتنعم وكان يف :فأنت تقول.الغالم سيكون صاحلا ويف تنعم

) زكيا(وبناء عليه فقد كان يف وصف املبشر به بكلمة ).حميط احمليط(خصب وصار زكيا 
   يفكان يف هذا الوصف إشارة إىل أنّ هذا الغالم املبشر به سيعيش عمرا مديدا ويتنعم

  
وقد حتقّقت تلك اإلشارة اليت تضمنها هذا الوصف الذي تضمنته . شيخوخته تنعما ظاهرا

حتقّق من خالل هجرة املسيح من فلسطني بعد حادثة حماولة اليهود إماتته ) زكيا(كلمة 
فاللّه عز وجلّ أنقذ املسيح من ميتة اللّعنة تلك،ودفعه ليهاجر بعدها إىل .على الصليب

ليت انتشر فيها اليهود الذين كان قد سباهم ملك العراق لتبليغهم رسالة ربه عز البالد ا
وظلّ املسيح بعد هجرته تلك يتنقّل من مكان إىل مكان إىل أن وصل هضبة كشمري .وجلّ

،ووفقا )زكيا(وهو املعىن الذي دلت عليه كلمة ) يف تنعمٍ وخصب(اليت أكمل فيها عمره 
فهذا هو معىن قول جربيل مبشرا .بشارة امللَك جربيل عليه السالمهلذا الوصف الذي محلته 

وما إن مسعت مرمي هذه البشارة وكانت قد .).ألهب لك غالما زكيا(مرمي العذراء وقائال 
ذهب عنها روعها وأدركت أنها كانت يف حالة كشف روحيٍّ،وأنّ جربيل قد محل إليها 

قالت (رت وقالت وهي مندهشة من تلك البشارة باد.هذه البشارة السماوية اليت أدهشتها
وكان يف تساؤهلا يف مثل تلك احلالة .) . أنى يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا

وال جيوز أن حنمل تساؤهلا هذا من قبيل االعتراض على ما بشرها .تساؤال طبيعيا جدا أيضا
فمرمي حني . لى يقينها ببشارة جربيل يقينابل بالعكس دلّ سؤاهلا ع.به جربيل عليه السالم
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وهو الظرف الذي حيتمل ) أنى(تكون قد استعملت الظرف )  ؟أنى يكون يل غالم(قالت 
  . كذلك يرد مبعىن كيف.كما يرد مبعىن من أين.مبعىن حنو) أنى(فريد الظرف .أكثر من معىن

  
ة على بشارة ربها لكانت فلو كانت مرمي معترض).راجع معجم حميط احمليط. (ومبعىن مىت

مثّ إنّ مرمي حني .هذا مستحيل حصوله،وأنت خمطئ يف كالمك: قالت حني مسعت البشارة
إما أن يالمسها : أدهشتها تلك البشارة أعملت عقلها وقالت يوجد هناك طريقان للحمل

 بشر ومل أنى يكون يل غالم ومل ميسسين(وإما أن تزين والعياذ باللّه،وهذا معىن قوهلا .بشر
قال (وقد جاء جواب تساؤهلا العقالين على لسان امللَك جربيل عليه السالم .).أك بغيا

فما .) كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلَه آيةً للناس ورمحةً منا وكان أمراً مقضيا
) هين(هي دالالت هذا الكالم اإلهلي املنقول على لسان جربيل عليه السالم ؟ إنّ كلمة 

ويف هذا املعىن إشارة إىل .معناها سهل،واشتقّت من فعل هان عليه األمر معناه الن وسهل
إال أنّ .أنّ بيضة املرأة وإن كانت القاعدة أنها حتتاج يف منوها إىل تلقيح مين الذكر إياها

   اللّه عز وجلّ قد أبدع استثناًء لتلك القاعدة،وهو أنّ تلك البيضة تنقسم من نفسها يف
  

فإحداث حالة االستثناء هذه هو شيء سهل وهين .بعض األحيان وتنمو ويتولّد منها جنني
أن حيدث بأمر من اللّه عز وجلّ الذي أبدع استثناء قاعدة نظام التزاوج املشار إليه والذي 

فهذا .حيدث على مجيع صعد أنواع األحياء وكما هو  معروف لعلماء علم احليوان والنبات
وبألفاظ أخرى فإنّ حدوث ).قال كذلك قال ربك هو علي هين( قول جربيل هو معىن

فالتبشري حبمل مرمي العذراء . الظاهرة يكون يف توقيت حدوثها،وليس يف ظهورها بالذات
ال ينبغي لك يا عزيزي القارئ أن تظن .من دون أن ميسها بشٌر ومن دون أن تكون بغيا

صر يف حدوثها نفسها،بل أن نفهم بأنّ إعجاز هذه الظاهرة بأنّ إعجاز هذه الظاهرة قد احن
املتعلّقة حبمل مرمي العذراء بدون أب،أن تنظر إليه من منظار توقيته وحدوثه يف تلك الفترة 

فتوقيت هذا احلمل يتضمن اإلشارة إىل انقطاع . الزمنية بالذات وعن طريق امرأة يهودية
كما كان ذاك .عث اللّه تعاىل فيهم أنبياء وحمدثنينسل أمة موسى الروحي فال يعود يب

 والذي سبق لنا 18/18احلدث يشري إىل قرب بعثة النيب العريب مصداقا لنبوءة سفر التثنية 
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فإنّ هذا .) ولنجعلَه آيةً للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا(وأما قوله تعاىل .أن شرحناه
أي أنّ اللّه .قد استعملت هنا مبعىن العالمة) آية(فكلمة .القول يؤكّد املعىن سالف الذكر

عز وجلّ ينبه ويقول بأنّ محل مرمي العذراء باملسيح ومن دون أن ميسها بشر قد أحدثه اللّه 
جلّ شأنه ليشكّل يف ذاك الزمن عالمة للناس الذين عاصروا احلدث املذكور،عالمة  على 

كل ائيٍّ،وأنّ اليهود قد حرموا بذلك أنّ اللّه عز وجلّ قد غضب على أمة موسى بش
  .أنفسهم من بركات توجه ربهم حنوهم

  
بأداة التعريف اليت تفيد معىن املعهود يف هذا ) الناس(وهذا املعىن دلّ عليه تعريف كلمة 

وأما .إىل جانب إدخال الم التعليل أيضا لتعليل حدوث تلك الظاهرة يف ذاك احلني.املقام
فمعناه أنّ كلّ يهودي يؤمن ذا املسيح الذي محلته مرمي تشمله ) ة مناورمح(قوله تعاىل 

وقد أضاف اللّه تعاىل وقال يف الفقرة األخرية وبصورة .بعد ذلك رأفة خالقه به ورمحته
أي أنّ هذا هو ما أمر اللّه جلّ شأنه به وقضى أن يتحقّق على ).وكان أمراً مقضيا(جازمة 

أرى أنّ من .ك يا عزيزي القارئ املسلم إىل هذا احلد من البيانفلما أصل ب.بساط الواقع
واجيب أن أطلعَك على ما ورد يف األناجيل بشأن هذا الكشف الروحي الذي أطلعنا 

فبالرجوع إىل األناجيل احلاضرة يتبين بأنّ كاتب إجنيل لوقا .القرآن ايد عليه يف هذا املقام
  : يقول 38-26د إجنيل لوقا يف اإلصحاح األول فقد أور.تبسط يف ذكر هذا احلدث

  
ويف الشهر السادس أرسل اللّه املالك جربائيل إىل مدينة يف اجلليل امسها الناصرة إىل عذراء (

فدخل إليها فقال افرحي أيتها .خمطوبة لرجل من بيت داود امسه يوسف واسم العذراء مرمي
م اضطراب شديد وسألت نفسها ما معىن هذا فداخلها هلذا الكال.املمتلئة نعمة الرب معك

. فقال هلا املالك ال ختايف يا مرمي فقد نِلت حظوةً عند اللّه فستحملني وتلدين ابنا.السالم
فسميه يسوع سيكون عظيما وابن العلي يدعى،ويوليه الرب اإلله عرش أبيه داود وميلك 

الت مرمي للمالك كيف يكون هذا فق. على بيت يعقوب أبد الدهر ولن يكون مللكه اية
  وال أعرف رجال ؟ فأجاا املالك إنّ الروح القدس سيرتل عليك وقدرة العلي تظلّلك
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وها إنّ نسيبتك أليصابات قد حبلت هي . لذلك يكون املولود قدوسا وابن اللّه يدعى
ن شيء فما م.أيضا بابن يف شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك اليت تدعى عاقرا

  .) وانصرف املالك من عندها.أنا أمة الرب فليكن يل حبسب قولك: فقالت مرمي.يعجز اللّه
  

ومن خالل ما نقلته لك يا عزيزي القارئ آنفا،عدت تدرك بأنّ هذه احلادثة اليت عَرضت 
أورده وأنّ ما أورده كاتب إجنيل لوقا منها قد .ملرمي وذكرها القرآن ايد هلا حقيقة تارخيية

فلوقا قد صور جربيل وكأنه يف .مشوها وبعيدا عن الفهم الروحي ألمثال هذه األحداث
كان يف األرض بذاته،وأنه كان يتنقّل من مدينة إىل أخرى ليقوم بتبليغ أفراد معينني 

أما القرآن الكرمي فقد صحح أخطاء ما كتبه لوقا حني .رساالت من اللّه تعاىل حيملها إليهم
ابيه .ن بأنّ ما عَرض ملرمي العذراء كان كشفا روحيا(متثّل فيه جربيل وكأنبشرا سوي .(

فمالئكة . كما أشعرنا القرآن الكرمي مبا حيدث للّذين يرون كشوفا روحية من هذا القبيل
 فإن هم كلّفهم ربُّهم مبهمة.اللّه تعاىل ال يفارقون أمكنتهم املقررة هلم يف اململكة السماوية

وعليه فلوال نزول .فهم يؤدوا من خالل متثّالت روحية اليت ال يكون هلا أساس مادي
القرآن العظيم لكانت حقيقة هذا الكشف الروحي قد غابت عن البشر، ولكان قد أطبق 

  وبعد هذا التصحيح الذي قام به القرآن الكرمي قال تعاىل .اجلهل الديين على عقول املتدينني
  
فأ جاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت يا ليتين مت .فانتبذت به مكانا قصيافحملته (

وهزي .فناداها من حتتها أالّ حتزين قد جعل ربك حتتك سريا.قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من .إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

وهي اآليات .) إني نذرت للرمحن صوما فلن أكلّم اليوم إنسياالبشر أحدا فقويل 
القرآنية اليت أوردها الكاتب املذكور وحاذفا منها فاء االستئناف ليوحي لقارئه استقاللية 

وعلى عادة ما يقوم به أمثاله من حتريف لكالم اللّه عز .هذا النص القرآينّ عن سابقه
آليات جزم وقال بأنّ مرمي قد ولدت السيد املسيح يف وبعد أن أورد الكاتب هذه ا.وجلّ

ووضعت وليدها يف مذود وعلى حسب ما ورد يف .بيت حلم ومل تلده جبوار جذع خنلة
  فما هو الرد احلقيقي على ما بينه املؤلّف املذكور ؟).20-1إجنيل لوقا اإلصحاح الثاين 
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. لتحلّ حملّ األمساء دفعا لتكرارهااملعلوم من كتب اللّغة هو أنّ الضمائر أوجدت : أقول

فالكالم يف اآليات السابقة يدور حول ما محله .ولذلك فالضمري يعود إىل أقرب األمساء إليه
هو االسم ) روحنا(فجربيل واحلال هذه واملعبر عنه بكلمة .جربيل من بشارة إىل مرمي

وليس املقصود من )  حتتهافناداها من(الوارد يف سباق هذه اآليات الوارد فيها قوله تعاىل 
هو املولود الذي وضعته مرمي وكما ذهب إليه ذهن املؤلّف الذي جيهل ) فناداها(ضمري 

يعين أنّ ) فناداها من حتتها(فقول اللّه عز وجلّ هنا .هذه القاعدة اللغوية املتعلّقة بالضمائر
ويف مكان )  خنلةإىل جذع(جربيل قد متثّل ملرمي تارة أخرى مبناسبة أن جاءها املخاض 

وهي حقيقة نفى املؤلّف .بعيد عن احلضر وعادت مرمي هناك حباجة إىل املاء بصورة خاصة
وأنّ .وزعم أنّ مرمي ولدت املسيح يف بيت حلم،ومل تلده جبوار جذع خنلة.املذكور صحتها

  . ذكر بأنّ مرمي قد وضعت وليدها يف مذود أيضا20-2/1إجنيل لوقا اإلصحاح 
  

تعين وعاًء ) مزود(إنّ كلمة   جمال حلّ هذا اإلام الذي وقع فيه املؤلّف املذكور يففأقول
. حيمله املسافر قدميا وقد خصصه ليضع فيه ما حيمله من زاد سفر يكفيه طوال سفره

فوعاء السفر املشار إليه يشبه حقيبة السفر املعاصرة على ).حميط احمليط(ويجمع على مزاود 
وإنّ كاتب إجنيل لوقا الذي كان .زود وعاء يتسع ملولود ولد حديثافامل.وجه التقريب

فهو مل يتساءل يف نفسه .يكتب على السماع،ومل يكن باحثا يدقّق فيما وصله من أخبار
عن السبب الذي دعا السيدة مرمي أن تضع هذا املولود يف وعاء زوادة السفر،وهو املولود 

بشر به حتتفي به والدته وحتاول أن تضعه يف ختت يليق به فاملولود امل.الذي بشرها به ربها
وإال فوضع مرمي املولود يف مزود يقلّل من أمهّيته ومن عظمة البشارة .أمام أعني الناس

  .املتعلّقة بوالدته ومبا وراءها من أحداث عظيمة مقبلة
  

نالحظ بأنه .ودفإن حنن راجعنا ما كتبه كاتب إجنيل لوقا معلّال وضع مرمي املولود يف مز
ويف تلك األيام صدر أمر عن القيصر أوغسطس ( يقول 8-1أورد يف اإلصحاح الثاين 
وجرى هذا اإلحصاء األول إذ كان قريينيوس حاكم .بإحصاء مجيع أهل املعمور
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وصعد يوسف أيضا من اجلليل من .فذهب مجيع الناس ليكتتب كلّ واحد يف مدينته.سورية
هودية إىل مدينة داود اليت يقال هلا بيت حلم،فقد كان يوسف من بيت مدينة الناصرة إىل الي

 أي يف بيت -وبينما مها فيها.داود وعشريته ليكتتب هو ومرمي خطيبته وكانت حامال
 حان وقت والدا،فولدت ابنها البكر،فقمطنه وأضجعته يف مزود،ألنه مل يكن هلما -حلم

كون يف املضافة سرير طفل رضيع ؟ األمر الذي يدفع وهل يعقل أالّ ي.).موضٌع يف املضافة
  . احملقّق ليبحث عن السبب احلقيقي الذي دفع السيدة مرمي لتضع املولود يف مزود

  
فإن حنن راجعنا تاريخ روما، يتبين لنا بأنّ ما زعمه إجنيل لوقا حول إجراء تعداد للسكّان 

) جوزيفس(فاملؤرخ . أساس له من الصحةيف اإلمرباطورية الرومانية زمن والدة املسيح،ال
والذي كان معتربا من أكابر املؤرخني يف الفزمن الذي ولد فيه املسيح قد ذكر بأنّ إحصاء 

. سكّان اإلمرباطورية قد حدث يف السنة السابعة بعد والدة املسيح،وليس سنة والدته
تلك،فلم يدركوا الغرض منها وكتب املؤرخ املذكور بأنّ اليهود أدهشتهم عملية اإلحصاء 

كذلك يتبين خطأ زعم كاتب لوقا بأنّ احلاكم على سورية والذي .على وجه صحيح
وأنّ احلاكم ).هريودز(بل كان ) قريينيوس(عاصر موت اإلمرباطور أوغسطس،مل يكن 

الذي حكم ما بني  السنة التاسعة قبل املسيح ) سينتينس(الذي سبق هذا األخري كان امسه 
  .)كرانيكل–راجع دائرة املعارف الربيطانية حتت لفظ .( السنة السادسة بعد املسيحوإىل

  
ومن خالل معطيات هذه املراجع التارخيية املوثقة،يتبين للقارئ العزيز بأنه مل جتري عملية 

إحصاء سنة والدة املسيح عليه السالم،وخالفا ملا زعمه كاتب إجنيل لوقا الذي كان 
ر وحماوال ربط األمور بعضها ببعضها اآلخر على غري أساس من الواقع مشوش األفكا

ولذلك فال يصلح ما علّل به لوقا وضع السيدة مرمي املولود الذي ولدته يف .التارخيي
وبناء عليه فهنا يأيت دور عملية تصحيح أخبار هذه احللقة املتعلّقة بوالدة السيدة مرمي .مزود

  ت بأنّ القرآن ايد قد أنزله اللّه تعاىل مهيمنا ورقيبا على ما هو وليثب.املسيح عليه السالم
فإن شئنا أن نتمكّن من تنظري ما . وارد يف األناجيل مبا يتعلّق بقصة مرمي عليها السالم

حدث يف تلك الفترة من الزمان،نعود إىل ما ذكره كاتب إجنيل متى،فهو ذكر ما مل 
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وملّا ولد يسوع يف : ( وقال4-1ر يف اإلصحاح الثاين فمتى ذك.يذكره كاتب إجنيل لوقا
بيت حلم اليهودية يف أيام امللك هريودس،إذا جموس قدموا أورشليم من املشرق وقالوا أين 

فلما بلغ اخلرب امللك .ملك اليهود الذي ولد ؟فقد رأينا جنمه يف املشرق،فجئنا لنسجد له
فجمع عظماء الكهنة وكتبةَ الشعب .اهريودس ،اضطرب واضطربت معه أورشليم كلّه

ومن مثّ فإنّ متى كتب يقول يف اإلصحاح الثاين .).كلّهم واسَتخَبَرهم أين يولد املسيح
وكان بعد انصرافهم أن تراءى مالك الرب ليوسف يف احللم ( ما يلي 15-13نفسه 
 هريودس قم فخذ الطّفل وأمه واهرب إىل مصر وأقم هناك حتى أُعلَمك،ألنّ: وقال له

فأقام هناك إىل وفاة .فقام فأخذ الطّفل وأمه ليال وجلأ إىل مصر.سيبحث عن الطفل ليهلكه
 على لسان النيب ما قال الرب من مصر دعوت ابين"هريودس،ليتم.("  

  
وابتدع لوقا موضوع إجراء تعداد .فهذا احلادث الذي ذكره متى مل يتعرض لوقا لذكره

دة املسيح يف بيت حلم،خالفا ملا أورده املؤرخون يف تلك الفترة سكّان املعمورة سنة وال
فالعقل واملنطق يقول بأنّ يوسف خطيب مرمي وبعد أن مضى على محلها أربعة .من الزمان

أو مخسة أشهر،خاف أن يثري لغطاً يف بلدته الناصرة من جراء ظهورها حاملة وهي مل تزل 
فقرر يوسف أن يبتعد عن موطنه عدة .ف العامخطيبته ومل يدخل يوسف عليها يف العر

لذلك أخذ يسافر من بلد إىل آخر إىل أن ميم وجهه حنو .سنوات بقصد تغطية ذاك احلدث
وبعد والدته سافر .مدينة بيت حلم وهناك وقبل وصوله إليها،ولدت السيدة مرمي املسيح
 ليشب الصيب ويضيع يوسف مع زوجته واملولود إىل مصر ليبقى فيها عدة سنوات وذلك

واآلن لنرجع إىل ما ذكره القرآن ايد وهو .تاريخ والدته عن أعني أهل بلدته الناصرة
  .يصحح أخبار تلك األحداث اليت تعود لفترة والدة املسيح عليه السالم

  
أال لقد عاد القارئ الكرمي يدرك  مدى ختبط املعلومات الواردة بشأن ترك يوسف 

 الناصرة وابتعادمها عنها لتغطية محل مرمي بعد تلقّيها بشارة محل املسيح وخطيبته مدينة
هذا التخبط الذي بدا واضحا يف ذكر إجنيل متى بأنّ يوسف .وبدون أن ميسسها بشر

ويف إمهال إجنيل لوقا ذكر هذا السفر إىل .وخطيبته مرمي سافرا إىل مصر ليبقيا فيها سنوات
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. ت حلم موطن عشريتيهما بدافع أول تعداد للسكّان آنذاكمصر واستبداله بالسفر إىل بي
كما تبينت معامل هذا التخبط بعد أن أثبتُّ من خالل تاريخ اإلمرباطورية الرومانية بأنه مل 

األمر .جير أي تعداد للسكّان بتاريخ والدة املسيح ،بل حدث بعد والدته بست سنوات
  .توجه إىل القرآن الكرمي ملعرفة األخبار الصحيحة الذي يدفع هذا القارئ العزيز إىل ال

  
وهنا ينبغي هلذا القارئ أن يتذكّر بأنّ من خصائص القرآن ايد أنه ال يدخل يف تفاصيل 

األحداث بل يورد أهم تلك األحداث،ومبا يساعد على تصحيح ما ورد يف كتب أهل 
ضحة هنا يف جمال بيان ما وإنّ هذه اخلصوصية بدت وا.الكتاب من يهود ومسيحيين

فالقرآن ايد سلّم مع .حدث ملرمي بعد تلقّيها البشارة وما حدث هلا حني جاءها املخاض
ى بأنّ يوسف وخطيبته  مرمي قد سافرا بعد محلها املولود إىل مكان قصيوهو ما .إجنيل مت

فحملته فانتبذت (عبرت عنه قول اللّه عز وجلّ يف أول آية أوردها املؤلّف املذكور،وهي 
ومل يقل أنها سافرت إىل مكان .أي تنحت عن أهلها إىل مكان قصي.) به مكانا قصيا

د.قصييد .فالتنحية تفيد ظهور مشيئة االبتعاد لغرض حمدومن مثّ فقد تناول القرآن ا
الكالم عما حدث ملرمي حني جاءها املخاض من أجل بيان السبب الذي دفع مرمي لتضع 

املولود وهو املسيح يف الوعاء املخصص لزاد السفر والذي مسا إجنيل لوقا وقال هذا 
  فماذا بين القرآن ايد يف هذا اال ؟).20-2/1لوقا (وضعت مرمي وليدها يف مزود (
  

فأجاءها املخاض إىل (قال اللّه عز وجلّ وهو يصحح املعلومات الواردة يف األناجيل،قال 
فإن دقّقت يا عزيزي .).يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسياجذع النخلة قالت 

.  بأنّ مرمي كانت وحيدةً عندما جاءها املخاضأوالً: القارئ يف هذه اآلية الكرمية تستنتج
 بأنّ مرمي ثانياًوتستنتج .وذلك لعدم تعرض اآلية لذكر وجود أي معني يف نص اآلية

 حني جاءها املخاض ولعدم وجود جتربة هلا يف أضحت يف حرج شديد لبعد يوسف عنها
وهذا احلرج الشديد إذا ما متلّك .موضوع الوالدة واملخاض،لكوا ما تزال عذراء بكرا

يا ليتين مت قبل هذا وكنت (فتاة يف مثل وضعها،يدفعها يقينا لتقول ما قالته مرمي وهو 
  .دها لألسباب اليت ذكرا آنفافمرمي يف تلك احلالة كانت غري متملّكة رش) نسيا منسيا
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معرفةً بأداة التعريف اليت تفيد ) النخلة(كلمة  ومن خالل ورودثالثة وتستنتج من جهة 
  تستنتج من خالل هذا التعريف بأنّ مرمي كانت موجودة : أقول .النخلة املعهودة يف الذهن

  
ان الذي توجد فيه خنلة وأنها اعتادت أن تترتّه فتصل إىل ذاك املك.يف منطقة فيها خنيل

كبرية كثرية الفروع وتظلّل اجلالس حتتها، ويف زمان كانت فيه تلك النخلة حتمل رطبا 
فإن أنت .متدلّيا بإمكان اإلنسان اجلالس هناك هز تلك الفروع لتساقط عليه رطبا جنيا

ورة تتساءل يف نفسك بص.استنتجت هذه االستنتاجات الثالثة اليت ساعدتك للوصول إليها
أين لطف اللّه تعاىل مبرمي يف تلك احلال الذي بلغته من ذاك اإلحراج الشديد،وهي : تلقائية

حاملة باملسيح الذي بشرها به جربيل عليه السالم ؟ وجتد اإلجابة يف اآلية اليت بعدها واليت 
ملعىن بأنّ وا.) فناداها من حتتها أالّ حتزين قد جعل ربك حتتك سريا(قال اللّه تعاىل فيها 

جربيل قد متثّل ملرمي يف تلك الدقائق احلرجة وذكّرها بلُطف ربها ا أن جعل حتت ذاك 
  ).سريا(املكان الذي اعتادت مرمي أن تأيت إليه،قد جعل هناك حتتها 

  
وعليه يستفاد من ).حميط احمليط(معناه صاح ا بصوت عال لتسمع صوته ) فناداها(ففعل 

فهذا الفعل . أنّ الذي ناداها كان بعيدا عن مرمي وليس حتتها مباشرة)فناداها(ورود فعل 
فإذا .ينفي ما ذهب إليه ذهن املؤلّف املذكور من أنّ مولود مرمي هو الذي ناداها) فناداها(

يعود معىن .يعود إىل جربيل الذي كان قد بشر مرمي ذا احلمل) فناداها(علمنا بأنّ ضمري 
أن جربيل عليه السالم قد متثّل ملرمي ثانية،ولكن يف هذه املرة ) حتتهافناداها من (قوله تعاىل 

وهي تعاين من ذاك احلرج الذي ) فناداها من حتتها(ليس أمامها كما يف املرة األوىل،ولكن 
فما .أخذت تعانيه عندما جاءها املخاض إىل جذع تلك النخلة اليت اعتادت أن تترتّه حتتها

  .يدلّ على أنّ جربيل كان بعيدا عن مرمي) ناداها(؟ ففعل ) حتتهافناداها من (هي داللة 
  

ومن جهة ثانية فلتحديد املوضع الذي متثّل فيه جربيل،فقد قدم القرآن ايد . هذا من جهة
أي أنّ جربيل قد خفّف عن .) أالّ حتزين قد جعل ربك حتتك سريا(لإلجابة عليه وقال 
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عندما جاءها املخاض وهي وحيدة وهو معىن صياح مرمي ما انتاا من جذع وحزن 
  ) قد جعل ربك حتتك سريا(وصاح جربيل ملفتا نظر مرمي وقال ).أالّ حتزين(جربيل مبرمي 

فإذا ) حتتك سريا(قد تكرر من جديد من خالل قول جربيل ) من حتتها(أي أنّ الظرف 
م املنفعة،وهي احلقيقة اليت دلّ معناه نبع ماء دافق وصاحل للشرب وعظي)سريا(علمنا بأنّ 

) حتتك(يعود تكرار ظرف .لتفيد تعظيم هذا النبع املشار إليه) سريا(عليها تنوين كلمة 
وأنّ جربيل . اإلشارة إىل وجود منحدرٍ وراء تلك النخلة ينتهي عند ذاك النبع املشار إليه

وجود املاء هناك بسبب أنّ متثّل ملرمي يف أسفل ذاك املنحدر وصاح مبرمي ليلفت نظرها إىل 
 ة يف مثل .مرمي عادت بعد وضعها محلها حباجة إىل املاء بشكل خاصوهي ضرورة طبيعي  

  
ال حتزين يا مرمي وال يحرِجك أن تضعي : وكأنّ جربيل قد قال بألفاظ أخرى.تلك احلال

ي محلك جبانب جذع النخلة،وحتتاجني إىل املاء لتنظيف وليدك وتنظيف نفسك وتطفئ
ظمأك، فقد قدر لك ربك أن تترتّهي يف هذا املوضع بالذات، بسبب أنّ فيه نبع ماء يف 
وإىل .هذا املنحدر من األرض الذي هو جبانبك وهو نبع ماء مياهه نظيفة وصاحلة للشرب

، إذ أنها )مزود(هنا يكون اللّه عز وجلّ قد وضح السبب الذي دفع مرمي لتضع وليدها يف 
فلم جتد سواه من وسيلة .الذي كان فيه ما حتتاجه يف نزهتها من زاد) زودامل(كانت حتمل 

والذي مل يكن ممتلئا يف تلك ) املزود(لتضع فيه وليدها إال هذا الوعاء الذي يسمونه 
  .اللّحظات احلرجة من حيات مرمي عليها السالم،بسبب أنها كانت يف نزهة

  
إىل أنّ املسيحيين حني حيتفلون مبيالد املسيح وهنا كان البد يل من أن ألفت نظر القارئ 

فإن راجع هذا القارئ الكتاب .يف أيامنا هذه،حيتفلون به يف بيوم وكأنه ولد يف مغارة
م ، 1989املقدس املطبوع يف لبنان على أيدي مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق عام 

د مالحظة يف حاشية تلك  من العهد اجلديد، فإنه يالحظ وجو194وراجع الصفحة 
املؤرخ (ظهر تقليد املغارة يف القرن امليالدي الثاين [قد ذكروا فيها ) 10(الصفحة وبرقم 

وهذا القول من جانبهم يشكّل اعترافا من جانب املسيحيين بأنّ املسيح مل )].يستينس
 قد صحح وهلذا السبب فإنّ القرآن الكرمي.وإنما ولد يف مكان جيهلونه.يولد يف مغارة
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وبين بأنّ مرمي وضعت وليدها جبانب خنلة .ألهل الكتاب ما عندهم من علمٍ ذا الشأن
خارج بيت حلم وكانت تترتّه يف جلّ أوقاا هناك واحتاجت بعدما وضعت محلها إىل أن 

الذي ذكره إجنيل لوقا ،وهو الوعاء الذي ما كان معها سواه ) املزود(تضع هذا املولود يف 
  .ة ووسيلة حلماية املولود من العوامل اجلوية الضارة،يف تلك اللّحظات احلرجةمن أدا

  
ونعود إىل ألفاظ اآلية الكرمية وإىل ما ورد فيها مما صاح به جربيل من ألفاظ للتخفيف 

عن مرمي،فلم يكتف جربيل عليه السالم أن صاح ولفت ذهن مرمي الصديقة إىل وجود نبع 
وهزي إليك (بل أضاف جربيل وصاح مبرمي قائال . الذي هو جبانبهااملاء أسفل املنحدر

فإن تساءلنا عن السبب الذي دعا القرآن ايد .).جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
، )وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا(لينقل لنا قول جربيل عليه السالم 
وعلى خالف . ينقل لنا القرآن من خالله أهم أحداثهاوهو قول نقل لنا جزئيات قصة ومل

فإن حنن دقّقنا نظرنا .فإنه ال يكون قد فعل ذلك إالّ حلكمة ولتحقيق أهداف معينة.عادته
 أنّ زمن خماض مرمي الصديقة كان صيفا –أوال : يف ألفاظ جربيل ،يتبين لنا األمور التالية

النخيل من بلح حيدث يف الصيف وليس يف بسبب أنّ زمن نضوج ما حتمله .وليس شتاء
كما يتبين لنا ثانيا بأنّ زمن وضع مرمي الصديقة مل يكن يف أول أشهر – ثانيا.الشتاء

  وذلك من منطلق أنّ اكتمال نضوج مثر .الصيف،بل قد حدث يف أواخر أيام الصيف
  

  .أواخر أيام الصيفالنخيل وإىل درجة تساقط الرطب رد حتريك اجلذع،ال يكون إالّ يف 
 مثّ يبدو من ألفاظ جربيل أنّ النخلة اليت كانت تترتّه عندها مرمي الصديقة،كانت – ثالثا

فإن حنن استعرضنا هذه االستنتاجات .خنلة فتيةً وارفة الظالل من كثرة ما حتمل من رطب
لتفاصيل اجلزئية من الثالثة آنفة الذكر،تتضح ألعيننا احلكمة اإلهلية الكامنة وراء ذكر هذه ا

وكأنّ القرآن الكرمي خياطب املسيحيين من خالل ألفاظ جربيل .قصة مرمي عليها السالم
فالقرآن الكرمي يصحح األمور التالية .هذه،ويصحح هلم ما توارثوه من جزئيات هذه القصة

ل من أنّ  فالقرآن الكرمي،وإن اتفق مع كتبة األناجي- أوال: الواردة يف األناجيل خطأ
،إالّ أنّ القرآن الكرمي ينبه أذهام ) مزود(املسيح قد ولدته أمه يف بيت حلم،ووضعته يف 
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إىل أنّ والدة املسيح مل تتم داخل بيت حلم،ويف مغارة منها،وإنما متّت والدة املسيح يف 
  .ريف بيت حلم وحيث يوجد هناك خنيل،وحيث توجد هناك ينابيع ماء

  
الثاين الذي صححه القرآن ايد،هو أنّ والدة املسيح مل تتم يف آخر أيام  واألمر – ثانيا

كانون األول وهو رأس السنة امليالدية وعلى حسب ما هو متداول ومعروف بني السادة 
بل إنّ القرآن الكرمي قد جزم مقررا بأنّ والدة املسيح قد حدثت .املسيحيين يف أيامنا هذه

. يوم يكون البلح قد نضج وهو ما يزال معلّقا على أغصان النخيل. آبيف أواخر أيام شهر
فهذه هي حكمة إخبار القرآن الكرمي أهل الكتاب ذه التفاصيل اليت تضمنتها كلمات 

لذلك أحاول اآلن إثبات صحة ما ذهب إليه القرآن ايد من خالل .جربيل عليه السالم
اجعنا سفر القضاة من العهد القدمي نالحظ بأنّ هذا فإن ر.معطيات العهدين القدمي واجلديد

مدينة (السفر مسى منطقة بيت حلم وما حوهلا، واليت مساها إجنيل لوقا أرض اليهودية،مساها 
وصعد بنوا القيين  (16فقد ورد يف اإلصحاح األول من سفر القضاة الفقرة ) النخيل

  فهذا ما يتعلّق بالعهد القدمي )برية يهوذاحمي موسى من مدينة النخيل مع بين يهوذا إىل 
  

وأما ما يتعلّق بالعهد اجلديد فالقارئ العزيز يذكر ما نقلته له عن إجنيل لوقا اإلصحاح 
 وكيف أنّ لوقا أى ذاك االقتباس املتعلّق بوالدة مرمي الصديقة املسيح عليه السالم 2/8

مزود ألنه مل يكن هلما موضع يف فولدت ابنها البكر فقمطته وأضجعته يف (بقوله 
يقول لوقا فيه .وقد استمر كاتب إجنيل لوقا يقول بعد هذا النص الذي نقلناه.) .املضافة

وكان يف تلك الناحية رعاةٌ يبيتون يف الربية يتناوبون السهر يف اللّيل على (
فقال هلم .فحضرهم مالك الرب وأشرق جمد الرب حوهلم،فخافوا خوفا شديدا.رعيتهم
ولد لكم اليوم : ال ختافوا ها إني أبشركم بفرحٍ عظيم يكون فرح الشعب كلّه: املالك

يف مدينة داود وهو املسيح الرب طا : وإليكم هذه العالمة. خملّصستجدون طفال مقم
  .).مضجعا يف مزود

نّ والدة املسيح قد  بأ- أوال: فإن أمعنا نظرنا فيما ذكره لوقا يف هذا النص يتبين لنا
حدثت يف مكان هو خارج بيت حلم ويطلّ على الربية اليت كان الرعاة يبيتون فيها إىل 



  142

وبدليل أنّ املالك الذي .جانب أنهم كانوا يتناوبون السهر يف اللّيل على ما كانوا يرعونه
) ا يف مزودطفال مقمطا مضجع(ظهر هلم قد دفعهم ليتفقّدوا املنطقة القريبة منهم ليجدوا 

 وال يعقلُ أن ينام يكون الرعاة يف برية – ثانيا.وهو املسيح الذي وضعته السيدة مرمي فيه
داود، وهي برية بيت حلم،ويف آخر أيام شهر كانون األول ويتناوبون السهر على رعيتهم 

رتل يف رأس بسبب أنه ال تكون يف تلك األيام هناك أية مراعي،بل ت.يف أيام الربد القارس
وإنّ هذا النص املذكور .السنة األمطار والثلوج وال تظهر املراعي إال يف أشهر الصيف

والوارد يف إجنيل لوقا يدلّ داللة قاطعة على صحة ومصداقية ما ذكره القرآن ايد من أنّ 
مدينة (والدة املسيح قد حدثت يف أواخر شهر متوز، ويف املنطقة اليت مساها العهد القدمي 

. فهذه حقيقة أوردها القرآن العظيم تصحيحا لتاريخ والدة املسيح عليه السالم).النخيل
فقد عاد من واجبهم أن .وعليه فإن أقر املسيحيون ذه احلقائق املقتبسة من كتام املقدس

ة،يف حيتفلوا بعيد ميالد املسيح يف شهر متّوز،ال أن حيتفلوا بعيد ميالد املسيح يف رأس السن
  .آخر كانون األول الذي اشتهر بربده القارص وطول الثلوج فيه

  
.). وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (وأما قول جربيل عليه السالم

معىن ذلك أنّ تلك ) وهزي إليك جبذع النخلة(وما دام قد قال .ففعل هز معناه حرك
لس حتتها،كانت خنلة فتيةً ومتدلّية األغصان من جراء ما النخلة اليت كانت مرمي الصديقة جت
بل وأنّ الرطب كان ناضجا إىل حد .وليس هذا وحسب.كانت حتمله من عناقيد الرطب
) وهزي إليك جبذع النخلة(وعليه فإنّ جربيل حني قال .أنه كان يتساقط رد هز أغصانه

ويعود معىن القول . احلقيقة اليت بيناهايكون قد أشار من خالل قوله املذكور إىل هذه
املذكور أن أمسكي جبذع النخلة وبأطراف أغصاا وحركي تلك األغصان لتساقط عليك 

  )جنيا(وهو املعىن املقصود من .أي رطبا ناضجة طرية) رطبا جنيا(من رطب النخلة 
  

شر أحداً فقويل إني نذرت فكلي واشريب وقري عينا فإما تريِن من الب (وأما قول جربيل
فكلي واشريب وقري (فالفقرة األوىل من قوله هذا .).للرمحن صوما فلن أكلّم اليوم إنسيا

قد نبه جربيل من خالهلا ذهن مرمي الصديقة إىل أنها إذ جاءها املخاض وفعلت ما ) عينا
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 من الرطب اجلين طلبه منها،فال تعود يف تلك احلالة حباجة إىل أي شيء آخر غري األكل
والشرب من ماء اجلدول واالستعانة باملاء لغسل وليدها،وللبقاء يف حالة مستغنية عن 

ففيها تأكيد ) فإما ترين من البشر أحدا(وأما الفقرة الثانية وهي .املساعدة من اآلخرين
ك بشر بأنّ مرمي كانت يف نزهة خارج مدينة بيت حلم،ويف مكان من النادر أن مير من هنا

ومبا أنّ مرمي الصديقة كانت بعد وضعها وليدها حباجة .إال إذا كان قاصدا مكانا قريبا منها
فقد نصحها جربيل عليه السالم وقال .إىل الراحة  واالطمئنان والعودة إىل حالتها الطبيعية

اليوم فقويل إني نذرت للرمحن صوما فلن أكلّم (يف الفقرة األخرية من هذه اآلية الكرمية 
ال يعين أنها كانت تريد من  قوهلا هذا أنها قررت ) نذرت صوماإني (فأن تقول .).إنسيا

فلو كان هذا هو املعىن املقصود من قوهلا .أداء فريضة صومٍ متتنع فيه عن الطعام والشراب
أي معىن ولعاد القارئ ينظر إىل جربيل عليه ) فكلي واشريب(هذا،فال يعود لقول جربيل 

وتسألين يا عزيزي .سالم حينئذ على أنه كان قد علّم مرمي الصديقة الكذب على سائليهاال
وماذا أراد جربيل إذن من حثّ مرمي الصديقة : القارئ بعد اقتناعك مبنطقي هذا وتقول

إنّ هذه الكلمة : ؟ فأقول يف اجلواب على سؤالك) إين نذرت للرمحن صوما(على القول 
وإنّ املراد من الصوم لغةً ليس اإلمساك عن الطعام والشراب .عل صاماشتقّت من ف) صوما(

وهو ).حميط احمليط(اإلمساك عن الكالم أيضا ) الصوم(بل وإنّ من معاين .والنكاح وحسب
وليس إمساك مرمي عن الكالم هو املقصود بالذات،بل املقصود .املعىن املقصود يف هذا املقام

وجه إىل ذكر اللّه عز وجلّ خاصةً يف تلك اللّحظات اليت أن تستبدل الكالم مع الناس بالت
اذكروين (ووفق قوله تعاىل يف مقام آخر .هي بأشد احلاجة إىل أن يدوم توجه ربها حنوها

فلن أكلّم اليوم (وهذا املعىن بدليل أنّ جربيل قد نصح مرمي الصديقة أن تقول ). أذكركم
 من هذه السورة 11ليه السالم حني قال يف اآلية وحال مرمي هنا كحال زكريا ع).إنسيا

وال بأس أن أشرح .).قال رب اجعل يل آية،قال آيتك أالّ تكلّم الناس ثالث ليالٍ سويا(
  للقارئ العزيز مضمون هذه اآلية اليت تضمنت ما أشار اللّه تعاىل به على النيب زكريا عليه 

  
هنا أن ) آية(وقد قصد من كلمة )  اجعل يل آيةرب(فزكريا قال يف الفقرة األوىل .السالم

يأمره ربه بالعمل على حكمٍ من أحكامه تعاىل ليثمر عمله عليه الثمر الروحي املبشر به من 
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حكٌم من ) آية(أنّ من معاين كلمة ) حميط احمليط(فقد ورد يف معجم .جانب اللّه عز وجلّ
بل يف بين إسرائيل مثاهلا ما ورد يف سفر وإنّ كلب األنبياء آية من ق.أحكام اللّه تعاىل

فطلب .11-17/9ويف سفر التكوين أيضا اإلصحاح  . 17-9/9التكوين اإلصحاح 
  عالمة أي حكم إهلي ليعمل النيب عليه ليفوز بشكر اللّه تعاىل ملسعاه كان معروفا لدى

يتك أالّ تكلّم قال آ(وقد استجاب اللّه جلّ شأنه لطلب زكريا . أتباع موسى عليه السالم
وليس املقصود هنا أن ميتنع زكريا عن الكالم ثالث ليالٍ سويا، .).الناس ثالثَ ليالٍ سويا

  .بل أن يتوجه إىل ذكر اللّه تعاىل طوال ثالثثة أيام
  

والدليل على صحة ما ذهبت إليه هو ما ورد يف اآلية اليت بعدها واليت قال اللّه تعاىل فيها 
فقوله تعاىل حبق .).ه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرةً وعشيافخرج على قوم(

قد ورد يف ) أوحى(فبما يتعلّق بفعل ) فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا(نبيه زكريا 
أي .إذا قلت وحيت إليه وأوحيت إليه يراد به أن تكلّمه مبا يخفيه من غريه: األساس

أنّ زكريا ) فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا(ه تعاىل ويعود معىن قول.تكلّمه مهسا
عليه السالم بعد أن تلقّى هذا احلكم من ربه عز وجلّ وهو أّآل يكلّم الناس ثالث ليال 

سويا،توجه حنو الناس من قومه الذين كانوا خارج مكان العبادة فأوصاهم أن يذكروا اللّه 
من هذا .يء كيال يلهونه عن ذكر اللّه عز وجلّطوال تلك املدة وأالّ حياورونه يف ش

نستنتج أنّ املنع عن الكالم مل يكن املقصود بذاته،بل املقصود استبدال التحاور مع 
  وإنّ نفس هذا املعىن ينطبق على ما أشار به جربيل .اآلخرين بالتوجه إىل ذكر اللّه عز وجلّ

  
صود هو أن متتنع مرمي عن الكالم مع على مرمي الصديقة من امتناع عن الكالم،فليس املق

فإذا حاول أحد التكلّم .أي بشر،بل املقصود أن تتوجه إىل ذكر اللّه تعاىل طوال ثالثة أيام
ومعلوم من .معها أن توحي إليه أي أن مس إليه بأنها يف خلوة من ذكر اللّه عز وجلّ

وعليه . ذكر اللّه تعاىل يطمئن قلبهالقرآن الكرمي أنّ توجه املؤمن يف األوقات العصيبة إىل 
فكأنّ جربيل قد قال ملرمي بألفاظ أخرى أن يا مرمي حاويل يف هذه األوقات العصيبة اليت 
متري منها أن تتوجهي إىل ذكر ربك وإىل الدعاء بني يديه،لتثبيت يف هذا الوقت العصيب 
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واستنادا .ه السالم أيضاأنّ وجه ربك ال يغيب عن عينيك،وتشبهني بذلك حال زكريا علي
: إىل هذا املعىن الذي بيناه آنفا والذي يتفق وصياغة اآلية البالغية املعجزة وداللتها،أقول

فأين الصوم وهي (وقال ) هل القرآن معصوم ؟(يعود االعتراض الذي اعترضه مؤلّف 
  ومضلّال، وينبئ يعود قول املؤلّف املذكور هذا تافهاً : أقول)  ؟اآلكلة الشاربة املتكلّمة

وبذلك يفقد اعتراضه قيمته،وحيق لنا أن .عن جهل هذا املؤلّف بدالالت هذه اآلية الكرمية
نعده من قبيل االعتراض والتضليل وأنّ املؤلّف املذكور قد كتب هذا االعتراض رد 

مية ويكفي أن نقول بأنّ القرآن الكرمي ومن خالل هذه اآليات الكر.االعتراض والتضليل
اليت اعترض عليها املؤلّف املذكور،قد صحح اللّه جلّ شأنه للسادة املسيحيين من خالل 

هذه اآليات الكرمية ما توارثوه خطأ حول مكان والدة املسيح الناصري عليه السالم، 
وحول تاريخ والدته،وأنّ لُطف اللّه تعاىل مبرمي قد جتلّى يف متثّل جربيل ملرمي الصديقة يف 

 الكشف الروحاينّ الذي أوردته هذه اآليات الكرمية،العناية اإلهلية اليت متخض عما حالة
  .أغىن مرمي الصديقة يف تلك اللّحظات عن احلاجة إىل مساعدة أي إنسان آنذاك

  
وعلى هذه الصورة أكون قد نقضت مضمون االعتراض احلادي عشر التارخيي الذي 

وأثبت من خالل معطيات العهد القدمي أنّ مدينة ).هل القرآن معصوم ؟(أورده مؤلّف 
وإنّ كلّ من يسافر إىل بيت حلم فإنه .بيت حلم وما جاورها كانت تدعى مدينة النخيل

سيالحظ وجود ينابيع يف شعاا وخاصة منها النبع الذي يسمونه نبع سليمان ويستقي منه 
قاموس ( أن يراجع القارئ ويكفي.سكّان بيت حلم ما حيتاجونه من ماء للشرب قدميا

ليتحقّق من مصداقية هذه األمور اليت ذكرا له واملتعلّقة مبنطقة بيت حلم ) الكتاب املقدس
وذه املناسبة فقد عاد بإمكاننا أن نفيت للمرأة احلائض أنّ فترة احليض ال .قدميا وحديثا

  . من الذكر احلكيموأنه يصح للمرأة احلائض تالوة آي.مينعها من ذكر اللّه تعاىل
  

وذه املناسبة فليالحظ القارئ العزيز كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد جتاوز تفاصيل ما حدث 
وأمهل ذكر رحلة يوسف وخطيبته .ملرمي الصديقة بعد والدا املسيح الناصري عليه السالم

ل ذكرها مرمي إىل مصر تلك الرحلة اليت تعرض لذكرها كاتب إجنيل متى يف إجنيله،وأمه
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وكيف أنه تعاىل تناول تصحيح ما جرى ليوسف ومرمي واملسيح بعد أن .كاتب إجنيل لوقا
يا أخت .فأتت به قومها حتملُه قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا(وقال .عادوا من مصر

قالوا كيف نكلّم ) قف(فأشارت إليه .هارون ما كان أبوك امرأ سوٍء وما كانت أمك بغيا
وقد استعصى .).آتاين الكتاب وجعلين نبيا) قف(قال إني عبد اللّه . يف املهد صبيامن كان

  .على املفسرين القدماء رمحهم اللّه اإلحاطة مبضامني هذه اآليات املصاغة صياغة بالغية
  

وال بأس أن أعطي القارئ املسلم فكرة عامة عما تضمنته هذه اآليات الكرمية من حقائق 
  .دة املسيحيين ما غاب عن كتاب أناجيلهم من تلك احلقائق التارخييةصححت للسا

ويف هذا .ففعل أتى معناه جاء) فأتت به قومها حتمله(ففي الفقرة األوىل قال اللّه عز وجلّ 
الفعل داللة على أنّ مرمي كانت بعيدة عن قومها ويف مصر بالذات وفق ما رواه إجنيل 

أتت قومها حتمله : وكان األصح أن يقول)أتت به قومها(ال واملالحظ هو أنه تعاىل ق.مىت
يف هذا املقام ؟ واملعلوم من كتب اللّغة أنّ حلرف ) به(فما هي حكمة إضافة اجلار وارور 

أنّ ) به(ويصبح املقصود من .وال يصح منها هنا إالّ معىن االستعانة.الباء أربعة عشر معىن
لذي ولدته من غري أبٍ ومستعينة به بالذات للدفاع عن مرمي الصديقة جاءت قومها ذا ا

  ؟) حتمله(فما معىن فعل ).حتمله(وإنّ هذا املعىن بالذات دفع للقول .مصداقية هذا املولود
  

وكأنّ .أي أتت به قومها حتمله على محار) حتمله( إنّ هناك من ذهب إىل القول أنّ معىن 
  ).على محار( اللّه تعاىل حذف هذا اجلار وارور هذا القائل أجاز لنفسه هنا االدعاء بأنّ

فلو كان هذا املدعي ضليعا بعلم البالغة،لكان علم بأنّ احلذف يقصد به تصريف الفعل 
فال يصح أن .حمذوفا منه املضاف) حتمله(والذي يتدبر فعل .إىل عدة تصاريف ودالالت

 أنّ مرمي الصديقة أتت باملسيح حتمله فال يصح أن يقال.يصرفه اإلنسان إىل عدة تصاريف
فال جمال هنا للتعددية يف ذكر وسيلة .إما على محار وعلى ناقة وعلى بغل على سبيل املثال

أنها أتت باملسيح ) حتمله(وعليه فال يصح أن نفهم من ).حتمله(النقل لتوسيع معىن فعل 
ا فعل احلمل املعروف،لكان من هن) حتمله(مثّ لو كان املقصود من فعل .حتمله على محار

 وذه الصياغة .)أتت قومها حاملةً املسيح(الواجب أن يرد هذا الفعل بصيغة متييز ويقول 
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ة نعود نرفض املعىن هذا .يثبت حينئذ وجود حذف بالغيواستنادا إىل هذه احملاكمة اللّغوي
  ىل هذه احملاكمة اللغوية اليت واستنادا إ.املعىن الظاهر للفعل والذي يتبادر للقارئ ألول وهلة

  
قد أورده اللّه جلّ ) حتمله(حاكمناها يعد ما حاكمناه قد شكّل قرينة دالّة على أنّ فعل 

وباإلضافة إىل .شأنه يف هذه الفقرة من اآلية مبعناه اازي،وليس مبعناه احلقيقي املعروف
. القرآن الكرمي خبالف الثابت تارخييافال جيوز لنا أن نفسر .هذه القرينة اليت توصلنا إليها

فالثابت تارخييا هو أنّ يوسف وزوجته وابنه قد عادوا من مصر بعد سنوات من هجرم 
والثابت تارخييا أيضا من األناجيل احلاضرة هو أنهم عادوا إىل مدينتهم الناصرة .إىل مصر

فسافر إىل القدس ليعلن دعواه ومن مثّ توجه املسيح الناصري . وظلّوا فيها أكثر من سنتني
وملّا دخل أورشليم  (11-21/10وأورد إجنيل متى يقول يف اإلصحاح .فيها أيضا

  هذا النيب يسوع من ناصرة : من هذا ؟ فأجابت اجلموع: ضجت املدينة كلّها وسألت
  

. ازيمن معناه احلقيقي إىل معناه ا) حتمله(فهذه القرائن كلّها قد نقلت الفعل .).اجلليل
يف هذا املقام ؟ وبالعودة إىل استعماالت هذا الفعل يف ) حتمله(فما هو املعىن اازي لفعل 

مثلُ (القرآن الكرمي نالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ حني ذم اليهود يف سورة اجلمعة،ذمهم وقال 
) وا التوراةحمل(ففعل .) اللذين حملوا التوراة مثّ مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا

إذ ليس املقصود من .يف هذه اآلية مل يقصد به معناه احلقيقي،وإنما قُصَد به معناه اازي
أنّ موسى قد وضع على أكتاف اليهود من أمته ) حملوا التوراة(قوله تعاىل حبق اليهود 

فعل حملوا هنا بل قُصد ب.فال يستساغ هذا املعىن الظاهري يف هذا املقام.كتابا امسه التوراة
معناه كُلّفوا  ) حملوا(ما بينه صاحب معجم مفردات الراغب الذي قال بأنّ قوله تعاىل 

أن يقوموا حبق التوراة عليهم،فلم حيملوها أي مل يؤيدوها ومل حيافظوا عليها ومل يعملوا 
ازا فحمل الشيء جم.على أحكامها وال بشروا ا وأمروا سواهم بالعمل على أحكامها

  فهذا هو املعىن اازي لفعل .معناه تأييد هذا الشيء واالنتصار له والعمل على تعاليمه
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الدالّ على ) به(فإن أنت راعيت يا عزيزي املسلم داللة اجلار وارور ).حتمله(املضارع 
. من جهة أخرى) حتمله(وراعيت  املعىن اازي املقصود من فعل .معىن االستعانة من جهة

فقد كان معناه أنه تعاىل قد ) فأتت به قومها حتملُه( إىل أنّ اللّه جلّ شأنه حني قال تصلُ
استأنف كالمه حبرف االستئناف، وانتقل لبيان حلقة جديدة من حلقات قصة مرمي عليها 

فبين بأنّ مرمي كانت ممن آمنوا برسالة املسيح الناصري الذي ولدته بدون أن ميسها .السالم
ومل تؤمن به وبرسالته وحسب،بل كانت .ناء على ما بشرها به جربيل عليه السالمبشر وب

فلما توجه املسيح قاصدا .تعمل أيضا على ما جاء به من تعاليم وتنصره على هذا الصعيد
مدينة القدس من بلدته الناصرة فلم يأت مدينة القدس وحيدا،بل جاء القدس برفقة والدته 

  فهذا هو معىن قول اللّه  .منة به وتعمل على ما جاء به من تعاليمأي وهي مؤ) حتمله(وهي 
  

وهذا املعىن الذي توصلنا إليه قد استندنا فيه إىل أنّ من ).فأتت به قومها حتمله(تعاىل 
وإىل أنه من الثابت تارخييا .الثابت تارخييا أنّ املسيح الناصري ادعى النبوة يف سن الثالثني

ح الناصري قدم من الناصرة إىل القدس وهو يف الثالثة والثالثني سنة من أيضا أنّ املسي
ورد ) حتمله(ورد مبعىن االستعانة،وأنّ فعل املضارع ) به(واستنادا إىل أنّ الباء من .عمره

ومل يرد مبعناه احلقيقي ازيا .مبعناه ا صحيح اليت قامن ناحية التويبقى علينا أن نبي
ولذلك تسألين يا عزيزي القارئ .حني تعرض لذكر هذه احللقة من القصةالقرآن الكرمي 

هنا بعد هذا البيان كلّه عن ناحية التصحيح اليت أحدثها القرآن الكرمي على  ما أوردته 
إنّ القرآن الكرمي : فأقول. األناجيل يف هذه احللقة من قصة مرمي الصديقة عليها السالم

مرمي الصد هذه )أتت به قومها حتمله(يقة قوله تعاىل عندما أورد حبق فالظاهر من نص،
اآلية الكرمية أنّ القرآن الكرمي قد تعرض هنا فيها لذكر تفاصيل من قصة مرمي عليها 

  مع أنّ من املعلوم أنّ القرآن ال يتعرض لذكر التفاصيل الصغرية إال إذا كان. السالم
  

يتبادر منه لذهن القارئ أنّ ) حتمله(ه فقوله تعاىل وعلي.للقرآن ايد من وراء ذلك مقصداً
لكني أثبتُّ بانّ .مرمي جاءت باملسيح حتمله على يدها بسبب أنه كان املسيح رضيعا بعد

قد استعمله ربنا عز وجلّ يف هذا املقام مبعناه اازي الذي أفاد بأنّ مرمي ) حتمله(فعل 
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خصوصا وأين أثبتُّ .بعة له وملتزمة بأوامرهكانت مؤمنة باملسيح وأتت به قومها وهي تا
وأنّ املسيح قدم .بأنّ مرمي حني أتت باملسيح إىل قومها كان عمره يتراوح حول الثالثني

وعلى هذا .إىل القدس وللمرة األوىل بعد أن أويت الرسالة وكان عمره قد بلغ الثالثني
صيلية هنا يف هذه اآلية الكرمية األساس فقد كان املقصد من ذكره تعاىل هلذه املعلومة التف
فالذي يتبين من األناجيل أنّ .أن يصحح ما أوردته األناجيل حبق مرمي الصديقة من أخطاء

بدليل أنّ كاتب إجنيل متى أورد يف اإلصحاح .مرمي أم املسيح مل تكن مؤمنة برسالته
وقفوا خارج  بكلّم اجلموع إذا أمم وإخوته قد -يسوع-وبينما( يقول 12/46-50

إنّ أمك واخوتك واقفون يف خارج الدار : "الدار يريدون أن يكلّموه،فقال له بعضهم 
مثّ أشار بيده " من أمي ومن اخويت ؟: "فأجاب الذي قال له ذلك".يريدون أن يكلّموك
ألنّ من يعملُ مبشيئة أيب الذي يف .هؤالء هم أمي واخويت: "إىل تالميذه وقال
فمن خالل هذا النص اإلجنيلي يتبين للقارئ العزيز ".).أخي وأخيت وأميالسماوات هو 

أنّ املسيح الناصري مل يكن ينظر إىل أمه باملستوى اإلمياين الذي كان ينظر فيه إىل تالميذه 
وهناك أدلّة أخرى أُعرض عن إيرادها خشية .وإالّ ما كان لريد املسيح ذا الرد املذكور

وهذا .بالقول أنّ السادة املسيحيين مل يقيموا قرباً لوالدة املسيح لزيارتهوأكتفي .اإلطالة
،ويقولون يف )العذراء(دليل عملي على عدم اهتمامهم ذه املرأة الصديقة اليت يسموا 
وقد نزل القرآن ايد .الوقت نفسه أنها تزوجت وأجنبت أوالدا غري املسيح عليه السالم

فأتت به قومها (احية اخلطأ الواردة يف أناجيلهم،ومن خالل قوله تعاىل فصحح هلم هذه الن
  .اليت بينتها آنفاووفق املعاين ) حتمله

  
ال يعتربان مراجع تارخيية حقيقية  وانطالقا من اعتقادنا بأنّ العهدين القدمي واجلديد 

قرآن فانطالقا من هذا ومن كون ال.وإن وجدت فيهما بعض احلقائق التارخيية
فإني أجتاوز األسئلة األربعة الواردة .الكرمي مهيمنا ورقيبا على العهدين املذكورين

بعد السؤال احلادي عشر العتماد املؤلّف املذكور يف اعتراضاته فيها على كتابه 
املقدس املنسوخ بالقرآن الكرمي والذي ال يعد يف نظرنا مرجعا تارخييا معتمداً يف 

وأتناول سؤاله السادس عشر بتفنيده والرد عليه حلاجة . إليهااالعتراضات املشار
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القارئ الكرمي إىل تصحيح ما توارثه من مفاهيم ختص هذا االعتراض املستند فيه 
  .املؤلّف إىل تفاسري املسلمني القدمية واملخطئة على هذا الصعيد

لّف املذكور لقد أورد املؤ:الرد على السؤال السادس عشر من األسئلة التارخيية

 من سورة 65فأورد اآلية ) موسى واخلضر(هذا االعتراض السادس عشر حتت عنوان 

فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رمحةً من عندنا وعلّمناه (الكهف اليت قال اللّه تعاىل فيها 
   :ومن مثّ أورد ما ذكره البيضاوي رمحه اللّه يف تفسري هذه اآلية وقال.) من لدنا علما

 قبل امليالد،من إيليا الذي 1500أين موسى الذي عاش يف مصر سنة :  نسألوحنن
 قبل امليالد،من اسكندر األكرب الذي عاش يف اليونان سنة 900عاش يف فلسطني سنة 

أين هؤالء من الشهادة حملمد الذي ظهر يف بالد العرب يف القرن ! قبل امليالد 332
   1200وبني موسى واسكندر !  سنة600ا ؟ فبني موسى وإيلي!السابع بعد امليالد 

  
فكيف يتسنى هلؤالء الذين نشأوا يف !  سنة2200وبني موسى وظهور حممد ! سنة

  !؟ ممالك خمتلفة ويف قرون متباعدة أن جيتمعوا يف زمن واحد ويف صعيد واحد 
إنّ هذا االعتراض السادس عشر : فأقول إجابة على هذا االعتراض اآلنف الذكر  
ومل يقم هذا .د املؤلّف فيه إىل تفسري البيضاوي كما هو واضح من نص اعتراضهقد استن

ومبا أنّ فهم مضمون هذه اآلية الكرمية . من سورة الكهف بنفسه65املعترض بتدبر اآلية 
واحتاج الشباب .املذكورة قد خفيت حقيقته عن املفسرين املسلمني القدماء رمحهم اللّه

 مضموا على وجهه الصحيح وللوقوف يف وجه املعترضني ممن مل املسلم الناشئ إىل معرفة
فهذا الواقع يفرض علي شرح اآلية املشار إليها .حتى اآلن) ص(يؤمنوا بصدق رسالة حممد 

  .وبعون اللّه تعاىل.مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه،وللضرورة الزمنية
  

لقرآن الكرمي عن األنبياء السابقني،أنّ اللّه عز يعلم كلّ مطّلعٍ على ما أخربنا به ا: فأقول
وجلّ كان يوحي لكلّ نيبٍّ من األنبياء السابقني ليس بوحيٍ لفظيٍّ كما هو حال وحي هذا 

القرآن العظيم،إالّ موسى الذي أوحى تعاىل إليه بالوصايا العشر اليت هي عبارة عن عشر 
بقني من وراء حجاب هذا الوحي الذي أي أنه تعاىل كان يوحي إىل األنبياء السا.كلمات
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فمن هذا . يشتمل على الرؤى الصادقة والكشوف الروحية اليت يتلقّاها عباد اللّه الصاحلني
املنطلق فإنّ كلّ من يتدبر آيات هذا القرآن الكرمي وال تكون له جتارب روحية مشتملة 

القرآن املعجزة، وال حميطا على رؤى صادقة ، وال يكون هذا املتدبر ملما خبصوصيات هذا 
فإنّ هذا املفسر املتدبر يعجز أن يلم مبضامني .علما مبنهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه

وهي .اآليات اليت اشتملت على اإلخبار برؤى صاحلة أو اإلخبار عن كشوف روحية
  .املقومات اليت كان البيضاوي يفتقدها وعلى حسب ما دلّ عليه تفسريه

  
  من هذا املنطلق وعلى أساس من هذا الفهم فقد كان من واجيب إعطاء القارئ قبل كلّف

   شيء فكرة جمملةً حول اخلصوصية القرآنية املتعلّقة ببيان الرؤى والكشوف الروحية اليت
وهي خصوصية مل أتعرض . ورد ذكرها يف هذا القرآن واليت كان قد رآها أنبياء سابقون

إنّ أي كاتب ومهما عال : فأقول).خصوصيات القرآن الكرمي املعجزة (لذكرها يف مؤلّفي
شأنه إذا تعرض لذكر رؤيا أو كشف روحاينّ يتناول هذا احلدث بقوله لقد رأى فالنٌ من 

ولقد جاء القرآن الكرمي خبصوصية .فهذه خصوصية الكتاب واألدباء.الناس كذا وكذا
. اخلصوصية القرآنية مقترنةً بصياغة بالغية معجزةخمتلفة عن خصوصية األدباء ،وجاءت 

وحبيث حيتاج كلّ من قرأ تلك الصياغة إىل إملامه بصورة كاملة مبنهجية القرآن الكرمي 
فإن كان هذا القارئ غري مؤهلٍ لتدبر أمثال تلك اآليات اليت تضمنت .وأصول تفسريه

وعلى سبيل املثال فإنّ .ري صحيحةرؤى وكشوف،فإنه يتبادر لذهنه من اآليات معاين غ
 وقال 257فقد أعلن يف اآلية .اللّه عز وجلّ حني كان حياور أهل الكتاب يف سورة البقرة

  اللّه ويلّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم (
  

.) الدونالطاغوت يخرجوم من النور إىل الظلمات،أولئك أصحاب النار هم فيها خ
راح تعاىل .وقد راح اللّه عز وجلّ بعد هذا اإلعالن الذي يتطلّب تقدمي دليل مصداقيته

يقدم الدليل األول على مصداقية ما ادعاه ونوعية الفضل اإلهلي الذي يشمل فئة الذين 
سالم فقدم اللّه جلّ شأنه قصة ما جرى لنبيه إبراهيم عليه ال.آمنوا من جانب اللّه عز وجلّ

 وأثبت من خالل ذلك احلدث كيف أنّ اللّه 258حني حاج الذي حاوره وذلك يف اآلية 
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ومن مثّ قدم .ونعرض هنا عن اخلوض يف تفاصيل ذاك احلدث.يثبت املؤمَن بالقول الثابت
اللّه عز وجلّ دليال ثانيا إلثبات نوعية الفضل اإلهلي الذي يتلقّاه العبد املؤمن ويحرم منه 

وهذا الدليل تضمن ما رآه أحد أنبياء إسرائيل أيام سبيهم من فلسطني إىل .ن كان كافرام
أو كالذي مر على قرية وهي خاويةٌ على عروشها ( وقال 259العراق،وذلك يف اآلية 

قال أنى يحيي هذه اللّه بعد موا،فأماته اللّه مائة عام مثّ بعثه قال كم لبثت قال لبثت 
ض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر إىل يوما أو بع

  محارك ولنجعلك آيةً للناس وانظر إىل العظام كيف ننشزها مثّ نكسوها حلما فلما تبين 
  

  وقد تضمنت هذه اآلية ذكر رؤيا مبشرة.).له قال أعلم أنّ اللّه على كلّ شيٍء قدير
سرائيل زمن هدم خبتنصر أورشليم القدس وسيب اليهود من فلسطني  رآها أحد أنبياء بين إ

وقد أورد اللّه تعاىل هذه الرؤيا مصاغةً صياغة بالغية معجزة ويتبادر منها غري .إىل العراق
ومل يورد .ولذلك فقد أخطأ كلّ من فسر هذه اآلية قدميا مبا تبادر منها لذهنه.ما تضمنته

ى طرز ما سار عليه الكتاب األدباء حني يروون رؤى رآها أحد اللّه تعاىل هذه الرؤيا عل
. بل إنه جلّ شأنه روى لنا هذه الرؤيا وفق خصوصية كتابه املعجز على هذا الصعيد.الناس

أما كيف أدركنا بأنّ هذه رؤيا ؟ فلمخالفة ما ورد فيها من أمور ختالف القوانني الطبيعية 
 الذي دلّ على أنّ ما ورد يف هذه اآلية من أخبار قد األمر.وال يستسيغها عقل اإلنسان

وهذا األمر .خضع يف حقيقة أمره لقوانني ختالف القوانني الطبيعية وختالف املعطيات العقلية
فهو يرى أنه طار يف اهلواء أو وجد يف بلد غري .حيدث يف رؤيا اإلنسان اليت يراها النائم
  . مه جيد نفسه لن يتحرك من على سريرهبلده وأكل وشرب فإذا استيقظ من منا

  
فاملهم يف األمر أن يفهم القارئ املسلم بأنّ القرآن الكرمي قد أتى على ذكر رؤى كثرية 

ولكنه مل يورد تلك الرؤى .وكشوف روحية عرضت لبعض األنبياء والصاحلني من العباد
خلصوصية كتابه املعجز لكنه تعاىل قد أوردها وفقا .والكشوف بأسلوب الكتاب واألدباء

وبصياغة بالغية معجزة،وال يفهم حقيقتها إال من علّمه ربه علم منهجية القرآن وأصول 
 من سورة الكهف،واليت اعترض على مضموا مؤلّف 65هذا وإنّ هذه اآلية .تفسريه
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لة إنّ هذه اآلية هي آية من مج.استنادا ملا أورده تفسري البيضاوي) هل القرآن معصوم ؟(
وقد تضمنت تلك اآليات .82 وانتهاء باآلية 60آيات سبقتها وحلقت ا ابتداء من اآلية 

وهذا الكشف .املشار إليها ذكر تفاصيل كشف روحيٍّ عرض ملوسى عليه السالم يف حياته
يف السنوات ) ص(الروحي يشبه إىل حدٍّ كبريٍ الكشف الروحي الذي رآه حممد املصطفى 

  .ه يف مكّة املكرمة وقد ورد ذكره يف سورة اإلسراء كما هو معروفاألوىل من حيات
  

أنتقل اآلن للرد على ما اعترض عليه .وبعد أن قدمت للقارئ العزيز هذا التقدمي من البيان
 65املؤلّف املذكور وهو الذي اعترب ما ورد يف تفسري البيضاوي شرحا حقيقيا هلذه اآلية 

 وانتهاء 60 تدبرت يا عزيزي القارئ اآليات ابتداء من اآلية إذا: فأقول.من سورة الكهف
 64-60 اليت يالحظها متدبر اآليات فاملالحظة األوىل:  تالحظ األمور التالية82باآلية 

وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلُغَ جممع البحرين أو (من سورة الكهف،قوله تعاىل 
فلما جاوزا .ما نسيا حوما فاتخذ سبيله يف البحر سربافلما بلغا جممع بينه.أمضي حقُبا

قال أ رأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإني .قال لفتاه آتنا غداَءنا لقد لقينا من سفرِنا نصبا
قال .نسيت احلوت وما أنسانيه إالّ الشيطان أن أذكُره واتخذ سبيله يف البحر عجبا

فيالحظ القارئ خمالفة مضامني هذه .) قصصاذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها 
اآليات تاريخ ما حدث ملوسى عليه السالم يف حياته فلم حيدث أن رافق موسى فىت 

واملعروف هو أنّ لبعثة .الوارد ذكره يف اآلية األوىل) جممع البحرين(وخاض حبرا ميمما 
سى مهمته السماوية كلّ نيبٍّ مقصدا ومهمة على النيب أن يلتزم بتأديتها فهل نسي مو

وشغل نفسه يف القيام جبولة حبرية ؟ فهذه حقيقة تارخيية تشكّل بني يدي القارئ املتدبر 
 متنعه من األخذ بدالالت هذه اآليات املذكورة على ظواهرها ومبا يتبادر منها قرينة أوىل

.  إليها،فهذا أوالوتدفعه لفهم هذه اآليات الكرمية مبنظار غري املنظار الذي نظر منه.لذهنه
 واليت 70 وحىت اآلية 65 اليت يالحظها متدبر اآليات ابتداء من اآلية املالحظة الثانيةوأما 

فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحةً من عندنا وعلّمناه من لدنا (ورد فيها قوله تعاىل 
ك لن تستطيع قال إن.قال له موسى هل أتبعك على أن تعلّمين مما علّمت رشدا.علما

قال ستجدين إن شاء اللّه صابرا وال .وكيف تصبِر على ما مل تحط به خرباً.معي صربا
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.) قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيٍء حتى أُحدثَ لك منه ذكرا.أعصي لك أمرا
  وأنّ .فهذه اآليات ذكرت لقاء موسى بعبد صاحل أعلم منه وبعلم من لدن اللّه ربه

  
وقد اشترط العبد الصاحل على موسى شرط .نه أن يعلّمه مما علّمه ربه إياهموسى طلب م
فهل نسي موسى مهمته اليت بعثه ربه لتأديتها،وتبع .ورضي موسى ذا الشرط.إطاعته إياه

فىت مل يكن مكلّفا باتباعه ؟ فهذا املضمون الذي ال أساس له يف تاريخ موسى عليه السالم، 
فهذه .د رسالة موسى السماوية وإطار تأديته لتلك الرسالة السماويةوالذي يتناقض وحدو

 متنعه من األخذ بدالالت هذه اآليات قرينةً ثانيةاحلقيقة تشكّل بني يدي القارئ املتدبر 
وتدفعه ليفهم هذه اآليات مبنظار غري املنظار .املذكورة على ظواهرها ومبا يتبادر منها لذهنه

 واملالحظة الثالثة.دور يف إطار منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريهاملتفق عليه والذي ي
 واليت 77 وانتهاء باآلية 71اليت يالحظها هذا القارئ الذي يتدبر اآليات ابتداء من اآلية 

حتى إذا ركبا يف السفينة خرقها قال أ خرقتها لتغرق أهلها ) وقف(فانطلقا (قال تعاىل فيها 
قال ال تؤاخذين مبا نسيت .قال أمل أقُل إنك لن تستطيع معي صربا.مرالقد جئت شيئا إِ

حتى إذا لقيا غالما فقتله قال أ قتلت  نفسا ) وقف(فانطلقا .وال ترهقين من أمري عسرا
قال .قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا.زكيةً بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا

فإنّ القارئ يالحظ .) فال تصاحبين قد بلَغت من لدني عذراإن سألتك عن شيٍء بعدها 
أنّ هذه اآليات املذكورة قد قصت علينا أفعاال قد أقدم عليها هذا العبد الصاحل الذي اتبعه 
. موسى،وختالف هذه األفعال ما علمه موسى من الشرع الذي أوتيه من قبل ربه عز وجلّ

 فعل من تلك األفعال،وخمالفا الشرط الذي ولذلك فقد كان موسى يعترض على كلّ
. اشترطه عليه،وهو أن يطيعه وال يعترض على شيء يصدر عن هذا العبد الصاحل أمام عينيه

فهذه املالحظة الثالثة تدفع هذا املتدبر هلذه اآليات أن يتدبرها بغري دالالا الظاهرية 
بر لآليات اليت انتهت عندها قصة يالحظها هذا القارئ املتدمالحظة رابعة وهناك .أيضا

 وهي اآليات اليت 82 وانتهت باآلية 78موسى مع العبد الصاحل واليت ابتدأت من اآلية 
قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك (ابتدأها اللّه جلّ شأنه بقوله على لسان فىت موسى 

يف البحر فأردت أن أما السفينة فكانت ملساكني يعملون .بتأويل ما مل تستطع عليه صربا
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وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني .أَعيبها وكان وراءهم ملك يأخذُ كلّ سفينة غصبا
فأردنا أن يبدلَهما ربهما خريا منه زكاةً وأقرب .فخشينا أن يرهقَهما طُغيانا وكُفرا

كان أبومها صاحلا وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كرتٌ هلما و.رمحا
فأراد ربك أن يبلُغا أشدمها ويستخرجا كرتمها رمحةً من ربك وما فعلته عن أمري ذلك 

فيالحظ القارئ كيف أنّ العبد الصاحل قد راح يؤول .).تأويلُ ما مل تسطع عليه صربا
كشف ملوسى ما أقدم عليه من أفعال،وال تؤول تلك األفعال إال إذا كانت قد حدثت يف ال

أما إذا كانت تلك األفعال قد حدثت بالفعل،فال جيوز تأويلها ولكن ينبغي .أو يف املنام
وإنّ هذه احلقيقة تشكّل  يف .إدخاهلا يف باب معصية اللّه عز وجلّ وخمالفة أحكام شريعته

ذه  دالّةً على أنّ ما أورده اللّه عز وجلّ يف هقرينةً رابعةًنظر املؤمن املتدبر لتلك اآليات 
 منها والذي راح يذكر تواريخ 65اآليات اليت اعترض املؤلّف املذكور على مضمون اآلية 

األشخاص الذين أشار إليهم تفسري البيضاوي الذي كان قد محل نص هذه اآلية على أنه 
فكيف يتسنى هلؤالء الذين نشأن : (قد حدث بالفعل يف يوم من األيام،ويقول معترضا 

فهذه ويف قرون متباعدة أن جيتمعوا يف زمن واحد ويف صعيد واحد ؟؟ يف ممالك خمتلفة 
القرائن األربعة الدالّة على خالف التواريخ املذكورة وخالف العقل،تعود تؤكّد هلذا املؤمن 

املتدبر بأنّ مجيع هذه اآليات قد أخربتنا عن تفاصيل ما رآه موسى عليه السالم يف حالة 
) ص( كشف اإلسراء الروحاين الذي رآه حممد املصطفى كشف روحاينٍّ هو أقرب إىل
: وبكلمة خمتصرة أقول. ومل تخربنا عن حادثة تارخيية معينة.واملذكور يف سورة اإلسراء

اعلم يا عزيزي القارئ بأنّ هذه اآليات اليت قصت علينا قصة موسى مع فتاه وما حدث 
الغية وقد أخربتنا عن كشف روحيٍّ معه مع العبد الصاحل ،إنما وردت مصاغة صياغة ب

كان قد رآه موسى عليه السالم،ودفعنا القرآن الكرمي لنفهم هذه احلقيقة وفق قوانني 
. الرؤى والكشوف الروحية ومنطقها الذي خيالف منطق العقل والقوانني الطبيعية املعروفة

م حقائقه إالّ على أساس فعامل الرؤى والكشوف الروحية عامل مستقلٌّ يف حد ذاته وال تفه
خصوصا وأنّ العبد الصاحل نفسه قد عمد إىل تأويل ما قصته .ما وصلنا من قواعد تأويلها

وقد ورد كلّ ذلك وفق خصوصيات القرآن الكرمي .علينا هذه اآليات من سورة الكهف
ويكفي أن أختصر لك يا عزيزي القارئ مضمون هذا .حني يقص علينا رؤى وكشوفا
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نه قد محل ملوسى عليه السالم نبوءة عن دور أمته احملدود وأنّ اللّه تعاىل الكشف وأ
سيبعث من بعده نبيا مشرعا كمثله لكنه على مقام أعلى منه ويتلقّى علوما لدنية أكثر 

  .وكما دلّت على ذلك مضامني هذه اآليات الكرمية.منه
  

ا،فما عليه إال أن يراجع مؤلّفي فإن شاء القارئ استقصاء تفسري تلك اآليات على حقيقته
وعلى هذه الصورة أكون قد .فهناك جيد اخلرب اليقني) يف ظالل دالالت سورة الكهف(

  ).هل القرآن معصوم ؟(رددت على االعتراض السادس عشر من اجلزء الثاين من كتاب 
ذكور فيها  وأمهل الرد على بعض األسئلة الواردة بعد هذا االعتراض ، العتماد املؤلّف امل

وأتناول االعتراض الرابع والعشرون انطالقا مما كنت قد ذكرته . كتابه املقدس مرجعا له
يف مقدمة الرد على هذا اجلزء الثاين،وتدليال من جانيب على أنّ القرآن الكرمي يصحح ألهل 

  .الكتاب ما ورد يف كتام املقدس من معلومات ما أنزل اللّه تعاىل ا من سلطان
  

أبناء (والوارد حتت عنوان :الرد على السؤال الرابع والعشرون من األسئلة التارخيية
 من 13-11فقد أورد املؤلّف املذكور اآليات ).يعقوب يطلبون أن يلعب يوسف معهم
قالوا يا أبانا ما لك ال تأمنا على يوسف وإنا له (سورة يوسف،واليت قال اللّه تعاىل فيها 

قال إني ليحزنين أن تذهبوا . معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له حلافظونأرسله.لناصحون 
  : ومن مثّ فقد أورد املؤلّف املذكور يقول.).به وأخاف أن يأكلَه الذئب وأنتم عنه غافلون

من أين جاءت هذه املعلومات،مع أنّ التوراة ال تقول إنّ أخوة يوسف : وحنن نسأل(
ليلعب،وال اتهم يعقوب أوالده بالغفلة عن يوسف طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم 

وملّا .حتى يأكله الذئب لكن الواقع أنّ يعقوب أرسل يوسف ليسأل عن سالمة إخوته
فاآلن هلُم نقتلْه ونطرحه يف إحدى اآلبار .هو ذا هذا صاحب األحالم قادم: رأوه قالوا
وملّا  ).20و 19 37تكوين ."فنرى ماذا تكون أحالمه.وحش رديٌء أكله: ونقول

  باعوه لإلمساعيليين أخذوا قميصه ولوثوه بدم جديٍ وأحضروه ألبيهم ليومهوه أنّ ذئبا 
  .). أكله
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لقد أثبت يف مقدمة الرد على هذا اجلزء  : فأقول ردا على مضمون هذا االعتراض
يث ترمجة التارخيي من األسئلة،ومن ضمن ما أقر به الذي ترمجوا العهدين القدمي واحلد

حديثة وطبعوها يف لبنان أنّ أسفار العهد القدمي كانت قد أتلفها الذين هدموا أورشليم 
وعاد من البديهي .وأنه قد أعادوا كتابتها واستنادا إىل الذاكرة قبل املسيح بأربعمائة عام

جدا أن تكون هذه األسفار ومنها سفر التكوين الذي روى قصة يوسف،أن تكون قد 
فهذه احلقيقة باتت تؤكّد كون قصة يوسف الواردة يف سفر .ثري من األخطاءشاا ك

وقد قام القرآن الكرمي .التكوين من العهد القدمي قد عادت حباجة إىل تصحيح معلوماا
بتخصيص سورة من سوره قد أورد فيها قصة يوسف عليه  السالم على حقيقتها،هلذا 

ز وجلّ قد أى قصة يوسف بقوله تعاىل يف اآليات الغرض،وهذا هو السبب يف أنّ اللّه ع
  ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أمجعوا  (102/103/104

وما نسألُهم عليه من أجرٍ .وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني. أمرهم وهم ميكرون
  .)إن هو إالّ ذكر للعاملني

  
 أى ا اللّه جلّ شأنه قصة يوسف عليه السالم وخالصة مضامني هذه اآليات الثالثة اليت

 أنّ تفاصيل هذه القصة مل يكن مرجعها سفر التكوين من العهد القدمي الذي – أوال: هو
ولكن تفاصيل هذه القصة .نقل قصة يوسف مشوهةً وخالف حقائقها بصورة عامة

غييبٍّ حمض،وبغرض تصحيح القرآنية استندت آيات سورة يوسف فيما روته منها إىل علمٍ 
ذلك من : (فهذا هو معىن قوله تعاىل آخر القصة.ما ذكره سفر التكوين من هذه القصة

  .) .أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون
  وقد نبه اللّه جلّ شأنه من جهة ثانية إىل أنّ أكثر املسيحيين لن يؤمنوا لك ،ولو–ثانيا 

بسبب أنهم أصيبوا مبرض التقليد .حرصت، على ما رويته هلم من قصة يوسف عليه السالم
فهذا هو معىن قوله .األعمى وبعقل تقليديٍّ حيول بينهم وبني إعادة النظر فيما توارثوه خطأ

  . واملقصود من الناس هنا أهل الكتاب .).وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني(تعاىل 
موضحا .ين اللّه عز وجلّ احلكمة من جتديد حقائق قصة يوسف عليه السالم وقد ب– ثالثا

وليس ذكراً ألهل ) ذكر للعاملني(السبب يف أنّ هذا القرآن ايد قد جعله اللّه الذي أنزله 
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األمر الذي استدعى بيان هذه القصة اليت تدخل يف باب آيات اللّه تعاىل .الكتاب خاصة
: ولذلك قال يف اآلية الثالثة .ه تعاىل لعباده الصاحلني يف حيام الدنيويةوتجلّي تأييد اللّ

  )..وما تسأهلم عليه من أجر إن هو إالّ ذكر للعاملني(
  

حبجة وبرهان،ال يعود ينظر ) ص(وعليه فإنّ كلّ مؤمن آمن بصدق رسالة حممد املصطفى 
هل ( الذي نظر منه إليها مؤلّف إىل ما ورد يف سفر التكوين من قصة يوسف بنفس املنظار

وال يعود يعترب ما أورده كاتب سفر التكوين من هذه القصة على أنه ).القرآن معصوم ؟
خصوصا وأنّ التفاصيل تكون على وجه العموم أقلّ شأنا ومرتبةً من .مرجٌع تارخييٌّ مقبول

وهو األعلى .حملمديةفاألمر اإلمياين العام هنا هو صدق الرسالة ا.شأن ومرتبة العموميات
وأما تفاصيل قصة كقصة حياة يوسف التارخيية،فيعد أقلّ شأنا .شأنا ومرتبة يف احلوار

  فمن هذا املنطلق أتناول الرد على االعتراض.ومرتبة يف احلوار ما بني طرفني يتحاوران
ورة يوسف عليه الذي تبين لنا مما أورده اللّه تعاىل يف اآليات من س: فأقول. املشار إليه

السالم،ومن خالل اآليات الثالثة اليت أوردا آنفا، واليت ختم اللّه تعاىل ا هذه السورة، 
قد تبين لنا أنّ ما أورده كاتب سفر التكوين مبا يتعلّق بقصة يوسف عليه السالم،إنما هو 

.  يف حياتهجمموعة أخطاء بعيدة كلّ البعد عن حقائق قصة ما حدث ليوسف عليه السالم
  واحلقيقة هي أنّ كلّ إنسان طالَع ما ورد يف سفر التكوين مبا يتعلّق بقصة النيب يوسف ،

ال يتبين له املكانة  الروحية اليت كانت للنيب يوسف، وال أنها جسدت الرمحة اإلهلية بكلّ 
ى توجه رمحة على حني أنّ من يقرأ قصة يوسف القرآنية يتراءى له من خالهلا مد.جوانبها

اللّه عز وجلّ حنو يوسف يف ذاك احلني،وإىل درجة تفيض أعني هذا القارئ بدموع أمواج 
باإلضافة إىل تأثري تلك املوسيقية اليت تحدثها آيات تلك .من العواطف اليت تتالطم يف نفسه
ة يف نفسه،وبشكل َتلقائية عندما ويكفي أنّ اللّه جلّ شأنه قد أشار إىل هذه احلقيق.القص

  املقطّعة) ألر(فأحرف ..)تلك آيات الكتاب املبني) وقف(ألر (استهلّ سورة يوسف قائال 
  

 تعين أنا اللّه الذي يرى كلّ شيء غائب عن أذهان الناس ماضيا وحاضرا،وأنا اللّه الذي 
تدعوا أهل الكتاب خاصة ) الر(يرى كلّ ما هو آت يف املستقبل،فهذه األحرف املقطّعة 
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وليدركوا نتيجة لذلك أنّ من مقاصد ) ألر(مهلوا للحظات وليتفكّروا يف هذه الصفة أن يت
إنزال هذا القرآن العظيم هو أن يصحح ألهل الكتاب ما تضمنته كتبهم من أخطاء على 

صعيد قصة النيب يوسف واليت جسدت قصته رمحة اللّه الواسعة وعلى حسب ما هو 
املرتل على حممد املصطفى سيد بين آدم وخامت النبيين ) الكتاب املبني(مذكوٌر يف هذا 

حنن نقص عليك (وتأكيدا من جانب اللّه تعاىل هلذه احلقيقة قال يف اآلية الثالثة ) .ص(
فمن ..)أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلني

للّه عز وجلّ قد طمأن رسوله الكرمي يكون ا) وإن كنت من الغافلني(خالل قوله تعاىل 
إىل أنّ قومه إذا عاملوه بقسوة مشاة للقسوة اليت عامل ا أخوة يوسف أخاهم املقرب 

من اللّه،فإنّ نتائج األحداث ستكون لصاحلك يا حممد كما حدثت لصاحل يوسف من 
  .علما بأنّ سورة يوسف قد أنزهلا اللّه تعاىل يف  مكّة املكرمة.قبل
  
  هكذا وعلى أساس  من هذا الفهم وهذا االعتقاد فقد عاد من واجب املسلم أن ينطلقو

 ة يوسف،وذلك يف الردمن دالالت هذه اآلية األوىل ومن اآليات الثالثة األخرية من قص 
 من سورة يوسف 13-11على اعتراض هذا املؤلّف املسيحي املذكور الذي أورد اآليات 

 جاءت هذه املعلومات،مع أنّ التوراة ال تقول إنّ اخوة من أين: وحنن نسأل(وقال 
يوسف طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم ليلعب،وال وال اتهم يعقوب أوالده بالغفلة عن 

لكن الواقع أن يعقوب أرسل يوسف ليسأل عن سالمة ! يوسف حىت يأكله الذئب
ي ال يبتغي احلقيقة والذي فأقول بناء عليه وموجها خطايب إىل هذا القسيس الذ.).إخوته

يتجاهل أنّ القرآن الكرمي هو كتاب مقدٌس قد أنزله اللّه تعاىل ليصحَح ألهل الكتاب 
اليت أوردا ) هذه املعلومات(أقول اعلم أيها القسبس بأنّ .أخطاء كتبهم اليت يقدسوا

ال يغيب من سورة يوسف،كان مصدرها اللّه عالّم الغيوب الذي يرى و13-11اآليات 
من جانب اللّه الذي كان قد اصطفى يوسف من .عن نظره شيء يف هذا الوجود املخلوق

  .بني أوالد يعقوب وبشره مبا بشره به ومن مثّ حقّق كلّ ما بشره به على وجه الكمال
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فإن كنت تشك أيها القسيس يف هذا ).جاءت هذه املعلومات(فمن هذا املصدر املقدس 
فإن أنت انطلقت اآلن من اعتراف الذين .تمع إىل ما يثبت لك مصداقيتهاالدعاء، فلتس

م والذين قالوا بأنّ سفر التكوين ليس 1989ترمجوا العهد القدمي وطبعوه يف بريوت عام 
فاعلم أنّ كتابته لقصة يوسف قد دلّت على مستواه .وحيا،وإنما هو من نتاج كاتب قصة

يها من ذكر نسب يوسف ومل ينطلق يف كتابته لقصة املتدني، من منطلق أنه انطلق ف
فلو .يوسف من تلك النبوءة اليت محلتها رؤيا يوسف واملتعلّقة مبستقبل حياته وحياة اخوته
. كان كاتب سفر التكوين على درجة روحية تعينه على كتابة قصة يوسف عليه السالم

 منه القرآن العظيم وهو يروي لنا لكان ينبغي عليه أن ينطلق من نفس املنطلق الذي انطلق
أ فلم يالحظ هذا القسيس .وليس أن ينطلق من ذكر حسب يوسف ونسبه.هذه القصة

: كيف أنّ القرآن الكرمي وبعد تقدميه هلذه القصة،فقد انطلق يقول يف اآلية الرابعة مباشرة 
رأيتهم يل إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر (

ومعرضا بذلك عن ذكر حسب يوسف ونسبه الذي ال يوازي مرتبة وعظمة .).ساجدين
  هذه الرؤيا املذكورة ؟ مثّ إنّ كاتب سفر التكوين حني روى رؤيا يوسف املذكورة فقد 

  
رأيت حلما أيضا كأنّ : (رواها خطأ،حني نقل عن يوسف أنه قال يف اجلملة التاسعة

فلو صح هذا الترتيب الوارد يف هذه .) شر كوكبا ساجدةٌ يلالشمس والقمر وأحد ع
الرؤيا والذي رتبه كاتب القصة، لكان ينبغي أن يتصل والد يوسف وأمه بولدهم يوسف 

لكن الذي حدث تارخييا،فقد حدث بنفس الترتيب ..يف مصر قبل أن يتصل بيوسف إخوته
إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس  (الذي أورده القرآن الكرمي والذي قال تعاىل فيه

  .فاألحد عشر كوكبا قُصد به إخوة يوسف عليه السالم.).والقمر رأيتهم يل ساجدين
  

فهذه الرؤيا حتقّقت ذا الترتيب القرآين إذ حضر اخوة يوسف أوال إىل مصر ومن مثّ دعا 
 القرآن وقال اعترض على بيان) هل القرآن معصوم ؟(كذلك فإنّ مؤلّف .يوسف أبويه إليه

وملّا .لكن الواقع أنّ يعقوب أرسل يوسف ليسأل عن سالمة اخوته(يف اعتراضه املذكور 
.). فاآلن هلُم نقتله ونطرحه يف إحدى اآلبار.هو ذا صاحب األحالم قادم: رأوه قالوا
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فهذا القسيس افترض أنّ ما أورده كاتب سفر التكوين هو الواقع الذي كان قد حدث 
ع أنّ هذا القسيس  لو قام مبحاكمة ما أورده الكاتب املذكور،لكان قد تبين له م.ليوسف

فإن .صحة ما رواه القرآن ايد، وخطأ ما أورده هذا الكاتب الذي أورد مجلة تناقضات
  : سألين القارئ عن معامل تلك التناقضات فإىل هذا القارئ السائل هذه التناقضات

ابن سبع عشرة سنة وكان يرعى (تكوين أنّ يوسف كان  فعلى حني ذكر سفر ال– أوال
حيب يوسف على مجيع (وذكر من جهة أخرى أنّ والد يوسف كان ).الغنم مع اخوته

ورأى اخوته أنّ أباه حيبه على مجيع .بنيه ألنه ابن شيخوخته ،فصنع له قميصا موشى
  ذلك أنّ.ن القولني متناقضانفإنّ هذي.).اخوته،فأبغضوه ومل يستطيعوا أن يكلّموه مبودة

  
قميصا (القميص املوشى خييطه الوالدان البنهما حني يكون صغريا عادةً،لكنهما ال خييطان 

األمر الذي يدلّ على أنّ القرآن .لولد شابّ من أوالدمها ويرعى الغنم مع اخوته) موشى
خوة يوسف الكرمي حني وضح حقيقة السن الذي كان فيه يوسف وقال على لسان ا

أرسله معنا غداً يرتع ويلعب .قالوا يا أبانا ما لك التأمنا على يوسف وإنا له لناصحون(
،فبيان القرآن الكرمي هلذه احلقيقة هو الصحيح وقد صحح ما ورد يف .)وإنا له حلافظون

فهو وضح .كذلك يبدو تناقض آخر فيما أورده سفر التكوين.سفر التكوين ذا اخلصوص
وقد كتب .ة أنّ اخوة يوسف أبغضوه بسبب القميص املوشى الذي خاطه له والدهمن جه

فالولد الصغري ).يعقوب أرسل يوسف ليسأل عن سالمة اخوته(يقول من جهة أخرى أنّّّ 
الذي أبغضه اخوته من املستحيل أن يرسله والده الستطالع أخبار اخوته وهم يف املرعى 

يبين الكاتب أي سببٍ جوهريٍّ قد دعا يعقوب خصوصا وأنه مل .بعيدين عن دارهم
فالصغري املتحلّي بقميص موشى ال يرسل ).ليسأل عن سالمة إخوته(إلرسال ابنه الصغري 

  فهذا تناقض آخر واضح املعامل، .وحده ألداء مثل تلك املهمة اليت ال يقوم ا إال الشباب
  

قال إني ليحزنين أن تذهبوا به (قوب ويدلّ على أنّ القرآن الكرمي حني قال على لسان يع
فقد أفاد هذا القرآن الكرمي ببيان منطقيٍّ .).وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

ومعقولٍ قد صحح بواسطته التناقض الثاين الذي أشرت إليه، والذي وقع فيه كاتب سفر 
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فيه كاتب سفر تناقضا ثالثا وقع ) هل القرآن معصوم ؟(وأسوق إىل مؤلّف .التكوين
ورأى إخوته .فصنع له قميصا موشى(فعلى حني أورد الكاتب املذكور يقول . التكوين

فقد كتب من .).فأبغضوه ومل يستطيعوا أن يكلّموه مبودة.أنّ أباه حيبه على مجيع اخوته
فاآلن هلم نقتله .وملّا رأوه قالوا هو ذا صاحب األحالم قادم: (جهة أخرى يقول

فلقد ). فنرى ماذا تكون أحالمه .وحش رديء أكله:  إحدى اآلبار ونقولونطرحه يف
هو ذا صاحب القميص املوشى : (كان األجدر بإخوة يوسف أن يقولوا يف تلك املناسبة

  ).هو ذا صاحب األحالم قادم(وليس أن يقولوا .ألنهم أبغضوا يوسف بسببه).قادم
  

خصوصا وأنّ كاتب هذا .غضوه بسببها فاالخوة قد حسدوا يوسف بسبب أحالمه ومل يب
.). نزعوا عنه قميصه،القميص املوشى الذي عليه( وقال 23السفر قد اعترف يف اجلملة 

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب (فهذا التناقض الثالث قد صححه القرآن الكرمي حني  قال 
و اطرحوه أرضا خيلُ اقتلوا يوسف أ.إىل أبينا منا وحنن عصبةٌ إنّ أبانا لفي ضاللٍ مبني
ومن خالل هذا النص القرآينّ عدنا .).لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صاحلني

نعلم بأنّ اخوة يوسف قد تآمروا على قتل يوسف أو على طرحه يف بئر فارغة،حني كانوا 
وليس بصحيح ما زعمه كاتب سفر التكوين من أنّ هذا التآمر قد حدث .يف دار أبيهم
فاآلن .هو ذا صاحب األحالم قادم: وملّا رأوه قالوا(فالكاتب املذكور قال . لدارخارج ا

وعلى هذه الصورة أكون قد أبرزت للقارئ ثالثة .).هلم نقتله ونطرحه يف إحدى اآلبار
  .تناقضات وقع فيها كاتب سفر التكوين وقد صححها هذا القرآن العظيم

  
 28تكوين حني كتب يقول من جهة يف اجلملة  وقع فيه كاتب سفر التناقض رابعوهناك 

فمر قوم مدينيون جتّار فانتشلوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه لالمساعيليين (
ورجع رأوبني إىل البئر فإذا يوسف (وكتب يقول من جهة أخرى ).بعشرين من الفضة

 وأنا إىل أين الولد ليس موجوداً: "ورجع إىل إخوته وقال.ليس يف البئر،فمزق ثيابه
فاملعلوم أنّ رأوبني هذا كان حمبوبا من والده أيضا، وقد كان يرعى غنم أبيه مع ).؟أمضي 
فال يعقل أن يكون اخوته قد انتشلوا يوسف من البئر وباعوه لإلمساعيليين من دون .اخوته
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 وباإلضافة إىل ذلك فإن كان يوسف يف.ما فعله اخوته بأخيه يوسف) رأوبني(أن يالحظ 
السابعة عشرة من عمره يف ذلك احلني فليس من املعقول إالّ أن ينشب بينه وبني اخوته 

فهذا .ويصل صوت ذاك العراك إىل مسع رأوبني.عراك وهم حياولون إلقاءه يف البئر الفارغة
ه كتب ما كتبه استنادا إىل روايات قد تناقض رابعوقع فيه كاتب سفر التكوين بسبب أن 

وقد قام القرآن الكرمي بتصحيح .نادا إىل نصوص موثّقة كانت بني يديهوليس است.وصلته
تلك الروايات اليت وصلت الكاتب املذكور وهي متناقضة،وذلك من خالل قوله تعاىل 

  فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابات اجلب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا (
  

ن هذه اآلية الكرمية يكون القرآن الكرمي قد نبه إىل فمن خالل مضمو.).وهم ال يشعرون
وأنّ اللّه عز .أنّ تآمر إخوة يوسف لقتله قد متّ قبل أن خيرجوا من دارهم لريعوا غنم أبيهم

ودعاه للصرب والتوكّل .وجلّ كان قد أوحى ليوسف يف تلك األوقات مبا دبره اخوته ضده
سف سينبئ اخوته بعد ذلك مبا فعلوه وهم ال على ربه وبشره مبستقبله الزاهر وأنّ يو

يشعرون وذلك من خالل هذا التقدير اخلاص الذي قدره اللّه عز وجلّ لنبيه يوسف عليه 
وإىل هنا أكتفي مبا كشفته للقارئ املسلم من هذه التناقضات األربعة اليت أتيت .السالم

ووفق عظيم .ية معجزةعلى ذكرها واليت صحح مضامينها القرآن الكرمي بصياغة بالغ
وليعيد القرآن ذا األسلوب إىل أذهان القراء حقائق ما جرى ليوسف .خصوصياته املعجزة
ولريفض أهل الكتاب املتحررون هذا الذي أورد قصة النيب يوسف .عليه السالم يف حياته

. جرى ليوسفمشوهةً ال توحي بنبوته،وال تظهر تدخل القدرة اإلهلية يف كلّ ما كان قد 
بل وتقزم شخصية يعقوب عليه السالم مع أنه كان نبيا ووالدا ليوسف عليه السالم وكان 

وعلى هذه الصورة .على علمٍ مبا سيحلّ بابنه يوسف عن طريق الوحي السماوي أيضا
وأثبت .أكون قد وضحت حقيقة هذا االعتراض الرابع والعشرون من اجلزء الثاين التارخيي

 حماكمة ما أورده سفر التكوين من معلومات بأنها كانت معلومات ال متت إىل من خالل
وأنها كانت عبارة عن روايات .واقع ما كان قد جرى ليوسف عليه السالم يف حياته

بينت هذه احلقائق وال أريد .متناقضة حتطّ من مكانة يوسف وأبيه يعقوب عليهما السالم
 يس الساذج أيأجرٍ على هذه اخلدمة اجلليلةمن قوم هذا القس.  
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إنّ اجلزء : ردود خمتصرة تستند إىل أنّ القرآن يصحح ما ورد يف العهد القدمي واجلديد
وإنّ أكثرية .الثاين من األسئلة التارخيية قد طرح فيه املؤلّف اثنني ومخسني سؤاال تارخييا

ورد يف كتاب أهل الكتاب هذه األسئلة مستمدة إما من اختالف الطرح القرآين مع ما 
وأنا وانطالقا مما أوردته يف .وإما استنادا ملزاعم وردت يف تفسري البيضاوي.من معلومات

مقدمة هذا اجلزء الثاين التارخيي،من أنّ القرآن الكرمي قد أنزله ربنا عز وجلّ لتصحيح 
ت التارخيية اليت كتبها تلك املعلوما.املعلومات الواردة فيما يسمونه العهدين القدمي واجلديد

كُتاا استنادا إىل روايات وصلتهم على السماع،فوصلتهم مشوهةً أفرغت كثريا من 
فأنا انطالقا مما اشتملت عليه تلك املقدمة من حقائق .احلقائق التارخيية من مضامينها

ذان وبراهني ثابتة،سبق يل أن قلت بأني سأعرض عن اإلجابة عن كلّ سؤال توفر فيه ه
أما وقد كثر .وهذا ما كنت قد التزمت به حتى اآلن.األمران،وال أرى من أمهّية للرد عليه

فخشية من أن .وهي حباجة إىل إمهال الرد عليها.عدد األسئلة اليت توفّر فيها هذان األمران
فقد خصصت .يظن القارئ العزيز أني أرب من الرد على أسئلة ال أملك اإلجابة عليها

  : فأرد باختصار على . لدرء مثل هذا الظنالردود املختصرة السريعةهذه 
  

وقد أورد ).اختراع طفل ينطق بالشهادة(عنوانه : الرد على السؤال اخلامس والعشرين
 من سورة يوسف اليت حتكي قصة ما جرى لزوجة املصري املتنفّذ مع 29-25اآليات 

  ند املؤلّف يف اعتراضه إىل أنّ البيضاوي فسروقد است.يوسف وحماولتها إغراءه مبفسدة
وحنن : (ومن مثّ كتب يقول.أنه أشار إىل صيبٍّ كان ابن عم املرأة) شهد شاهد من أهلها (

من أين جاء هذا الشاهد ؟ هل كان يف البيت ؟ ومع من والبيت مل يكن به أحد : نسأل
اوي،وليس إىل القرآن نفسه،لذلك ال وما دام هذان التساؤالن قد استندا إىل تفسري البيض).  

ها ملا أمسكت : (وقد أضاف املؤلّف يقول.يستحقّان الردس يقول إنوالكتاب املقد
: أقول ).؟يوسف من ثوبه تركه معها وهرب ؟فكيف القول إنها قدته وهرب هو به 

خيية، سبق يل أن وضحت هذه احلقيقة يف ردي على السؤال السادس من هذه األسئلة التار
وكيف يعلن فوطيفار براءة يوسف وذنب امرأته مثّ : (وأضاف املؤلّف وقال.فلرياجعه



  165

يبقيها هي ويوسف يف البيت ويرضى ذا العار ؟ وكيف بعد أن حيكم فوطيفار برباءة 
يوسف،وبعد أن تصرح زوجته أنها راودته عن نفسه فاستعصم،تعود فتهدد يوسف 

 به من فحشاء،فيقبل فوطيفار أن يسجنه ال لشره بل لعفّته بالسجن إن مل يفعل ما أمرته
لرياجع هذا القسيس الذي ال يطلب احلقيقة إجابيت على سؤاله السادس الذي : فأقول) ؟

  .سبق يل أن أجبت به عليه ليتبين له مدى ختبطه فيما طرحه وتساءل به،وكفى 
  

أورد ) وليمة نسائية ومهية(ل عنوان هذا السؤا: الرد على السؤال السادس والعشرين
هل يعقل أنّ : وحنن نسأل: ( من سورة يوسف وانتهى منها ليقول33 -30بعده اآليات 

 علن أمامهنتدات أشراف املدينة ليصا وتدعو سيئ وليمة خصي زوجة ضابط كبري
). ؟وتكشف عن وجهها برقع حياء دون أن ختشى فضيحة .غرامها وهيامها بعبدها

وليقيس .إنّ هذا املؤلّف انطلق يف اعتراضه هذا من قيم بيئته يف القرن العشرين: لفأقو
ومل .يوم مل يكن تشريع موسى قد عرف النور.عليها بيئة ما قبل عدة ألوف من السنوات

. فأخطأ يف هذا القياس.يقدم يف الوقت نفسه وجود قَيمٍ يف تلك األزمان تشبه قَيَم زمانه
 جهة أخرى فإنّ اآليات القرآنية مل تصرح بأنّ زوجة الضابط الكبري ومن. هذا من جهة

. قامت بتهيئة وليمة دعت سيدات أشراف املدينة لتعلن أمامهن غرامها وهيامها بعبدها
فاآلية الثالثون استهلّها ربنا عز وجلّ بقوله تعاىل .فهذا فهم خاطئ ملضامني اآليات القرآنية

) ا مسعت مبكرهنفلممن مسع بأمرٍ، ومعناه أنّ هذا ) مسعت(ففعل ..).أرسلت إليهن قاشت
  األمر الذي يدلّ على وقوع أمورٍ استدلّت منها نسوة.األمر الذي بلغه قد اشتهر بني الناس

وما دام شيوع مثل هذه املالحظات يف . تلك البيئة بأنّ تلك املرأة قد شغفها يوسف حبا
غري حقيقية،وتتناقلها ألسنة النسوة يف  وتعطيها أبعاداً زماننا هذا تضخمها النساء

هذا املؤلّف أن تكون مالحظة قد الحظتها امرأة قبل ألوف فما بال .جمالسهن
السنوات،ونشرا بني نساء جمتمعها ؟ فإىل هذه احلقيقة أشارت الفقرة األوىل من هذه 

  . ناه من قبيل الكذب واالفتراءوعليه يصبح ادعاء املؤلّف يف تساؤله الذي أسلف.اآلية
وكيف يعقل أنّ النسوة ينشغلن جبمال يوسف حتى (مثّ إنّ املؤلّف حني أضاف وقال 

يقطّعن أيديهن بالسكاكني من غري إحساسٍ من شدة الذهول ؟ أليس هذا من اخلياالت 
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تدت هلُن متكأ وأع(إنّ قوله تعاىل يف الفقرة الثانية من اآلية الثالثون : فأقول).السقيمة ؟
سكّينا،وقالت اخرج عليهن ا أنّ ).وآتت كلّ واحدة منهنمل يكن القصد من مضمو

فلو كان هذا هو املقصد من مضمون هذه .املرأة املضيفة أرادت أن تقطع النسوة أصابعهن  
  

لكن خلو هذه الفقرة .الفقرة، لكان القارئ قد الحظ وجود إشارة وقف بعد تلك األلفاظ
 إشارة الوقف يعين بألفاظ أخرى بأنّ اللّه عز وجلّ أراد مبناسبة تلك احلادثة أن يفهمنا من

. بأنه كان من عادة الناس يف الزمن القدمي وضع سكاكني على املائدة قبل إحضار الطعام
إنّ هذا الذي قاله هذا املعترض : وأقول أيضا.وعلى شاكلة ما هو شائع يف زماننا احلاضر

 لفهمه اخلاطئ الذي أبداه أوال نتيجة حتميةإنما هو .ت األخرية من اعتراضه هذايف الفقرا
 لفهمه اخلاطئ ملضمون قول اللّه عز وجلّ يف أخرى نتيجة حتميةوهو .وأثبتنا بطالنه آنفا

فلما رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقُلن حاش للّه ما (الفقرة األخرية من اآلية املذكورة 
وقطّعن (فلم يكن اللّه عز وجلّ قد أراد من قوله هنا .).،إن هو إالّ ملك كرميهذا بشرا
بل أراد منه داللته على ما هو شائع . معناه احلقيقي املتبادر منه لذهن القارئ)أيديهن

فالعرب تقول حبق .استعماله يف احملاورة العربية،ومن قبيل ما هو شائع بني العرب من أمثال
  فالعرب تقول .وجئ مبنظر وأخذته منه دهشة كبرية وندم على ما أقدم عليهاإلنسان الذي ف

وإنّ ما يثبت حدوث مثل هذا الشيء يف تلك املناسبة هو أنه .ندم فالنٌ وعض أنامله ندما
أنّ زوجة العزيز وضعت النارنج أمام النسوة،وأمرت :  لدى اليهود)التلمود(ورد يف 

يوسف خبدمتهن.شخصت أعني النسوة يف يوسف مندهشة،ومل تفارقه،فلما دخل عليهن   
فإىل هذه احلقيقة .حىت جرحت بعض تلك النسوة أيديهن من دون أن تشعرن مبا فعلته
  .وأكتفي ذا الرد.أشارت ألفاظ هذه الفقرة األخرية من هذه اآلية الكرمية ليس إالّ

  
فقد اورد ) ن يوسف ؟ملاذا طال سج(وعنوانه : الرد على السؤال السابع والعشرين

وقال للّذي ظن أنه ( من سورة يوسف اليت قال اللّه تعاىل فيها 42املؤلّف املذكور اآلية 
  .) ناجٍ منهما اذكرين عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبثَ يف السجن بضع سنني
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 يقل رحم اللّه أخي يوسف لو مل(فاستند يف تساؤله إىل تفسري البيضاوي الذي أورد 
هل : وحنن نسأل(ومن مثّ قال .)اذكرين عند ربك ملا لبث يف السجن سبعا بعد اخلمس

حرام أن يستعني اإلنسان بأخيه وقت الشدائد ؟ مل ينس يوسف ربه عندما كلّف 
كما مل ينس بولس الرسول .الساقي أن يذكره لدى فرعون لينصفه وخيرجه من السجن

وماذا يقولون يف حممد .ستأنف قضيته إىل حمكمة قيصرربه عندما استغاث من اليهود وا
الذي استعان بعليٍّ وألبسه ثوبه تعميةً ألهل قريش،فنجا حممد بعد أن كان عرضةً 

للخطر ؟أما ذكر الساقي ليوسف أمام فرعون فيدلّ على حكمة يوسف،وعلى واجب 
 استند يف اعتراضه إنّ هذا املعترض: فأقول.). الساقي،من غري وقوع أي ضررٍ على أحد

هذا وإنّ تفسري . ومل يعترض استنادا إىل القرآن ايد.هذا على قول البيضاوي يف تفسريه
البيضاوي ال يعدُّ حجةً على مضمون هذه اآلية من سورة يوسف اليت ختلو من هذا 

  .ولذلك فال حاجة يب للتوسع يف الرد على هذا السؤال.االدعاء الذي أورده البيضاوي
  

وقد أورد املؤلّف ).عدم سجن بنيامني(وعنوانه : الرد على السؤال الثامن والعشرين
ومن مثّ أورد ما ورد يف تفسري البيضاوي قوله . من سورة يوسف83/84املذكور اآليتني 

أن يأتيين بيوسف وبنيامني وأخيهما الذي ) عسى أن يأتيين م مجيعا(تفسريا لقوله تعاىل 
لكن الكتاب املقدس : (ن مثّ فقد راح هذا املعترض يسأل ويقولوم.).توقّف يف مصر

خيربنا أنّ إخوة يوسف العشرة جاءوا إىل مصر ليشتروا قمحا،فعرفهم يوسف ولكنه 
ويكفيين أن أقول هنا بأنّ قول البيضاوي ليس حبجة على القرآن ).إىل آخره...تنكّر هلم
ده لتصحيح األخطاء التارخيية الواردة يف كُتب وأنّ ما أورده القرآن الكرمي فقد أور.الكرمي

  .ولذلك فال أجد من حاجة لإلطالة.أهل الكتاب مبا يتعلّق بقصة يوسف عليه السالم
أورد املؤلّف املذكور ) قميٌص سحري(وعنوانه : الرد على السؤال التاسع والعشرين

ه على وجه أيب يأت اذهبوا بقميصي هذا فألقو( من سورة يوسف الوارد فيها 93اآلية 
واستند هذا املؤلّف فيما سيعترض عليه إىل ما ورد يف .).بصريا وأتوين بأهلكم أمجعني

التفاسري القدمية من أنّ القميص كان قميص إبراهيم عليه السالم،وغريه من املزاعم اليت 
كيف : وحنن نسأل: (ومن مثّ اعترض وقال.روجوها يف تفاسريهم خطأ وبال دليل يسندها
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يلبس سكّان األرض ثياب سكّان السماء ؟وكيف يصحب القميص عمل املعجزات 
على أيدي الذين توارثوه أيا كانوا وأنى كانوا ؟ وما هو مصري هذا القميص اآلن ؟ أال 

نسخر من الذين يلبسون أوالدهم وائمهم تعاويذ ؟ هل يتساوى األنبياء واآلباء 
ويالحظ القارئ ).؟ مبن يستعملون التعاويذ الكرام إبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف

كيف أنّ هذا املعترض استند يف اعتراضه هذا إىل ما ورد يف التفاسري القدمية اليت ال تعدُّ 
  .وقد فعل هذا من دون أن يتدبر داللة هذه اآلية اليت أوردها .حجةً على القرآن الكرمي

  
يه لعدم استناد مضمونه إىل مضمون هذه إنّ هذا االعتراض ال يستحقُّ اإلجابة عل: فأقول

فقد .اآلية من سورة يوسف،واليت مل يفهم حقيقة داللتها املفسرون القدماء رمحهم اللّه
وقد كان قصد .كان القميص ،قميص يوسف عليه السالم،ووفق نص هذه اآلية الكرمية
 سيجري ليوسف يوسف من إرسال قميصه إىل أبيه إشعاره بأنّ ما سبق لربه أن أنبأه مبا

من قبل وأنّ ربه أوصاه بالصرب اجلميل،قد حتقّق على بساط الواقع وأنّ ابنه يوسف ما يزال 
وقد تأمل يوسف من وراء هذه اخلطوة اليت خطاها أن يرفع الغمة عن أبيه .حيا يرزق

 عليه فهذا املعىن دلّ.وليدفعه إىل العفو عن اخوته وللدعاء هلم باملغفرة من ربه عز وجلّ
اشتق من قولك فالن رجل ) بصريا(وفعل ,)فألقوه على وجه أيب يأت بصريا(قوله تعاىل 

إشارة إىل أنّ والد .بل يعين أنّ هذا الرجل عامل حبقائق األمور.وال يعين أنه أعمى) بصري(
وبعد أن .يوسف كان،واستنادا إىل ما أوحي إليه،فقد كان مؤمنا بتحقّق هذه العاقبة احلسنة

يت القارئ فكرة واضحة عن داللة مضمون هذه اآلية أُبدي أسفي على هذا املؤلّف أعط
وما .فانقلب السحر على الساحر وفُضح فعله.القسيس الذي شاء أن يصطاد يف املاء العكر

  .عاد يب من حاجة إىل املزيد يف الرد على هذا السؤال التاسع والعشرين
  

وقد أورد املؤلّف املذكور ).ابنة فرعون،أو زوجته(وعنوانه : الرد على السؤال الثالثني
وقالت امرأة فرعون قُرة عنيٍ يل ولك ال تقتلوه (اآلية التاسعة من سورة القَصص وهي 

ومن مثّ قال مستندا فيما يعترض عليه .).عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم ال يشعرون
 ابنة فرعون هي اليت نزلت إىل ر النيل ويعلّمنا الكتاب املقدس أنّ: (إىل كتابه املقدس



  169

فرأت سفطا من الربدي بني .لتغتسل ألنهم كانوا يعتربونه إهلا يطهرهم من النجاسة
ولكنها مل تكن زوجة .احللفاء ففتحته وإذا صيب يبكي ، فاتخذته ابنة فرعون ابنا هلا

بنة فرعون،وهو  إنها ا10-5يف سفر اخلروج اإلصحاح الثاين (وقال موسى .فرعون
اعلم أيها القسيس بأنّ القرآن يصحح لكم ما :  ردا على ما زعمهفأقول!). أعلم مبن ربته

هذا الكتاب املؤلّف من مجلة معلومات مستندة إىل روايات .أورده كاتبوا كتابكم املقدس
ح فحاول االستفادة من هذا التصحي.وصلت مشوهةً وبطريق السماع،وليس بطريق التوثيق

  .وهذا يكفي.القرآينّ قبل أن يعاجلك أجلَُك،ومتوت وأنت عاصيا لربك ومنكرا إلحسانه
  

طرح األوالد يف النهر صدر قبل والدة موسى ال (وهو بعنوان  : 31الرد على السؤال 
وقال املأل من ( من سورة األعراف 127وقد أورد املؤلّف املذكور اآلية ).بعد إرساليته

 ك وآهلتك قال سنقتلُ  أبناءهم قوم فرعون أتذرموسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذر
 من سورة القصص 7-4كما أورد اآليات .).ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون

إنّ فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفةً منهم يذبح (الوارد فيها 
ريد أن منن على الذين استضعفوا ون.أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين

يف األرض وجنعلَهم أئمةً وجنعلهم الوارثني ومنكّن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان 
وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه .وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون

ومن مثّ .).سلنيفألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من املر
تقول سورة األعراف إنّ املصريين اشتكوا لفرعون من : (اعترض هذا القسيس وقال

وتقول سورة القصص إنّ .تصرف موسى،فأمر بقتل أبناء العربانيين واستحياء نساءهم
فرعون قبل والدة موسى أمر بذبح األوالد واستحياء النساء حىت خافت أم موسى 

  .). فاآليتان متناقضتان.د الربدي إىل أن انتشلته ابنة فرعونعليه وخبأته يف صف
  

إنّ القارئ الذي يطالع هذا العنوان الذي رفعه هذا القسيس قبل أن يطرح : فأقول
ينطلق مما فهمه من هذا العنوان ويندفع مع هذا .اعتراضه ويتهم اآليات القرآنية بالتناقض
وبديهي أنّ هذا الفعل .يات القرآنية اليت أوردها لهالقسيس لتبين ناحية التناقض بني اآل
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أما اإلنسان .الذي أقدم عليه هذا القسيس قد قصد به تضليل أذهان السذّج من الناس
العاقل املتبصر الذي ال يؤخذ ذا األسلوب من التضليل،وحياول تدبر اآليات بنفسه 

بعد عملية تدبره هلذه اآليات حدوث فإنّ هذا اإلنسان املتدبر ال يرى .وبشكل موضوعيٍّ
من منطلق أنّ اآليات من سورة القصص قد قصت علينا ج .أي تناقض ما بني مضامينها

. فرعون الذي كان عليه يف تعامله مع قومه الذي كان عليه قبل بعثة موسى عليه السالم
رض وجعل أهلها إنّ فرعون عال يف األ(وبدليل أنّ هذه اآليات قد صيغت بصيغة املاضي 

  صيغتا فعل ماضي،وقد وردت كذلك لتقص على  ) جعل(وفعل ) عال(ففعل ..).شيعا
  

ولذلك فإنّ صيغة املاضي هذه قد استبدهلا ربنا .القارئ كيف كان سلوك فرعون مع قومه
ونريد أن منن على (وقال تعاىل ) ونريد(عز وجلّ يف اآلية اليت بعدها بصيغة احلاضر 

عفوا يف األرض وجنعلهم أئمةً وجنعلهم الوارثني ومنكّن هلم يف األرض ونري الذين استض
فجميع األفعال الواردة يف هذه اآلية .) فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون

وقد كان القصد من ذلك بيان أنّ اللّه تعاىل قد شاء أن يرأف .قد وردت بصيغة املضارع
ومن مثّ فقد عاد اللّه جلّ شأنه إىل صيغة .عفني يف أرض مصرحبال اإلسرائيليين املستض
وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم (املاضي وقال بعد ذلك 

وليشعرنا ربنا عز وجلّ أنّ .). وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني
أرض مصر يف زمن ذاك الفرعون يذبح أبناءهم بين إسرائيل كانوا مستضعفني يف 

وقد قدر اللّه تعاىل أن مين على بين إسرائيل املستضعفني يف أرض .ويستحيي نساءهم
  .مصر،فيبدل ضعفهم بسيادة

  
أي  ..) وأوحينا إىل أم موسى(لذلك نالحظه تعاىل وقد عاد تعاىل إىل صيغة املاضي وقال 

 أيام كان فرعون يقتل أبناء اإلسرائيليين،فقد اتخذ اللّه أنّ الوحي إىل أم موسى قد حدث
عز وجلّ قدرا خاصا يف تلك األوقات بنجاة موسى من عملية القتل تلك،وذا األسلوب 

وترعرع وكبر يف . وبذلك جنا موسى من القتل يف مهده.الذي نصت عليه هذه اآلية
ىل مدين ومن مثّ عاد وقد بعثه وحدث ما حدث وفر موسى إ. أحضان بيت فرعون نفسه
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وحدث ما .اللّه ربه رسوال إىل بين إسرائيل ليخرجهم من مصر ولريفع عنهم ذاك االبتالء
 من سورة األعراف قد وضحت لنا بأنّ 127وإنّ اآلية .حدث بعد ذلك بينه وبني فرعون

حاشية فرعون تعين لغةً ) املأل(فرعون،وبعد أن استفزه املأل من قومه،علما بأنّ كلمة 
فقد توعد  فرعون املأل من قومه بأنه سيقطع نسل اإلسرائيليين بعد .املؤلّفة من أعايل قومه

  تلك املبارزة اليت حدثت ما بني سحرة فرعون وما بني موسى عليه السالم وبشكل قاطع 
  

وقد أى فرعون .وذلك بقتل كلّ ولد من أوالدهم وباستحياء مجيع نسائهم.وحاسم
ة فهو وحيد .) وإنا فوقهم قاهرون(ده هذا بقوله توعومعناه أنّ فرعون ال حول له وال قو

وكأنّ فرعون ، ومن خالل ما .أمامنا وليس بإمكانه أن يفعلَ بعد ذاك التاريخ إال ما فعله
وقد توعد بالضرب .قدمه للمأل من قومه من حلولٍ ، قد أبدى ضعفه جتاه موسى من جهة

قوم موسى يف الوقت نفسه كعالج لإلشكال الذي أوقعه فيه موسى عليه بيد حديدية على 
فمن خالل معطيات هذه اآليات مجيعها يعود القارئ ال يرى ما بني اآلية من .السالم

فهذه .سورة األعراف،وما بني اآليات من سورة القَصص أي تناقض يف مضامينها مجيعها
وكلّ ما يف .ل وما بعد بعثة موسى مل يتغيراآليات قد بينت أنّ ج سلوك فرعون كان قب

لكن فرعون قد شدد بعد بعثة .األمر هو أنه كان حيدث بعض التراخي قبل بعثة موسى
إىل جانب ضرورة .موسى على ضرورة االلتزام التزاما مطلقا ذا السلوك مع اإلسرائيليين

يت وضحتها آنفا أيدها ما وإنّ هذه احلقيقة ال.التشدد يف استخدامهم كعبيد مستخدمني
لكن هذا القسيس أراد أن يصطاد يف املاء العكر،ليزيد .ورد يف العهد القدمي ذا اخلصوص

  .وكفى اللّه املؤمنني القتال.من سيئات أفعاله وليستحق عند ربه مصري اجلحيم
  

وقد أورد ).صداق امرأة موسى(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية32الرد على السؤال 
 من سورة القصص الوارد فيها على لسان محي موسى عليه 27املؤلّف املذكور اآلية 

قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حججٍ فإن (السالم 
  .).أمتمت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اللّه من الصاحلني
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ا املؤلّف يزعم ويقول،ومستندا فيما زعمه وقاله إىل ما ورد يف سفر ومن مثّ كتب هذ
ومعروف أنّ يثرون محا موسى كان له سبع بنات ال (، قال 29/18التكوين اإلصحاح 

وأما الذي خدم محاه .اثنتني ،وزوجه واحدةً بدون أن خيدمه مثاين سنوات أو عشرا
فأقول دحضا هلذا االعتراض .).نيكصداق المرأته فهو يعقوب الذي خدم محاه سبع سن

  . أنه قد اتضح للقارئ بأنّ هذا القسيس قد استند فيما اعترضه إىل ما ورد يف العهد القدمي
  

مل يأت القرآن الكرمي على ذكر : لذلك أقول.مع علمنا بأنّ العهد القدمي مشوش األقوال
فهذه هي .القدميتفاصيل ما جرى مع موسى يف مدين إالّ لتصحيح معلومات العهد 

عقيدتنا،وال جمال هنا للحوار يف هذه املعلومات اليت أوردها هذا القسيس يف هذا 
  .وهذا من منطلق ما بينته وورد يف مقدمة هذا اجلزء الثاين التارخيي.االعتراض

  
وقد أورد ).مل ترث إسرائيل مصر(عنوانه :  من األسئلة التارخيية33الرد على السؤال 

قال موسى لقومه استعينوا باللّه ( من سورة األعراف 128/129ملذكور اآليتني املؤلّف ا
قالوا أوذينا من قبلِ .واصربوا إنّ األرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني

أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض 
: قوله) والعاقبة للمتقني(من مثّ نقل قول البيضاوي وهو يفسر و.).فينظر كيف تعملون

قال عسى ربكم أن .وعٌد هلم بالنصرة،وتذكري ملا وعدهم بإهالك القبط وتوريثهم ديارهم(
 روَي أنّ مصراً مما فُتَح هلم يف زمن داود عليه –يهلَك عدوكم ويستخلفكم يف األرض 

ومعروف (إىل قول البيضاوي اآلنف الذكر وراح يقول وقد استند هذا القسيس .).السالم
فيتبين من خالل قوله .).للجميع أنّ بين إسرائيل ورثوا أرض كنعان وليس أرض مصر

  لذلك.هذا أنّ سند هذا القسيس مرجعه تفسري البيضاوي وليس مرجعه هذا القرآن العظيم
لبيضاوي الذي ال نعتربه حنن قم أيها القسيس مبحاسبة ا: أقول ردا على هذا االعتراض
فلو كانت هاتان اآليتان مها اللتان نصتا على ما زعمه .حجة على هذا القرآن الكرمي

هل القرآن (ولكان قد صح عنوان .البيضاوي يف تفسريه لكان لك احلق فيما اعترضته
  .لكن هذا الذي زعمه البيضاوي ال أصل له يف القرآن العظيم) .معصوم ؟
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  ).ضربات مصر عشر ال تسع(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية34ى السؤال الرد عل

   من سورة اإلسراء واليت قال اللّه عز وجل104ّ-101وقد أورد هذا املؤلّف اآليات 
  ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بين إسرائيل إذ جاءهم( يف اآلية األوىل منها 

  فاعترض هذا القسيس على ما ورد يف.).وسى مسحورا فقال له فرعون إني ألظنك يا م
 هذه اآلية الكرمية اليت حددت اآليات اليت أظهرها اللّه عز وجلّ على أيدي موسى واليت 

واستند فيما زعمه هذا القسيس .نصت اآليات القرآنية على أنها كانت تسع آيات فقط
ه عز وجلّ القرآن الكرمي ليصحح ما ورد إىل كتابه املقدس املشوش األفكار والذي أنزل اللّ

يقول الكتاب املقدس إنّ الضربات (فيه من معلومات تارخيية خاطئة،وقال هذا املعترض 
اليت ضرب اللّه املصريين عشر آيات ال تسع،وإنّ بين إسرائيل بعد هالك فرعون 

 يكن يريد وجيشه يف البحر مل يسكنوا يف أرض مصر بل يف أرض كنعان،وإنّ فرعون مل
  .)أن خيرج اليهود من مصر بل أراد أن يستعبدهم فيها

  
إنه كان لزاما علي أالّ أتعرض ملضمون هذا السؤال، : فأقول ردا على هذا االعتراض 

الستناد املعترض فيه إىل ما ورد يف كتابه املقدس، ووفقا ملا كنت أوردته يف مقدمة هذا 
 للرد عليه هو أنّ مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق الذين لكن الذي دفعين.اجلزء التارخيي

م قد تبين هلم صدق 1989ترمجوا الكتاب املقدس ترمجة جديدة وطبعوها يف بريوت عام 
هذا القرآن العظيم فيما طرحه يف موضوع اآليات اليت أظهرها اللّه عز وجلّ على أيدي 

فلرياجع هذا القسيس هذه .بعشر آياتموسى عليه السالم وحددوها بتسع آيات،وليس 
وقد .الترمجة اجلديدة املذكورة ليدرك مدى جهله مبضامني كتابه املقدس ذا اخلصوص

حددوا معامل هذه اآليات التسع، ابتداء من اإلصحاح السابع من سفر اخلروج وانتهاء 
قدس الذين وعليه فليعترض هذا القسيس على مجعيات الكتاب امل.باإلصحاح العاشر منه

وقم بعد ذلك فصحح .فهموا من معطيات العهد القدمي موافقته ملعطيات القرآن الكرمي
  .معلوماتك على ضوء ما قالوه قبل أن تعترض على اآلخرين
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فاملؤلّف املذكور اعترض هذا االعتراض حتت :من األسئلة التارخيية 35الرد على السؤال 
 من سورة البقرة وهي 60ومن مثّ أورد اآلية ).صخرة حوريب ليست آبار إيليم(شعار 

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا (
وقطّعناهم ( من سورة األعراف 160وأورد بعدها اآلية .).قد علم كلُّ أُناسٍ مشرم

ضرب بعصاك احلجر اثنيت عشرة أسباطا أمما وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه أن ا
ومن مثّ اعترض هذا املؤلّف  .).فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلُّ أناسٍ مشرم

مثّ جاؤوا إىل إيليم وهناك اثنتا عشرة عني ماء وسبعون " وجاء يف الكتاب املقدس (وقال 
مجاعة بين وأتى كلّ .مثّ ارحتلوا من إيليم)." 15/27خروج " (فرتلوا هناك عند املاء.خنلة

مثّ ارحتل كلّ مجاعة بين ) 16/1خروج ) (اليت بني إيليم وسيناء(إسرائيل إىل برية سني 
ومل يكن .إسرائيل من برية سني حبسب مراحلهم على موجب أمر الرب ونزلوا يف رفيدمي

: فقال هلم موسى!اعطونا ماًء لنشرب: فخاصم الشعب موسى وقالوا.ماًء ليشرَب الشعب
صمونين ؟ ملاذا جتربون الرب ؟  وعطش هناك الشعب إىل املاء وتذمر الشعب على ملاذا ختا

  ملاذا أصعدتنا من مصَر لتميَتنا وأوالدنا ومواشينا بالعطش ؟ فصرخ موسى : موسى وقالوا
  

ذا الشعب ؟ بعد قليلٍ يرمجونين : إىل الرب ُام : فقال الربُّ ملوسى! ماذا أفعلقد رم
وعصاك اليت ضربت ا النهر خذها يف يدك .عك من شيوخ إسرائيلالشعب وخذ م

ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة يف حوريب، فتضرب الصخرةَ فيخرج منها .واذهب
خروج ." (ففعل موسى هكذا أمام أعين عيون شيوخ إسرائيل.ماًء ليشرَب الشعب

فليست : ن كتابه املقدس قالوبعد أن نقل هذا القسيس هذه االقتباسات م).) 17/1-6
واكتفى القسيس ! ).االثنتا عشرة عينا اليت يف إيليم هي الصخرة اليت يف حوريب 

  بكلماته هذه 
  

 الذي استند فيه هذا القسيس إىل ما ورد يف كتابه املقدس فأقول ردا على هذا االعتراض
 أنبياء اللّه الكرام من معلومات مشوهة جاء القرآن الكرمي فصححها لعالقتها بقصص

وحفاظا على تارخيهم نظيفا مما ورد مشوها يف هذا الكتاب املقدس الذي يقدسه هذا 
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أقول ما لك أيها القسيس تنسى أنك نقلت عن العهد القدمي بأنّ خماصمة الشعب .القسيس
ما وإن.ملوسى مل حتدث عند حلوله وقومه عند اثنيت عشرة عينا وضمن دوحة من النخيل

حدثت تلك املخاصمة ما بني موسى وقومه بعد أن جتاوزوا تلك املرحلة وحلّوا عند 
كيف تناسيت هذا الذي نقلته عن العهد .رفيدمي حيث مل يكن هناك ماء للشعب ليشرب

القدمي ورحت تتهم اآليات القرآنية وكأنها تكلّمت عن املرحلة األوىل املشار إليها ؟    
عمت يف سؤالك هذا افتراء على القرآن الكرمي ؟ ومىت صرح القرآن أوليس يف هذا الذي ز

الكرمي ذا الذي ذهبت إليه يف اعتراضك ؟ أال فاعلم بأنّ هذا الذي زعمت يف هذا 
  .السؤال ال أصل له من احلقيقة، وأنّ هذه اآليات القرآنية قد أشارت إىل موقع رفيدمي

  
وقد أورد هذا ).لوحا الشريعة(وعنوانه : ية من األسئلة التارخي36الرد على السؤال 

  :  من سورة األعراف الوارد فيها قول اللّه عز وجلّ 145القسيس حتت هذا العنوان اآلية 
: ومن مثّ قال.).وكتبنا له يف األلواح من كلّ شيء موعظةً وتفصيال لكلّ شيء(
اللّوحني كتب وعلى ! ومعروف أنّ موسى كتب الشريعة على لوحني ال على ألواح (

  ).31/18خروج . (الوصايا العشر فقط وليس تفصيل كلّ شيء
كيف يقبل عقلك ما ورد .مسكني أنت أيها القسيس : فأقول ردا على هذا االعتراض

وملّا انتهى اللّه من خماطبة : ( الذي أورد فيه كاتبه31/18يف سفر اخلروج اإلصحاح 
  ؟ .) ،لوحني من حجر،مكتوبني بإصبع اللّهموسى على جبل سيناء،سلّمه لَوحي الشهادة

فلماذا لوحني وليس ثالثة ألواح ؟ وملاذا ألواح من حجر كما تقولون،وليس من شيء 
آخر ؟ فهل يعقل أن تكتب أصابع اللّه على حجر تقيل الوزن ليثقلَ اللّه تعاىل على موسى 

ابع اللّه ،ونسي موسى أن محلهما من فوق اجلبل إىل أسفله ؟ وملاذا كُتبت األلواح بأص
يعطي ذينك اللّوحني قداسةً بسبب أنهما كُتبا بإصبع اللّه عز وجلّ ؟ أال لو كنت أيها 

القسيس ضليعا يف لغة الضاد،وحميطا علما بعلم البالغة،لكنت قد تدبرت هذه اآلية القرآنية 
  ذا املوضوع بنفسك وأدركت مضموا الذي صحح لكاتب سفر اخلروج ما كتبه يف ه
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فموسى الذي تربى يف أحضان فرعون كان يكتب ويقرأ .خالفا للحقيقة وخالفا للمعقول
وعندما ناداه ربه ليصعد إىل جبل سيناء البد أن يكون تعاىل قد طلب منه أن يحضر .يقينا

ا من اخلشب أو من العظام أو من ورق الربديفإىل هذه.معه ألواحا للكتابة عليها إم  
. مجٌع مفرده لوح) ألواح(فكلمة ).يف األلواح(قيقة قد أشارت صيغة اجلار وارور  احل

واللّوح الذي يكتب عليه إما أن يكون يف تلك األيام من خشب أو يكون من عظمٍ أو 
 أن .وما دامت الوصايا العشر هي عشر كلمات).حميط احمليط(يكون من الربدي فالبد

فهذا هو .شرة عظام أو على عشرة ألواح خشبية وخبطٍّ جلييكون موسى قد كتبها على ع
وكتبنا له يف (أما قول اللّه تعاىل .التصحيح الذي أتى به مضمون هذه اآلية القرآنية

بل إنّ فعل .فليس معناه أنّ اللّه عز وجلّ قد كتب بإصبعه يف تلك األلواح) األلواح
وكتبنا على بين (ومثال ذلك قوله تعاىل .قضيناأورده القرآن الكرمي مبعىن قدرنا و) كتبنا(

يكون  املعىن ) كتبنا له(وانطالقا من داللة فعل ..).إسرائيل أنّ السن بالسن والعني بالعني
  أنّ اللّه تعاىل كان قد قدر وقضى أن يلتزم بنوا إسرائيل ذه الوصايا العشر اليت كتبها هلم 

  
هذا من باب أنّ الّالم يف .أمر من جانب ربه عز وجلّموسى يف تلك األلواح اليت رافقته،وب

داللة على أنّ العمل بالوصايا العشر قد اختص .هي الم االختصاص) له(اجلار وارور 
فمعناه أنّ تلك الوصايا العشر تتعلّق ) من كلّ شيء(وأما قوله تعاىل .أمره ببين إسرائيل

فبنوا إسرائيل الذين .تلك الفترة من الزمانبكلّ شيء حيتاجه بنوا إسرائيل من تعاليم يف 
خرجوا من مصر برفقة موسى كانوا عبارة عن شراذم من العبيد املستضعفني يف أرض 

وكان كلّ ما حيتاجونه من تعاليم هو االلتزام مبضامني تلك الوصايا العشر،اليت كان .مصر
وأما .عن ظهر قلبينبغي على كلّ إسرائيلي عبد منهم أن حيفظ تلك الكلمات العشر 

فاملوعظة اسٌم اشتق من ) موعظةً وتفصيال لكلّ شيء(قول اللّه تعاىل يف الفقرة األخرية 
فعل وعظه،مبعىن نصحه وذكّره مبا يلين قلبه من الثواب والعقاب وما يسوقه إىل التوبة إىل 

حال بين إسرائيل ويف هذا القول إشارة إىل .اللّه وإصالح السرية وأمره بالطاعة ووصاه ا
الذين كانوا حيملون نفسية عبيد فال يفرقون بني احلالل واحلرام وال بني السرقة والقتل 

  موعظةً وتفصيال لكلّ (وعليه فإنّ اللّه عز وجلّ ومن خالل قوله تعاىل .وغريها من الكبائر
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شر،كانت يكون قد أراد تعاىل بأنّ تلك النصائح اليت تضمنتها تلك الوصايا الع) شيء

تتضمن تفصيال ملعاجلة كلّ شيء غري أخالقيٍّ احنطّ إليه بنوا إسرائيل يف تلك الفترة من 
  ولذلك فقد تابع اللّه تعاىل يقول يف نفس هذه.الزمان على املستوى األخالقي والعملي

  فقد. اآلية اليت أوردا أنت أيها القسيس وأشكل عليك فهمها وقمت حبذف تتمتها
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها (اىل يقول يف نفس هذه اآلية الكرمية  تابع تع

والقصد من ذلك أنّ اللّه عز وجلّ قد أمر نبيه موسى عليه .) سأوريكم دار الفاسقني
فموسى كان ).فخذها بقوة(السالم أن يتمسك هو نفسه بتلك الوصايا العشر وهو معىن 

 كان قد ارتكب جرم قتل ومن دون أن يدري أنّ يف ذلك وبدافع من عصبيته القومية
ولذلك ورد يف مكان آخر من كتاب اللّه عز .معصية اللّه عز وجلّ وكما هو معروف

ومن مثّ أمر اللّه تعاىل .).اآلن جئت على قدر يا موسى لقد صنعتك على عيين(وجلّ 
وأمر قومك يأخذوا (موسى بااللتزام بتلك الوصايا العشر،فقد أضاف وقال آمرا موسى 

أي أنّ مهمتك يا موسى أن تأمر قومك أن يلتزموا هم أيضا بتلك الوصايا ) بأحسنها
حىت إذا دخلتم أرض كنعان فقد عاد بإمكان قومك أن يالحظوا حينذاك الفرق .املثالية

الكائن ما بينهم وما بني أولئك الكنعانيين الذين كانوا يف تلك الفترة من الزمان من 
فهذه هي دالالت هذه اآلية .اسقني البعيدين عن هذه التعاليم السماوية بصورة عمليةالف

  .من سورة األعراف واليت صححت ما ورد يف سفر اخلروج من ترهات غري معقولة
  

وقد أورد ) هل طلبوا رؤية اللّه ؟(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية37الرد على السؤال 
وإذ ( من سورة البقرة اليت قال تعاىل فيهما 55/56لعنوان اآليتني هذا القسيس بعد ذلك ا

مثّ .قُلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
 من سورة 153كما أورد بعد ذلك اآلية .)بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون

ابا من السماء فقد سألوا موسى أكرب يسألك أهل الكتاب أن ترتّلَ عليهم كت(النساء 
فلما انتهى من إيراد هذه اآليات ).من ذلك فقالوا أرِنا اللّه جهرةً فأخذم الصاعقة

ولكن الكتاب املقدس يعلّمنا أنّ بين إسرائيل خافوا من (القرآنية راح يعترض ويقول 
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) 20/19خروج (لئالّ منوت تكلّم أنت معنا،وال يتكلّم معنا اللّه : اللّه وقالوا ملوسى 
فعكس القرآن املوضوع وقال إنّ بين إسرائيل طلبوا أن يروا اللّه فأمام بالصاعقة،مثّ 

ولعلّ الدافع على هذا أن يخيف العرب الذين سألوا حممدا أن يرتل هلم . بعثهم ثانية
  .بهوعليه يالحظ القارئ كيف أنّ مرجع هذا القسيس هو كتا.).كتابا من السماء

إنّ هاتني اآليتني من سورة البقرة ال تفيدان ما ذهب إليه هذا : فأقول تفنيدا هلذا االفتراء
فلكلمة الصاعقة عدة معاين .القسيس من أنّ اللّه عز وجلّ قد أمات بين إسرائيل بالصاعقة

 بين مبعىن أنّ.وقد استعملت هذه الكلمة هنا يف هاتني اآليتني مبعىن املغشي عليه.ودالالت
إسرائيل حني طلبوا من موسى رؤية ربهم فقد جتلّى عليهم ربهم بتجلّي غُشي عليهم من 

مثّ بعثناكم (ولذلك قال تعاىل يف اآلية الثانية . األمر الذي قوى إميام بوجود ربهم.جرائه
أي أنكم يا بين إسرائيل كنتم قبل طلبكم املذكور .) من بعد موتكم لعلّكم تشكرون

ا من الوجهة الروحية،فتجلّينا عليكم بذاك التجلّي لتقوية إميانكم ولعلّكم تزدادوا أموات
وذه املعاين يكون القرآن الكرمي قد صحح ما كتبه كاتب سفر .شكرا للّه ربكم عز وجلّ

  .)تكلّم أنت معنا وال يتكلّم معنا اللّه لئالّ منوت(اخلروج من أنّ بين إسرائيل قالوا ملوسى 
  

ة38 على السؤال الردوقد أورد هذا ) قورح ال قارون(وعنوانه :  من األسئلة التارخيي
إنّ قارون كان من قوم موسى فبغى ( من سورة القصص 76/81املعترض اآليتني 

فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه وما كان ...عليهم
ف أنّ قارون القرآن هو كروسوس ملك ميديا ومعرو(قال  ومن مثّ.).من املنتصرين

وال يوجد ما يربر خلطه .وهو علم على الغىن بني العرب وغريهم" م. ق546 -ز56"
فال عالقة لقارون بقورح الذي ثار مع داثان وأبريام .بقورح الذي ورد ذكره يف التوراة

  )." 16العدد "على موسى،ففتحت األرض فاها وابتلعتهم 
إنّ هذا القسيس مل يورد اآليات بنصها احلقيقي بل : على هذا االعتراضفأقول ردا 

فقارون الوارد ذكره يف هذه .اقتبس منها ما ساعده على هذا االفتراء الذي أتى على ذكره
  وإىل القارئ .الذي اشتهر بغناه) كروسوس ملك ليديا(اآليات من سورة القصص ليس هو 
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ة بكامل نصإنّ قارون كان من قوم : (ها واليت قال اللّه تعاىل فيهاهذه اآليات القرآني
موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنَّ مفاحتَه لتنوء بالعصبة أويل القوة إذ قال له 

وابتغِ فيما آتاك اللّه الدار اآلخرةَ وال تنس .قومه ال تفرح إنّ اللّه ال حيب الفرِحني
سن اللّه إليك وال تبغِ الفساد يف األرض إنّ اللّه ال نصيبك من الدنيا وأحسن كما أح

  قال إنما أوتيته على علمٍ عندي أولَم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من.حيب املفسدين
  فخرج على. القرون من هو أشد منه قوةً وأكثر مجعا وال يسألُ عن ذنوم ارمون

ياة الدنيا يا ليت لنا مثلَ ما أويتَ قارونُ إنه لذو  قومه يف زينته قال الذين يريدون احل
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اآلخرة خري لمن آمن وعمل صاحلا .حظٍّ عظيم

فما كان له من فئة ينصرونه من ) وقف(فخسفنا به وبداره األرض .وال يلقّاها إال الصابرون
ح من هذه اآليات الكرمية أنّ اللّه عز وجلّ فالواض.).دون اللّه وما كان من املنتصرين

يتكلّم عن قارون الذي كان من قوم موسى،وكان موظّفا مسؤوال ماليا وليس من األغنياء 
ولذلك قال تعاىل يف اآلية .علما بأنّ مفاتيح اخلزائن يف زمنه كانت مصنوعة من اخلشب

  تدلُّ من هذه اآليات أنّ قارون املشار    ويس)ما إنَّ مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة(األوىل 
  

ه قد نال مركزه جبهده الشخصيستغالّ ملركزه وباغيا يف األرض،ومتباهيا بأنإليه كان م .
وانتهى به األمر .وكان قارون املشار إليه يلبس ويتحلّى بأنفس الثياب حني يطلُّ على قومه

واليت تعين أنّ قارون ) به وبداره األرضفخسفنا (إىل ما ذكرته اآلية األخرية الوارد فيها 
املشار إليه قد عزله امللك فجأةً وسحب البساط من حتت أرجله وأرجل قومه الذين كان 

خسفنا به وبداره (قد غضب عليهم ملكهم لسببٍ من األسباب،أي أنّ قوله تعاىل 
وبدليل قوله .قد ورد هنا على سبيل ااز واالستعارة،وليس على سبيل احلقيقة) األرض
أي ما دام ).فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه،وما كان من املنتصرين(تعاىل 

وقد طرد من وظيفته لغضب امللك عليه وعلى قومه،فما كان له بعد .الناس كانوا يكرهونه
وباإلضافة إىل هذا الذي ذكرته،فإنّ ورود إشارة .ذلك من فئة ينصرونه الستعادة هيبته

داللتها على أنّ احلكمة من ذكر ما ورد ) فخسفنا به وبداره األرض(بعد فقرة ) وقف(
ذكره يف هذه اآليات هو لتذكري املؤمن بأنّ كلّ من يغتر مبنصبٍ دنيويٍّ ويدفعه هذا 
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وعلى .املنصب ليبغي على الناس ويظلمهم فإنّ عاقبته تكون كمثل عاقبة قارون املشار إليه
يات الكرمية قد صححت ما ذهب إليه ذهن هذا القسيس،فهذا هذه الصورة تكون هذه اآل

) 16العدد(من جهة،ومن جهة أخرى تكون هذه اآليات قد صححت ما ورد يف سفر 
  .وأكون قد أثبت بطالن ما اعترض عليه هذا القسيس.أيضا الذي أشار إليه هذا القسيس

  
وقد أورد ) سليمان أو أبشالوم(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية39الرد على السؤال 

وداود وسليمانَ إذ ( من سورة األنبياء 78/79املعترض حتت هذا العنوان اآليتني 
ففهمناها سليمانَ .حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكُنا حلُكمهم شاهدين

وبعد .). فاعلنيوكالّ آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبِّحن والطري وكنا
قال ابن عباس والبيضاوي وغريمها : (هذا املعترض هاتني اآليتني،فقد أورد يقول أن أورد

فقال صاحب .أحدمها صاحب حرث واآلخر صاحب غنم.إنّ رجلني دخال على داود
فأعطاه رقاب .الزرعإنّ غنم هذا دخلت زرعي ليال فوقعت فيه فأفسدته فلم تبق منه شيئا

فقال .كيف قضى بينكما ؟ فأخرباه: فخرجا فمرا على سليمان،فقال.الغنم بالزرع
ويروى أنه قال غري هذا رفقا بالفريقني،فأخرب .لو رأيت أمركما لقضيت بغري هذا: سليمان

فدعاه واستفهم منه عن األرفق بالفريقني ؟قال ادفع الغنم لصاحب احلرث .بذلك داود
يدفع صاحب الغنم لصاحب احلرث مثل و.ينتفع بِدرها ونسلها وصوفها ومنافعها

فقال .فإذا صار احلرث كهيئة يوم أُكل دفَع إىل صاحبه،وأخذ صاحب الغنم غنمه.حرثه
  وكان .القضاء ما قضيت: داود

  
وبعد أن نقل هذا القسيس ما ذكرناه،انربى .عمر سليمان يوم حكَم إحدى عشرة سنة

فال يعقلُ أنّ سليمان كان .وك احلكماءكان داود من األنبياء امللهمني واملل: (ليقول
أما ! وال نظن أنّ داود امللهم يعجز عن حلّ قضية كهذه .يتعقّب أحكامه وهو والده

الذي انتقد أحكام أبيه فكان أبشالوم وليس سليمان،فإنّ أبشالوم ملّا عزم على الثورة 
ا يف األرض من جيعلين قاضي: ضد والده كان يسترق قلوب بين إسرائيل ويقول
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فكان يقبل الواحد ويكرمه ويعظّمه فاستمال الناس مثّ قام بانقالب ! ألنصف املظلوم 
  ").6-15/1 صموئيل 2"فاشلٍ على والده 

كنت قلت يف مقدمة هذا اجلزء بأنّ أقوال املفسرين ال : فأقول ردا على هذا االعتراض
ر الثاين هو أنّ هذه اآليات بسباقها واألم.تعدُّ حجة على هذا القرآن ايد،فهذا أوال

وسياقها كالت لداود وسليمان املديح وأوحت للقارئ بأكثر مما نسبه هذا القسيس هلما 
وكنا (واألمر الثالث فإنّ اآلية األوىل قد أاها اللّه عز وجلّ بقوله تعاىل .من صفات

  األول أنّ : ىل أمرينليصرفه إ) شاهدين(وقد حذف تعاىل مفعول فعل ). حلكمهم شاهدين
  
  

ما حكم به داود وسليمان يف قضية الغنم املشار إليها اليت كان اللّه تعاىل شاهدا على أنّ 
واألمر الثاين هو ضرورة تصحيح ما ورد يف العهد القدمي بشأن .حكمهما كان عادال

ة قد ورد وهذا القول الوارد يف هذه اآلية الكرمي.احلكم املذكور والذي أورده كاتبه خطأ
وأما يف اآلية الثانية فقد صرح اللّه تعاىل فيها بأنه تعاىل .بدون الدخول يف تفاصيل احلادثة

قد فتح على سليمان األسس اليت كان عليه أن يلتزم ا حللّ أمثال هذه القضايا اليت تعرض 
) كما وعلماوكالّ آتينا ح(وقد أكمل تعاىل وقال ).ففهمناها سليمان(فهذا هو معىن .عليه

فسوى تعاىل بذلك ما بني داود وسليمان يف مرتبة اتخاذ األحكام وما تلقّياه من علمٍ 
وسخرنا مع داود اجلبال (وقد أكّد تعاىل هذه احلقيقة عندما أضاف وقال أخريا .لدني

داللتها على أسياد ) اجلبال(وقد أراد تعاىل هنا من كلمة .).يسبحن والطري وكنا فاعلني
هنا داللتها على الرجال الروحانيين ) الطري(وأراد تعاىل من كلمة ).حميط احمليط(قوم ال

وعليه فما عاد هناك بعد ).راجع مؤلّفي اجلن حقيقة أم خيال(وليس على الطيور املعروفة 
  .هذا الذي بينته من جمال لالعتراض على مضامني هذه اآليات الكرمية

  
وقد ) هاجر أو السيدة العذراء ؟(وعنوانه : لة التارخيية من األسئ40الرد على السؤال 

 من سورة مرمي اليت كان قد أوردها 26-22أعاد هذا القسيس حتت هذا العنوان اآليات 
ويف هذا خلط بني مرمي العذراء وهاجر أم : (يف سؤاله احلادي عشر،وكتب يقول
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أما .هيأ هلا اللّه عني ماء فشربتوملّا عطشت .فهاجر هربت إىل الربية بإمساعيل. إمساعيل
  .).العذراء فلم رب إىل برية وال احتاجت إىل املاء،وال كانت حتت خنلة

مبا أنين كنت قد أجبت ردا على السؤال احلادي عشر : فأقول ردا على هذا االعتراض
 يف وبينت هناك كيف أنّ السيدة مرمي مل تلد.على هذا الذي اعترض عليه هذا القسيس

وكنت قد أدليت هناك باألدلّة القاطعة .بيت حلم،وإنما ولدت على مشارف برية بيت حلم
فاستنادا إىل هذه احلقيقة،فلم يعد يب من حاجة لتكرار ما كنت قد بينته .اليت تثبت ذلك

  .ويف هذا كفاية يف هذا املقام.وعلى القارئ مراجعة إجابيت تلك إن كان مل يقرأها. هناك
  

وقد ) مل ترتل مائدةً من السماء(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية41لى السؤال الرد ع
   إذ قال: ( من سورة املائدة اليت قال اللّه تعاىل فيها115-112أورد هذا املعترض اآليات 

احلواريون يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك أن يرتّلَ علينا مائدةً من السماء قال 
قالوا نريد أن نأكلَ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا .نتم مؤمننياتقوا اللّه إن ك

قال عيسى ابن مرمي اللّهم ربنا أنزل علينا مائدةً من .ونكونَ عليها من الشاهدين
قال اللّه .السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآيةً منك وارزقنا وأنت خري الرازقني

.). يكفُر بعد منكم فإني أعذّبه عذابا ال أعذّبه أحدا من العاملنيإني مرتهلا عليكم فمن 
ال يقول اإلجنيل إنّ : (وبعد أن سرد املعترض هذه اآليات الكرمية فقد راح يعترض ويقول

ولكن ! تالميذ املسيح طلبوا منه آيةً من السماء،وال يقول إنّ مائدةً نزلت من السماء 
تعاليمه فقد مكثوا معه وقتا طويال، ومل يرد املسيح أن الذين تبعوا املسيح ليسمعوا 

فأخذ مخس خبزات ومسكتني وبارك وكسر .يصرفهم صائمني لئال خيوروا يف الطريق
ولعلّ قصة القرآن عن نزول مائدة .وأطعمهم مجيعا وزادت عن اآلكلني اثنتا عشرة قُفّة

 29-26/20تى من السماء نشأت عن عدم فهم بعض آيات اإلجنيل،فوردت يف م
   قصة العشاء30-13/1 ويوحنا 30-22/14 ولوقا 25 -17 /14ومرقس 

  
 خبصوص مائدة املسيح 22/30فورد يف لوقا . الرباين الذي رمسه املسيح تذكارا لصلبه

لتأكلوا وتشربوا على مائديت يف ملكويت وجتلسوا على كراسي لتدينوا أسباط إسرائيل "
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ا القسيس ما ذكرته متناسيا أنّ أناجيله قد كتبها كُتاا بعد فقد قال هذ.)." اإلثين عشر
قرابة قرن من الزمان من زمن بعثة املسيح عليه السالم،واستنادا إىل روايات وصلتهم 

وأنّ اللّه عز .مشوهةً وعن طريق الرواية والسماع،وليس عن طريق نصوصٍ مكتوبة وموثّقة
هات حفاظا على تاريخ أنبيائه الكراموجلّ قد أنزل هذا القرآن العظيم ليصحح تلك التشو  

  إنّ هذا القسيس ،وعلى عادته،قطع هذه اآليات عن: فأقول ردا على هذا االعتراض
هذا السباق والسياق الذي يفسر للقارئ حقيقة املائدة اليت طلب . سباقها وسياقها

 قال يف سباق هذه اآليات فاللّه عز وجلّ.احلواريون من عيسى ابن مرمي إنزاهلا من السماء
وإذ أوحيت إىل احلواريين أن آمنوا يب وبرسويل (الكرمية اليت أوردها هذا القسيس،قال 

فوضح القرآن للقارئ من خالل آية السباق هذه بأنّ .).قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون
ى اللّه تعاىل احلواريين كانوا قد استخاروا ربهم يف موضوع نبوة عيسى ابن مرمي،فأوح

إليهم من وراء حجاب أنه صادق،فاستجابوا لوحي ربهم وأشهدوا نبيهم على تصديقهم  
  وهذا هو السبب يف أنّ هؤالء احلواريين قد الزموا.إياه وأشهدوه على تسليمهم برسالته

  
انوا وبألفاظ أخرى فإنّ احلواريين ك. نبيهم حيثما كان يتنقّل للتبشري بدعوته السماوية

فال ) مائدةً من السماء(وإنّ طلبهم من نبيهم أن يرتّل عليهم .موحدين مؤمنني بإله واحد
: لألسباب التالية.يعين طلبهم هذا أنهم طالبوا نبيهم أن يرتل عليهم طاولةً مليئة بالطعام

 ربط  أنّ عيسى عليه السالم قد– ثانيا. أنهم مل يكونوا جوعانني حباجة إىل الطعام- أوال
  : إنزال مائدة من السماء بتقوى اللّه تعاىل وليس جبوع اإلنسان وحاجته إىل الطعام لقوله

 مثّ إنّ احلواريين لو كانوا قد طلبوا طعاما،لكانوا – ثالثا.). اتقوا اللّه إن كنتم مؤمنني(
وقد فاملائدة قد تكون خالية من الطعام،.طلبوا أن يرتل عليهم ربهم طعاما وليس مائدة

   مثّ إننا لو راجعنا معاجم اللّغة العربية لتبين لنا بأنّ لكلمة –رابعا . تكون مليئة بالطعام
ومن معانيها اليت تتفق وما تفيده هذه اآلية الكرمية هو داللة كلمة .أكثر من معىن) املائدة(
ن أمضوا ثالث وهذا يعين بألفاظ أخرى أنّ احلواريني الذي.على الدائرة من األرض) املائدة(

  سنوات مضطهدين من اليهود كانوا يتوقون ليحصلوا على دائرة من األرض حيكموا
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قالوا نريد أن نأكلَ منها (وإىل هذا املعىن أشار قوهلم . وتكون هلم مأوى ودار قرار
نريد أن (فقوهلم ).وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين

فأنت تقول أريد أن آكلَ من مثرات .هنا مبعناه اازي) نأكل( قد ورد فعل )نأكلَ منها
ازي بقرينة قوهلم . عملك يا بينقلوبنا(وهذا املعىن ا ومل يقولوا ونسدُّ ) وتطمئن

اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة تكون عيدا (وأما دعاء عيسى ابن مرمي يف اآلية الثالثة .رمقنا
فهو دعاء مؤكّد مصداقية املعاين .).ا وآيةً منك وارزقنا وأنت خري الرازقنيألولنا وآخرن

فهل يعقل أن يدعو املسيح ملائدة عليها من الطعام ال ينفذ على مدى .اليت ذهبت إليها
وارزقنا وأنت (الدهر ؟ وإن كان طلبه قد حصره يف الطعام ، فما معىن أن يضيف ويقول 

واحلقيقة .جود على املائدة اليت ذهب إليها ذهن هذا القسيس؟ فالرزق مو) خري الرازقني
فالدولة الرومانية قد .هي أنّ املسيح قد دعا لقومه أن تكون هلم دولتان وليس دولة واحدة

  شكّلت الدولة األوىل للمسيحيين،واليت سبق وجودها اإلسالم وابتدأت بدخول امللك
  

ية ظهرت مالحمها بعد انتهاء القرون الوسطى والدولة الثان. قسطتطني يف دين املسيحية
وظهور بوادر النهضة الصناعية املعاصرة يف أوروبا واليت قدر اللّه تعاىل أن يعذّب أهلها 

لنسيان أهلها عقيدة التوحيد واحنرافهم عنها حنو عقيدة .عذابا ال يعذّبه أحدا من العاملني
هذا العذاب املشار إليه يف اآلية اخلامسة قد وإنّ .تثليث ما أنزل اللّه تعاىل ا من سلطان

قال اللّه إني مرتهلا عليكُم فمن يكفر بعد منكم (واآلية هي .بات قريبا إن شاء اللّه العزيز
وإنّ حقائق اإلنباء عن هاتني احلكومتني .).فإني أعذّبه عذابا ال أعذّبه أحدا من العاملني
يف (ولذلك فلرياجع هذا القسيس كتايب . الكهفاملشار إليهما قد وردت مفصلة يف سورة

إنّ ما : وأضيف وأقول.ليطّلع على تفصيل كلّ ما يريد معرفته) ظالل تفسري سورة الكهف
ذكره القرآن ايد ،فقد ذكره ليصحح هذا الذي أورده كاتب إجنيل مىت ،والذي كرره 

فأخذ مخس خبزات .نيبأنّ املسيح مل يرد أن يصرف تالميذه صائمهذا القسيس وقال 
هذا الكالم .وزادت عن اآلكلني اثنتا عشرة قفّة.ومسكتني وبارك وكسر وأطعمهم مجيعا

فهل من احلكمة أن يبارك اللّه تعاىل يف .املبالغ فيه والذي ينتقص من حكمة اللّه عز وجلّ
مخس خبزات ومسكتني إىل هذه الدرجة اليت ذكرها كاتب إجنيل متى وصدقها القسيس 
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فاألديان مجيعها قد ت عن .ملعترض من دون أن يحاكم ذلك مبيزان تعاليم األديان كلّهاا
فإىل من ترك ).أخوان الشياطني(التبذير يف كلّ شيء حىت أنّ القرآن الكرمي مسى املبذّرين 

املسيح اثنتا عشرة قفّة من اخلبز والسمك ؟ فشتان ما بني بيان القرآن وما بني بيان اإلجنيل 
  .لذي شوه صورة املسيح ابن مرمي القدسية من خالل إيراده أمثال هذه الترهاتا

  
  
  

  فأورد آيات من).أصحاب القرية(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية42الرد على السؤال 
  وسبق.وتفسري البيضاوي هلا،وناقشه وكأنه ميثّل مضمون اآليات اليت أوردها) يس( سورة 

  .فأترك الرد عليه.سري البيضاوي ال يعترب حجة على القرآن الكرمي يل أن قلت بأنّ تف
  

وقد أورد هذا ).هود وعاد(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية43الرد على السؤال 
وراح بعد .ومن مثّ أورد تفسري البيضاوي هلا. من سورة هود59-50املعترض اآليات 

ني نوح وإبراهيم،وال تذكر بني ذرية نوح وال تذكر التوراة أنّ نبيا قام ب: (ذلك يقول
  ).رجال امسه عاد،وال تذكر عقابا بانقطاع املطر ثالث سنوات إال يف أيام النيب إيليا

ليس بشرط أن يذكر كُتاب التوراة مجيع ما أورده هذا : فأقول ردا على هذا االعتراض
يدينا هي مشوهة وناقصة األخبار فالتوراة اليت بني أ.القرآن الكرمي من أمساء أنبياء سابقني

وقد أنزل اللّه تعاىل هذا القرآن الكرمي .ومل تعط قصص األنبياء حقّها من املكانة والصحة
ومادام هذا املعترض يركّز اعتراضه .لتصحيح هذا النقص الذي اتصفت به التوراة املعاصرة

. فال حاجة للرد عليهعلى تفسري البيضاوي من جهة،وعلى عدم ورود اسم عاد يف توراته،
  .وإالّ فإنّ اآلثار تدلّ على وجود قومي عاد ومثود،ووفق ما أورده القرآن الكرمي

  
وأورد هذا ).قصة ذي الكفل(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية44الرد على السؤال 

ا كم) إمساعيل وإدريس وذا الكفل( من سورة األنبياء الوارد فيها أمساء 85املعترض اآلية 
واذكر امساعيل واليسع وذا الكفلِ وكلٍّ من (الوارد فيها ) ص( من سورة 48أورد اآلية 
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وما ذكرته بعض التفاسري ) ذو الكفل(ومن مثّ أورد ما قاله البيضاوي بشأن .).األخيار
وال تذكر التوراة ذا الكفل ولكنها تذكر أنّ الرجل : (ومن مثّ قال .بشأنه هي أيضا

.  األنبياء هو عوبديا وزير امللك أخآب،وكان خيشى الرب جداالذي عال مائة من
 ا هؤالء املائة وقت أن قتلت امللكة إيزابل أنبياء الرب16-1: 18 ملوك 1(وخب.((  

تفسري البيضاوي وغريه من  إنّ رجوع هذا القسيس إىل: فأقول ردا على هذا االعتراض
فالتفاسري القدمية ال تعترب حجة على .لى الدوامالتفاسري،يثبت بأنه يصطاد يف املاء العكر ع

  . ولذلك فأنا أبتعد عن الدفاع عن تلك التفاسري القدمية.معطيات آيات هذا القرآن العظيم
  يف التوراة ) ذو الكفل(لكن الذي اضطرين للرد على هذا القسيس هو أنه نفى وجود اسم 

  ومن مجلة هذه .ب كثريا من األمساء الواردة فيهامتناسيا أنّ القرآن ايد قد عر. املعاصرة
  

 بة،اسم هذا النيبذو الكفل(األمساء املعر ( واملترجم عن اسم النيب)ص له ).حزقيالواملخص
. ولربما يصعق هذا القسيس حني نفاجئه ذه احلقيقة.يف العهد القدمي سفر حزقيال النيب

  .وال أخبلُ عليه بتقدمي الدليل املطلوب.ه لهويطالبنا بالدليل على مصداقية ما ذكرنا
َمن كفله اللّه (يتبين له أنها تعين ) حزقيال(إذا راجع هذا املعترض معىن كلمة : فأقول

الدالّ على ) ذي الكفل(باسم ) حزقيال(ولذلك استبدل القرآن الكرمي اسم ).تعاىل وقواه
 مصداقية ما ذكرته وذهبت إليه هو أنّ وإنّ ما يزيد يف.املعىن الذي تضمنه االسم املذكور
وهو الذي يسميه .مباشرة،ذكر اسم إدريس) ذا الكفل(اللّه تعاىل قد أورد قبل ذكره اسم 

ومعلوم لدى هذا القسيس بأنه توجد هناك رابطة تربط ما بني ).إشعيا(العهد القدمي باسم 
اليهود يقارنون ما بني إشعيا وما إشعيا وما بني حزقيال النيب،ولذلك نالحظ بأنّ املؤلّفني 

بني حزقيال النيب الذي يعتربونه أحد األربعة األنبياء الكبار،وعلى اعتبار أنه سليل عائلة 
  فهل يكفيك أيها القسيس ما ذكرناه ؟.متدينة وأنه قد تلقّى تعليمه يف أورشليم القدس

  
وقد أورد هذا ).أصحاب الرس(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية45الرد على السؤال 

وعاداً ومثوَد وأصحاب الرس ( من سورة الفرقان اليت قال اللّه تعاىل فيها 38املعترض اآلية 
أصحاب الرس قوم كانوا يعبدون (ونقل عن البيضاوي أنه قال .).وقرونا بني ذلك كثريا
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وهي البئر غري – فبينما هم حول الرس.األصنام،فنعث اللّه تعاىل إليهم شعيبا فكذّبوه
وقيل الرس قرية جبهة اليمامة كان فيها بقايا مثود .اارت فخسَف م وبديارهم-املطوية

وقيل الرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها .وقيل الرس األخدود.فبعث إليهمنيبٌّ فقتلوه فهلكوا
بطريٍ عظيم كان ابتالهم اللّه تعاىل .وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النيب.حبيبا النجار

وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح أو .ومسوها عنقاء لطول عنقها.فيها من كلّ لون
دمخ،وتنقضُّ على صبيام فتخطفهم إذا أعوزها الصيد،ولذلك سميت مغريا فدعا عليها 

 وقيل هم قوم كذّبوا نبيهم ورسوه أي.مثّ أنهم قتلوه فأهلكوا.حنظلة،فأصابتها الصاعقة
ما هذه : وحنن نسأل: (ومن مثّ انتهى هذا املعترض من ذلك ليسأل،قال.).دسوه يف البئر

ح لنا القرآن ذلك إن كان للرسزمن ؟ ملاذا مل يوض بالد ؟ ويف أي ؟ويف أي الرس  
  

والبد أن الحظ القارئ كيف أنّ أسئلة هذا املعترض تسببت ا روايات ) .  ؟ وجود
  .ليت أوردها يف تفسريه واملتناقضة يف آن واحدالبيضاوي الكثرية ا

إذا راجعت أيها القسيس املعاجم العربية،فإنك ستالحظ : فأقول ردا على هذا السؤال
مثّ إنّ .رس فالنٌ البئر،ومعناه حفرها: اشتقّت من قولك) الرس(بأنهم ذكروا بأنّ كلمة 

فإذا .ا البقية الباقية من قوم مثودقد ذكر بأنّ أصحاب الرس كانو) حبر احمليط(معجم 
ملؤلّفه املؤرخ جرجي زيدان،فقد ذكر املؤلّف ) العرب قبل اإلسالم(راجعت كتاب 

وقد هاجر هؤالء إىل جنويب .املذكور أنّ أصحاب الرس كانوا يشكّلون بقية قوم مثود
وهي .العربفلسطني،وذلك بعد أن انتشر نسل النيب إمساعيل عليه السالم يف شبه جزيرة 

: أما قولك.فهذه هي إجابات أسئلتك املتعددة.أيضا) حميط احمليط(حقيقة أوردها معجم 
فاعلم بأنّ القرآن الكرمي ). ؟ملاذا مل يوضح لنا القرآن ذلك إن كان للرس من وجود(

 مثّ.فهو يطلعنا على األشياء اهلامة ويترك لنا إكمال البحث فيها.ليس هو كتاٌب يف التاريخ
  .إنه لو أراد اللّه تعاىل سرد تفاصيل األمور التارخيية يف كتابه العزيز،الحتاج إىل جملّدات

  
وأورد هذا ).حتى لقمان نيب(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية46الرد على السؤال 

ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر للّه ومن ( من سورة لقمان 12/13القسيس اآليتني 
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وإذ قال لُقمان البنه وهو يعظه يا .نما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ اللّه غينٌّ محيديشكر فإ
: ومن مثّ راجع تفسري البيضاوي الذي قال .).بين ال تشرك باللّه إنًَّ الشرك لظُلٌم عظيم

لقمان بن باعوراء من أوالد آزر ابن أخت أيوب أو خالته،وعاش حتى أدرك داود عليه (
وبعد أن اقتبس هذا القسيس ما .).م،وأخذ منه العلم،وكان يفيت قبل مبعثهالصالة والسال

فكيف يكون لقمان هذا نبيا ؟ وكيف : (ذكرناه من تفسري البيضاوي راح يتساءل ويقول
 900يعتربه البيضاوي أنه عاصر أيوب وعاصر داود،وبني أيوب وداود ما يقرب من 

  ). ؟د فلسطني حيث عاش داودسنة؟ وأين بالد عوص حيث عاش أيوب من بال
. أما ما ذكره البيضاوي فلم يذكره هذا القرآن الكرمي: فأقول ردا على هذا االعتراض

فكيف : (أما تساؤلك أيها القسيس.والبيضاوي ال يعد تفسريه حجة على القرآن ايد
  .ك القدميفاعلم أنّ ما ذكره القرآن،فقد ذكره لتصحيح عهد,)يكون لقمان هذا نبيا ؟

  
ومن مثّ .!)إسكندر األكرب نيب (وعنوانه :  من األسئلة التارخيية47الرد على السؤال 

ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم ( من سورة الكهف 88-83أورد اآليات 
حىت إذا بلغ . فأتبع سببا.إنا مكّنا له يف األرض وآتيناه من كلّ شيء سببا.منه ذكرا

دها تغرب يف عني محئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنني إما أن مغرب الشمس وج
قال أما من ظلم نفسه فسوف نعذّبه مثّ يرد إىل ربه .تعذّب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

ومن مثّ نقل ما ذكره تفسري البيضاوي الذي مل يفهم مضامني هذه .).فيعذّبه عذابا نكرا
واختلَف يف نبوته مع االتفاق على : (لذي مما ذكره وقالهوا.اآليات الكرمية على حقيقتها

وحنن نسأل كيف جيعل القرآن : (ومن مثّ فقد راح هذا القسيس يقول.).إميانه وصالحه
إسكندر األكرب امللك اليوناين الوثين نبيا خياطبه اللّه ويوحي إليه ؟ وكيف يعزو إليه 

وإذا كان اسكندر عمر جيلني !  لشمس زيارة سدود حتت األرض وآبار تغيب فيها ا
كما قال البيضاوي فما كان أقصر أعمار أهل زمانه ؟ فالتاريخ يقول إنّ اسكندر توفّي 

وكيف كان نبيا ومؤمنا وقد كان .م. ق323ابن ثالث وثالثني سنة يف مدينة بابل سنة 
مس تغرب يف من عبدة األوثان وادعى أنه ابن آمون إله املصريين ؟ وإن كانت الش

بئر،فهل تدور الشمس حول األرض أم األرض حول الشمس ؟ أما السد الذي بناه 
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احلديد والنحاس بني جبلني،أحدمها مأهولٌ بأمة صاحلة واآلخر ) قطع(اسكندر من زبر 
  .).بأمة متوحشة فال جند له أثرا

ا القسيس قد استند البد أن الحظ القارئ كيف أنّ هذ: فأقول ردا على هذا االعتراض
ويذكر .يف كلّ ما اعترض عليه إىل أقوال البيضاوي اليت ال تعدُّ حجةً على القرآن الكرمي

هذا القارئ كيف أني حني رددت على السؤال األول من األسئلة اجلغرافية والذي كان 
ورة ، فقد شرحت دالالت هذه اآليات العائدة إىل س)مغيب الشمس يف بئر محئة(عنوانه 
  .لذلك فال حاجة للتكرار.واليت نقضت من خالهلا ما اعترض عليه هذا القسيس.الكهف

  
وقد أورد ).الكعبة مقام إبراهيم(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية48الرد على السؤال 

إنّ أول بيت وضع للناس للّذي ( من سورة آل عمران 96/97هذا املعترض اآليتني 
فيه آيات بينات مقامإبراهيم ومن دخله كان آمنا . وهدى للعاملنيمباركا) مكّة(ببكّة 

وبعد أن سرد هاتني اآليتني .).وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال
تاريخ "ويقول الدكتور اخلربطلي يف كتابه : (الكرميتني فقد أورد هذا القسيس يقول

وكان العرب حيجون .بة لعبادة زحل واألصنامإنّ الوثنيين هم الذين بنوا الكع" الكعبة
إليها لتعظيم أصنامهم فيها،بدليل أنّ حممدا ملّا تغلّب على أهل قريش كسر تلك 

فمن .ومعلوم أنّ إبراهيم كان يسكن أرض كنعان ومل يذهب إىل بالد العرب.األصنام
 من بيت األصنام ؟ فأين بيت اللّه.اخلطأ أن يقال إنّ الكعبة بيت اللّه أو مقام إبراهيم

وأين العربي من العريب ؟ وأين فلسطني من احلجاز ؟ وقد أورد الدكتور طه حسني 
أي أنّ هذا القسيس قد استند يف اعتراضه هذا ".).الشعر اجلاهلي"هذه الفكرة يف كتابه 

  .إىل ما كتبه الدكتور اخلربطلي وما أورده طه حسني وليس إىل القرآن الكرمي
  

إنّ تساؤالتك اليت استدعتها أقوال اخلربطلي وطه حسني :  على هذا االعتراضفأقول ردا
أما القرآن الكرمي فلم يؤيد أقوال الكاتبني املذكورين حبال من .هي تساؤالت وجيهة

إنّ أول بيت وضع للناس للّذي ببكّة مباركا (بل الذي قاله هذا القرآن املبارك .األحوال
ار القرآن من خالل قوله هذا إىل زمن أول نيبٍّ بعثه اللّه تعاىل يف وقد أش.).وهدى للعاملني



  190

) آدم(والذي صححت قصته القرآنية قصة .عليه السالم) آدم(هذه املنطقة من العامل وهو 
التوراتية اليت زعمت أنّ آدم أول إنسان صنعه اللّه تعاىل بيده كنحات، وخالفا ملعطيات 

وهي احلقيقة اليت .من خالله أنّ البشر مل يوجدوا من إنسان واحدالعلم احلديث الذي ثبت 
مثّ إنّ اللّه عز .فلريجع القارئ إليه) نشوء اإلنسان وتطوره(أثبت مصداقيتها يف مؤلّفي 

وجلّ قد وصف هذا البيت األول الذي أقامه النيب آدم لعبادة اللّه تعاىل،قد وصفه بكونه 
علما بأنّ كلمة .من جهة أخرى) هدى للعاملني(ىل قد جعله من جهة، وأنه تعا) مباركا(

وأما وصف اللّه تعاىل ).حميط احمليط(الربكة تعين لغةً ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيء ودوامه 
) هدى(،فكلمة )هدى للعاملني(هلذا البيت العتيق الذي أقامه النيب آدم عليه السالم بأنه 

فتعين لغة ) العاملني(وأم كلمة ).حميط احمليط(اللة ضد الضالل تعين لغةً البيان والرشاد والد
 ضع للناس الذي هو يف).حميط احمليط(اإلنس واجلنل بيت ووعليه فإنّ وصف اللّه تعاىل أو  

،معناه أنّ كلّ إنسان قد أراد أن يتبين تاريخ األديان وأن يتلمس )هدى للعاملني( مكّة بأنه 
 من واجبه حج البيت إن استطاع سبيال،ومن منطلق أنّ هذا احلاج الرشاد يف حياته،فإنّ

آيات بينات مقام إبراهيم (ستتبين له هناك يف حرم هذا البيت الذي أقامه آدم لعبادة اللّه 
أي عالمات على كون ) آيات(أي ستتبين هلذا احلاج عند حجه ).ومن دخله كان آمنا

فاحلجر احملفوظ يف زاوية حائط هذا البيت، هو .ليه السالمهذا البيت يعود إىل زمن آدم ع
. الذي وضعه آدم عند بنائه هذا البيت العتيق بيده) حجر األساس(عالمة أوىل لكونه 

هناك يف صحن هذا ) مقام إبراهيم(والعالمة الثانية الدالّة على تاريخ األديان هو وجود 
م عليه السالم قد أعاد تعمري هذا البيت العتيق األمر الذي يدلّ على أنّ إبراهي.البيت العتيق

وأنّ .ومعلوم أنّ إبراهيم يسمونه أبو األنبياء.ومبساعدة ابنه إمساعيل،وبأمر من ربه عز وجلّ
وقد تناسى اليهود والنصارى .إبراهيم قد علّم أتباعه حج هذا البيت ما استطاعوا إليه سبيال

وأضف  .م ا وجود مقام إبراهيم يف هذا البيت بالذاتهذه الوصية اإلبراهيمية،اليت يذكّره
إىل هذه العالمات اليت ذكرناها عالمة أخرى بارزة،وهي أنّ اللّه تعاىل كان قد أوصى آدم 

وبدليل أنّ أحفادهم .وأتباعه أن جيعلوا هذا البيت العتيق آمنا فال يحدثوا فيه أية نزاعات
  فاألمان الذي اتصف به هذا . هذا البيت العتيق آمنامن العرب تواصوا ذه الوصية ليجعلوا

  



  191

واستنادا .البيت العتيق هناك قد حتقّق عن طريق ما وصى اللّه تعاىل به نبيه آدم عليه السالم
إىل هذه املعاين والدالالت اليت أفادا هاتان اآليتان اللتان أوردمها هذا القسيس،وأمهلها 

أال إنّ : أقول بصراحة زائدة.ره اخلربوطلي وطه حسنيهذا القسيس ليعترض على ما ذك
اللّه عز وجلّ قد أورد هاتني اآليتني الكرميتني من سورة آل عمران، من قبيل تذكري أهل 
الكتاب ببعض احنرافام عن طريق اهلدى،ومنها نسيام فريضة حج البيت العتيق الذي 

وقد قدم اللّه عز وجلّ ألهل الكتاب وجود .بناه آدم عليه السالم ما استطاعوا إليه سبيال
فليخش ربه هذا القسيس بعد الذي مسعه .دليال على مصداقية هذا الطرح) مقام إبراهيم(

  .مين من بينات تصحح له معلومات كتابه املقدس كيال يصري حاله إىل جهنم وبئس املصري
  

وقد أورد هذا ).امرأة أيوب(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية49الرد على السؤال 
  وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث (اليت ورد فيها ) ص( من سورة 44املعترض اآلية 

" الضغث"قال البيضاوي : (ومن مثّ أورد يقول.).إنّا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
 ليا بنت  روي أنّ زوجة أيوب-فاضرب به وال حتنث_احلزمة الصغرية من احلشيش وحنوه

فحلف إن برئ يضرا .وقيل رمحة بنت أفرامي بن يوسف ذهبت حلاجة فأبطأت.يعقوب 
ومن مثّ فقد راح هذا .).وهي رخصةٌ باقية يف احلدود.فحلل اللّه ميينه بذلك.مائة ضربة

كيف يصح أليوب البار : وحنن نسأل: (القسبس يعترض على ما ذكره البيضاوي ويقول
الده وعبيده ومواشيه أن يغضب على زوجته،وهو املشهود له الصبور على ضياع أو

يف التوراة باللطف واحللم وخاصة مع زوجته،إذ قال هلا تتكلّمني كالما كإحدى 
وكيف يصح أليوب )10: 2أيوب "(اخلري نقبلُ من عند اللّه والشر ال نقبل! اجلاهالت

يف حيلف ليضرا مائة سوط أن يتوعد زوجته بالضرب مائة ضربة رد إبطائها ؟ وك
وأين ! فينصحه اللّه أن يأخذ حزمة فيها مائة عود يضرا ا ضربة واحدة فال تقع ميينه

أيوب من يعقوب حتى يتزوج ابنته،أو من يوسف حيث يتزوج حفيدته؟واملعروف أنّ 
  ) اءوهذه القصة موجودة يف خرافات اليهود القدم,أيوب سابق ليعقوب ويوسف تارخييا
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أال إنّ أسئلة هذا القسيس انصبت على ما أورده البيضاوي : فأقول ردا على هذا السؤال
وقد اعترف هذا القسيس .يف تفسريه،هذا التفسري الذي ال يعترب حجة على القرآن الكرمي

األمر الذي يوضح ).هذه القصة موجودة يف خرافات اليهود القدماء(يف آخر كالمه بأنّ 
خصوصا وأنّ .ضاوي قد أورد ما أورده بالرجوع إىل القصة اليهودية املشار إليهابأنّ البي

بفارس ) البيضا(ولد يف مدينة .البيضاوي هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي الشريازي
وهناك انتشرت .قرب شرياز حيث وصل السيب اليهودي الذين نفاهم خبتنصر إىل العراق

ليت أثّرت على تفكري البيضاوي وتفسريه لكتاب اللّه العزيز،وكأنها هذه األفكار اليهودية ا
ال حتتمل ) ص(فأقول هلذا القسيس إنّ هذه اآلية اليت اقتبسها من سورة .حقائق ومسلّمات

: فاللّه عز وجلّ قد راح ميتدح عبده أيوب ويقول.هذه املعاين اليت أوردها البيضاوي
اركض برجلك . أني مسين الشيطان بنصبٍ وعذابواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه(

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحةً منا وذكرى ألويل .هذا مغتسلٌ بارد وشراب
  .)وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.األلباب

 هذه اآليات األربعة من خالل مضامني أحداث عبده أيوب ولقد اختصر القرآن ايد 
وقد اضطهده .مبينا بأنّ قوم أيوب مل يؤمن منهم معه إالّ بقدر أفراد عائلته.اليت ذكرناها

. قومه ومسوه بنصبٍ وعذاب،وإىل درجة ما عاد حيتمل تلك احلال الذي أوصلوه إليها
مغتسلٌ فأمره ربه أن يهاجر من تلك األرض إىل مكان فيه .فعرض حاله على ربه عز وجلّ

وخذ (كما أمره وقال .بارٌد وشراب،يكفيه لإلقامة هناك،وأهله ومجاعة املؤمنني الذين معه
فالضغث .).بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

ومعىن اآلية أنّ اللّه عز وجلّ قد .معناه غصن شجرة يف رأسها أوراق كأوراق النخيل
 أيوب أن يرحل بسرعة فائقة،وذلك بقطع غصنٍ يف رأسه أوراق ليهش به أوصى عبده

وقد قدم .على فرسه ليسرعوا قدر ما استطاعوا بعيدا عن قومهم،وإىل املكان الذي دلّه عليه
أي أنّ اللّه عز ).وال حتنث إنا وجدناه صابرا(اللّه عز وجلّ حيثيات أمره املذكور وقال 

أن يترك تبشري قومه ويهاجر من مسكنه لكثرة ما صرب أيوب وجلّ قد أمر عبده أيوب 
وعاد من الضروري أن يرتل تعاىل .على قومه وكثرة ما احتمل منهم من اضطهاد وعذاب

وبعد أن برر تعاىل أمره الذي أصدره إىل عبده أيوب أى اآلية وقال مادحا إياه .م عذابه
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معاين هذه اآليات فأين ما ذكره البيضاوي من أنّ  فهذه هي معاين.).نعم العبد إنه أواب(
أيوب توعد زوجته بضرا مائة سوط ؟؟ بل قولوا بأنّ هذه القصة املختصرة حلياة أيوب 

  .قد صححت ما أورده العهد القدمي حول حياة النيب أيوب من ترهات غري معقولة
  

). فرعون بىن برج بابل مبصر(ه وعنوان: الرد على السؤال اخلمسني من األسئلة التارخيية
وقال فرعون يا أيها املأل ما علمت ( من سورة القصص 38وقد أورد هذا املعترض اآلية 

 إىل إله غريي فأوقد يا هامان على الطني فاجعل يل صرحا لعلّي أطّلع لكم من إله
وردناها آنفا، وبعد أن أورد هذا القسيس اآلية اليت أ.).موسى وإني ألظنه من الكاذبني

فتجاوز .نسي أن ينقل لنا،وعلى عادته،ما ذكره البيضاوي يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية
ومعلوم أنّ الربج الذي كان بنو آدم يبنونه ليمس رأسه السماء،وقد : (ذلك وقال

وقد شرعوا .صنعوه من الطوب اللّنب املشوي بالنار،وهو برج بابل يف بالد الكلدانيين
  فال ميكن أن يكون اآلمر بالربج هو) 9-1: 11تكوين ( عقب حادثة الطوفان يف بنائه
وال ميكن أن يكون وزير فرعون هو هامان ! كما أنّ الربج مل ينب يف مصر!  فرعون

طويلة ! الوزير الفارسي ين برج بابل قبل فرعون بقرونوقد ب.(!  
ة مل تذكر بأنّ برج بابل قد بناه إنّ هذه اآلية الكرمي: فأقول ردا على هذا االعتراض

فالعجب من هذا القسيس أنّ تعصبه قد أعمى بصريته،فأفلت لسانه مبا ذكره .املصريون
  .والويل ملن يفتري الكذب على اللّه جلّ شأنه يقينا.افتراء على نص هذه اآلية الكرمية

  
ولقد أورد ).لى املصريينالطوفان ع(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية51الرد على السؤال 
فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل ( من سورة األعراف 133هذا املعترض اآلية 

معلوم : (ومن مثّ قال.).والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني
) 7:20خروج ( الدم -1: أنّ اللّه ضرب املصريين على يد موسى عشر ضربات هي

 .  
خروج ( الذبان -4). 17: 8خروج ( البعوض -3). 6: 8خروج ( الضفادع -2
 -7). 10: 9خروج ( الدمامل -6). 6: 9خروج ( موت املواشي -5). 24: 8
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: 10خروج ( الظالم -9). 14: 10خروج ( اجلراد -8 ). 23: 9: خروج(البرد 
يصب مصر أما الطوفان فلم ). 30و29: 12خروج ( موت األبكار -10 -).23

  ).64و 63: 7زمن فرعون،بل كان حدثا مشهورا حلّ بقوم نوح كما جاء باألعراف 
لقد سبق يل أن أجبت على مضمون هذا السؤال حني : فأقول ردا على هذا االعتراض

لذلك فال حاجة يب ).ضربات مصر عشر ال تسع( والذي عنوانه 34أجبت على السؤال 
س هناك أن حياور مجعية الكتاب املقدس باملشرق وقد طلبت من هذا القسي.للتكرار

  . خبصوص مصداقية ما ذكره القرآن العظيم بشأن تلك الضربات
  

  ). شاول امللك أو جدعون القاضي(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية52الرد على السؤال 
هم وقال هلم نبي( من سورة البقرة وهي 251-247ومن مثّ أورد هذا القسيس اآليات 
قالوا أنى يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه .إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إنّ اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطةً يف العلم واجلسم واللّه .ومل يؤت سعة من املال
وت وقال هلم نبيهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التاب.يؤيت ملكه من يشاء واللّه واسع عليم

من ربكم وبقيةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون حتملُه املالئكة إنّ يف ذلك  فيه سكينة
فلما فصل طالوت باجلنود قال إنّ اللّه مبتليكم بنهر فمن .آليةً لكم إن كنتم مؤمنني

شرب منه فليس مني ومن مل يطعمه فإنه مين إال من اغترف غُرفةً بيده فشربوا منه إال 
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت .مقليال منه
قال الذين يظنون أنهم مالقو اللّه كم من فئة قليلة غلبت فئةً كثريةً بإذن اللّه .وجنوده

وملّا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا .واللّه مع الصابرين
فهزموهم بإذن اللّه وقتلَ داود جالوت وآتاه اللّه املُلك . الكافرينوانصرنا على القوم

: وبعد أن سرد هذه اآليات الكرمية كتب يقول معترضا.).واحلكمة وعلّمه مما يشاء
لطول ) الذي يسميه القرآن طالوت(والقصة أنّ صموئيل النيب مسح شاول امللك (

. وقتله) الذي هو جليات(دادد جالوت ويف أيامه بارز .قامته ملكا على بين إسرائيل
غري أنّ القرآن خلط هذه القصة حبكاية جيش جدعون الذي .ونصر اللّه بين إسرائيل

واعترب أنّ شاول ) 8-1: 7قضاة (امتحنه بالشرب من النهر عندما حارب املديانيين 
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ين،مع أو طالوت هو جدعون،واعترب أنّ احلرب مع الفلسطينيين هي احلرب مع املدياني
  ).؟! أنّ بني احلادثتني زمن مديد

  
إنّ هذا القسيس يتهم القرآن الكرمي بأنه خلط يف هذه : فأقول ردا على هذا االعتراض

تلك القصة اليت حدثت قبل .اآليات ما بني قصة مبارزة امللك داود مع جالوت وتغلّبه عليه
ارب املديانيين،والذي حدثت املسيح بألف واربعمائة عام،خلطها بقصة جدعون الذي ح

ومل يقدم هذا القسيس أي دليلٍ على ما زعمه .قصته بعد تلك القصة مبائيت عام تقريبا
فالقرآن مل يتكلّم يف هذه اآليات الكرمية عن تلك القصة القدمية املعروفة قصة .وادعاه

. ملديانيينبل تكلّمت هذه اآليات عن جدعون الذي حارب ا.مبارزة داود مع جالوت
). من بعد موسى(ولعلّ الذي خدع هذا القسيس قول اللّه تعاىل عن تاريخ هذه القصة 
مع أنّ البعدية ال .فظن أنّ القرآن يتكلّم عن القصة اليت حدثت من بعد موسى بسنوات
  فحادثة داود قد.تفيد الزمن القريب من موسى،بل تفيد الزمن القريب والبعيد منه أيضا

وإنّ حادثة جدعون قد حدثت من بعد موسى هي أيضا ،وذلك .من بعد موسى حدثت 
أضف إىل ذلك أنّ هذه اآليات .بغض الطرف عن الفاصل الزمين الذي يفصل بني القصتني

  .الكرمية ذكرت عالمات هلذه القصة املتعلّقة جبدعون متيزها عن قصة مبارزة داود جالوت
فمن أبرز تلك العالمات الفوارق أنّ اآليات ).لشاو(اليت كانت قد حدثت زمن امللك 

أي أنّ اللّه تعاىل امتحن اجلنود يف هذه القصة عن كيفية ).إنّ اللّه مبتليكم بنهر(ذكرت 
على حني أنّ مبارزة داود مع جالوت مل حيدث حني .شرم من النهر الذي وصلوا إليه
  . يف سفر القضاة اإلصحاح السابعبل وردت هذه العالمة.وقوعها مثل هذه العالمة الفارقة

إنّ اللّه (كذلك ذكر القرآن الكرمي عالمة فارقةً أخرى وهي اعتراض قوم النيب الذي قال 
قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له امللك وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت 

وداود مل .فقريافالقوم اعترضوا على تعيني النيب جدعون بسبب أنه كان ).سعة من املال
فقد ) طالوت(أما تسمية القرآن الكرمي جلدعون باسم .يكن فقريا حني آتاه اللّه امللك

ومن باب أنّ كلمة .وردت هذه التسمية على سبيل الوصف وليس على سبيل احلقيقة
فكلمة طالوت اشتقّت من طول .طالوت العربية حتمل نفس معىن كلمة جدعون العربية
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ومل ينتبه هذا .وكلمة جدعون العربية تفيد نفس هذه املعاين. على اآلخرينالقامة والتفوق
القسيس إىل هذه احلقيقة بسبب عقله التقليدي وابتعاده عن التحقيق بنفسه يف كلّ معلومة 

هذا وإنّ مجيع ما تبقّى من معلومات أوردا هذه اآليات من سورة البقرة .يقدمها يف مؤلّفه
وعلى هذه الصورة يكون .الذي حتقّق كان قد حتقّق على أيدي جدعونتؤكّد بأنّ النصر 

القرآن الكرمي قد صحح ألهل الكتاب حقيقة هذه القصة من تارخيهم بأسلوبٍ بياينٍّ معجزٍ 
فاملتبادر .وبصياغة بيانية معجزة وردت وفق األصول اليت قام عليها هذا القرآن العظيم

منهجية القرآن (فراجع أيها القسيس مؤلّفي .ىن املقصودلذهن القارئ منه ال يكون هو املع
لتطّلع على تلك األصول اليت ينبغي التقيد ا عند فهمك ملضامني ) الكرمي وأصول تفسريه

  .وليس أن تراجع تفسري البيضاوي الفارسي وتفاسري غريه من القدماء.اآليات القرآنية
  

وقد أورد هذا ).يتكلّم يف املهد(وعنوانه : ة من األسئلة التارخيي53الرد على السؤال 
  .) ويكلّم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني( من سورة آل عمران 46املعترض اآلية 

إذ قال اللّه يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى ( من سورة املائدة 110واآلية 
 من سورة 29واآلية ).والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلّم الناس يف املهد وكهال

وبعد أن أورد هذه .).فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان يف املهد صبيا: (مرمي
ويقول الكتاب املقدس إنه ملا جاء املسيح يف اجلسد كان : (اآليات الثالثة راح يقول

دم وأما يسوع فكان يتق: فقال اإلجنيل.ينمو منوا طبيعيا،سواء يف بدنه أو عقله وتفكريه
فلم حيدث أن تكلّم ).52: 2: لوقا(يف احلكمة والقامة والنعمة،عند اللّه والناس 

  .وكأنه فهم اآليات واألناجيل.فقال هذا القسيس مقولته هذه وسكت.). املسيح يف املهد
  

املؤسف جدا أن يكون هذا القسيس على هذا املستوى من : فأقول ردا على اعتراضه
وال هو استعرض مجيع ما يف العامل .يما اعترض عليه حتى اآلن بنفسهفال هو حقّق ف.الغباء

وال يبدو من .اإلسالمي من تفاسري تسد نقاط االعتراض الذي مأل صفحات كتابه ا
بل البد أنّ القارئ قد الحظ حتى اآلن كيف أنّ هذا .خالل اعتراضاته أنه يطلب احلقيقة

عن يف هذا القرآن الكرمي الذي صحح هلذا القسيس القسيس يعترض رد االعتراض والط
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ومن وراءه من أهل الكتاب مجيع أهم األخطاء اليت وقَع فيها كُتاب أسفار وأناجيل كتابه 
املقدس وطهر تاريخ أنبياء اللّه الكرام مما أحلقه أولئك الكتبة بتارخيهم من تشويه يندى له 

آل عمران واملائدة،قد أوردت تقابال كالميا فورد إنّ اآليتني من سورة : فأقول .اجلبني
وأما اآلية من سورة مرمي فلم تورد هذا التقابل ).يف املهد وكهال(فيها قول اللّه تعاىل 

كلمتان يقابل إحداها اآلخر وتشريان ) املهد واللّحد(فكلمتا .الكالمي ، بل بينت حقيقة
هد كلمة تشري إىل فترة ما قبل األربعني من فامل.إىل فترتني زمنيتني من حياة هذا اإلنسان

فهذه .واللّحد كلمة يشار ا إىل فترة ما بعد األربعني من عمر هذا اإلنسان. عمر اإلنسان
وننتقل إىل ما ورد يف سورة .وال حاجة ملناقشتها.حقيقة لغوية وضحتها مجيع معاجم اللّغة

التف .ضر إىل القدس وأخذ يبشر بدعوتهمرمي اليت ورد فيها أنّ املسيح الناصري عندما ح
يا أخت هارون ما (قالوا .علماء اليهود حول أم املسيح متعجبني ومستنكرين ما صدر عنه

  أي أنك يا مرمي من أبوين صاحلني،فمن أين .) كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
  

ة مرمي كانت مؤمنة بدعوة ابنها أتيت ذا االبن الذي نسمع ما نسمع منه ؟ ومبا أنّ السيد
فلم جتب علماء اليهود على .املسيح والذي رأت يف محلها إياه من دون أب معجزة مساوية

فأشارت إليه،قالوا كيف (ويقول القرآن الكرمي .سؤاهلم تأدبا أمام ابنها املسيح عليه السالم
لماء اليهود،وليس هو كالم فالكالم يف هذه اآلية كالم ع.).نكلّم من كان يف املهد صبيا

تستعمل على ) كيف(فكلمة ). كيف نكلّم من كان يف املهد صبيا(فقوهلم .املسيح أو أمه
كأن .،فتستلزم ورود فعلني بعدها غري جمزومنيإما أن تكون شرطا.وجهني يف اللّغة العربية

ينئذ توبيخ وإما أن تكون استفهاما،ويكون قصد قائلها ح.تقول كيف تصنع يا فالن أصنع
وورد توبيخ ).حميط احمليط(وكما هو احلال يف هذه اآلية الكرمية .املخاطب املستفهم منه

وبدال .علماء اليهود السيدة مرمي،بعد أن رفضت الرد على ما اتهموها به من اتهام شنيع
  ءوهنا وبخ علما.أي دعتهم لالستفهام من السيد املسيح نفسه) فأشارت إليه(من اإلجابة 

وإنّ هذا القسيس مل يتدبر بنفسه ).كيف نكلّم من كان يف املهد صبيا( اليهود مرمي وقالوا 
بل فهم منها ما كان قد قرأه يف التفاسري القدمية من أنّ املسيح .ألفاظ هذه اآلية الكرمية

  على حني أنّ ألفاظ هذه اآلية الكرمية ال تفيد ما ذهب إليه .تكلّم وهو يف سن الرضاعة
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الذي سبق ) املهد(فاآلية أوردت كلمة .املفسرون القدماء من معىن خيالف معطيات ألفاظها

كذلك ).اللّحد(ويف مقابل كلمة .أن قلت أنه يطلق على زمن ما قبل األربعني من العمر
إذا ): حميط احمليط(وقد ورد يف معجم .على لسان علماء اليهود) صبيا(أوردت اآلية كلمة 

فالصيب .والصبوة مصدر وتعين جهلة الفتوة.ن فمعناه أنه مال إىل جهلة الفتوةقلت صبا فال
على ) صبيا(وما دام علماء اليهود قد استعملوا كلمة .إذن يشري إىل سنٍّ دون سن الفىت

فاملستهزئ ال يورد السن احلقيقي للمستهزأ به،بل .سبيل توبيخ السيدة مرمي واالستهزاء ا
وهو ما فعله علماء اليهود يف .ألقلّ من سنه احلقيقي لتصغريه واالستهزاء بهيورد السن ا
فقد نبهوا يف الوقت نفسه إىل ) صبيا(بكلمة ) املهد(وما داموا قد قرنوا كلمة .هذا املقام

 املهد من حياته ودخل يف سن ا ينبغي أن يكون قد جاوز سنأنّ الذي يصبح عاملا ونبي
نا ندرك بأنّ املسيح الناصري كان يف ذاك املوقف يف سن فتوته من هنا عد.شيخوخته
ويكون القرآن الكرمي ذا قد اتفق مع ما أورده كتاب األناجيل من أنّ .وشبابه يقينا

كذلك اتفق مع ما .املسيح الناصري حني قدم إىل القدس كان يناهز الثالثني من عمره
ويكون قد ثبت يف  ) .لّم املسيح يف املهدفلم حيدث أن تك(طرحه هذا القسيس وقال 

  .الوقت نفسه خطأ ما فهمه املفسرون القدماء من أنّ املسيح تكلّم وهو رضيع
  

وقد أورد ).يصنع من الطني طريا(وعنوانه :  من األسئلة التارخيية54الرد على السؤال 
لطري فتنفخ فيه وإذ ختلق من الطني كهيئة ا( من سورة املائدة 110هذا املعترض اآلية 
قد جئتكم بآية من ربكم ( من سورة آل عمران 49وجماء يف اآلية .).فيكون طريا بإذين

؟ ومن مثّ كتب .)أني أخلق لكم من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اللّه
ويؤمن .ويقول املسلمون إنّ املسيح ملا كان صبيا خلق من الطني طريا: (يقول

كلّ شيء به كان،وبغريه مل يكن شيء مما "ون أنّ املسيح كلمة اللّه،وهو الذي املسيحي
  ولكنهم يؤمنون أنّ املسيح ملّا جتسد لبث ثالثني سنة قبل أن يبدأ).3: 1يوحنا ".(كان

  ).23: 3لوقا ( يف الكرازة وعمل املعجزات 
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ملفسرون القدماء من إنّ هذا القسيس يتخذ ما أورده ا: فأقول ردا على هذا االعتراض
تفاسري وما أوردوه من روايات مصدرا جلميع اعتراضاته،وكأنّ تفاسريهم وروايام حجٌج 

أما .وإنّ ما يتهم املسلمني به يف اعتراضه هذا مستفاٌد من تلك التفاسري.على القرآن الكرمي
 ة القرآن الكرمي وأصول تفسريه(أنا الذي فتح اللّه تعاىل عليكتبت مؤلّفا يشرح ،و)منهجي

ذلك ،فأنا ال أفهم من مضموين اآليتني التني أوردمها هذا القسيس،ما فهمه املفسرون 
وإىل هذا القسيس ما فهمته من هاتني اآليتني،وما اعتقدته .القدماء منهما رمحهم اللّه تعاىل

  .من خالهلما من عقيدة هي عقيدة املسلم احلقيقي
  

إذ قال اللّه يا عيسى ابن مرمي ( من سورة املائدة بكاملها 110وأورد للقارئ العزيز اآلية 
تكلّم الناس يف املهد ) وقف(اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 

وكهال وإذ علّمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري 
 األكمه واألبرص بإذين وإذ خترج املوتى بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ

بإذين وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
الواردة بعد قول اللّه ) الوقف(وهنا ينبغي على القارئ أن ينتبه إىل إشارة .).إال سحر مبني

رة الوقف هذه،أنها حيث وردت إذ أنّ من خصائص إشا).إذ أيدتك بروح القدس(تعاىل 
يف كتاب اللّه القرآن الكرمي فيكون املقصد منها دعوة القارئ ليتوقّف عن التالوة وليتفكّر 

وعليه فإنّ إشارة الوقف هذه تدفعنا .فيما يفيده الكالم الذي سبقها على وجهه الصحيح
روح ( يعطون كلميت ذلك أنّ املسيحيين).إذ أيدتك بروح القدس(لنفهم معىن قوله تعاىل 

وخالف داللتهما اللّغوية .داللتهما على اإلقنيم الثالث من عقيدة التثليث خطأ) القدس
بضم الراء، فقد قال أبو البقاء يف الكلّيات إنّ من معاين ) الروح(فبما يتعلّق بكلمة .احلقيقية
  ب املنافع ودفع أنها تشري إىل جزء النفس الذي حتصل به احلياة واستجال) الروح(كلمة 

  
عري لفظ .املضارترتّل (يف القرآن الكرمي داللة على الوحي اإلهلي،حنو ) الروح(كما است

  فهي اسٌم ومصدٌر وتعين الطُهر) القُدس(وأما كلمة .-)حميط احمليط (–) املالئكة والروح
  شوب بشيءالوحي اإلهلي الطاهر غري امل) روح القدس(وعليه يصبح معىن ).حميط احمليط (
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وإنّ إشارة الوقف إذن قد نبهتنا إىل أنّ املسيح ابن مرمي وإن كان شابا حني أويت  
وعلى أساس من هذا الفهم يفسر كلّ .الرسالة،فقد كان ملهما ومؤيدا بوحي اللّه الطاهر
وينبغي هنا علينا أن نتذكّر بأنّ اللّه عز .ما يرد بعد إشارة الوقف املذكورة من دالالت

.  ال يذكر أمرا متعلّقا بأهل الكتاب وأنبيائهم إال لتصحيح ما هو شائع بينهم خطأوجلّ
فمن هذا املنطلق وعلى .وإالّ فالقرآن الكرمي ليس هو بكتاب تارخييٍّ أو كتاب قصصي

تكلّم الناس يف املهد (،أتناول فقرة )إذ أيدتك بروح القدس(أساس من داللة قوله تعاىل 
فإنّ .ا علمنا أنّ املهد واللّحد كلمتان تطلقان على أول العمر وآخرهفإذ.أتدبرها) وكهال

هذه الفقرة تفيد أنّ املسيح قد جنّاه ربه من ميتة اللّعنة على الصليب فرتل حيا وهاجر من 
فلسطني إىل البالد اليت كان ملك العراق قد سىب اليهود من فلسطني إىل العراق فانتشروا 

،وأنه مات يف تلك البقاع )وكهال(ملسيح قد عاش عمرا مديدا،بداللة وأنّ ا.يف تلك البالد
هل مات (وهذه حقيقة بإمكان القارئ معرفتها بالتفصيل إذا طالع مؤلّفي .اليت هاجر إليها

  ).املسيح على الصليب ؟
  

وإذ ختلُق من الطني كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا (وأنتقل ألتدبر قوله تعاىل 
وقد ).حميط احمليط(اشتق من قولك خلق الشيء،ومعناه ملّسه ولينه ) ختلق(ففعل ).ذينبإ

أخذنا ذا املعىن من منطلق أنّ عملية اخللق اليت يقوم ا اللّه عز وجلّ، يستحيل أن يقدر 
وهذه إحدى صفات ترتيه ) خالّق(فاللّه .على القيام ا خملوق من دونه سبحانه وتعاىل

ا كلمة الطني.سةذاته املقدعملت هنا يف هذه اآلية استعارة للداللة على معىن .وأمفقد است
قال أنا خري منه خلقتين من ( ورد عن لسان إبليس 12ففي سورة األعراف اآلية .جمازي

. داللة على أنّ خاصية آدم عليه السالم كانت أشبه خباصية الطني).نار وخلقته من طني
على حني أنّ خاصية إبليس أشبه .ب لصوت ربه بسهولة ويسرفآدم لين الطبع يستجي

  ) كهيئة الطري(وأما قوله تعاىل .من العسري تليينها وتطويعها للصوت السماوي.خباصية النار
وقد وردت هذه الكاف لتشبيه عملية اخللق اليت تفيد التليني معىن .فالكاف كاف التشبيه

ل املسيح تربيتهم وتليني طباعهم وعادام بإذن ربهم جمازي أيضا وهو أنّ كلّ من سيحاو
وفق تعاليم السماء،سيعودون يشبهون الطري بسبب أنهم سيصبحون أناسا روحانيين دينياً 
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حيلّقون يف مساء الروحانية ويتقربون من خالقهم وجيذبون حمبته ورضوانه بإذن ربهم 
قيقي،وليس املسيح الذي هو أداة بني يديه عز ومن باب أنّ اللّه تعاىل هو اهلادي احل.أيضا
تنبيها إىل أنّ املسيح ،هو كسائر ).بإذين(فإشارة إىل هذه احلقيقة تكرر ورد لفظ .وجلّ

والدليل الذي يثبت صحة هذه املعاين .رسل اللّه تعاىل،ال ميلك قوة اهلداية واخللق الشخصية
فتنفخ فيها فتكون طرياً ( شأنه أكمل وقال اليت بينتها وذهبت إليها ، هو أنّ اللّه جلّ

فلو .مذكّر) الطني(مؤنثا،على حني أنّ ) فتنفخ فيها(أي أنّ اللّه تعاىل أورد ضمري .).بإذين
لكان ينبغي أن يقول فتنفخ فيه، .مبعناه احلقيقي) ختلق من الطني(كان تعاىل قد استعمل 

صية النفس البشرية وليس يف كياا فعملية النفخ تتم يف خا.وليس أن يقول فتنفخ فيها
فهذه هي معاين هذه اآليات اليت أوردها هذا القسيس،ومستندا فيما طرحه إىل فهم .املادي

فاملسيح .املفسرين القدماء رمحهم اللّه تعاىل البعيد عن حقيقة مضامني هذه اآليات الكرمية
عنه من اآليات ما كان الناصري كان بشرا ورسوال إىل بين إسرائيل وكان قد صدر 

وذه املعاين يكون القرآن الكرمي حني أورد ما .يصدر عن كلّ رسول مساويٍّ من آيات
فقد أورده ليصحح هذه املزاعم اليت أوردها كُتاب األناجيل .أورده حبق املسيح الناصري

  .بشأن شخصية املسيح عليه السالم
  

وقد أورد هذا ).إنكار الصلب( وعنوانه : من األسئلة التارخيية55الرد على السؤال 
 من سورة النساء اليت قال اللّه عز 157/158القسيس يف سؤاله األخري هذا، اآليات 

إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وما قتلوه وما ) اليهود(وقوهلم : (وجلّ فيها
ما هلم به من علمٍ إالّ اتباع صلبوه ولكن شبه هلم وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 

ومن مثّ فقد راح هذا .).بل رفعه اللّه إليه وكان اللّه عزيزا حكيما. الظن وما قتلوه يقينا
فلماذا ينكر القرآن صلب املسيح وقتله بأيدي اليهود،مع أنّ اليهود : (القسيس يقول

هو خرب صلب يعترفون بذلك،والنصارى يؤكّدونه ويفتخرون به ؟ واإلجنيل كلّه 
املسيح والبشارة به كفاد للبشر ؟ ويف القرآن عشرات اآليات اليت تفيد أنّ القرآن 

جاء مصادقا لما مع اليهود واملسيحيين من التوراة واإلجنيل ؟ ويذكر القرآن يف 
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إذ قال اللّه يا عيسى : (مواضع أخرى موت املسيح وقيامته وارتفاعه إىل السماء كقوله
  ملّا توفّيتين : (وفيه يقول املسيح).55: 3سورة آل عمران ) ( ورافعك إيلّإني متوفّيك

  
والسالم علي يوم : (ويقول أيضا).117: سورة املائدة ) (كُنت أنت الرقيب عليهم

أليس غريبا أن جييء من ينكر ). 33: سورة مرمي) (ولدت ويوم أموت ويوم أُبعثُ حيا
سنة ؟ إنّ حادثة الصلب حقيقة تارخيية سجلها صلب املسيح بعد حدوثه بستمائة 

 م كتب 325ويف جممع نيقية الذي انعقد سنة .الرومان واليونان واليهود واملسيحيون
أساقفة العامل املسيحي قانون اإلميان مقررا صلب املسيح ألجل خالصنا،وهو القانون 

آثار املسيحيين يف و! الذي يتلوه كلّ مسيحي يف كلّ كنيسة يف كلّ مكان وزمان 
 ر أحدنكالقرون العشرين الفائتة يف كلّ أحناء العامل حتمل شارات الصليب ؟ فكيف ي

  ).؟تارخيية الصليب 
إذا كنت يا عزيزي القسيس عبد اللّه عبد الفادي منطلقا : فأقول ردا على هذا االعتراض

 عقيدة بشأن املسيح ابن فيما ذكرته واعترضت عليه مما يعتقده أغلب مسلمي عصرنا من
فأنا .مرمي من أنّ القرآن ايد قد نفى أن يكون املسيح نفسه قد صلب أو يكون قد قتل

وذلك ألني أختلف مع هذه الغالبية .أعذرك وأعذر مجيع من سار على أثرك من أتباعك
 تقره من املسلمني ممن يعتقدون هذا االعتقاد الشائع بينهم خطأ، وهو االعتقاد الذي ال

أليس غريبا (وعليه فحق لك أن تتساءل . من سورة النساء157/158معطيات اآليتني 
إنّ اليهود (وأن تقول .)أن جييء من ينكر صلب املسيح بعد حدوثه بستمائة سنة ؟

فأنتم أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ). ؟يعترفون بذلك ويؤكّدونه ويعترفون به
ح مات على الصليب الذي كان بيالطس احلاكم الروماين قد تعتقدون جازمني بأنّ املسي

أمر بتعليقه عليه إرضاء ملطالبة اليهود الذين كانوا يتعاملون مع كلّ مدعٍ للنبوة ذا 
ويكون دافع سلوكهم هذا هو ما ورد يف سفر .فيقتلونه وذلك إلثبات كذب نبوته.التعامل
  .وميوت ملعونا).لكاذب يقتلأنّ النيب ا(  من معيار وهو 18/20التثنية 
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لكن أرجوك يا عزيزي القسيس أن تصغي إيلّ ولتحيط علما مبا أفهمه من هاتني اآليتني 
فأنا .هذا إن كنَت طالب حقيقة وتريد وجه اللّه وخامتة حسنة حلياتك الدنيوية.املذكورتني

 مع اليهود  من سورة النساء ،بأنّ مضموما اتفق157/158فهمت من مضمون اآليتني 
والنصارى من أنّ املسيح الناصري نفسه هو الذي علّقوه على الصليب وبقصد إماتته 

لكن ما نفته .عليه،وأنّ هاتني اآليتني مل تزعم أنّ أحدا غري املسيح قد علّقوه على الصليب
هاتان اآليتان،فلم يكن تعليق املسيح نفسه على الصليب ولكنهما نفتا موت املسيح على 

فاملسيح وإن علّقوه نفسه على خشبة الصليب،إال أنه مل يتم موته بعد تعليقه .بالصلي
بل إنّ الذين علّقوه كانوا قد أنزلوه من على الصليب حيا، ودفنوه حيا،وإنّ هذا .عليه

قد وصف ) وقام من بني األموات(التعبري الذي دأب كتبة األناجيل على ترديده وهو 
فاملسيح .الة راهنة ما كانت لتعين بأنّ املسيح كان ميتا وقامكتبة األناجيل من خالله ح

وهو على الصليب كان خمدرا بذاك السائل املخدر الذي سقوه إياه وهو على خشبة 
فكتبة األناجيل . وهي حقيقة ذكرها إجنيل يوحنا).أنا عطشان(الصليب وبعد أن قال 

ملسيح من على الصليب،وما كان وصفوا حالة راهنة شاهدها مجيع من كان ساعة إنزال ا
بني حاضري تعليق املسيح على الصليب وإنزاله من فوقه من أحد يدري هذه احلقيقة اليت 

هذا وإنّ السبب يف .ذكرا وهي أنّ املسيح كان خمدراً وأنزلوه حيا من فوق الصليب
وا هذا االعتقاد اعتقاد كتبة األناجيل مبوت املسيح وقيامته من بني األموات هو أنهم توارث

بطريق الرواية ليس إالّ ،وإنّ أحدا من كتبة األناجيل مل يشاهد حادثة صلب املسيح ومل 
كان ) قام من بني األموات(وإنّ اصطالح كتبة األناجيل .يتحقّق منها بنفسه شخصيا

 يدفعهم بطبيعة احلال ليصيغوا مجيع ما كتبوه بعد اعتقادهم هذا االعتقاد واملتعلّق بنهاية
املسيح، أن يكتبوه على أساس من هذا الفهم الذي توارثوه والذي كانوا عليه وقد أنزل 

  .اللّه تعاىل هذا القرآن الكرمي لتصحيح ما كتبه هؤالء خطأ
  

فإن أنت َوعيَت هذه احلقيقة اليت بينتها لك يا عزيزي القسيس املعترض،فقد حق لك أن 
لذات بتقدمي الدليل إلثبات مصداقية ما طرحته على تطالبين بعد هذا الذي بينته لك هنا با

وهو الطرح الذي جهله املفسرون املسلمون القدماء الذين كانوا قد تأثّروا .مسامعك آنفا
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والذين مل يتدبروا هاتني اآليتني .مبا كان رائجا بني مسيحيي زمام من اعتقاد خاطئ
وبداية تعال معي أختصر لك .صول تفسريهاملذكورتني بأنفسهم ومبنهجية القرآن الكرمي وأ

هذا الدليل الذي تطالبين به ، فأنا توصلت إليه بعد تدبري هاتني اآليتني مبنهجية القرآن 
واستنبطته من معطيات األناجيل األربعة املعاصرة اليت هي .الكرمي وأصول تفسريه من جهة

لت إليه بطريق التدبفقت مع ما توصاستنبطته من هذه األناجيل اليت .ربني يديك،واليت ات
 تالحظ بأنّ كاتبه ذكر 38: 12فافتح إجنيل متى على اإلصحاح .تكرز ا أنت ليل ار

. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيني قائلني يا معلّم نريد أن نرى منك آية(وقال 
فكما .النيب يونانجيلٌ شرير فاسق يلتمس آية،ولن يعطى سوى آية :فأجام وقال هلم

بقي يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال، فكذلك يبقى ابن اإلنسان يف جوف 
فإن كُنت يا عزيزي القسيس غري ذاكر ما ورد حرفيا ..).األرض ثالثة أيام وثالث ليال

فأعد (فقد ورد هناك يف سفر يونان .يف سفر يونان،فأنا أعيد نصه على مسامعك جمددا
. رب حوتا عظيما البتالع يونان،فكان يونان يف جوف احلوت ثالثة أيا وثالث ليايلال

) فأمر الرب احلوت،فقذف يونان إىل اليابسة..فصلّى يونان إىل الرب من جوف احلوت
وإنّ حقيقة هذا النص قد أكّدها القرآن العظيم من خالل قول اللّه تعاىل يف اآليات من 

للبث يف بطنه .فلوال أنه كان من املسبحني.مه احلوت وهو مليمفالتق(سورة الصافّات 
  .).فنبذناه غب العراء وهو سقيم.إىل يوم الدين

  
 اليت أوردا لك آنفا مل 12/37واآلن فسأحاول أن أثبت لك بأنّ نبوءة إجنيل متى 

دخول تتحقّق من الوجهة الزمنية، اليت هي ثالثة أيام وثالث ليال،بل حتقّقت من حيث 
فإن أثبت لك هذه احلقيقة  .املسيح حيا بطن القرب الذي وضعوه فيه وخروجه منه حيا

وبالتايل تعود .أكون قد أثبت لك بأنّ املسيح مل يكن ميتا حني أنزلوه من على الصليب
واآلن )املسيح مات وقام من بني األموات(باطلة كُرازتكم هذه اليت تكرزون ا من أنّ 

فأخذ ( فقد ورد فيه 27زيزي القسيس ما ورد يف نفس إجنيل مىت اإلصحاح لتطالع يا ع
يوسف اجلثمان،ولفّه يف كتان خالص ووضعه يف قربٍ له جديد كان قد حفر يف 

ويف الغد أي بعد يوم التهيئة ...الصخر،مثّ دحرج حجرا كبريا على باب القرب وانصرف



  205

يا سيد تذكَّرنا أنّ : بيالطس وقالوا لهللسبت،ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إىل
فمر بأن يحفظ القرب إىل اليوم .سأقوم بعد ثالثة أيام: ذاك املضلّل قال،إذ كان حيا

فيكون .قام من بني األموات: الثالث، لئال يأيت تالميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب
ذهبوا واحفظوه عندكم حرس،فا: فقال هلم بيالطس.التضليل اآلخر أسوأ من األول

وملّا انقضى السبت .فذهبوا وحفظوا القرب،فختموا احلجر وأقاموا عليه حرسا.كما ترون
وطلع فجر يوم األحد،جاءت مرمي ادلية ومرمي األخرى تنظران القرب،فإذا زلزالٌ 

ذلك بأنّ مالك الرب قد نزل  من السماء وجاء إىل احلجر فدحرجه .شديد قد حدث
فارتعد احلرس خوفا منه . منظره كالربق ولباسه أبيض كالثلجوكان,وجلس عليه

ال ختافا أنتما،أنا أعلم أنكما تطلبان يسوع : فقال املالك للمرأتني.وصاروا كاألموات
. فيه تعاليا فانظرا املوقع الذي كان قد وضع.املصلوب،إنه ليس ههنا، فقد قام كما قال
إنه قام من بني األموات،وهاهو ذا يتقدمكم : موأسرِعا يف الذهاب إىل تالميذه وقوال هل

  .).إىل اجلليل، فهناك ترونه،ها إني قد بلّغتكما
فمن خالل هذا النص اإلجنيلي يتبين لك يا عزيزي القسيس بأنّ املسيح دفن مساء يوم 

أي وقت انتهاء يوم اجلمعة وابتداء يوم السبت،ولذلك مسوا .اجلمعة عند غياب الشمس
الكتاب (.وفيه كان اليهود يهيئون لالحتفال بيوم السبت) يوم التهيئة(لوقت باسم ذاك ا

وقد تبين لك يا عزيزي القسيس من هذا النص اإلجنيلي أيضا بأنه مل .)34املقدس حاشية 
فإن أنت .يكن جلسد املسيح من وجود صباح يوم األحد عندما زارته مرمي واألخرى معها

ةن لك قُمَت اآلن بعملية صغرية، يتبية الواقعة ما بني مساء اجلمعة وما بني  حسابيبأنّ املد
فإن أنت قارنت هذه املدة مع ما ورد يف سفر .فجر يوم األحد،ال تتجاوز اراً وليلتني

،يتبين لك وجود ..)فكان يونان يف جوف احلوت ثالثة أيام وثالثة ليايل(يونان الذي قال 
  واآلن فإن أنت عدت إىل .واليت ذكرها سفر يونان.نصف املدة املطلوبةفارق زمينٍّ يقارب 

  
جيلٌ فاسد فاسق يطلب آية،ولن تعطى له (نص نبوءة املسيح اليت أوردها اإلجنيل وهي 

تكون قد أدركت بأنّ كتبة األناجيل حني أضافوا على ألفاظ هذه  ..) سوى آية يونان
، أنّ كتبة األناجيل قد أضافوا هذه األلفاظ بدافع  ) ليالثالثة أيام وثالث(النبوءة كلمات 
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ثالثة (وأنّ هذه الكلمات .ما يف واقعة سفر يونان النيب من شرح ملا حدث مع النيب يونس
ال يعقلُ أن تكون من أصل نبوءة املسيح،وإال تكون هذه النبوءة مل ) أيام وثالث ليايل
لنبوءة اليت تنبأ ا السيد املسيح،كان القصد القصد من هذه امع أنّ ..تتحقّق وكاذبة

منها أنّ املسيح سيرتل من على الصليب حيا ويدخل القرب حيا خمدرا،وخيرج من قربه 
فإن سلّمت معي يا عزيزي .بعد أن تزول عنه حالة التخدير الذي كانت قد متلّكتهحيا 

 هذه احلالة ال نعود ندقّق معا ففي.القسيس ذا التحليل وهذا االستنباط الذي ذكرته لك
  .يف طول املدة اليت بقي املسيح خالهلا يف القرب الذي وضعوه فيه

  
وعلى هذه الصورة يكون القرآن الكرمي قد نبه إىل هذه احلقيقة اليت بينتها لك آنفا،وهو أنّ 

ا دخل املسيح قد شابه حاله حال يونان النيب من حيث دخول املسيح بطن القرب حيا، كم
ومن حيث خروج املسيح حيا من القرب الذي وضعوه فيه كما .يونان النيب بطن احلوت حيا

فهذه حقيقة لفت القرآن الكرمي أنظار املسيحيين .خرج يونان النيب من بطن احلوت حيا
وما قتلوه (إليها وذلك بعد ستمائة سنة من حادثة الصلب، ومن خالل قول اللّه عز وجلّ 

 ولكن شبه هلم وإنّ الذي اختلفوا فيه لفي شكٍّ منه ما هلم به من علم إالّ وما صلبوه
باع الظنهم أماتوا املسيح على الصليب.).اتفاحلقيقة .واملعىن هو أنّ اليهود وإن زعموا أن

ولكن شبه هلم املسيح بأنه متّ صلبه .هي أنهم مل يتيقّنوا من موت املسيح على الصليب
فال يسمى مصلوب إالّ كلّ من علّقوه على . لية صلب املسيح كانت ناقصةوأنّ عم.وقتله

فإن أنت َوعيَت يا عزيزي القسيس .ووفق معيار  العهد القدمي نفسه.الصليب وأماتوه عليه
وأنّ كلّ من علّقوه على .بأنّ كلّ من وقع يف املاء ومل يغرق فيه ومل ميت،فال يسمى غريقا

تعود تدرك بأنّ ما ورد يف القرآن . حبل املشنقة،فال يسمى مشنوقاحبل املشنقة،وانقطع به
مل يكن القصد منه أنّ املسيح مل يعلّق على ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم(الكرمي 
بل معناه أنّ اليهود وإن متكّنوا من تعليق املسيح على الصليب فلم يتمكّنوا من .الصليب

ومل يفطنوا إىل أنّ املسيح بقي على الصليب .م بأنهم قتلوا املسيحوقد شبه هل.إماتته عليه
وأنّ اللّه العزيز قد حفظ املسيح ذا األسلوب   من .حيا وأنزلوه من فوق الصليب حيا

واستنادا . ميتة اللّعنة اليت أرادها اليهود للمسيح عليه السالم إلثبات كونه كاذبا فيما ادعاه
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 إخواننا املسيحيون الذين مل ينتبهوا إىل هذه احلقيقة اليت بينتها لك إىل هذا املنطلق يكون
  على حني أنّ املسيح كان قد ختدر وهو. آنفا قد اعتقدوا مبوت املسيح على الصليب خطأ

،فقد ختدر من خالل كمية املخدر اليت صاح بأنه عطشان فوق خشبة الصليب وبعد أن 
 اها بواسطة إسفنجةبوه إيفإذا أردت  .مربوطة برأس قصبة،وكما ورد يف إجنيل يوحناشر

يا عزيزي القسيس االستزادة من املعلومات حول هذا الطرح الذي طرحته هاتان اآليتان 
فما عليك إالّ أن تراجع مؤلّفي الذي بات مشهورا يف وطين .املذكورتان من سورة النساء

وعنوانه .أي رجل كنيسة أن يرد عليهسورية احلبيبة منذ عدة سنوات،والذي مل يستطع 
وبإمكانك أن تطلبه مني عن طريق الربيد األلكتروينّ ). ؟هل مات املسيح على الصليب(

فإن أنت مل تقتنع مبا قرأته يف املؤلَّف املشار إليه،فتعال ندعو اللّه تعاىل .وحسب األصول
هر احلقيقة وليظهر من كان على بعد هذا البيان الذي أوردته لك هنا أن ندعو معا ربنا ليظ

وننتظر سوية أيضا،لننظر على من ترتل لعنة اللّه تعاىل،تلك .خطأ ومن هو على صواب
  .اللعنة اإلهلية اليت ال ترتل إال على الكاذبني املضلّلني

 فال).بل رفعه اللّه إليه وكان اللّه عزيزا حكيما(أما استداللك يا عزيزي القسيس باآلية 
بل تعين أنّ املسيح بات .ه اآلية بأنّ اللّه تعاىل قد رفع املسيح الناصري إىل السماءتعين هذ

مقربا من ربه وخالفا إلرادة اليهود الذين أرادوا إماتته على الصليب ليثبتوا بأنّ املسيح 
فإن .وإليك الدليل على مصداقية هذه احلقيقة اليت نبهتك إليها آنفا.عليه السالم كان كاذبا

وكاتبه مسيحي مثلك،يتبين لك بأنّ فعل الرفع إذا ورد ) حميط احمليط(نت راجعت معجم أ
فأنت تقول رفعين امللك إليه، .إالّ معىن التقريب) رافعك(فال تعين كلمة ) إىل(بعده صلة 

إني متوفّيك (وأما استداللك بقول اللّه تعاىل ).راجع معجم حميط احمليط(مبعىن قربين منه 
املشهور،يتبين لك بأنّ  ) لسان العرب(ومن خالل مراجعتك ملعجم ..).إيلّورافعك 

فعل التوفّي إذا كان املتوفّى إنسان،وكان املتوفّي هو اللّه تعاىل،وكان الفعل فعل التوفّي  
وعليه يكون قول اللّه ) راجع لسان العرب وحميط احمليط(فال يعين فعل التوفّي إال املوت 

. ال يفهم منه بأنّ اللّه تعاىل قد رفع املسيح إىل السماء..) ك ورافعك إيلّإين متوفّي (تعاىل
بل يعين هذا القول .يف نص هذه اآلية الكرمية) إىل السماء(خصوصا وأنه ال توجد كلمة 

 صادق: ( اإلهلي ك نيبي إثباتا من طريف أنب روحك مني مميتك ومقرومعلوم بأنّ ).أن
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بترتيب موت املسيح الناصري ( يكون ..) إين متوفّيك ورافعك إيلّ (ىلالرفع يف قوله تعا
وما دامت اآلية .ومبعىن تقريبه منه سبحانه وتعاىل ) أوال،ومن مثّ رفعه إىل اللّه تعاىل 

  .فإنّ مضمون هذه اآلية الثانية محل للقارئ ناحية اإلجياب.األوىل قد تضمنت النفي
ة ذكرا لك يف هذا البيان،وال تتعجل يف حكمك على ففكّر يا عزيزي القسيس بكل كلم

وأمعن نظرك جيدا يف دالالت هذه اآليات ووفق ما أثبته لك من معانيها .هذه األمور
ودالالا،وأعد حسابك مع معتقداتك هذه اليت ورثتها أنت بدون تدبرٍ ومتحيص،وتقليدا 

.  مجريات حياة املسيح عليه السالملكلّ الذين سبقوك واعتقدوا اعتقادك املخالف حلقائق
  . وذا أكون قد أيت الرد على أسئلة االعتراضات التارخيية.والعاقبة للمتقني

  ] الرد على اجلزء الثالث املشتمل على أسئلة أخالقية[
  

وأنا حني استعرضت األسئلة األخالقية اليت عرضها هذا القسيس يف اجلزء الثالث   
فقد الحظت بأنه يسري على نفس منهجه الذي سار ).لقرآن معصوم ؟هل ا(من مؤلّفه 

بل يعتمد .فهذا القسيس ال يتدبر مضامني اآليات القرآنية بنفسه.عليه يف اجلزأين املاضيني
تفسري البيضاوي خاصة فيما يعترض عليه،ولذلك فال يصح أصال أن يعنون مؤلّفه بعنوان 

 ال يرد على القرآن أصال ولكنه يردُّ على ما أورده بسبب أنه) هل القرآن معصوم ؟(
هذا املفسر األعجمي الذي مل ينتهج يف تفسريه منهجا معينا واضحا، .البيضاوي يف تفسريه

ومع ذلك أتواضع وأحاول يف .ومل يعتمد أصوال للتفسري نابعة من كتاب اللّه العزيز نفسه
  .ث من اعتراضات،تفنيد ما أورده القسيس منهالرد على ما اشتمل عليه هذا  اجلزء الثال

  
وقد أورد ).حتليل إنكار اللّه(وعنوانه : الرد على السؤال األول من األسئلة األخالقية

من كفر من بعد إميانه إال من ( من سورة النحل اليت ورد فيها 106هذا املعترض اآلية 
صدرا فعليهم غضب من اللّه وهلم أُكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر 

روي أنّ قريشا أكرهوا : :وفسرها البيضاوي بقوله: (وأضاف وقال .).عذاب عظيم
فربطوا سميةَ بني بعريين ،وجيء حبربة بقلبها، .عمارا وأباه ياسرا،وأمه سمية على االرتداد

. ل قتيلني يف اإلسالمومها أو.وقتلوا ياسرا.فقُتلَت.وقالوا إنك أسلمت من أجل الرجال
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كال إنّ : فقال.يا رسول اللّه إنّ عمارا كفر: فقيل.وأعطاهم عماٌر بلسانه ما أرادوا مكَرها
فأتى عمار رسول اللّه .عمارا مليء إميانا من قرنه إىل قدمه،واختلط اإلميان بلحمه ودمه

وهو دليلٌ .م مبا قُلتإن عادوا إليك فعد هل: فجعل رسول اللّه ميسح وهو يقول.وهو يبكي
. وبعد أن أورد هذا القسيس ما أورده البيضاوي.". على جواز التكلّم بالكفر عند اإلكراه
هل من األمانة أن يزور اإلنسان يف : وحنن نسأل: (فقد استند إىل مضمونه وراح يقول

ام الناس ومن أنكرين قُد"قال املسيح ؟ عقيدته وينكر إهله احلي يف سبيل إرضاء الناس 
  . قد أحدث إجنازا عظيما قال هذا وكأنه ) ). 9: 12لوقا (ينكَر قُدام مالئكة اللّه 

  
  

لنناقش أوال مضمون ما استدلّ به القسيس من قول للمسيح الوارد يف : فأقول ردا عليه
ا فهذ.إجنيل لوقا،واستدلّ به على إثبات ما اعتربه نقصا وعيبا أخالقيا يف القرآن ايد

قال ).ومن أنكرين قُدام الناس ينكَر قُدام مالئكة اللّه(املعترض نقل لنا بأنّ املسيح قال 
عليك (هذان ويف وقت كان قد خاطب فيه املسيح بطرس الرسول يف مكان آخر قائال 

 عن املسيح وهو 35-34: 26فأقول قد ورد يف إجنيل متى اإلصحاح ).تقوم كنيسيت
 يسوع احلق أقول لك إنك يف هذه اللّيلة قبل أن يصيح ديك قال له(خياطب بطرس 

وبعد ).ولو اضطررت أن أموت معك ال أُنكرك: قال له بطرس. تنكرين ثالثَ مرات
فقد .أن أورد كاتب إجنيل متى قصة إلقاء القبض على املسيح الناصري يف هذا اإلصحاح

فجاءت إليه .سا خارجا يف الدارأما بطرس فكان جال: (أورد يف نفس اإلصحاح يقول
لست أدري ما : فأنكر قُدام اجلميع قائال. جاريةٌ قائلةً وأنت كُنت مع يسوع اجلليلي

وهذا كان مع يسوع : مثّ إذ خرج إىل الدهليز رأته أُخرى فقالت للذين هناك.تقولني
  قيام وقالوا وبعد قليلٍ جاء ال.فأنكر أيضا بقسمٍ إني لست أعرف هذا الرجل.الناصري

  
فابتدأ حينئذ يلعن وحيلف إني ال أعرف .لبطرس حقّا أنت أيضا منهم فإنّ لُغتك تظهِرك

فتذكّر بطرس كالم يسوع الذي قال له إنك قبل أن .وللوقت صاح الديك.الرجل
هذا وإنّ إنكار بطرس للمسيح أورده إجنيل مرقس .).يصيح الديك تنكرين ثالث مرات
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 ،وعليه فهو حقيقة قائمة بذاا ومستندة إىل تنبؤ 31-30: 14اإلصحاح أيضا يف 
فانتهر ( عن املسيح انه 33: 8بل وأورد إجنيل مرقس يف اإلصحاح .املسيح ذاته حبدوثها

فانطالقا مما .).ألنك ال تم مبا للّه لكن مبا للناس.بطرس قائال اذهب عني يا شيطان
ض من أنّ الذي ينكر املسيح قدام الناس يْنكَر قدام مالئكة أورده هذا القسيس املعتر

وكان املسيح قد .فها أنّ بطرس الرسول الذي أنكر املسيح ثالث مرات قدام الناس.اللّه
فإنّ كاتب إجنيل يوحنا . مساه شيطان أيضا ووفق رواية إجنيل مرقس اليت أوردناها آنفا

هذه مرةٌ ثالثةٌ ظهر يسوع لتالميذه بعد ما  (17 – 14 : 21أورد يقول يف اإلصحاح 
قال .أحتبين أكثر من هؤالء: فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بن يونا.قام من األموات

يا مسعان بن : قال له أيضا ثانيةً.قال له ارع خرايف.له نعم  يارب أنت تعلم أني أحبك
قال له ثالثةً يا .قال له ارع غنمي.ي أُحبكقال له نعم يا رب أنت تعلم أن.يونا أحتبين

فحزن بطرس ألنه قال له ثالثةً أحتبين،فقال له يا رب أنت تعلم .مسعان بن يونا أحتبين
  .).ارع غنمي: قال له يسوع . أنت تعرف أين أحبك.كلَّ شيء

ي نصٍّ فبأ: ويف حال وجود هذه املتناقضات من النصوص واألقوال،نسأل هذا القسيس
أ نأخذ باعتراضك الذي قلت فيه بأنّ الذي يزور عقيدته وينكر إهله احلي يف سبيل : نأخذ

واستنادا العتراضك هذا فإنّ بطرس الرسول سينكر .إرضاء الناس يْنكر قدام مالئكة اللّه
ومع ذلك فقد خاطب املسيح الناصري بطرس الرسول وبعدما ظهر .أمام مالئكة اللّه

خاطبه .ه بعد حادثة الصلب،وبعد أن أنكر بطرس الرسول  املسيح ثالث مراتلتالميذ
، ومكررا هذه اجلملة  يا مسعان بن يونا ارع غنمي: املسيح،ومتناقضا مع نفسه،وقال له

ثالث مرات ؟ أم نكذّب كاتب إجنيل يوحنا الذي أورد هذه الرواية اليت تتناقض مع ما 
 ؟ فاألسف أنّ 9: 12ا أورده كاتب إجنيل لوقا اإلصحاح ذكرته أنت،ومستندا فيه إىل م

فلم .تعصُّب هذا القسيس أعمى بصره عن وجود مجيع هذه النصوص اإلجنيلية املتناقضة
به الدييند االعتراض،وبدافع تعصرالقرآين بنفسه، واعترض عليه ،و ر النصيتدب.  

  
  من سورة النحل، 106الوارد يف اآلية ومع ذلك فإني أحاول تدبُّر هذا النص القرآين 

إنّ هذا القسيس قد اعتاد أن يقطع بعض النصوص عن سباقها وسياقها، وليعطيها : وأقول
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وأورد للقارئ اآليات .ومنها هذا النص بالذات.معان ودالالت ال تفيدها تلك النصوص
ن بآيات اللّه ال يهديهم إنّ الذين ال يؤمنو: (اليت ورد هذا النص القرآين يف سياقها ،وهي

أليم وهلم عذاب الذين ال يؤمنون بآيات اللّه وأولئك هم .اللّه ما يفتري الكذبإن
من كفر باللّه من بعد إميانه إال من أُكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من .الكاذبون

 استحبوا ذلك بأنهم.شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللّه وهلم عذاب عظيم
أولئك الذين طبع اللّه على .احلياة الدنيا على اآلخرة وأنّ اللّه ال يهدي القوم الكافرين

.). ال جرم أنهم يف اآلخرة هم الغافلون.قلوم ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
 فاملالحظ من هذه اآليات أنها قد صيغت بصياغة عامة وشاملة الدالالت،وبصياغة بالغية

  وقد نبه اللّه تعاىل أذهاننا فيها إىل أنّ الذين ينطلقون يف تفكريهم من منطلقٍ.دستورية
  
  

 ماديٍ حبت ، معتقدين بأنّ هذا الكون وما فيه وجد من نفسه،وال توجد هناك عالمات 
وهذه إشارة إىل شرحية .مؤشرة على أنّ هذا الكون خملوق وأنّ كلّ من فيه خملوق أيضا

فاللّه عز وجلّ ينبه أذهان . من الناس املتواجدين يف كلّ مكان من هذا العاملامللحدين
هؤالء ويقول هلم إن هم ظلّوا ثابتني على إحلادهم،وغري عابئني جبميع هذه العالمات اليت 

ويكون تعاىل قد أشار بذلك إىل ظهور سلسلة الرسل .دلّت على وجود خالق هلذا العامل
والذين قاومهم امللحدون والتقليديون جبميع ما .ربهم هلداية خلقهواألنبياء الذين بعثهم 

أوتوا من قوة،ومع ذلك فإنّ رسل اللّه وأنبياءه انتصروا يف اية املطاف، بالرغم من قلّة 
فينب اللّه عز وجلّ هؤالء إىل آيات اللّه تعاىل اليت ظهرت عرب تاريخ .عددهم وقلّة َعتادهم

ال يهديهم اللّه وهلم (على وجوده سبحانه،فيطلعهم على قَدره األزيلّ وهو البشرية والدالّة 
بل وأضاف .وال يقف اللّه جلّ شأنه عند هذا احلد من بيان قدره القدري.).عذاب أليم

إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون (بيان حقيقة متعلّقة ذه الشرحية من الناس وقال 
مبعىن أنّ افتراء الكذب من شيمِ هذه الشرحية من .).لكاذبونبآيات اللّه وأولئك هم ا

. الناس وخاصةً منهم فئة السياسيين،الذين ال يعرفون للصدق معىن يف تعاملهم مع اآلخرين
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ولذلك فقد أى تعاىل .فأولئك يفترون الكذب على الناس حملاربة رسل اللّه وأنبيائه الكرام
  ) . بونوأولئك هم الكاذ(هذه اآلية وقال 

  
فلما فرغ اللّه عز وجلّ من بيان هذه احلقيقة اليت بينتها آنفا،وبصياغة بالغية دستورية ، 

من (فقد راح تعاىل يستدرك ويستثين فئةً صغريةً من هذه الشرحية اليت تكلّم عنها،قائال 
ح بالكفر كفر باللّه من بعد إميانه إال من أُكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شر

 وهذه هي اآلية اليت اقتطعها هذا .).صدرا فعليهم غضب من اللّه وهلم عذاب عظيم
القسيس عن سباقها الذي بيناه،واستند هذا القسيس يف اعتراضه إىل ما فهمه منها 

إنّ سباق هذه اآلية الكرمية يدلّ على أنّ اللّه عز وجلّ يف : فأقول.البيضاوي يف تفسريه
استثىن فئة من امللحدين ورثت اإلميان بوجود اللّه تعاىل عن اآلباء لكن قوله هذا قد 

األنظمة اإلحلادية اليت انضم هؤالء إليهم يف احلكم وتصريف األمور،اضطرم ليتخذوا 
  اإلحلاد هلم منهجا حياتيا،فكفروا بوجود اللّه تعاىل من بعد إميام الذي ورثوه بصورة

من الناس قلوم مطمئنةٌ إىل عقيدة وجود اللّه تعاىل،لكنهم مكرهني فهذه الفئة . تقليدية
فيقول اللّه تعاىل إنّ هذه الفئة من الناس .على التظاهر باإلحلاد والكفر بوجود اللّه عز وجلّ

ال يهديهم اللّه وهلم (ال ينطبق عليها القدر اإلهلي الذي بينه سبحانه وتعاىل من قبل وهو 
 من اجلائز أن يصدر عن هؤالء ما يستدعي من ربهم هدايتهم إىل احلق بل.) عذاب أليم

  .وبالتايل يستثَنون من العذاب األليم
  

بالكُفر صدرا فعليهم غضب  ولكن من شرح(ومن مثّ استدرك اللّه تعاىل من جديد وقال 
ك علما بأنّ اللّه عز وجلّ كان قد حذف حرف االستدرا.).من اللّه وهلم عذاب أليم

وبعد أن .من صدر هذه اآلية الكرمية لئال يتكرر ورود حرفا استدراك يف آية واحدة) لكن(
  : فرغ اللّه تعاىل من بيان هذا االستدراك املصاغ ذه الصياغة البالغية املعجزة،تابع وقال 

. ذلك بأنهم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأنّ اللّه ال يهدي القوم الكافرين(
 مبعىن أنّ.).لئك الذين طبع اللّه على قلوم ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلونأو

وكلّّ .هذه الشرحية امللحدة باللّه تعاىل واملنكرة لوجوده،ال يبحثون يف األصل عن احلقيقة
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مهّهم االغتراف من ملذّات هذه احلياة الدنيا،وكأنها هي املآل واملصري،وليس بعدها من 
أولئك الناس ما عادوا يصغون إىل أصوات أفئدم اليت تستشعر وجود خالق ف.حياة آخره
. وما عادوا يصغون بآذام إىل ما يقدم هلم من أدلّة عقلية تثبت وجود خالق.هلذا الكون

طبع (وهذا هو معىن قوله تعاىل .وما عادت عيوم تبصر مجريات األمور ببصرية نافذة
وإنّ ما يؤكّد مصداقية هذا املعىن الذي ذهبنا ). وأبصارهماللّه على قلوم ومسعهم

ومن باب أنّ .). وأولئك هم الغافلون(إليه،هو أنّ اللّه تعاىل أى هذه اآلية بقوله تعاىل 
  أي أنّ هذه الشرحية  ).حميط احمليط. (فهو غافل.تركه وسها عنه: فعل غفلَ عنه،معناه

  
عادت واحلال هذه غافلة قلوا ومسعهم وأبصارهم عن امللحدة الكافرة بوجود اللّه تعاىل 

كلّ ما ميتُّ إىل موضوع التحقيق يف الصوت السماوي الذي يناديهم عن طريق رسل اللّه 
من خالل .وعلى هذه الصورة أكون قد رددت طعن هذا القسيس إىل حنره.وأنبيائه الكرام

ومن خالل هذا الشرح هلذه اآلية .كشفي تلك التناقضات اإلجنيلية اليت أتيت على ذكرها
القرآنية اليت استدلّ ا هذا القسيس خطأ،وبدافع من قصور فهمه ملضموا،وبدافع من 

  .تعصبه الديين وعقله التقليدي
وأورد ).حتليل احلنث يف القسم(وعنوانه : الرد على السؤال الثاين من األسئلة األخالقية

ال يؤاخذكم اللّه باللّغو يف أميانكم (البقرة الوارد فيها  من سورة 225هذا املعترض اآلية 
ومن مثّ عمد إىل تقدمي تفسري .).ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قُلوبكم واللّه غفور حليم

ولغو .الساقط الذي ال نعتد به من كالمٍ وغريه(والقائل عن اللّغو ) اللّغو(البيضاوي لكلمة 
ال واللّه : كقول العرب.سان أو تكلّم به جاهال معناهكما سبق به اللّ.اليمني ما ال عقد معه

واملعىن ال ) ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم (لقوله .وبلى واللّه رد التأكيد
ولكن يؤاخذكم ما أو بإحدامها مبا .يؤاخذكم اللّه بعقوبة وال كفّارة مبا ال قصد منه
  اللّغو أن حيلَف الرجل:  أبو حنيفةوقال.قصدمت من اإلميان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم

واملعىن ال يؤاخذكم مبا أخطأمت فيه من اإلميان ولكن يعاقبكم مبا .بناء على ظنه الكذب
  .). تعمدمت الكذب فيه
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 من سورة  البقرة،فقد راح 225وبعد أن نقل هذا القسيس تفسري البيضاوي لآلية 
 والشرف أن يكذب اإلنسان ؟ هل من مقومات النبل: وحنن نسأل: (يعترض ويقول
" وما زاد على ذلك فهو من الشرير.ليكُن كالمكُم نعم، نعم،ال ، ال : "يقول املسيح

  ).12 / 5، ويعقوب 5/37: مىت(
  

 بشأن 74 – 73: 26: ورد يف إجنيل متى اإلصحاح: فأقول ردا على هذا االعتراض
ليلٍ جاء القيام وقالوا لبطرس وبعد ق: (أعظم تالميذ املسيح وهو بطرس الرسول ما يلي

. فابتدأ حينئذ يلعن وحيلف إني ال أعرف الرجل.حقّا أنت أيضا منهم فإنّ لُغتك تظهرك
فتذكّر بطرس كالم يسوع الذي قال له إنك قبل أن يصيح .وللوقت صاح الديك

جنيلي بأنّ يتبين من هذا النص اإلو.).فخرج وبكى بكاء مرا.الديك تنكرين ثالث مرات
ومع ذلك فقد أوكله .بطرس الرسول قد أقسم كذبا وخالفا ملقومات النبل والشرف

املسيح الناصري أن يرع خرافه يف غيابه بعد حادثة الصلب،وبعد أن ظهر املسيح لتالميذه 
فكيف كان قد أحلّ .للمرة الثالثة،وكما هو وارد يف اإلصحاح األخري من إجنيل يوحنا

 بطرس أن حيلف ويكذب، ومع ذلك تغاضى عنه ،وطلب منه أن يرعى املسيح لسمعان
خرافه الضالّة الذين التحقوا به من خراف بين إسرائيل ؟ فبطرس مبيزان هذا القسيس غري 

وأنا ال أريد أن أضرب أمثلة .ومع ذلك فعليه تقوم كنيسة املسيح.نبيل وال هو بشريف
ومع ذلك أتواضع ألرد .ومن كتابه املقدس أيضاأخرى غري هذا املثال املفحم هلذا املعترض،

   من سورة البقرة،225على ما اعترض به هذا املعترض على مضمون اآلية 
آخذه بذنبه عاتبه :اشتق من قولك) ال يؤاخذكم(ففعل .لنتدبر هذه اآلية بدايةً: فأقول

باللّغو يف (اىل وأما قوله تع.واملأخذ هو املنهج واملسلك مجعه مآخذ.والمه عليه وعاقبه
. فهي مصدر وماال يعتدُّ به من كالم وغريه) اللّغو(وأما كلمة .فالباء لالستعانة) أميانكم

اللّغو من اليمني هو أن حيلف اإلنسان على شيٍء وهو يرى أنه كذلك، : ويف التعريفات
  ) معجم حميط احمليط.(وليس كما يرى يف الواقع
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واآلن لنرجع إىل اآلية اليت . من سورة البقرة225ة فهذه هي دالالت ألفاظ هذه اآلي
وال جتعلوا اللّه عرضةً ألميانكم : (فاللّه عز وجلّ قال يف السباق.وردت قبلها ويف سباقها

والظاهر من دالالت هذه اآلية .).أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس واللّه مسيع عليم
املؤمنني باللّه ورسوله أن يصلحوا أنفسهم وذلك بأن يعظ فئة  الكرمية هو أنّ اللّه عز وجلّ

يبتعدوا عما اعتاد عليه العرب يف اجلاهلية الذين يقسمون على اإلنسان الذي يريدون أن 
يربوه ويساعدوه،ويقسموا لبيان أنهم يقدمون على ما يقدمون عليه بقصد اإلصالح بني 

ه عز وجلّ يعظ املؤمنني ليبتعدوا عن تلك العادة فاللّ.الناس،فيقولون ال واللّه وبلى واللّه
) واللّه مسيع عليم(وقد نبههم اللّه جلّ شأنه وقال .السيئة اليت تحطُّ من قْدر اللّه تعاىل

أي ) العليم(وهو .فهو يسمع ما تقولونه وتقدمون عليه) السميع(مبعىن أنّ اللّه تعاىل هو 
ا ورثتموه من عادة سيئة،أم أنكم أقسمتم لتحقيق وأنه يعلم هل أنكم أقسمتم بتأثري م

واستنادا إىل ما .مقصد يف أنفسكم ومن أجل إقناع املخاطب مبا تريدون أن تقنعوهم به
ال يؤاخذكم اللّه باللّغو يف أميانكم ولكن (ورد يف هذا السباق يصبح معىن قوله تعاىل 

للّه الذي من أمسائه احلسىن أنه أنّ ا.).يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم واللّه غفور حليم
مبعىن أنه تعاىل يغفر ما يصدر عن عبده من لغو، .وبصيغة االستدراك) حليم(وأنه ) غفور(

فإنه جلّ شأنه لن يتعجل بلومكم ومعاقبتكم .وحيلم عليه إىل أن يرجع عن عاداته السيئة
بل سيعاملكم بالعفو .ثةعلى ما يصدر عنكم من عادة اللّغو بالقسم يف تلك احلاالت الثال

والغفران ملا يصدر عنكم من لغو يف أميانكم،ما دمتم تسعون لترك تلك العادة املتوارثة ، 
   من 225فهذا هو مضمون هذه اآلية .ولتقسموا إذا أقسمتم يف املوقع املناسب لليمني

  
. نث يف القسمسورة البقرة اليت استدلّ ا هذا القسيس إلثبات أن القرآن الكرمي حيلّل احل

على حني أنين أثبت بأنّ مضمون هذه اآلية الكرمية إذا ربطناه بسباقه وسياقه فال يفهم منه 
ما فهمه هذا القسيس منه وال مافهمه منه مرجعه البيضاوي الذي مل يفهم مضمون هذه 

ها يف فهذه اآلية تنهى عن عادة جاهلية سيئة اعتاد العرب علي.اآلية وفَق ما توصلت إليه
فهذه اآلية تنهى عن اللّغو يف األميان،وال حتلّها وال تشجع .أحاديثهم وهم يتحاورون بينهم

علما بأنّ هذا الوعظ الذي وعظته هذه اآلية واليت قبلها ورد بصدد حلف .عليها إطالقا
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 وال جيوز قطع.اليمني على الزوجة بالطالق تسرعا وبدافعٍ من هذه العادة السيئة املتوارثة
مضمون هذه اآلية واليت قبلها عن حملّها املوضوعي من التسلسل املوضوعي ملضامني 

وعلى هذه  الصورة أكون قد أفحمت هذا القسيس مما هو وارد يف . اآليات الكرمية
ومن .أناجيله من تناقضات ختالف ما استدلّ به ردا على مضمون اآلية اخلطأ فهذا من جهة

فهل .ن خالل بياين  املعاين احلقيقية هلذه اآلية اليت استدلّ ا خطأجهة ثانية فقد أفحمته م
سيتعظ هذا القسيس مبا أتيت على بيانه مدعما باحلجج والرباهني الساطعة ؟ علما بأني 

بأنّ الذي يتعجل ويلقي ميني الطالق على ) نظام الزواج يف اإلسالم(وضحت يف مؤلّفي 
ومن باب أنّ اجلهة اليت عقدت عقد الزواج هي .املذكورزوجته،فال يعمل على ميينه 

  .املخولة بفسخ عقد الزواج الذي عقدته، ولكن وفقا لتعاليم القرآن الكرمي
  
  

وقد أورد ).حتليل اإلغراء باملال(وعنوانه : الرد على السؤال الثالث من األسئلة األخالقية
إنما الصدقات للفقراء (لّه تعاىل فيها  من سورة التوبة اليت قال ال60هذا املعترض اآلية 

واملساكني والعاملني عليها واملؤلّفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اللّه وابن 
وأضاف ما فسر به البيضاوي هذه اآلية .).السبيل فريضةً من اللّه واللّه عليم حكيم

أو أشراف قد يترقّب .ستألف قلومقوٌم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه في"املؤلّفة قلوم : (وهو
وقد أعطى رسول اللّه عيينة بن حصن واألقرع بن بن .بإعطائهم ومراعام إسالم نظرائهم
كان ) ص(وقيل أشراٌف يستألفون على أن يسلموا فإنه.حابس والعباس بن مرداس لذلك

وقيل .ا نعي الزكاةوقد عد منهم من يؤلّف قلبه بشيء منها على قتال الكفّار وم.يعطيهم
ومن مثّ فقد راح .فلما أعزه اللّه وأكثر أهله سقط.كان سهم املؤلّفة لتكثري سواد اإلسالم

هل يبيح الدين اإلغراء باملال للدخول فيه ؟ : وحنن نسأل: (هذا القسيس يعترض ويقول
ال يعترب وهل يؤجر الناس ويرشون ليهددوا ويقتلوا الذين ال يرغبون فيه ؟ وهل هذا امل

  ).زكاة وصدقةً أم يعترب رشوةً ومفسدة ؟ 
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هذا القسيس يرجع  أفال يالحظ القارئ العزيز كيف أنّ: فأقول ردا على هذا االعتراض
عند حماولته فهم مضامني اآليات القرآنية إىل تفسري البيضاوي خاصة ؟ وال يحملُ نفسه 

ات على أقلّ تقدير ؟ ولينظر القارئ عبء مراجعة ألفاظ كلّ كلمة وردت يف تلك اآلي
الواردة يف هذه اآلية وفق ما  ) املؤلّفة قلوم(كيف اعترض هذا القسيس على كلمة 

فهمها البيضاوي الذي اعتمد يف فهمها على القال والقيل،وليس حسب داللتها اللّغوية ؟ 
ومل .ملا وصله من قال وقالاستنادا ) املؤلّفة قلوم(والدليل الذي يؤكّد بأنّ البيضاوي فهم 

يرجع يف فهمه هلذا املصطلح القرآين إىل معاجم اللّغة العربية،هو أنّ البيضاوي وبعد أن 
عدد لنا بعض أمساء من كانوا قد أُعطوا من أموال الصدقات كغيينة بن حصن،واألقرع 

وبعد .).مواوقيل أشراف يستألفون على أن يسل: (فإنه أردف يقول.،والعباس بن مرداس
فلما أعزه .وقيل كان سهم املؤلّفة لتكثري سواد اإلسالم: (أن فرغ من ذكرهم عاد يقول

يؤكّد .وقيل وقيل) املؤلّفة قلوم(فقول البيضاوي وهو يفسر .).اللّه وأكثر أهله سقط
وهل يؤخذ مبعاين استند .بأنّ البيضاوي قد اعتمد يف تفسريه هلا على روايات قيل  وقيل

  ها إىل روايات قيل وقيل وبعيدا عن منهجية القرآن الكر مي وأصول تفسريه ؟ صاحب
  وبعد هذا التقدمي هلذا الرد على هذا املعترض أحاول إفحامه بدليلٍ إلزاميٍّ مستمدٍّ من كتابه 

  
مثّ خرج : ( قول كاتبه28-21: 15فقد ورد يف إجنيل متى اإلصحاح .املقدس نفسه

وإذا امرأةٌ كنعانية خارجةٌ من تلك .صرف إىل نواحي صور وصيدايسوع من هناك وان
. فلم يجبها بكلمة.ابنيت جمنونة جدا.التخوم صرخت إليه قائلة ارمحين يا سيد يا ابن داود

فأجاب وقال مل أُرسل إالّ إىل .فتقدم تالميذه وطلبوا إليه قائلني اصرفها ألنها تصيح وراءنا
فأجاب وقال ليس .فأتت وسجدت له قائلةً يا سيد أعني.ةخراف بيت إسرائيل الضالّ

مل أُرسل إال إىل (فقول املسيح الناصري .).حسنا أن يؤخذ خبز البنني ويطرَح للكالب
يتبين منه بأنّ املسيح عليه السالم كان نبيا قوميا ومل يكن ) خراف بيت إسرائيل الضالّة

ويتبين بأنّ كلّ نص إجنيليٍّ خيالف .من على شاكلتهنبيا عامليا كما يزعم هذا القسيس و
وإنّ ما يؤكّد هذه احلقيقة هو أنّ املسيح عندما .هذا النص يكون مدسوسا من عند كاتبيه

: 10ففي اإلصحاح .راح يف اإلصحاح العاشر من نفس إجنيل مىت متوجها لوعظ تالميذه
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ا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم هؤالء اإلثن: ( أورد كاتب إجنيل مىت يروي ويقول5-7
بل اذهبوا باحلري إىل .إىل طريق أممٍ ال متضوا وإىل مدينة للسامريين ال تدخلوا: قائال

ويتبين من خالل هذين النصني اإلجنيليني أنّ املسيحية .).خراف بيت إسرائيل الضالّة
يف موضوع السعي بل كانت تعاليم املسيح حمصورة .ليست دين دعوة إىل سبيل اللّه تعاىل
ولذلك فقد حرمت تعاليم املسيحية من بركات هذا .إلصالح خراف بيت إسرائيل الضالة

  .وليس مبصطلح دين قومي.فهو مصطلح دين عاملي).املؤلّفة قلوم(املصطلح القرآينّ 
  

فلما أصل بك يا عزيزي القارئ إىل هذا احلد من التشكيك يف املعىن الذي ذهب إليه ذهن 
تلتفت إيلّ لتسألين عن .وإىل قرن هذا املصطلح القرآين بدين دعوة عاملي.يضاوي قدمياالب

املعىن احلقيقي لقول اللّه تعاىل عند تعداده املستحقّني من أموال الصدقات،وأنّ منهم 
   املصطلحفال أخبل عليك،بل أستجيب لطلبك توضيحا لداللة هذا ). املؤلّفة قلوم(
ذا راجعت يا عزيزي القارئ معاجم اللّغة العربية يتبين لك بأنك إذا إ: القرآينّ فأقول 

. وآلفته مؤالفةً معناه آنسته وعاشرته.جعلته يألفه: آلفت فالنا على مكان كذا معناه: قلت
واستنادا إىل هذه املعاين، ومن منطلق أنّ دين اإلسالم احلنيف .وتآلف القوم معناه اجتمعوا
 اللّه تعاىل باحلجة والربهان،وباملوعظة احلسنة،وليس هو بدين حيض هو دين دعوة إىل سبيل

فإنّ اللّه عز وجلّ قد أوجد وسائل وطرقا موصلة إىل .على نشر العقيدة بالقتال والسنان
ومن هذه الطرق اليت سنها سبحانه وتعاىل،هو .حتقيق مقاصد الدعوة إىل سبيل اللّه تعاىل

وإليك تفصيل داللة ).املؤلّفة قلوم( الكرمي على تسميته هذا الطريق الذي اصطلح القرآن
فأنت تعلم يا عزيزي القارئ بأنّ االختالف يف .هذا املصطلح القرآينّ الفريد يف عظمته

فقد يقطن مسلٌم يف .العقيدة يشكّل حاجزا نفسيا يفصل ما بني الواحد واآلخر من الناس
أو يهوديٍّ أو ملحد الذي شكّله اختالف .دار جماورة لدار مسيحي وإنّ احلاجز النفسي

عقيدة كل واحد منهم عن اآلخر،حيول يف غالب األحيان دون تعارف هؤالء اجلريان على 
وقد اسنت اللّه .وهو أمر طبيعيٌّ جدا.بعضهم بعضا،كما حيول دون حتاورهم فيما يعتقدونه

هذا املصطلح   لتسميتهالكسر هذا احلاجز النفسي املشار إليه واصطلح عز وجلّ وسيلةً
ويشمل هذا ) املؤلّفة قلوم( من سورة التوبة وهو مصطلح 60الوارد يف هذه اآلية 
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املصطلح مجيع األشخاص الذين يؤانسهم املسلم ويعاشرهم بنية جعلهم يألفونه،وحيترمونه 
تايل وال يعودون ينظرون إليه نظرة من يفصل بينه وبينهم حاجز نفسي قد تكلّمنا عنه،وبال

  فقد عاد من السهل أن حياوروه فيما اختلف فيه معهم من أفكار ومعتقدات كانت تفرق  
  

وذه الوسيلة يتمكّن هذا املؤمن من جعل هؤالء  يستمعون إىل صوت السماء .بينه وبينهم
.  وذلك بعقول متفتحة بعيدة عن التحجر والتقليد األعمى ملن سبقهم من آباء وأجداد

ك يا عزيزي املسلم أن تعمل على مضمون هذا املصطلح القرآينّ على فكيف بإمكان
املستوى الفردي واجلماعي ؟ أما من اجلانب الفردي فبإمكانك أن تقوم بدعوة جريانك 
فإن .ممن ختتلف معهم يف العقيدة إىل دارك،وأن تدعوهم إىل حفلة طعام أو إىل حفلة فرح

وة لتحطّم ا هذا احلاجز النفسي الذي استجابوا لطلبك تكون قد خطوت أول خط
يفصل ما بينك وما بينهم،على أن تقرن ذلك بالدعاء من اللّه تعاىل الذي اسنت مصطلح 

أن حيقّق على يديك ما يف هذه الوسيلة اإلنسانية من مقاصد وأهداف ) املؤلّفة قلوم(
 مبساعدة جريانك على وال تقف عند هذا احلد من التحرك بل بإمكانك أن تقوم.سامية

مجيع صعد احلياة،فتستميل أفئدم إليه ليحاوروك فيما أنت معتقد ولعلّ اللّه تعاىل حيدث 
وأما على اجلانب اجلماعي فمن واجب املسؤولني يف الدولة أو اجلماعة .ذا األسلوب أمرا

دينون بدينهم،أن حيثما كانوا أن يستضيفوا مجاعات من الذين ال يعتقدون معتقدام وال ي
فيستضيفوم على حسام .يدعوا شرائح من تلك اجلماعات إىل مركزهم أو إىل دولتهم

ويدعوم يتجولون حيث .وجمانا ويقدمون هلم ما لديهم من منشورات ومطبوعات كهدايا
وذه الوسيلة يعود .شاءوا ليطّلعوا بأنفسهم على كلّ شيء يتعلّق بالبيئة املؤمنة عندهم

الء يستأنسون ذا اتمع املسلم،وال جيدون بعد ذلك من حاجز نفسيٍّ يفصل بينهم هؤ
  .وبني هذا اتمع املسلم حيول دوم ودون إجراء حوار هادئ وسليم للحوار

  
كال .من عند نفسي) املؤلّفة قلوم(وال تظن يا عزيزي بأني ابتدعت هذا املعىن ملصطلح 

يعامل جريانه من أهل ) ص( كان حممد رسول اللّه بل أطلب منك أن تتذكّر كيف
وهو .فقد كان يكمن وراء سلوكه املشار إليه هذا املعىن الذي دللتك عليه.الكتاب وغريهم
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أما املسلم الذي فهم هذا املصطلح وفق ما ).املؤلّفة قلوم(املعىن الذي دلّ عليه مصطلح 
 الذي اعترض عليه هذا القسيس احملرومة فهمه البيضاوي فيعسر عليه فهم هذا املصطلح

خصوصا وأنّ ).املؤلّفة قلوم(تعاليم كتابه املقدس من هذا التعليم الذي تضمنه مصطلح 
تعاليم دينه ليست هي تعاليم دعوة إىل سبيل اللّه تعاىل ، بل هي تعاليم قومية حمدودة يف 

ما جئت ألنقض (بق وقال خصوصا وأنّ املسيح س.أفراد قومه من بين إسرائيل أصال
فهذه كلمات مشهورة لدى املسيحيين وقد نصت عليها أناجيلهم .).الناموس، بل ألكمل

وعلى هذه الصورة أكون قد أفحمت هذا القسيس من معطيات أناجيله املعاصرة .أيضا
 هذا من جهة،ومن جهة أخرى أكون قد عذرته فيما اعترض عليه استنادا إىل. اليت يقدسها

هذا .وبينت له يف الوقت نفسه املعىن احلقيقي هلذا املصطلح القرآين العظيم.تفسري البيضاوي
  . املصطلح الذي حيمل دالالت سامية وإنسانية يفخر ا الدين اإلسالمي احلنيف

  
وأورد املعترض ).حتليل القتل(وعنوانه : الرد على السؤال الرابع من األسئلة األخالقية

يا أيها النيب حرض املؤمنني على ( من سورة األنفال الوارد فيها 65ية فقرة من اآل
يسألونك عن الشهر ( من سورة البقرة الوارد فيها 217كما أورد فقرة من اآلية ).القتال

 من سورة التوبة، 73-41كذلك اقتطع من اآليتني ).احلرام قتالٌ فيه قُل قتالٌ فيه كبري
وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اللّه ذلكم خري انفروا خفافا (قوله تعاىل 

يا أيها النيب جاهد الكفّار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم ...لكم إن كنتم تعلمون
فإذا لقيتم الذين  ( من سورة حممد35 و6-4ونقل من اآليات ).جهنم وبئس املصري

الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حىت كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا 
تضع احلرب أوزارها ذلك ولو يشاء اللّه النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 

والذين قُتلوا يف سبيل اللّه فلن يضلَّ أعماهلم سيهديهم ويصلح بالَهم ويدخلُهم اجلنة 
للّه معكم ولن يتركم فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلونَ وا... عرفها هلم
كُتب عليكم القتال ( من سورة البقرة 244و216كذلك اقتطع من اآليتني .أعمالكم

  ).وقاتلوا يف سبيل اللّه واعلموا أنّ اللّه مسيع  عليم... وهو كُره لكم
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وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ( من سورة األنفال الوارد فيها 60وأورد اآلية 
ترهبون به عدو اللّه وعدوكم وآخرين من دوم ال تعلموم اللّه يعلمهم رباط اخليل 

كما اقتطع هذا .).وما تنفقوا من  شيء يف سبيل اللّه يوف إليكم وأنتم ال تظلمون
أُلقي يف قلوب الذين ( من سورة األنفال وهي 12،13،39القسيس فقرات من اآليات 

ق واضربوا منهم كلّ بنان ذلك بأنهم شاقّوا اللّه كفروا الرعب فاضربوا فوق األعنا
وقاتلوهم حتى ال تكونَ ...ورسوله ومن يشاققِ اللّه ورسوله فإنّ اللّه شديد العقاب

كذلك اقتطع هذا .).فتنةٌ ويكون الذين كلّه للّه فإن انتهوا فإنّ اللّه مبا يعملون بصري
قاتلوا الذين ال (وبة قوله تعاىل  من سورة الت29،111القسيس فقرات من اآليتني 

 م اللّه ورسوله وال يدينون دين احلقمون ما حريؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر وال حير
إنّ اللّه اشترى من ...من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

كذلك .).اللّه فيقتلون ويقتلوناملؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأنّ هلم اجلنةَ يقاتلون يف سبيل 
  فإنّ هذا 

 من سورة آل عمران قوله تعاىل 121القسيس سَدر يف تضليله القارئ فاقتطع من اآلية 
  تبوء املؤمنني مقاعد للقتال واللّه مسيع ) أي من حجرة عائشة(وإذ غدوت من أهلك (

  
ما كان لنيبٍّ أن يكون له ( من سورة األنفال الوارد فيها 67كذلك أورد اآلية ..)عليم

 الدنيا واللّه يريد اآلخرة واللّه عزيز ضريف األرض تريدون ع ثخنى يأسرى حت
وبعد أن نقل هذا القسيس مجيع ما اقتطعه من فقرات عن سباقها وسياقها ليوحي .).حكيم

ه بالسؤال فقد توج.من تلك الفقرات للقارئ ما أراد أن يضلّله ا من معاين غري مقصودة
وهل يكرهون الناس على قبول الدين بالسيف ؟ وإذا كان القتلُ : وحنن نسأل: (قائال

محلَّال فما هو احلرام ؟ وكيف يحرض نيب على القتال،وانتهاك األشهر احلرم،وجتهيز 
القبائل بالعتاد والسيوف ليقتل وينهب،ويقول إنّ هذا يف سبيل اللّه والدين ،ويغري 

اعه بالغنائم،وأخذ اجلزية يف الدنيا واجلنة وحور العني يف اآلخرة ؟؟ ولقد جاء يف أتب
فاقتلوا من كفر .اغزوا باسم اللّه يف سبيل اللّه" حديث مسلم أنّ حممدا قال 

  ." ).اغزوا وال تغدروا وال متثّلوا وال تقتلوا وليدا.باللّه
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من كان بيته من زجاج فال يرمي "ريب يقول املثل الع: فأقول ردا على هذا االعتراض

ولقد تناسى هذا القسيس ما أورده كاتب إجنيل متى على لسان املسيح أو ".أحدا حبجر
  :  على لسان املسيح الناصري37-34نسي ما ورد يف اإلصحاح العاشر من إجنيل مىت 

فإني .اما جئت أللقي سالما بل سيف.ال تظنوا أني جئت ُأللقي سالما على األرض(
وأعداء اإلنسان أهلُ .جئت ألفرق اإلنسانَ ضد أبيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد محاا

من أحب أبا أو أما أكثر مني فال يستحقُّين ومن أحب ابنا أو ابنةً أكثر مني فال .بيته
 الذي وهل يقرأ امرؤ هذا النص.).ومن ال يأخذ صليبه ويتبعين فال يستحقُّين.يستحقُّين

أورده إجنيل متى،ومن مثّ يقبل ما تردده خمتلف كنائس األرض من أنّ املسيح الناصري 
كان رائدا يف توطيد السالم يف األرض ؟؟ فالذي يفرق ما بني الوالدين وأبنائهما،والذي 

حيرض الكنة على محاا ، هل يعقلُ أن يكون داعية سالم ؟؟ مثّ إنّ هذا الكالم الذي نقله 
  ) ومن ال يأخذ صليبه ويتبعين فال يستحقّين(اتب إجنيل مىت على لسان املسيح أورد فيه ك
  

لكان ينبغي .فلو صح هذا الكالم الذي أصدره املسيح قبل حادثة الصلب مبدة ليست قليلة
لكن هذا مل .أن تصور الكنائس حواريي املسيح حيمل كلّ واحد منهم صليبا وميشي وراءه

  .الق يف زمن املسيح عليه السالمحيدث على اإلط
  

وبالرغم من وجود هذا النص اإلجنيلي املليء بالتناقضات والذي يثبت منه أنّ بيت هذا 
فأتواضع ألكشف للقارئ العزيز عن وجه التضليل . القسيس من زجاج سريع العطب
سامية وقبل تفنيد ما أورده من فقرات مقتطعة من آيات .الذي أقدم عليه هذا القسيس

التعاليم،أتوجه بتوجيه عدة أسئلة هامة إىل هذا القسيس لتساعد أجوبتها القارئ على 
هو لو صح أنّ تعاليم القرآن الكرمي حتلّلُ قتل فالسؤال األول .استيعاب ما سأرد به عليه

ة الناس وب أمواهلم،فلماذا حتمل حممد والذين آمنوا معه خمتلف أنواع االضطهاد يف مكّ
املكرمة من جانب زعمائها واآلمرين فيها طوال ثالث عشرة سنة ومع ذلك فلم حيدث أنّ 
مؤمنا قتل كافرا من أهل مكّة وال حدث أن ب أحٌد من املؤمنني مال أحد من الكافرين 
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وال حدث أن حرض حممد أحدا من أتباعه على اغتيال أحد من أعدائه فيها ؟ فهل حدث 
ت تعاليم اإلسالم حتلّلُ قتل الناس وب أمواهلم ؟؟ وال جيد الباحث هذا صدفةً إن كان

جوابا على هذا السؤال إالّ أن يقول بأنّ السبب هو أنّ تعاليم اإلسالم ال تأمر بالقتل وال 
هو ملاذا أُنزلت اآلية الكرمية بعد أن استقر والسؤال الثاين .تأمر بنهب أموال اآلخرين

أُذن للذين يقاتلون بأنهم (دينة املنورة واليت يقول اللّه تعاىل فيها يف امل) ص(احلكم حملمد 
 فهل نزلت هذه اآلية الكرمية تأمر بالقتل وب ..)ظُلموا وأنّ اللّه على نصرهم لقدير

األموال،أم أنها أذنت بالقتال للّذين ظلمهم أعداؤهم طوال ثالث عشرة سنة يف مكّة 
ظلومني لقتلهم والقضاء عليهم يف املدينة املنورة أيضا ؟؟ وال جيد املكرمة،والحقوا هؤالء امل

الباحث إجابة على هذا السؤال الثاين إالّ أن يعترف بأنّ اإلسالم قد أمر حبرب دفاعية ومل 
يأمر حبرب هجومية غادرة فتعاليم اإلسالم ليست هي تعاليم قتل للنفس البشرية وال هي 

هو ملاذا نزل قوله تعاىل بعد ذلك يقول والسؤال الثالث .ينبتعاليم بٍ ألموال اآلخر
 هذا بفرض أنّ تعاليم اإلسالم..) كُتب عليكم القتال وهو كُره لكم (خماطبا املؤمنني 

؟؟ وال جيد ) وهو كُره لكم(فبماذا تعلّلون قوله تعاىل .تأمر بقتل األعداء وب أمواهلم
إال أن يعترف بأنّ تعاليم اإلسالم كانت تدعو إىل الباحث إجابة على هذا السؤال الثالث 

فهذه هي داللة قول اللّه جلّ شأنه .السالم وتكره املؤمنني باحلرب والقتال وسفك الدماء
  .حني كتب اللّه جلّ شأنه القتال على املؤمنني) وهو كُره لكم(
  

وإن جنحوا للسلم (هو ما معىن أن يرتل قول اللّه تعاىل بعد ذلك كلّه  والسؤال الرابع 
الذي سنحت له  وهل جينح املنتصر.) فاجنح هلا وتوكّل على اللّه إنه هو السميع العليم

الفرصة لقتل أعدائه وب أمواهلم أن جينح إىل السلم ويتوكّل على اللّه وال خيشى غدر 
ابة إال هؤالء الذين جنحوا إىل السلم من أعدائه ؟؟ وال جيد الباحث هلذا السؤال الرابع إج

. أن يعترف بأنّ تعاليم اإلسالم هي تعاليم سالم وليست بتعاليم قتل وب وسفك دماء
 يستحيل على هذا القسيس اإلجابة عليها بإجابات موضوعية ومنطقية فهذه أسئلة أربعة

ومدعمة باحلججِ والرباهني الساطعة إال أن جييب عليها مبا أجاب الباحث املتدبر احملايد 
بسبب أنّ الذي حييط علما .  من إجابات صرحية وواضحة ال تقبل املراجعة وال اخلطأعليها
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بوجود هذا التدرج يف نزول تلك األحكام القرآنية،وهو التدرج الذي متثّل فيما اشتملت 
عليه هذه اآليات الكرمية اليت أوردا،يستحيل عليه أن يتهم تعاليم اإلسالم على أنها تعاليم 

لكن الذي يتدبر مضامني هذه اآليات الكرمية يتيقّن بأنّ . تل األعداء وب أمواهلم تأمر بق
تعاليم اإلسالم هي إن أمرت بقتال األعداء فإمنا أمرت بذلك دفاعا عن شرحية أفراد آمنوا 
  بوجود اللّه الذي ال إله إال هو األحد املتفرد يف ذاته ويف صفاته بدليل أنه هو الصمد وهو 

  
وليس هذا وحسب بل وواضح أنّ تعاليم .الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

اإلسالم قد أمرت املؤمنني بالقتال دفاعا عن حرية العقيدة ودفاعا عن مجيع مقدسات بين 
هذه الشرحية من الناس املؤمنني والذين بفقدام يعم الشرك بنوعيه بني الناس  .نوع اإلنسان
لناس إىل ما صار إليه حال هذا القسيس التائه،ومن سار على جه ومعتقداته ويصري حال ا

أال إنّ تاريخ اإلسالم شاهد حيٌّ على أنّ املسلمني ما قاتلوا إال الذين .من الناس التائهني
وهذا تعليم واضح ) وال تعتدوا وقاتلوا الذين يقاتلونكم(قاتلوهم بدليل قول اللّه تعاىل 

فلوال أن كانت جيوش الروم قد بادرت بقتل مندويب حممد .سان حمقّقٍ حمايداملعامل لكلّ إن
  ولوال أن قام شرحبيل بن عمرو الغساين الذي.اخلمسة عشر يف مؤته) ص(رسول اللّه 

   كان واليا من والة قيصر،قد قام بقتل احلارث بن عمري األزدي والذي كان حيمل رسالة
ولوال .ها قتل عماله اخلمسة عشرة من أصحابه يف مؤته رسول اللّه إىل القيصر يشكوه في

تتابع تلك األحداث اليت كانت قد أثبتت اعتداء الروم وعمالؤهم على حدود الدولة 
  وبالرغم .اإلسالمية يف ذاك احلني،فما كان هناك من سببٍ يدفع املسلمني ملقاتلة الرومان

  
قتال وتلك احلروب اليت استمرت حىت من أنّ جيوش روما كانوا هم املعتدون يف ذاك ال

سقوط القسطنطينية وهي عاصمة روما،فما جنح الروم املعتدون إىل السالم وال طالبوا 
وإن جنحوا ( من سورة األنفال قائال 61مع أنّ اللّه عز وجلّ كان قد أمر يف اآلية .بإيقافه

لروم استمروا يف عدائهم فا.).للسلم فاجنح هلا وتوكّل على اللّه إنه هو السميع العليم
لإلسالم ويف مقاتلتهم املسلمني،واستمر ازام جيوشهم اجلرارة يف مواجهة جيوش 

وحدث ذلك كلّه بسبب تسلّط قساوسة .املسلمني اليت كانت أقل منهم عددا وأقلّ عتادا
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أن املسيحية على قيصر الروم واحليلولة دونه ودون إميانه مبحمد رسول اللّه ،وذلك بعد 
بسم اللّه الرمحن الرحيم من (صرح هرقل الروم بذلك بعد تسلّمه رسالة حممد الوارد فيها 

أما بعد فإني أدعوك .سالم على من اتبع اهلدى.حممد عبد اللّه ورسوله إىل هرقل الروم
فإن تولّيت فإنّ عليك إمث .يؤتك اللّه أجرك مرتني.أسلم تسلم.بدعاية اإلسالم

يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اللّه وال . الفريسيين
فإن تولّوا ، فقولوا اشهدوا .نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللّه

لكن الذين أضلواّ هرقل الروم هم قساوسة .خباري والزرقاين واحللبية-.)بأنا مسلمون
حياول يف عصرنا القيام بنفس ما كان قد قام به أولئك القساوسة أمثال هذا القسيس الذي 

وعليه فإنّ تعاليم اإلسالم ما هي بتعاليم قتل وب كما زعم هذا القسيس الذي .األقدمون
اجتزأ ما اجتزأه من فقرات من آيات عديدة ، ومن دون أن يراعي يف عرضه للموضوع 

  . واليت تثبت خالف ما زعمالتدرج يف نزول اآليات اليت أسلفت ذكرها 
  

وبعد أن أوصلت القارئ إىل هذا احلد من البيان،فقد عاد من السهل جدا على القارئ 
املسلم فهم مضامني تلك الفقرات القرآنية اليت اقتطعها هذا القسيس من آيات عديدة ومن 

وذلك .ه تعاىلسورٍ خمتلفة واليت حتض مجيعها على القتال وعلى طلب الشهادة يف سبيل اللّ
خصوصا وأنّ من املعلوم لدى كلّ .على ضوء هذا التدرج يف نزول أحكام اآليات القرآنية

مفكّرٍ هو أنه بعد أن تقع حرب بني طرفني، فالبد أن يقوم كلّ طرف منهما بإعالن 
 بالنصر التعبئة العامة وبتقوية معنويات املقاتلني وباإلعداد بكلّ دقّة لكسب املعركة والفوز

وهي احلقائق اليت دلّت عليها مجيع هذه اآليات الكرمية اليت اقتطع هذا القسيس . املبني 
وعلى هذه الصورة أكون .منها فقرات غري متصلة بسباقها وسياقها وتسلسلها املوضوعي

قد كشفت حقيقة بطالن زعم هذا القسيس بأنّ تعاليم اإلسالم أكرهت الناس على قبول 
يف،وأنها حرضت على انتهاك األشهر احلرم،وجهزت أتباعها بالعتاد والسيوف الدين بالس

فتعاليم اإلسالم بريئة من مجيع هذه االتهامات .للقتل والنهب ومبختلف أنواع اإلغراء
قد وقف ال إكراه يف الدين ( من سورة البقرة 256فاإلسالم يقول صراحة يف اآلية .الباطلة
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من يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعرة الوثقى ال تبين الرشد من الغي ف
  فأين هذا التعليم السامي الذي حيترم عقيدة املرء وحيفظ .).انفصام هلا واللّه مسيع عليم

  
  إنسانيته وإرادته الشخصية، من ذاك التعليم الذي أورده كاتب إجنيل متى زاعما فيه أنّ 

 جئت أللقي سالما على األرض،ما جئت أللقي سالما بل ال تظنوا أني(املسيح قال 
هذا الكالم ).فإين جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه،واالبنة ضد أمها،والكنة ضد محاا.سيفا

ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس،بل (الذي يتناقض مع قول املسيح بصورة جلية 
فهل ).ىل خراف بيت إسرائيل الضالّةمل أُرسل إال إ(كما يتناقض مع قول املسيح ).ألكمل

يستسيغ عقل هذا القسيس اجلمع بني هذه املتناقضات من األقوال املنسوبة إىل املسيح عليه 
السالم ؟؟ مثّ إنه كيف كان بإمكان املسيح أن جيمع خراف بيت إسرائيل الضالّة ويف 

ضف إىل ذلك أنه كيف وقت جاء فيه ليلقي سيفا على األرض ويفرق بني أفراد اليهود ؟ أ
كان بإمكان املسيح أال ينقض ناموس موسى إن هو كان قد جاء ليلقي سيفا على األرض 
وليس سالما ؟؟ فمن خالل هذه التساؤالت تبدوا التناقضات ما بني هذه األقوال املنسوبة 

يد من كما يبدو من املنطقي جدا حرمان تعاليم العهدين القدمي واجلد.إىل املسيح الناصري
وباملعىن الذي سبق ) املؤلّفة قلوم(وجود حكم ديينٍّ يشابه هذا احلكم القرآينّ وهو حكم 

وللمزيد من املعلومات فليتفضل هذا القسيس مبطالعة مؤلّفي املوجود .يل أن شرحنه وبينته
  ).اإلسالم علّم السالم واجلهاد والقتال(على األنترنيت وعنوانه 

  
وقد اجتزأ هذا ).حتليل النهب(وعنوانه : خلامس من األسئلة األخالقيةالرد على السؤال ا
واعلموا أنما غنمتم من ( من سورة األنفال الفقرات التالية 41/69القسيس من اآليتني 

شيء فإنّ للّه مخُسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم 
بدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان واللّه على كلّ شيء آمنتم باللّه وما أنزلنا على ع

  .).فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اللّه إنّ اللّه غفور رحيم... قدير
هل يأمر اللّه بقتل الناس وب : وحنن نسأل: (وبعد أن فرغ من عملية االجتزاء هذه قال

  ). اللّه أموال الغري ؟ أمواهلم ويقول إنّ هذا حاللٌ طيب ؟ هل حيلّلُ
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إنّ الذي بيته من زجاج ال حياول  سبق أن قلت لك: فأقول ردا على هذا االعتراض
ما جئت (فأنت أيها القسيس قد تناسيت أنّ املسيح الناصري قال .رشق عدوه باحلجارة

  مبعىن أنّ تعاليم موسى عليه السالم هي األصل واملرجع لكم ).ألنقض الناموس بل ألكمل
   31وأنا أورد لك اآلن ما نصت عليه تعاليم موسى الواردة يف اإلصحاح .معشر القساوسة
حيث حض موسى يف هذا الكتاب الذي تقدسونه على قتل املديانيين من .من سفر العدد

  فقد ورد .عرب فلسطني وحض على ب أمواهلم ،وتقسيم تلك الغنائم ما بني احملاربني
  

وسىب بنوا إسرائيل نساء مديان وأطفاهلم وبوا مجيع  (12 -9يف اإلصحاح املذكور 
وأحرقوا محيع مدم مبساكنهم ومجيَع حصوم .ائمهم ومجيع مواشيهم وكلّ أمالكهم

وأتوا إىل موسى وألعازر الكاهن .وأخذوا كلّ الغنيمة وكلَّ النهب من الناس والبهائم.بالنار
ب والغنيمة إىل احمللّة إىل عربات مؤاب اليت على أردنّ وإىل مجاعة بين إسرائيل بالسيبِ والنه

وكلّم الرب موسى قائال أحص النهب  (28 -25وورد يف نفس اإلصحاح يف .).أرحيا
ونصف النهب بني .املسيب من املاس والبهائم أنت وأليعازر الكاهن ورؤوس آباء اجلماعة

فهذه .ّ(.وارفع زكاةً للرب. اجلماعةالذين باشروا القتال اخلارجني إىل احلرب وبني كلّ
وهي نصوص تعلن بألفاظ صرحية بأنّ .نصوص من كتابك املقدس الذي تقدسه وتكرز به

تعاليمكم يا معشر القساوسة تقوم على مبادئ قتل الناس وب أمواهلم واعتبارها غنائم 
زيزي القسيس أن فكيف جترأت يا ع.جيب تقسيمها بني األفراد املقاتلني وغري املقاتلني

هل يأمر اللّه بقتل الناس وب أمواهلم ويقول هذا حاللٌ طيب ؟ هل (تتساءل وتقول 
فكيف تطرح هذا السؤال وكتابك املقدس حيلُّ لكم قتل الناس ) حيلّلُ اللّه أموالَ الغري ؟

ال أنك وب أمواهلم بالصراحة اليت تضمنتها تلك النصوص التوراتية اليت نقلتها لك ؟ إ
يف رد اعتراضك فأنا أكتفي ذا الدليل اإللزامي تريد تضليل الناس بسؤالك املذكور ؟ 

أال إنّ تعاليم اإلسالم أمرت أتباعها أن يعاملوا العدو بنفس ما كان يعامل به هذا .التافه
  . لكنها مل تأمر بقتل الناس وال أمرت بنهب أمواهلم . العدو املسلمني ليس إالّ
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وقد كتب ).حتليل احللف(وعنوانه : رد على السؤال السادس من األسئلة األخالقيةال
والفجر وليالٍ عشر  "5-1جاء يف سورة الفجر : (هذا املعترض حتت هذا العنوان يقول

فصاحب القرآن يقسم .".والشفع والوتر واللّيل إذا يسرِ هل يف ذلك قسٌم لذي حجر
. ة من رمضان وباألشياء كلّها شفعها ووترها،وباللّيل املُدبربالفجر واللّيايل العشر األخري

والشمس وضحاها  "9-1وجاء يف سورة الشمس .ويقول إنّ أقسامه هذه لذي عقل
والقمر إذا تالها والنهار إذا جالّها واللّيل إذا يغشاها والسماء وما بناها واألرضِ وما 

ويف هذه اآليات .".قد أفلح من زكّاهاطحاها ونفسٍ وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها 
وجاء يف .يقسم صاحب القرآن بالشمس والقمر والنهار واللّيل والسماء واألرض والنفس

ويف هذه ". والضحى واللّيل إذا سجى ما ودعك ربُّك وما قلى  "3-1سورة الضحى 
ون وطور سينني والتني والزيت "4-1وجاء يف سورة التني . اآليات يقسم بالضحى واللّيل 

وجاء يف .ويف هذه اآليات يقسم بالتني والزيتون وجبل سيناء ومكّة".وهذا البلد األمني
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كلّ نفس  "4-1سورة الطارق 
وبعد أن أورد هذا .).ويف هذه اآليات يقسم بالسماء وبالنجم املضيء ".ملّا عليها حافظ

ملاذا حيلف صاحب القرآن ويقسم : وحنن نسأل(عترض ما أورده كتب يعترض قائال امل
   بالشمس والقمر والنهار واللّيل والسماء واألرض والنفس والضحى –بكلّ شيء 

  
والتني والزيتون وجبل سيناء ومكّة والنجم وغري ذلك ؟ هل حيتاج صاحب القول 

الحتلفوا البتة، ال بالسماء ألنها كُرسي : " يحالصادق إىل قَسمٍ يؤيد كالمه ؟ قال املس
اللّه،وال باألرض ألنها موطئ قدميه،وال بأورشليم ألنها مدينة امللك العظيم،وال حتلف 

نعم : بل ليكُن كالمكم.برأسك،ألنك ال تقدر أن جتعلَ شعرةً واحدةً بيضاء أو سوداء
فما الذي دعا ).37-34: 5متى  ("وما زاد على ذلك فهو من الشرير. نعم،ال ال 

  ) .صاحب القرآن ليحلف بكلّ شيء ؟ 
كتابا متضمنا عهدين القدمي واحلديث  إنّ قسيسا يقدس: فأقول ردا على هذا االعتراض

ومها من كتابة كُتابٍ جاءوا بعد أزمنة تعاليم موسى مبدد خمتلفة وبعيدة وكتبوا ما كتبوه 
 موسى وعيسى عليهما السالم فمن املعقول جدا أن خيلو على شكلِ قصصٍ منسوبة إىل



  229

وعليه فهذا القسيس معذور حني تساءل .الكتاب املقدس املذكور من ورود قسمٍ إهليٍّ فيه
لكن هذا القسيس غري ).فما الذي دعا صاحب القرآن ليحلف بكلّ شيء ؟ : (وقال
ة اليت أنزل اللّه تعاىل ا هذا القرآن من جهة أنه مل يرجع إىل معاجم اللّغة العربي معذور

األمر الذي يضطرين ألشرح هلذا .العظيم،ومل حياول أن يطّلع على فلسفة القسم نفسه
يس فلسفة القسم يف لغة الضاداعلم يا عزيزي القسيس بأنّ اإلنسان حني : فأقول.القس

ز وجلّ رفيع القدر واملطّلع على أُقسم باللّه معناه أنه حلف باللّه تعاىل وجعل اللّه ع: يقول 
وأحرف القسم عند . والقَسم هو اسٌم من أقسَم،ومجعه أقسام. السرائر شاهدا على ما قال
والباء هي األصل،لذلك انفردت جبواز ذكر فعلها،وال جيوز .النحاة هي الباء والواو والتاء

قسم والتاء بدلٌ من الواو وقيل أنّ الواو بدلٌ من ال.ذلك مع غريها فال يقال أُقسم واللّه
وأما جواب القسم فهو ما يساق إلثبات ما أقسم اإلنسان عليه أو .كما يف جتاٌه وتراث

واستنادا إىل هذا املعىن الذي يدلّ عليه القسم فقد ورد يف .حنو واللّه إنّ زيدا فاضلٌ. لنفيه
 مقولة معمول ا يف وهي.كتب الفقه أنّ البينة على من ادعى وأنّ اليمني على من أنكر

  أما تساؤل هذا القسيس، .فهذا الذي بينته يتعلّق باإلنسان إذا أقسم.مجيع حماكم األرض
  

فما الذي دعا صاحب : (ولذلك سأل وقال.فهو يتعلّق باللّه العظيم إذا حلف وأقسم
 ولكي حنيط علما بفلسفة القسم اإلهلي فما علينا إالّ أن).القرآن ليحلف بكلّ شيء ؟

فتلك األمور .نتدبر ما يرد بعد أحد أحرف القسم من أمورٍ يقسم اللّه عز وجلّ ا
وهي أمور .تكشف للقارئ وجه الفلسفة اليت ارتكزت عليها فلسفة األقسام اإلهلية

وهذا الطرح الذي طرحته يتطلّب الشرح .يستحيل على هذا اإلنسان أن يقسم ا
ولكي ال نذهب بعيدا يف ضرب .ته الواقعةوالتفصيل وضرب األمثلة لبيان حقيق

األمثلة،فإننا نتناول أول آية قرآنية استدلّ ا هذا القسيس على مصداقية تساؤله،وهي 
وليال . والفجر( من سورة الفجر ، تلك اليت أقسم اللّه عز وجلّ فيها وقال 5-1اآليات 
فاللّه عز وجلّ ).لذي حجرهل يف ذلك قسم  . واللّيل إذا يسر. والشفع والوتر. عشر

:  ومن مثّ ختمها تعاىل بقوله .قد جعل كلّ قََسمٍ من هذه األقسام األربعة آيةً مستقلّةً بعينها
واملالحظ هو أنّ اللّه تعاىل مل يورد كلمة القسم يف هذه .).هل يف ذلك قسم لذي حجر(
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وكان ) قسم(بصيغة املفرد بل أوردها .اآلية اخلامسة بصيغة اجلمع للداللة على أربعة أقسام
املقصود من ذلك تنبيه أذهاننا إىل أنّ هذه األقسام األربعة تشكّل كال موضوعيا وال يدلّ 

؟ وهنا ) قسم لذي حجر(ولكن ما معىن قوله تعاىل .كلّ قسم منها على موضوع مستقلّ
توصل القارئ عن مها امسا موصول ولي )ذو أو ذي(يتبين لنا من مراجعة معاجم اللّغة بأنّ 
وقد مسي العقل .فتعين العقل) احلجر(وأما كلمة .طريقهما إىل وصف املعارف باجلُمل

هل يف ذلك (ويعود معىن قوله تعاىل .باحلجر ألنّ العقل حيجر صاحبه عما ال ينبغي فعله
أنّ اللّه عز وجلّ خياطب عقل قارئ آيات سورة احلجر وحاضا إياه أن ) قسم لذي حجر

تلك األقسام اليت تشكّل .دبر ما حتمله هذه األقسام األربعة اليت أقسم ا اللّه عز وجلّيت
واليت قدم اللّه عز وجلّ كلّ قسمٍ منها شهادة على ما .كالّ ال يتجزأ واليت تتعلّق باملستقبل

 إن حتقّقت تلك األنباء اليت حتملها:فهو تعاىل خياطب عقل القارئ ويقول له.أراد إثباته
هذه الشهادات األربعة أفال يؤثّر حتقّقها على عقلك ليحجره عن تكذيب نبوة حممد بن 
  . عبد اللّه الذي أُنزلت عليه آيات هذه السورة ؟ ونتساءل بعد ذلك عن داللة كلّ قسم

  
). والفجر(لقد استهلّ اللّه عز وجلّ هذه اآليات من سورة الفجر بالقسم بقوله : أقول

خميمٍ سيزول لينبثق من ) ليلٍ(إشعارا إيانا بوجود .).واللّيل إذا يسرِ(عاىل وأاها بقوله ت
وقد قدم تعاىل ذكر القسم بالفجر على ذكر القسم باللّيل إذا يسر،لتهدئة ).فجر(بعده 

أعصاب الذين يتلوون أملا من جراء ما يالقونه من اضطهاد من قبل قومهم بعد اعتناقهم 
ئمهم على  الصرب مدة عشر سنوات انتظارا لزمن ظهور فجر وليقوي عزا. اإلسالم
وليصبح زوال سنوات االضطهاد وبزوغ فجر اإلسالم شهادة على أنّ اللّه عز .اإلسالم

الفجر (وعليه فإنّ كلميت .وجلّ هو عالّم الغيوب وهو مسبب األسباب وفعال ملا يريد
. ا احلقيقي،بل استعملتا مبعنامها اازيمل تستعمال يف هذه اآليات الكرمية مبعنامه) واللّيل

ومن باب أنّ الفجر واللّيل ليسا بشيئني ماديني يستشهد ما وهذه قرينة منعت معنامها 
وانطالقا من هذا املعىن الذي توصلنا إليه عاد من .احلقيقي ونقلتهما إىل معنامها اازي

سم تعاىل فيها واليت توسطت هذين السهل علينا التوصل إىل دالالت اآليات اليت أق
وذه املناسبة كان من واجبنا أن نعلم بأنّ علماء األمة اإلسالمية .القسمني املذكورين
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وحتى املستشرقني قد اتفقوا على أنّ نزول سورة الفجر قد حدث ما بني السنة الثالثة 
  بقي ) ص(لمنا بأنّ حممدا فإذا كنا قد ع.والرابعة من سين ظهور اإلسالم يف مكّة املكرمة 

  
فمعىن ذلك أنّ اللّه عز .يف مكّة املكرمة ثالث عشرة سنة قبل هجرته إىل املدينة املنورة

إىل تلك السنوات العشرة اليت بقي فيها يف ) وليالٍ عشر(وجلّ قد أشار من خالل قسمه 
ن األمرين من تلك السنوات العشرة اليت ذاق فيها املؤمنو.مكّة بعد نزول سورة الفجر
فاللّه عز وجلّ كان قد بشر عصبة املؤمنني حني أنزل سورة .جانب زعماء مكة وأتباعهم

الفجر بأنهم إذا استمروا يف حتملهم اضطهاد قومهم إياهم،فإنّ اللّه جلّ شأنه يبشرهم 
ءل  وهنا نتسا).وليال عشر(بطلوع فجر اإلسالم بعد تلك السنوات املشار إليها يف القسم 

ماذا حدث بعد مضيِّ تلك السنوات األليمة العشرة؟ فإن حنن استعرضنا تاريخ ظهور 
اإلسالم، فاحلادث البارز الذي حدث بعد مضي تلك السنوات األليمة العشرة ، هو هجرة 

من مكّة املكرمة إىل املدينة املنورة برفقة صديقه أبو بكر الصديق ) ص(حممد رسول اللّه 
ن هجرة هذين االثنني معا إىل املدينة املنورة، كان  احلادث الذي عبر عنه فاقترا).رض(

حيث تقول شفعت ما بني فالن وفالن مبعىن صيرما زوجا ).والشفع(قسم اللّه تعاىل 
وإننا نسمع كلّ سنة حني حيتفل املسلمون بذكرى ).حميط احمليط(بإضافة أحدمها إىل اآلخر 

مكّة إىل املدينة بأنّ ذاك احلدث كان حدثا فاصال غير جمرى من ) ص(هجرة  رسول اللّه 
وقد أكّد القرآن الكرمي هذه .األحداث لصاحل تأسيس دولة إسالمية يف املدينة املنورة

  إالّ تنصروه فقد نصره اللّه إذ ( من سورة التوبة 39احلقيقة حني قال اللّه تعاىل يف اآلية 
  

ذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إنّ اللّه معنا أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إ
فأنزل اللّه سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمةُ 

هذا الشفع من الرجال من مكّة إىل  فحادث هجرة.).اللّه هي العليا واللّه عزيز حليم
وبقي علينا أن نبحث عن ).والشفع(ه بصيغة املدينة،هو احلادث الذي أقسم اللّه تعاىل ب

وتر : هذه الكلمة اليت اشتقّت من قولك ).الوتر(احلادث الذي عبر عنه القسم بكلمة 
قد قدم ) والوتر(وهذا القسم ).حميط احمليط.(القوم مبعىن وحدهم وجعلهم وترا واحدا
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ين آمنوا والذين اصطلح وما بني أهل املدينة من الذ) املهاجرين(عملية التوحيد ما بني 
وعاد املهاجرون واألنصار وكأنهم جسد ).األنصار(على تسميتهم ) ص(حممد رسول اللّه 

وقد أعقب ) . وترا(بسبب أنّ اإلسالم قد وحد بني قلوم وجعلهم ) وتر(إسالميٌّ واحد 
 جيش اليت انتصر فيها املسلمون،وهزم اللّه تعاىل فيها) بدر الكربى(ذلك حدوث معركة 

وبذلك فقد عد املؤرخون معركة بدر .املشركني وقضى فيها على زعمائهم البارزين
الكربى احلدث الفاصل يف بزوغ فجر اإلسالم الذي أنبأت عنه سورة الفجر من خالل 

األمر الذي أشار .آياا األوىل اليت تضمنت تلك األقسام األربعة اليت شكّلت كال ال يتجزأ
هل يف ذلك قسم لذي (ال صيغة اجلمع بصيغة املفرد يف قول اللّه عز وجلّ إليه هنا استبد

  هذا القول الذي استهلّه جلّ شأنه .هذا القول الذي سبق لنا أن شرحناه من قبل).حجر
  

أي إنّ ) لذي حجر(وباإلضافة لقوله تعاىل .الذي يورد ليفيد معىن التصديق) هل(حبرف 
منتها آيات القسم السابقة دالئل بينة وبراهني قاطعة إن هي يف حتقّق هذه النبوءات اليت تض

قد حتقّقت وحتمل يف مضمون حتقّقها داللة واضحة على وجود اللّه عامل الغيب ومسبب 
هذا اإلله الذي تنبأ عما سيؤول إليه حال اإلسالم بعد تلك .األسباب والفعال ملا يريد

يبدأ عنده فجر اإلسالم بالظهور والصعود املعاناة الشديدة يؤول إىل مصري مشرقٍ 
وإنّ ما يؤكّد مصداقية أنّ هذه األقسام األربعة كانت تشتمل على نبوءات .واالرتقاء

أمل تر (هو أنّ اللّه عز وجلّ قد راح يقول بعد ذلك .مستقبلية حبق فئة الكفّار وفئة املؤمنني
ك بعادم ذات العماد.كيف فعل ربخلق.إرومثود الذين جابوا . مثلها يف البالداليت مل ي

فصب .فأكثروا فيها الفساد.الذين طغوا يف البالد.وفرعون ذي األوتاد.الصخر بالواد
قوله  وقد ذكّر اللّه عز وجلّ من خالل.).إنَّ ربك لباملرصاد.عليهم ربك سوط عذاب

اليت خلت من قبلهم، مبا حاق باألمم ) ص(هذا أقول ذكّر الذين كذّبوا حممدا رسول اللّه 
وعلى .أمم عاد ومثود وفرعون ذي األوتاد، أي بقوم فرعون الذي اشتهر ببناء األهرامات

هذه الصورة أكون قد قدمت هلذا القسيس مثاال مما أورده من أقسام،وداالً على أنّ اللّه 
ته تعاىل حني يقسم،فهو يقدم ما يورده يف قسمه شهادة تشهد على عظمته وعلى إحاط

حدذا املثال الذي ضربته . بعلم الغيب وعلى قدرته اليت ال ت يسفإن مل يكتف هذا القس
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أقدم له مثاال آخر تضمنته آيات سورة الطارق،اليت هي آخر مثال قدمه هذا القسيس .له
 من سورة الطارق 4-1فهذا القسيس اعترض على ما ورد يف اآليات .إلثبات اعتراضه

النجم .وما أدراك ما الطارق.والسماء والطّارق: (ه تعاىل فيها بصيغة القسماليت قال اللّ
ويف هذه : (وأضاف هذا القسيس وقال معترضا.)إن كلّ نفس ملّا عليها حافظ.الثاقب

وأكرر القول بأنّ الكتاب املقدس الذي يقدسه .).اآليات يقسم بالسماء وبالنجم املضيء
بها كُتاب يف خمتلف أزمنة تاريخ بين إسرائيل وأتباع هذا القسيس هو جمموعة قصص كت

ولذلك ختلوا تلك األسفار من أي .املسيح الناصري،وباعتراف من جانبهم ذه احلقيقة
قسمٍ إهلي شبيه مبا هو وارد يف القرآن الكرمي الذي هو كالم اللّه تعاىل املرتل على حممد 

 هو ظاهرة صيغِ نبوءات شاهدة على أنّ اللّه الذي فالقسم اإلهلي القرآينّ).ص(خامت النبيين
وهذه حقيقة .صاغها قد أنبأ فيها بنبوءات متعلّقة باملاضي تارة وعن املستقبل تارة أخرى

فإن تناولنا أول آية من آيات سورة الطارق وهي .فريدة يف نوعها يف تاريخ هذا اإلنسان
واليت تعين أنّ اللّه عز وجلّ يقدم )ارقوالسماء والط(اليت أقسم فيها اللّه عز وجلّ وقال 

  فبالرجوع إىل معاجم اللّغة يتبين أنّ لكلمة . شاهدا على إحاطته تعاىل بعلم الغيب)الطارق(
  
وأنّ املعىن الثاين هو النجم الذي ). اآليت ليال(ثالثة معاين وأنّ املعىن األول هو ) الطارق(

وإنّ من أصول التفسري ).الضارب باحلصى( هو وأنّ املعىن الثالث).جنم الصبح(يقال له 
فما علينا إالّ مراجعة السباق والسياق والتسلسل .أننا إذا واجهنا للكلمة أكثر من معىن

املوضوعي لآلية الواردة فيها تلك الكلمة لتقرير أية املعاين تناسب مقام وجودها يف ذاك 
 سبقت سورة الطارق تالوةً،نالحظ فإن حنن راجعنا سورة الربوج اليت.التسلسل املوضوعي

وشاهد . والسماء ذات الربوج واليوم املوعود(بأنّ اللّه عز وجلّ قد أقسم فيها وقال 
مبعىن أنّ اللّه عز وجلّ يقدم الربوج الثالثة عشرة املعروفة يف السماء شاهدا .).ومشهود

اليوم ( بعدها على أنه ستمضي على ظهور اإلسالم ثالثة عشرة قرن من الزمان ليحلّ
فيه بظهور مثيلٍ للمسيح الناصري وإلعادة إحياء الدين اإلسالمي الذي ختلّف )املوعود

فيبعث اللّه هذا املثيل الذي عبر . أتباعه وغابت عن عيوم أنوار تعاليم اإلسالم احلقيقية
 ونالحظ.أي شاهد على ختلّف األمة ومشهود له بإحيائها) وشاهد ومشهود(عنه وقال 
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واللّه .بل الذين كفروا يف تكذيب(أيضا بأنّ اللّه عز وجلّ قد أى سورة الربوج وقال 
مبعىن أنّ الذين كذّبوا حممدا من أهل الكتاب سيثبتون على تكذيبهم .).من ورائهم حميط

وبالتايل فقد ترتب على ذلك النبأ . له ولرسالته اإلسالمية بدافع وضع ما آل إليه حال أمته
 الكالم عن شخصية صاحب اليوم املوعود،لذا فقد استهلّ اللّه عز وجلّ سورة ضرورة

 نت هذا القسم اإلهليذه اآليات اليت تضم وما أدراك ما .والسماء والطارق: (الطارق
فإن حنن أخذنا بعني اعتبارنا هذا ) إن كلّ  نفس ملّا عليها حافظ.النجم الثاقب. الطارق

فإنّ هذا التسلسل .ت الواردة يف سوريت الربوج والطارقالتسلسل املوضوعي لآليا
وعليه ).اآليت ليال(، وهو )الطارق(املوضوعي يفرض علينا األخذ باملعىن األول لكلمة 

أنّ اللّه عز وجل وهو الذي كنت عنه كلمة ) والسماء والطارق(يصبح معىن القسم 
) اليوم املوعود(نبأ عن ظهوره يف املُ) اآليت ليال(،يقدم هلذا القارئ شخصية )والسماء(

وأضاف تعاىل موضحا .الذي كان قد أقسم تعاىل به يف اآليات األوىل من سورة الربوج
مبعىن أنّ شخصية هذا .).إن كلّ نفس ملّا عليها حافظ(املقام الروحي هلذا اآليت ليال وقائال 

فتها البشرية واليت خيضع املوعود اآليت ليال هي من زمرة الشخصيات الروحية اليت عر
وذا الشرح املقتضب ألقسام سورة الطارق .وجودها وحتركاا حلفظ اللّه تعاىل وعنايته

وذه .وهي اآليات اليت اعترض عليها القسيس املذكور.أكون قد قدمت شرحا واضحا هلا
 22-21 18 املناسبة أذكّر هذا القسيس باجلمل األخرية من نبوءة سفر التثنية اإلصحاح

فما تكلّم .وإن قلت يف قلبك كيف نعرف الكالم الذي مل يتكلّم به الرب(فقد ورد هناك 
 بل بطغيان ومل حيدث ومل يصر فهو الكالم الذي مل يتكلّم به الرب باسم الرب به النيب

. ةأي أنّ مجيع هذه األقسام اإلهلية متضمنة نبوءات غيبي.).تكلّم به النيب فال ختف منه
وأنّ نبوءة آيات سورة الطارق .خصوصا وأنّ نبوءة سورة الفجر قد حتقّقت حبذافريها

فقد ثبت من .وهذا القسيس غافل عن حتقّقها.املتعلّقةً بزماننا املعاصر قد حتقّقت  هي أيضا
  .فتدبر.خالل ذلك كلّه بأنّ نبوءة سفر التثنية منطبٌق على شخصية حممد رسول اللّه يقينا

ةالردوقد أورد هذا ).حتليل الكذب(وعنوانه :  على السؤال السابع من األسئلة األخالقي
ال يؤاخذكم اللّه باللّغو يف ( من سورة املائدة اليت قال اللّه تعاىل فيها 89املعترض اآلية 

أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفّارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما 
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م أو كسوم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفّارة تطعمون أهليك
 من سورة النحل اليت قال 106كما أورد اآلية .).أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم

من كفر باللّه من بعد إميانه إالّ من أُكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من (اللّه تعاىل فيها 
: ومن مثّ أورد يقول.).م غضب من اللّه وهلم عذاب عظيمشرح بالكفر صدرا فعليه

ما مسعت رسول اللّه يرخص يف شيء : "عن أم كلثوم بنت عقبة.. قال الربيع ابن سليمان(
ال أعده كاذبا الرجل يصلح بني الناس :كان رسول اللّه يقول: من الكذب إال يف ثالث

ل يقول يف احلرب،والرجل حيدث امرأته يقول القول وال يريد به إالّ اإلصالح،والرج
رواه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب،ورواه أبو حنبل يف ." (واملرأة حتدث زوجها

إذا أتاكم عني حديث يدلُّ على هدى أو يردُّ عن ردي : "وقال حممد). 6مسنده باب 
و يردُّ عن هدى فال تقبلوه وإن أتاكم عين حبديث يدلُّ على ردي أ.فاقبلوه،قلته أو مل أقُله
أال تفتح (وبعد أن أورد هذه األحاديث املدسوسة اعترض وقال .".فإني ال أقول إالّ حقّا

هذه األقوال الباب للكذب على مصراعيه ؟ هل األخالق الكرمية وصنع السالم يقوم 
على األكاذيب ؟ وكيف يكون حال بيت يكذب فيه الزوجان على بعضهما ؟وكيف 

وأما الزناة والسحرة وعبدة األوثان ومجيع : "ال األبناء فيه ؟ يقول اإلجنيليكون ح
  )21/8رؤيا (الكذبة فنصيبهم يف البحرية املتقدة بنارٍ وكربيت،الذي هو املوت الثاين 

  
لقد سبق يل أن شرحت اآليتني اللّتني أوردمها هذا : فأقول ردا على هذا االعتراض

وبينت هناك اقتطاع هذا القسيس ألفاظ هاتني اآليتني .ؤال الثايناملعترض يف الرد على الس
ولذلك فال حاجة يب للرد .عن سباقهما وسياقهما ليوحي للقارئ املسلم غري ما أريد ما

خصوصا وأنّ هذا القسيس مل يرتكز يف اعتراضه السابع إىل مضمون هاتني .يف هذا املقام
ويكفي أن أذكّر هذا .حاديث موضوعة وغري صحيحةاآليتني،بل استند فيه إىل مضامني أ

القسيس بأنّ كتاب اللّه القرآن العظيم مل يفرق ما بني أنواع الكذب ، بل وذم الكذب 
وقد جعل اللّه تعاىل اللّعنة .مبختلف أنواعه يف عشرات اآليات الكرمية ومبختلف املناسبات

لكذب يف كتاب اللّه العظيم أن حيلّل وهل يعقل بعد هذا التواتر يف ذم ا.على الكاذبني
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الكذب يف ثالثة مواضع ؟ فأنا أعذر هذا القسيس إن أخذ ذه ) ص(حممد رسول اللّه 
  .وأكتفي ذا الرد يف هذا املقام.األحاديث املوضوعة ومذكّرا إياه بتعاليم القرآن العظيم

  
وقد اقتطع هذا ).حتليل االنتقام(وعنوانه : لرد على السؤال الثامن من األسئلة التارخييةا

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ( من سورة البقرة قوله تعاىل 194القسيس من اآلية 
وحنن نرى األثر السيء ملبدأ األخذ بالثأر : ومن مث كتب يقول).مبثل ما اعتدى عليكم

علّمني يف متفشيا بسبب هذا القول،وكم تعب رجال الشرطة من نتائجه وبحت أصوات امل
وهل االعتداء على من اعتدى عالج للجرمية ؟ إنّ العنف يولّد املزيد من ! التعليم ضده

باركوا ال عنيكم أحسنوا .أحبوا أعداءكم : قال املسيح: (فلما فرغ راح يقول.العنف
وقال ) 44: 5مىت (إىل مبغضيكم،وصلّوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم 

ال تقاوموا الشر،بل من : وأما أنا فأقول لكم.عني بعني وسن بسن: قيلمسعتم أنه"أيضا 
وقال الرسول ).38/39: 5مىت ".(لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضا

يلَ :ال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء،بل أعطوا مكانا للغضب،ألنه مكتوب: بولس
ك فأطعمهفإن جاع عد.النقمة أنا أُجازي يقول الربك إن .وإن عطش فاسقه.وألن

: 12رومية "ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر باخلري.فعلت هذا جتمع مجر نار على رأسه
املسيح أيضا تألّم ألجلنا،تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا :"وقال بطرس الرسول).19-21

 يكن يشتم عوضا الذي مل يفعل خطيةً،وال وجد يف فمه مكر،الذي إذ شتم مل.خطواته
  ).23-21: 2بطرس 1" (وإذ تألّم مل يكن يهدد بل كان يسلّم ملن يقضي بعدل

  
، وعلى عادته يف كلّ ما أقدم عليه  إنّ هذا القسيس: فأقول ردا على هذا االعتراض

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا (حتى اآلن من اعتراضات ، قد اجتزأ كلمات هذه الفقرة 
 :   من سورة البقرة اليت قال اللّه تعاىل فيها194من اآلية ) تدى عليكمعليه مبثل ما اع

  احلرام بالشهر احلرامِ واحلُرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل الشهر(
 علما بأنّ مضمون هذه اآلية.). ما اعتدى عليكم واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه مع املتقني

. حلرب والقتال،وال عالقة له بأحكام الثأر والتعامل الفردييدخل يف موضوع أحكام ا
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ومن .وعلى هذه الصورة تتبين للقارئ بدايةً مالمح التضليل الذي أقدم عليه هذا القسيس
املعلوم تارخييا أنّ املسيح الناصري مل يصبح حاكما ومل يصبح ألتباعه دولة إال بعد انقضاء 

. بعد دخول القيصر قسطنطني حاكم روما يف املسيحيةثالمثائة سنة وزادوا تسعا وذلك 
وإنّ مجيع ما أورده هذا القسيس من أقوال للمسيح ولبعض تالميذه،إنما تتعلّق تلك 

وقد سبق يل أن .املواعظ بالسلوك الفردي للمؤمن،وال تدخل يف أحكام احلرب والقتال
نصوصا ) بتحليل النهب(ق اقتبست للقارئ املسلم حني رددت على السؤال اخلامس املتعلّ

 تثبت بأنّ تعاليم احلرب والقتال اليت 28-25 و 12-9: 31من سفر العدد اإلصحاح 
شرعها الرب على زعمهم ملوسى عليه السالم تأمر بالقتل وتدمري كلّ شيء وسيب النساء 

لسطينيون وال تعلّم أتباعها أن يعتدوا مبثل ما اعتدى املديانيون العرب الف. وب األموال
فأين قوانني احلرب والقتال ،من أحكام الثأر والتعامل الفردي ؟ فعملية االجتزاء .عليهم

  اليت قام ا هذا القسيس،وعملية اخللط ما بني قوانني احلرب والقتال وما بني أحكام 
  

أين ومع .التعامل الفردي ، فيها كلّ الداللة على أنّ هذا القسيس قد أراد تضليل القارئني
كشفت للقارئ حقيقة هذه اخلطوة اليت أقدم عليها هذا القسيس مما ال يليق أن يقدم عله 

فإني أجتاوز ما فعله هذا املعترض وما أقدم عليه . رجل دين تقي خيشى اللّه ويوم احلساب
إنّ هذه :  فأقول.وأناقش ما قدمه من أقوال منسوبة إىل املسيح الناصري وإىل تلميذيه

يم اليت قدمها هذا املعترض ونسبها إىل املسيح الناصري وتالميذه، إنما هي تعاليم غري التعال
طبيق على الصعيد العمليصاحلة للت.وبدليل .وال تستند إىل أصلٍ دستوريٍّ عادلٍ ومنطقي

أنّ العامل املسيحي املعاصر بأكمله ، خيلوا من وجود فئة من أفراده التزمت ذه التعاليم 
فهذا دليل عمليٌّ معاصر يدلّ داللة يقينية على أنّ هذه التعاليم املذكورة غري .ذكورةامل

هذا وإنّ العامل املعاصر أمجع قد ضج من سلوك مسيحيي زماننا .عملية وغري صاحلة للتطبيق
  . وأقول هذا بأسى كبري.املعاصرين واملخالف هلذه التعاليم اليت يتباهى ا هذا القسيس

قابل هذا فقد أردت أن أدلّ هذا القسيس على تعاليم اإلسالم اليت يصلح العمل ويف م
  . واليت أحلّها اإلسالم حملّ تعاليم املسيح العسرية على التطبيق.عليها يف كلّ زمان ومكان
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إنّ هذه التعاليم اليت تباهى ا هذا القسيس تدور حول البغي الذي يلحق اإلنسان : فأقول
وعلى هذه الصورة فالبغي .والذي يلحق قوما من جانب قومٍ آخر.ان آخرمن جانب إنس

ا على املستوى اجلماعيا على املستوى الفردي وإممثّ إنّ البغي يف مفهومه يدور .يكون إم
وإنّ اإلنسان الذي يصيبه بغي،معناه أنه .حول الظلم واجلرم واجلناية والتعدي والعصيان

فعندما نطبق قول املسيح الذي .ا الباغي ماديا كان أو معنوياعاد له حقٌّ شخصيٌّ لدى هذ
فقد فتح ) من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضا(تباهى به هذا القسيس وهو 

بسبب أنّ هناك من يخطئ ويتجرا .هذا التعليم باب هضم حقوق األفراد على مصراعيه
ذا أدرت له خدك األيسر بعد أن لطمك فإ. على أخذ القانون بيده ويضربك على خدك

. فإنّ هذا يستحي من نفسه وقد يقدم على االعتذار أيضا.على خدك األمين،وكان خجوال
أما إذا كان هذا الضارب ال يعرف اخلجل،فإنه يزداد عتوا وبغيا على من أدار له خده 

عية للقوانني الطبيعية اليت وملّا كانت تعاليم اإلسالم، تعاليم ذات صفة علمية ومرا.األيسر
فقد راعت تعاليم اإلسالم هذه األحوال اليت ذكرا،وسنت جلماعة .يمن على هذا الكون

. املؤمنني تعليما ذات صفة دستورية،وليكون هذا التعليم مرجعا للمؤمن يف مجيع أحواله
   أشرت  من سورة الشورى هذا التعليم الدستوري الذي43-39وقد تضمنت اآليات 

  
. والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون: (وهي اآليات اليت قال اللّه عز وجلّ فيها.إليه

ولَمنِ .وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه إنه ال حيب الظاملني
س إنما السبيل على الذين يظلمونَ النا.انتصر بعد ظُلمه  فأولئك ما عليهم من سبيل

ولَمن صرب وغفر إنّ ذلك ملن عزم .ويبغونَ يف األرضِ بغريِ احلق أولئك هلم عذاب أليم
فتعليم اإلسالم قد فتح من خالل مضامني هذه اآليات الكرمية باب العفو عن .).األمور

وترك الجتهاد هذا .الباغي،وباب االنتصار من الباغي للمظلوم الذي حلّ به ظلمه عليه
العمل ولينظر هل يقدم على حتصيل حقّه من هذا الباغي أو أن يعفو عنه املؤمن فرصة 

وهذا التعليم من باب أنّ هناك من يفيد معه العفو .ويصفح طالبا أجره من ربه عز وجلّ
  . عنه،وهناك من ال يفيد العفو معه على هذا الباغي وعلى حسب ما كنت قد شرحته آنفا
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 من سورة البقرة 194اليت اقتطعها هذا القسيس من اآلية فإن حنن عدنا اآلن إىل الفقرة 
فمن املناسب أن أنقل  .)فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثلِ ما اعتدى عليكم(وهي 

فإنّ اللّه عز .للقارئ تلك اآلية بكاملها،وبصحبة اآليات اليت سبقتها واليت حددت مضموا
وقاتلوا يف سبيل اللّه (بقرة يقول  من سورة ال194-190وجلّ قد أورد يف اآليات 

واقتلوهم حيث ثقفتموهم .الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إنّ اللّه ال حيب املعتدين
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوهم عند املسجد 

وا فإنّ فإن انته.احلرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
وقاتلوهم حتى ال تكون فتنةٌ ويكونَ الدين للّه فإن انتهوا فال عدوانَ .اللّه غفور رحيم
الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلُرمات قصاص فمن اعتدى عليكم .إالّ على الظاملني

فإن حنن )..فاعتدوا عليه مبثلِ ما اعتدى عليكم واتقوا اللّه واعلموا أنَّ اللّه مع املتقني
 نالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ قد – أوال: نالحظ وجود األحكام التالية تدبرنا هذه اآليات

إنّ اللّه ال حيب  وال تعتدوا(أورد يف اآلية األوىل حكما عاما وشامال تضمنه قوله تعاىل 
م العام  وعليه فإنّ من واجبنا تفسري مجيع ما يرد يف اآليات  اليت تلي هذا احلك)املعتدين

كيال ننسب وجود التضاد يف القرآن .والشامل ، أن نفسره مبا ال يتضاد مع معطياته
  .الكرمي

  
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( ولذلك فإنه عندما أمر اللّه تعاىل وقال يف اآلية الثانية -ثانيا

 فقد أى جلّ شأنه مجيع أحكامها بقوله) إىل آخره.. وأخرجوكم من حيث أخرجوكم 
والقصد من قوله تعاىل هذا بيان أنّ تلك األحكام اليت .)كذلك جزاء الكافرين(تعاىل 

خصوصا وأنّ .وليست من قبيل االعتداء) اجلزاء(تضمنتها هذه اآلية الكرمية هي من قبيل 
ولذلك فقد .اعتداء هؤالء الكفّار يدخل يف باب إحداث فتنة يف الدين ويف البيئة املؤمنة

ى ال تكون فتنة ويكونَ الدين (ه تعاىل قال يف اآلية الثالثة الحظنا كيف أنوقاتلوهم حت
هنا يف هذه ) عدوان(وقد أورد تعاىل كلمة .).للّه فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني

وهو املعىن الذي ال يتضاد مع .مبعىن اجلزاء والقصاص وليس مبعىن االعتداءاآلية الكرمية 
. ول العام والشامل والذي أوردته اآلية األوىل من هذه اآليات الكرميةمعطيات احلكم األ
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 وعلى أساس من مجيع ما ذكرناه آنفا فإنّ اللّه عز وجلّ راح خيتصر يف اآلية الرابعة -ثالثا
وهو يعطينا فكرة عامة عن أحكام اجلزاء والقصاص اليت تضمنتها اآليات سالفة الذكر 

منبها أذهاننا فيه إىل أنّ أحكام  ) شهر احلرام واحلُرمات قصاصالشهر احلرام بال: (قال
اجلزاء والقصاص يف تعاليم اإلسالم تقوم على املعاقبة باملثل،وبعيدا عن أي نوعٍ من أنواع 

فمن اعتدى عليكم (فلما فرغ جلّ شأنه من هذا البيان أتى بفاء االستئناف وقال .العدوان
فهذه هي .).ى عليكم،واتقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه مع املتقنيفاعتدوا عليه مبثل ما اعتد

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما (اآلية الكرمية اليت اقتطع منها هذا القسيس فقرة 
هذا . اقتطعها ليوحي إىل القارئ بأنّ تعاليم اإلسالم تجيز مبدأ األخذ بالثأر)اعتدى عليكم

خصوصا إن حنن نظرنا إىل .ه مبضمون هذه الفقرة القرآنية إطالقااملبدأ الذي ال عالقة ل
موقعها من سباقها وسياقها املوضوعي يف هذه اآليات القرآنية اجلليلة القدر، وعلى حسب 

ما سبق لنا أن بيناه وشرحناه آنفا يف هذه اآليات اليت نصت على حدود القصاص يف 
ما دامت هذه اآليات : د من البيان،يبادر ويسألينفلما  أصل بالقارئ إىل هذا احل.اإلسالم

أو كلمة ) جلزاءا(قد نصت على أحكام اجلزاء والقصاص،فلَم مل يورد اللّه تعاىل كلمة 
يف هذه الفقرة من اآلية دفعا هلذه الشبهة اليت قد ) االعتداء(عوضا عن كلمة ) القصاص(

؟ ) دوا عليه مبثل ما اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعت(تتبادر من خالل قوله تعاىل 
مبعىن اجلزاء ) االعتداء(إنّ اللّه عز وجلّ قد أورد هنا كلمة : فأجيب هذا السائل وأقول

والقصاص،كيال يبدو وجود تكرار يخلُّ بامليزان البالغي لصياغة هذه اآليات الكرمية من 
عىن اجلزاء والقصاص هذه تستعمل يف لغة الضاد مب) االعتداء(وبسبب أنّ كلمة .جهة
هو من ) االعتداء(يقول بأنّ هذا اللّفظ ) أقرب املوارد(حيث أورد مؤلّف معجم . أيضا

  وقد أورد مثاال على مصداقية ما طرحه الشاعر عمرو بن كلثوم القائل .باب املشاكلة
حبقّنا واملعىن أنّ من يرتكب ) أال ال جيهلن أحٌد علينا      فنجهلْ فوق جهلِ اجلاهلينا(

ويف  القرآن الكرمي آيات .ظلما فإننا نقاصصه ونرتلُ به ظلما يوازي الظلم الذي أنزله بنا
وخالصة القول هو أنّ تعاليم العهد اجلديد اليت يتباهى ا هذا .كثرية هي من هذا القبيل

 يف مقابل ما جاء به هذا القرآن الكرمي من تعاليم.القسيس ال تصلح للعمل عليها إطالقا
  . صاحلة لكلّ زمان ومكان وقوانني للعمل عليها على مستوى القصاص الفردي واجلماعي
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). حتليل الشهوات(وقد وضع له عنوانا : الرد على السؤال التاسع من األسئلة األخالقية 

وأضاف فأورد اآلية الثالثة من سورة النساء واملتعلّقة بتعدد الزوجات وهي قوله تعاىل فيها 
حوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو فأنك(

/ 230اقتطع هذا املعترض من اآليتني  ومن مثّ.).ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أالّ تعولوا
فإن طلّقها فال حتلُّ له من بعد حتى ( من سورة البقرة،ومبا يتعلّق باملطلّقة،قوله تعاىل 236

ريه فإن طلّقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللّه تنكح زوجا غ
ومن مثّ أورد هذا املعترض ).ال جناح عليكم إن طلّقتم النساء ... يبينها لقوم يعلمون

يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك ( من سورة األحزاب وعن زواج حممد 50اآلية 
اتك الّاليت آتيت أُجورهنك وبنات عما أفاء اللّه عليك وبنات عموما ملكت ميينك مم 

 وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنيب
إن أراد النيب أن يستنكحها خالصةً لك من دون املؤمنني قد علمنا ما فرضنا عليهم يف 

.). ونَ عليك حرج وكان اللّه غفورا رحيماأزواجهم وما ملكت أميام لكي ال يك
وفاكهةً مما ( عن حور اجلنة 23-20وجاء يف سورة الواقعة اآليات : وأضاف وقال

  فرغ من ذلك  فلما).يتخيرون وحلمِ طريٍ مما يشتهون وحور عني كأمثالِ اللّؤلؤ املكنون
  

تعدد الزوجات خبالف شريعة هل يبيح ديٌن من عند اللّه : وحنن نسأل: (كلّه أورد يقول
اللّه الذي يف البدء خلق اإلنسان ذكراً وأنثى وجعلهما جسدا واحدا ؟ وكيف يبيح تاٌب 
من عند اللّه لرسول من عند اللّه أن يتزوج مبن ملكت ميينه من األسرى،وبأية امرأة واه 

 ومن مثّ !؟  حورِ العني ؟ وهل جنة اللّه مكانٌ للّهو مع  فتهبه نفسها إن وقع هو يف هواها 
ألنهم يف القيامة ال يزوجونَ وال يتزوجون ، بل يكونون : "قال املسيح(أضاف 

  ).30: 22متى " (كمالئكة اللّه يف السماء
املستغرب أن يؤمن هذا القسيس بالعهد  من: فأرد على هذا االعتراض التاسع وأقول
ته حول تعاليم موسى وأحوال أنبياء بين القدمي الذي يتضمن كلّ ما يريد املرء معرف
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)  ؟هل يبيح دين من عند اللّه تعدد الزوجات(ومن مثّ يقول متسائال .إسرائيل من بعده
  يتساءل هذا السؤال وهو يعلم بشكل يقيينٍّ بأنّ تعدد الزوجات كان شائعا قدميا،ومسلّما

ة إبراهيم أبو األنبياء الذي ومن ال يعرف قص. به بصورة عملية بني أنبياء بين إسرائيل
،وهي اليت مل تنجب إلبراهيم أوالدا يف ) ساره(فاألوىل كان امسها : تزوج بامرأتني

ادخل على (فقالت له ) هاجر(أن تزوج بعلها جباريتها املصرية ) سارة(صباها،فارتأت 
 أبرام فأخذت ساراي امرأة.فسمع أبرام لقول ساراي.لعلّي أُرزق منها بنني.جارييت

هاجر املصرية جاريتها من بعد عشر سنني إلقامة أبرام يف أرض كنعان،وأعطتها ألبرام 
-1سفر التكوين اإلصحاح السادس عشر ) فدخل على هاجر فحبلت.رجلها زوجة له

فلو كان تعدد الزوجات خيالف شريعة اللّه يف نظر إبراهيم عليه السالم،لكان قد اعترض 3
أما قول هذا . ي زوجته خادمتها املصرية وجعلته زوجا المرأتني على زوجته سارة الذ

فهذا ) اللّه الذي يف البدء خلق اإلنسان ذكرا وأنثى وجعلهما جسدا واحدا(القسيس إنّ 
قول نابٌع من معطيات سفر التكوين الذي تكلّم عن خلق اإلنسان من آدم وخلق زوجته 

لعلم احلديث قد أثبت بطالن هذه النظرية اليت وقد جتاهل هذا القسيس أنّ ا. من ضلعه
نشوء (وللتحقّق من مصداقية ذلك فإنّ عليه مراجعة مؤلّفي _ابتدعها كاتب سفر التكوين

وكيف يبيح كتاب من عند اللّه لرسول من (وأما قول هذا القسيس ).اإلنسان وتطوره
على هذا االعتراض زواج إبراهيم فقد رد ).عند اللّه أن يتزوج مبن ملكت ميينه من األسرى

ومعلوم أنّ .وكانت ممن ملكت ميينه وخادمة لزوجته سارة) هاجر(عليه السالم بالسيدة 
  فقد ورد يف سفر التكوين .إبراهيم عليه السالم هو اجلد األعلى ألنبياء بين إسرائيل

  
هلا جارية وكانت .وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له (11-1اإلصحاح السادس عشر 

أدخل على .فقالت ساراي ألبرام هو ذا الرب قد أمسكين عن الوالدة. مصرية امسها هاجر
فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر .فسمع أبرام لقول ساراي.جارييت لعلّي أرزق منها بنني

املصرية جاريتها من بعد عشر سنني إلقامة أبرام يف أرض كنعان وأعطتها ألبرام َرجلها 
فأذلّتها ...فلما رأت أنها حبِلت صغرت يف عينيها... فدخل على هاجر فحبلت. لهزوجةً
فقال هلا مالك ...فوجدها مالك الرب على عني املاء يف الربية.فهربت من وجهها.ساراي
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وقال هلا مالك الرب تكثريا أُكثّر نسلك .الرب ارجعي إىل موالتك واخضعي حتت يديها
وتدعني امسه إمساعيل .وقال هلا مالك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا. فال يعد من الكثرة

فهذه حقيقةٌ نص عليها العهد القدمي فلو كان دين اللّه ال يبيح .).ألنّ الرب قد مسع ملذلّتك
تعدُّد الزوجات، وال يبيح للنيب أن يتزوج مبن ملكت ميينه،وعلى حسب ما زعمه هذا 

هيم عليه السالم لنفسه أن يستجيب لطلب زوجته العاقر سارة، فكيف مسح إبرا.القسيس
: وملاذا مل يقل هلا حني عرضت عليه ذلك العرض،فلماذا مل يعظ زوجته سارة ويقول هلا

كيف تطلبني مني أن أتزوج هاجر،على حني أنّ شريعة اللّه ال تسمح .خايف اللّه يا سارة
سالم احلنيف فأنساه قصة تعدد الزوجات بذلك؟فهذا القسيس أعمى بصره حقده على اإل

اليت حدثت على أيدي أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم وعلى حسب ما نص عليه كتابه 
وأنا أكتفي بذكر هذا املثال الذي يعترب دليال إلزاميا ضد هذا القسيس ومن كتابه .املقدس

 إسرائيل فإنه سيعثر على كثري من وإنّ من يراجع تاريخ كثري من أنبياء بين.املقدس أيضا
فلو كانت شريعة .األمثلة تدلّ على إباحة تعدد الزوجات يف شريعة موسى عليه السالم

فلكان إبراهيم وغريه من األنبياء قد التزموا بتلك .موسى قد حرمت تعدد الزوجات
قي اعتراضه، فهو وأما با.لكن واقع تصرفام يدلّ على عكس ذلك متاما.التعاليم السماوية

وأنا وبعد أن .فأدعها وال أخوض يف الرد عليها. جمرد ادعاءات ال تسندها أدلّة وبراهني
أفحمت من جانيب هذا القسيس بأدلّة ضمنية مستقاة من كتابه املقدس وتدحض ما قدمه 

فأرى أن أُعطيه فكرة صحيحة عن حكم تعدد الزوجات الذي فتحته اآلية . من اعتراض
  . لثالثة من سورة النساء واليت أوردها القسيس بصدد أنّ اإلسالم أباح تعدد الزوجاتا

  
اعلم يا عزيزي القسيس بأنّ تعاليم اإلسالم والفطرة البشرية اليت فطر اللّه عز وجلّ : فأقول

وإنّ هذه الفطرة البشرية ترفض نظام تعدد .الناس عليها إنما مها وجهان لعملة واحدة
زوجات بصورة طبيعية فاملرأة اليت يتزوج عليها زوجها امرأة ثانية وثالثة،تعود تلك املرأة ال

بسبب أنّ زوجها ال يأيت إىل .ال تعلم أهي متزوجة أم هي غري متزوجة) معلّقةً(وكأنها 
لكن هذه احلقيقة اليت ذكرناها يعترضها أحوال ضرورات هي حباجة إىل أحكام .بيتها يوميا

. ومن تلك الضرورات أحوال ال تعاجل إال بفتح باب حكم تعدد الزوجات.م أحواهلاتنظّ
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ألكرب وأعظم مثال ) هاجر(وإنّ مثال إبراهيم عليه السالم وزواجه مما ملكت ميينه السيدة 
وقد أحست من .فزوجة إبراهيم كانت عاقرا.على مصداقية هذا الطرح الذي طرحته آنفا

فعرضت . بعلها زوجة ثانية ليكون له نسلٌ يبقي على امسه وذكراهنفسها بضرورة تزويج
فإن وعى هذا .عليه تزوجيه خبادمتها،لتحقيق هذه الغاية وبداعي تلك الضرورة املشار إليها

القسيس هذه  احلقيقة أنتقل به للكالم عن حكم تعدد الزوجات الذي أتت به اآليات من 
ورة النساء قد وضعت بني أيدينا مثاال واضحا على فاآليات األوائل من س. سورة النساء

فإن .مصداقية هذا الطرح املتعلّق مببدأ الضرورات وأحكامها اليت تعاجل تلك الضرورات
وهي قوله تعاىل .تدبر هذا القسيس اآلية األوىل اليت استهلّ اللّه عز وجلّ ا سورة النساء

 نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من(
 يتبين له بأنّ حكمة استهالل سورة النساء ذه اآلية الكرمية .)منهما رجاال كثريا ونساء

اليت نصت على أنّ الرجل واملرأة من نفس واحدة ال فرق بينهما يف العقل وال يف القوى 
 بأنّ اللّه عز وجلّ قد استهلّ أقول يتبين له.وال يف احلواس وغريها إال يف أجهزة التناسل

سورة النساء ذه اآلية لتصبح بني يدي املفسر لآليات القرآنية أصال تفسرييا،ال جيوز 
تفسري اآليات إال من منطلق معطيات هذا األصل التفسريي وعلى ضوء احلقيقة اليت 

. لّه اإلنسان عليهاتضمنها هذا األصل التفسريي واملتعلّقة بالفطرة البشرية اليت فطر ال
وبعد . وكانت احلكمة من ذلك بيان ما تقتضيه الضرورات احلادثة يف وقت من األوقات

وهل يوجد هناك مؤرٌخ يف العامل ينكر بأنّ احلروب اليت خاضها : هذا التقدمي أسأل
  أصحاب رسول اللّه الذين استشهدوا فيها بعشرات األلوف ،وتركوا وراءهم أعدادا هائلة 

  
ن األوالد اليتامى إىل جانب تركهم أعدادا هائلة من النساء األرامل واألسريات من ملك م

حتى باتت كلّ دار من دور املسلمني تعج بأعداد من أولئك األوالد اليتامى وتلك .اليمني
فبالنظر إىل تلك احلقيقة اليت أشرت إليها،فقد تولّدت .النساء األرامل واإلماء األسريات

وشكّلت املعضالت . البيئة اإلسالمية معضالت اجتماعية هي حباجة إىل معاجلتهاآنذاك يف
وقد .االجتماعية املشار إليها ضرورات هي حباجة إىل أحكام شرعية تعاجلها وتنظم أحواهلا
. عاجلتها الشريعة اإلسالمية بأحكام مرحلية وخاصة مبعاجلة تلك املعضالت االجتماعية



  245

زمنية بالذات،وإن خالفت تلك األحكام مبدأ مساواة الرجل باملرأة الذي ولتلك الفترة ال
ومن باب أنّ للضرورات أحكامها املرحلية .نصت عليه اآلية األوىل من سورة النساء

فهذا هو التفسري الصحيح واملنطقي لطرح مبدأ أصويلٍّ يف اآلية .املرتبطة مبعاجلتها وحسب
 التعرض للكالم عن األرامل واليتامى وحقوقهم يف اآليتني ومن مثّ. األوىل من سورة النساء

وفتح باب تعدد الزوجات فيهما مرفقا بشروط وملعاجلة .الثانية والثالثة من سورة النساء
معضالت اليتامى واألرامل وما ملكت أميام تلك اليت ذكرناها وأشرنا إليها واملعروفة من 

وعلى هذه . ترة الزمنية من تاريخ الدعوة اإلسالميةجانب املؤرخني والباحثني لتلك الف
الصورة فقد تبين هلذا القسيس بأنّ حكم تعدد الزوجات الذي نصت عليه اآلية الثالثة من 

قد تبين له بأنّ حكم تعدد الزوجات املذكور مل .سورة النساء واليت أوردها يف اعتراضه
قتيا ملعاجلة تلك املعضالت االجتماعية ولكنه كان حكما و.يكن حكما شرعيا دائما

فإن طالبين هذا القسيس بالدليل الذي .وامتصاصها بصورة عملية منظّمة وناجحة ليس إالّ
فأقدم له الدليل على مصداقية ما طرحته .يثبت بأنّ احلكم الشرعي املذكور ليس بدائم
حظ يا عزيزي القسيس أ فلم تال: فأقول.على مسامعه،وبدليل من سورة النساء نفسها

كيف أنّ اآلية اليت فتحت باب تعدد الزوجات ملعاجلة تلك املعضالت االجتماعية اليت 
فإن خفتم أالّ (ذكرناها،كيف أنّ اللّه جلّ شأنه قد اشترط فيها شرطا واضحا وقال 

  من ومبعىن أنّ الذي يريد العمل على مبدأ تعدد الزوجات آنذاك ، فإنّ ) تعدلوا فواحدةً
  

وإال فإن كان ال يستطيع العدل بينهن .واجبه أن يعدل بني زوجاته اليت يعقد عليهن نكاحه
والحظ يا عزيزي القسيس كيف أنّ تلك اآليات .فإنّ من واجبه االكتفاء بالزواج بواحدة

األوائل من آيات سورة النساء مل تصرح بأنّ من املستحيل على الزوج أن يعدل بني 
 129أخر اللّه عز وجلّ بيان تلك احلقيقة،فوضحها من بعد ذلك يف اآلية وقد .زوجاته

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم،فال متيلوا كلّ امليل (وقال هناك 
  فإن أنت يا عزيزي .).فتذروها كاملعلّقة وإن تصلحوا وتتقوا فإنّ اللّه كان غفورا رحيما

يس أمعنت نظرك يف عملية تأخري بيان هذه احلقيقة،تعود تدرك احلكمة من ذلك وهي القس
أنّ حكم تعدد الزوجات الشرعي كان موقّتا والمتصاص تلك املعضالت االجتماعية اليت 
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وتدرك بالتايل أنّ تعاليم اإلسالم احلنيف ال تقول بالزواج بأكثر من .سبق أن ذكرناها لك
وهذه .فتح باب تعدد الزوجاتإال حني تعرض معضالت وضرورات ت.امرأة واحدة

احلقيقة تشرح لك ما عرض أليب األنبياء إبراهيم عليه السالم من معضلة اضطرته ليعمل 
  .فتدبر.على مبدأ تعدد الزوجات

  .وعلى هذه الصورة أكون قد رددت على اجلزء الثالث من األسئلة األخالقية
  

  )أسئلة الهوتية(الرد على اجلزء الرابع 
  

). جيهلون الثالوث األقدس(وعنوانه :  السؤال األول من األسئلة الالهوتيةالرد على
وإذ قال اللّه يا عيسى أ أنت قُلت للناس اتخذوين ( من سورة املائدة 116وأورد اآلية 

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف ( من سورة النساء 171واآلية ).؟وأمي إهلني من دون اللّه 
اللّه إال احلق إنما املسيح عيسى ابن مرمي رسول اللّه وكلمته دينكم وال تقولوا على 

ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باللّه ورسله وال تقولوا ثالثةٌ انتهوا خرياً لكم إنما اللّه 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باللّه 

لقد كفر الذين قالوا إنّ اللّه ثالثُ ثالثة وما من ( املائدة  من سورة73واآلية .) وكيال
.). إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم

يتضح من هذه اآليات أنّ حممدا مسع من بعض أصحاب البَدع من : ومن مثّ كتب يقول
ه ومرمي وعيسى،فرد على هذه البدعة وكرر املرة بعد هم اللّ.النصارى أنه يوجد ثالثة آهلة

وكلّ من له إملاٌم بالتوراة واإلجنيل يعرف أنّ وحدانية اللّه هي أساس .األخرى أنّ اللّه واحد
 ومرقس 4: 6تثنية " (الربُّ إهلنا ربٌّ واحد: "الدين املسيحي،فقد قالت التوراة واإلجنيل

12 :29.(قطّ إنّ العذراء مرمي إله ومل يقل مسيحيٌّ حقيقي )ة هلاقدير واحملبمع كلّ الت (  
  

هو اآلب واالبن : فاملسيحيون ال يعبدون ثالثة آهلة،بل إهلا واحدا يف وحدانية جامعة 
وقد اتفق .والكلّ يف ذات واحدة".اللّه وكلمته وروحه" أو بعبارة القرآن .والروح القدس

ومل يرد .الفعل وضمري املتكلّم يف صيغة اجلمع إىل اللّهالقرآن مع الكتاب املقدس يف إسناد 
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يف الكتاب املقدس وال يف القرآن كالم خملوقٍ كائنا من كان تكلّم عن نفسه بصيغة اجلمع 
فمثال ورد يف سورة البقرة .مما يدلّ على وحدة اجلوهر مع تعدد األقانيم يف الذات العلية

اللّه  (196وورد يف سورة األعراف اآلية .اجلمعبصيغة ) نزلنا على عبدنا (23اآلية 
وتشري الصيغة .فتشري الصيغة األوىل إىل مجع األقانيم.بصيغة املفرد ) الذي نزل الكتاب

 14ومن أمساء اللّه احلسىن أنه الودود،لقوله يف سورة الربوج اآلية .الثانية إىل توحيد الذات
ومن معرفتنا أنّ هذه الصفة أزلية نستدلُّ أنّ .فالود صفةٌ من صفاته).وهو الغفور الودود(

وإال ففي األزل .هناك تعدد أقانيم يف الوحدة اإلهلية لتبادل الود بينها قبل أن يخلق شيء
بعد أن خلق " يود " وابتدأت تعملُ فبدأ اللّه .الالائي،كانت صفة الود عاطلة عن العمل

وهل نستطيع أن نوفّق بني اإلميان ! بال للتغيري وحاشا اللّه أن يكون قا.املالئكة والناس
بصفات اللّه األزلية كالسمع والتكلّم دون اإلميان بثالثة أقانيم يف إله واحد ؟وال نستطيع 

أن منأل الفجوة اهلائلة بني عالقة اإلنسان باللّه على غري قاعدة األبوة والبنوة وحياة الشركة 
إنّ اإلميان بالتوحيد ارد بدون أنسٍ روحيٍّ باللّه هو ! . ة املعلنة يف عقيدة الثالوث القومي

" والشياطني يؤمنون ويقشعرون. حسنا تفعل" . أنت تؤمن أنّ اللّه واحد. "إميان الشياطني
ومثل التثليث مثل العقل والفكر والقول،فهذه ثالثة أشياء متميزة غري ).19:2يعقوب (

. ر واحلرارة ثالثة أشياء متميزة غري منفصلة لشيء واحدوالنار والنو! منفصلة لشيء واحد 
فهل نستبعد وجود ثالثة أقانيم متميزة غري منفصلة يف إله واحد حسب إعالن كتابه 

  املقدس ؟
  

إنّ ما طرحه هذه القسيس : فأقول ردا على هذا االعتراض األول من األسئلة الالهوتية
وسيكون جي يف الرد عليه .غالطات وتناقضاتحتت هذا العنوان إنما هو جمموعة م

. استعراض أقواله فقرة فقرة ومناقشتها وبيان ما اشتملت عليه من مغالطات وتناقضات
فلقد .ومن مثّ إمجال ما تناولته من مواضيع والرد على ذلك كلّه بأسلوب علميٍّ وموضوعي

ع من بعض أصحاب البدع من أنّ حممدا مس(استهلّ هذا القسيس مغالطاته املؤسفة بزعمه 
النصارى أنه يوجد ثالثة آهلة،هم اللّه ومرمي وعيسى،فرد على هذه البدعة وكرر املرة بعد 

وقد تضمن زعمه هذا ، ومن طرف خفيٍّ ، ادعاًء كاذبا بأنّ ).األخرى أنّ اللّه واحد
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ومبا أنه مل .حيٍ مساويالقرآن ايد هو من تأليف حممد صلّى اللّه عليه وسلّم،وليس هو بو
لذلك فإني أترك الرد عليها إىل مقام آخر سوى هذا .جيعل هذه املغالطة يف صلب اعتراضه

هو .واملغالطة الثانية اليت زعمها هذا القسيس من طرف خفيٍّ يف قوله املذكور أيضا.املقام
وعلى حسب ما زعمه هذا ولذلك فهو ، .أنّ حممدا بن عبد اللّه ما كان متزنا اتزانا علميا

مسع حممد من بعض أصحاب البدع من النصارى أنه يوجد ثالثة آهلة هم (القسيس ،فقد 
أي أنّ ).اللّه ومرمي وعيسى فرد على هذه البدعة وكرره املرة بعد األخرى أنّ اللّه واحد

ه حممدا بن عبد اللّه ما كان يعتمد على وثائق مكتوبة فيما أقام عليه تعاليم
ولذلك فإنّ ما طرحه . وكان تأسيسه ألفكاره ومعتقداته يقوم على السماع.ومعتقداته

حممد بن عبد اللّه من أفكار يف هذه اآليات اليت أوردها هذا القسيس وعلى زعمه مغلوطة 
فهاذان أمران دسهما هذا القسيس وأوحى ما إىل القارئ من طرف خفي، .وغري متزنة

واملغالطة الثانية اليت شاء هذا القسيس التضليل ا، تضمنها .لدس واالفتراءوعلى عادته يف ا
ومل ).29: 12 ومرقس 6:4تثنية " (الرب إهلنا واحٌد: "فقد قالت التوراة واإلجنيل(قوله 

وحني راجعت ).مع كلّ التقدير واحملبة هلا(يقل مسيحيٌّ حقيقي قط إنّ العذراء مرمي إله 
). الرب إهلنا رب واحد(صحاح الرابع اآلية السادسة فلم أجد فيها شعار سفر التثنية اإل

 تبين يل بأنّ اليهود سألوا املسيح عن 29على حني أين عندما راجعت إجنيل مرقس اآلية 
فأجابه يسوع إنّ أول كلّ الوصايا هي امسع يا .(أول وصية أوصى ا موسى عليه السالم

وحتب الرب إهلك من كلّ قلبك ومن كلّ نفسك ومن .ب واحدالرب إهلنا ر. إسرائيل
أنّ  ويتبين من هذه املغالطة الثانية.). هذه هي الوصية األوىل.كلّ فكرك ومن كلّ قُدرتك

هو شعار العهد ) الرب إهلنا رب واحد(هذا القسيس قد شاء أن يوهم القارئ بأنّ شعار 
 أنه قد تبين للقارئ بأنّ كلمات هذا الشعار، وردت مع.القدمي وشعار العهد اجلديد معا

على لسان املسيح الناصري،وهو يتكلّم من جانبه عن الوصية األوىل اليت كان قد أوصى 
فلو كان هذا . ومل تكن هذه الوصية صادرة عنه يف مواعظه.ا النيب موسى عليه السالم

فإنّ هذا الشعار . هذا القسيسالشعار هو شعار املسيحيين احلقيقي ،وعلى حسب زعم
يتناقض متاما مع الشعار الذي يورده املسيحيون على غالف العهد اجلديد املترجم من اللّغة 

كتاب العهد (فهم يكتبون كما يلي .اليونانية واملطبوع على نفقة مجعية التوراة األمريكانية 
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 املسيح نفسه مل يدع أنه كان مصداق فعلى حني أنّ).اجلديد لربنا وخملّصنا يسوع املسيح
فإنّ الذين طبعوا العهد اجلديد قد جعلوا املسيح نفسه مصداق هذه .الوصية األوىل املوسوية
  ).ألوهية املسيح(وبذلك يكونون قد ابتدعوا من جانبهم عقيدة .الوصية املوسوية األوىل

يس يف مغالطته الثالثة من أنا ما زعمه هذا القسمل يقل مسيحيٌّ حقيقيٌّ قطّ إنّ (ه وأم
فإني .فلو صح مضمون مغالطته الثالثة هذه).مع كلّ التقدير واحملبة هلا(العذراء مرمي إله 

أطالبه بدوري أن يدلّنا على قرب السيدة مرمي إن كان صادقا فيما قاله وادعاه من أنّ 
فعدم وجود قرب . وكما يزعم ويقولللسيدة مرمي يف قلبه وقلب كلّ مسيحيٍّ احملبة والتقدير
ويقومون بإشعال الشموع عليه حسب .معلوم للسيدة مرمي ويقر العامل املسيحي بأنه قربها

تقاليدهم،فهذا دليلٌ عمليٌّ ومن صلب واقع هذا العامل املسيحي ، وحيمل داللة واضحة 
وإنّ .تقدير بصورة عمليةوصرحية على أنّ املسيحي احلقيقي ال يقيم للسيدة مرمي احملبة وال

فلرياجع .من يراجع هذه األناجيل األربعة املعاصرة ال جيد فيها ما يؤيد مدعى هذا القسيس
فال يوجد فيها ما يدلّ على أنّ أحدا .كلّ قارئ قصة تعليق املسيح الناصري على الصليب

على الصليب فقد خصوصا وأنهم عندما أنزلوه من .كان حيترم السيدة مرمي والدة املسيح
لكن شيئا من هذا . كان أحرى م أن يسلّموا جثّته ألمه،وعلى األقل أن ينادوها لتودعه

هذا وإنّ ادد الذي بعثه اللّه تعاىل يف شبه القارة اهلندية على رأس القرن املاضي .مل حيدث
رمي موجود يف قد أعلن للمسيحيين ، وعلى رؤوس األشهاد، بأنّ قرب م.وهو اإلمام أمحد

ومع ذلك فلو ). كوه مري(كشمري وعلى رأس جبلٍ سمي بامسها أيضا وهو جبل مرمي 
كان املسيحيون يكنون كلّ التقدير واحملبة للسيدة مرمي،لكانوا سارعوا إىل القرب املشار إليه 

امل الكنائس ولكن ع. وأجروا أحباثا ليثبتوا إما كذب االدعاء املشار إليه،أو ليثبتوا حقيقته
وإني أناشد هذا القسيس أن يقوم ذه املهمة إن .املسيحية مل يفعلوا شيئا على هذا الصعيد

ويكفي تذكري هذا القسيس بأنّ البابا السابق أعلن ضرورة . كان صادقا فيما قاله وزعمه
رب هلا وحجته يف ذلك عدم وجود ق.االعتقاد بأنّ مرمي قد صعدت إىل السماء برفقة املسيح

  .وال حاجة للتوسع من جانيب أكثر من ذلك يف الرد على هذه املغالطة.يف األرض
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فاملسيحيون ال يعبدون ثالثة (وأتناول بالرد على املغالطة الرابعة اليت قال هذا القسيس فيها 
وحنن نتفق مع .). هو اآلب واالبن والروح القدس: آهلة،بل إهلا واحدا يف وحدانية جامعة

. هذا الطرح بأنّ املسيحيين ابتدعوا هذه الوحدانية اجلامعة اليت ال أصل هلا يف العهد القدمي
ولننظر فيما يقدمه لنا هذا .هذه الوحدانية اجلامعة اليت فندها القرآن ايد وأثبت بطالا

وعليه .معةالقسيس مما ظن أنه سيقنعنا من خالله من وجود حقيقي هلذه الوحدانية اجلا
فليدقّق معي القارئ الباحث يف كلّ كلمة سيوردها هذا القسيس إلثبات مغالطته الرابعة 

والكلّ يف ذات " اللّه وكلمته وروحه"بعبارة القرآن (فهو أورد يقول . سالفة الذكر
وقد اتفق القرآن مع الكتاب املقدس يف إسناد الفعل وضمري املتكلّم يف صيغة اجلمع .واحدة
ومل يرد يف الكتاب املقدس وال يف القرآن كالم خملوق كائنا من كان تكلّم عن . اللّهإىل

 وقد .)نفسه بصيغة اجلمع مما يدلُّ على وحدة اجلوهر مع تعدد األقانيم يف الذات العلية
فمثال ورد يف سورة البقرة (: راح هذا القسيس يقدم مثاال يدعم مغالطته الرابعة هذه وقال

اللّه  "196وورد يف سورة األعراف اآلية . بصيغة اجلمع" نزلنا على عبدنا "23اآلية 
فتشري الصيغة األوىل إىل مجع األقانيم،وتشري الصيغة .بصيغة املفرد" الذي نزل الكتاب

وأول ما يالحظه الباحث يف العبارات األوىل هلذه املغالطة الرابعة ) الثانية إىل توحيد الذات
قسيس سبق له أن كان قد أشار من طرف خفيٍّ إىل اعتقاده بأنّ هذا القرآن هو أنّ هذا ال

واآلن جاء يتناقض مع نفسه حني يقدم مثاال .ايد هو من تأليف حممد بن عبد اللّه نفسه
. بصيغة اجلمع زاعما أنها صيغة مجع أقانيم) نزلنا على عبدنا(من سورة البقرة الوارد فيها 

وهذا تناقض أوقعه فيه . اللّه عز وجلّ وليس من تأليف حممد بن عبد اللّهوكأنها مرتلة من
به الديينم مثاال من سورة األعراف زاعما أنّ اسم اجلاللة .تعصقد ورد فيها ) اللّه(وقد
فلو كان حممد بن عبد .للداللة على توحيد الذات) اللّه الذي نزل الكتاب(بصيغة املفرد 

فأنى كان له أن يصيغ هذه الصياغة اليت تتراوح ما بني .القرآن العظيماللّه هو مؤلّف هذا 
،وأن تكون صياغة مؤهلة )توحيد الذات(وصيغة املفرد الدالة على ) مجع األقانيم(صيغة 

لالستدالل ا على مصداقية ما اعتقده هذا القسيس؟ويف وقت قد راح فيه حممد يثبت يف 
بشرا رسوال،  وأنّ املسيح ما كان حيمل أية صفة تدخله يف مواضع كثرية بأنّ املسيح كان 

؟ وعليه فهذا تناقض فاضٌح وقع فيه هذا القسيس أيضا من حيث ) وحدة األقانيم(مفهوم 
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يشعر أو ال يشعر، وهو حياول إيهام القارئ بأنه قام  بتقدمي دليل من القرآن ايد نفسه 
) اللّه(للّه عز وجلّ ، ووجود اسم اجلاللة ) موحدة أقاني(على صحة ما زعمه من وجود 
واحلقيقة هي أنّ حكمة اختالف الصيغ الواردة يف هذين .لتوحيد ذات اللّه  جلّ شأنه

حني ) أنزلنا(هو أنّ اللّه عز وجلّ يورد صيغة اجلمع .املثالني من سوريت البقرة واألعراف
ومن باب . در حكما من األحكامالكالم عن إجناز من إجنازاته سبحانه وتعاىل أو حني يص

وهذا على شاكلة ما يفعله امللك أو قاضي .كون اللّه تعاىل هو ملك امللوك يف هذا الكون
وأما اسم اجلاللة .فيما أصدره من مراسيم وقرارات) صيغة اجلمع حنن(احملكمة يورد لنفسه 

ت إهلية متفردة يف ذاا ويف فهو اسٌم تفردت به اللّغة العربية ،وللداللة على وجود ذا) اللّه(
  وهو اسم جامد ال يتصرف يف لغتنا  . صفاا واخلالقة هلذا العامل الذي خلقنا ونعيش فيه

  .فيه الداللة على اتصاف اللّه تعاىل باألمساء احلسىن) اللّه(إىل جانب أنّ لفظ اجلاللة .العربية
:  الذي استهلّ به مغالطته املذكورة،قالومن مجلة مغالطاته فيما أورده من قول أعاله قوله

ذكر هذا ومل يدخل يف ).اللّه وكلمته وروحه والكلّ يف ذات واحدة"بعبارة القرآن (
وأورد ذلك تفسريا .وكأنّ ما ذكره هو حقيقةٌ ال جمال ملناقشتها.التفاصيل وذكر املراجع

بل إهلا واحدا يف فاملسيحيون ال يعبدون ثالثة آهلة،(لزعمه الذي سبق أن زعمه وهو 
علما بأنّ الذي طالع ردي على ما ورد يف األجزاء الثالثة املاضية يعثر ).وحدانية جامعة

وليتذكّر القارئ بأنّ هذا .ايد) عبارة القرآن(على تفنيد زعمه املذكور واملنسوب إىل 
فقد أتى القسيس ، وبعد أن قدم هذا الذي ذكرناه وناقشنا ما ورد فيه من مغالطات ، 

ومن أمساء اللّه احلسىن أنه الودود،لقول اللّه تعاىل يف سورة الربوج : (مبغالطة خامسة وقال
ومن معرفتنا أنّ هذه الصفة أزلية .فالود صفةٌ من صفاته).وهو الغفور الودود (14اآلية 

ن يخلق نستدلّ منها أنّ هناك تعدد أقانيم يف الوحدة اإلهلية لتبادل الود بينها قبل أ
وإال ففي األزل الالائي،كانت صفة الود عاطلة عن العمل،وابتدأت تعمل فبدأ اللّه .شيء

"غيري .بعد أن خلق املالئكة والناس" يودوهل نستطيع أن ! وحاشا للّه أن يكون قابال للت
يف إله نوفّق بني اإلميان بصفات اللّه األزلية كالسمع والتكلّم دون اإلميان بثالثة أقانيم 

واحد ؟وال نستطيع أن منأل الفجوة اهلائلة بني عالقة اإلنسان باللّه على غري قاعدة األبوة 
وقد طرح هذا القسيس يف !).والبنوة وحياة الشركة املُعلنة يف عقيدة الثالوث القومية
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 مغالطته اخلامسة هذه فلسفةً سفسطائية تتهافت ويثبت بطالا رد مناقشتها وحماولة
فهذا القسيس اعترف من جهة بأنّ صفات اللّه .إسقاطها على بقية أمساء اللّه احلسىن يقينا

وزعم من جهة ثانية أنه ال جيوز االدعاء بأنّ صفات اللّه تعاىل كانت عاطلة .تعاىل أزلية
ائيوقد راح من جهة ثالثة يستدلّ على أنّ صفة اللّه .عن العمل يف عامل األزل الال

بل كان ميلؤها الود القائم ما بني األبوة والبنوة وحياة .مل تكن عاطلة عن العمل) لودودا(
فلو كانت فلسفة السفسطائية اليت .الشركة املعلنة يف عقيدة الثالوث القومية على حد زعمه

فقد كان ينبغي أن يصح إسقاط هذه املعلومة .استند إليها هذا القسيس صحيحة وحقيقية
وعلى سبيل املثال،فمن أمساء اللّه .يع ما للّه تعاىل من صفات تشكّل أمساؤه احلسىنعلى مج

  وصفة الشفاء هذه أزلية وعلى حسب اعتراف هذا القسيس صاحب).الشايف(احلسىن أنه 
وال ينبغي أن تكون هذه الصفة عاطلة عن عملها يف األزل . الفلسفة السفسطائية املذكورة

عاطلة عن العمل يف يوم من األيام ؟ ) الشايف(هل كانت صفة اللّه : اءلوهنا نتس.الالائي
فإن كانت أزلية فهل كانت بنوة اللّه املزعومة تصاب باألمراض يف األزل ويف ظلّ األبوة 

بعملها ؟ وهل كان عامل األبوة والبنوة املشار ) الشايف(األزلية الوجود لتقوم صفة اللّه 
يا أم كان عاملا ماديا تشاع فيه األمراض، وحمتاجا لعمل هذه الصفة وهي إليهما عاملا روح

؟؟ وبالتايل فكيف تكون صفة اللّه الشايف األزلية غري معطّلة عن عملها ) الشايف(صفة اللّه 
تعمل يف البعد غري املنظور، ) الودود(يف األزل الالائي ويف وقت تكون فيه صفة اللّه 

ا األسلوب من حماكمة هذه الفلسفة السفسطائية نستطيع إثبات بطالا فبهذ. وغري معطّلة
فعامل الذات اإلهلية ،وكما هو معلوٌم من قبل مجيع تعاليم الديانات السماوية املعروفة، .يقينا

ولذلك فال حتدث يف عامل الذات اإلهلية أمراض .هو عامل بعيد عن املادة احملدودة األبعاد
ونناقشها مبثل ما ) التواب(ولنتناول اآلن صفة اللّه ).الشايف(مل صفة اللّه هي حباجة إىل ع

أزلية وعلى حسب اعتراف هذا القسيس ) التواب(فصفة اللّه ).الشايف(ناقشنا به صفة اللّه 
عاطلة عن ) التواب(فهل كانت صفة اللّه .صاحب هذه الفلسفة السفسطائية املذكورة

م ؟ فإن كانت أزلية وغري عاطلة يف الزمن الالائي ، فهل كانت العمل يف يوم من األيا
  البنوة األزلية تصدر عنها الزالّت إثر الزالّت،وترتكب احلماقات إثر احلماقات ولذلك 
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برمحتها وعطفها ورأفتها،ومتحو عنها ) التواب(كانت هي حباجة إىل أن تشملها صفة اللّه 
 آثار جهنمية ؟ وهل كان حيدث ذلك يف عاملٍ ماديٍ أو أنه ما تركته زالّا ومحاقاا من

هذه وذا ) التواب(كان حيدث يف عاملٍ روحي ؟؟ ومن خالل مناقشة موضوع صفة اللّه 
األسلوب من احملاكمة العقلية ، يعود بإمكاننا إثبات بطالن هذه الفلسفة السفسطائية اليت 

ا القارئ املسلم على ذلك بقية أمساء اللّه احلسىن وزا وقس أيه.ابتدعها القسيس املذكور
ذا امليزان ومبثل هذه احملاكمة العقلية اليت ناقشنا ا هذه الفلسفة السفسطائية اليت ابتدعها 

 )عقيدة الثالوث القومية(هذا القسيس بغرض أن يثبت عن طريقها، عقيدته اليت مساها 
جيهلون (وزعمه فيما أورده يف اعتراضه وحتت عنوان الباطلة وعلى حسب ما نطق به 

  . هذا العنوان الذي رفعه من أجل أن يضلّل به السذج من الناس) الثالوث األقدس
وليستمع القارئ إىل املغالطة السادسة األخرية اليت تضمنها قول هذا القسيس قبل أن خيتم 

إنّ اإلميان بالتوحيد ارد بدون : (رأ وقالفهو جت.اتهامنا بأننا جنهل الثالوث األقدس املزعوم
والشياطني .حسنا تفعل.أنت تؤمن أنّ اللّه واحٌد."أُنسٍ روحيٍّ باللّه،هو إميان الشياطني

وَمثَلُ التثليث مثلُ العقل والفكر والقول،فهذه ). 2: 19يعقوب " (يؤمنون ويقشعرون
نار والنور واحلرارة ثالثة أشياء متميزة وال! ثالثة أشياء متميزة غري منفصلة لشيٍء واحد 

فهل نستبعد وجود ثالثة أقانيم متميزة غري منفصلة يف إله واحد . غري منفصلة لشيٍء واحد
يف قول هذا القسيس  فهل أمعنت نظرك يا عزيزي القارئ).حسب إعالن كتابه املقدس ؟

شياء متميزة غري منفصلة لشيٍء ومثَلُ التثليث مثَلُ العقل والفكر والقول،فهذه ثالثة أ(
ألننا بالعقل .وكالمه هذا هو كالم مجيل.؟ فالعقل يف نظر هذا القسيس متميٌز) واحد

وهذا كالم .مثّ إنّ الفكر يف نظر هذا القسيس متميٌز.نفرق ما بني اإلنسان وما بني احليوان
ذي ابتدع هذا فأي فكر يقصد ؟ فهل كان يقصد فكر القسيس نفسه ال.غري مفهوم

الثالوث األقدس ؟ أم أنه قصد به الفكر املاركسي الذي أنكر وجود خالق هلذا الكون ؟ أم 
أنه قصد فكر النفاق وفكر التضليل الذي انتهجه هذا القسيس نفسه،حني جلأ إىل مجيع 
هذه املغالطات والتناقضات اليت كشفنا عنها الغطاء ، وقد جلأ إليها بقصد الدفاع عن 

الباطل والتعتيم على نور احلق املضيء ؟ وبقي علينا أن نربط ما بني العقل والفكر،وما بني 
وإالّ .فالقول هو يف حقيقة أمره مثرة من مثرات العقل والفكر.القول، فال تدي إىل سبيل
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فإنّ  القول ما هو بشيء منفصلٍ لنتفق مع هذا القسيس من أننا أمام مثال يشهد على 
وكم توجد يف هذا العامل .والقول يتعلّق يف حقيقة أمره جبهاز النطق.الوث مقدسوجود ث

أعداٌد من أفراد حمرومني من النطق والقول، مع أنهم يفكّرون ويعقلون ؟ ومن جهة ثانية 
والقول .فاملعلوم أنّ النطق هو خاصية من خصائص هذا اإلنسان واليت تفرقه عن احليوان

الثالوث املقدس على هذه احلقيقة، (فها أننا إذا قسنا عقيدة .ه اخلاصيةنتيجة من نتائج هذ
كانت إحدى خصائص الذات اإلهلية ؟فإن صح هذا ) البنوة(فقد عاد بإمكاننا الزعم بأنّ 

فهذا املثال .وليس أن تنفرد يف وحدانيتها) البنوة(الزعم فمعناه أنه كان ينبغي أن تتعدد 
قسيس،هو يف حقيقته مثال ناقص وال يصح تقدميه إلثبات وجود ثالوث الذي ضربه هذا ال

فلو أننا قبلنا مثاله سالف الذّكر فقد عاد بإمكاننا تقدمي أمثلة .مقدسٍ وعلى حد زعمه
وجرمي الزنا .واملرأة اليت يسوقها هواها.فالرجل الذي تدفعه شهوته اجلنسية.ثالوثية مقرفة

وقس .لكنه ثالوث غري مقدس) ثالوث(هذه الثالثة يف واقع األمر اليت يرتكباا تشكّل 
ذلك ) النار والنور واحلرارة(ذه احملاكمة العقلية وذا امليزان يا عزيزي القارئ مثال 

. يف ذات اللّه عز وجلّ) ثالثة أقانيم(املثال الذي قدمه لك هذا القسيس ليقنعك بوجود 
ه تعاىل مما ينتج عنه من آثارٍ سيئة يف نفس هذا اإلنسان،الذي هذا الطرح الذي نستعيذ باللّ

وأنّ روح هذا اإلله تفارقه لتتجسد يف عامل دنيوي .يعود يعتقد بوجود إله من روح وجسد
على شكل إنسان يولد من فرج امرأة وميوت ويقوم من بني األموات ورد اعتقادنا بأنّ 

وكأنّ روح اللّه، أعاذنا اللّه من ذلك .لّه ومن روحه أيضاروح اللّه املزعومة أنها ابن ال
وعلى هذه الصورة . مع أنّ الروح كيان مستقلٌّ ال يتجزأ.االعتقاد،كان باإلمكان أن تتجزأ

،قد يغرق )الثالوث األقدس(فإنّ اإلنسان الذي يدخلُ هذه الدوامة اليت تدخلنا فيها عقيدة 
ويستحيل أن ينجو منها إالّ من كان قد كتب .ان يقيناحاملها يف داخلها يف أغلب األحي

وعلى هذه الصورة أكون قد ناقشت أقوال .اللّه جلّ شأنه له النجاة منها مبعجزة خارقة
جيهلون الثالوث (هذا القسيس سالفة الذكر ومجيع تلك األقوال اليت طرحها حتت عنوان 

فأكون قد ناقشتها مبنطقٍ .والتناقضاتهذه األقوال اململوءة بكثري من املغالطات ) املقدس
علميٍّ موضوعيٍّ ومبحاكمة عقلية سليمة،وأثبت من خالل ما قمت به من جهد بكشف 

لذلك جتدين .حقيقة تناقضاة أقوال هذه القسيس ومغالطاته اليت أودعها أقواله املذكورة
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هذه الشبهة األوىل أنتقل من ذلك كلّه،ووفق خطّة النهج الذي أعلنته يف مستهلّ الرد على 
أنتقل لنقض ما طرحه هذا القسيس من طرح باطل وذلك من ضمن . من األسئلة الالهوتية

ما اشتمل عليه كتابه املقدس املؤلّف من العهد القدمي ومن العهد اجلديد،هذا العهدان 
واليت مجعها بعض كتبة اليهود .املؤلّفان من قصص كتبها بعض الكتاب على مر التاريخ

ولتشكّل هذه األسفار والقصص املشار .وبعض قساوسة العامل املسيحي.وبعض فريسيهم
. أيضا) الكتاب املقدس(والذي يسمونه .إليها ، هذا الكتاب الذي يقدسه العامل املسيحي

على حني أننا إذا عدنا إىل قرن من الزمان من بعد حادثة الصلب املعروفة،فلم يكن هلذا 
بل ومل تكن هلذه األناجيل األربعة املطبوعة يف زماننا هذا من .ن وجودالكتاب املقدس م

  فلذلك كلّه أنتقل للرد عليه بأسلوب موضوعي،.وجود على الصورة اليت هي بني أيدينا
قد خلّص عقيدته .إنّ هذا القسيس املعتقد بالثالوث املقدس والذي يزعم جهلنا به: فأقول 

هي وحدة األقانيم الثالثة ) وحدانية جامعة(إهلية،ووجود ) توحدانية ذا(املذكورة بوجود 
بوجود صيغة ) توحيد الذات(فاستدلّ على وجود .يف نظره) اآلب واالبن وروح القدس(

كما ).اللّه الذي نزل الكتاب(كما يف سورة األعراف ) اللّه(مفرد يعبر عنها بكلمة 
نزلنا على (مع كما يف سورة البقرة بوجود صيغة اجل) وحدة الذات(استدلّ على وجود 

وبألفاظ أخرى فهذا القسيس يزعم بأنّ هذا القرآن ايد يقول بوجود توحيد ).عبدنا
أي .الذات وبوجود وحدة الذات املؤلّفة من اآلب واالبن والروح القدس،وعلى حد زعمه

ى ما يؤيد زعمه أنّ هذا القسيس عوضا عن أن يستدلّ مبا ورد يف أسفار العهد القدمي عل
وهي األسفار اليت تضمنت مجيع التعاليم اليت نادى ا أنبياء بين إسرائيل من قبل .املذكور

فقد حاول هذا القسيس وبأسلوب مضلّلٍ ومتناقض االستدالل على .بعثة املسيح الناصري
حممد مصداقية عقيدته من القرآن ايد وهو الكتاب الذي هو،وعلى حد زعمه،من تأليف 

وقد جاءت حماولته هذه فاشلةً ومتثّل تناقضا معيبا،ال يليق .بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم
أن يطرحها قسيس عاملٌ يف الدين،وعلى حسب ما أثبتُّ ذلك من خالل مناقشيت ألقواله 

وسبق يل أن قلت إنّ من املنطق أن .ومناقشة ما طرحه بأسلوب منطقيٍّ وعلميٍّ وعقالينّ
ة عقيدته يف وجود التثليث األقدس املزعوم ، ليس من هذا ييس مصداقيثبت لنا هذا القس  
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وحدة (و ) وحدة الذات(القرآن العظيم،ولكن أن يثبت صحة وجود هذين املصطلحني 
. األقانيم  من العهد القدمي الذي يشكّل أكثر من ثلثي كتابه الذي يقدسه وكما هو معلوم

ةفإن عجز هذا القسذه املهم يكون قد أثبت من خالل عجزه هذا أنّ .يس عن القيام
عقيدته يف التثليث األقدس املزعومة إنما هي عقيدة ابتدعتها خمتلف كنائس املسيحية،على 

وأنّ املسيح الناصري بريء من هذه العقيدة براءة .مر الزمن من بعد بعثة املسيح الناصري
 به قميصه وقدموه إىل أبيهم زاعمني أنّ الذئب قد أكل يوسف من الدم الذي لوث إخوانه

علما بأنّ أقوال املسيح الناصري الواردة يف هذه األناجيل األربعة تدلُّ .يوسف عليه السالم
على أنه كان نبيا وكان رسوال موحدا ومرسال إىل بين إسرائيل وحدهم من بني جمموعة 

هذا وإنّ املسيح عليه السالم مل يقل بعقيدة .ةالشعوب احمليطة خبراف بيت إسرائيل الضالّ
وهو يزعم جهلنا .التثليث األقدس املزعومة هذه إطالقا،هذه العقيدة اليت جاء هذا القسيس
وهنا ينبغي على .ا،وكأنها عقيدة ثابتة من خالل معطيات أسفار العهدين القدمي واجلديد

م من مجيع ما حلقها من حتريف فإنّ الباحث القارئ أن يعلم بأنّ أسفار العهد القدمي،بالرغ
يالحظ بأنّ تلك األسفار مجيعها قد حافظت على إعالن عقيدة التوحيد اليت يرجع زمنها، 

بل يرجع تارخيها إىل زمن إبراهيم أبو األنبياء عليه .ليس إىل زمن النيب موسى عليه السالم
الوث األقدس اليت طرحها هذا الذي وإنين سأثبت خلو العهد القدمي من عقيدة الث.السالم

وتدليال من جانيب على مصداقية ما ذكرته آنفا فإين أدعو كلّ قارئ .اتهمنا جبهل حقيقتها
وليالحظ ما أورده كاتب هذا السفر يف .ليطالع أول سفر من أسفار هذه التوراة املعاصرة

ومن .). صورتنا كمثالناوقال اللّه لنصنعِ اإلنسان على: ( فقد ورد هناك26: 1اإلصحاح 
وجبل الربُّ اإلله اإلنسان ترابا من األرض ونفخ يف (:  يقول7: 2مثّ أورد يف اإلصحاح 

وجبل الرب (فالحظ يا عزيزي القارئ مجلة .)أنفه َنسمةَ حياة،فصار اإلنسان نفساً حيةً
هذه الكلمة ومل يقرن ).الرب(مفسرة لكلمة ) اإلله(فالكاتب أورد كلمة ) اإلله اإلنسان

األمر الذي يشري إىل أنّ كاتب سفر التكوين كان موحدا ومل يكن ) روح القدس(بكلمة 
حىت ) الرب اإلله(واستمر هذا الكاتب يستعمل مصطلح .معتقدا بعقيدة هذا القسيس

فحني كان هذا الكاتب .اإلصحاح الثاين عشر الذي تضمن سرية إبراهيم عليه السالم
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: 13فقد أورد يف اإلصحاح .إبراهيم كان يستعمل نفس املصطلح األوليروي لنا سرية 
  عن ) الرب(ومعبرا بكلمة .أورد هذا بعيدا عن عقيدة التثليث ..) وقال الرب ألبرام (14

  
:  يقول17: وقد كتب هذا الكاتب يف اإلصحاح .وليس عن شيء آخر سواه) اإلله(
أنا اللّه القدير،فِسر : "راءى له الرب وقال لهوملّا كان أبرام ابَن تسعٍ وتسعني سنة،ت(

). أنا اللّه القدير(هنا بكلمة ) الرب(وقد استبدل الكاتب كلمة .").أمامي وكُن كامال
كانت تعين يف اعتقاد كاتب سفر التكوين ) الرب(األمر الذي يدلّ على أنّ هذه الكلمة 

 توحيد اللّه عز وجلّ وبعيدا عن عقيدة داللة على عقيدة.وبصيغة املفرد أيضا) اللّه القدير(
واستمر الكاتب على نفس املصطلح إىل النهاية .التثليث األقدس اليت يعتقدها هذا القسيس

ومن مثّ انتقل هذا الكاتب لريوي لنا سرية .عليه السالم) سرية إبراهيم(وهو يروي لنا 
 من وجود إله ربٍّ وبعد أن استعرضنا ما اعتقده كاتب سفر التكوين.إسحاق ويعقوب

واحد ال شريك له،وبعيدا عن عقيدة الثالوث األقدس اليت ابتدعها قساوسة املسيحيةّ، 
وخالفا للمتوارد من عقيدة التوحيد الذي تضمنه العهد القدمي والذي يشكّل ثلثي الكتاب 

يم عليه واآلن وبعد أن علمنا من سرية أبو األنبياء إبراه.املقدس الذي يقدسه هذا القسيس
فالسؤال الذي .السالم أنه كان موحدا بنفس التوحيد الذي أتت به قصة خلق آدم وحواء

إن كان مفتاح دخول جنة اخللد واحلفظ من دخول : يطرح نفسه بعد الذي علمناه هو
جهنم مرتبطا ارتباطا عضويا بعقيدة التثليث األقدس املؤلّفة من اآلب واالبن وروح 

 أن يدع اللّه اخلالق آدم وحواء وأبو األنبياء إبراهيم حمرومني من هذا القدس، فما معىن
االعتقاد ؟ وملاذا مل خيربهم اللّه تعاىل بأنه كان منذ األزل يواد ابنه وروح القدس،إىل أن 
خطر بباله أن خيلقهم ومين عليهم بالوجود من العدم ؟ فهل كان  يرتبط دخول هؤالء 

زمن الذي يبعث اللّه تعاىل فيه املسيح الناصري،وإالّ فهؤالء مجيعهم مجيعهم يف اجلنة بال
كانوا قدميا من أهل جهنم ؟ فهل أنّ يف قدرة هذا القسيس مواجهة هذه احلقيقة اليت 

كشفت له عنها ويستحيل عليه اإلجابة عليها بإجابة صرحية وواضحة ؟؟ وأنتقل من ذلك 
 أنبياء بنو إسرائيل،وهي سري إسحاق ويعقوب عليهما ملراجعة سرية األنبياء املشهورين من

هي نفسها الواردة يف ) إله،رب(يتبين لنا بأنّ كلميت سرية إسحاق فإذا استعرضنا .السالم
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:  تقول24 من سفر التكوين اآلية 26وعلى سبيل املثال ففي اإلصحاح .سرية إسحاق
) ي :  يف تلك اللّيلة وقال– أي إلسحاق –فتراءى له الربأنا إله إبراهيم أبيك ال ختف فإن

  ويف هذه الرؤيا اليت رآها إسحاق .) أباركك وأكثّر نسلك من أجل عبدي إبراهيم.معك
  

األمر الذي يدلّ . بصيغة املفرد،ومل ترد بصيغة اجلمع) إله،رب(وردت هاتان الكلمتان 
 ، مل تتجلّى على اليت تضمنها الثالوث األقدس املزعوم) وحدة األقانيم(على أنّ مصطلح 

واآلن لنبحث عما جتلّى به .كما أا مل تتجلّى من قبل على إبراهيم عيهما السالم.إسحاق
: 28فقد ورد يف سفر التكوين نفسه اإلصحاح . أيضايعقوب عليه السالماللّه تعاىل على 

ذا وحلم حلما،فإذا سلٌّم منتصٌب على األرض ورأسه يالمس السماء،وإ: ( حبق يعقوب12
أنا الرب : "مالئكة اللّه صاعدون نازلون عليه،وإذا الرب واقٌف بالقرب من يعقوب، فقال

..). إنّ األرض اليت أنت نائٌم عليها ، لك أُعطيها ولنسلك.إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق
أنها وردت مجيعها بصيغة املفرد ) اللّه، الرب، إله(ويتبين من هذا النص ورود كلمات 

وحدة (األمر الذي يدلّ على أنّ مصطلح .عبر عن اللّه عز وجلّ،ومل ترد بصيغة اجلمعولت
وهذا .اليت تضمنها الثالوث األقدس املزعوم،مل تتجلّى على يعقوب عليه السالم) األقانيم

هذا وإنّ نفس .نفس ما الحظناه مبا يتعلّق بسري إبراهيم وإسحاق عليهما السالم من قبله
حظها يف مجيع األسفار اليت وردت بعد سفر التكوين،مع أنّ كتبتها مل هذه الظاهرة نال

،ويف 34/14:سفر اخلروج فلو راجع القارئ إىل ما ورد يف .يكونوا شخصا واحدا
: ،وزبور10/6،وسفر يرميا 40/18،و6-55/5:، ويسعيا3/28: أسفار دانيال 

سفار الواردة يف وأمثال هذه األ، 17/20،وسفر تواريخ أول 9/6:  وحمميا86/10
فال يعثر القارئ يف .العهد القدمي الذي ميثّل ثلثي الكتاب املقدس الذي يقدسه هذا القسيس
بل يعثر القارئ . مجيع هذه األسفار سالفة الذكر على أثرٍ لعقيدة الثالوث األقدس املزعوم

 على نفس الكلمات اليت كانت قد وردت يف سريِ إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم
وعلى هذه الصورة فإنّ السؤال الذي كان قد طرح نفسه من قبل ، فقد عاد من .السالم

إن كان مفتاح دخول جنة اخللد واحلفظ من دخول جهنم : (جديد ليطرح نفسه وهو
مرتبطا إرتباطا عضويا بعقيدة الثالوث األقدس املؤلّفة من اآلب واالبن وروح القدس، فما 
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ق آدم وحواء وأبو األنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، حمرومني من معىن أن يدع اللّه اخلال
هذا االعتقاد ؟ وملاذا مل خيربهم اللّه عز وجلّ بأنه كان منذ األزل يتواد مع ابنه وروح 
  القدس،على الدوام ؟ وإىل أن من عليهما بالوجود من العدم ؟ فهل كان يرتبط دخول 

  
لذي يبعث اللّه تعاىل فيه املسيح الناصري  بعد أن ميرره هؤالء مجيعهم يف اجلنة بالزمن ا

وذلك بإدخاله فرج مرمي وإخراجه منه بشرا بإقنيم جديد ؟ وإالّ فإن مجيع األنبياء الذين 
استعرضنا سريهم كانوا يف جهنم قدميا ؟ فهل أنّ يف مقدرة هذا القسيس املعترض مواجهة 

يبنا عليها بإجابة صرحية مقنعة ؟ ولندع العهد القدمي هذه احلقيقة اليت أطلعناه عليها،أن جي
الذي اعتقد به ) الثالوث األقدس(ومن مصطلح ) وحدة األقانيم(الذي خال من مصطلح 

ولنتناول أقوال املسيح الناصري نفسه والواردة يف هذه األناجيل األربعة اليت .هذا القسيس
تمل األناجيل وما أوردته من أقوال املسيح هل حت: لندقّق فيها ولنرى).العهد اجلديد(مسوها 

الناصري،أقول هل تقبل هذه املصطلحات اآلنفة الذكر،واليت أعلن هذا القسيس بكلّ 
جرأة بأننا جنهلها وجنهل هذا الثالوث األقدس املزعوم ؟؟ فقد أورد كاتب إجنيل متى يف 

فقد راح إبليس .ا املعمداناإلصحاح الرابع منه بأنّ املسيح الناصري وبعد أن عمده يوحن
فجربه بعدة جتارب ومن مثّ وبعد أن فرغ من جتاربه معه، فإنّ كاتب إجنيل .جيربه وميتحنه

أخذه إىل جبلٍ عالٍ جدا ( بأنّ إبليس 10-8: 4متى راح يكتب ويقول يف اإلصحاح 
. يلوقال له أعطيك هذه مجيعها إن خرْرت وسجدت .وأراه مجيع ممالك العامل وجمدها

 مكتوب للرب إهلك تسجد وإياه وحده ألنه.حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان
قد ) ألنه مكتوب للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد(فهذه الفقرة األخرية .).تعبد

الرب (وقد تضمنت هذه الكلمات كلميت .نسبها متى بكامل ألفاظها إىل يسوع املسيح
فلو كان يسوع .ا ا حني استعرضنا من قبل سري أنبياء العهد القدمياليت مررن) واإلله

فقد كان من واجب يسوع . املسيح هو ابن اللّه احلبيب،وهو الرب اإلله كما يزعمون
اذهب يا شيطان مكتوٌب أن تسجد أنت يل، : املسيح أن يرد على طلب إبليس ويقول

. لكن شيئا من هذا مل حيدث.ه الذي إياه تعبدألنين أنا الرب اإلل.وليس أن أسجد أنا لك
) الرب،واإلله(فيسوع املسيح مل يغتنم هذه الفرصة ومل ينسب لنفسه أية صفة من صفات 
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فهل ضاعت هنا الفرصة من يد يسوع ومل يعلن عن نفسه .وضرورة السجود له وعبادته
اإلله ؟؟ ونتقد ه الربه هو ابن اللّه احلبيب،وأنى بأنم خطوة ثانية،فقد ورد يف إجنيل مت

طوىب لكم إذا : ( عن لسان يسوع املسيح وهو يعظ تالميذه12-11اإلصحاح اخلامس 
  ألنّ .افرحوا ولّلوا.عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كلّ كلمة شريرة من أجلي كاذبني

  
وقال يسوع يف )..فإنهم هكذا طردوا األنبياء الذين قبلكم.أجركم عظيٌم يف السماوات

) ما جئت ألنقَض بل ألكمل.ال تظنوا أني جئت ألنقَض الناموس أو األنبياء( منه 17اآلية 
وأنّ اليهود يعاملون تالميذه .فمن خالل هذين النصني فإنّ يسوع يعلن صراحة بأنه نيبٌّ
النص الثاين بأنه كذلك صرح يف .كما كان أجداد أولئك اليهود قد عاملوا األنبياء من قبله

فهو مل يأت لينقض شريعة موسى وال ليبطل سلسلة .ما بعثَ بِدعا من أنبياء اللّه ورسله
بل بعثه ربه نبيا كاألنبياء السابقني وليكمل ما ورد يف شريعة موسى من نبوءات مل .األنبياء

إجنيل متى صرحية فألفاظ يسوع وردت يف هذين النصني من .تتحقّق قبل بعثته عليه السالم
ونتقدم خطوةً ثالثةً حماولني إدراك املقصود .وواضحة،وال حتتاج ألفاظها ألي تأويل كان

اليت تدخل يف تركيبة هذا ) البنوة(فما هو املقصود من هذه .من كون املسيح هو ابن اللّه
ح مجال فنالحظ بأنّ كاتب إجنيل متى قد أورد على لسان املسي.الثالوث األقدس املزعوم

ففي متى اإلصحاح السادس وردت النصوص التالية على .تشرح لنا املقصود من هذه البنوة
احترزوا من أن : (ففي اآلية األوىل قال يسوع وهو يعظ تالميذه.لسان يسوع املسيح

وإالّ فليس لكم أجٌر عند أبيكم الذي يف .تصنعوا صَدقتكم قُدام الناس لكي ينظروكم
فصلّوا أنتم : (15 -9 راح يعلّم تالميذه الصالة وقال يف اآليات وقد.).السماوات

لتكُن مشيئتَك كما يف . ليأت ملكوتك .ليتقدس امسك.أبانا الذي يف السماوات.هكذا
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضا . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.السماء كذلك على األرض

ألنّ لك املُلَك والقوةَ واَد إىل . لكن جنّنا من الشرير.ربةوال تدخلنا يف جت.للمذنبني إلينا
وإن مل تغفروا .فإنه إن غفرمت للناس زالّم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي.آمني.األبد

ففي هذه الصالة اليت هي مبثابة دعاء .).للناس زالّم ال يغفر لكم أبوكم أيضا زالّتكم
فاألب .املسيح،كما حذف منها كلمات الروح القدسقد حذفَت فيها بنوة .وحسب
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) وحدة األقانيم(هو اإلله الرب اخلايل من .الذي وجه يسوع تالميذه للدعاء منهالسماوي 
فالصالة املسيحية احلقيقية اليت علّمها يسوع .وبعيد عن االبن وروح القدس.املزعومة

اليت يدعو ) التثليث األقدس(عن عقيدة لتالميذه كانت قائمة على التوحيد اخلالص،وبعيدا 
هذا وإنّ املسيح مل يقل لتالميذه اعلموا أنين حني أصعد إىل السماء فإنّ .إليها هذا القسيس

  أيها اآلب واالبن وروح القدس الذي أنت (من واجبكم أن تزيدوا يف صالتكم وتقولوا 
  

وع أن حيشر امسه وروح فهل نسي يس..).يف السماوات،ليتقدس امسك وليأت ملكوتك
القدس يف هذه الصالة اليت رواها كاتب إجنيل متى ؟ وهل كان يسوع جيهلُ الغيب إىل 
درجة ما علم معها بأنّ القسيس عبد اللّه عبد الفادي سيظهر ويتهم أتباع حممد بن عبد 

 ويتهمهم اللّه الذي أتى على يديه ملكوت اللّه عز وجلّ ومصداق الدعاء املذكور؟ سيظهر
بأنهم جيهلون الثالوث األقدس الذي يدافع عنه مبجرد سرد أضاليل وتناقضات ومزاعم 
باطلة ؟؟ وهل نسي هذا القسيس بأنّ كاتب هذا اإلصحاح السادس الذي أورد هذه 

. يا قليلي اإلميان: (األقوال،قد أاه كاتبه بقوله على لسان يسوع املسيح وهو يعظ تالميذه
تم ها األمم.وا قائلني ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبسفالألنّ .فإنّ هذه كلّها تطلب

لكنِ اطلبوا أوال ملكوت اللّه وبره .أباكم السماوي يعلم أنكم حتتاجون إىل هذه كلّها
يس بأنّ أال فليعلم هذا القس ..).ألنَّ الغَد يهتمُّ لَنفسه.فال تموا للغد.وهذه كلُّها تزاد لكم

قد وضح املقصد من وجود هذا اإلنسان يف هذه .هذا الوعظ إنما هو وعظ نيبٍّ مرسلٍ
وهذه .وأنّ اللّه اخلالق قد كفل يف حقيقة أمره احتياجات هذا اإلنسان فيها.احلياة الدنيا

 وعلى لسان اللّه األحد 58– 57-56احلقيقة عبر عنها القرآن الكرمي وذلك يف اآليات 
ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن .ما خلقت اجلن واإلنس إالّ ليعبدونو(وقال 

وعليه فإنّ وعظ يسوع املذكور هو وعظ .).إنّ اللّه هو الرزاق ذو القوة املتني. يطعمون
وهنا أذكّرك يا عزيزي القسيس مبا قاله ).وحدة األقانيم(نيب،وما هو بوعظ ما تسمونه 

قاله يف اإلصحاح .ا من ابتدعتم هذا الثالوث األقدس املزعوميسوع املسيح بشأنكم ي
  يدخلُ ملكوت يا ربليس كلُّ من يقول يل  : ( من نفس إجنيل مىت24 -21السابع 

كثريون سيقولون يل يف ذلك .بل الذي يفعلُ إرادة أيب الذي يف السماوات. السماوات
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نا شياطني وبامسك صنعنا قُوات  أليس بامسك تنبأنا وبامسك أخرجيا رب يا رباليوم 
وأذكّرك يا .).اذهبوا عني يا فاعلي اإلمث.إني مل أعرفكم قطُّ: فحينئذ أُصرح هلم. كثرية

: عزيزي القسيس بكلمات يسوع اليت قاهلا آخر اإلصحاح الثالث عشر يف إجنبل متى
ومل يصنع هناك قوات .يتهوأما يسوع فقال هلم ليس نيب بال كرامة إالّ يف وطنه ويف ب(

فكلمات يسوع املسيح هذه قد ثبت منها أنّ عيسى ابن مرمي كان .).كثرية لعدمِ إميام
  ولذلك مل حتصل للمسيح كرامة يف وطنه وال يف بيته وقبل .نبيا ورسوال إىل بين إسرائيل

  
 ورد يف مىت كما أُذكّرك يا عزيزي مبا.هجرته من فلسطني بعد حماولة قتله على الصليب

وإذا واحد تقدم وقال له أيها املعلّم الصاحل أي صالحٍ  (17-16: 19اإلصحاح 
ليس أحد صاحلا إال واحد .فقال له ملاذا تدعوين صاحلا.أعملُ لتكون يل احلياة األبدية

فقال .فقال له أية وصايا.ولكن إن أردت أن تدخل احلياة فاحفظ الوصايا.وهو اللّه
  : يسوع
 ..)أكرِم أباك وأمك وأحب قريبك كنفِسك. التشهد بالزور.ال تسرِق.ال تزن .ال تقتل

ومن خالل هذه األقوال تدرك أيضا بأنّ املسيح كان رسوال إىل بين إسرائيل وجمددا 
وقد قال هذا مصداق قول ربنا يف القرآن الكرمي،سورة املائدة .لوصايا موسى عليه السالم

إذ قال اللّه يا عيسى أ أنت قُلت للناس اتخذوين وأمي إهلني و (118 -116-117
قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قُلته فقد .من دون اللّه

ما قُلت هلم إال .علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالّم الغيوب
 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما ما أمرتين به أن اعبدوا اللّه ريب وربكم

وأعود إىل هذا القسيس .).توفّيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد
دع عنك مناقشيت ألقوالك :الذي اتهمنا جبهل حقيقة الثالوث األقدس املزعوم،فأقول له

على املتناقضة واململوءة باملغالطات،وتعال إىل هذه الدراسة اليت أجريتها 
مسامعك،واملأخوذة من هذا الكتاب الذي تقدسه واملؤلّف من العهدين القدمي 

فأنت البد أن الحظت كيف أنّ سري عظماء أنبياء بين إسرائيل قد خلت من .واجلديد
كذلك البد وأنك قد الحظت من .التصريح وحىت من اإلشارة إىل وجود إله بأقانيم ثالثة
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ى من أقوال منسوبة إىل يسوع املسيح،بأنّ تلك األقوال خالل ما أورده كاتب إجنيل مت
وأنها قد ركّزت مجيعها على .نفسها ختلوا من اإلشارة أو التصريح بوحدة األقانيم الثالثة

وليس هو أبو .وهو أبو مجيع عباده املؤمنني.وجود إىل واحد يف هذا الكون،ال إله إال هو
األقوال املنسوبة إىل يسوع املسيح بأنه كان وكيف يستدلّ من تلك . يسوع املسيح وحده

نبيا ورسوال إىل بين إسرائيل،وعلى حسب ما أعلنه هذا القرآن ايد الذي أنزله اللّه تعاىل 
مهيمنا على ما ورد يف كتابكم املقدس ومصححا ملا ورد فيه من أخطاء واحنرافات 

  وبعد تقدمي هذه .عقائدية
  

 أحتدى هذا القسيس أن يتمكّن من نقض ذلك كلّه بأسلوب فإني.الدراسة املوضوعية
يس مبا أورده كاتب إجنيل مىت يف .علميٍّ وموضوعيذه املناسبة أعود فأذكّر هذا القسو
أذكّره مبا أى به عيسى ابن مرمي . والذي سبق يل أن أوردته24-21اإلصحاح السابع 
  .) اذهبوا عني يا فاعلي اإلمث.أعرفكم قطّإني مل : فحينئذ أصرح هلم: (أقواله تلك وقال

فلعلّك أيها القسيس أحد أولئك الذين أشار إليهم يسوع املسيح عليه السالم يف كلماته 
فالدين النصيحة وإني قد .فتدبر واحتسب حساب اآلخرة قبل فوات األوان.األخرية تلك

خبواتيمها وأنّ العاقبة نصحتك يف الوقت املناسب،هذا إن كنت فطنا وتعلم أنّ األمور 
  .فتدبر. للمتقني

  
  

وأورد اآلية ) ينكرون الكفّارة(وعنوانه : الرد على السؤال الثاين من األسئلة الالهوتية
إن جتتنبوا كبائر ما تنهونَ عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم ( من سورة النساء 31

جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إالّ الذين ( من سورة النجم 32واآلية ).مدخال كرميا
إنّ اهللا يغفر (وأورد قول البيضاوي يف تفسري اآلية وهو ).اللّمم إنّ ربك واسع املغفرة
وحنن نسأل هل من (وبعد ذلك فقد راح هذا القسيس يقول ).الصغائر باجتناب الكبائر

ه جتنب القتل ؟ يؤكّد الكتاب املعقول أن يغفر اللّه أو القاضي ملذنبٍ ارتكاب السرقة ألن
" آيةً للناس ورمحةً منا"املقدس لنا أنه ال غفران بغري الفادي املسيح الذي قال عنه القرآن 
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فاإلله القدوس العادل ال مينح الغفران للخاطئ بدون كفّارة،وال يصفح )21سورة مرمي (
فالعدل .سة الكاملةإنّ الغفران بغري حساب استهتار بصفات اللّه القدو.عنه بدون فداء

وإجابة أحد املطلبني تعين تعطيل إحدى .يطلب قصاص اخلاطئ،والرمحة تطلب العفو عنه
واملسيحية تكشف الستار عن حكمة اللّه املطلقة،فعن طريق قدرة اللّه غري .الصفتني

احملدودة جاء التجسد،وعن طريق الصلب جاء التوفيق بني عدل اللّه الكامل  ورمحته 
" إنّ الناموس مبوسى أُعطَي ، أما النعمةُ واحلقُّ فبيسوع املسيح صارا: "قال اإلجنيل.ةالكامل

 فهو -114: هود–) إنّ احلسنات يذهنب السيئات: (أما قول القرآن). 1/17: يوحنا(
  ال يتفق مع قداسة اللّه وعدله،وال يعطي الضمري راحةً وال سالما وال شعورا بفرح 

  
وكما .19حممد ) واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات(د أمر القرآن حممدا وق.الغفران

مل جيد حممد سالما وراحةً لضمريه كذلك كان صحابته وخلفاؤه الراشدون،فليس يف 
اإلسالم بعد حممد أفضل من أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلى بن أيب طالب، 

ليتين كنت شجرةً : "كن روي عن أيب بكر أنه قالول.وكلّهم من العشرة املبشرين باجلنة
يا طري تأكل من الشجرة وتستظلُّ بالشجرة وتصري إىل غري "وقال للطري " تعضد مثّ تؤكل

وقيل إنه .وَددت لو أني خضرية تأكلين الذئاب"وقال ".يا ليت أبا بكرٍ مثلك.حساب
دائرة املعارف ( الكبد املشوي غلب عليه اخلوف واحلزن حتى كان يشتمُّ من فمه رائحة

وروى القاسم بن حممد أنّ أبا بكر قال البنته عائشة يوم ).40 و 39 ص 2جملّد 
يا بنية هذا يوم يخلى فيه عن عطائي وأعاين جزائي إن فرحا فدائٌم وإن نوحا "احتضاره 
رار وأما عن علي بن أيب طالب فقال ض).256 ص 2كتاب العقد الفريد جزء " (فمقيم

   ابن محزة
رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى اللّيل سدوله،وغارت جنومه وقد مثُل : "ملعاوية يف وصفه

فكأني اآلن أمسعه .يف حمرابه قابضا على حليته يتململ متلمل اخلائف ويبكي بكاء احلزين
الثا لقد أنبتك ث.غُري غريي.يا دنيا إيلّ تعرضت أم إيلّ تشوقت ؟هيهات  هيهات: "يقول

آه من قلّة الزاد ووحشة .فعمري قصري،وعيشك حقري،وخطرك كبري.ال رجعة يل فيك
وأما عن عمر بن ).165كتاب املستطرف،للشيخ شهاب الدين األبشيهي ص " (الطريق
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واللّه لو أنّ يل طالئع األرض ذهبا الفتديت به من عذاب اللّه عز وجلّ : "اخلطاب فقال
ملّا ثقُل : "وروى داود بن هند عن قتادة قال).329 ص 2ء البخاري جز" (قبل أن أراه

فوضع عمر خده على .فكره أن يفعل.عمر قال لولده عبد اللّه ضع خدي على األرض
كتاب العقد الفريد ص " (الويل لعمر وألم عمر إن مل يعف اللّه عنه: "األرض وقال

يا ابن اخلطاب هل لك على "وذكروا أنّ عمرا كان يدين يده من النار مثّ يقول ) 260
يا ليتين مل "وكان يقول .هذا صرب ؟ ويبكي حتى كان بوجهه خطّان أسودان من البكاء

جملّة اهلالل !" (ليتين كنت نسيا منسيا ! ليتين مل أكن شيئا ! ليت أمي مل تلدين ! أُخلَق 
  ).81عدد 

  
يكون منهجي يف ردي على س: فأقول ردا على هذا السؤال الثاين من األسئلة الالهوتية

هذا السؤال الثاين،نفس منهجي الذي سلكته يف الرد على السؤال األول من األسئلة 
الالهوتية،وهو أن أناقش بدايةً كلّ فقرة من فقرات هذا السؤال ألكشف للقارئ عن 

ومن مثّ أرد بصورة موضوعية .مدى املغالطات اليت ارتكبها هذا القسيس يف سؤاله هذا
لقد حاول هذا القسيس أن يغالط حني أورد اآليتني من سوريت : فأقول.ى هذا السؤالعل

إنّ اللّه يغفر الصغائر باجتناب (النساء والنجم،وحني أتبعهما بقول البيضاوي يف تفسريه 
هل من املعقول أن يغفر اللّه أو القاضي : وحنن نسأل: ( وحني أتبع ذلك وقال.).الكبائر

فهذا القسيس أوقع القارئ من خالل ما ). ؟لسرقة،ألنه جتنب القتل ملذنبٍ ارتكاب ا
وهي أنّ اآليتني املذكورتني أحلّتا للمؤمن ارتكاب ما يسمونه .ذكرته يف مغالطة كبرية

وإنّ ما يؤكّد وجود هذه املغالطة .جرائم هي من قبيل اجلُنح،واالبتعاد عن اجلرائم املوصوفة
أن يغفر اللّه أو القاضي ملذنبٍ ارتكاب السرقة ألنه جتنب هل من املعقول (هو تساؤله 

إنّ اآليتني اللتني أوردمها هذا القسيس ال : فأقول تفنيدا هلذه املغالطة املقصودة). ؟القتل 
فآية سورة الفجر أوردت يف يها صيغة .تفيدان ما ذهب إليه من معىن ذكره يف تساؤله

وهي ) كبائر ما تنهون عنه( يف يها ضرورة اجتناب وآية سورة النساء أوردت). اللّمم(
وهنا كان ينبغي .الواردة يف اآلية من سورة الفجر) اللّمم(صيغة تفيد نفس ما أفادته صيغة 

يف معاجم اللّغة،وليس أن يرجع يف ذلك ) اللّمم(على هذا القسيس أن يراجع داللة كلمة 
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فقد أورد معجم .حثا شريفا،وليس مغالطاهذا إن كان هذا القسيس با.إىل قول البيضاوي
فقد قال هذا .علما أنه من تأليف مسيحيٍّ يدين بدين هذا القسيس املغالط) حميط احمليط(

فالذنب مطلق اجلرم عمدا كان أو سهوا، .أنه يوجد فرق ما بني اإلمث والذنب(من جهة 
أي أنّ الذنب خطأ ).داخبالف اإلمث فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص مبا يكون عم

ومقاربة الذنب من غري .اللّمم يعين صغار الذنوب: (وقال من جهة أخرى.غري متعمد
فبالنظر ملا أوردناه من أقوال .).أو هو الصغائر أو فعل الصغرية مثّ ال يعاوده كالقبلة.مواقعة

) . للّمما(يتبين بأنّ جرم السرقة ال يدخل يف مفهوم صيغة ) حميط احمليط(صاحب معجم 
فموسى عليه السالم ارتكب .كما ال يدخل يف مفهوم ما ت عنه اآلية من سورة النساء

ألنها كانت من قبيل اخلطأ .ومع ذلك فلم يعتربها ربه جرمية ومل يعاقبه عليها.جرمية قتل
فوكزه (ولذلك نالحظ بأنّ القرآن الكرمي أورد صيغة .وليس من قبيل اإلمث.غري املتعمد
وال يكون الوكز أداة .والوكز معناه الدفع أو الضرب جبمع الكف).قضى عليهموسى ف
وإن أدى ذلك إىل قتل .باإلضافة النتفاء قصد القتل من قبل موسى عليه السالم.قتل أصال

  وعلى هذه الصورة فقد كشفت للقارئ عن مغالطة هذا .املوكوز،والنتفاء عنصر القصد
  

ولذلك فال حاجة ليتساءل هذا عن إمكانية . من أقوالهالقسيس اليت أوردها فيما ذكرته
فهذا القسيس .وأتقدم خطوة ثانية يف مناقشيت أقواله.غفران اللّه أو القاضي سرقة السارق

يؤكّد الكتاب املقدس لنا أنه ال غفران بغري : (أورد مغالطة ثانية كبرية حني أورد يقول
فهذا القسيس ).21مرمي )  للناس ورمحة مناآيةً(الفادي املسيح الذي قال عنه القرآن 

فهو .عوضا عن أن يديل بدليل من كتابه الذي يقدسه على صحة ما قام به من مغالطة
آيةً للناس (استدلّ على مصداقية طرحه بفقرة من القرآن الكرمي وردت حبق املسيح هي 

قارئ يف املغالطة الكبرية اليت وقد اجتزأ كلمات ما استدلّ به عن قصد ليوقع ال).ورمحةً منا
قالت أنى (فكلمات هذه الفقرة املذكورة وردت يف سياق قول اللّه تعاىل .أراد إيقاعه فيها

قال كذلك قال ربك هو علي هين .يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا
اآليتني موجٌه إىل فاخلطاب يف هاتني ).ولنجعله آيةً للناس ورمحةً منا وكان أمرا مقضيا

وقد بشرها ربها بأنّ املولود الذي ستضعه سيكون عالمة على زوال نسل .مرمي الصديقة
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فاملسيح مل يكن له أب،ولذلك ال جيوز أن ينسبونه إىل بين إسرائيل .إسرائيل الروحي .
قرآن وبدليل أنّ ال.والولد ينسب أصال إىل أبيه.خصوصا وأنه جاء من بطن امرأة وبال أب

) ولنجعله(وإنّ هذا القسيس مل يورد فعل )املسيح عيسى ابن مرمي(ايد دأب على القول 
وبقصد تضليل القارئ الذي سيظن أنّ القرآن أورد كلمات هذه الفقرة عامة وال سباق 

وبعد أن لفت نظر القارئ إىل هذه احلقيقة اليت ذكرا،أحاول .حيصرها يف معىن معين
فاعلم يا عزيزي القارئ املسلم بأنّ .املعىن الذي استنبطه هذا القسيس منهاإثبات بطالن 

أي لنجعل املسيح ) ولنجعله آية للناس(املقصود من قول ربنا حبق املسيح الناصري 
مبعىن أنه لن يبعث اللّه تعاىل من بني .لبين إسرائيل تدلّ على انتهاء نسلهم الروحي) عالمة(

فآلية استعملت هنا مبعىن عالمة وهو أحد معانيها .يح أي نيب صادقاليهود بعد والدة املس
وهناك يف القرآن الكرمي  .اليت يؤخذ بكلّ منها وفقا ملعطيات سباق الكالم وسياقه ليس إالّ

 من سورة اإلسراء على سبيل 13ففي اآلية .آيات كثرية تدلّ على مصداقية املعىن املذكور
للّيل والنهار آيتني،فمحونا آية اللّيل ،وجعلنا آية النهار وجعلنا ا(املثال قال تعاىل 

  أي عالمتني ) آيتني(فهل طلب اللّه تعاىل منا تقديس اللّيل والنهار رد كوما ) مبصرة
  

إنّ يف خلق السماوات ( من سورة البقرة قال تعاىل 159تدالن على مبدعهما ؟ويف اآلية 
لفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل واألرض واختالف اللّيل والنهار وا

اللّه من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موا وبثّ فيها من كلّ دابة وتصريف 
فهل أنّ اللّه تعاىل .).الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون

من عالمات دالّة على وجوده تعاىل؟ طلب منا تقديس مجيع ما ذكره يف هذه اآلية الكرمية 
أم أنه طلب تقديسا ينصب على الذات اإلهلية املقدسة اليت جعلت مجيع ما ذكرته عالمات 

على وجود اللّه األحد وعلى واسع قدراته ؟ وعليه فال مينح املسيح الناصري أية قداسة 
ع نسل بين إسرائيل أي عالمة على انقطا) آية(كونه ورد حبقّه يف هذه الفقرة كلمة 

، فليس املقصود من كلمة )للناس(وأما قول اللّه تعاىل يف نفس الفقرة املذكورة . الروحي
) الناس(معرفة بأداة تعريف تفيد املعهود الذهين إال اليهود خاصة،وال تفيد كلمة ) الناس(

ل الضالّة فأداة التعريف هذه قد حصرت املعىن يف خراف بيت إسرائي.هنا، الناس كافّة
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فلو صح ما طرحه هذا القسيس من .الذين أرسل اللّه تعاىل املسيح ابن مرمي رسوال إليهم
وليس ) ولنجعله آيةً للعاملني(لكان أحرى به تعاىل أن يقول .أنّ املسيح آية للناس مجيعهم

د رسول فتذكّر أيها القارئ كيف أنّ اللّه العزيز قال حبق حمم.فقط) آية للناس(أن يقول 
وجعلناك (ومل يقل) وجعلناك رمحة للعاملني(الذي أُرسله ربه إىل الناس كافّة قال )ص(اللّه 

أما قول اللّه تعاىل يف الفقرة املذكورة حبق املسيح ابن مرمي ). رمحة للناس من املسلمني
فا أي تعطّ.فالتقدير ولنجعلك عالمة لبين إسرائيل ورمحة من جانبنا حنوهم) ورمحة منا(

هذه ) رمحة(وعليه فكلمة .عليهم،وهم الذين احنرفوا عن تعاليم موسى الذي أرسلته إليهم
بل تفيد قداسة لإلله الواحد األحد الذي أرسله كعالمة .ال تفيد قداسة للمسيح الناصري

وعلى هذه الصورة،فال حيق هلذا القسيس االستدالل على قداسة املسيح .على ما ذكرناه
وأنتقل .وإنّ استدالله ا لدليل على سوء نيته. من سورة مرمي21ن اآلية ذه الفقرة م

فاإلله القدوس العادل ال مينح الغفران للخاطئ بدون كفّارة،وال يصفح (اآلن ملناقشة قوله 
فالعدل .إنّ الغفران بغري حساب استهتار بصفات اللّه القدوسة الكاملة.عنه بدون فداء

وإجابة أحد املطلبني تعين تعطيل إحدى .ة تطلب العفو عنهيطلب قصاص اخلاطئ والرمح
  الصفتني

  
  

والذي نالحظه هو أنّ هذا القسيس ومن خالل قوله املذكور قد طرح ادعاء بال دليل 
وهي الصفة اليت ابتدعتها كنائس املسيحية ) العادل(ونسب إىل اللّه عز وجلّ صفة .يدعمه

ال تدخل يف أمساء اللّه ) العادل( هم بأنّ تلك الصفة وجاء القرآن الكرمي إللغائها وتفهيم
ومن باب أنه جلّ امسه لو جتلّ يف عاملنا .احلسىن اليت جتلّى اللّه ا يف هذا العامل الدنيوي

ولكان عدله قد ألغى فلسفة .لكان أحدث تغيريا جذريا يف كلّ شيء خلقه) العادل(بصفة 
ولكان خلق مجيع الناس يف لون واحد وذوي عقل واحد .االبتالء اليت أقام عليها عاملنا هذا

ولكان قد هيأ لكلّ واحد ما حيتاجه من ماء وغذاء وسكن ولباس وغريه .وذوي لغة واحدة
  وأسس عاملنا املادي هذا على فلسفة.وما دام اللّه عز وجلّ مل يفعل ما ذكرناه.من األشياء
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صيلة ذلك أنّ يكون اللّه تعاىل قد جتلّى فح.  ابتالء كلّ إنسان فيما آتاه ربه عز وجلّ
هذه الصفة اليت ابتدعتها الكنائس املسيحية ).العادل(بصفات ال تدخل فيها صفة اللّه 

وإالّ فإنّ تعاليم موسى الواردة يف هذه .توطيدا من جانبها لعقيدة املخلّص والفادي الباطلة
علما بأني كنت بينت يف مقدمة هذا .التوراة اليت هي بني أيدينا ختلو من صفة اللّه العادل

على التوراة واإلجنيل، ) مهيمنا(الرد من قبل بأنّ القرآن الكرمي قد أنزله ربنا جلّ امسه 
كاسم من ) العادل(فاملسلم ال ينادي بصفة .ومصححا ملا ورد فيهما من معلومات مغلوطة

ع من واقع عاملنا الدنيوي الذي نعيش أمساء اللّه احلسىن، لألسباب اليت ذكرا آنفا واليت تنب
فألوان .وعاملنا املادي خيلو من صفة املساواة هذه.فالعدل يقتضي املساواة يف كلّ شيء.فيه

وإنّ القرآن الكرمي قد بين لنا بأنّ .وأرزاقهم خمتلفة.البشر خمتلفة وأطوال أجسادهم خمتلفة
 على فلسفة ابتالء اإلنسان فيما آتاه سبب هذه االختالفات مجيعها يرجع إىل أنّ عاملنا قام

وأنّ على هذا اإلنسان نفسه أن يسعى لتحقيق املساواة والعدالة بني الناس مجيعا قال .ربه
). أمواهلم حق معلوم للسائل واحملرومويف (وقال ).اعدلوا هو أقرب إىل التقوى(تعاىل 

وراح ميتحنه فيما .ذا اإلنسانفاللّه عز وجلّ قد سخر كلّ شيء يف عاملنا املادي خلدمة ه
هل يتعامل األسود واألبيض بدون تفريق بينهما يف اللون واللّسان ؟ وهل .سخره من أجله

ينفق كلّ واحد منهما من أمواله ما يساعد اآلخر ليعيش مترفّها كمثله ؟ وأن يعطي كلّ 
   النمو والتناسل؟ واحد منهما هذه األشجار والنباتات واحليوانات حقّها من ماله لتستمر يف

  
وال .ال قيمة هلذا االدعاء الذي ادعاه هذا القسيس فيما نقلته من كالمه: أقولوبناء عليه 

لكونه ادعاء ) عدالة السماء(ختفي هذه األغنية اليت ألّفتها الكنائس املسيحية حتت عنوان 
مل يتبناها القرآن ايد وإنّ ما ذكره هذا القسيس باطلٌ الستناده إىل صفة .ال يسنده دليل

واملسيحية تكشف (ولذلك أحاول مناقشة قوله األخري .املرتل مهيمنا على التوراة واإلجنيل
الستار عن حكمة اللّه املطلقة،فعن طريق قدرة اللّه غري احملدودة جاء التجسد،وعن طريق 

إنّ الناموس : "لقال اإلجني.الصلب جاء التوفيق بني عدل اللّه الكامل ورمحته الكاملة
وإنّ هذا القول قد ).1/17يوحنا ".(مبوسى أُعطي، أما النعمة واحلق فبيسوع املسيح صارا

 وأنّ -2أنّ العدل يطلب قصاص اخلاطئ   _ 1: استند فيه هذا القسيس إىل نقاط ثالثة
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 واحلق إنّ الناموس مبوسى أُعطي،أما النعمة( وأنّ اإلجنيل قال -3الرمحة تطلب العفو عنه  
أنّ العدل (فأما مبا يتعلّق بالنقطة األوىل،وهي ). 1/17يوحنا .(فبيسوع املسيح صارا
فلم يبين هذا القسيس فيها الطرف .فإنها وردت جمملة وناقصة) يطلب قصاص اخلاطئ
إذ أنّ من املعلوم أنه يوجد يف عاملنا حقوق للّه اخلالق ، كما توجد .اخلاطئ ونوعية جرمه

كما ) يطلب قصاص اخلاطئ(فالذي يعتدي على حقوق املخلوق .لمخلوقحقوق ل
والقرآن .أما االعتداء على حقوق اخلالق فريجع قصاصه إىل اللّه نفسه التواب والغفّار.قال

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة قل (الكرمي نقل لنا قول ربنا 
لكنه .فاللّه ال يغفر حقوق العباد)..عا إنه هو الغفور الرحيماللّه إنّ اللّه يغفر الذنوب مجي

 ه الغينوأما ما يتعلّق بالنقطة .يغفر االعتداء على ما له من حقوق عندهم،ومن باب أن
فإنّ يف هذا الطرح ) وأنّ الرمحة تطلب العفو عنه(الثانية اليت أثارها هذا القسيس قوله 
ذلك أنّ رمحة اللّه تعاىل وسعت كلّ شيء يف هذا .عاملالذي طرحه فيها مغالطة واضحة امل

بل يعود العفو إىل .والرمحة ال تتطلّب العفو عن جمرم أضر حبقوق غريه من الناس.الوجود
وإنّ هذه حقيقة يعرفها كلّ .وإن شاء طالب به.فإن شاء عفا عن حقّه.املهضوم حقّه يقينا

بل تترك أمر ذلك إىل صاحب احلق من .رموعليه فرمحة اللّه ال تطلب العفو عن ا.إنسان
وبناء عليه فكان لنا احلق أن نتهم هذا القسيس ونقول أنه جاء مبغالطة يف هذه .الناس

إنّ الناموس : قال اإلجنيل(وأما مبا يتعلّق بالنقطة الثالثة وهي .النقطة الثانية من قوله األخري
  .فال قيمة هلا عندنا).1/17يوحنا .ح صارامبوسى أُعطي،أما النعمة واحلق فيسوع املسي

  
ذلك أنّ االدعاء الذي اشتملت عليه كلمات هذه النقطة الثالثة،هو ادعاء طرحه يوحنا 

وقد أقام يوحنا .والذي كتبه بعد حادثة الصلب مبا يقارب مبائة عام.كاتب إجنيل يوحنا
 ال جيوز له أن يؤسس يوحنا املذكور ادعاءه هذا على ما وصله من أخبار مشوشة وحمرفة

ويكفي أن أقول إلثبات بطالن قول يوحنا الوارد يف هذه النقطة .باالستناد إليها رأيا جازما
أنّ يوحنا قد حاول يف اإلصحاح األخري أن يقول بصلب املسيح وموت املسيح على .الثالثة

وقد أثبت أنا يف .هومن باب تقليد غريه واستنادا آلراء تقليدية انتشرت يف زمان.الصليب
وبأدلّة قاطعة مستقاة من نصوص األناجيل )  ؟هل مات املسيح على الصليب(مؤلّفي 
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نفسها، أثبت بأنّ املسيح أُنزلوه من فوق الصليب حيا خمدرا،ومل يفلح اليهود يف إماتته 
وبينت للقارئ الباحث هناك كيف أنّ املسيح ظهر لتالميذه بعد أن صحا .على الصليب

وكيف أنّ تالميذه داووا جروحه مبرهم اشتهر بعد .ن حالة التخدير اليت كانت متملّكتهم
ومذكور اسم هذا املرهم يف مجيع كتب الطب القدمي ) مرهم عيسى(حادثة الصلب باسم 

ومن مثّ هاجر املسيح الناصري مع والدته من فلسطني إىل األقطار اليت كانت قد . املعروفة
فبشرهم برسالته ).خبتنصر(ط بين إسرائيل املسبية على أيدي ملك العراق انتشرت فيها أسبا

ومل يزل قربه املنحوت عليه .ودفنوه هناك).سري نكر(ومات يف هضبة كشمري،يف مقاطعة 
فاألسف .أي يسوع املسيح شاهدا على مصداقية هذه احلقيقة التارخيية) يوز آصف(امسه 

وسة زماننا الذين قمنا هلم ذه الدراسة التارخيية على هذا القسيس وأمثاله من قسا
وخشية أن يبطل  شعارهم الذي .املوضوعية أن مل حياولوا التحقّق من صحتها إطالقا

هذا الشعار ).كفّارة وفداء(يرفعونه ويتمثّل يف زعم هؤالء أنّ اللّه تعاىل قد جعل املسيح 
  . تارخيي، أو سند عقلي ومنطقي القائم يف اهلواء بال أساس من سند ديين أو سند

فقد عاد من واجيب الرد .ما دمت قد ناقشت أقوال هذا القسيس مبنطقية ومعقولية: فأقول
ة وفاء ملا قطعته على نفسي يف بداية هذا الردفأخاطب كل مسلم .عليه بصورة موضوعي
صه جيدا مبنطق وعقالنية .ة أيضاقارئ وغري املسلم أن يصغي ملا أقوله،وليتفحأال إن قص

. آدم وحواء الواردة يف سفر التكوين من التوراة املعاصرة،قد ثبت بطالا بصورة علمية
الذي أثبت بأنّ البشر ) املستحاثاة(وعاد كلّ عامل يستخف ا بعد أن اطّلع على علم 

ن كانوا موجودين قبل ماليني السنوات من تاريخ قصة آدم الواردة يف سفر التكوي
  . وقد ثبت بأنّ البشر مل ينشؤوا من أب وأم واحدة مها آدم وحواء املشار إليهما.املذكور

  
وبدليل تأثري العوامل اإلقليمية .بل نشأ البشر يف كلّ مكان من العامل على فترات متفاوتة

هذا .على هذا البشر ، واليت أدت إىل اختالف ألوان وأطوال كلّ شرحية من هؤالء البشر
 ما طرحه القرآن الكرمي من طرح بشأن آدم وقصته،قد جاء العلم احلديث فأثبت وإنّ

فالقرآن الكرمي .مصداقية ما طرحه هذا القرآن العظيم قبل اليوم بأربعة عشر قرن من الزمان
بل كان أول نيبٍّ بعثه اللّه تعاىل لتهذيب البشر الذين .وضح بأنّ آدم مل يكن أول بشر
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كما وضح لنا القرآن الكرمي .كهوف بعيدا عن كلّ ذيب وحضارةكانوا يقطنون ال
وبذلك يكون القرآن .األدوار اليت مر ا كوكبنا األرضي واليت مهدت لنشوء البشر فيه

 ح مجيع ما أوردته التوراة املعاصرة من معلومات غري صحيحة مبا خيصيد قد صحا
ملعلومات ذا اخلصوص فلرياجع مؤلّفي والذي يطلب املزيد من  ا.وجود هذا اإلنسان

وما دامت قصة آدم وحواء الواردة يف التوراة املعاصرة قد ).نشوء اإلنسان وتطوره(
وإنّ عقيدة هذا القسيس . فكلّ ما قام على باطل فهو باطل.أصبحت باطلة وغري صحيحة

 اقتضت يف نظر هذا املستندة إىل اخلطيئة اليت ارتكبتها حواء،تلك اخلطيئة املزعومة،اليت
القسيس أن يتجسد ابن اللّه املزعوم خطأ عن طريق السيدة مرمي الصديقة ليصبح كفارة 

فعقيدة هذا القسيس اليت استند فيها إىل هذا األساس الباطل من .عن تلك اخلطيئة وفداء
علوم لدي قصة آدم وحواء،يعود باطال تلقائيا ألنّ ما قام على باطل فهو باطل وكما هو م

اليت نادى به هذا ) الفادي والكفّارة(فهذا من جهة أصل نشوء هذا الشعار .املنطقيين
ولنتناول هذا املوضوع من جهة تراث تعاليم موسى عليه .القسيس يف سؤاله الالهويت الثاين

فإن أنت تدارست يا .السالم ، وتراث األنبياء الذين سبقوه، والذين يؤمن م هذا القسيس
. يزي القارئ أسفار التوراة املعاصرة اليت تروي لنا تعاليم موسى وتعاليم األنبياء من قبلهعز

اليت نادت ا كنائس املسيحية ) الفادي والكفّارة(فال تعثر يا عزيزي على أي أثر لعقيدة 
فاملسيح قال .وال أصل له يف تعاليم املسيح الناصري نفسه.بنداء ال أصل له يف تعاليمهم

فهل يقول املسيح هذا القول ومن ) ما جئت ألنقض الناموس واألنبياء بل ألكمل(حة صرا
مثّ يقوم بنقض الناموس واألنبياء ؟ ويزعم أنه ال خالص ملوسى وسليمان وداود وإسحق 
 ويعقوب وإبراهيم عليهم السالم إال باإلميان باملسيح على أنّ املخلّص والفادي ؟ لو صح  

  
 بألفاظ أخرى أنّ مجيع هؤالء األنبياء الذين ذكرناهم وأتباعهم أيضا هذا الطرح فهو يعين

أنهم قد ماتوا ناقصي اإلميان ذا املخلّص والفادي املوهوم ؟ فطرح هذا القسيس هلذا 
ما جئت ألنقض الناموس (الذي طرحه ومن وراءه من القساوسة يتناىف وقول املسيح 

وليست ) نقمة(يح على موسى واألنبياء ذه الصفة وجيعل بعثة املس).واألنبياء بل ألكمل
الفادي (مثّ إننا إذا ناقشنا هذا الطرح .1/17كما زعم كاتب إجنيل يوحنا يف ) نعمة(
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فلو كانت . فال يستقيم ويرفضه العقل واملنطق أيضا.من منطلق عقالين ومنطقي) والكفّارة
ق كلّ هذه املدة الواقعة ما بني حدوث خطيئة حواء اقتضت كفّارة وفاديا،وانتظر اللّه اخلال

فإنّ مثل هذا .اخلطيئة وما بني بعثة يسوع الناصري،تاركا مجيع خلقه بدون كفارة وفادي
  .االعتقاد غري املنطقي يعد استهتار بالذات اإلهلية املقدسة وما حتمله من صفات وقدرات

من جهة أقوال املسيح و.من طرف ثالث أيضا) الفادي والكفارة(ونناقش هذا الشعار 
إن كان يسوع املسيح قد : فأقول.ومن معطيات منوه وتطوره شخصيا.الناصري نفسه

فكان من املنطقي واملعقول أن يعلن هذا االدعاء منذ أن بلغ سن .كفّارة وفداءأرسله ربه 
 فإن حنن راجعنا هذه األناجيل األربعة اليت هي بني.الرشد واكتملت قواه ، ووعى نفسه

. وتدبرنا ما كتبه كتاا فيها .أيدينا واليت كتبها أشخاص مل يعايشوا زمن املسيح نفسه
فالذي نالحظه هو أنّ أحدا من كتبة هذه األناجيل مل خيربنا بأنّ املسيح قد أعلن قبل 

كما مل حيدث أنّ أحدا من هؤالء الكتاب قد ). الكفارة والفادي(الثالثني من عمره أنه 
أنّ املسيح بعدما قدم إىل القدس ودخل هيكل سليمان أنه وقف بني الكتبة أخربنا ب

الكفارة (فلو صح أنّ يسوع الناصري كان ).الكفارة والفادي(والفريسني وأعلن أنه 
وأنه ابن اللّه الذي جسده أبوه بشرا بقدرته غري احملدودة ،وعلى حسب ألفاظ ) والفادي

فلو صح ذلك لكان من .ؤمن به خطيئة حواء ويكفر عنهاهذا القسيس،وليفتدي كلّ من ي
واجب يسوع املسيح أن يعلن ذلك مرارا وتكرارا خالل مواعظه واملواقف احلرجة اليت 

لكن شيئا من هذا مل حيدث . فهذا هو ما يقتضيه العقل واملنطق الديين أيضا.كانت تواجهه
سيس أن يثبت بطالن هذا الطرح الذي فإن كنت خمطئا فيما ذكرته فأحتدى هذا الق.إطالقا
 يصور لنا يف اإلصحاح الرابع منه حال يسوع الناصري بعد أن فهذا إجنيل متى.طرحته

  ). وترك الناصرة.انصرف إىل اجلليل( أنّ يسوع 4/14علم بنهاية يوحنا املعمدان يقول يف 
  

 قد اقترب ملكوت من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا ألنه( قال 4/17ويف 
 قال 4/24ويف ).أنا الكفارة وأنا الفادي(فلم يعلن هناك يف اجلليل ويقول ).السماوات

وكان يسوع يطوف كلّ اجلليل يعلّم يف جمامعهم ويكرز ببشارة امللكوت ويشفي كلّ (
 أورد على لسان يسوع 20-17: 5ويف اإلصحاح ).مرض وكلّ ضعف يف الشعب
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. ما جئت ألنقض بل ألكمل.ين جئت ألنقض الناموس أو األنبياءال تظنوا أ(املسيح قوله 
فإين احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرٌف واحد أو نقطة واحدة 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلّم الناس هكذا .من الناموس حتى يكون الكلّ
كم إن مل يزد برُّكم على الكتبة فإين أقول لكم إن.يدعى أصغر يف ملكوت السماوات

 قد ركّز يسوع -أوال :  ففي هذا النص.).والفريسني لن تدخلوا ملكوت السماوات
وركّز على - ثانيا. املسيح على ضرورة االلتزام بالوصايا اليت أتى ا موسى عليه السالم

وركز  - ثالثا. يدعى أصغر يف ملكوت السماوات.. أنّ من نقض إحدى هذه الوصايا
يسوع املسيح من جهة ثالثة على ضرورة أن يزيد بر أتباعه على الكتبة والفريسني وإال 

وهكذا تالحظ يا عزيزي من خالل معطيات هذه .فلن يدخلوا ملكوت السماوات
بل كان يوجه .النصوص األخرية أن يسوع املسيح مل يعلن ألحد أنه الكفارة والفادي

الكفارة (وعلى هذه الصورة تكون أغنية .حسباألنظار حنو ملكوت السماوات و
اليت ينادي ا هذا القسيس ومن وراءه،ليست من طرح يسوع املسيح ولكنها )  والفداء

 وهو يصور لنا إجنيل مرقسوإىل القارئ ما كتبه كاتب .من اختالق كنائس هذا القسيس
 أن ذكر كيف أنّ فبعد.ما أعلنه يسوع املسيح يف أول أيام ظهوره على مسرح دعوته

ويف تلك ( وقال 15 – 1/9أورد يف اإلصحاح .يوحنا املعمدان كان يعمد يف ر األردن
وللوقت وهو صاعد من .األيام جاء يسوع من ناصرة اجلليل واعتمد من يوحنا يف األردن
وكان صوت من .املاء رأى السماوات قد انشقّت والروح مثلَ محامة نازال عليه

وكان هناك .وللوقت أخرجه الروح إىل الربية.ين احلبيب الذي به سررتأنت اب.السماوات
وصارت املالئكة .وكان مع الوحوش.يف الربية أربعني يوما يجرب من الشيطان

ويقول كَملَ .وبعدما أُسلَم يوحنا جاء يسوع إىل اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اللّه.ختدمه
  فإن حنن تدبرنا هذا النص الذي .).نوا باإلجنيلفتوبوا وآم.الزمان واقترب ملكوت اللّه

  
تتبين لنا األمور التالية واليت ختلوا من أي .أورده كاتب إجنيل مرقس يف أول إصحاح منه

فاألمور اليت يكشف عنها هذا النص ).الكفارة والفداء(ادعاء ليسوع املسيح بأنه كان هو 
 ر األردن،وخرج من املاء إال وواجهه  أنه ما إن عمد يوحنا يسوع يف– أوال: هي
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كشف روحيٌّ أنّ السماوات قد انشقّت والروح مثلَ محامة نازال عليه ومسع معه صوت 
 وأنّ الروح الذي – ثانيا. صادر من السماوات يناديه أنت ابين احلبيب الذي به سررت

. ربه الشيطان وميتحنهكان مثل محامة أخرج املسيح إىل الربية وأبقاه هناك أربعني يوما ليج
 ومن مثّ بين مرقس بأنه بعدما – ثالثا. وحيث كانت الوحوش من حوله،واملالئكة ختدمه

ويقول قد كمل الزمان .أُسلم يوحنا،جاء يسوع إىل اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اللّه
  سيح فيهاوهذه األمور الثالثة مل يعلن يسوع امل.فتوبوا وآمنوا باإلجنيل.واقترب ملكوت اللّه

وعلى .بل كان يوجه األنظار حنو ملكوت اللّه وحسب.إطالقا) الكفارة والفادي( بأنه 
اليت يتغنى ا هذا القسيس وينادي ) الكفارة والفداء(هذه الصورة يتبين للقارئ بأنّ أغنية 

ا ومن وراءه من القساوسة ،ليست من طرح يسوع املسيح ،ولكنها من اختالق كنائس 
لذلك .هذا وبغض النظر عن حقيقة ما صوره مرقس لنا وذكره من أمور. القسيس هذا 
لكان قد نادى يسوع .صحيحا وغري خمتلق) الكفارة والفداء(لو كان شعار : عيد وأقولأ

لكنه ما دام مل يفعل ذلك فمن .املسيح ذا الشعار من أول يوم راح يكرز فيه بني الناس
ويكفي هنا للتدليل على .هو شعار باطل يقينا) ارة والفداءالكف(املنطق القول بأنّ شعار 

بطالنه قول مرقس بأنّ السماوات قد انشقّت بعد أن اعتمد يسوع يف ر األردن وكان 
األمر الذي يعين بأنّ املسيح مل ).أنت ابين احلبيب الذي به سررت(صوت من السماوات 

دري بأنه جاء إىل هذه الدنيا كفّارة يكن يدري حىت ذاك الوقت أنه ابن اللّه وال كان ي
فهل من عاقل يقبل مثل هذا الطرح ؟ ويكفيين القول بأنه قول غري .عن اخلطيئة وفداء

وأضيف .وليقبله هذا القسيس إن كان فيه مثقال ذرة من عقل.معقول يف نظري إطالقا
 يسوع املسيح ما دام قد ثبت بأدلّة مستقاة من نفس هذه األناجيل بأنّ: على ذلك وأقول

اليت ) الكفارة والفداء(فقد بطلت بذلك أغنية .مل يكن ميتا حني أنزلوه من على الصليب
فبهذه .استندت إىل مقولة أنّ املسيح مات على الصليب وقام بعد ذلك من بني األموات

  .فتدبر) ينكرون الكفّارة(الكلمات أي إجابيت على السؤال الالهويت الثاين الذي عنوانه 
  

وأرى أنه ال توجد هناك من حاجة لتفنيد بقية ما أورده هذا القسيس من أقوال بعد كلّ 
إنّ ( من سورة هود 114لكني أكتفي بشرح قول اللّه تعاىل يف اآلية .ما ذكرناه من أقواله
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 هذه الفقرة اليت اقتطعها هذا القسيس عن سباقها وسياقها )احلسنات يذهنب السيئات
إنّ هذه الفقرة هي جزء مقتطع : فأقول.ستدلّ ا على ما يتناىف ومضمواوا.املوضوعي 

وأقم الصالة طريف النهار وزلَفا من اللّيل إنّ احلسنات يذهنب (من آية هذا نصها 
فاللّه جلّ شأنه قد أمر رسوله ومن تبعه من املؤمنني يف ).السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

 على الدعاء وصلوات النوافل يدعون ربهم ليفتح أذهان عباده هذه اآلية الكرمية أن يركّزوا
وأقم (وذلك من خالل قوله تعاىل .ليدركوا صحة تعاليم هذا الدين اإلسالمي احلنيف

استعمل هنا مبعناه اللّغوي ) الصالة(علما بأنّ لفظ ).الصالة طريف النهار وزلفا من اللّيل
له الكرمي ذا األمر بعد أن كان قد قال واعظا أمر تعاىل رسو.ومعناه االصطالحي الشرعي

فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه (إياه ومجاعة املؤمنني يف اآلية اليت قبلها 
وعليه فقول اللّه ).واصرب فإنّ اللّه ال يضيع أجر احملسنني(وقال بعدها ).مبا تعملون بصري

مغفرة خطأ اخلاطئ بدون (ال يتعلّق مبوضوع ) إنّ احلسنات يذهنب السيئات(تعاىل هنا 
إنّ احلسنات يذهنب (بل إنّ قوله تعاىل هنا . الذي ذهب إليه هذا القسيس) كفارة

يتعلّق مبوضوع التشجيع على التحلّي باألسوة احلسنة يف السلوك اليومي للمؤمن ) السيئات
فالصالة ال تغفر جرمية .لسيئاتوتأثريه على النفوس البعيدة من اإلميان،واملبتالة بعمل ا

هذا املعىن ) إنّ احلسنات يذهنب السيئات(القتل أو السرقة وال تفيد هذه الفقرة من اآلية 
وهذا املعىن الذي بينته ال يتعلّق مبوضوع غفران اخلطيئات .الذي ذهب إليه هذا القسيس

اعترض به هذا القسيس ولذلك البد وأن أدرك القارئ اللّبيب أنّ ما .حبال من األحوال
على مضمون هذه الفقرة من اآلية كان مغلوطا ومشتمال على حماولة تضليل للقارئ وعلى 

وأدع تفنيد ما نقله هذا القسيس من .شاكلة ما درج عليه من مغالطات يف مجيع أقواله
أقوال مدرجة بدون توثيق يف بعض كتب التراث،وذلك ملخالفتها ملضامني آيات هذا 

  .ايدالقرآن 
  

قال ).مصدر الوحي بشري(وعنوانه : الرد على السؤال الثالث من األسئلة الالهوتية
أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اللّه لوجدوا  (82جاء يف سورة النساء اآلية 

وهل يقبل املسلمون مبدأ  ؟ هل حيتمل القرآن التدبر والفحص: فسأل.) فيه اختالفا كثريا
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لقد دلّت األحباث أنّ حممدا أخذ القرآن وشرائعه ؟ للوقوف على حقيقة القرآن البحث 
  .من الصابئني،وعرب اجلاهلية،واليهود،واملسيحيني،وعن تصرفاته اليت جعلها سنةً لغريه

اعترب حممد الصابئني أصحاب دين مساوي أدخلهم اجلنة، : ما أخذه عن الصابئني –أوال 
نوا والذين هادوا والصابئون والنصارى َمن آمن باللّه واليوم اآلخر إنّ الذين آم: (فقال

تكررت الفكرة يف سورة .69املائدة .) وعمل صاحلا فال خوٌف عليهم وال هم حيزنون
  وقد نقل اإلسالم عنهم عقائدهم املعمول ا فيه إىل اآلن .17 وسورة احلج 62البقرة 

وللصابئة : ابه بلوغ األرب يف أحوال العرب قال حممود شكري األلوسي البغدادي يف كت
مخس صلوات توافق : وقيل سبع صلوات.مخس صلوات توافق صلوات املسلمني اخلمس

) أي الصبح والظهر والعصر واملساء والعشاء(صلوات املسلمني من حيث الوقت 
 وهلم الصالة على امليت بال ركوع وال.والسادسة يف نصف اللّيل والسابعة صالة الضحى

ويصومون ثالثني يوما شهرا هالليا،وابتداء صومهم من ربع الليل األخري إىل .سجود
ويستقبلون يف صلوام .وطوائف منهم يصومون شهر رمضان.غروب قرص الشمس

وحيرمون من .وحيرمون امليتة والدم وحلم اخلرتير.الكعبة ويعظّمون مكّة ويرن احلج إليها
 فصل 2كتاب بلوغ األرب يف أحوال العرب جزء (ن القرابات الزواج ما حيرم املسلمو

  ).الصابئة
 شهد علماء املسلمني أنّ كثريا من اإلسالم كان :ما أخذه عن عرب اجلاهلية: ثانيا 

وكانت اجلاهلية : جاء يف كتاب  امللل والنحل للشهرستاين.معموال به عند عرب اجلاهلية
وكان .هم كانوا ال يتزوجون األم وبنتهاأن: تفعل أشياء جاءت شريعة اإلسالم ا،منها

أقبح شيء عندهم اجلمع بني األختني،وكانوا يعيبون املتزوج بامرأة أبيه ويسمونه 
وكانوا حيجون البيت ويعتمرون ويطوفون ويسعون ويقفون املواقف كلّها ويرمون .الضيزن

اق وتقليم األظافر وكانوا يداومون على املضمضة واالستنش.احلجار ويغتسلون من اجلنابة
امللل والنحل (وكانوا يقطعون يد السارق اليمىن .ونتف اإلبط وحلق العانة واخلتان

ويف كتاب بلوغ األرب يف أحوال العرب ). باب آراء العرب يف اجلاهلية2للشهرستاين ج
كان العرب يتعبدون بشريعة : يقول يف ذكره املوحدين من العرب قبل اإلسالم ما ملخصه

فكانوا يعتقدون أنّ .ل الرمحن سيدنا إبراهيم عليه السالم قد نقلوها من ولده امساعيلخلي
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وكانوا يصلّون ويصومون وحيجون .اللّه واحد ال شريك له وال وزير وهو السميع البصري
ومنهم .مثّ على متادي األيام زاغوا وافترقت كلمتهم وانقسموا يف التعبد إىل أقسام.ويزكّون
تتغير ومل تبدل من شريعة إمساعيل بن إبراهيم ملتزمني ما كانوا عليه من تعظيم بقيةٌ مل 

وهؤالء افترقوا فمنهم من بقي على التوحيد .البيت والطواف واحلج والعمرة وغري ذلك
وقد كان العرب يف اجلاهلية ال يقربون النساء يف .وما استعاض من توحيد اللّه يف عبادته

وجواز الرجعة يف الواحدة .إيقاع الطالق إذا كان ثالثاوحيكمون ب.حال حيضهن  
).  فصل أديان العرب قبل اإلسالم2جزء (وإنهم كانوا يطوفون بالبيت سبعا .واالثنتني

وجاء يف كتاب السرية النبوية امللكية فكانت قريش يف اجلاهلية إذا صلّوا قالوا لبيك ال 
ه بالتلبية مثّ يدخلون معه آهلتهم وجيعلون فيوحدون.شريك لك إال شريك هو لك وما ملك

  .ملكها بيده
سورة (إنّ هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى  : ما أخذه عن اليهود: ثالثا

ففي التوراة قصة آدم وقابني وهابيل ونوح وإبراهيم وإمساعيل وإسحق ).18/19األعلى 
. سلوى والوصايا العشر والتابوتولوط ويوسفوموسى وفرعون وبين إسرائيل واملن وال

وقصة اجلواسيس وقورح وبلعام وجدعون وصموئيل .وشريعة العني بالعني والذبائح
واقتطف القرآن من أقوال داود وإشعيا .وشاول وداود وسليمان وإيليا وأليشع وأيوب

  ).196سورة الشعراء (وإنه لفي زبرِ األولني : وحزقيال ويونان وغريهم وقال
 أخذ القرآن عن اإلجنيل قصة بشارة املالك لزكريا عن يوحنا :ما أخذه عن النصارى: ارابع

وعن امسه الكرمي كلمة اللّه وعن مسحه .وقصة بشارة املالك ملرمي العذراء عن ميالد املسيح
بالروح القدس وتعاليمه ومعجزاته من حيث شفاء األبرص وتفتيح عني األعمى وإقامة 

. وشهادة الرسل والكنيسة واالقساوسة.ود له وموته وارتفاعه للسماءورفض اليه.املوتى
واقتطف من أقوال بولس الرسول من رسائله ألهل رومية وكورنثوس وغالطية وفيليب 

واقتطف من أقوال يعقوب الرسول وبطرس الرسول ويوحنا .وتسالونيكي والعربانيين
  .الرائي
الكثري من أحوال حممد الشخصية اليت جعلها  حيوي القرآن :ما أخذه من تصرفاته: خامسا

فذكر فيه غزواته وحوادث زوجاته عائشة وزينب وخدجية ومارية القبطية .سنةً ألتباعه
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وسجل بعض .ودون ما أصابه من تأثري السحر وتعوذاته منه.وحفصة وأم هانئ وغريهن
  ! أقوال الصحابة وقال إنها ترتيل احلكيم العليم

  
سيكون جي يف الرد على :  على هذا السؤال الثالث من األسئلة الالهوتيةفأقول ردا

ومن مثّ .هذا السؤال نفس النهج السابق وهو أنين أناقش ما طرحه هذا القسيس من أقوال
وأتناول الطرح الذي جعله مدخال إىل ما اشتمل عليه سؤاله .أرد عليه بشكل موضوعي

   من سورة النساء اليت أمر اللّه تعاىل من خالهلا 82فهو أورد اآلية .هذا من مغالطات
وخاطب املسلمني . أمثال هذا القسيس من املضلّلني أن يتدبروا آيات هذا القرآن العظيم

وراح يزعم أنّ )  ؟وهل يقبل املسلمون مبدأ البحث للوقوف على حقيقة القرآن(وقال 
جلاهلية واليهود واملسيحيين،وعن أخذ القرآن وشرائعه من الصابئني وعرب ا) ص(حممدا 

وانتقل من هذا االدعاء الذي تقشعر منه األبدان ليثبت ما .تصرفاته اليت جعلها سنة لغريه
 مساوي الصابئني أصحاب دينفانطلق من أنّ القرآن اعترب .أخذه حممد عن الصابئني

ل ليورد الدليل على وحني انتق ). 17، احلج 61، البقرة 69املائدة0واستدلّ باآليات 
ومل يورد أي سند تارخيي موثّق لدى .مصداقية ما ادعاه،مل يناقش وال مضمون آية واحدة

بل تناسى هذا األسلوب .وهو األسلوب العلمي الذي كان من واجبه أن يلتزم به.الصابئني
تبه واستبدله بنقل شزرات من كتاب ك.العلمي الذي يقتضيه مبدأ تدبر القرآن العظيم

تكلّم فيه عن الصابئة فطرح معتقدام .حممود شكري األلوسي البغدادي عن أحوال العرب
واكتفى هذا .مستندا يف ذلك على السماع،وليس استنادا إىل تقدمي وثائق تارخيية موثّقة

على حني أنه مل يعمد إىل ما يتطلّبه منه .وكأنه قام بإجناز تارخيي.القسيس مبا أقدم عليه
وهي أنّ .واكتفى مبحاولة إيقاع القارئ مبغالطة كبرية فاحشة. العلمي من مطالباتالبحث

  .القرآن العظيم أخذ عن الصابئني ما أشار إليه األلوسي 
  

فأمهل للمرة الثانية سلوك طريق .عرب اجلاهليةوانتقل من ذلك ليثبت ما أخذه القرآن عن 
فلم يناقش مضمون آية واحدة وتقدمي السند .البحث والتحقيق العلمي إلثبات ادعاءه الثاين

بل اكتفى،وعلى شاكلة ما فعله من قبل،فهو اكتفى بنقل ما .التارخيي املوثّق لدعم ادعائه
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ونقل بعضا مما ورد .ورد يف كتاب امللل والنحل للشهرستاين بشأن آراء العرب يف اجلاهلية
 قام بإجناز تارخييٍّ مل يسبقه إليه ففعل هذا وكأنه.يف كتاب األلوسي أيضا يف هذا الشأن

 من سورة النساء اليت أوردها يف صدر حديثه،واليت 82ومتناسيا ما حثّته عليه اآلية .أحد
وهكذا يكوونن هذا القسيس قد ارتكب مغالطة .طالبته بتدبر آيات هذا القرآن العظيم

  .تابه وأقوالهوبقصد تضليل السذّج من قراء ك.ثانية بشعة تقشعر منها األبدان
فأورد اآليتني .ما أخذه القرآن عن اليهودومن مثّ انتقل خطوة ثالثة ليثبت من خالهلا 

 من سورة الشعراء اللّوايت أشرن إىل أنّ ما 196واآلية . من سورة األعلى18/19
فلم .أوردته آيات القرآن الكرمي،قد اشتملت عليها صحف إبراهيم وموسى وزبر األولني

 هذه اآليات القرآنية بشرحٍ نابع من منهجية القرآن الكرمي وأصول تفسريه يشرح مضمون
ومن مثّ انتقل هذا .ولكنه اكتفى ذا التضليل الثالث وباألسلوب املذكور املشار إليه.

فلم يأت بآية .القسيس من ذلك ليثبت ما أخذه القرآن عن النصارى على حد زعمه
واكتفى بتعداد ورود أشياء كثرية .ي إلثبات ما ادعاهواحدة يشرح مضموا بأسلوب علم

تضمنها اإلجنيل،وبدون حتديد اإلصحاحات والفقرات ومقارنة ما بني ما ورد فيها وما بني 
فعل هذا وكأنه قام بإجناز حتقيق تارخييٍّ مل يسبقه إليه أحد يف .ما ورد يف اآليات القرآنية

  .هذا اال التضليلي
ديس خامسا حياول إثبات ما أخذه هذا القرآن وراح هذا القسفات حممليجعلها من تصر 

فلم يعمد إىل أسلوب التحقيق العلمي املطلوب ممن يقوم بتدبر آيات .بالتايل داخلة يف سنته
واحلوادث اليت عرضت ) ص(واكتفى بذكر أمساء بعض زوجات النيب .هذا القرآن العظيم

وانتهى من ذلك ليزعم بأنّ القرآن قال حبق الذي .اصيلهلن ومن دون الدخول يف التف
 ومن دون أن يقدم للقارئ آية واحدة قد تدبر – إنها ترتيل احلكيم العليم –أوردهم 

  .وبذلك يكون قد ارتكب املغالطة اخلامسة البشعة.مضموا باألسلوب العلمي املطلوب
عاءات وأقوال يف سؤاله وعلى هذه الصورة أكون قد ناقشت ما طرحه هذا القسيس من اد

وقد تبيت للقارئ العزيز من خالل تلك املناقشة اليت أجريتها أنّ مجيع .الثالث الالهويتّ
لكوا ادعاءات مل يوردها هذا .أقوال وادعاءات هذا القسيس مرفوضة رفضا باتا وحمتقرة

  .لتزام به يف حبثهالقسيس وبتدبر قائم على أسلوبٍ علمي مطلوب منه سلوكه واال
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أحاول االلتزام .واآلن وبعد قيامي مبناقشة أقوال وافتراءات هذا القسيس على ما ذكرناه

بتعهدي وهو مناقشة أقوال هذا القسيس وما طرحه من ادعاءات يف سؤاله الالهويت الثالث 
 إنّ هذا القسيس حاول أن يوحي إىل السذّج من: بأسلوب موضوعي فأقولهذا وذلك 

قرائه،بأنه كان من املفترض أن خيلو القرآن الكرمي من ذكر أي شيء عمل عليه يف 
ومن أي شيء يتعلّق بالصابئة ومن أي شيء ورد يف كتب اليهود ومن أي شيء .اجلاهلية

فقد حاول .ورد يف كتب النصارى ومن أي شيء من تصرفات حممد مع صحابته وأزواجه
هذا اإلحياء إىل السذّج من قراء كتابه بقصد التمهيد ليوحي هلم هذا القسيس اإلقدام على 

ومل يكن وحيا .بالتايل أنّ القرآن قد تألّفت آياته من هذه املضامني اموعة من هنا وهناك
  .مساويا وعلى حسب ما أراد هذا القسيس تلقينه للسذّج من قرائه

إن :  اململوء باملغالطات التضليليةفأقول مبا يفيد القارئ للخالص من تأثري هذا التلقني
صح زعم هذا القسيس،فكان من الضروري أن خيلو كلّ كتاب مقدس من إيراد أي شيء 

وكان من الضروري أن يكون كلّ نيب قد أتى على مر .وارد يف غريه من الكتب املقدسة
تني الفرضيتني ال أصل لكن ها.تاريخ البشر بتعاليم ال أصل هلا يف تعاليم النيب الذي قبله

فالشيء املتفق عليه بني الباحثني واملؤرخني هو أنّ تعاليم .هلما من الواقع واحلقيقة يف شيء
األديان السماوية قد رافق إنزاهلا من جانب اللّه اخلالق جلّ شأنه مراعاة أحوال الناس 

 كانت تعاليم ولذلك فعلى حني.ومراعاة مستويات تفكريهم وعقوهلم ومتغيرات زمام
فإنّ آخر التعاليم النازلة وهي تعاليم هذا الدين .أول نيب أقرب إىل الطرح البدائي البسيط

اإلسالمي احلنيف كانت قد راعت مجيع ما طرأ على البشر من متغيرات فكرية وعلمية 
ليم وبألفاظ أخرى فإنّ تعا.وسلوكيةّ وما تبعها من عالقات داخل اتمع الواحد وخارجه

األديان السماوية ال جيوز فصل تعاليم الدين الواحد منها عن تعاليم الدين الذي قبله ذه 
الفواصل اليت حاول هذا القسيس اإلحياء ا إىل السذّج من قراء كتابه اململوء باملغالطات 

 هو أنّ العهد القدمي قد ورد فيه والدليل على مصداقية ما ذكرته وذهبت إليه.البشعة
وذكر أزواجهم من النساء كسارة وهاجر .ذكر كثري من تصرفات أنبياء بين إسرائيل

وأنّ العهد اجلديد قد ذكرت أناجيله هي أيضا تصرفات يسوع املسيح وأمه .وغريهن
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ما جئت ألنقض الناموس واألنبياء (وإنّ املسيح نفسه قال .واخوته وأمساء غريهن من النساء
  .قوله هذا شكّل حلقة جديدة من حلقات البعثات السماويةفاملسيح وفق ).ولكن ألكمل

  
إنّ ما ذهب إليه هذا القسيس،كان قد مهد : واستنادا إىل هذا املنطلق الذي ذكرته أقول

 من سورة النساء اليت كان قد واجه اللّه عز وجلّ مبضموا فئة من 82له بأن أورد اآلية 
وها أنّ منافقا جديدا استدلّ ذه اآلية من جديد وهو .املنافقني الذين اعتنقوا اإلسالم نفاقا

؟ ) هل يقبل املسلمون مبدأ البحث للوقوف على حقيقة القرآن(يتزلّف للمسلمني ويقول 
لقد دلّت األحباث أنّ حممدا أخذ القرآن وشرائعه من الصابئني وعرب اجلاهلية (وقال أيضا 

فهو طرح هذا االدعاء من دون ).سنةً لغريهواليهود واملسيحيني وعن تصرفاته اليت جعلها 
وكلّ ما فعله هو أنه أورد .أن يقوم بنفسه بتدبر ولو آية واحدة ليثبت من خالهلا ما ادعاه

  وبذلك يكون هذا.أقواال غري موثّقة بنصوص من أصحاا وخالية من كل سند تارخيي
هذا الرد ومن خالل ،فاعلم يا أخي املسلم. القسيس قد فشل يف إثبات ما ادعاه

 الذي سأرد به على مزاعم القسيس املذكور الباطلة،بأنّ القرآن ايد مل يدع املوضوعي
وال يف أية آية من آياته بأنّ مجيع ما أورده من تعاليم وأحكام إنما أوردها جديدة،وأنه ال 

علن يف اآلية األوىل من بل إنّ هذا القرآن ايد قد أ.أصل هلا يف تاريخ الديانات السماوية
نزل عليك الكتاب باحلق .اللّه ال إله إالّ هو احلي القيوم.أمل(سورة آل عمران وقال 

من قبل هدى للناس ، وأنزل الفرقان ، . مصدقا ملا بني يديه ، وأنزل التوراة واإلجنيل
قد أعلن اللّه جلّ و.).إنّ الذين كفروا بآيات اللّه هلم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام

  : شأنه يف هذه اآليات األربعة األمور التالية
بكلّ شيء ) العليم اللّه(أنه تعاىل هو ) امل( قد أعلن اللّه عز وجل يف اآلية األوىل – أوال

وهي أحرف فن اختزال ).أمل(وهذه هي داللة األحرف املقطّعة الثالثة . جيري يف هذا العامل
  .عرفه العرب يف اجلاهلية

وأنّ . الذي ال إله إالّ هو يف هذا الكون) العليم (وأعلن تعاىل من جهة ثانية أنه اللّه –ثانيا 
علمه نابع من كونه اإلله األحد الذي ال يستحق التأليه واحملبة سواه عز وجلّ يف عاملنا هذا 

للّه العليم ميثّل ولذلك فإنّ ا.مشتقّة من الوله وهو احملبة) اإلله(كلمة أنّ وهذا على اعتبار 
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وإنّ هذه احلقيقة ،هو احملبة وال يستحق احملبة أحٌد سواهإذن ) العليم (فاللّه).احملبة املطلقة(
ومل يعلن سبحانه .اليت يرفعها هذا القسيس يقينا) ربوبية يسوع املسيح(تبطل ذا الطرح 

 بل وأعلن تعاىل ).حلي القيوماللّه ال إله إال هو ا (وتعاىل هذا وحسب يف هذه اآلية الثانية
وأنه هو اللّه . يف هذا الكون) احلياة(فهو مصدر ) احلي(يف الوقت نفسه بأنه هو اللّه 

فهذه .الذي مل تقم وال تقوم بدون تدخله وسلطانه قائمة ألي شيء من األشياء )القيوم(
 تعريف تفيدان معىن االستغراق واملعرفتان بأداة )احلي القيوم(هي املعاين اليت أفادا صفتا 

املعروفة يف ) النظريات الفلسفية(وذا الطرح يكون اللّه عز وجلّ قد نسف مجيع .يف املعىن
  .وقد حدث هذا الذي أتينا على ذكره حىت اآلن قبل أربعة عشر قرن من الزمان. عاملنا
يثبت من جانبه مصداقية  وقد راح خيربنا هذا اإلله األحد احلي القيوم،ومن أجل أن – ثالثا

نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا لما بني (ما أعلنه يف اآليتني املاضيتني،راح خيرب ويقول 
ومعناه أنّ هذا الكتاب الذي أنزله ربك عليك،قد أنزله مشتمال على أمساء وقصص .)يديه

  ) باحلق( قوله تعاىل مث إنّ.وتعاليم مجيع ما سبق له تعاىل أن بعثه من أنبياء يف هذه املنطقة
والالم استعملت هنا للتبليغ وجر اسم السامع ملا قاله اللّه عز .فالباء استعملت لالستعانة

. ّ فقد وردت هنا صفةً وامسا من أمساء اللّه احلسىن)احلق(وأما كلمة .وجلّ وأخرب به
أنّ مجيع هذه  )نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه(وليصبح معىن قوله تعاىل 

 ا اللّه العليم واحلي س،قد أخربنها هذا الكتاب املقداألمساء والقصص والتعاليم اليت تضم
وكأنه تعاىل قد قال .القيوم تصديقا ملا حدث بني يديه قبل بعثتك يا حممد الصادق األمني

تمل على أهم بألفاظ أخرى من خالل هذه الفقرة من اآلية بأنّ هذا القرآن العظيم قد اش
  .ما حدث يف العصور املاضية ومنها عصر اجلاهلية

 وقد أخرب تعاىل يف الفقرتني األوىل والثانية من اآلية الثالثة، باإلضافة إىل ما ذكره، – رابعا
وأنزل (وذلك تدليال من جانبه تعاىل على مصداقية أنه هو اللّه العليم واحلي القيوم،قال 

أي أنّ اللّه العليم واحلي والقيوم ..)قبل هدًى للناس وأنزل الفرقانمن .التوراة واإلجنيل
قد أنزل هذا القرآن الفرقان ليفرق بواسطة ما تضمنه من أخبار وقصصٍ وتعاليم،ليفرق ما 

بني أخبار وقصص تعاليم التوراة واإلجنيل احلاضرة وما بني ما كانت عليه تلك األخبار 
وبدون األخذ مبا تضمنه ).من قبل هدًى للناس(ا اللّه تعاىل والقصص والتعاليم اليت أنزهل
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هذا الكتاب الفرقان فإنّ ما تضمنته التوراة واإلجنيل احملرفتني واملعاصرتني فإنّ ما تضمنتاه 
  وعليه فكأنّ اللّه عز وجلّ قد قال ).هدًى للناس(ال تصلح يف حقيقة أمرها أن تكونا 

  
من قبل هدى للناس وأنزل . وأنزل التوراة واإلجنيل(تعاىل بألفاظ أخرى من خالل قوله 

على تصحيح ما يف هذه التوراة  بأنّ آيات هذا القرآن العظيم قد اشتملت) الفرقان
  .واإلجنيل املعاصرتني من أخبار وقصصٍ وتعاليم حمرفة

ا أعلنه،فقد  وبعد أن أعلن اللّه تعاىل ما أعلنه، وبعد ما قدمه من دليل مصداقية م– خامسا
أنذر اللّه تعاىل أولئك الذين كفروا ذه احلقائق قبل أربعة عشر قرن من الزمان،وذلك يف 
الفقرة األخرية من هذه اآلية الرابعة،ومشريا من خالل هذا اإلنذار إىل أجداد هذا القسيس 

  .).انتقامإنّ الذين كفروا بآيات اللّه هلم عذاب شديد واللّه عزيز ذو : (املعترض وقال
  : وكأنّ اللّه عز وجلّ قد أنذر جمددا هذا القسيس الكافر ذه احلقائق وقائال بألفاظ أخرى

  هل القرآن (إن مل ترجع أيها القسيس املعترض ذه االعتراضات اليت تضمنها كتابك 
إن مل ترجع عن كفرك ذا الفرقان وترجع عن اعتراضاتك هذه،فانتظر يف ) معصوم ؟
ذو (ال يغالب،وأنه ) عزيز( ومن باب أنّ اللّه تعاىل عذاب من اللّه شديد من أيامك املقبل
  .أيضا فال بد أن ينتقم منك بسبب كفرك ذه احلقائق والتشهري ذا الفرقان) انتقام

وعلى هذه الصورة فقد اختصرت على هذا القسيس املشقّة وذلك من خالل تدبري هلذه 
نت له أنّ القرآن ايد قد أعلن من نفسه وعلى املأل،ومن دون وجود فبي. اآليات األربعة

حاجة إىل باحثني،قد أعلن بأنّ آيات سوره قد اشتملت من مجلة ما اشتملت عليه، أنها 
اشتملت على أخبار وقصص وتعاليم ما مضى يف اجلاهلية،وعلى تصحيح قصص وأخبار 

باإلضافة إىل اإلخبار عن .ص وأخبار وتعاليموتعاليم ما تضمنته التوراة واإلجنيل من قص
وأنّ .ومنها ما كان متعلّقا بأزواج النيب وصحابته الكرام.جمريات أمور الدعوة اإلسالمية

مجيع ما تضمنته آيات هذا القرآن الفرقان،مل تكن هذه القصص واألخبار والتعاليم 
 )باحلق(ولكنها نزلت .وهناكاملصححة،مل تكن من مجع حممد بن عبد اللّه إياها من هنا 

من جانب اللّه العليم واحلي القيوم، الذي وسع علمه كلّ شيء، والذي جتلّى على الدوام 
  .على هؤالء الناس ) احلي والقيوم(بصفتيه 
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فإن اعترض هذا القسيس من جديد مدعيا وجود تعاليم يف هذا القرآن العظيم مستمدة من 

ومن غري أن ) الكتاب املقدس( اللذين يقدسهما ويعطيهما اسم العهدين القدمي واجلديد
فأرد عليه،ليس من عندي، .يعلن هذا القرآن الفرقان عن تلك احلقيقة املزعومة يف نظره

إنّ اللّه عز وجلّ قد أجاب : ،فأقولولكن من ضمن ما أعلنه هذا القرآن ايد نفسه
 من سورة البقرة قائال 106/107/108على هذا االعتراض املذكور وذلك يف اآليات 

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتّل عليكم من : (وبكلّ صراحة
ما ننسخ من آية أو .خريٍ من ربكم واللّه خيتص برمحته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم

أمل تعلم أنّ اللّه له . شيء قديرننسها نأت خبريٍ منها أو مثلها،أمل تعلم أنّ اللّه على كلّ
فبني تعاىل يف اآلية .).ملك السماوات واألرض وما لكم من دون اللّه من ويلٍّ وال نصري

وهي أنّ اليهود واملسيحيني من أهل الكتاب كانوا قد تضافروا مع  حقيقة تارخيية األوىل
  فكانوا يعملون مبختلف.املشركني من أهل مكّة على حماربة هذا الدين اإلسالمي احلنيف

 الوسائل واألشكال للحيلولة ما بني املسلمني وما بني تلقّيهم ما يرتل على رسوهلم من 
فكانوا يعمدون إىل تشكيكهم فيما يطلع عليهم رسوهلم من .وحي مساويٍّ بترحاب ويقني

م ملفتني أنظارهم إىل أنها تشتمل على تعاليم وأحكام مستمدة من كتا.تعاليم وأحكام
فهذه حقيقة تارخيية يؤكّدها ادعاء هذا القسيس بأنّ بعضا من .املقدس،فهي مسروقة منه

وقد رد اللّه عز .تعاليم هذا القرآن وأحكامه مسروقة من تعاليم وأحكام كتابه املقدس
واللّه خيتص (وجلّ على مزاعم أهل الكتاب هؤالء وعلى هذا القسيس خاصة وقال 

أي إن كان اللّه جلّ شأنه قد اختص يف يوم من األيام ذه التعاليم ) برمحته من يشاء
واألحكام،فليس معىن هذا أنّ هذه التعاليم واألحكام قد أصبحت حكراً على أهل الكتاب 

فاللّه هو مالك هذه .وحدهم،وال يسمحون للّه تعاىل الذي أنزهلا أن مين على غريهم مبثلها
ومن باب .تصُّ برمحته من يشاء أن خيتصه ذه التعاليم واألحكامالتعاليم واألحكام،وهو خي

فإن ).ذو الفضل العظيم(أنّ مالكها هو اللّه تعاىل الذي فرضها،وأنّ اللّه متصٌف بكونه 
هو جعل هذه األحكام والتعاليم حكرا على أصحاب دينٍ دون أصحاب دين آخر،فال 

  فهذا هو مضمون هذه اآلية األوىل ).العظيمذو الفضل (يعود يف نظر عباده متصفا بكونه 
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فقد راح اللّه عز وجلّ يطلعنا .وهنا وبعد أن بين اللّه عز وجلّ هذه احلقيقة سالفة الذكر

 على خمتلف الديانات والذي يشتمل فضله املذكورعلى املنطلق الذي ينطلق منه يف توزيع 
ما ننسخ من آية أو : (اآلية الثانيةعلى تعاليم وأحكام خاصة ، فقال يف الشطر األول من 

الذي ) ما ننسخ(وموردا يف هذه الفقرة من اآلية، فعل ).ننسها نأت خبريٍ منها أو مثلها
. الذي يفيد معىن احلمل على النسيان) ننسها(وفعل .يفيد معىن اإلزالة واإلبطال واملسخ

احملذوف من ) نأت(فعل وأورد ).ما ننسخ( يف مقابل فعل )نأت خبري منها(فأورد فعل 
ويكون اللّه تعاىل قد استعرض عملية ).أو ننسها(،يف مقابل فعل )أو مثلها(قوله تعاىل 

  . على أصحاب خمتلف الديانات ذا النوع من فن التقابل الكالميفضله العظيمتوزيع 
 تدبرنا إن حنن: وإىل القارئ تفصيل هذا اإلمجال الذي أمجله هذا الشطر من اآلية،فأقول

هذه اآلية الكرمية مبنهجية القرآن وأصول تفسريه، نصل إىل أنّ اللّه عز وجلّ قد أورد يف 
  . مبعىن حكم من أحكام أية رسالة مساوية)آية( من سورة البقرة كلمة 107هذه اآلية 

 وقد قسم اللّه عز وجلّ أحكام الرساالت السماوية.وهو معىن أورده اللّغويون يف معامجهم
 من األحكام ما يزال معروفا يف الكتب اليت يقدسها فالقسم األول: السابقة إىل قسمني

من األحكام والقسم الثاين .أهل الكتاب وغريهم من أصحاب الديانات السماوية املعروفة
وقد أعلن اللّه جلّ شأنه بأنه تعاىل .قد تناساه أصحاب تلك األحكام ،مع مرور الزمان

وكان هذا .حكما شرعيا معموال به يف رسالة مساوية قائمة حىت اآلنحني ينسخ ويبطل 
فضل اللّه فإنّ .احلكم الشرعي ما يزال صاحلا للعمل عليه بعد إنزال هذا القرآن ايد

ولكن العظيم اقتضى أن تتضمن أحكام هذا القرآن نفس هذا احلكم الشرعي املنسوخ،
  فهذا مبا يتعلّق بالقسم األول .لكتاب املقدس العظيمبصياغة بالغية معجزة تليق مبقام هذا ا

فضل اللّه العظيم اقتضى فإنّ .وأما مبا يتعلّق بالقسم الثاين من األحكام املنسية عرب الزمان
وبصياغة بالغية أن تتضمنه أحكام هذا القرآن العظيم من جديد،ولكن بأحسن منه، 

فهذا تفسري قول ربنا عز وجلّ يف الشطر .ممعجزة تليق مبقام هذا الكتاب املقدس العظي
ما ننسخ من ( من سورة البقرة والوارد بصيغة التقابل الكالمي،وهو 107األول من اآلية 

وملّا كان سينشأ هنا سؤال وهو من أين سيأيت .) آية أو ننسها نأت خبريٍ منها أو مثلها
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قد أجاب اللّه عز وجلّ على هذا ف.الذي أنزل هذا القرآن باألحكام املنسية عرب الزمان
  فقال تعاىل وذلك .السؤال الذي يطرح نفسه والذي قد يسأله هذا القسيس املعترض أيضا

  
يف الشطر الثاين من هذه اآلية الكرمية ويف اآلية اليت بعدها،وإجابة على السؤال املذكور 

أمل تعلم أنّ .شيء قديرأمل تعلم أنّ اللّه على كلّ (وخماطبا هذا القسيس املعترض وأمثاله 
أي أنّ . .)اللّه له ملك السماوات واألرض،وما لكم من دون اللّه من ويلٍّ وال نصري

اللّه الذي ال خيفى عليه شيء يف السماوات واألرض ، والذي تعمل هذه السماوات 
 هو واألرض اليت هي يف ملكيته وخلدمته، فيستحيل أن يعسر على هذا اإلله الذي ال إله إال

يف هذا الكون،أن يأت بتلك األحكام املنسية،خصوصا وأنه هو اللّه الذي كان قد أنزهلا 
واستنادا إىل ما أفادتنا به . من قبل هلداية عباده الذين تواجدوا يف تلك الفترة من الزمان

فقد عاد واضحا للعيان أنّ أحكام هذا .هذه اآليات الثالثة من سورة البقرة من معلومات
  بل تتضمن أحكاما تشابه أحكاما ما تزال .آن ايد ليست مجيعها جديدة كلّ اجلدةالقر

كما تتضمن أحكام . موجودة يف الكتب املقدسة املعاصرة،ومصاغة صياغة بالغية معجزة
هذا القرآن ايد أحكاما قد نسيها أصحاا على مر الزمان،وقد وردت يف هذا القرآن 

وإنّ هذا اإلعالن الذي أعلنه اللّه العليم واحلي .بالغية معجزة أيضاايد مصاغة صياغة 
وأغناه عن االستعانة بأقوالٍ  مل تقم .القيوم،قد اختصر الطريق على هذا القسيس املعترض

طالن هذا .على أساس علمينات قد أثبتت بالشيء اجلديد فيها هو أنّ هذه البي لكن
وهو العنوان الذي جعله ) مصدر الوحي بشري(وهو العنوان الذي رفعه هذا القسيس 

هذا القسيس عنوانا لسؤاله الالهويت الثالث اململوء باملغالطات،واملطروح بطرح ال يتسم 
وباإلضافة إىل هذا وذاك فإنّ اللّه عز وجلّ قد أعلن يف اآلية السابعة .بسمة الطرح العلمي

 هذا القرآن ايد ما تتضمن أحكاما من سورة آل عمران وبصراحة تامة أنّ من آيات
وأنّ من آيات هذا القرآن ايد ما ).آيات حمكمات هن أم الكتاب(جديدة كلّيةً،مساها 

  وقد .تتضمن أحكاما مشاة لألحكام الواردة يف كتب أهل الكتاب وغريها من الكتب
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هو الذي (ملشار إليها هي هذا وإنّ اآلية ا).أخر متشاات(أطلق عليها اللّه عز وجلّ اسم 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب،وأخر متشاات،فأما الذين 

يف قلوم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،وما يعلم تأويله إال اللّه 
  ).أولوا األلبابوالراسخون يف العلم يقولون آمنا به،كلٌ من عند ربنا،وما يذّكر إال 

  .يعين بعض آياته كذا وبعض آياته كذا) منه آيات (فقوله تعاىل حبق آيات هذا القرآن
وذه املناسبة فإين أذكّر هذا القسيس أين أثبت له من خالل مجيع ما أوردته من ردود 

أقول قد أثبت بأنّ مجيع ما أورده هذا القرآن العظيم من قصص .على أسئلته السابقة
ار وأحكام واردة فيه، إنما أوردها سبحانه وتعاىل بقصد تصحيح ما هو وارد يف وأخب

العهدين القدمي واجلديد من هذه القصص واألخبار واألحكام،ولبيان حقيقتها 
  .األصلية،وحفاظا على مسعة وتاريخ أنبيائه الذين بعثهم تعاىل من قبل،وذُكروا فيه خطأ

وقد أورد هذا ).مجعة اجلاهلية(وعنوانه : لة الالهوتيةالرد على السؤال الرابع من األسئ
يا أيها الذين آمنوا إذا ( من سورة اجلمعة 11-9املعترض حتت هذا العنوان اآليات 

نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم 
غوا من فضل اللّه واذكروا اللّه فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابت.تعلمون

قل ما عند .وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما.كثريا لعلّكم تفلحون
فلما فرغ من ذلك أورد من تفسري .).اللّه خري من اللّهو ومن التجارة واللّه خري الرازقني

،وقيل مساه كعب بن )بةالعرو(البيضاوي بأنه قال بأنّ يوم اجلمعة كانت تسميه العرب 
،وبعد أن قدم املدينة،صلّى اجلمعة يف ) ص(وأنّ رسول اللّه .لؤي الجتماع الناس فيه إليه

واستدلّ على صحة ما ذكره البيضاوي ،مبا ذكره مؤلّف كتاب .واد لبين سامل بن عوف
وانتهى هذا املعترض .اجلزء األول فصل جمتمعات العرب يف جاهليتهم) بلوغ األرب(

يوم اجلمعة مصدره عرب اجلاهلية ومن وضع كعب بن لؤي ،وليس (ليزعم ويقول بأنّ 
إذا كان اليهود جيتمعون للعبادة يوم السبت : (ومن مثّ كتب يسأل). من وحي السماء

وإذا كان النصارى حيفظون .لذكر خلق اللّه العامل يف ستة أيام واستراحته يف اليوم السابع
فما الذي جيعل املسلمني جيتمعون يوم اجلمعة ؟ هل .سيح فيهاألحد لذكرى قيامة امل
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ليحاكوا أهل الكتاب ؟ لَم ملَ خيتاروا اليوم الذي صنعه الرب،بل اليوم الذي وضعته عرب 
  . اجلاهلية 

إنّ هذا القسيس اعترض على اعتبار يوم : وردا على هذا السؤال الالهويت الرابع أقول
لماذا مل خيتار املسلمون يوم السبت يوما الجتماعهم، : وتساءل.اجلمعة يوم عيد للمسلمني

وهو اليوم الذي استراح خالق هذا العامل فيه بعد خلقه هذا العامل يف ستة أيام ؟ وملاذا مل 
خيتار املسلمون يوم األحد يوما الجتماعهم،وهو اليوم الذي يشكّل ذكرى قيامة املسيح 

اذا اختاروا الجتماعهم اليوم الذي وضعته من قبلهم الناصري فيه من بني األموات ؟ ومل
  عرب اجلاهلية،ومسوه عروبة ؟ فهل فعلوا ذلك رد حماكاة أهل الكتاب فيما فعلوه ؟؟ 

ال تنس أيها القسيس أنّ اللّه عز وجلّ قد أنزل هذا : فأجيب على هذا املعترض وأقول
مصححا لكلّ احنراف حدث . واإلجنيلالقرآن العظيم مصححا ملا هو بني يديه من التوراة
  الذي) يوم اجلمعة(ومن مجلتها تناسيهم .يف معتقدات اليهود وشعائرهم وقصص أنبيائهم

ومبا أنّ آدم قد سكن أرض . اعتمده آدم عليه السالم يوما الجتماع أتباعه من املؤمنني
فإنّ العرب .ه املؤمنةفاران اليت هي مكّة املكرمة وبىن فيها الكعبة وهو بيت عبادة جلماعت

وما دام القرآن الكرمي قد صحح ما .توارثوا بصورة تقليدية يوم اجلمعة ليجتمعوا فيه
وبعد أن .احنرف أهل الكتاب عنه فقد اعتمد يوم اجلمعة هذا يوما الجتماع املسلمني

 الذي اتخذه اليهود يوما أما عن يوم السبت:أقولوضحت لك هذه احلقيقة التارخيية،
فإنّ اتخاذ .ليسبتوا فيه ويسترحيوا من عناء األيام الستة اليت قضوها قبله واتخذوه عيدا هلم

هؤالء يوم السبت،فقد نشأ بسبب ما تضمنته قصة آدم اخلرافية الواردة يف سفر التكوين 
فاتخاذ اليهود يوم السبت قد قام على .من العهد القدمي،واليت أثبت بطالا العلم احلديث

وكان من واجب اليهود اتخاذ يوم اجلمعة .وإنّ ما قام على باطل فهو باطل.أساس باطل
 الذي اتخذه املسيحيون عيدا وأما عن يوم األحد.عيدا هلم إحياء لذكرى آدم عليه السالم

هل مات املسيح (فقد أثبت يف مؤلّفي الذي عنوانه .إحياء من جانبهم لقيامة املسيح فيه.هلم
وقد .أثبتُّ فيه بأدلّة من األناجيل نفسها بأنّ املسيح مل ميت على الصليب)  ؟على الصليب

أنزلوه من عليه خمدرا أشبه باألموات،ودفنوه يف قرب نظيف ،وصحا ليال من حالة التخدير 
وبدليل أنّ مرمي ادلية اليت زارت القرب .تلك وغادر القرب ليلة السبت ، وليس ار األحد
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بل ظهر هلا مالك أخربها بأنّ املسيح قام قبل أن .حد مل جتد جسد املسيح فيهصباح يوم األ
  . وظهر لتالميذه فعال.يأت صباح يوم األحد،وخرج من القرب،وسيظهر لتالميذه فيما بعد

  
هذا وإنّ هذه احلقائق اليت أثبتها من معطيات األناجيل املعاصرة،واليت أيدها القرآن ايد 

فإنّ هذه ).هل قال القرآن الكرمي مبوت املسيح ؟( ذلك يف مؤلّفي وعلى حسب ما أثبت
احلقائق أثبتت بطالن قيام املسيح من بني األموات بعد أن مات على زعم هذا القسيس 

وعليه فإنّ اختاذ النصارى يوم األحد يوما جيتمعون فيه إلحياء ذكرى قيامة .املعترض
 عن أبيهم آدم عليه السالم،والذي هو يوم املسيح،فهو باطل،وخيالف ما توارثه العرب

فإن وعى هذا القسيس املعترض هذه احلقائق التارخيية اليت ذكرا له،والقائمة على .اجلمعة
وأنّ موضوع .فقد ثبت بالتايل من خالل ذلك أنّّ مجيع تساؤالته باطلة.أساس تارخييٍّ متني

  .ة ربهم هو األصح يقيناعيدا الجتماعهم لعباد) يوم اجلمعة(اتخاذ املسلمني 
  

وقد أورد ).األشهر احلرم(وعنوانه : الرد على السؤال اخلامس من األسئلة الالهوتية
فإذا (جاء يف سورة حممد اآلية الرابعة ،ويف سورة التوبة اآلية اخلامسة : املعترض يقول

م اإلسالم حير: وأضاف وقال).انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم
القتال والقتل والثأر حترميا مطلقا يف األشهر احلرم،وهي رجب وذو القعدة وذو احلجة 

. ويعود أصل ذلك إىل عرب اجلاهلية قبل اإلسالم.وحمرم مهما كانت الدواعي إىل ذلك
جاء يف كتاب األرب إنّ األربعة أشهر احلرم رجب وذو : (ومن مثّ راح يكتب ويقول

حرموا فيها الغارات والثأر واحلرب .جة وحمرم كانت حمرمة عند اجلاهليةالقعدة وذو احل
فكان الرجل منهم يف أيام األشهر احلرم يلتقي بعدوه قاتل أبيه أو أخيه .والقتال والشجار
وال .ال يغريون فيها.كانوا يتحرجون يف هذه األشهر احلُرم من القتال...فال يتحرج له بشر
. سنة أي يرتعون أسنة الرماح منها عالمة جتنب القتال ألي سبب كانيتصلون فيها األ

: ومن مثّ أضاف وقال.).فاإلسالم أخذ هذا التحرمي عن عرب اجلاهلية ،ومل يأت جبديد
وأما اجلديد يف األمر فهو أنه بعد أن وافق اإلسالم العرب على األشهر احلرم اليت جعلوها (

وء النسيب وجعل هذا التحرمي شريعة من اللّه،رأى حممد أنّ فرصة للسالم والتعايش واهلد
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فغدر بأعدائه وأباح ما سبق حترميه وناقض نفسه .هذا يتعارض مع رغبته يف الغزو واالنتقام
  )ويسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري (217بقوله يف سورة البقرة اآلية 

  
إنّ الذي يطالع ما تضمنه اعتراض هذا : هويت اخلامسفأقول ردا على هذا االعتراض الال

القسيس يف هذا السؤال الالهويت اخلامس بإمعان ، ويراجع اآليات اليت اقتطع منها فقرات 
يتأكّد من أنّ .لدعم اعتراضه،وطرحها على صورة تبادر منها لذهن القارئ غري من تضمنته

مد إىل املغالطة وحماولة تضليل قارئ كتابه، ولكنه يع.هذا القسيس ال يريد وجه اللّه واحلق
أي موافقته العرب فيما –رأى حممد أنّ هذا (وأتناول فقط قوله األخري .وبأسلوب شيطاين
يتعارض مع رغبته يف الغزو واالنتقام،فغدر بأعدائه وأباح ما سبق -يتعلّق باألشهر احلرم

يسألونك عن الشهر احلرام قتال و (217حترميه وناقض نفسه بقوله يف سورة البقرة اآلية 
على حني ) ص(يتبادر لذهنه بأنّ حممدا  فالذي يقرأ هذا القول).).فيه قل قتالٌ فيه كبري

فقد ناقض نفسه وأحلّ ألصحابه القتال .اعترف بوجود األشهر احلرم،وحترميه القتال فيها
  .سيس واآلن أكشف عن مغالطة هذا الق.يف األشهر احلرم وعلى نطاق كبري أيضا
 من سورة البقرة بكامل 217أسرد للقارئ اآلية .ومن أجل الكشف عن هذه املغالطة

  .ألفاظها،وليتبين له أنّ موضوع هذه اآلية هو عكس ما صوره هذا القسيس لقارئه
يسألونك عن الشهر احلرام قتالٍ فيه،قُل قتالٌ فيه كبري،وصد عن (قال اللّه تعاىل حمذّرا 

وإخراج أهله منه أكرب عند اللّه،والفتنة ) إشارة وقف(ر به واملسجد احلرام سبيل اللّه وكُف
أكرب من القتل،وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،ومن يرتدد 

منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبِطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة،أولئك 
استفتاء عن القتال يف  ففي الفقرة األوىل من هذه اآلية)..أصحاب النار هم فيها خالدون

قل قتالٌ فيه كبري وصد عن (وقد أجاب اللّه تعاىل يف الفقرة الثانية وقال .الشهر احلرام
ال يعين أنّ ) قل قتال فيه كبري(فقوله تعاىل )).إشارة وقف(سبيل اللّه وكُفر به واملسجد احلرام 

بل على العكس من ذلك متاما،فمعناه .ل كبري يف الشهر احلراماللّه عز وجلّ حض على قتا
إذ أنّ تقدير قوله .أنّ اللّه عز وجلّ قد أدان القتال يف الشهر احلرام واعتربه جرما كبريا

ومل يقتصر جلّ شأنه على هذا ).قل قتالٌ يف الشهر احلرام جرٌم كبري(تعاىل املذكور هو 
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بل وأضاف صفات مكروهة أخرى وقال . احلرامالوصف الذي وصف به القتال يف الشهر
  مبعىن أنّ املسجد احلرام قد خصص ) وصد عن سبيل اللّه وكُفر به واملسجد احلرام(
  

وأنّ من مساوئ ).وصد عن سبيل اللّه(وهذا هو معىن .للعبادة فهو سبيل إهلٌي للتعبد فيه
أي توصف بأنها ) كُفر به(أنها القتال يف الشهر احلرام أنّ عملية القتال هذه توصف ب

أي وتوصف عملية ) واملسجد احلرام(وليس هذا وحسب بل .إنكاٌر حلرمة هذا الشهر
  .القتال يف الشهر احلرام على أنها دليل عملي على إنكار حرمة املسجد احلرام أيضا

اك املعىن الذي وعليه فأين هذه املعاين العظيمة اليت تنهى عن القتال يف الشهر احلرام،من ذ
  حاول هذا القسيس اإلحياء به لقارئ كتابه املليء مبحاوالت التضليل ؟ 

وعلى هذه الصورة أكون قد كشفت وجه احلقيقة عن وجه التضليل الذي قام به هذا 
مع ) ص(والذي زعم فيه تناقض حممد رسول اللّه .القسيس يف سؤاله اخلامس الالهويت

ولذلك فال أرى من حاجة للرد على مضمون هذا .ر احلرامنفسه مبا يتعلّق حبرمة الشه
  .فتدبر.السؤال اخلامس بأكثر مما بينته من تضليله

  
). التكبري من أصلٍ جاهلي(وعنوانه : الرد على السؤال السادس من األسئلة الالهوتية

خذ ولدا وقل احلمد للّه الذي مل يت( من سورة اإلسراء 111وقد أورد هذا املعترض اآلية 
اآلية  كما أورد.).ومل يكن له شريك يف املُلك ومل يكن له ويلٌّ من الذلّ وكبره تكبريا

فلما رأى الشمس بازغةٌ قال هذا ربي هذا أكرب فلما أفلت قال ( من سورة األنعام 78
ه كان عرب  اجلاهلية يكبرون اللّ: (ومن مثّ أضاف وقال.).يا قوم إني بريء مما تشركون

يف بعض األحوال قائلني اللّه أكرب بناء على اعتقادهم بوجود إله يف السماء أو اللّه بني كلّ 
من ذلك ما جاء يف كتاب .اآلهلة هو إهلها وربها،واآلهلة األخرى أعوانه وعماله يف أرضه

 قال قائل يف اقتراع عبد املطلب اهلامشي على ابنه عبد اللّه: بلوغ األرب يف أحوال العرب
واإلبل اليت كان قد نذر أن يقرا ضحيةً للّه،مثّ أشار قومه عليه بافتداء ابنه مبائة من اإلبل، 

: خرجت القرعة على اإلبل وجنا عبد اللّه صاح.وأنّ الذي تقع القرعة عليه يذبح للّه،ففعلوا
   ).1ج ) السرية احللبية(اللّه أكرب،وكبرت قريش مع عبد اللّه 



  293

قلت هلذا القسيس مرارا وتكرارا : العتراض السادس الالهويت وأقولفأرد على هذا ا
بأنّ اللّه عز وجلّ قد أنزل هذا القرآن ايد ليصحح كلّ ما توارثته البشرية عما جاء به 

وكنت ذكرت له أيضا بأنّ أول نيب بعثه ربه هو .أنبياؤهم وحدث فيه احنرافات مع األيام
تعاىل يف مكّة املكرمة اليت ورد امسها يف العهد القدمي باسم وقد بعثه .آدم عليه السالم

واملعلوم هو أنّ مجيع األنبياء الذين بعثهم اللّه عز وجلّ من بعد آدم والذين ).أرض فاران(
ولذلك فإنّ .ذكرهم القرآن ايد،كان قد بعثهم ربهم يف أحناء من شبه جزيرة العرب

ريا من عقائد تلك الرساالت السماوية ،ولكن احنرفت عرب اجلاهلية كانوا قد توارثوا كث
اليت كانوا ) التكبريات(ومما توارثه عرب اجلاهلية تلك .تلك التعاليم بينهم على مر الزمان
واليت أحيتها شعائر .واليت ابتدأها النيب آدم عليه السالم.يكبرون ا يف خمتلف املناسبات

إن دلّ على ) التكبري من أصلٍ جاهلي( القسيس بأنّ وعليه فإنّ قول هذا.احلج اإلسالمي
شيء فإنما يدلّ على جهل هذا القسيس بتاريخ الديانات اليت ظهرت يف منطقتنا العربية 

واجلهل بالشيء ال يعترب حجة بني .وتركت فيها تلك اآلثار املعروفة بينهم كتقاليد موروثة
فلريجع عن هذه االتهامات املضلّلة .تهوها أين قد صححت له معلوما.يدي هذا القسيس

  .فتدبر.اليت تبناها لتضليل قراء كتابه اململوء مبحاوالت التضليل
وقد أورد هذا ).اجلن املسلم(وعنوانه : الرد على السؤال السابع من األسئلة الالهوتية

عون وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستم( من سورة األحقاف 31-29املعترض اآليات 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولّوا إىل قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا 
مسعنا كتابا أُنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم 

يا قومنا أجيبوا داعي اللّه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
قل أوحي إيلّ أنه استمع نفر من اجلن ( اآلية السادسة من سورة اجلن كما أورد.).أليم

فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعاىل 
جد ربنا ما اتخذ صاحبةً وال ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا وأنا ظننا أن 

جلن على اللّه كذبا وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من لن تقول اإلنس وا
ويعلّمنا الكتاب املقدس بوجود مالئكة وشياطني، : (وأضاف وقال.).اجلن فزادوهم رهقا

ويعلّم بوجود اجلن الذين ما هم إال أرواح شيطانية،الذي يقول املسلمون إنهم جنس عاقل 
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عوا القرآن آمنوا به وباللّه وبشروا اجلن اآلخرين وقالوا بني اإلنس والشياطني،وإنهم ملا مس
فلماذا مل يسمع : (ومن مث فقد راح هذا القسيس يسأل.) إنّ القرآن جاء من بعد موسى

اللّه اجلن رسالة موسى وعيسى،وملاذا خص اجلن بالقرآن وحده ؟وملاذا يقول اجلن إنّ 
 الزبور واإلجنيل،مع أنّ اإلجنيل أقرب إليهم من القرآن جاء من بعد موسى،ومل يقُل من بعد

عهد موسى ؟ وكيف يتصور صاحب القرآنأنّ اجلن،وهم أرواٌح،يتزوجون مع أنهم 
  ).يقولون إنّ إبليس من اجلن ؟

  
إين أعذر هذا القسيس : فأرد على هذا االعتراض السابع من األسئلة الالهوتية وأقول

قدماء املسلمون مل يفهموا موضوع اجلن على حقيقته،ونشروا فاملفسرون ال.فيما اعترض به
وأنا ألّفت كتابا عنوانه .بني عامة املسلمني هذه األفكار اليت تضمنها اعتراض هذا القسيس

وبينت موضوعه .تناولت فيه موضوع اجلن الوارد يف القرآن ايد) اجلن حقيقة أم خيال ؟(
فقد بينت أنّ املقصود . ما كتبته يف املؤلّف املذكوروأختصر للقارئ خالصة.على حقيقته
الواردة يف خمتلف آيات القرآن ايد،قد أوردها اللّه عز وجلّ بداللتها ) اجلن(من كلمة 

  ومل يكن املراد بكلمة اجلن الواردة .اللّغوية ومن باب أنّ هذا القرآن نزل بلسان عريبٍّ مبني
على فئة ) اجلن(بل أطلق القرآن ايد كلمة .ر غري اإلنسانيف اآليات القرآنية خملوقا آخ

الزعماء من الناس،وعلى الغرباء عن شبه جزيرة العرب،وعلى احلية كما فيما ورد حول 
يف مقابل ) اجلن(وقد أورد القرآن ايد هذه الكلمة .عصا موسى وحبال سحرة فرعون

فليصحح هذا القسيس معلوماته هذه .الذين هم عامة الناس من كلّ قوم) اإلنس(كلمة 
ولرياجع مؤلّفي الذي أشرت إليه فلعلّه .اليت اقتبسها مما ورد يف تفاسري املسلمني القدماء

ملاذا يقول اجلن إنّ القرآن جاء :  (خصوصا تساؤله.يرجع عن تساؤله الذي أوردته أعاله
ل أقرب إليهم من عهد من بعد موسى،ومل يقل من بعد الزبور واإلجنيل،مع أنّ اإلجني

فاجلن املشار إليهم كانوا وفدا من سكّان أفغانستان حضروا إىل مكّة للتحقيق ) ؟موسى 
بسبب أنّ سكان أفغانستان أصل أكثرهم من أسباط بين ) ص(يف صدق نبوة حممد 

هذا .إسرائيل الذين سباهم ملك العراق آنذاك وتشتتوا ووصلوا إىل أفغانستان وسكنوها
وأوردت يف مؤلّفي بعضا مما ورد .تب األفغانيين تشهد على أنّ أصلهم إسرائيليونوإنّ ك
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فاألفغان كانوا ينتظرون بعثة النيب الذي ذكرته نبوءة سفر التثنية .يف كتب تارخيهم أيضا
،وهلذا السبب قال القرآن على لسان الزعماء األفغانيين الذي قدموا إىل مكّة 18/18

  فتدبر . بأن القرآن جاء من بعد موسى وليس من بعد الزبور واإلجنيلللتحقيق فيما ذكرته
  

وقد أورد املعترض ).األمر بالفسق(وعنوانه : الرد على السؤال الثامن من األسئلة الالهوتية
وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق ( من سورة اإلسراء 16اآلية 

فهل يريد : (ومن مثّ فقد راح هذا املعترض يسأل ويقول.).ا تدمرياعليها القول فدمرناه
اللّه إهالك الناس ؟ وهل يأمر متنعميهم بالفسق لتحق العقوبة عليهم وعلى الفقراء بينهم ؟ 
؟  وهل يناسب هذا عدلُ اللّه وقداسته وأمانته ؟ وكيف ينسب للّه اجلور والفسق والظلم

 من 168/169لقرآن قوله السابق بقوله يف اآليتني ويناقض ا: ومن مث أضاف يقول
إنما يأمركم بالسوء .وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني(سورة البقرة 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ( من سورة األعراف 28وقوله يف اآلية ). والفحشاء

  .).اء أتقولون على اللّه ما ال تعلمونآباءنا واللّه أمرنا ا قل إنّ اللّه ال يأمر بالفحش
  
  

األسف على هذا القسيس : فأرد على هذا االعتراض الثامن من األسئلة الالهوتية وأقول
أنه يقطع اآلية دوما عن سباقها وسياقها املوضوعي،ويطرحها مبعىن مل يكن املقصود منها 

ة اإلسراء عن سبقها  من سور16فهو قطع اآلية .وهذا ما فعله يف هذا السؤال.أصال
وإىل القارئ دليل مصداقية ما .املوضوعي وسياقها،وطرحها مبعىن مل يكن املقصود منها

نالحظ بأنّ اللّه عز وجلّ . املذكورة16فلو راجعنا اآلية اليت وردت قبل اآلية .ذهبت إليه
ن الناس قد سن قانونا واضح املعامل فيها مبا يتعلّق بإنزال عذابه األليم على جمتمع م

وما كنا معذّبني حىت نبعث : (فاللّه عز وجلّ سن هذا القانون املشار إليه وقال.بعينه
ومعناه هو أنّ اللّه تعاىل ال يرتل عذابه بقوم ما مل يلق ينذرهم ويلقي حجته ).رسوال
 16ومن مثّ فقد راح تعاىل يتوسع يف شرح هذا القانون، وأضاف وقال يف اآلية .عليهم
وإذا أردنا أن نهلك : (عرضها هذا القسيس بغري معناها،فقال يف الفقرة األوىل منهااليت 
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وقال تعاىل يف الفقرة .والقرية لغةً تعين كلّ مكان مأهول بالسكان اتصلت أبنيته) قريةً
مبعىن أنّ املستحقّني للعذاب من سكان هذه القرية حاهلم أنهم ) أمرنا مترفيها(الثانية 

قصد من حيام وهي عبادة اللّه والتقرب منه،والتفام لالندفاع وراء شهوام تناسوا امل
بأن جعلوا الترف والتنعم  هو املقصد األصلي من حيام وبالتايل نسيام ربهم وما عليهم 

  وهنا أتى تعاىل بفاء االستئناف،ليستأنف ويشرح حالة الترف اليت .من مسؤوليات جتاهه
  

ومن مثّ أتى تعاىل بفاء االستئناف للمرة الثانية ليشرح ).ففسقوا فيها(قال وصلوا إليها و
مبعىن أن ) فحق عليها القول(النتائج املترتبة على حالة الفسق اليت بلغها املُترفون وقال 

أي حق أن ) القول(حالة املترفني اليت وصلوا إليها عادوا معها وقد حق أن يطبق عليهم 
ص القانون املتعلّق بإنزال عذاب اللّه تعاىل، وهو القانون الذي أسلف تعاىل يطبق عليهم ن

ومن مثّ فقد أتى تعاىل بفاء االستئناف ).وما كنا معذّبني حىت نبعث رسوال(ذكره وهو 
وال .أي أهلكناها فجأة إهالكا ال رجعة فيه هلم بعده).فدمرناها تدمريا(للمرة الثالثة وقال 
 ، ال يتناقض مع مضمون 16عىن الذي بينته والذي تضمنته هذه اآلية شك أنّ هذا امل

وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ( من سورة البقرة اليت قال تعاىل فيها 168اآلية 
 من 90كما ال يتناقض مع مضمون اآلية ).عدو مبني إنما يأمركم بالسوء والفحشاء

  سورة
اإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر إنّ اللّه يأمر بالعدل و( النحل 
:  من سورة األعراف اليت قال تعاىل فيها28كما ال يتناقض مع مضمون اآلية ).والبغي

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا ا،قل إنّ اللّه ال يأمر (
  ).بالفحشاء أتقولون على اللّه ما ال تعلمون

  
ةالردفيه مبلّغه(وعنوانه :  على السؤال التاسع من األسئلة الالهوتي الوحي الذي يشك .(

فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك ( من سورة يونس 94وقد أورد هذا املعترض اآلية 
 كما أورد اآلية ثانية من سورة األعراف).فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

ومن مثّ ). صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمننيكتاب أُنزل إليك فال يكن يف(
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من الوجوه يف تفسري النص :  قوله94نقل قول اإلمام الرازي يف تفسري سورة يونس اآلية 
وكان .وأنّ حممدا من البشر.فإن كنت يف شك مما أُنزل إليك اخل هو أنّ اخلطاب حملمد

وتلك اخلواطر ال تندفع .لبه من اجلائزاتحصول اخلواطر املشوشة واألفكار املضطربة يف ق
وقال . إال بإيراد الدالئل وتقرير البينات حىت أن بسببها تزول عن خاطره تلك الوساوس

فإنّ الشك صرح الصدر . أي شك فيه–حرج منه : البيضاوي يف تفسري اآلية نفسها
  : رناه،راح يقولفلما فرغ هذا املعترض من نقل ما ذك. وضيق القلب خمافة أن يكذب فيه

  
واضح من هذا أنّ حممدا كان يشك يف مصدر وحيه،وإن كان كالمه من عند اللّه أم (

ليس بوحي،حتى نصحه مصدر وحيه أن يسأل يف ذلك اليهود والنصارى الذين يقرؤون 
فإن كان الرسول يشك يف رسالته واملبلّغ يرتاب يف صدق بالغه،فكيف .الكتاب من قبله
إن بشرناكم حنن أو مالٌك من السماء : معيه أن يصدقوه ؟ قال رسل املسيحيتوقّع من سا

وقد تنبأ إشعيا النيب أنّ  . 8 :1غالطية ) واقعا حتت لعنة(بغري ما بشرناكم،فليكن أناثيما 
: ختام الشريعة سيكون على أيدي رسل املسيح وتالميذه،وال يأيت وحي من بعدهم فقال

إن كان أحٌد يزيد : وهلذا يختم اإلجنيل بالقول) 16 :8إشعيا (أختم الشريعة بتالميذي 
وأضاف ).18 : 22رؤيا (على هذا يزيد اللّه عليه الضربات املكتوبة يف هذا الكتاب 

ويف الوقت الذي كانت فيه الشكوك تساور حممدا يف وحيه،اعترف أنّ املرجع : يقول
  إن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسألف(واحملك ألقواله هو الكتاب املقدس،فجاء قوله 

). لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمترين. الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
وأكّد القرآن أنّ التوراة اليت بني يدي يهود عصره صحيحة سليمة فيها حكم اللّه،واألوىل 

وكيف  (43اآلية أن يرجعوا إليها ال أن يرجعوا إىل حممد فقال يف سورة املائدة 
 وأوصى القرآن املسيحيين أن يالزموا ).حيكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه ؟

 47وحكم بالفسق على من ال يقيم أحكام اإلجنيل فقال يف املائدة اآلية . أحكام إجنيلهم
  .).ونوليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اللّه فيه ومن ال حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الفاسق(

ما يزال هذا القسيس يعمد إىل مغالطة القارئ : فأرد على هذا السؤال التاسع وأقول
 من 94فهو أورد اآلية .ويعمد إىل قطع اآلية عن تسلسلها املوضوعي.فيما يعترض عليه
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فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين (سورة يونس اليت قال اللّه تعاىل فيها 
وال تكونن .ن قبلك،لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمترينيقرؤون الكتاب م

فزعم أنّ املخاطب يف هذه اآلية هو ).من الذين كذّبوا بآيات اللّه فتكون من اخلاسرين
فنصح أن يسأل النصارى .،وأنّ حممدا بالتايل كان يشك يف مصدر وحيه) ص(حممد 

ومن باب أنهم أهل كتاب مساويٍّ غري حمرف .يهواليهود من أهل الكتاب بشأن ما ارتاب ف
واستند يف زعمه املشار إليه إىل ما ورد يف تفسريي الرازي والبيضاوي أيضا .يف عصره

  يستحيل أن يكون حممد رسول اللّه : فأقول.اللذين ال يعتربان حجةً على القرآن العظيم
  
كون رسول اللّه مرتابا وكيف ي. من سورة يونس94هو املخاطب يف هذه اآلية ) ص(

قل هذه سبيلي أدعو إىل اللّه على (يف سورة يوسف ) ص(فيما يوحى إليه،وقد ورد حبقّه 
فمن املنطقي أنّ الذي يدعو إىل اللّه على بصرية هو ومن اتبعه، ؟ ) بصرية أنا ومن اتبعين

ن جهة،ومن هذا م.يستحيل اتهامه بالشك واالرتياب فيما يتلقّاه من وحي ربه عز وجلّ
فلقد قال اللّه .جهة أخرى فإنّ تسلسل اآلية املوضوعي يثبت منه بطالن زعم هذا القسيس

ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات (تعاىل يف اآليتني اللتني قبلها 
   تلفونإنّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خي.فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

: ،وهو مرور بين إسرائيل مبرحلتنيادعاء واضح املعاملوإنّ مضمون هاتني اآليتني يتضمن  
وأنّ االختالف الذي وقع ).مبوأ صدق(وأنّ اللّه تعاىل بوأ بين إسرائيل يف املرحلة األوىل 

بة واستحقوا بذلك نتيجة لذلك احملاس).جاءهم العلم(بني اإلسرائيليين،قد حدث بعد أن 
ولقد اقتضى هذا االدعاء املشار إليه تقدمي دليل مصداقيته جتاه القارئ الذي .يوم القيامة

فلقد .فمضمون هذه احلقيقة ولتقدمي الدليل املطلوب.اطّلع على هذا االدعاء املذكور
فإن كنت يف شك مما أنزلنا ( هذا القارئ وقال له 94خاطب اللّه عز وجلّ هنا يف اآلية 

فهذا ). فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك– واسطة هذا الوحي السماويب–إليك 
اخلطاب إذن موجه يف حقيقة األمر إىل القارئ ، وليس إىل حممد رسول اللّه الذي هو على 

الذي يفيد معىن ) لقد(وبدليل أنّ اللّه تعاىل أتى بعد هذا حبرف .بينة من ربه عز وجلّ
وال تكونن من الذين .حلق من ربك فال تكونن من املمترينلقد جاءك ا(االبتداء وقال 
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أي أنّ اللّه تعاىل وبعد أن أدىل بدليل مصداقية .).كذّبوا بآيات اللّه فتكون من اخلاسرين
أي أنك بعد ).فال تكونن من املمترين(عاد خياطب هذا القارئ نفسه ويقول له .ما ادعاه

 من )احلق(االدعاء املذكور،فاعلم أنه قد جاءك أن اطلعت على مصداقبة مضمون هذا 
فال . ربك،أي جاءك اخلرب اليقني الذي ال حيتمل الشك وال الريب فيما تضمنه من أخبار

من املتشكّكني يف صدق هذا الوحي احلق إذا تشكّكت فيه، من .تكونن ، وال تكونن
ذا هو املعىن احلقيقي ملضمون هذه فه.الذين كذّبوا بآيات اللّه وتكون بالتايل من اخلاسرين

وليس كما زعمه هذا القسيس والذين استند فيه إىل ما ورد يف . من سورة يونس94اآلية 
  .تفاسريهم من أخطاء

وأما مضمون اآلية الثانية من سورة األعراف اليت استدلّ به هذا القسيس على مصداقية 
كتاب أُنزل إليك فال يكن يف (تعاىل فقد تضمنه قول اللّه .الذي زعمه يف هذا االعتراض

ال ميت  وإنّ مضمون هذه اآلية الكرمية.).صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني
وال ) حميط احمليط(فكلمة احلرج تعين ضيق الصدر .إىل الشك واالرتياب بصلة من الصالت

  : ه الكرمي ويقول لهفاللّه العزيز خياطب يف هذه اآلية الكرمية رسول.تعين الشك والريب
ما دمت يا حممد مل تكن أنت هو الذي صاغ هذا الكتاب املرتل عليك من ربك،فال تدع 
  صدرك يتحرج ويضيق بسبب عظم هذه املسؤولية امللقاة عليك من جانب ربك عز وجلّ 

ف وذا املعىن ينكش). لتنذر به وذكرى للمؤمنني(بل حتمل هذه املسؤولية برحابة صدر 
  .للقارئ حقيقة هذا الزعم الذي حاول هذا القسيس أن يلقّنه لقرائه ظلما وعدوانا

 من سورة املائدة على مصداقية ما شاء التضليل به 43أما استدالل هذا املعترض باآلية 
وكيف حيكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه مثّ يتولّون (واملتضمنة قول اللّه تعاىل 

  ). وما أولئك باملؤمننيمن بعد ذلك 
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