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 املقدمة 

وهو من مجلة الكتب املهتمة بعرض  هذه الطبعة الثانية من كتايب ]الكلامت املقدسة[، 

 .(1)احلقائق القرآنية، والربهنة عليها، والدعوة إىل تفعيلها يف احلياة

وقد ضمنت املعاين الواردة فيها عىل شكل رحلة يقوم هبا رجل دين مسيحي إىل  

فسه وهواه املانع له من اإليامن[ لطباعة الكتاب  اإلسكندرية، هو وأخوه التوأم ]الذي يمثل ن

املقدس، ويف كل يوم من األيام يلتقي بشخص من عامل املطبعة أو غريهم، يثري له شبهات  

 حول الكتاب املقدس، ويدعوه إىل مقارنتها بالقرآن الكريم. 

مد  إثبات قدسية الكلامت التي تنزلت عىل حمحتاول  وهي من خالل تلك احلوارات الكثرية  

 الكتاب املقدس، وقد اشتملت  ت العلمية والدقيقة واملوضوعية بينها وبني قارنا ، وعقد امل

نواح، هي: احلفظ، والربانية، واحلق، واحلقيقة، والعقالنية، والروحانية،  املقارنات عىل عرشة 

 والشمول، واألدب، والرتبية، واجلامل. 

وهي جتمع بذلك أكثر ما كتب يف املوضوع من مقارنات بني القرآن الكريم والكتاب  

 
من كتبي التي تناولت بعض اجلوانب املرتبطة بالقرآن الكريم، ولعلها تكمل النقص     (1)

 الوارد يف هذا الكتاب:  

ما ورد يف القرآن الكريم من حقائق علمية معجزة،   يشمل: وهو معجزات علمية ـ  1

تعترب من أقوى الرباهني املعارصة، وخاصة للباحثني والعلامء، وهو اجلزء الثالث من هذه 

 لسلة. الس

الذي حصل من بعض األمة  السلبي : وهو يف نقد التعامل القرآن واأليدي اآلثمة ـ  2

نحو القرآن الكريم، ألن البعض لألسف حياكم القرآن إىل أقوال املفرسين أو الفقهاء أو  

   من هذه السلسلة.  19التاريخ، وهو اجلزء  
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املقدس.. ولذلك استفدت من كل ما كتب حول ذلك من كتابات القدماء واملحدثني، مع 

تطويع األفكار املطروحة للقالب الروائي الذي أردنا من خالله تبسيط الرباهني، وتوضيحها 

 ليفهمها اجلميع. 

ض الذي هدفنا إليه من خالل هذه السلسلة ]حقائق ورقائق[ هو صياغة احلقائق  ألن الغر

يف قوالب أدبية مبسطة حتمل من اجلاذبية واليرس ما جيعلها يف متناول كل قارئ.. ولذلك مل  

نبالغ كثريا يف التوثيق والتدقيق األكاديمي حتى ال يشتت ذهن القارئ، وحتى ال يتضخم  

 حلقيقة وليس القائلني هبا. الكتاب، ألن اهلدف هو ا
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 البداية 

اليوم املبارك  من شهر رمضان املعظم، ويف ليلة من ليايل الوتر منه، حينها كنت  ذلك  ال أزال أذكر  

تلك الليلة التي نزل فيها  معتكفا يف مسجد من املساجد، وكنت حريصا عىل أن أصادف ليلة القدر،  

ألف شهر.. ولذلك كنت أتنقل بني القراءة  من فضل القرآن الكريم.. والتي أخرب اهلل تعاىل أهنا أ 

 رجاء أن يضاعف يل كل ذلك. والدعاء  كر والصالة  والذ 

لكني فجأة تأملت حلايل، ونظرت إىل نفيس نظرة احتقار عىل تلك الترصفات التي كنت أقوم هبا  

 من غري وعي..  

لقد كان لساين يردد كلامت ريب املقدسة من غري أن أنفعل هلا، أو أتأثر هبا، وكأنني أقرأ قصيدة أو  

 رواية.. ال كالم اهلل مبدع الوجود مجيعا..  

والتأثر به  لقد كنت منشغال بجمع احلسنات، وما يتبعها من األجور عن تدبر القرآن الكريم 

 والرتقي من خالله يف معارج الكامل. 

لقد كنت أرتل الكلامت التي ختترص كل حقائق الوجود، وتصفها وصفا دقيقا.. بل تعطي  

احللول لكل املشكالت.. بل جتمع كل سنن الكون واحلياة واملجتمع يف كلامت معدودات.. ومع  

 ذلك مل أكن أستفيد منها إال تلك احلركات التي يتحرك هبا لساين. 

شديدا.. ولست أدري كيف رحت أجتول يف   لذلك ثرت عىل نفيس، وغضبت عليها غضبا 

 أنحاء املسجد ألنفس عن نفيس ما عراها من اآلالم. 

وقد شاء اهلل أن تكون تلك احلركة مفتاحا لربكات عظيمة عرفت من خالهلا عظمة الكلامت  

 املقدسة التي كلمنا اهلل هبا.. 

من أعامق أعامقه.. ويبكي  ركن من أركان املسجد شيخا وقورا، يقرأ القرآن الكريم  لقد رأيت يف  

 أثناء قراءته، وينفعل انفعاال شديدا، وكأن زلزاال قد نزل بكيانه مجيعا، فهزه، وحركه. 
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، وأن  اقرتبت منه رجاء أن يتنزل عيل من األحوال ما تنزل عليه، وأن أذوق من املعارف ما ذاقه 

 يتحرك من كياين ما حترك من كيانه. 

: هل أحرضت قلمك  بلهجة فيها بعض العجمة  وقال أحس الشيخ بحركتي، فالتفت إيل، 

 معك؟ 

قلت متعجبا: وما حاجتي للقلم.. أنا جئت ألعتكف هبذه املناسبة العظيمة.. ومن يعتكف ال  

 حيتاج إىل قلم، وال إىل قرطاس، وال إىل دواة، يكفيه مصحف ومسبحة. 

 ؟ بالقلم، وبام يسطرون   قال: أحيانا يكون القلم هو هادينا للمصحف واملسبحة.. أمل يقسم اهلل 

 قلت: بىل.. ولكن ما عالقة ذلك هبذا؟ 

 قال: لقد أخرب اهلل تعاىل أنه علم اإلنسان بالقلم.. 

  اأْلَْكَرم    َوَربَُّك   اْقَرأْ }قلت: ذلك صحيح، فقد كان من أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعاىل:  

ْنَسانَ   َعلَّمَ (  4)   ِباْلَقَلمِ   َعلَّمَ   الَِّذي (  3)   [ 6  -   3:  العلق ]   {(  5)   َيْعَلمْ   مَلْ   َما   اإْلِ

خترج  قال: فأحرض قلمك ودواتك والقراطيس ألحكي لك رحلتي إىل الكلامت املقدسة عساك  

 وعساك تبلغها ملن ينتفع هبا. هبا من أملك الذي عراك..  

 قلت: رحلتك إىل الكلامت املقدسة.. من أنت.. ؟ 

 ي أنني لست من أهل هذه البالد. قال: أظن أنك عرفت من خالل هلجت 

 قلت: أجل.. فلهجتك ومالحمك تدل عىل أنك من أوروبا أو من أمريكا. 

 قال: ذلك صحيح .. أنا من أملانيا..  

حول  الذي هو ابن بلدك قلت: مبارك لك هداية اهلل.. الشك أنك سمعت ترصحيات البابا 

 .   ( 1) اإلسالم 

 
كانت ترصحياته املسيئة  أشري إىل ]بابا الفاتيكان بنديكت السادس عرش[، وقد   (1)
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 شقيقي التوأم يف يوم من األيام. قال: لقد كان ذلك البابا  ابتسم، و 

تفرست يف مالحمه جيدا، فوجدته يشبهه متاما، فازداد عجبي، وصحت: أرى أن هناك شبها  

 كبريا بينكام. 

 قال: لقد ذكرت لك أن البابا كان أخي التوأم..  

 ؟ قلت: كيف هذا .. إن هذا لعجيب 

 متى يشاء. ..  كيف يشاء  ..  قال: وما العجب يف ذلك.. اهلل هيدي من يشاء  

 قلت: صدقت يف هذا.. فكيف اهتديت إىل ربك؟ 

قال: لقد هداين ريب إليه من خالل كلامته املقدسة.. لقد من اهلل عيل برحلة مباركة سمعت فيها  

 ما مألين هداية ونورا عشت به طول عمري. 

 قلت: وأخوك التوأم. 

تلك قصة طويلة ال يعنيك منها شيئا.. ال يعنيك من قصتي إال رحلتي للكلامت املقدسة..    قال: 

فإن شئت أن أمليها عليك فأحرض قلمك وقراطيسك، وتعال.. فام جئت هذه البالد، وما دخلت  

 هذا املسجد إال ألجل أن أمليها عليك لتبلغها للعامل. 

 قلت: ولكني نويت االعتكاف هذه الليلة. 

ندما تسمع قصتي، وتعرف قيمة الكلامت املقدسة التي كان يرددها لسانك، حينها تكون  قال: ع 

 روحك دائام يف حال اعتكاف، وقلبك دائام يف حال سجود. 

أرسعت إىل حمفظتي، وأحرضهتا، وأخرجت قلمي وقراطييس، وقلت: ها أنذا بني يديك امل  

 عيل ما تشاء. 

 

والتي حاولت أن تكون موسوعة  [  سلسلة ]أشعة من شمس حممد    لإلسالم داعيا يل لكتابه 

 . شاملة يف الرد عىل الشبهات التي تثار كل حني 
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 *** 

تلك التي قمت هبا قبل أكثر من أربعني    لقد كانت رحلة مجيلة اعتدل الشيخ يف جلسته، ثم قال:  

، كان اهلدف الظاهر منها هو اإلرشاف عىل طبعة جديدة من طبعات الكتاب املقدس، والتي متت  سنة 

يف هذه   حتت رعاية ونفقة كنيستنا يف اإلسكندرية، ولكن اهلدف اخلفي الذي أراده اهلل هو أن أتنعم 

 . بأنوار كلامت اهلل املقدسة الرحلة باالستنارة  

 سأحدثك من األول.. من أول الرحلة. 

حزمت أمتعتي، أنا وأخي.. وركبنا الطائرة التي تقلنا إىل اإلسكندرية، وقد شاء اهلل أن خيتلف  

عة  األش لتلك  جمليس عن جملس أخي.. ذلك يشء مل نخطط له، ولكن املقادير التي شاءت أن أتعرض  

 هي التي دبرت لذلك وقدرته. العظيمة  

فتحت الكتاب املقدس الذي كنت أمحل نسخة منه يف حمفظة صغرية أمحلها، ثم رحت أقرأ فيه..  

 كنت أمر أثناء قراءته بمواقف مضطربة: 

ففي مواضع أشعر أنه كالم اهلل اجلميل املتدفق بينابيع الرمحة واللطف واملودة، وأشعر حينها بأن  

 ذرات الوجود تشهد له بذلك، بل ترتنم معي، وأنا أرتله بخشوع وتدبر.   كل ذرة من 

ويف مواضع أشعر أنه لغو أو هلو فارغ ال يعنيني، وال يعني البرشية املتشوفة للخالص.. لكني  

 أعتذر بيني وبني نفيس هلل الذي أهتم كالمه هبذه التهم. 

ألرض ألحرقت األخرض واليابس،  ويف مواضع أشعر بأنه كتاب خطري.. لو رست تعاليمه إىل ا 

 وحمت معها كل وجود اجتامعي عىل األرض. 

أحيانا أشعر أنه كالم من اهلل املتعال.. وأحيانا أشعر أنه كالم حكوايت فارغ هيتم بالتفاصيل التي  

 ال حاجة هلا..  

والالإنسانية.. وأحيانا أشعر أنه  أحيانا أشعر أنه كالم ينبع من منابع متتلئ بالعنرصية واحلقد 

 كالم يفيض من منابع الرمحة واحلنان واإلنسانية. 
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كنت أشعر بكل ذلك التناقض، وأنا أقرأ الكتاب املقدس عىل كرسيي يف الطائرة التي امتطيتها  

 مع أخي، ونحن راحالن إىل اإلسكندرية. 

ازدادت حركتها شدة..  ركة شديدة، حتى ظننا أننا سنسقط..  ثم فجأة حتركت الطائرة ح 

وازدادت قلوب الناس هلعا.. ولست أدري كيف سقط الكتاب املقدس من يدي من حيث ال  

 أشعر.. وكيف امتألت من الرعب كام امتأل سائر الناس.. ال فرق بني صاحلهم ومنحرفهم. 

ل .. لقد  اه ساكنا هادئا مطئمنا، وكأن شيئا مل حيص  أر بجاين.. فإذا يب إىل الذي جيلس  التفت  لكني  

 . يف قمة قمم اجلامل والكامل والسالم والطمأنينة بدا يل حينها  

رحت أحاول أن ألتمس كل السبل للتعرف عليه،    – بمجرد أن زالت املخاوف    – ال أخفيك أين  

 وعىل رس هدوئه. 

خذ الكتاب  : ويقول لكنه بادرين بذلك، وهو يسلم يل الكتاب املقدس الذي سقط من يدي، 

 ؤه فيه.. لقد سقط منك من حيث ال تشعر. كنت تقر الذي كنت  

 الكلامت املقدسة التي أنزهلا اهلل عىل أنبيائه. شكرا جزيال .. إنه  قلت:  

 قال: ولكني ال أرى آثارها عليك. 

 قلت: ما تقصد؟ 

 الفعل تقرأ الرسالة التي أرسلها ربك لك؟ قال: أكنت ب 

 قلت: أجل.. لقد أرسلها يل كام أرسلها جلميع البرشية عىل لسان أنبيائه. 

 قال: ولكني مل أر عىل وجهك أي عالمة تدل عىل أن الذي تقرأ كالمه هو اهلل. 

 قلت: وهل حتدث كلامت اهلل أثرا عىل الوجوه؟ 

 قال: أجل.. أليست كلامت مقدسة؟ 

 ىل.. هي كلامت مقدسة. قلت: ب 

قال: إن الكالم املقدس يقدس صاحبه، ويطهره، ويمأل بالطمأنية قلبه، وباالنرشاح صدره،  
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 وباألسارير الصافية صفحة وجهه. 

 قلت: أمل تر ذلك حدث يل أثناء قراءته؟ 

 قال: أنا ال أهتمك.. ولكني أسأل: هل كنت تقرأ حقيقة الكتاب املقدس؟ 

 ر ها هو.. الكتاب املقدس. الكتاب، وقلت: انظ فتحت  

 قال: ليس الشأن يف غالفه.. إنام الشأن يف حمتواه. 

 قلت: وهل تتصور املطابع تتالعب بالكتاب املقدس هلذه الدرجة؟ 

قال: أال يمكن أن تستبدل هذه املطابع أغلفة الكتب التي ظلت مكدسة يف خزائنها بأغلفة  

 ؟ للكتاب املقدس لتنرش سلعها، وتكسب من وراء ذلك 

 قلت: إنه الكتاب املقدس يا رجل!! 

 قال: أنا ال أفكر إال بعقيل، فلذلك ال أتيقن إال بعد أن أشك، وال أطمئن إال بعد أن أضطرب. 

 قلت: أتريد أن تشككني يف الكتاب املقدس.. يف كلامت ريب املقدسة؟ 

اليقني الذي مل ترثه..  قال: ال.. أنا ال أعطيك الشك، وال اليقني.. ولكني أدعوك إىل البحث عن  

 فال خري يف يقني يورث. 

 قلت: أتريد مني أن أضع الكتاب املقدس عىل مرشحة البحث؟ 

 من ذلك؟   ك قال: وما الذي يمنع 

قلت: ريب.. إذا قال يل ريب يوم الدينونة: كيف تشك يف كالمي؟.. وكيف تضعه يف مرشحة  

 البحث كام تضع أي كالم، فام عساي أقول له؟ 

يارب.. لقد رأيت كالمك املقدس حيذرنا من املتنبئني الكذبة، فخشيت أن خيتلط   قال: قل له: 

كالمك اجلميل بكالم الكذبة.. وخشيت فوق ذلك أن أمحل صورة مشوهة عنك بسبب ما يرجف  

 الكذبة عليك.. الكذبة الذين محلوا أقالم الكتبة. 

 قلت: أترى ذلك جمديا يل عند ريب؟ 
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 بك.. أمل خيلق اهلل لك عقال؟ قال: بل ذلك ما جيديك عند ر 

 قلت: بىل.. ولواله ما حتدثت معك، وناقشتك. 

 قال: مل ناقشتني؟ 

 قلت: ألبحث عن احلقيقة. 

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

ه،  قلت: ولكن كيف أبحث عن احلقيقة يف هذا.. لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا لذهبت إلي 

 وحتدثت معه عن رس كل كلمة قاهلا. 

 قال: واهلل معنا ال يغيب.. لقد وضع يف عقولنا برامج احلكمة التي نميز هبا بني احلق والباطل. 

 قلت: ولكني ال أرى الناس يستعملوهنا. 

 قال: ألهنم يبحثون عن املكاسب، ال عن احلقائق. 

 قلت: فام الطريق إىل احلقيقة؟ 

 تصف بعرش صفات.. ال تكون مقدسة إال هبا. قال: الكلامت املقدسة ت 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: لقد سجلتها يف هذه الورقة.. فخذها واحتفظ هبا. 

أعطاين ورقة صغرية، قرأهتا أمامه:)احلفظ، والربانية، واحلق، واحلقيقة، والعقالنية والروحانية،  

 والشمول، واألدب، والرتبية، واجلامل(  

 اك كنت حتل الكلامت املتقاطعة؟ قلت: ما هذه الكلامت؟.. أتر 

 قال: ال.. هذه أسوار الكلامت املقدسة التي حتميها من كذب الكذبة الذين يلبسون لباس الكتبة. 

 قلت: فام احلفظ؟ 

 قال: أن ال يصلك كتاب ربك إال من األيدي الطاهرة..  

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

 قلت: مل؟ 

 قال: لئال تنجسه. 

 قلت: مل أفهم رس ذلك. 

قال: أرأيت لو انفرد اللصوص واملجرمون ببنك من البنوك.. ومل يكن معهم رقيب وال حفيظ..  

 هل سيرتكونه سليام معاىف؟ 

 قلت: بل سيسطون عليه ال حمالة. 

تاجت كل أولئك احلفظة.. فكيف بالكلامت املقدسة  قال: فهذه أموال ال ترض وال تنفع.. اح 

 التي تفرس حقيقة الوجود، ومصري الوجود؟ 

 قلت: فهمت هذا، فام الربانية؟ 

 قال: لن يكون الكالم مقدسا حتى يكون ربانيا. 

 قلت: فام احلق؟ 

 قال: هل ترى يف الكون أي عبث أو يشء ال قيمة له؟ 

 قلت: ال.. ليس يف خملوقات ربك عبث. 

 قال: وليس يف كالم ربك عبث وال لغو وال باطل. 

 قلت: فام احلقيقة؟ 

 قال: هي الصدق الذي ال حيتاج برهانا. 

 قلت: فام العقالنية؟ 

 قال: كالم ربك ال يتناقض مع خلق ربك، وبرجمة ربك. 

 قلت: فام الروحانية؟ 

 قال: الكالم املقدس هو الذي جيعل روحك مقدسة. 
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 قلت: فام الشمول؟ 

 ربك يغنيك عن كالم غريه.. فيشفي حاجتك، ويسد خلتك.   قال: كالم 

 قلت: فام األدب؟ 

 قال: هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية، ويرفع حقيقتك عن املستنقعات. 

 قلت: فام الرتبية؟ 

 قال: الكالم املقدس سلم ترتقي به يف مراتب الكامل. 

 قلت: فام اجلامل؟ 

 والنفوس، فتمتلئ بالرفعة والراحة. قال: الكالم املقدس جيذب القلوب  

 قلت: فكيف أتعلم علوم هذه األسوار؟ 

 قال: بالصدق.. بالصدق وحده تصل إىل األشعة التي تطل من شمس احلقيقة. 

لست أدري كيف جاءت املضيفة املشؤومة لتطلب أوراقه، ثم ليسري معها، ويرتكني يف حرييت،  

 البحث عن الكلامت املقدسة. ويرتك معي تلك الورقة التي كانت خريطتي يف  
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 أوال ـ احلفظ 

يف اليوم األول.. خرجت من البيت أبحث عن مكتبة سمعت  بعد أن وصلنا اإلسكندرية، و 

عنها كثريا إبان طلبي العلم.. هي مكتبة خاصة مملوءة باملخطوطات القيمة، ورثها رجل من أهل  

قصد مكتبته باالستفادة منها    اإلسكندرية عن أجداده، وقد سمعت أنه رجل لطيف يسمح لكل من 

كام يشاء.. وقد سمعت يف نفس الوقت أنه رجل غريب األطوار.. فلذلك حذرين منه بعضهم قبل  

 رحلتي. 

 مل أصدق كل ما سمعت.. فذهبت أبحث عن املكتبة حتى وجدهتا. 

من  كانت مكتبة رائعة اجلامل.. يدل تصنيف الكتب فيها عىل اهتامم صاحبها هبا، وعىل ما له 

 ثقافة. 

كان اسمه املعلق عىل الفتتها بالبنط العريض يدل عىل كونه مسيحيا، بل من عائلة عريقة يف  

املسيحية.. وقد كانت املخطوطات التي متتلئ هبا املكتبة دليال عىل كون هذه العائلة قد توارثت العلم  

 كابرا عن كابر. 

عىل أي كتاب أريده، بل داللتي    رحب يب صاحب املكتبة شخصيا، وأخربين باستعداده لداللتي 

عىل الكتب التي أحتاجها، وأنه يكفي أن أخربه عن املوضوع الذي أريد ليدلني عىل املراجع التي  

 كتبت عنه. 

 قلت: ال شك أنك قد اطلعت عىل الكثري من هذه الكتب. 

ة ضخمة  قال: أجل.. إن حيايت كلها مرتبطة هبذه املكتبة.. أنا عاشق هلا.. لقد ترك والدي ثرو 

تقاسمها إخويت.. ورضيت من قسمتي هبذه املكتبة.. قلت هلم: خذوا كل ما تريدون.. دعوا يل فقط  

 هذه الكتب أتنسم عبريها. 

 قلت: ومن أين تقتات؟.. أراك تفتح أبواهبا للراغبني باملجان. 
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قال: من عرف كيف يتغذى بالكلامت الطاهرة مل حيتج إىل أي غذاء.. فللكلامت خلقنا ال  

 ألقوات. ل 

 (  1/ 1قلت: ذكرتني بقول يوحنا:) يف البدء كان الكلمة.. ()يوحنا: 

قال: أنت هتتم بالكتاب املقدس إذن.. لقد خصصت جناحا كبريا يف املكتبة للكتب املقدسة  

 مجعت فيه خمطوطاهتا وتفاسريها. 

 قلت: فدلني عليه. 

ركن الكتب املقدسة.. وقد  سار معي إىل ركن مجيل.. هو أمجل أركان القاعة.. وقال: هذا هو 

 سميته ) الكلامت املقدسة (.. وال يدخل أحد إال بإذين، وبعد أن أملس فيه صدق الطلب. 

 قلت: فقد ملست يف صدق الطلب إذن. 

 قال: أصدقك بأين قد ارحتت كثريا ملرآك.. لست أدري.. لعل يل عالقة بك من قديم ال أعرفها..  

 رأيتك من قبل.. باإلضافة إىل أين غريب عن هذه البالد. قلت: أنا ال أعرفك.. وال أذكر أين  

 قال: ال أقصد عالقتنا هنا.. بل أقصد عالقتنا هناك يف العامل الذي مل تكن معنا فيه أجسادنا. 

 قلت: ال أذكرشيئا عن ذلك العامل. 

هذا.. هذا  قال: وال أنا.. ولكن أحيانا أختيل أين أذكر أشياء.. ثم أنسى.. لست أدري.. دعنا من  

 هو ركن الكتب املقدسة. 

رست يف الركن.. فوجدت كتبا مقدسة من كل األديان.. ولكني فوجئت بالقرآن الكريم.. وهو  

 حيتل أفضل املواقع وأعالها..  

 قلت: أليس هذا هو كتاب املسلمني املقدس؟ 

 قال: بىل.. هو كتاهبم املقدس. 

 ه يف حممل خاص بخالف سائر الكتب. قلت: أرى أن لك اهتامما خاصا به.. فأنت تضع مصحف 

قال: أصدقك القول.. فمع أين مسيحي.. بل من عائلة عريقة يف تدينها باملسيحية.. بل من عائلة  
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كان الكثري من أفرادها رجال دين.. إال أنه مل حيظ كتاب من الكتب باألمهية عندي كام حظي كتاب  

 املسلمني املقدس.. إين أقرؤه وال أمل من قراءته. 

 لت: مل؟ ق 

قال: لست أدري.. كأين أجده خياطبني.. يعرفني بالعامل الذي جئت منه.. والذي نسيته، ومل تبق  

 يل منه إال ذكريات نسيتها..  

 قلت: وكتابنا املقدس بعهديه.. أتراك هجرته؟ 

قال: ال.. ولكني كلام مددت يدي ألقرأ ما فيه كلام وجدتني أعود ألمحل كتاب املسلمني لقراءته  

 جديد. من  

 قلت: لعلك مغرم باألدب.. فأنت حتب مجال أسلوبه. 

قال: ليس هذا فقط.. لقد تعاملت مع نفيس كام أتعامل مع األجنبي.. ورحت أحلل أرسار  

 انجذايب للقرآن وثقتي فيه.. والتي تربو عىل ثقتي يف كتابنا املقدس. 

 قلت: فام وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟ 

ال يمكنني أن أفصل لك ذكرها هنا.. ولكني من خالل اهتاممي باألسانيد  قال: أشياء كثرية جدا  

وقد  . عرفت أن القرآن هو الكتاب الوحيد املحفوظ حفظا صحيحا من بني مجيع الكتب املقدسة. 

 كان ذلك مثار عجب عندي..  

ورة  لقد ظللت أقول لنفيس: لو كان هذا الكتاب كاذبا عىل اهلل، فهل يأذن اهلل بحفظه هبذه الص 

العجيبة.. لكأن الكون كله خرسانة مسلحة محي هبا هذا الكتاب.. فلم جيرؤ مجيع اللصوص عىل  

 االقرتاب منه. 

 قلت: كيف عرفت ذلك؟.. إن البحث يف هذا ليس بالسهولة التي تتصورها. 

قال: أجل.. ولكن اهلل يرس يل هذه املكتبة الضخمة التي ترجع الكثري من نسخها إىل القرون  

 ولة.. وقد بحثت فيها، فوصلت إىل احلقيقة التي ذكرهتا لك. املتطا 
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 قلت: فهل ستفصل يل خالصة ما وصلت إليه؟ 

 قال: إن مل يشغلك ذلك عام جئت من أجله. 

 قلت: ال.. لعيل مل أحرض إال ألجل هذا. 

لكني ال  قال: أمل أقل لك: كأين أعرفك.. لقد مررت يف يوم من األيام بنفس احلالة التي متر هبا..  

 أجرؤ عىل قول يشء.. ألين ال أكاد أذكر شيئا. 

 *** 

، وراح حيدثني عن نتائج ما قام به من بحث  [ ركن الكلامت املقدسة ] اختذنا جملسا صاحلا يف   

 حول متيز القرآن الكريم. 

قال: أول ما شدين إىل القرآن أنه الكتاب املقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيري وتبديل.. بل  

الكتاب الوحيد الذي ال يزال يقرأ باللغة التي نزل هبا.. بل بنفس خمارج احلروف التي كان ينطق  هو  

هبا حممد.. بل إن املسلمني ال يكتفون بحفظه مكتوبا كام نحفظ كتبنا، بل يضمون إليه حفظه يف  

 صدورهم.. حتى األعاجم منهم حيفظونه. 

 قلت: وما الذي شدك إىل هذا؟ 

مقارنتي له بام تعامل به قومي وقومك مع كتبنا املقدسة.. لقد أهانوا قداستها  قال: شدين إىل هذا  

 بام أوقعوا فيها من حتريفات. 

 قلت: أنت مسيحي، وتقول بوقوع التحريف يف كتبنا؟ 

قال: أنا مسيحي نعم.. ولكني مع ذلك إنسان عاقل.. يستعمل عقله.. وال يمكنني أن ألغي  

اىف مع استعاميل لعقيل.. لقد قمت بدراسة لكتبنا املقدسة من ناحية  عقيل.. وال أرى أن مسيحيتي تتن 

 مدى الوثوق فيام دون فيها، وقد خرجت بنتائج مذهلة. 

 قلت: فام الذي خرجت به؟ 

قال: لقد عرفت أن احلفظ بمعناه احلقيقي الكامل مل يتحقق يف كتبنا، وال يف كتب اليهود التي  
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ب التي متأل أرجاء هذه القاعة، ما عدا كتاب املسلمني.. لقد  نستمد منها، وال يف أي كتاب من الكت 

أضيفت كتب كثرية، وكالم كثري للكتب املقدسة جعلنا ال نستطيع التمييز بني املقدس منها وغري  

 املقدس. 

َفَوْيٌل لِلَِّذيَن   }وقد ذكر كتاب املسلمني املقدس هذا، بل ذكر علله النفسية واالجتامعية، فقال: 

وا ِبِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل هَل ْم مِمَّ َيْكت ب ونَ  وَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشرَت  ول  ا َكَتَبْت َأْيِدهِيْم   اْلِكَتاَب ِبَأْيِدهِيْم ث مَّ َيق 

 ( 79)البقرة:   {َوَوْيٌل هَل ْم مِمَّا َيْكِسب ونَ 

ْم  َوِإنَّ ِمْن }بل وصف طريقة تالعبهم بالكتاب وصفا دقيقا، فقال:  وَن َأْلِسَنَته  ْم َلَفِريقًا َيْلو  ه 

َو ِمْن عِ  َو ِمْن ِعْنِد اهللَِّ َوَما ه  ول وَن ه  َو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيق  نِْد اهللَِّ  ِباْلِكَتاِب لَِتْحَسب وه  ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ه 

ونَ  ْم َيْعَلم  ول وَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب َوه   ( 78)آل عمران:   {َوَيق 

مارس كثري من رجال الدين الذين امتألوا بحب الدنيا هذه التجارة الرخيصة، جتارة  لقد 

 التالعب بالكتب املقدسة. 

 قلت: وكتاب املسملني؟ 

حمفوظا حفظا تاما ال يزاد فيه حرف   ه قال: لقد توفرت ظروف كثرية لكتاب املسلمني جعلت 

 واحد، وال ينقص منه حرف واحد. 

حممد.. هو عامل من علامئهم الكبار.. يقول متوجها للذين   أذكر أين قرأت عن أحد صحابة 

استهواهم ما يف كتبنا من قصص:) يا معرش املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن يشء، وكتابكم  

ثكم اهلل تعاىل أن أهل   الذي أنزل اهلل عىل نبيه، أحدث أخبار اهلل تقرؤونه حمًضا مل يشب؟ وقد َحدَّ

هلل وغريوه، وكتبوا بأيدهيم الكتاب، وقالوا: هو من عند اهلل ليشرتوا به ثمًنا  الكتاب قد بدلوا كتاب ا 

َساءلتهم؟ وال واهلل ما رأينا منهم أحًدا قط سألكم عن   قليال؛ أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن م 

   ( 1) الذي أنزل إليكم ( 

 
 رواه البخاري.  ( 1)
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 لعل العناية اإلهلية التي وعدت بحفظه جعلته بمنأى عن كل ما حلق بكتبنا من حتريفات..  

أخذ مصحفا، وفتحه عىل مواضع حمددة، وقال: اسمع.. إن إله املسلمني يعد بحفظ كتابه وعدا  

ْكَر َوإِ  }جازما، وهو ما ختلو منه كتبنا.. اسمع إليه، وهو يقول:  ْلَنا الذِّ ا َنْحن  َنزَّ   {نَّا َله  حَلَافِظ ونَ إِنَّ

 (  9)احلجر: 

وا   }بل هو خيرب بأن هذا الكتاب الذي أمحله لن يزامحه أي باطل قدسيته، اسمع إليه:  ِذيَن َكَفر  ِإنَّ الَّ

ه  َلِكَتاٌب َعِزيٌز ال َيْأِتيِه اْلَباِطل  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفهِ  ْم َوإِنَّ ْكِر مَلَّا َجاَءه  َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم   ِبالذِّ

 ( 42ـ    41)فصلت: {مَحِيدٍ 

ْرآَنه    }بل هو خيرب أن مهمة مجعه تعود إليه، فيقول:  ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل ِبِه ِإنَّ َعَلْيَنا مَجَْعه  َوق  رِّ َ   {ال حت 

 ( 17)القيامة:  

جيشت  إن هذه اآليات وحدها حتمل إعجازا عظيام.. إهنا تتحدى كل تلك اجليوش التي 

 لتحريف هذا الكتاب أو تبديله أو حموه. 

 قلت: إن استنتاجك هذا يستدعي أدلة كثرية..  

قال: سأذكرها لك.. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك.. أو لنفهم ذلك.. فلنرجع إىل كتابنا  

 املقدس الذي دنسته أيادي املحرفني. 

 سوء..    لقد ذكرت لك أن كتاب املسلمني حيوي الوعد بحفظه، وأنه لن يصيبه 

 قلت: أجل.. لقد قرأت يل منه ما يدل عىل ذلك. 

قال: وهذا ما ختلو منه كتبنا املقدسة.. فهي ال حتوي أي داللة عىل أهنا ستحفظ من التغيري  

والتبديل.. بل قد نص كتاب املسلمني عىل أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة إىل رجال الدين  

 ون ويغريون. الذين استهواهم الطمع، فراحوا يبدل 

 اسمع ما يقول كتاب املسلمني..  

وا   }: فتح املصحف، وراح يقرأ  ِذيَن َأْسَلم  م  هِبَا النَِّبيُّوَن الَّ دًى َون وٌر حَيْك  ا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ه  ِإنَّ
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انِيُّوَن َواأْلَْحَبار  باَِم اْست ْحِفظ وا ِمْن ِكَتاِب  بَّ وا َوالرَّ ا النَّاَس  لِلَِّذيَن َهاد  َهَداَء َفال خَتَْشو  اهللَِّ َوَكان وا َعَلْيِه ش 

م  اْلَكاِفر   ْم ِباَم َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلئَِك ه  وا ِبآَيايِت َثَمنًا َقِلياًل َوَمْن مَلْ حَيْك   (  44)املائدة: {ونَ َواْخَشْوِن َوال َتْشرَت 

. إن قرآن املسلمني حيمل احرتاما  ثم أغلق املصحف، وقال: لطاملا شدت هذه اآلية انبتاهي. 

كبريا للكتب املقدسة.. إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور.. ولكن هذا االحرتام ال حيول بينه،  

 وبني أن يذكر ما حصل فيها من حتريف..  

ا النَّاَس َواْخَشْوِن    }وهو حيلل أسباب ذلك يف أمرين: أشار إىل األول منهام يف قوله:     {َفال خَتَْشو 

وا ِبآَيايِت َثَمنًا َقِلياًل    }وأشار إىل الثاين يف قوله:     {َوال َتْشرَت 

إهنام سببان خطريان.. أو مرضان قاتالن: الرغبة والرهبة.. الرغبة يف املتاع القليل.. والرهبة من  

 العناء القصري..  

 قلت: دعنا من كتاب املسلمني.. ولنرجع إىل كتابنا. 

قال: مما ينقيض دونه العجب أن كتابنا املقدس نفسه حيوي هذه احلقيقة.. فهو ال حيمل أي وعد  

بل هو خيرب أن حفظ ما فيه كان موكوال لناس معينني  ذوي أنساب معينة.. وهذا ما   بحفظ ما فيه.. 

 أتاح هلم أن يتالعبوا به كام يشاءون. 

 انتظر.. سوف آتيك بشهادات كثرية تثبت ما أقول. 

ذهب إىل رف من الرفوف.. ومحل نسخة من الكتاب املقدس.. وقال: اسمع ما يقول:) َأَمَر  

وَسى الالِويِّنيَ  : )خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد   م  بِّ َحاِميِل َتاب وِت َعْهِد الرَّ

الرب إهلكم ليكون هناك شاهدا عليكم. ألين أنا عارف متردكم ورقابكم الصلبة. هوذا وأنا بعد حي  

معكم اليوم قد رصتم تقاومون الرب فكم باحلري بعد مويت! امجعوا إيل كل شيوخ أسباطكم  

كم ألنطق يف مسامعهم هبذه الكلامت وأشهد عليهم السامء واألرض. ألين عارف أنكم بعد  وعرفاء 

مويت تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الرش يف آخر األيام ألنكم تعملون  

 (   29- 25:  31سفر التثنية )   الرش أمام الرب حتى تغيظوه بأعامل أيديكم( 
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 ترى موسى، وهو يردد هذا الكالم؟ ثم أغلق الكتاب، وقال:كيف  

قلت: كأين أراه حزينا متأسفا عىل حال قومه.. وهو يف نفس الوقت خائف من تالعبهم بالرسالة  

 التي جاء هبا، وباأللواح التي أنزلت عليهم. 

قال: أجل.. لقد غاب عنهم أربعني يوما فقط، ومع ذلك مل يصربوا عىل التغيري والتبديل.. بل  

العجل الذي صنعه هلم السامري.. ومع أن هارون كان معهم إال أنه مل يكن ليفعل  راحوا يعبدون 

 شيئا أمام ما جبلوا عليه من مترد..  

.. ولكن اسمع لقرآن املسلمني، فهو يصور هذا التغيري  ( 1) التوراة تذكر هذا.. والقرآن يذكره 

 تصويرا مجيال..  

وَسى َوَما َأعْ  }بتدبر وخشوع: فتح املصحف، وأخذ يقرأ  ( اهلل  83)طه: {َجَلَك َعن َقْوِمَك َيا م 

 خياطب موسى يف جبل الطور عند املناجاة. 

ََض    }ويذكر اهلل ما أجاب به موسى، فيقول:  ْم أ واَلء َعىَل َأَثِري َوَعِجْلت  ِإَلْيَك َربِّ لرَِتْ   {َقاَل ه 

ا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمن    }(.. فيجيبه اهلل: 84)طه:  اِمِريُّ  َقاَل َفِإنَّ م  السَّ (.. وحينذاك  85)طه:    {َبْعِدَك َوَأَضلَّه 

وَسى ِإىَل َقْوِمِه َغْضَباَن   }يرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا عىل رسعة تغريهم.. اسمع:  َفَرَجَع م 

م  اْلَعْهد  أَ  ْم َوْعدًا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْيك  ْم َربُّك  ن  َأِسفًا َقاَل َيا َقْوِم َأمَلْ َيِعْدك  ْم َغَضٌب مِّ لَّ َعَلْيك 
ْم َأن حَيِ ْم َأَردتُّ

ْوِعِدي   ْم َفَأْخَلْفت م مَّ بِّك   (  86)طه:  {رَّ

لكن كربياءهم وصالفتهم جعلتهم ال يبالون بغضب موسى، وال بام يقولون، بل يردون عليه  

ِّْلَنا َأْوَزاراً   }قائلني:  اِمِريُّ    َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّا مح  ن ِزيَنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ مِّ

وَسى َفَنيِسَ   ْم َوِإَله  م  وا َهَذا ِإهَل ك  َواٌر َفَقال   ( 88ـ    87)طه:  {َفَأْخَرَج هَل ْم ِعْجاًل َجَسدًا َله  خ 

 كتاب؟ متنوا عليه من  ؤ هؤالء هم بنو إرسائيل.. فهل تتصور أهنم سيحفظون ما أ 

قلت: إن أمل موسى يبدو جليا يف وصيته.. وكأنه حياول أن جيد حيلة حيفظ هبا كتابه من التغيري..  

 
 (7-32/1ولكن الفرق بينهام عظيم فالتوراة جتعل هارون هو الذي قام بدور السامري كام يف سفر اخلروج )  ( 1)
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إنه يأمر بحفظه يف تابوت العهد.. ثم يأمر بقراءته عىل بني إرسائيل، لعل فيهم من حيفظه، ويورث  

. بل يرى أن ذلك اليوم  حفظه.. ولكنه يف نفس الوقت يعلم أنه سيأيت اليوم الذي يغريون فيه كتاهبم. 

قريب جدا.. لقد قال هلم:) ألين عارف أنكم بعد مويت تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم  

 به ويصيبكم الرش يف آخر األيام ألنكم تعملون الرش أمام الرب حتى تغيظوه بأعامل أيديكم (  

. فهو يعلم ما سيلحق  فتح الكتاب املقدس، ثم قال: بل إن موسى يردد هذه الوصية كثريا.   

كتابه.. اسمع ما يقول:) ال تزيدوا عىل الكالم الذي أنا أوصيكم به وال تنقصوا منه لتحفظوا وصايا  

 (   2/  4الرب إهلكم التي أنا أوصيكم هبا ()التثنية:  

 صمت قليال، ثم قال: ليس موسى وحده من قال هذا.. كل األنبياء حتدثوا عن هذا..  

رميا:) فقال الرب يل.بالكذب يتنبأ األنبياء باسمي.مل أرسلهم وال أمرهتم  اسمع ما يقول النبي إ 

 ( 14:14وال كلمتهم.برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوهبم هم يتنبأون لكم( )إرميا:  

وهو يقول:) األنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة حتكم عىل أيدهيم وشعبي هكذا أحب.وماذا  

 ( 31:  5تعملون يف آخرهتا ()إرميا: 

قلت: ولكن يا سيد.. ليست هناك أمة خلت من املتنبئني الكذبة حتى ما ذكرت عن املسلمني  

 قد ظهر فيهم كثري من املتنبئني بعد حممد. 

 قال: نعم.. لقد ظهر فيهم مسيلمة، واألسود، وطلحة، وغريهم كثري. 

 قلت: فلم تشنع علينا؟ 

 آية ملسيلمة أو لألسود، أو لطلحة؟   قال: هل رأيت يف كتاب املسلمني سفرا أو سورة أو حتى 

 قلت: ال.. حتى أن املسلمني يطلقون عىل مسيلمة لقب الكذاب. 

قال: وهذه ميزهتم.. فكتاهبم مل خيرتق من األنبياء الكذبة.. نعم ظهر أدعياء حاولوا أن خيرتقوا  

 كالم نبيهم، ولكنه مل جيرؤ أحد عىل أن خيرتق كتاب رهبم. 

ا اجلميع.. اسمع إىل أرميا:) أما وحي الرب فال تذكروه بعد الن كلمة  لكن بني إرسائيل اخرتقو 
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 ( 36:  23كل إنسان تكون وحيه إذ قد حّرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا ( )إرميا:  

وهو يقول:) هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم االنبياء الذين يتنبأون لكم.فاهنم جيعلونكم  

 ( 16/   23لبهم ال عن فم الرب () إرميا:  باطال.يتكلمون برؤيا ق 

 ( 21/   23وهو يقول:) مل أرسل األنبياء بل هم جروا.مل أتكلم معهم بل هم تنبأوا ( )إرميا:  

 فمن هم هؤالء األنبياء؟.. ولو كانوا مجيعا قد تنجسوا.. مجيعا.. فكيف تصدقوهنم!؟  

وهو يقول:) ألن األنبياء والكهنة تنجسوا مجيعا بل يف بيتي وجدت رشهم يقول الرب ()إرميا:  

23   /11 ) 

وهو يرصح بكل أمل قائال:) كيف تقولون نحن حكامء ورشيعة الرب معنا.. حقا إنه إىل الكذب  

 ( 8:  8هلا قلم الكتبة الكاذب ( )إرميا:  حوّ 

أال ترى هذا النص رصحيا يف وقوع التحريف.. إن إرميا هنا هو املتحدث ال رمحة اهلل اهلندي،  

 وال ديدات.. إنه خيربنا باحلقيقة املرة التي ال نجرؤ عىل الترصيح هبا..  

عنوي الذي حلق الكتاب  قلت: ال.. يا صاحبي.. هو ال يقصد هذا.. هو يقصد ذلك التحريف امل 

 املقدس. 

قال: ال.. إنه يتحدث عن أقالم الكتبة.. هو يتحدث عن الكتبة، وال يتحدث عن املؤولني.. هو  

يتحدث عن الكتبة املختصني بالنقل والنسخ.. فهم الذين غريوها وبدلوها وحرفوها وحولوها إىل  

 الكذب. 

اسمع إليه، وهو يقول:) ألهنم من   بل هو يرصح بالسبب الذي ذكره القرآن.. وهو الرغبة.. 

صغريهم إىل كبريهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي إىل الكاهن كل واحد يعمل  

 ( 13:  6بالكذب()إرميا: 

ليس إرميا وحده الذي رصح به.. اسمع ما جاء يف املزامري:) اليوم كله حيرفون كالمي.عيّل كل  

 ( 5/  56افكارهم بالرش ( )مزمور: 
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)حزقيال(:) ستايت مصيبة عىل مصيبة.ويكون خرب عىل خرب.. فيطلبون رؤيا    واسمع ما جاء يف 

 ( 26/    7حزقيال: ) من النبي.. والرشيعة تباد عن الكاهن واملشورة عن الشيوخ(  

واسمع ما يقول إشعيا:) ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا  

شعبي لتكون االرامل غنيمتهم وينهبوا االيتام (  ليصدوا الضعفاء عن احلكم ويسلبوا حق بائيس 

 ( 2- 1/   10)إشعياء: 

إن إشعيا يتحدث عن املطامع التي جرت القضاة والكتبة إىل التحريف.. إنه يتحدث عن بيع  

 كتاب اهلل بثمن بخس كام قال كتاب املسلمني. 

عن الرب   بل هو يرصح بذلك قطعا لكل تأويل، فيقول:) ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأهيم 

فتصري اعامهلم يف الظلمة ويقولون من يبرصنا ومن يعرفنا. يا لتحريفكم. هل حيسب اجلابل كالطني  

- 15/   29حتى يقول املصنوع عن صانعه مل يصنعني. أو تقول اجلبلة عن جابلها مل يفهم () إشعياء:  

16 ) 

مني ويسكبون سكيبا    وهو يقول:) ويل للبنني املتمردين يقول الرب حتى اهنم جيرون رأيا وليس 

 (   1/   30وليس بروحي ليزيدوا خطيئة عىل خطيئة ( )إشعياء:  

 حفظ الكتاب املقدس 

قلت: سمعت هذه النصوص.. ولكني مع ذلك ال أستطيع أن أكتفي هبا للداللة عىل وقوع  

 فهمه. التحريف، أنا إنسان عاقل، ويغلب عيل احلس.. وال يكفيني الكالم املجمل الذي قد يساء  

قال: لن جتد عندي إال ما يرضيك.. فأنا مثلك متاما.. أمل أقل لك بأن معرفة بيننا كانت؟.. ولكني  

 نسيت أين ومتى..  

 لقد دفعتني هذه النصوص للبحث.. لقد جعلت الكتاب املقدس مادة للبحث من هذه الناحية. 

 قلت: فامذا وجدت؟ 
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 ا كتابا إال رفع الثقة عنه. قال: ثالثة أنواع من التحريف، ال يصيب واحد منه 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: الزيادة، والنقصان، والتبديل. 

 قلت: وهل حفظ كتاب املسلمني من هذه التحريفات؟ 

 قال: أجل.. وسنبحث معا يف هذا الركن من املكتبة لرتى بعينيك صدق ما رأيته. 

 : الزيادة ـ    1

 قلت: فلنبدأ بأول التحريفات.. وهو الزيادة. 

يصح نسبة القدسية إىل كتاب إال إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا الكتاب منسوب للنبي  قال: ال  

الذي جاء به.. فالكتب املقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إىل اهلل.. فلذلك يؤثر فيها كل تدخل برشي  

 قد يغري ما أراد اهلل أن يقوله لنا. 

 قلت: أمل يتحقق هذا يف كتبنا؟ 

َفَوْيٌل   }ك أن كتاب املسلمني أشار إىل هذا النوع من التحريف، فقال: قال: ال.. لقد ذكرت ل 

وا ِبِه َثَمنًا َقِليالً  ول وَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشرَت  مَّ َيق  َفَوْيٌل هَل ْم مِمَّا َكَتَبْت   لِلَِّذيَن َيْكت ب وَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِدهِيْم ث 

 (  79)البقرة:  {ا َيْكِسب وَن  َأْيِدهِيْم َوَوْيٌل هَل ْم مِمَّ 

وهو ما أشار إليه إرميا قبل ذلك بقوله:) وأقاوم األنبياء الذين يسخرون ألسنتهم قائلني: الرب  

  يقول هذا. ها أنا أقاوم املتنبئني بأحالم كاذبة ويقصوهنا مضلني شعبي بأكاذيبهم واستخفافهم( 

 ( 32ـ    31/   23)إرميا:  

نسخ الكتاب املقدس.. فلنحاول التأكد من هذا.. أنا ال تكفي  قلت: إن رفوف املكتبة متتلئ ب 

 إلقناعي األحكام العامة. 

 قال: أنا مثلك متاما.. لقد أخربتك أين أعرفك.. لكن أين..   
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قلت: الكتاب املقدس قسامن: العهد القديم، والعهد اجلديد، فهل دخل التحريف بالزيادة كال  

 القسمني. 

 : العهد القديم 

 .. ولنبدأ القصة من أوهلا..  بالعهد القديم قال: أجل.. ولنبدأ  

 قلت: أجل.. فلن يفهم آخر القصة إال بمعرفة أوهلا. 

قال: فلنبدأ بالسند من أوله.. لقد نزلت التوراة عىل موسى.. وكان ينبغي أن حيفظها مجيع بني  

 هنم، ونقلوه إلينا بالتواتر. إرسائيل لتنقل إلينا بعد ذلك بالتواتر كام حفظ مجيع املسلمني قرآ 

 قلت: أمل حيصل ذلك؟ 

 قال: ال.. مل يسلم موسى التوراة إىل بني إرسائيل. 

 قلت: مل؟ 

قال: لقد كان خياف من اختالفهم من بعده يف تأويلها.. لقد ذكرنا ما جاء يف سفر التثنية أن  

عهد الرب إهلكم   موسى قال لبني إرسائيل:) خذوا كتاب التوراة هذا، وضعوه بجانب التابوت 

ليكون هناك شاهدًا عليكم ألين أنا عارف بتمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا أنا بعد حي معكم اليوم  

 ( 24:31قد رصتم تقاومون الرب فكم باحلري بعد مويت() سفر التثنية: 

 قلت: فمن تكفل بحفظ التوراة من بني إرسائيل؟ 

ملو تابوت  عهد الرب، كام يف )سفر  قال: لقد سلمها موسى إىل كهنة بني الوي، فهم حا 

 ( 31/ 9التثنية: 

 قلت: فهل حافظ بنو الوي عىل الثقة التي وضعها موسى فيهم؟ 

قال: يؤكد املؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة يف أيدي اليهود مل يغريوا منها حرفًا واحدًا إىل  

 فقام بدك أسوار القدس  ق.م تقريباً   588زمن األرس البابيل عندما حارهبم نبوخذنرص ملك بابل عام  

وأحرق املدينة واهليكل بعد أن أخذ منه التابوت، وتتبع اهلارونيني، وسائر الكهنة فقتلهم، ثم سبى  
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 اليهود مجيعًا إىل بابل مقيدين بالسالسل، ومل يرتك فيها إال رشذمة قليلة. 

 ة. ويف هذه احلادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القديم التي كانت مصنف 

رأى استغرايب، فقال: ال تستغرب.. فنحن واليهود نقر بذلك.. لقد قتل مجيع اهلارونيني الذين  

كانوا حيفظون التوراة، ومل تكن التوراة حمفوظة عىل ألسنة بني إرسائيل، فضاعت واندثرت كام  

  اندثرت أمتهم، وتشتت بني هنري دجلة والفرات وما حوهلا، فذابوا بني تلك الشعوب وعبدوا 

ق.م، ثم عاد كثري منهم إىل فلسطني، فأعادوا بناء املدينة  583آهلتهم، واستمر هذا النفي إىل عام 

 واهليكل. 

 قلت: ال هيمنا اهليكل وال املدينة.. ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟ 

ق.م عاد عزرا إىل القدس، ومعه مجاعه من الكتبة الالويني، وكان أول ما  458قال: يف عام 

 اهتموا به هو كتابة التوراة. 

 قلت: كيف.. وقد ضاعت؟ 

قال: لقد قام عزرا بجمع أسفار التوراة مرًة أخرى، فجمع من حمفوظاته، ومن الفصول التي  

حيفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيدهيم، ولذلك بالغوا يف تعظيمه غاية املبالغة، وزعموا أن  

 ظهر عىل قربه. النور عىل األرض إىل اآلن ي 

 قلت: والتوراة التي كتبها موسى.. أي النسخة األصلية من التوراة؟ 

 قال: مل يعد هلا أي أثر. 

 قلت: فأين ذهبت؟ 

 قال: هذا ما ال جيد له أحد جوابا. 

 قلت: أليس من املمكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كام هي بنسختها األصلية؟ 

ل.. ولكني ببحث بسيط يعتمد عىل احلس وحده عرفت استحالة  قال: لقد وضعت هذا االحتام 

 ذلك.. لقد تضخمت التوراة كثريا مقارنة بالتوراة التي أنزلت عيل موسى. 
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أخذ نسخة من التوراة كانت بجانبه، وقال: انظر.. هذه هي التوراة بأسفارها اخلمسة.. فهي متأل  

 صفحة باحلروف الصغرية.   379

 قلت: وما يف ذلك؟ 

 لو ذهبنا نبحث عن عدد صفحات النسخة األصلية من التوراة مل نجد هذا العدد.   قال: 

 قلت: لقد ذكرت أهنا ضاعت، فكيف عرفت عدد صفحاهتا؟ 

(، أن   12: 24قال: ذلك يسري.. فقد ورد يف صفتها ما يبني حجمها.. يذكر سفر اخلروج ) 

د:) وقال الرب ملوسى: اصعد  موسى تلقي التوراة مكتوبة عىل لوحني من حجر، وهذا نص ما ور 

 إىل اجلبل وامكث هناك ألعطيك الوصايا والرشائع التي كتبتها عىل لوحي احلجر لتلقنها هلم (  

(:) ثم نزل موسى وانحدر من اجلبل حامال يف يده   15: 32ويذكر سفر اخلروج أيضا يف ) 

اللوحني ونقش الكتابة   لوحي الشهادة، وقد نقشت كتابة عىل وجهي كل منهام، وكان اهلل قد صنع 

 عليهام( 

 َمْوِعَظًة   }وقد نص كتاب املسلمني عىل هذا، فقد ورد فيه: 
ٍ
ء لِّ يَشْ َوَكَتْبَنا َله  يِف اأْلَْلَواِح ِمْن ك 

ْم َداَر   وا ِبَأْحَسنَِها َسأ ِريك  ذ  ْر َقْوَمَك َيْأخ  ٍة َوْأم  وَّ ْذَها ِبق   َفخ 
ٍ
ء لِّ يَشْ َوَتْفِصياًل لِك 

 ( 145)ألعراف: {اْلَفاِسِقنيَ 

وَسى ِإىَل َقْوِمِه َغْضَبا   }وورد فيه:  ويِن ِمْن َبْعِدي َأَعِجْلت ْم َأْمَر  َومَلَّا َرَجَع م  َن َأِسفًا َقاَل ِبْئَساَم َخَلْفت م 

ويِن  ه  ِإَلْيِه َقاَل اْبَن أ مَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعف  ْم َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه جَي رُّ  َوَكاد وا َيْقت ل وَننِي  َربِّك 

املنِِيَ َفال ت ْشِمْت يِبَ اأْلَْعدَ  َعْلنِي َمَع اْلَقْوِم الظَّ  ( 150)ألعراف: {اَء َوال جَتْ

قلت: ال مانع عقاًل من أن يكون اللوحان اللذان كتبت عليهام التوراة من العظم واالتساع،  

 صفحة من الورق كام نراها اآلن.   379بحيث يمأل املسطر عليها  

جم اللوحني بالتابوت الذي أمر اهلل  قال: ولكن التوراة نفسها تدفع هذا االحتامل حني حتدد ح 

(:) تابوتًا من خشب    16،  10:  25موسى أن يصنعه وحيفظ فيه التوراة، فقد جاء يف سفر اخلروج )  
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طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتضع يف التابوت الشهادة التي  

 أعطيك (  

غت حروفه حدًا من الصغر، بحيث إذا نقلت  قلت: أال يمكن أن يكون ما كتب عىل اللوحني، بل 

كلامته عىل الورق، مألت صفحات عديدة.. فنحن نرى اآلن القرآن كتاب املسلمني يكتب يف صفحة  

 واحدة ال تزيد كثريًا عن ذراع يف ذراع. 

قال: يمكن ذلك.. ولكن التوراة نفسها تدفع هذا االحتامل حني حتدد لنا الزمن الذي يستغرقه  

راءهتا، بحيث ال يبقى لدينا أدنى شك يف تقدير حجمها، وأهنا ال تزيد عن كلامت ال متأل  كتابتها وق 

(:) وكتب موسى كلامت هذه التوراة وسلمها  9:  31أكثر من بضع ورقات.. يقول كاتب سفر التثنية) 

للكهنة بني الوي حاميل تابوت عهد الرب وإىل سائر شيوخ بني إرسائيل. وأمرهم موسى قائال:) يف  

ختام السبع السنوات، يف ميعاد سنة اإلبراء من الديون، يف عيد املظال عندما جيتمع مجيع اإلرسائيليني  

 للعبادة أمام الرب إهلكم يف املوضع الذي خيتاره، تتلون نصوص هذه التوراة يف مسامعهم (  

قلت: ولكن.. أليس من اجلائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحني نصوصا أخرى، وأن  

 ملجموع هو ما يطلق عليه التوراة؟ ا 

:  8قال: وضعت هذا االحتامل.. لكني وجدت نصوصا تنفيه، فقد ورد يف سفر امللوك األول )  

ْن    9 ( أن سليامن حني نقل التابوت إىل املعبد الذي بناه، مل يكن فيه سوى اللوحني، وهذا نصه:) َومَلْ َيك 

اِئيَل  يِف التَّاب وِت ِسَوى َلْوَحِي احْلََجِر ا  بُّ َأْبَناَء ِإرْسَ وِريَب ِحنَي َعاَهَد الرَّ وَسى يِف ح  اَم م  للََّذْيِن َوَضَعه 

وِجِهْم ِمْن ِدَياِر ِمرْصَ (   ر   َبْعَد خ 

 قلت: فقد استدللت باحلجم إذن عىل الزيادات التي حصلت يف التوراة؟ 

راة تعني لنا عىل لسان  قال: ال.. ليس باحلجم احليس وحده.. بل بحجم املضمون أيضا.. فالتو 

موسى قبل موته مضموهنا، وأهنا عبارة عن الوصايا العرش، وأهنا فقط ما كتب يف اللوحني:) ودعا  

موسى مجيع إرسائيل، وقال هلم: اسمع يا إرسائيل الفرائض واألحكام التي أتكلم هبا يف مسامعكم  
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لذي أخرجك من أرض مرص من  اليوم وتعلموها واحرتزوا لتعملوها، فقال: أنا هو الرب إهلك ا 

بيت العبودية، ال يكن لك آهلة أخرى أمامي، ال تصنع لك متثاالً منحوتًا.. ال تنطق باسم الرب إهلك  

باطاًل.. ال تقتل، وال تزن، وال ترسق، وال تشهد عىل قريبك زور، وال تشته امرأة قريبك، وال تشته  

ال محاره وال كل ما لقريبك، هذه الكلامت كلم  بيت قريبك وال حقله وال عبده وال أمته وال ثوره و 

هبا الرب كل مجاعتكم يف اجلبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ومل يزد، وكتبها  

 ( 22،  1:  5عىل لوحني من حجر وأعطاين إياها ()تثنية: 

رأى صمتي، فقال: أعلم أنك مل تقتنع بعد.. حيق لك ذلك.. أنت مثيل.. من الصعب إقناعك  

 بيشء.. ومع ذلك فسأذكر لك ما ال يمكنك دفعه. 

أجبني.. أرأيت لو أن مؤلفا من القرن العارش ألف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن احلادي  

 عرش.. هل جتزم بتصديق نسبة الكتاب إىل صاحبه. 

 قلت: ال.. وال أظن عاقال يمكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إىل صاحبه. 

قال: فقد حصل هذا يف التوراة.. إهنا ـ بكل أسف ـ تذكر أحداثًا حصلت بعد وفاة موسى يف  

 سيناء.. اسمع..  

فتح التوراة، وأخذ يقرأ:) وأكل بنو إرسائيل املن أربعني سنة، حتى جاءوا إىل أرض عامرة، أكلوا  

 (   35/ 16املن حتى جاءوا إىل أرض كنعان ()خروج:  

 كنعان؟   أتدري متى جاءوا إىل أرض 

قلت: أجل.. بعد وفاة موسى حني دخلوا األرض املقدسة، وقد أشار إىل ذلك سفر يشوع، فقد  

جاء فيه:) فحل بنو إرسائيل يف اجللجال.. يف عربات أرحيا، وأكلوا من غلة األرض.. وانقطع املن يف  

 ( 12  -   10/ 5الغد عند أكلهم من غلة األرض () يشوع  

 حدث بعد وفاته؟ قال: فكيف يتحدث موسى عن أمر  

 قلت: أليس من املمكن أن يكون إخبارًا بالغيب؟ 



 34 

قال: ال.. لقد جاء بصيغة اخلرب املايض، وهي بصيغ التأريخ ال بصيغ النبوءات.. وأنت تعرف  

 صيغ النبوءات يف الكتاب املقدس. 

  صمت، فقال: ليس ذلك فقط.. اسمع ما جاء يف سفر العدد، فإن كاتبه يشعرك أنه قد كتبه بعد 

جالء بني إرسائيل من برية سيناء ودخوهلم فلسطني فهو يقول:) وملا كان بنو إرسائيل يف الربية،  

( فالكاتب ليس يف الربية حتاًم.. مع أن موسى كان  32/ 15وجدوا رجاًل حيتطب يف السبت () العدد  

 قد مات يف الربية قبل دخول األرض املقدسة. 

) وسكنوا مكاهنم كام فعل إرسائيل بأرض مرياثهم التي  ليس هذا فقط.. اسمع ما ورد يف التثنية: 

 (  12/ 2أعطاهم الرب () التثنية:  

أال يدل هذا عىل أن الكاتب قد أدرك دخول بني إرسائيل األرض املقدسة، وهو ما حصل بعد  

 وفاة موسى؟ 

  واسمع ما جاء يف سفر التكوين ـ الذي من املفرتض أن يكون كاتبه موسى ـ:) اجتاز أبرام يف 

األرض إىل مكان شكيم إىل بّلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ يف األرض )فلسطني( () التكوين  

12 /5   -  6   ) 

أال ترى أن الكاتب قد أدرك خروج الكنعانيني من األرض بعد دخول بني إرسائيل، وذلك ـ  

 حتام ـ ليس موسى؟ 

ساكنني يف األرض  واسمع ما يقول نفس السفر:) وكان الكنعانيون والفرّزيون حينئذ 

(.. واسمع:) وهؤالء هم امللوك الذين ملكوا يف أرض أدوم قبلام ملَك مِلٌك لبني    7/ 13()التكوين  

 (    31/ 36إرسائيل ()التكوين  

فالكاتب ال يتحدث عن دخول بني إرسائيل األرض املقدسة، فحسب .. بل يتحدث عن عهد  

 امللكية الذي كان بعد موسى بأربعة قرون. 

 ، فرآين صامتا، فقال: هل سمعت كاتبا خيرب عن وفاته واملحل الذي دفن فيه. التفت إيل 
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 قلت: يمكن أن يكون ذلك يف حالة واحدة.. وهي أن يكون قد كتب كتابه بعد وفاته..  

قال: فاسمع هذا اخلرب الذي ورد يف أسفار موسى، والتي يفرتض أن يكون كاتبها هو موسى:)  

أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه يف اجلواء يف أرض مؤاب  فامت هناك موسى عبد الرب يف 

مقابل بيت فغور، ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم، وكان موسى ابن مائة وعرشين سنة حني مات،  

لت أيام بكاء   ومل تكل عينه وال ذهبت نضارته، فبكى بنو إرسائيل يف عربات مؤاب ثالثني يومًا، فكم 

 (   8  -   5/ 34مناحة موسى()التثنية  

أال ترى أن النص يتحدث عن املايض البعيد؟.. إنه ليس نبوءة.. فهو ال خيرب عن املستقبل..  

 وليست هناك أي داللة عىل ذلك. 

كان ينظر إيل، ويتفرس يف مدى تأثري أدلته عىل وجهي، قال: أجبني.. لو جاءك رجل بمخطوطة  

هل تراك تصدقه.. أم جتعل وصف   تتحدث عن التلفزيون.. وقال لك: إهنا من القرن العارش.. 

 التلفزيون فيها دليال عىل أهنا خمطوطة مزورة. 

قلت: بل أعتربها مزورة.. إال إذا أثبت يل بالسند الصحيح، أو بالدليل العلمي القوي أهنا من  

 القرن العارش.. وحينذاك أعتربها نبوءة ال خربا. 

طوطة ما يدل عىل أهنا كتبت يف قرنك، ال يف  قال: فإذا مل يأتك بأي من ااألمرين.. بل كان يف املخ 

 القرن العارش. 

 قلت: حينذاك ال يبقى إال أن أواجهه باجلقيقة، وهي أن املخطوطة مزورة. 

قال: هذا نفسه ما حدث للتوراة.. فقد ذكرت أسامء كثرية ملسميات مل يعرفها بنو إرسائيل إال  

 فاة موسى.. وسأرضب لك أمثلة عىل ذلك. بعد موسى، ومل تسم هبذه األسامء إال بعد قرون من و 

(  21/ 35جاء يف سفر التكوين:)ثم رحل إرسائيل ونصب خيمته وراء جمدل عدر( )التكوين: 

 وهذا اسم ملنارة يف هيكل سليامن بنيت بعد موسى بأربعامئة سنة. 

( مع أهنا سميت هبذا االسم يف عهد  14/ 14وجاء يف نفس السفر:) وتبعهم إىل دان ()التكوين  
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القضاة، أي بعد موسى بام يربو عىل مائة سنة، كام ورد يف سفر القضاة:) وجاءوا إىل اليش.. ودعوا  

 ( 29  -   27/ 18اسم املدينة دان، باسم دان أبيهم ()القضاة:  

صامتا، فقال: قد تتهمني يف بحثي.. وقد تظن أن هناك أجوبة عىل ما طرحته  التفت إيل، فرآين 

 من إشكاالت.. ال.. لدي شهادات كثرية عىل ما أقول. 

قام إىل املكتبة، وأخذ خمطوطا، وقال:  لعل من أوهلا ما كتبه ابن عزرا، وهو احلرب اليهودي  

فر التثنية:) فيام وراء هنر األردن.. لو  م ( فقد ألغز مالحظته فقال يف رشحه لس 1167الغرناطي ) تـ 

كنت تعرف رس اإلثني عرش.. كتب موسى رشيعته أيضًا.. وكان الكنعاين عىل األرض.. سيوحي به  

 عىل جبل اهلل.. ها هوذا رسيره، رسير من حديد، حينئذ تعرف احلقيقة (  

 قلت: ولكن ابن عزرا مل يرصح بيشء..  

كن إلغازه ال يشري إال إىل ذلك.. وهلذا فرس اليهودي الناقد  قال: هو مل جيرؤ عىل الترصيح.. ول 

اسبينوزا قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى مل يكتب التوراة ألن موسى مل يعرب النهر، ثم سفر موسى  

قد نقش عىل اثني عرش حجرًا بخط واضح، فحجمه ليس بحجم التوراة، ثم ال يصح أن تقول التوراة  

، ثم كيف يذكر أن الكنعانيني كانوا حينئذ عىل األرض؟، فهذا ال يكون إال  بأن موسى كتب التوراة 

بعد طردهم منها، وأما جبل اهلل فسمي هبذا االسم بعد قرون من موسى، ورسير عوج احلديدي جاء  

 ( بام يدل عىل أنه كتب بعده بزمن طويل. 12- 11/ 3ذكره يف التثنية ) 

 قلت: لقد حل اسبينوزا اللغز حال جيدا. 

ل: لقد حللت اللغز قبل أن أرى حل اسبينوزا.. هو واضح لكل من تأمل ما قاله ابن عزرا..  قا 

 ألين نفيس كنت أستغرب مثل تلك النصوص. 

 سكت قليال، ثم قال: ليس ابن عزرا وحده.. هناك مجوع من املشككني..  

سبة  أخذ كتابا آخر، وفتحه، وقال: يف القرن التاسع عرش رصح القس نورتن بعدم صحة ن 

 األسفار ملوسى فقال::) التوراة جعلية يقينًا، ليست من تصنيف موسى (  
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التفت إيل، فرآين مستغرقا يف دهشتي، فقال: فهل ترى بعد ذلك أن هذه األسفار اخلمسة من  

 كالم موسى أو كالم اهلل؟  

 قلت: ولكن الكتاب املقدس، أو العهد القديم منه ليس توراة موسى فحسب. 

فيها مجيعا، فوجدت يف كل واحد منها من الدالئل ما يشري إىل أن تلك األسفار    قال: لقد بحثت 

 بني احتاملني:  

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

 قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

ولنبدأ بسفر يشوع..    قال: سنبحث هذا مع بعضنا هنا.. خذ نسخة من العهد القديم، وافتحها.. 

إن قراءة متأنية هلذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنني طويلة فقد جاء فيه خرب  

 ( واقرأ عيل. 30ـ 29:24موت يشوع.. افتح )يشوع:  

فتحت يف املوضع الذي حددت، وقرأت:) مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعرش سنني،  

 فدفنوه يف ختم ملكه (  

 ل: هل رأيت كتابا يذكر مؤلفه فيه تاريخ وفاته، بل املحل الذي دفن فيه؟ قا 

صمت، فقال: ليس ذلك فقط.. بل إن السفر يذكر أحداثًا بعد موته، كتعظيم بني إرسائيل له  

 (  31:24بعد موته.. انظر )يشوع  

 (   27:6،  35:8ليس ذلك فقط، بل السفر برمته يتحدث عن يشوع بضمري الغائب )انظر  

نا من سفر يشوع.. وافتح سفر القضاة.. إن هذا السفر يتحدث عن الفرتة التي تلت يشوع،  دع 

 والتي سبقت امللكية، وهي فرتة مبكرة من تاريخ بني إرسائيل. 

ولكن السفر حيوى ما يدل عىل أنه كتب يف عهد امللوك، فقد جاء فيه:) يف تلك األيام مل يكن  

 (   6:17) ويف تلك األيام مل يكن ملك يف إرسائيل () قضاة  (وفيه: 25:21ملك يف إرسائيل () قضاة  

بل إن األب لوفيفر يقول:) إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثرية قبل أن يصل إىل  
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صيغته النهائية، وأن أحداثه التارخيية تعوزها الدقة (، وقومي وقومك يعرتفون بأنه ال يعلم كاتب  

 السفر.. ويظنون أنه صموئيل. 

افتح سفرا صموئيل األول والثاين.. هذان السفران ينسبان للنبي صموئيل، لكن اجلزء األول  

 (    1:25(  1أو السفر األول يذكر وفاة صموئيل ودفنه.. افتح) صموئيل ) 

 فتحت، وقرأت:) فامت صموئيل فاجتمع إرسائيل، وندبوه، ودفنوه (  

 قال: من الذي أكمل السفر وكتب الثاين؟ 

يقول منقحو الكتاب املقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتري العام جلمعية  صمت، فقال:  

 الكتاب املقدس بنيويورك بأن مؤلف السفرين جمهول، وحيتمل أن يكون عزرا هو الذي كتبه وراجعه. 

افتح سفر أيوب.. لقد جاء يف وسط السفر ما يدل عىل أن ثمة كاتبًا آخر غري أيوب قد تدخل يف  

(.. لكن مل ينته السفر   31: 40جتد:) متت أقوال أيوب () أيوب  31اية األصحاح السفر، ففي هن 

حينذاك بل استمر بعده أحد عرش إصحاحًا حتدثت عن أيوب.. ويف هناية السفر:) وعاش أيوب بعد  

  هذا مائة وأربعني سنة ورأى بنيه، وبني بنيه إىل أربعة أجيال، ثم مات أيوب شيخًا وشبعان األيام( 

 ( 17ـ 42:  16:  )أيوب 

افتح سفر املزامري.. عدد املزامري مائة ومخسون مزمورًا تنسب إىل مؤلفني خمتلفني، إذ ينسب  

لداود ثالثة وسبعون مزمورًا، وملوسى مزمور واحد، وألساف أحد عرش مزمورًا، ولبني قورح أحد  

يمة التي اليعرف من  عرش مزمورًا، ومزموران لسليامن، وآخر اليثان، وتسمى الباقي باملزامري اليت 

 قائلها.. فكيف وصفت بالوحي؟.. وهل كان بنو قورح أيضًا أنبياء؟ 

واملتأمل يف املزامري يدرك بوضوح أن املزامري تعود للقرن السادس قبل امليالد وحتديدًا إىل أيام  

 واقرأ عيل. (،    2  -   1:  79السبي البابيل، وذلك يظهر من أمثلة متعددة سنراها مجيعا.. افتح )  

فتحت، وقرأت:) اللهم إن األمم قد دخلوا مرياثك، ونجسوا هيكل قدسك، وجعلوا أورشليم  

 أكوامًا، دفعوا جثث عبيدك طعامًا لطيور السامء (  
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 (   2:  147قال: اقرأ )  

 قرأت:) الرب يبني أورشليم، جيمع منفى إرسائيل يشفي املنكرسي القلوب، وجيرب كرسهم ( 

 (   1:  137قال: اقرأ )  

قرأت:) عىل أهنار بابل جلسنا.. بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون.. ألنه هناك سألنا الذين سبونا  

 كالم ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحًا قائلني: رنموا لنا من ترنيامت صهيون (  

 قال: أترى أن هذه املزامري كتبت يف عهد داود؟ 

 أربعة قرون. قلت: أرى أهنا تأخرت عن داود ماال يقل عن  

 قال: فكيف تصح نسبتها إليه إذن؟ 

افتح سفر إشعيا.. ينسب هذا السفر للنبي إشعيا يف القرن الثامن قبل امليالد، فقد عارص امللك  

عزيا ثم يوثام ثم أحاز ثم حزقيا، ولكن السفر يتحدث عن الفرتة املمتدة بني القرنني الثامن والسادس  

با أو كاتبني قد كتبوا ذلك بعد إشعيا، ومن أمثلة ذلك حديثه عن بابل  قبل امليالد مما يؤكد أن ثمة كات 

 الدولة العظيمة وتنبؤه بإهنيارها. 

(.. كام  1:45  -   28:44وأيضًا حديثه عن كورش الفاريس الذي رّد اليهود من السبي.. انظر ) 

 . 66  -   56يتحدث عن رجوع املسبيني والرشوع يف بناء اهليكل يف االصحاحات  

إرمياء.. هذا السفر ال تصح نسبته للنبي إرمياء إذ هو من عمل عدة مؤلفني بدليل   افتح سفر 

تناقضه يف ذكر احلادثة الواحدة، ومن ذلك تناقضه يف طريقة القبض عىل إرمياء وسجنه.. انظر:  

 (   13:  38و    15  -   11:  37)إرمياء  

ء درجًا آخر، ودفعه لباروخ بن  كام أن السفر حيمل اعرتافًا بزيادة لغري إرمياء ففيه:) فأخذ إرميا 

نرييا الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا، كل كالم السفر الذي أحرقه هيوياقيم ملك هيوذا بالنار، وزيد  

(.. ومع    51:  64(، ويف موضع آخر:) إىل هنا كالم إرمياء()    36:  33عليه أيضًا كالم كثري مثله ()  

 ذلك يستمر السفر، فمن أكمله؟ 
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.. ال يمكن أن يكون هذا السفر قد كتب يف ذلك الزمن البعيد الذي روي أنه  افتح سفر دانيال 

ق. م بل ال بد أن   538عاش دانيال فيه أي عندما سقطت بابل يف يد امللك الفاريس كورش عام 

 يكون هذا السفر قد كتب بعد ذلك بثالثة قرون أو أربعة. 

 قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

ت مقدونية مع أن اليهود يف األرس البابيل مل يكونوا قد خالطوا  قال: أواًل: يتضمن هذا السفر كلام 

اليونان، وال حكت أسامعهم للغة اليونانية.. ثانيًا: هذا السفر فيه وصف للكلدانيني ال يتسنى اإلتيان  

به لكاتب سابق عىل عرص االسكندر.. ثالثًا: اقتبس طرفًا من أقوال أرميا وحزقيال وزكريا مع أن  

ياء متفرقون يف الزمن، فأرميا بداية األرس وحزقيال يف وسطه وزكريا يف أواخر الدولة  هؤالء األنب 

 الفارسية. 

 قلت: فهذه األسفار مجيعا تفتقر إىل األسانيد التي تثبت نسبتها ملؤلفيها؟ 

قال: أجل.. وليس هذا قويل فقط.. بل هو قول كل حمقق مدقق.. وسأذكر لك بعض الشهادات  

 املؤيدة هلذا. 

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

القيمة املسامة:) مدخل إىل الكتاب املقدس(، والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية من الرتمجة املسكونية  

 . ( 1) الفرنسية للكتاب املقدس 

نلقيها عىل الفهرس لنرى: أنه   فتح الكتاب، وأخذ يقرأ:) ما هو الكتاب املقدس؟ تكفي نظرة 

مكتبة، بل جمموعة كتب خمتلفة جدًا.. ذلك أهنا متتد عىل أكثر من عرشة قرون، وتنسب إىل عرشات  

املؤلفني املختلفني، بعضها وضع بالعربية مع بعض املقاطع باآلرامية، وبعضها اآلخر باليونانية، وهي  

ة التارخيية وجمموعة القوانني والصالة والقصيدة  تنتمي إىل أشد الفنون األدبية اختالفًا كالرواي 

 الشعرية والرسالة والقصة (  

 
 م، كتب الرشيعة اخلمسة.1985إصدار الرهبانية اليسوعية، بريوت، دار املرشق،   ( 1)
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أغلق الكتاب، ثم قال: هذا الكالم مل يقله مسلم.. ومل يقله شيوعي يكره األديان.. هذا الكالم  

قاله رجال دين.. ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتاهبم املقدس.. ومع ذلك، فهو يتضمن اعرتافًا  

ال لبس فيه أن هذه األسفار املجمعة باسم )العهد القديم( واملعروفة باسم ) الكتاب املقدس(  رصحيًا  

ليست من عند اهلل مبارشة وال أوحى اهلل هبا ألحد من أنبيائه، بل هي عمل مؤلفني وحمررين استلهموا  

ا قابلة دومًا  أعامهلم من تقاليد الشعب وآالمه وأحالمه.. وكانت تلك الصياغات ديناميكية، أي أهن 

للتغيري، وليست ثابتة.. بل كان القراء ينقحوهنا ويعلقون عليها.. بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها  

 مرة أخرى بحيث يغري النصوص السابقة. 

ثم فتح الكتاب عىل موضع معلم عليه، وقال: وتقول هذه الدراسة أيضًا:) مل يكن هناك حدود  

اليهود باعتبارها وحيًا من اهلل، ألن اإلضافات كانت مستمرة    للكتابات املعرتف هبا لدى حاخامات 

 والقائمة مفتوحة (  

ويقول اآلباء اليسوعيون يف مقدمة الكتاب املقدس:) كثري من عالمات التقدم تظهر يف روايات  

هذا الكتاب ورشائعه مما محل املفرسين من كاثوليك وغريهم عىل التنقيب عن أصل األسفار اخلمسة  

فام من عامل كاثوليكي يف عرصنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة اخللق   األديب 

إىل قصة موته، كام أنه ال يكفي أن يقال أن موسى أرشف عىل وضع النص الذي دونه كتبة عديدون  

اد  ( أنه يوجد ازدي  1948يف غضون أربعني سنة بل جيب القول مع جلنة الكتاب املقدس البابوية ) 

تدرجيي يف الرشائع املوسوية سببته مناسبات العصور التالية االجتامعية والدينية تقدم يظهر أيضًا يف  

    ( 1) الروايات التارخيية ( 

 قلت: هذا اعرتاف خطري..  

 قال: هذا غيض من فيض.. االعرتافات كثرية جدا..  

 
 . 4/  1الكتاب املقدس لآلباء اليسوعيني: ( 1)
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 : العهد اجلديد 

 أصاب العهد اجلديد ما أصاب العهد القديم؟ قلت: إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القديم، فهل  

 قال: أجل.. وعدم السند الصحيح يف العهد اجلديد أخطر منه يف العهد القديم. 

 قلت: كيف ذلك؟.. أليس العهد اجلديد متأخرا عن العهد القديم؟ 

قال: نعم.. ولكن الظروف التي مرت هبا املسيحية يف بدايتها جعلت من اإلنجيل الواحد الذي  

 به املسيح أناجيل عديدة، بل أضافت كتبا كثرية للعهد اجلديد.   جاء 

 قلت: فكيف نعرف مدى صحة أسانيد العهد اجلديد؟ 

قال: إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه.. لقد كان جهلنا بكتبة العهد القديم هو الذي  

 جعلنا نشك يف كثري مما ورد فيه..  

 ون؟ قلت: ولكن كتبة العهد اجلديد معروف 

قال: دعنا نسري رويدا.. ولنبدأ باألناجيل املعروفة لنعرف عالقتها بالكتبة، ثم عالقة الكتبة  

 باملسيح..  

 األناجيل: 

هنض من مكانه، ثم أخذ كتابا صغريا.. وقال: فلنبدأ بأول إنجيل يطالعك،  وأنت تقرأ الكتاب  

حتكي ـ كسائر األناجيل ـ حياة   املقدس، إنه إنجيل متى.. وهو يتكون من ثامنية وعرشين إصحاحاً 

 املسيح ومواعظه من ميالده حتى رحيله. 

قلت: هذا اإلنجيل من أهم األناجيل، وأقرهبا لعهد املسيح.. فقد كتبه متى، وهو أحد التالميذ  

م، لليهود املتنرصين.. وهو لقربه من    64  -   37اإلثنى عرش الذين اصطفاهم املسيح، وقد كتبه ما بني  

 . ( 1) بالعربانية املسيح ألف  

 
 ليونانية.يرى بعضهم أنه ألف بالرسيانية أو ا ( 1)
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 قال: فهل النسخ التي تعتمد اليوم من هذا اإلنجيل نسخ عربانية؟ 

قلت: ال.. ال توجد أي نسخة عربانية من هذا اإلنجيل اليوم.. كل املخطوطات املوجودة  

 خمطوطات يونانية. 

 قلت: إذن ال حيق لك أن تفرح بقرب هذا اإلنجيل من عهد املسيح. 

 قلت: مل؟ 

األصل الذي كتبه يوحنا مفقود.. ومل يبق إال الرتمجة.. ونحن ال نعرف املرتجم..  قال: ألن 

فنحن حتت رمحته.. فكيف ننسب كتابا مقدسا ملرتجم ال نعرفه.. وليس لدينا األصل الذي نعرف به  

 مدى صحة الرتمجة. 

 قلت: أليس من املحتمل أن يكون متى هو الذي ترمجه.. فقد قيل بذلك؟ 

م () أن الذي ترجم متى من العربانية إىل  420ذلك.. فقد ذكر القديس جريوم )  قال: وقيل غري  

 اليونانية غري معروف (.. بل لعل مرتمجه أكثر من واحد، كام قال بابياس. 

وقد قال نورتن امللقب بـ )حامي اإلنجيل ( عن عمل هذا املرتجم املجهول:) إن مرتجم متى  

 واليابس، فام يف املتن من الصحيح، والغلط ترمجه (    كان حاطب ليل، ما كان يميز بني الرطب 

ليست هذه شهادات مسلمني.. إهنا شهادات قديسني.. اسمع شهادة أسقف هرابوليسن وهو  

م حيث قال:) قد كتب متى األقوال بالعربانية، ثم ترمجها كل واحد إىل اليونانية  155األسقف بابياس  

 حسب استطاعته (  

 يف هذا اإلنجيل انطالقا من ترمجته؟ قلت: أراك بدأت تشكيكي  

قال: أجل.. من أهم ما يمكن أن يؤثر يف الكتاب املقدس ترمجته.. خاصة إن كان املرتجم غري  

 أمني.. وهلذا كان احتفاظ الكتاب املقدس للمسلمني بلغته األصلية من أكرب دواعي إعجايب وثقتي. 

 قلت: فلنحسن الظن باملرتجم.. ملاذا نيسء الظن؟ 

لقد خطر هذا عىل بايل.. ولذلك رحت أبحث عن متى، وعن صلته باإلنجيل املنسوب   قال: 
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 إليه؟ 

 قلت: وملاذا تبحث عن متى؟..  

قال: لقد ذكرت لك أين ال أتيقن إال بعد أن أشك.. ألست مثيل يف هذا.. بىل.. أنت مثيل.. لقد  

 ذكرت يل ذلك. 

عرش، وكان يعمل عشارًا يف كفر ناحوم، وقد  قلت: إن متى معروف.. فهو أحد التالميذ االثنى  

 تبع املسيح بعد ذلك. 

م، وقد ذكر يف العهد اجلديد   70واملصادر التارخيية تذكر أنه رحل إىل احلبشة، وقتل فيها عام 

،  3/ 10مرتني يف إنجيله، أما املرة األوىل فعندما ناداه املسيح، وهو يف مكان عمله يف اجلباية ) انظر متى  

 (  3/ 10( والثانية يف سياق تعداده ألسامء التالميذ االثني عرش )انظر متى    15/ 6ولوقا  

، ولوقا  15/ 2قال: ولكن مرقس ولوقا ذكرا أن العشار هو الوي بن حلفي ) انظر مرقس 

 ( ومل يذكرا متى .. فمن نصدق؟    27/ 5

 قلت: يمكن أن نصدق اجلميع بأن نعترب متى العشار هو الوي بن حلفي. 

 أدلة ذلك؟ قال: وما  

قلت: ال يعقل أن إنجياًل خطريًا كهذا.. والذي هو أول األناجيل.. ينسب إىل شخص جمهول..  

 باإلضافة إىل هذا فقد ذكر بابياس يف القرن الثاين امليالدي أن متى قد مجع أقوال املسيح. 

ودقة..  ومما زادين وثوقا يف هذا أن متى كان جابيا.. واجلايب عادة حيتفظ بالسجالت بأمانة 

 فلذلك احتفظ هذا اإلنجييل بأقوال املسيح بكل دقة. 

قال: ال بأس.. إشاراتك مجيلة.. ولكن عند دراستنا املوضوعية إلنجيل متى نجد أنه ال يمكن  

 أن يكون مؤلفه هو متى حواري املسيح. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

ن ينقل سرية حياة  قال: أجبني أوال.. هل يمكن لتلميذ تربى عىل يدي املسيح، وشاهد أحواله أ 
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 املسيح عمن مل يعرف املسيح، ومل يره، ومل يتأدب عىل يديه؟ 

 قلت: ال.. املعارص أوىل من غريه. 

 قال: لقد الحظت من خالل دراستي املوضوعية هلذا اإلنجيل أن كاتبه ليس متى احلواري. 

 قلت: ما تقول؟ 

متى يعتمد يف إنجيله عىل   قال: اصرب عيل.. لقد رأيت كاتب هذا اإلنجيل الذي هو يف األصل 

 إنجيل مرقس، فقد نقل من مرقس ستامئة فقرة من فقرات مرقس الستامئة واالثني عرش. 

وليست هذه مالحظتي فقط.. بل يقول ج ب فيلبس يف مقدمته إلنجيل متى:) إن القديس متى  

 ل هلل (  كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس، وكان ينقحه حماوالً الوصول إىل تصور أحسن وأفض 

ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتامد متى عىل مرقس حقيقة معروفة لدى مجيع الدارسني، فإذا  

كان متى هو كاتب اإلنجيل، فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عرش سنوات أيام دعوة املسيح؟  

 كيف ألحد التالميذ اإلثني عرش أن ينقل عنه؟  

 تى ما يؤكد هذه الشكوك..  باإلضافة إىل هذا.. فإن هناك يف إنجيل م 

لقد ذكر متى العشار مرتني، ومل يرش أي إشارة إىل أنه الكاتب، فقد ذكره بني التالميذ اإلثنى  

عرش، ومل جيعله أواًل وال آخرًا، ثم ملا حتدث عن اتباعه للمسيح قال:) وفيام يسوع جمتاز هناك رأى  

 ( 9/ 9اتبعني فقام وتبعه ( ) متى:  إنسانًا جالسًا عند مكان اجلباية اسمه متى فقال له:  

 أال ترى أنه استخدم أسلوب الغائب.. فلو كان هو الكاتب لقال:) قال يل(.. ) تبعته (.. ) رآين(  

 قلت: فمن مؤلف إنجيل متى إذن إذا مل يكن هو متى؟ 

قال: هذا سؤال وجيه.. سألته لنفيس.. وقد حاولت أن أدرس املؤلف دراسة نفسية، وقد  

ـ   كام يظهر يف إنجيله ـ مسيحي هيودي يربط بني التوراة وحياة املسيح.   وجدت أنه 

وقد وجدت كوملان يصل إىل نفس النتيجة، فهو يصفه بقوله:) يقطع احلبال التي تربطه باليهودية  

مع حرصه عىل االستمرار يف خط العهد القديم، فهو كاتب هيودي حيرتم الناموس، ويعترب بذلك من  
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بولس الذي ال حيرتم الناموس، فهو يقول:) فمن نقض إحدى هذه الوصايا   البعيدين عن مدرسة 

 (.   19/ 5الصغرى وعلم الناس، هكذا يدعى أصغر يف ملكوت الساموات () متى  

وانطالقا من هذا يرجح كوملان أنه عاش يف فلسطني، ويرجح فنتون أنه كتب يف حوايل الفرتة  

قارب ما ذهب إليه الربفسور هارنج حني قال:)  .. وهو ي 70م، مع أن متى مات سنة 105  -   85من  

 م (  100  -   80إن انجيل متى ألف بني  

 قلت: ولكن ما تقول فيام ذكر بابياس من أن متى كتب ومجع أقوال املسيح؟ 

قال: ولكن هل ما تراه يف هذا اإلنجيل هو أقوال املسيح.. إنه قصة كاملة عن املسيح وليس مجعًا  

 ألقواله. 

 زيادة عىل ذلك.. فإن كثريا من األناجيل ضاعت.. وقد يكون إنجيل متى احلقيقي من بينها..  

زيادة عىل ذلك.. فإن من األناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجياًل يسمى إنجيل متى.. أليس من  

 املحتمل أن يكون بابياس قد عناه بقوله هذا؟ 

 تقل إىل إنجيل آخر..  أعاد إنجيل متى إىل حمله من الرفوف، وقال: فلنن 

أخذ كتابا آخر أصغر حجام، وقال: هذا إنجيل مرقس.. وهو ثاين األناجيل التي تطالعنا يف العهد  

 اجلديد. 

أراين إياه، ثم قال: انظر إليه إنه أقرص األناجيل، وهلذا يعتربه النقاد أصح إنجيل يتحدث عن  

األناجيل تأليفًا.. وقد عرفنا أهنم يذكرون أن متى  حياة املسيح.. بل هم يكادون جيمعون عىل أنه أول  

 نقل إنجيله عنه. 

فتح أول صفحة، وقال: هذا اإلنجيل هو الوحيد بني األناجيل املسمى بإنجيل املسيح.. فأول  

 (   1/ 1فقرة فيه:) بدء إنجيل يسوع املسيح ابن اهلل () مرقس  

دن تعميده عىل يد يوحنا  وهو يتكون من من ستة عرش إصحاحًا، حتكي قصة املسيح من ل 

 املعمداين إىل قيامة املسيح بعد قتله عىل الصليب. 
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 قلت: فيمكن االعتامد عىل اإلنجيل إذن.. واعتباره كتابا مقدسا. 

 قال: أال تعرف من هو مرقس؟ 

 قلت: أعلم أنه ليس من احلواريني.. وال علم يل بتفاصيل حياته بعد ذلك. 

نيد املسلمني وأسانيدنا.. إن املسلمني يتشددون كثريا يف  قال: هنا ترى الفرق عظيام بني أسا 

بل حتى الناقلني لألخبار والتواريخ.. فكيف   .. الرواة.. حتى الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم 

 بكتاهبم املقدس؟ 

إن كل راو من رواة هذه النصوص املقدسة وغري املقدسة حيمل تراجم مفصلة عن حياته، ثم  

 بالقبول أو الرفض.. وهذا ما نفتقده نحن يف أهم مصادر ديننا.   حكام عليه بعد ذلك 

 قلت: فمن هو مرقس؟ 

قال: يتفق املحققون يف ترمجته عىل ما رددته مصادرنا، والتي جيمعها ما جاء يف قاموس الكتاب  

املقدس عنه، فهو امللقب بمرقس، واسمه يوحنا، وقد رافق برنابا وبولس يف رحلتهام، ثم فارقهام، ثم  

 عاد ملرافقة بولس. 

 وهم يتفقون عىل أنه كان مرتمجًا لبطرس الذي له عالقة هبذا اإلنجيل.  

أول من نادى برسالة اإلنجيل يف اإلسكندرية، وأنه    - أي مرقس    - ويذكر املؤرخ يوسيبوس أنه  

 قتل فيها.  

.. وبعضها  ومصادرنا ال تتفق عىل املحل الذي كتب فيه إنجيله.. فبعضها تذكر أنه كتبه يف روما 

  39ترى أنه كتبه يف اإلسكندرية.. وهي ترى أن كتابته متت ـ عىل اختالف يف هذه املصادر ـ بني عام  

م.. وهم يعتمدون يف ذلك عىل شهادة املؤرخ  75 -  44م.. ورجح أكثرها أن كتابته متت بني 75ـ 

بينوزا أن هذا  ايرينايوس الذي قال:) إن مرقس كتب إنجيل بعد موت بطرس وبولس (.. ويرى اس 

 م والثانية بعده. 180اإلنجيل كتب مرتني إحدامها قبل عام  

م ( حني قال:) إن مرقس ألف  140وأقدم ذكر هلذا اإلنجيل ورد عىل لسان املؤرخ بابياس ) 
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 إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس (  

 نية أو الالتينية.  وقد كتب هذا اإلنجيل باللغة اليونانية، ويذكر البعض أنه كتب باللغة الروما 

 قلت: لقد ذكرت ترمجته.. فهل هناك ما يستدعي الشك يف هذا اإلنجيل؟ 

 قال: إذا طبقنا املقاييس العلمية الدقيقة يف النقل.. فإن شكوكا كثرية تعرتض الباحث املنصف. 

 قلت: مثل ماذا؟ 

لس الذي  قال: أوال.. مرقس ليس من تالميذ املسيح، بل هو من تالميذ بولس وبطرس.. وبو 

تتلمذ عليه مرقس مل يكن من تالميذ املسيح.. بل كان أعدى أعداء املسيحيني، وللباحث املنصف  

معه مواقف ال جمال لذكرها هنا.. ومل يكن له من الشهرة ما يمكننا من احلكم عليه وعىل روايته.. لقد  

صلة وثيقة، وعالقة خاصة    قال املفرس نينهام مفرس لوقا:) مل يوجد أحد هبذا االسم عرف أنه كان عىل 

 بيسوع، أو كانت له شهرة خاصة يف الكنيسة األوىل (  

م (:) اعتاد الشيخ يوحنا أن يقول: إذ أصبح  140بل قال مؤرخ آخر.. هو املؤرخ بابياس ) 

مرقس ترمجانًا لبطرس دون بكل تدقيق كل ما تذكره، ومل يكن مع هذا بنفس الرتتيب املضبوط ما  

فعال يسوع املسيح، وذلك ألنه مل يسمع من السيد املسيح فضاًل عن أنه مل يرافقه،  رواه من أقوال وأ 

ولكن بالتبعية كام قلت، التحق ببطرس الذي أخذ يصوغ تعاليم يسوع املسيح لتوائم حاجة  

 املستمعني، وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن يسوع ألحاديثه (  

 ا اإلنجيل. قلت: أرى شكوكا كثرية تراودك حول هذ 

قال: أجل.. اإلنجيل يف األصل هو ما أنزل عىل املسيح.. فالكتاب املقدسـ  يف أصلهـ  هو كالم  

اهلل الذي أنزل عىل عباده.. لكني بمطالعة هذا اإلنجيل أراه جمرد سرية للمسيح حتمل بعض أقواله،  

 يح. وهي بالتايل حتمل أثرا لشخصية الكاتب، وما يتصوره عن املسيح ودين املس 

قلت: ال.. أنت حتمل تصورا خاطئا لإلنجيل.. أنت تقارن اإلنجيل بالقرآن، وتدعو اإلنجيل  

ألن يكون مثل القرآن.. نعم، القرآن ـ كام يدعي حممد ـ هو كالم اهلل.. وكل ما فيه كالم اهلل.. ولكن  
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ي أن اإلنجيل  اإلنجيل ال يعني ذلك.. إن كلمة إنجيل ـ وهي كلمة ليست عربية ـ تعني البشارة، أ 

 هو البشارة بيسوع املسيح، وهذه البشارة تتضمنها هذه األناجيل التي بني أيدينا. 

قال: لقد بحثت يف هذه املسألة.. وطالعت الكتاب املقدس بدقة ألعرف حقيقة اإلنجيل..  

 فوجدت ما ذكرته لك.. اسمع من إنجيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه. 

وقرأ:) ويقول قد كمل الزمان واقرتب ملكوت اهلل.فتوبوا وآمنوا  قلب بعض الصفحات، 

 ( 15/   1باالنجيل ( )مرقس: 

 املسيح يدعوهم هنا إىل اإليامن باإلنجيل.. أي إنجيل يقصد.. هل يقصد حياته، أم أقواله؟ 

قلب صفحات أخرى، وقرأ:) احلق أقول لكم حيثام يكرز هبذا اإلنجيل يف كل العامل خيرب أيضا  

 ( هو هنا يشري إىل يشء معروف يسميه اإلنجيل. 9/   14لته هذه تذكارا هلا () مرقس: بام فع 

 ( 15/   16ثم قرأ:) وقال هلم اذهبوا إىل العامل امجع واكرزوا باالنجيل للخليقة كلها() مرقس:. 

قلت: ال أرى أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك.. فاملسيح يأمرهم بالتبشري بظهوره  

 وأقواله. 

، واإلنجيل مل يكتمل بعد؟.. أال ترى أن أهم  ( توبوا وآمنوا باالنجيل )   : ولكن كيف يقول قال:  

 أبواب اإلنجيل عندنا هي صلب املسيح وقيامته؟ 

سكت، فقال: ومع ذلك.. سأقرأ لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذكرت.. اسمع.. قال  

ة او اخوات او ابا او اما او  مرقس:) فأجاب يسوع وقال: احلق أقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخو 

 ( 29/  10امرأة او اوالدا او حقوال الجيل والجل اإلنجيل ()مرقس:  

أال ترى املسيح يفرق بني نفسه وبني اإلنجيل.. أال يدلك هذا عىل أنه كان هناك إنجيل بالفعل  

 يف زمن املسيح؟ 

بل إين أرى أن اتفاق اجلميع عىل وضع كتب يتفقون عىل تسميتها اإلنجيل دليل عىل أنه كان  

هناك بالفعل كتاب للمسيح اسمه اإلنجيل.. ولكنه ضاع دون أن نعلم أين ضاع وال كيف ضاع..  
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 صدقني.. إن حياة املسيح متتلئ بأرسار كثرية يصعب فكها. 

 صفة اإلنجيل عن كل األناجيل. قلت: فأنت تعتمد عىل هذه األدلة لتنفي  

قال: أنا ال أنفي عنها الصدق يف كثري مما حدثت به من سرية املسيح.. ولكني أراها كتب سرية  

 وتاريخ.. وال أراها كتبا حتمل تلك القداسة التي حيمل الكتاب الذي ال يتكلم فيه إال اهلل. 

 ذلك أن قداسة الكتاب املقدس تكتسب من وحي اهلل..  

نرجع إىل كتاب املسلمني املقدس.. وهو كتاب مل أسمع منه إال الصدق.. إنه خيرب أن  اسمع.. س 

 هناك كتابا أنزل عىل املسييح اسمه اإلنجيل.. وقد وصفه وصفا دقيقا. 

قًا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمنَ  }أخذ مصحفا، وأخذ يقرأ:    َصدِّ ْيَنا َعىَل آَثاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم م  التَّْوَراِة    َوَقفَّ

دًى َوَمْوِعَظًة لِْلم   َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوه 
قًا ملِ َصدِّ دًى َون وٌر َوم  ْنِجيَل ِفيِه ه 

)املائدة:  {تَِّقنَي َوآَتْيَناه  اأْلِ

 ( ا 46

ْيَنا بِِعيَسى اْبِن َمْريَ   }واسمع..:  ِلَنا َوَقفَّ س  ْيَنا َعىَل آَثاِرِهْم ِبر  ل وِب  ث مَّ َقفَّ ْنِجيَل َوَجَعْلَنا يِف ق  َم َوآَتْيَناه  اأْلِ

وَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضوَ  وه  َرْأَفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدع  َبع  ِذيَن اتَّ اِن اهللَِّ َفاَم َرَعْوَها َحقَّ  الَّ

ِذيَن آَمن وا مِ  ونَ ِرَعاَيِتَها َفآَتْيَنا الَّ ْم َفاِسق  ْم َوَكِثرٌي ِمْنه  ْم َأْجَره   (  27)احلديد: {نْه 

 إن القرآن الكريم خيرب عن تنزيل اإلنجيل عىل املسيح.. وخيرب أن فيه هدى ونورا. 

 قلت: القرآن خيرب أن أن اهلل آتى املسيح اإلنجيل.. ومل يذكر اإلنزال. 

َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب    }: يقول القرآن   قال: لقد عرب يف مواضع أخرى عن ذلك باإلنزال.. اسمع ما  َنزَّ

ْنِجيَل  قًا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواأْلِ َصدِّ (.. لقد ذكر هنا اإلنزال.. وقرنه  3)آل عمران: {ِباحْلَقِّ م 

 بالتوراة ليدل عىل أن األصل يف الكتاب املقدس هو كالم اهلل املنزل. 

ْنِجيل  ِإالَّ ِمْن  يَ   }ويف آية أخرى ورد:  وَن يِف ِإْبَراِهيَم َوَما أ ْنِزَلِت التَّْوَراة  َواأْلِ اجُّ َ ا َأْهَل اْلِكَتاِب مِلَ حت 

 ( 65)آل عمران: {َبْعِدِه َأَفال َتْعِقل ونَ 

ْم باَِم  }ويف آية أخرى:  ْنِجيِل باَِم َأْنَزَل اهللَّ  ِفيِه َوَمْن مَلْ حَيْك 
ْم َأْهل  اأْلِ م    َوْلَيْحك  َأْنَزَل اهللَّ  َفأ وَلِئَك ه 
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ونَ   ( 47)املائدة: {اْلَفاِسق 

ِْم أَلََكل وا ِمْن َفْوِقِهْم   }ويف آية أخرى:  ْنِجيَل َوَما أ ْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرهبِّ
وا التَّْوَراَة َواأْلِ َوَلْو َأهنَّ ْم َأَقام 

ْقَتِصَدةٌ  ٌة م  ْم أ مَّ ِلِهْم ِمْنه  ِت َأْرج  ْم َساَء َما َيْعَمل ونَ   َوِمْن حَتْ  (  66)املائدة: {َوَكِثرٌي ِمْنه 

ْم    }ويف آية أخرى:  ْنِجيَل َوَما أ ْنِزَل ِإَلْيك  وا التَّْوَراَة َواأْلِ ِقيم   َحتَّى ت 
ٍ
ء ْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْست ْم َعىَل يَشْ ق 

ْم َما أ ْنِزَل ِإلَ  ْم َوَلَيِزيَدنَّ َكِثريًا ِمْنه  ْفرًا َفال َتْأَس َعىَل اْلَقْوِم  ِمْن َربِّك  ْغَيانًا َوك  ْيَك ِمْن َربَِّك ط 

 ( 68)املائدة: {اْلَكاِفِرينَ 

اء     }بل إن القرآن يذكر بعض ما كان يف ذلك اإلنجيل، فيقول:  ِذيَن َمَعه  َأِشدَّ ول  اهللَِّ َوالَّ ٌد َرس  َمَّ حم 

كَّ  ْم ر  ْم َتَراه  مَحَاء  َبْيَنه  اِر ر  فَّ وِهِهْم ِمْن  َعىَل اْلك  ج  ْم يِف و  وَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوانًا ِسياَمه  دًا َيْبَتغ  جَّ عًا س 

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأه  َفآَزَره  َفاْس 
ْم يِف اأْلِ ْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثل ه  وِد َذلَِك َمَثل ه  ج  َتْغَلَظ َفاْسَتَوى  َأَثِر السُّ

وِقِه ي ْعجِ  ْم َمْغِفَرًة  َعىَل س  احِلَاِت ِمْنه  ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ اَر َوَعَد اهللَّ  الَّ فَّ اَع لَِيِغيَظ هِبِم  اْلك  رَّ ب  الزُّ

 ( 29)الفتح: {َوَأْجرًا َعِظيامً 

قلت: فأنت هبذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد اجلديد.. ألن كل كتاب أو رسالة فيه هي  

 كالم برش. 

أنفي عنها القداسة مطلقا.. ولكني أرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقة من اإلنجيل  قال: أنا ال  

 احلقيقي.. وأشياء أخرى كثرية ال عالقة هلا باإلنجيل.. وسنعرف ذلك يف حمله من مناقشتنا هذه. 

 قلت: فلنعد إىل مرقس.. أرانا قد أطلنا احلديث عنه. 

 املعروفة إىل الصحة، ومع ذلك تعرتيه كل هذه الشبهات. قال: نعم.. ألنه أقرب األناجيل  

 قلت: ألديك شكوك أخرى فيه؟ 

قال: أجل.. اإلسناد بني املسيح ومرقس منقطع.. فلهذا لو طبقنا مقايسس املسلمني يف دراسة  

 األسانيد عىل هذا اإلنجيل لرأينا أنه من األسانيد املنكرة التي ال يمكن التعويل عليها. 

أحداثا كثرية ذكرها مرقس أو ذكرها اإلنجيليون من بعده ال شك يف صحتها، ومثل  ال أنكر أن  
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 ذلك أقواال كثرية للمسيح.. ولكن أي يشء منها غري صحيح.. هذا هو حمل الشك. 

أرجع إنجيل مرقس، وأخذ إنجيال آخر أكرب حجام، وقال: هذا هو إنجيل لوقا.. إنه ثالث  

بعة وعرشين إصحاحًا، يتحدث اإلصحاحان األوالن عن النبي  األناجيل وأطوهلا، فهو يتكون من أر 

حييى ووالدة املسيح، ثم تكمل بقية اإلصحاحات سرية املسيح إىل القيامة بعد الصلب و كاتبه هو  

 لوقا.. أتعرف من هو لوقا؟ 

 قلت: أجل.. هو كاتب اإلنجيل املسمى باسمه. 

 قال: أتعرف عالقته باملسيح؟ 

يكن يل اهتامم كبري يف التدقيق يف هذه األمور.. فلهذا تعامل معي كعامي  قلت: ال أكتمك بأنه مل  

 فيها. 

ميالدي، واألصل الذي كتب    60قال: ال عالقة للوقا باملسيح.. بل إنه كتب إنجيله حوايل عام  

عنه إنجيله غري موجود.. لكن أدلة كثرية تدل عىل أنه اعتمد يف مصادره عىل مرقس، فنقل عنه ثالثامئة  

سني من فقراته التي بلغت ستامئة وإحدى وستني فقرة، كام نقل عن متى أو عن مصدر أخر  ومخ 

 مشرتك بينه وبني متى. 

 وبذلك تكون الثقة يف إنجيله بقدر الثقة يف املصادر التي اعتمد عليها. 

أما عن شخصيته.. فإن الغموض يكتنفها هي األخرى.. فبعضهم يذكر أنه كان رومانيًا،  

 أنه كان أنطاكيًا، وبعضهم يذكر غري ذلك. وبعضهم يذكر  

 واختلفوا يف مهنته، فبعضهم يذكر أنه كان طبيبًا، وبعضهم يذكر أنه كان مصورًا. 

 واختلفوا يف اللغة التي كتب هبا إنجيله..  

 م.   80  -   53واختلفوا يف السنة التي ألف فيها إنجيله بني  

 خذ، واقرأ أول هذا اإلنجيل. تقدم إيل، وسلمني نسخة من إنجيل لوقا، وقال:  

(:) إذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور  1:4فتحت، وقرأت من )إنجيل لوقا 
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املتيقنة عندنا، كام سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخدامًا للكلمة، رأيت أنا أيضًا ـ إذ قد  

 إليك أهيا العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة  تتبعت كل يشء من األول بتدقيق ـ أن أكتب عىل التوايل 

 الكالم الذي علمت به (  

 قال: هل ترى أن مثل هذا الكالم أنزل عىل املسيح؟ 

وهل ترى لوقا ملهام يف قوله هذا الكالم؟.. وهل تراه كتب إنجيله بوحي من اهلل؟.. إنه مل يدع  

مل يكن يعرف أهنم سيعلون شأن ما  أى اهلام إهلى أو اهلام من روح القدس كام نسب له فيام بعد، بل 

 كتب كام فعل القوم الحقا.  

هو مل يذكر إال أنه قرر أن يكتب ما يعرفه بعد أن تتبع كل يشء، أي أنه قام بالبحث والتدقيق  

والتمحيص، مما يعني أنه قد كتبه بكلامته البرشية وأفكاره اخلاصة، وهو يعلم بالتأكيد بأنه مل يوح إليه  

هذا اإلنجيل ألنه مل يتحدث عن وحي ساموي، فقد قال:) إذ قد تتبعت كل يشء من   من اهلل لكتابة 

 األول ( فأين نرى وحي اهلل يف ذلك؟ 

ثم إنه إذا كان ال يعرف شيئا عن اإلهلام، فكيف ينسب له اإلهلام الذي مل يعرفه هو، بل نفاه حيث  

 ذكر تتبعه لألحداث كام رويت له.  

 لعزيز ثاوفيلس؟ سكت قليال، ثم قال: أتعرف ا 

 قلت: ال.. ولكن اسمه حيفظه اجلميع.. 

 قال: أجل.. لقد رشفه لوقا رشفا مل حيظ به قائد غريه. 

 قلت: أكان قائدا؟.. كنت أظنه رجل دين. 

قال: ال.. لقد كان قائدا، وال يعرف بالضبط يف أي وقت عاش.. بعضهم يذكر أنه عاش يف  

 قرن الرابع للميالد. القرن الثاين، وبعضهم يذكر أنه عاش يف ال 

قلت: ولكن لوقا عاش قبل ذلك.. فكيف يكتب كتابه له؟.. هل من املمكن أن يكون لوقا قد  

 سنة؟    200عاش  
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 قال: هذا ما يؤيد شك من شك يف نسبة هذا اإلنجيل إىل لوقا. 

 ثم أجبني.. هل ترى يف هذا اإلهداء الذي خص به هذا القائد رائحة كتاب إهلي؟   

 أال ترى أن رسائل لوقا الشخصية إىل ثاوفيلس أصبحت أناجيل مقدسة؟ 

أليس من املمكن أن يكون لوقا قرر بأن يكتب إنجيله ألنه أراد أن يريض الرئيس أو القائد يف  

 ذلك العرص، وهو ثاوفيلس؟ 

الفقرة التي قرأهتا ترينا بأن لوقا ما كان ليكتب هذا اإلنجيل لو مل يكن من أجل ذلك  أليست هذه  

 القائد.. وأنه خطاب شخيص.. وأنه قام بتأليفه.. وبدافع شخيص.. وأنه نقل عن مراجع بتدقيق؟ 

أرجع إنجيل لوقا، وأخذ إنجيال آخر، وقال: هذا هو إنجيل يوحنا.. إنه رابع األناجيل.. ومع  

هو أكثر األناجيل أمهية بني قومي وقومك.. بل هو املصدر الرسمي لعقيدتنا.. ذلك ألن  ذلك، ف 

 الغرض من كتابته هو إثبات الهوت املسيح.  

قلت: ال يمكنك أن تشكك يف صحة هذا اإلنجيل.. فالسند فيه ليس منقطعا كام زعمت يف  

جلييل تبع وأخوه يعقوب   سائر األناجيل.. فكاتبه هو يوحنا بن زبدى الصياد، وهو صياد سمك 

املسيح، كام أن والدته سالومة كانت من القريبات إىل املسيح، بل يرجح بعضهم بأهنا أخت مريم والدة  

 املسيح. 

قال: قد كنت أقول هذا.. وأمتلئ فرحا وأنا أعتقده لوال أن ظالال كثرية من الشك كانت حتوم  

 حول عيني لتمنعني من التمتع بذلك الفرح. 

  طردهتا بنور اليقني. قلت: فهال 

 قال: وأين نور اليقني؟ 

 قلت: اسمع إيل جيدا.. وسأذكر لك من األدلة ما يطرد عنك ما تتومهه من أوهام. 

 قال: لو فعلت ذلك.. فإين سأبقى مدينا لك طول حيايت. 

 قلت: هناك أربعة أدلة عىل أن هذا اإلنجيل من كتابة يوحنا تلميذ املسيح. 
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 قال: فام أوهلا؟ 

لقد كان كاتب اإلنجيل هيوديًا فلسطينيًا، ويظهر هذا من معرفته الدقيقة التفصيلية   قلت: 

بل يظهر من األسلوب  … جلغرافية فلسطني، واألماكن املتعددة يف أورشليم وتاريخ وعادات اليهود 

 اليوناين لإلنجيل بعض التأثريات السامية. 

  كونه من تالميذ املسيح؟ قال: فهل ترى كونه هيوديا فلسطينينا كافيا للداللة عىل 

وهل ترى معرفته بجغرافية فلسطني، وبعادات اليهود كافية العتباره فلسطينيا أو هيوديا.. إنك  

أملاين ومع ذلك تعرف العربية، وتعرف عادات العرب.. بل تعرف من الشوارع العربية ما ال يعرفه  

 العرب أنفسهم؟ 

 قلت: صدقت يف هذا..  

 يال عىل كونه من تالميذ املسيح؟ قال: فكيف يعترب هذا دل 

 إن هذا الكالم لو استدل به حمقق يف أي قضية بسيطة أو معقدة لرمي خارج وظيفته. 

 قلت: لدي دليل ثان. 

 قال: ما هو؟ 

قلت: مما يدل عىل كون الكاتب واحدًا من تالميذ املسيح استخدامه أسلوب املتكلم اجلمع، ويف  

 اخلاصة بعمل املسيح، ومشاعر تالميذه. ذكره كثريا من التفاصيل  

قال: إن أي كاتب أعطي قدرة عىل التعبري يمكنه أن يفعل هذا.. ولو طبقنا هذه املقاييس عىل  

 الدراسة املوضوعية ألي نص لترسبت نصوص كثرية يتقنها الوضاعون والكاذبون. 

اء.. ال يف إثبات كتاب  وهل ترى أي قاض يف الدنيا يقبل مثل هذا الدليل يف قضايا البيع والرش 

 يؤخذ منه تصور كيل عن الكون واإلنسان واحلياة؟ 

 هات الدليل الثالث. 

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

قلت: أجل.. كان لدي أربعة.. ولكني أرى أن ما بقي منها أوهن من أن يستدل به.. لقد كان  

من األدلة أن كاتب اإلنجيل هو التلميذ الذي كان املسيح حيبه.. وكان هذا التلميذ  معلمنا يذكر لنا 

 هو يوحنا نفسه. 

قال: هل علمت مدى ضعف األدلة التي يستدل هبا قومي وقومك.. لكأين هبم يتالعبون  

 بعقولنا.. أو لكأين هبم بحسبون أنا ال عقول لنا نفكر هبا. 

 اإلنكار.. أليس األصل حسن الظن؟ قلت: ولكن ال حيق لك اإلنكار ألجل  

قال: صدقت.. وهذا ما انطلقت منه يف دراستي املوضوعية هلذا اإلنجيل.. ولكن أدلة كثرية  

 جعلتني أيسء الظن هبذا اإلنجيل، وبكاتب هذا اإلنجيل. 

 قلت: فاذكر يل ما توصلت إليه. 

 قال: اذكر يل متى كتب يوحنا هذا اإلنجيل. 

 . ( 1) عاما من رحيل املسيح عىل حسب ما يذكر املؤرخون   قلت: كتب بعد حوايل ستني 

 قال: فمثل هذا كيف حيفظ ما قاله املسيح؟  

 قلت: يمكن أن حيصل هذا. 

 قال: ال بأس.. أتعلم املصادر التي اعتمد عليها يوحنا يف إنجيله؟ 

 قلت: ال شك أهنا مصاحبته للمسيح. 

وستعرف من هو بولس.. بل قد جاء    قال: ال.. إن أغلب مايف إنجيل يوحنا من رسائل بولس؟ 

 يف دائرة املعارف الفرنسية التي مل يكتبها املسلمون أن إنجيل يوحنا ومرقص من وضع بولس..  

 قلت: أهذا ما يشككك يف إنجيل يوحنا؟ 

 قال: ليس هذا فقط.. بل يشككني أمر خطري يتفق عليه مجيع العقالء. 

 
 م.  95 - 90كتب إنجيل يوحنا يف حوايل  ( 1)
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 قلت: ما هو؟ 

 تذكر يل أول مجلة بدأت هبا سائر األناجيل. قال: قبل أن أجيبك عنه أريد ان  

قلت: أول مجله يف إنجيل متّى تقول:) كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم (  

 ( 1/ 1)متى: 

 ( 1/ 1وأول مجلة يف إنجيل مرقس:) بدأ إنجيل املسيح ابن اهلل()مرقس: 

 ( 1/ 1ته()لوقا: وأول مجلة يف إنجيل لوقا:) إذا كانوا كثريين قد أخذوا بتأليف قص 

 ( 1/ 1قال: وبينها مجيعا أول مجلة يف إنجيل يوحنا:) يف البدء كان الكلمة.. ( )يوحنا: 

 قلت: وما الغرابة يف ذلك؟ 

قال: إن يوحنا يوضح مقصده من هذا اإلنجيل، فهو يريد أن يثبت فيه ما ذكره يف هذه املقدمة..  

سائل بولس، بينام ختلو األناجيل الثالثة من  وهلذا ال يوجد مثل هذا الكالم إال يف إنجيل يوحنا ور 

 دليل واضح ينهض يف إثبات ألوهية املسيح. 

ولعل خلو هذه األناجيل عن الدليل هو الذي دفع يوحنا، أو كاتب إنجيل يوحنا لكتابة إنجيل  

الغريبة  عن الهوت املسيح، فكتب ما مل يكتبه اآلخرون، وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة  

 . ( 1) عن بيئة املسيح البسيطة التي صحبه هبا العوام من أتباعه 

قلت: فأنت تستدل باختالف مقدمة إنجيل يوحنا عن سائر مقدمات األناجيل عىل اختالفه  

 عنها. 

 
م(، وأنه برتكيباته الفلسفية غريب 40ينبه ديدات إىل أن هذا النص قد انتحله كاتب اإلنجيل من فيلون اإلسكندراين) ت  ( 1)

ي عديم العلم، فيقول:» فلام عن بيئة املسيح وبساطة أقواله وعامية تالميذه، وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعامل الرسل بأنه عام

 (4/13رأوا جماهرة بطرس ويوحنا، ووجدوا أهنام إنسانان عديام العلم وعاميان تعجبوا «) أعامل 

م ( هيودي عاش يف العرص اهللنستى باإلسكندرية، وهو فيلسوف ومفكر كان متأثرًا  40ق . م ـ  20وفيلون اإلسكندراين ) 

 أن العقل أو اللوجوس هو الذي صدر عنه وجود كل املخلوقات . وكان يكني هذا ) اللوجوس ( بالفلسفة اليونانية، فقد كان يعترب

 بقوله ) الكلمة ( ومن املعروف أن يوحنا كتب إنجيله بعد وفاة ) فيلون ( واستعار منه ) مصطلح الكلمة (
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قال: ليست املقدمة وحدها.. لقد كانت املقدمة هي اإلعالن عن املقصد الذي قصده يوحنا من  

بعد ذلك بكل رصاحة بقوله:) وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو   إنجيله.. والذي أعلن عنه 

 ( 3/    20املسيح ابن اهلل ()يوحنا: 

 بعد هذا نرى أن أشياء كثرية خيالف هبا هذا اإلنجيل سائر األناجيل: 

فال توجد يف هذا اإلنجيل حادثة التجيل: أي تغري هيئة املسيح عىل اجلبل، ألن املجد الثابت و  

 للمسيح األريض ال يرتك جماالً ملثل هذا األمر.    املتواصل 

وفيه إشارات لكون املسيح كيل العلم، ولكون قدرة املسيح غري البارزة، و لكن املوجودة  

الكامنة، قدرة ال حد هلا.. بل إن فيه تصويرا للمسيح عىل أنه ال يعرتيه التعب وال اجلوع وال العطش،  

شخصا ذا سيطرة وتسيري كاملني ومستديمني لكل ما يفعله وما حيصل  وفيه عرٌض للمسيح باعتباره  

 له حتى موته. 

(،  30/ 10وهو ينفرد بالترصيح باحتاد األب واالبن حيث يقول:) أنا واألب واحد( )يوحنا: 

 (  9/ 14ويقول:)  كل من رآين فقد رأى األب ( )يوحنا: 

 قلت: وسائر األناجيل؟ 

ة.. أي أناجيل متى ومرقس ولوقا يرى املسيح حمدودًا ضمن  قال: يف األناجيل الثالثة املتشاهب 

حدود حياته األرضية ومنصبه الرسايل.. فهي تعربِّ عام قاله املسيح وما فعله يف حني أن إنجيل يوحنا  

هو تفسري ملا يمثله املسيح، فهو يعربِّ عن فهم املعنى األلوهي للمسيح، ذلك الفهم والتصور الذي  

 ائر املسيحية يف هناية القرن امليالدي األول.  تطور و نام يف الدو 

 قلت: فكيف تفرس هذا االختالف؟ 

قال: لقد كان يوحنا ـ كام كان بولس ـ مهتام بانتشار الدين بغض النظر عن االهتامم بصفائه..  

 هلذا جاء إنجيل يوحنا ليعرب عن رغبات املتدينني اجلدد املمتلئني بالوثنية. 

هليل لفكرة املسيح إهلًا استجابة طبيعية جلامعة تؤمن بإله ي عتقد فيه أن  وهلذا كان الرتحيب و الت 
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ف نفسه لإلنسان.. ومن هنا نجد إنجيل يوحنا حيدثنا   من شأنه أنه يكشف عن نفسه لإلنسان ويعرِّ

َفه فيقول:) اهلل مل يره أحد، االبن الوحيد الذي هو يف حضن   عن االبن الوحيد الذي أظهر اهلَل وعرَّ

(.. وخيربنا أيضًا أن االبن ) خرج من عند اآلب و أتى إىل العامل  18/  1هو خبَّـر ( )يوحنا: اآلب 

 ( 28/  16()يوحنا: 

 قلت: أهذا استنتاج استنتجته.. أم حقائق توصلت إليها؟ 

قال: بل حقائق توصلت إليها.. إن الراوي الذي يدخل دوافعه الشخصية يف روايته جيعل روايته  

 حمل شك. 

 يثبت ذلك الشك؟ قلت: فام  

 قال: بمقارنة ما ذكره بام ذكره غريه. 

 قلت: مل أفهم رس املقارنة. 

قال: أرأيت لو أن شاهدا وقف يف املحكمة، وقال أمام القايض: غريض من شهاديت أن أثبت  

 لك أن املتهم جمرم.. ثم راح يذكر من عنده أمورا كثرية تثبت دعواه.. أيكتفي القايض هبذه الشهادة؟ 

و اكتفى هبا لتوصل الناس إىل اهتام بعضهم بعضا من دون أي عناء.. فام أسهل أن يلفقوا  قلت: ل 

 ما شاءوا من القصص لريموها يف وجوه هؤالء القضاة األغبياء. 

قال: لقد كنا نحن مجيعا أغبياء.. يأتينا رجل مثل يوحنا.. ال نعرفه.. وال نعرف حقيقة عالقته  

بت لكم أن املسيح هو الكلمة، وأن الكلمة هو اهلل.. فنندفع إىل  باملسيح.. ليقول لنا غريض أن أث 

 تصديقه مكذبني كل ما نعرفه من أمور متيقنة. 

 قلت: أليس لك دوافع من رد هذا اإلنجيل.. فتتهم أنت أيضا؟ 

قال: لقد حسبت حسابا هلذا االحتامل، فلذلك رحت أبحث عمن يؤيد هذا من الشهود  

 العدول. 

 قلت: فمن وجدت؟ 
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 : كثريون.. انتظر قليال، سأحرض قاموس الكتاب املقدس.. ففيه كالم يؤيد ما أقول. قال 

بحث عن الكتاب، ثم قال: يقول حمررو الكتاب:) كان الداعي اآلخر إىل كتابة اإلنجيل الرابع  

تثبيت الكنيسة األوىل يف اإليامن بحقيقة الهوت املسيح وناسوته، ودحض البدع املضلة التي كان  

آنذاك قد ترسب إىل الكنيسة، كبدع الدوكينيني والغنوصيني والكرينثيني واألبيونيني.. وهلذا  فسادها  

 كانت غايته إثبات الهوت املسيح ( 

 أتدري بم ذكرين هذا النص؟ 

 قلت: بم؟ 

قال: بكذاب ظهر يف املسلمني كان يضع األحاديث، ويلفقها راويا هلا عن نبي املسلمني.. طبعا  

وه.. فقد كانوا يتعاملون كام تتعامل أجهزة املخابرات مع كل من يروي حديثا..  علامء املسلمني كشف 

 كان اسم هذا الكذاب نوح بن أيب مريم. 

 قلت: وما وجه الشبه بينهام؟ 

قال: لقد قيل هلذا الكذاب:) من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة  

سورة؟(، فقال:) رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد ابن  

 إسحاق فوضعت هذه األحاديث حسبة (  

الكذاب.. ألن الدين   لقد تصور أنه يكذب لصالح نبيهم ودينهم وكتاهبم، ومع ذلك سموه 

 احلق ال ينبغي أن ينرص بأهوائنا. 

 قلت: أرأيت لو أن هذا الرجل كان بيننا. 

قال: لو كان بيننا جلعلوه قديسا.. وال يبعد أن جيعلوا ما اقرتفه من كذب رسائل من الرسائل  

 تضم إىل رسائل العهد اجلديد. 

هذا الباب.. هم متحرون أخطر من كل  أصدقك يا صاحبي أن البون بيننا وبينهم عظيم جدا يف  

 متحر.. ال يبحثون إال عن احلقيقة.. ومن مصادرها الصحيحة. 
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 قلت: عد بنا إىل يوحنا. 

قال: لقد ذكرت لك أين مل أكتف بام توصلت إليه، بل رحت أبحث يف قوائم الشهود الواعني..  

 فوجدت الكثري يؤيدين. 

يوحنا، وقد جاء هذا اإلنكار عىل لسان عدد من  لقد وجدت أن ثمة إنكار قدياًم لصحة نسبته ل 

الفرق املسيحية القديمة، منها فرقة ألوجني يف القرن الثاين، كام قال صاحب كتاب ) رب املجد (:)  

وجد منكرو الهوت املسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود، وحجر عثرة يف سبيلهم، ففي األجيال  

 األوىل رفض اهلراطقة يوحنا(  

 ه يسميهم هراطقة. قلت: ولكن 

قال: هذه عادتنا يف التعامل مع من خيالفنا.. فال تنظر إىل بذاءة لسانه، وانظر إىل نتيجة ما قاله..  

 إنه يرصح بأن هذا اإلنكار امتد من األجيال األوىل. 

 وقد قالت دائرة املعارف الربيطانية تؤكد هذا.. انتظر..  

ح يقرأ:) هناك شهادة إجيابية يف حق أولئك الذين  أخذ جزءا من دائرة املعارف الربيطانية، ورا 

ينتقدون إنجيل يوحنا، وهي أنه كانت هناك يف آسيا الصغرى طائفة من املسيحيني ترفض االعرتاف  

م، وكانت تعزوه إىل رسنتهن )امللحد( وال شك أن عزوها  165بكونه تأليف يوحنا، وذلك يف نحو  

 هذا كان خاطئًا (  

 ف الربيطانية تكذب هذه النسبة. قلت: إن دائرة املعار 

 قال: ال هيمنا صدقها أو كذهبا.. ولكن ما هيمنا هو أن هناك شكا يف النسبة. 

 قلت: ولكن هؤالء نسبوه مللحد. 

قال: وذلك ما قد يقوي الشك.. لقد حاول املالحدة أن يضعوا األحاديث الكثرية يف اإلسالم  

 ده، لكن صيارفة احلديث تصدوا هلم. ليحطموا هبا بنيان اإلسالم، وحيرفوا هبا عقائ 

 قلت: فأين صيارفتنا؟ 



 62 

 قال: لألسف مل يكن لنا صيارفة..  

 الرسائل: 

سكت قليال، ثم قال: هذا هو اجلزء األول من العهد اجلديد.. وهو األصل الذي كان ينبغي عىل  

لصدق.. ولكن  الكنيسة أن تكتفي به.. ألنه ـ عىل األقل ـ يرتبط باملسيح.. وفيه كثري من نفحات ا 

الذي مل يستطع عقيل أن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة التي أقحمت يف الكتاب املقدس إقحاما، مع  

 أنه ال عالقة ملؤلفيها باملسيح. 

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

 شئت أن نبحث يف حقيقتها فعلنا. 

 العلمي يقتيض ذلك.. فلنفعل ما تتطلبه احلقيقة. قلت: املنهج  

 نظر إيل برسور، وقال: لقد بدأت تفهمني.. نحن اآلن نقرتب أكثر فأكثر من بعضنا. 

 سار إىل رف من الرفوف، وقال: هذه هي ملحقات الكتاب املقدس.. ال شك أنك تعرفها. 

 قلت: وهل يف ذلك شك.. أنسيت أين رجل دين؟ 

 ذلك.. بل قصدت أن تعدها يل لننطلق يف البحث عن حقيقتها. قال: عفوا.. مل أقصد  

قلت: ال تثريب عليك.. نعم.. لقد أحلق باألناجيل األربعة عدد من الرسائل، وهي سفر أعامل  

الرسل، ورسائل بولس األربع عرش، ورسالة يعقوب، ورسالتا بطرس، ورسائل يوحنا الثالث،  

 ورسالة هيوذا، ورؤيا يوحنا الالهويت.. وهي خامتة هذه امللحقات.  

 قال: فلنبدأ بأوهلا. 

أعامل الرسل هو أوهلا.. وهو سفر يتكون من ثامن وعرشين إصحاحًا، تتحدث عن  قلت: 

(،    4  -   1/ 2األعامل التي قام هبا احلواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم اخلمسني )  

 من دعوة ومعجزات، كام يتحدث عن شاول ودعوته ورحالته وقصة تنرصه وبعض معجزاته. 

 ذا السفر؟ قال: أتعلم من هو مؤلف ه 
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قلت: أجل.. هو لوقا، مؤلف اإلنجيل الثالث، وما يف افتتاحيته يدل عىل ذلك، فقد جاء فيها:)  

 (.    1/ 1الكالم األول أنشأته يا ثاوفيلس عن مجيع ما ابتدأ يسوع يفعله.. ( ) أعامل  

 مقدسا؟   قال: فقد عرفنا أن لوقا مل يكن حواريا.. ومل يكن له عالقة باملسيح.. فكيف يكون كتابه 

 قلت: لقد انعقدت املجامع عىل هذا. 

قال: نعم.. لقد انعقدت تلك املجامع املشؤومة عىل هذا.. لقد انتقت ما رأته صاحلا إلرضاء  

 األباطرة والوثنيني وردمت ما سوى ذلك. 

 صمت قليال، ثم قال: ومع ذلك.. فإن هناك شكا يف نسبة هذا السفر للوقا. 

 ك هذه امللحقات أيضا؟ قلت: ما تقول؟.. وهل طال الش 

قال: لقد اختلف إنجيل لوقا مع سفر األعامل يف مسألة الصعود إىل السامء..  حيث يفهم من  

(، بينام نراه يف   51 -  13/ 24إنجيل لوقا أن صعود املسيح للسامء كان يف يوم القيامة، كام يف ) لوقا 

ره بعد  أربعني يومًا، كام يف) أعامل  أعامل الرسل يتحدث عن ظهور املسيح بعد القيامة، فقد ذكر ظهو 

 (.. وهذا االختالف يملؤنا بالشك يف صحة نسبة هذا السفر إىل لوقا.   3/ 1الرسل:  

 قلت: ورسائل بولس.. أتشك فيها أيضا؟ 

 قال: هي األجزاء الوحيدة من الكتاب املقدس التي قد ال يشك فيها أحد. 

 قلت: فقد ظفرنا بمصدر موثوق إذن. 

 ن تثق هبا.. ولكن ليس لك أن تثق به. قال: نعم لك أ 

 قلت: ما تقصد.. فمن هي؟.. ومن هو؟ 

 قال: هي رسائله.. وهو شخصه. 

 قلت: فام الذي يرفع الثقة عن شخصه؟ 

قال: لقد تتبعت سريته، ثم قرأت رسائله قراءة متأنية، فاتضح يل بعد جهد مضن صدق مقالة  

 املسلمني فيه. 



 64 

 قلت: وما يقولون؟ 

 ك ما يقول بعضهم فيه. قال: سأقرأ علي 

ذهب إىل كتاب يف املكتبة، مل أتبينه، وقلب صفحاته إىل أن وجد النص الذي يريد، ثم راح  

يقرأ:).. إن كان بولس عند أهل التثليث يف رتبة احلواريني، لكنه غري مقبول عندنا، وال نعده من  

سل اخلداعني، الذين ظهروا  املؤمنني الصادقني، بل من املنافقني الكذابني، ومعلمي الزور، والر 

 بالكثرة بعد عروج املسيح (  

 انتفضت غاضبا.. وقلت: أغلق هذا الكتاب أو احرقه.. هذا كتاب هرطقات. 

قال: اصرب.. أمل نتفق عىل البحث العلمي العقيل املجرد؟.. دعنا نسمع هلؤالء، فقد يكون لدهيم  

 من احلقيقة ما ليس لدينا. 

امع.. قال: لقد ذكر هذا الكاتب رس موقفه من بولس، فقال:)  واصل القراءة، وواصلت االست 

هو خرق الدين املسيحي، وأباح كل حمرم ملعتقديه، وكان يف ابتداء األمر مؤذيًا للطبقة األوىل من  

املسيحيني، جهرًا، لكنه ملا رأى أن هذا اإليذاء اجلهري ال ينفع نفعًا معتدًا به، دخل عىل سبيل النفاق  

وادعى رسالة املسيح، وأظهر الزهد الظاهري. ففعل يف هذا احلجاب ما فعل، وقبله أهل    يف هذه امللة 

التثليث ألجل زهده الظاهري، وألجل فراغ ذمتهم عن مجيع التكاليف الرشعية. كام قبل أناس  

د  كثريون من املسيحيني يف القرن الثاين منتش الذي كان زاهدًا مرتاضًا وادعى أنه هو البارقليط املوعو 

 به، فقبلوه ألجل زهده ورياضته (  

 قلت: أنت تنقل من املسلمني.. وهم أعداء ما جهلوا..  

 قال: ألسنا نبحث عن احلقيقة؟ 

 قلت: بىل.. ولكن من فم األصدقاء.. ال من أفواه األعداء. 

قال: ولكن هؤالء الذين نتصورهم أعداء صادقون، وهم ينهجون املنهج الصحيح للحقيقة..  

ما ورد يف كتاهبم املقدس الذي ينهاهم عن اجلور حتى مع األعداء.. إنه يقول هلم بقوة    إهنم يطبقون 
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ْم َشنَآن  َقْوٍم َعىَل أَ  }وحزم:  ِرَمنَّك  َهَداَء ِباْلِقْسِط َوال جَيْ اِمنَي هلِلَِّ ش  ون وا َقوَّ ِذيَن آَمن وا ك  َا الَّ وا  َيا َأهيُّ الَّ َتْعِدل 

َو َأْقَرب  لِل  وا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخِبرٌي باَِم َتْعَمل ونَ اْعِدل وا ه  ق   ( 8)املائدة: {تَّْقَوى َواتَّ

ْمَع َواْلَبرَصَ   }ويقول هلم بلطف ومودة ناصحا ومربيا:  َوال َتْقف  َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

واًل  لُّ أ وَلِئَك َكاَن َعْنه  َمْسؤ  َؤاَد ك   ( 36)االرساء: {َواْلف 

 فهو لذلك قد زودهم باملنهج الصحيح للبحث عن احلقيقة. 

 قلت: دعنا منهم.. ولنعد إىل بولس.. ورسائل بولس. 

تكون نسبتها صحيحة إىل بولس.. فهي متتلئ بعبارات تدل عىل أنه   قال: نعم هذه الرسائل قد 

كاتبها.. وهي لذلك تصطبغ بالصبغة الشخصية له، فهي ليست الهوتية الطابع، بل رسائل شخصية  

 هلا ديباجة وخامتة..  

ومع ذلك كله، فليس ثمة إمجاع عىل صحة نسبة هذه الرسائل إىل بولس، بل إن بعض املحققني  

أن أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تالميذه بعد وفاته بعرشين سنة كام ذكرت دائرة  يميل إىل  

 املعارف الربيطانية.  

بل إن أرجن يشكك ـ يف رشحه إلنجيل يوحنا ـ بجميع رسائل بولس املرسلة إىل الكنائس  

 ة سطور (  فيقول:) إن بولس ما كتب شيئًا إىل مجيع الكنائس، والذي كتبه هو سطران أو أربع 

 قلت: عرفت موقفك من بولس.. فلنرجع إىل الرسائل األخرى وأصحاهبا. 

قال: أنت تعرف أهنا سبع رسائل: ثالث منها ليوحنا، وثنتان لبطرس، وواحدة لكل من هيوذا،  

 ويعقوب، ثم رؤيا يوحنا الالهويت. 

 فلنؤخر الكالم عن الرؤيا.. ولنبدأ بالرسائل. 

 تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من التالميذ اإلثنى عرش: قلت: هذه الرسائل  

فبطرس هو صياد سمك يف كفر ناحوم، ويعرف بسمعان، بل إن حمرري قاموس الكتاب  

 املقدس يرجحون كونه من تالميذ يوحنا املعمدان قبل صحبته املسيح، وذلك مما يزيدنا به ثقة. 
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أنطاكية وغريها، ثم قتل يف روما يف منتصف    ولذلك يتقدم عىل سائر تالميذ املسيح، وقد دعا يف 

 القرن امليالدي األول. 

وأما يعقوب، فهو ابن زبدى الصيادـ  أخو يوحنا اإلنجييلـ  وهو من املقربني للمسيح، وقد توىل  

 . ( 1) م 44م، وقد كانت وفاته قتاًل عىل يد أغريباس األول عام  34رئاسة جممع أورشليم سنة  

يه املصادر، فبعضها يذكر أنه هيوذا أخو يعقوب الصغري أي انه ابن  أما هيوذا، فقد اختلفت ف 

زبدى، وبعضها يذكر أنه احلواري الذي يدعى لباوس امللقب تداوس.. وال هيم هذا االختالف ما  

 دام ال خيرجه عن احلواريني.  

ن  قال: عندما أنظر إىل الطريقة التي تعامل هبا املسلمون مع الرتاث العظيم الذي وصلهم م 

 النصوص أشعر باألسى واحلزن. 

 قلت: مل؟ 

قال: إن املسلمني فرقوا بني كالم رهبم املقدس، وكالم نبيهم، وكالم أصحابه من بعده..  

 فوضعوا كل يشء يف حمله الصحيح. 

بل إهنم يف تعاملهم مع كالم أصحابه مل يثبتوا إال ما يتعلق بآرائهم وأقواهلم جاعلني ألنفسهم  

 تهم والرد عليهم. كل احلرية يف مناقش 

 قلت: ونحن؟ 

قال: نحن وضعنا الكل يف سلة واحدة.. ثم اعتربنا الكل مقدسا.. بل إنا اكتفينا بأقوال من  

نعتربهم تالميذا أو تالميذ التالميذ ونسينا كالم املسيح واألنبياء.. بل نسخنا كالم املسيح واألنبياء..  

 فكيف نسمي هذا )كلامت مقدسة( 

 هلام وحيا؟ قلت: ولكن أليس اإل 

قال: وهل أخرب املسيح أن الرسائل الشخصية لتالميذه، أو تالميذ تالميذه ستتحول وحيا إهليا..  

 
 م .62هليكل ورموه باحلجارة سنة هذا عىل األرجح، وقد ذهب آخرون إىل أن اليهود قتلوه حني طرحوه من جناح ا  ( 1)
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 إن اإلهلام هو أخطر خرافة أوقعتنا يف املتاهة التي مل نخرج منها. 

 قلت: أليس اإلهلام مصدرا من مصادر احلقيقة؟ 

ي مشعوذ أنه ملهم.. بل ما أرسع أن  قال: لو فتحنا هذا الباب مل نخرج.. ما أسهل أن يدعي أ 

 يدعي مجيع من يملك نفسا مريضة أنه يوحى إليه..  

أتعلم.. لقد تعرض املسلمون هلذا النوع من الناس.. بل نص قرآن املسلمني عىل وجود هذا  

ْنِس َواجْلِ  }النوع من الناس، فقال:  ّوًا َشَياِطنَي اأْلِ لِّ َنبِيٍّ َعد  ْم ِإىَل  َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لِك  ه  نِّ ي وِحي َبْعض 

ونَ  ْم َوَما َيْفرَت  ورًا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعل وه  َفَذْره  ر  َف اْلَقْوِل غ  ْخر   ( 112)األنعام: {َبْعٍض ز 

 قلت: فكيف نفرق بينهام؟ 

قال: وحي الشياطني ليس له إال هدف واحد هو نسخ كالم رب العاملني وحتريفه.. فهل ترى  

 م املسيح وكالم التالميذ؟ فرقا بني كال 

 قلت: إن شئت احلقيقة، أنا أرى فروقا كثرية بينهام. 

 قال: فكيف تزعمون أن الكل مقدس!؟.. املقدس معصوم حمفوظ. 

: ومع كل هذا.. فنسبة هذه الرسائل إىل كاتبيها كانت حمل جدل طويل  ، ثم قال ثم صمت قليال 

.  اخلالف الذي وقع يف رسالة بولس إىل العربانيني. يف القرون األوىل، لقد وقع يف أكثرها نفس 

باإلضافة إىل أن االعرتاف برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالتي يعقوب  

 وهيوذا ورؤيا يوحنا الالهويت تأخر إىل أواسط القرن الرابع امليالدي. 

 قلت: فام تقول يف رؤيا يوحنا الالهويت؟ 

 ا تقول أنت؟ ابتسم، وقال: وم 

 قلت: هي رؤيا عظيمة، ولكني ال أكاد أفهمها. 

 ابتسم، وقال: حدثني بعقلك.. ال بام لقنته. 

 قلت: لست أدري ما أقول. 
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قال: أعرف القيود التي حتول بينك وبني أن تقول ما تريد.. ولكن ال بأس سأقول أنا.. أنا املتحرر  

 يود العقل واملنطق. من سلطان الكنيسة.. املتحرر من كل القيود.. عدا ق 

 رسين قوله هذا.. عىل األقل سأسمع بأذين ما مل أجرؤ عىل قوله بلساين. 

قال: أنت تعلم أن هذا السفر حيوي رؤيا منامية غريبة، ليس هلا من غاية غري تقرير ألوهية املسيح،  

ية التي صيغت  وإثبات سلطانه يف السامء، وخضوع املالئكة له.. باإلضافة إىل بعض التنبؤات املستقبل 

 بشكل رمزي غامض. 

أول ما يشدك إىل هذه الرؤيا هو األسلوب الذي يوصف اهلل به، إنه يصف اهلل، فيقول:) من  

أجل ذلك هم أمام عرش اهلل، وخيدمونه هنارًا ولياًل يف هيكله، واجلالس عىل العرش حيل فوقهم، لن  

من احلّر، ألن اخلروف الذي يف   جيوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، وال تقع عليهم الشمس وال يشء 

  15/ 7وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إىل ينابيع ماء حّية، ويمسح اهلل كل دمعة من عيوهنم ()الرؤيا  

 (.. أال ترى أنه يصف ربه عىل أنه خروف.. أي وصف هذا؟.. وأي أدب هذا؟ 18ـ  

لس عىل العرش  وال يكتفي بذلك.. بل يصور الرصاع بني التنني ومالئكته مع اخلروف اجلا 

ومالئكته، فيقول:) هؤالء سيحاربون اخلروف، واخلروف يغلبهم، ألنه رب األرباب وملك امللوك،  

 ( 14/ 17والذين معه مدعوون وخمتارون ومؤمنون ()الرؤيا  

 .. سأكتفي هبذا..  

 قلت: هذه معاين رمزية قد ال يفهمها أنا وال أنت.. ولكن ذلك ال يرضها. 

.. ونحن ندرس الكتاب املقدس، ونتفرغ له مل نفهم هذا الكالم، فكيف  قال: إذا كنت أنا وأنت 

 يكون كالما مقدسا يوحي به اهلل إىل عباده ليقرؤوه ويتعرفوا عليه من خالله!؟  

 قارن ذلك الوصف هلل مع ما ورد يف كتاب املسلمني املقدس الذين نضحك عليه، ونسخر منه: 

اَمَواِت َوَما يِف  اهللَّ  ال ِإَلَه ِإ   }لقد ورد فيه قوله:  ه  ِسَنٌة َوال َنْوٌم َله  َما يِف السَّ ذ  َو احْلَيُّ اْلَقيُّوم  ال َتْأخ  الَّ ه 

ِيط و  ْم َوال حي  ِذي َيْشَفع  ِعنَْده  ِإالَّ ِبِإْذنِِه َيْعَلم  َما َبنْيَ َأْيِدهِيْم َوَما َخْلَفه   ِمْن ِعْلِمِه  اأْلَْرِض َمْن َذا الَّ
ٍ
ء َن ِبيَشْ
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َو اْلَعيِلُّ اْلَعِظيم  ِإالَّ  اَم َوه  ه  ِحْفظ ه  ود  اَمَواِت َواأْلَْرَض َوال َيؤ  ْرِسيُّه  السَّ  ( 255)البقرة: { باَِم َشاَء َوِسَع ك 

ْم َأْزَواجًا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َأْزَواجًا   }وورد فيه:  ِسك  ْم ِمْن َأْنف  اَمَواِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلك  َفاِطر  السَّ

ِميع  اْلَبِصري  َيْذَرأ   َو السَّ ٌء َوه  ْم ِفيِه َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ  ( 11)الشورى: {ك 

إن إله املسلمني إله قدوس منزه عن كل نقص، بل منزه عن كل كامل ال يليق به.. وهو الذي  

يتناسب مع صانع هذا الكون.. فالكون يدل عىل أن صانعه منزه كامل.. فكيف ننزل هبذا اإلله  

 ذا الوصف الذي وصفه به يوحنا يف رؤيا منامية. الكامل إىل ه 

 صمت، فقال: أال تستغرب أن تسطر رؤيا منامية يف سبعة وعرشين صفحة؟ 

 قلت: ال حرج يف ذلك.. فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى. 

قال: صدقت.. هي ليست رؤيا كسائر الرؤى.. فلنرتك هذا.. ولنرتك اعتبارها من اإلهلام الذي  

 ولنرتك كوهنا من رجل ال عالقة له باملسيح.. فلنرتك كل ذلك.. توحيه الشياطني..  

ومع ذلك نجد تشكيكات أخرى.. ال من املسلمني.. بل من آباء الكنيسة األوائل.. فهذا كيس  

م (يقول:) إن سفر املشاهدات ) الرؤيا ( من تصنيف رسنتهن امللحد (، ومثل  212برسبرت الروم ) 

 دماء اآلباء. هذا قاله ديونسيش الذي هو من ق 

اسمع ما ورد يف مدخل هذا السفر:) ال يأتينا سفر يوحنا بيشء من اإليضاح عن كاتبه لقد أطلق  

عىل نفسه اسم يوحنا، ولقب نبي، ومل يذكر قط أنه أحد اإلثنى عرش.. هناك تقليد كنيس وهو أن كاتب  

لك، وقد بقي املصدر الرسويل  الرؤيا هو الرسول يوحنا.. بيد أنه ليس يف التقليد القديم إمجاع عىل ذ 

لسفر الرؤيا عرضة للشك، وآراء املفرسين يف عرصنا متشعبة، ففيهم من يؤكد أن االختالف يف  

 اإلنشاء والبيئة والتفكري الالهويت جتعل نسبة الرؤيا واإلنجيل الرابع إىل كاتب واحد أمرًا عسريًا.  

ليم الرسول عىل يد كتبة ينتمون إىل بيئات  خيالفهم آخرون يرون أن الرؤيا واإلنجيل يرتبطان بتع 

 أفسس(  

 النقصان ـ    2
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 قلت: قد علمت أدلتك عىل وجود الزيادة، فام أدلة نقصان الكتاب املقدس؟ 

 أشار إىل ركن فارغ يف الكتاب املقدس، وقال: هل ترى هذا الركن؟ 

 غريه؟ قلت: أجل.. ولكنه فارغ.. هال اشرتيت الكتب التي متلؤه ليتناسق مع  

 قال: لقد ظللت طول عمري أبحث عن الكتب التي متلؤه، فلم أجدها. 

قلت: لو أنك حسبت أطوال الكتب وأحجامها، وذهبت إىل أي مطبعة لطبعت لك احلجم  

 الذي تريد، وباأللوان التي تريد.. فيتناسق هذا الركن مع سائر األركان. 

تالعبون بالكتب املقدسة.. ولكني ال  ابتسم، وقال: إنك تذكرين بام يفعل قومي وقومك حني ي 

 أستطيع أن أفعل هذا.. لقد تركت هذا الركن، ويف نفيس حلم عظيم أرجو أن ييرس اهلل يل حتقيقه. 

 قلت: وما هو؟ 

قال: أن يرزقني تلك األسفار املقدسة التي خبأها قومنا يف رساديب النسيان، فأنقصوها من  

 الكتاب املقدس. 

 لكتاب املقدس؟ قلت: وهل حصل النقص يف ا 

وَن َما َأْنَزَل اهللَّ  ِمَن    }قال: أجل.. وهو كثري.. وقد أشار إليه قرآن املسلمني، فقال:  ِذيَن َيْكت م  ِإنَّ الَّ

م  ا  ه  َكلِّم  ل وَن يِف ب ط وهِنِْم ِإالَّ النَّاَر َوال ي  وَن ِبِه َثَمنًا َقِلياًل أ وَلِئَك َما َيْأك   َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال  هللَّ اْلِكَتاِب َوَيْشرَت 

يِهْم َوهَل ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  َزكِّ  ( 174)البقرة: {ي 

قلت: يمكن لكتاب املسلمني أن يقول أي يشء.. ولكني أريد أن أبحث عن مدى صدق ذلك  

 يف الواقع.. فهل هناك شك يف نقص بعض الكتب املقدسة؟ 

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

 الكلامت.  

 الصحف الناقصة: 

 قلت: فلنبدأ بالصحف التي تتصور نقصاهنا. 
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 قال: أجل.. ولنبدأ بأسفار العهد القديم. 

 قلت: هل هناك صحف ناقصة من العهد القديم؟.. إين أراه ضخام ال حيتاج إىل أي زيادة. 

أصيبت هبذا الداء إىل قسمني: قسم فقد مطلقا،  قال: يمكنك أن تقسم كتب العهد القديم التي  

ومل نعد نعرفه إال من خالل النصوص التي تذكره أو أتشري إليه.. وقسم مل يفقد، ولكن طوائف كثرية  

 من أهل ديننا ينكرونه، من غري حجة تدل عىل إنكاره إال كوهنم ال يرتضونه. 

 قلت: هذا كالم جممل.. فهات تفاصيله. 

م األول.. ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن.. وأنا آسف حزين عىل  قال: فلنبدأ بالقس 

 الثروة املقدسة التي أضاعها قومنا. 

 ؟ ي قلت: وما ه 

قال: إذا رأيت كتابا تثق فيه يرجع إىل بعض املراجع، أو يثني عليه، أو يقدح فيه.. أيبقى عندك  

 شك يف وجود ذلك املرجع؟ 

 ي ذكر ذلك. قلت: ال.. إال إذا كذبت باملصدر الذ 

 قال: فإن كان الكتاب املقدس هو الذي ذكر ذلك. 

 قلت: حينها.. أعترب من اهلرطقة أن أكذبه. 

قال: فاحذر من اهلرطقة.. واعلم أن هناك أسفارا كثرية ضاعت.. سأذكر لك منها ما يشري إليه  

 الكتاب املقدس فقط: 

 ( 14/  21العدد ) منها سفر حروب الرب، وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف سفر  

 (  13/    10ومنها سفر يارش، وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف سفر يشوع)  

 (   41:  11ومنها سفر أمور سليامن، وقد جاء ذكره يف سفر امللوك األول )  

 (    25:  35ومنها سفر مرثية أرميا، وجاء ذكر هذه املرثية يف سفر أخبار األيام الثاين )  

ي.. وسفر أخيا النبي الشيلوين.. وسفر رؤى يعدو الرائي.. وقد جاء  ومنها سفر أخبار ناثان النب 
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 (   29:  9ذكر هذه االسفار مجيعا يف سفر أخبار االيام الثاين )  

 (    29:31ومنها سفر أخبار جاد الرائي، وقد جاء ذكره يف سفر أخبار األيام األول )  

 (    7:  24ومنها كتاب العهد ملوسى، وقد جاء ذكره يف سفر اخلروج )  

 وغريها..  

 قلت: علمت أمثلة القسم األول.. فام أمثلة القسم الثاين؟ 

قال: هي أسفار كثرية أيضا حذفنها طائفة كبرية من قومنا.. وهي تتشري إىل طبيعة االنتقاء التي  

 ال نزال نجني شوكها. 

 قلت: أي طائفة.. وما الكتب التي حذفتها؟ 

لكتاب املقدس بأهوائنا ما مل نرغب فيه.. كام أنا كنا أثبتنا  قال: كلنا تلك الطائفة.. كلنا حذفنا من ا 

 فيه ما أماله علينا اهلوى. 

 قلت: حدثني عن الطائفة املحددة والكتب املحددة. 

 قال: أحدثك عنها كمثال لتالعبنا بالكتاب املقدس، ال كحقائق هنائية حمصورة. 

 قلت: أعلم ذلك. 

انت التي انتقت من الكتاب املقدس ما تراه، وحذفت  قال: فتلك الطائفة إذن هي طائفة الربوتست 

 . ( 1) منه ما مل تره 

ثم قام إىل ركن من املكتبة، واخذ نسخة من الكتاب املقدس، وقال: انظر هذه الطبعة من الكتاب  

املقدس، هي طبعة دار الكتاب املقدس.. انظر إىل فهرستها.. فلن جتد بعضًا من األسفار املقدسة التي  

الربوتستانت خمالفني بذلك كل املسيحيني من األرثوذكس والكاثوليك.. فهم يف كافة أنحاء  حذفها  

 العامل يؤمنون بقانونيتها. 

 
املعلومات املنقولة هنا عن اخلالف بني الكاثوليك والربوتستنت يف اعتبار هذ األسفار مستفادة من مقال منقول من موقع     ( 1)

 كنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس.
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قلت: أنت تقصد األسفار القانونية الثانية.. أو ما يسميه الربوتستانت )األبوكريفا( التي تعني )  

 املخفية( 

سوسة، ألهنا ال ترقى إىل مستوى الوحي  قال: أجل.. وهم يعتربوهنا هبذه التسمية أسفارًا مد 

 اإلهلي كام أهنا تضم موضوعات غري ذات أمهية وخرافات ال يقبلوهنا. 

 قلت: أعرف هذه األسفار.. وقومي من الكاثوليك يدافعون عنها أي دفاع: 

أصحاحا، ومكانه بعد سفر نحميا.. وهذا السفر يتحدث عن طوبيا    14، ويضم  طوبيا أوهلا سفر  

ذا السفر باسمه، وهو رجل من سبط نفتايل سباه )شلمنآرس ( ملك أشور، وسكن أثناء  الذى سمى ه 

السبي يف مدينة نينوى مع حنة امرأته وابنه الذى كان له نفس االسم )طوبيا(، ومن املرجح أن يكون  

 طوبيا االبن هو الذي كتب هذا السفر قبل مولد السيد املسيح بزمان. 

ائلة إرسائيلية تقية عاشت يف زمن األرس األشورى نحو سنة  وهو سفر يتضمن وصفًا لسرية ع 

ق.م وتقلبت عليها األحوال، وقد نال مجيع أفراد هذه العائلة كرامه وثناء بسبب حمافظتهم  722

 الدقيقة عىل رشيعة الرب وإلحساهنم إىل الذين حيبوهنا. 

ملجمع   27لقانون ولست أدري ما الذي حال بني الربوتسنت وهذا السفر.. مع أنه جاء ىف ا 

قرطاجنة اعرتاف رصيح بقانونية هذا السفر وسفر هيوديت.. كام سامه القديس كربيانوس ىف مقال له  

 بأنه ) كتاب طوبيا املوحى به من اهلل ( 

زيادة عىل هذا.. فقد استشهد بالسفر الكثري من املشاهري اآلباء األولني يف كتابتهم.. بل قد  

يف العهد اجلديد نقلها عنه يف اإلنجيل والرسائل كل من متى ولوقا   وردت اقتباسات من هذا السفر 

 وبولس الرسول. 

، وهو يتكون السفر من ستة عرش أصحاحًا.. وحيكي حكاية بطلة هيودية  هيوديت ومنها سفر 

 . ( 1) أنقذت بمعونة الرب وبذكائها وحكمتها شعبها من بطش أعدائه 

 
 انظر احلديث عن هذا السفر، وما حيتوي عليه يف الفصول التالية.  ( 1)
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أوالً باللغة العربية، واألصل العربي مفقود.. ومل  قال: كاتب هذا السفر جمهول، وهو قد كتب  

يبق منه إال نصه باللغة اليونانية، ولذلك نجده ضمن باقي أسفار العهد القديم يف الرتمجة السبعينية  

 للتوراة. 

قلت: أجل.. ولكن هناك أدلة كثرية تدل عىل أنه من الكتاب املقدس.. فقد أقر جممع نيقية    

ر، واعتربه واحدًا من األسفار املوحى هبا، كام أن جممع قرطاجنة يف قانونه  األول قانونية هذا السف 

السابع والعرشين اعرتف بأن هذا السفر من األسفار القانونية.. ويضاف إىل هذا كله أن املجمعني  

، والذي عقد ثانيهام يف أورشليم عام  1642اللذين عقد أحدمها يف القسطنطينية وأكمل يف ياش عام  

د أقر سفر هيوديت ضمن الكتب املقدسة املوحى هبا قائلني عنها أهنا كتب مقدسة إهلية..   ، ق 1672

كام صدر قرار بنفس هذا املعنى أيضًا من املجمع الرتيدنتينى اعرتافًا بمجموعة األسفار القانونية الثانية  

قبل   280اليونانية سنة  باعتبار أهنا مجيعًا واردة يف النسخة السبعينية التي ترمجت فيها التوراة للغة 

 م.   1456امليالد، وقد عقد هذا املجمع يف ترينت عام  

باإلضافة إىل هذا كله استشهد الكثري من القديسني من آباء اجليل األول والثاين والثالث والرابع  

وغريهم بسفر هيوديت يف كتابتهم.. ومنهم إكليمندس الرومانى يف رسالته األوىل إىل كورنثوس..  

س إكليمندس اإلسكندري يف كتابة املربى.. والقديس أورجيانوس يف كتابه الصالة..  والقدي 

والقديس البابا أثناسيوس الرسويل يف خطبته الثانية ضد أريوس، والقديس إيرونيموس والقديس  

 أمربوسيوس وغريمها ىف كتاباهتم.  

س يف نصوص العهد  وفوق هذا.. فإن هناك اقتباسات من هذا السفر أوردها كل من لوقا وبول 

اجلديد.. ومنها ) فأما الذين يقبلوا الباليا بخشية الرب أبدوا جزعهم وعادوا تذمرهم عىل الرب،  

(، فقد ورد ما يقابله يف رسالة   25، 24: 8فاستأصلهم املستأصل وهلكوا باحليات( ) هيوديت: 

ضًا أناس منهم فأهلكتهم  بولس الرسول األوىل إىل كورنثوس بقوله:) وال جترب املسيح كام جرب أي 

 ( 10:9كو  1احليات ( ) 
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وزيادة عىل هذا، فإن بعض الكنائس الربوتستانتية، كالكنيسة األملانية تقر هذا السفر، وتعتربه  

ضمن األسفار القانونية.. بل قد كتب بعض مشاهري الكتاب واملؤلفني الربوتستانت تقريظات عن  

 هذا السفر. 

نه يبتسم، واصلت دفاعي عن تلك األسفار، قلت: ومنها سفر  التفت إليه، فرأيته ينصت، وكأ 

.. وهو السفر السابع عرش من أسفار التوراة بحسب طبعة دار الكتاب املقدس، غري أنة يوضع  إستري 

 بعد سفر هيوديت بحسب عقيدة الكنيستني الكاثوليكية واألرثوذكسية. 

كله بام فيه من إضافات يعتربها   وقد دلت الرباهني التارخيية عىل صدق وقانونية سفر إستري 

 األرثوذكس والكاثوليك قانونية وصحيحة: 

قال: ويمكنك أن تضيف ملعلوماتك عن هذا السفر أن كاتبه جمهول.. ولو أن البعض يرجح أنه  

 عزرا أو مردخاي.. ومثل ذلك زمن كتابته فهو غري معروف عىل جهة التحقيق..  

يذكر مرة واحدة يف هذا السفر.. ولذلك ظل موضع نقاش  وأضف إىل هذا كله أن اسم ) اهلل ( مل  

كثري إىل أن استقر الربوتستانت عىل قبول العرشة إصحاحات األوىل منه.. ولسنا ندري ماذا خيبئ  

 الزمن هلذا السفر.. هل يمن عليه بالقبول.. أم سريمى كام رمي غريه!؟  

نشاد لسليامن احلكيم.. وهو مكون  ، وهو سفر ييل نشيد اإل سفر احلكمة قلت: ومن هذه األسفار  

إصحاحا كلها تفيض بأحاديث حكيمة عميقة املعاين الروحانية.. وقد ورد هذا السفر ضمن    19من  

 أسفار التوراة يف النسخة السبعينية املرتمجة إىل اليونانية.  

الطائفة  قال: لقد ذكرت وجهة نظرك، ووجهة نظر الطائفة التي تنتمي إليها.. أتدري مل حذفت  

 املخالفة )الربوتستانت( هذه األسفار؟ 

انتفضت غاضبا، وقلت: الربوتسنت طائفة مارقة.. ولذلك قامت حروب بني الربوتستانت  

والكنيسة البابوية برئاسة البابا بولس العارش قتل فيها عرشات اآلالف وأحرقت ودمرت فيها بعض  

 املدن ومئات من الكنائس واألديرة. 
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تن لوثر قائد الثورة الربوتستانتية.. لقد كان معروفا بالشطط والكربياء.. أمل  إنك ال تعرف مار 

تسمع ما قال.. لقد قال:) إنني أقول بدون افتخار أنة منذ ألف سنة مل ينظف الكتاب أحسن تنظيف  

ومل يفرس أحسن تفسري ومل يدرك أحسن إدراك أكثر مما نظفتة وفرستة وأدركته (.. أتظن أنه بعد هذا  

الم سيبقي الكتاب املقدس عىل حاله.. بل إن لوثر وأتباعه حذفوا يف زماهنم أسفارًا أخرى من  الك 

العهد اجلديد مثل سفر األعامل ورسالة يعقوب.. بل قيل إهنم حذفوا سفر الرؤيا، غري أهنم أعادوا  

 هذه األسفار ملكاهنا يف الكتاب املقدس ملا قام الناس يف وجوههم. 

عله الربوتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم يف املجامع املختلفة  قال: أتعلم أن ما ف 

 مع املوحدين، وأسفار املوحدين؟ 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال:  سأقص عليك احلكاية من أوهلا.. لتعرف بعض العبث الذي أصاب كتابنا املقدس. 

 قلت: لقد أنصت يل.. فها أنا أنصت لك. 

قه األول نتاج عمل العرشات من املؤلفني الذين اجتهدوا  قال: أنت تعلم أن الكتاب املقدس بش 

 يف تسجيل تاريخ بني إرسائيل.. أتدري متى اكتسبت تلك النصوص قداستها؟ 

 قلت: منذ كتابتها اكتسبت قداستها. 

قال: ال.. لقد تأخر ذلك.. فاألسفار اخلمسة أقرت يف أواخر القرن الرابع قبل امليالد، وحتديدًا  

اعرتفت االمربطورية الفارسية بناموس اليهود حسبام جاء يف دائرة املعارف  حني  398يف عام 

 األمريكية..  

ومل تعترب هذه املجموعة معادلة لسلطة األسفار اخلمسة، ومع ذلك أحلقت هبا، وقد كان ينظر  

 إليها عىل أهنا رشوح وامتداد لألسفار اخلمسة. 

 ف بالكتاب املقدس..  هذه هي املرحلة األوىل والتي تشكل بداية االعرتا 

م عقد الفريسيون جممعًا يف جامينيا، وقرروا اعتبار    90وبعدها بمدة طويلة.. وبالضبط يف عام  
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بعض األسفار أسفارًا قانونية وهي: املزامري واألمثال ونشيد اإلنشاد وراعوث، ودانيال، وأيوب،  

ورفضوا ما عداها من األسفار، وقد    وعزرا، ونحميا، واأليام وغريها .. واعتربوا هذه القائمة هنائية 

 بلغ عدد هذه األسفار ستًا وثالثني سفرًا. 

وهذه األسفار هي التي تبناها قومنا بعد ذلك.. وقد كان اخلالف الذين نقلنا عنهم هذه األسفار  

  شديدا.. فقد كان الفريسيون مثال يعتربون سفر دانيال قانونيًا، فيام مل يعتربه الصدوقيون، وكذلك كان 

جلامعة قمران أسفار كثرية مل ترد يف القائمة القانونية منها أخنوخ واليوبيالت وغريها، واألسفار التي  

 مل تدخل يف القائمة كانت مخسًا وثالثني سفرًا كام عددها تشارلس يف مقدمة كتابه )أبو كريفا ( 

جتمعون النصارى  م، وأقر امل 325ويف مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك يف جممع )نيقية( سنة  

 سفر هيوديت فقط، وأبقوا ثامنية أسفار مشكوكًا فيها. 

م، وأقر املجتمعون سفرًا  364ويف مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك يف جممع )لوديسيا( سنة    

 آخر هو سفر استري. 

م بحضور اكستاين،  397ويف مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك يف جممع )قرطاجة(، سنة 

املجمع للقائمة ستة أسفار هي ) زوم، وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس )يشوع بن سرياخ  فأضاف  

 ( واملكابيني األول والثاين. 

ويف مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك يف جممع )ترلو( واعترب املجتمعون سفر باروخ جزًء  

 من إرميا. 

 شاءوا أن حيذفوا. ويف مرحلة تالية.. اجتمع الربوتسنت يف جمامعهم، وحذفوا ما  

 ويف مرحلة تالية.. سنجتمع نحن لنضيف إىل كتبنا املقدسة ما نضيف..  

 أليس كل ذلك صحيحا؟ 

سكت، فقال: كيف نصف الكتاب بالقداسة.. وهو ال يتقدس إال يف جمامعنا التي ال نعرف من  

 حيرض فيها.. وال من يقف وراءها؟ 
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ن يوضع بني يدي ثلة من الناس يلعبون  إن الكتاب املقدس ـ يا صاحبي ـ أعظم شأنا من أ 

 بقداسته كام تلعبون بالكرة. 

 قلت: فلنتحدث عام تتصوره من نقص حصل للعهد اجلديد. 

 قال: اقرأ يل مقدمة لوقا إلنجيله. 

رحت أقرأ:) إذ كان كثريون قد اخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا كام سلمها إلينا الذين  

نني وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل يشء من األول بتدقيق أن  كانوا منذ البدء معاي 

 (   1:  1اكتب عىل التوايل إليك أهيا العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكالم الذي عّلمت به ()لوقا: 

قال: أمل تر يف سطور هذا اخلطاب املوجه من لوقا إىل صاحب السمو ثاوفيلس ما يدلك عىل  

 عهد اجلديد؟ النقص الذي أصاب ال 

 قلت: ال أالحظ شيئا.. إن لوقا مل يسم أي كتاب ذكر حذفه من الكتاب املقدس. 

قال: إن لوقا ال حيذف.. أمل تعلم بأن هذا دور املجامع!؟.. دور الكتبة هو الكتابة فقط.. أما  

 املجامع فهي وحدها صاحبة احلق يف أن تعطيهم شهادة القداسة التي ال تعادهلا أي شهادة.. 

 لت: ما الذي أشار إليه لوقا من األسفار املحذوفة؟ ق   

 قال: لقد ذكر لوقا أن كثريا من الكتبة كتبوا مثل ما كتبه لوقا يف بيان حال املسيح. 

 قلت: ذلك صحيح؟ 

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

وقا.. فهذا أمر مشتهر تقر به الكنيسة.. نعم هناك أسفار  قلت: ال حاجة لك لالستدالل بقول ل 

 كثرية حمذوفة من الكتاب املقدس يف شقه اجلديد. 

وإنجيل   ومن أشهرها إنجيل توما ، وإنجيل بطرس ، وإنجيل باسيليوس ، وإنجيل فيلب، 

إنجيل  وإنجيل االنكراتيني  وإنجيل ثداوس ، و   ماتياس ، وإنجيل برثوملاوس ، وإنجيل أندراوس ،  

 غامالئيل ، وإنجيل أبللس ، ورؤيا إستفانوس..  وغريها من األناجيل. 
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قال: فكيف اقترصتم عىل األناجيل األربع؟.. ألكم أنتمـ  أيضاـ  غرام باألربع حال بينكم وبني  

 سائر األعداد؟ 

التي  قلت: هذا يعود إىل جمامعنا التي قررت ذلك.. فقد حرمت املجامع األوىل قراءة الكتب 

ختالف الكتب األربعة والرسائل التي اعتمدهتا الكنيسة، فصار أتباعها حيرقون تلك الكتب  

 ويتلفوهنا. 

قال: فأنتم تعطون القداسة للمجامع، ال للكتبة.. فلوال رمحة املجامع بلوقا ويوحنا وغريمها ما  

 وصفتموهم باإلهلام.. وال رتلتم أناجيلهم يف املجامع. 

ك نصا من باحث صادق.. نعم لقد اتبع دين حممد.. ولكنه مع ذلك..  صمت، فقال: سأقرأ ل 

 كان عاملا باحثا.. ال هيتم بغري البحث عن احلقيقة. 

أخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف بجانبه، وقال: اسمع ما يقول القس السابق عبد  

وضوعة من قبل ثامنية كتاب مل  األحد داود.. إنه يقول:) إن هذه السبعة والعرشين سفرًا أو الرسالة امل 

تدخل يف عداد الكتب املقدسة باعتبار جمموعة هيئتها بصورة رسمية إال يف القرن الرابع بإقرار جممع  

م، لذلك مل تكن أي من هذه الرسائل مصدقة لدى الكنيسة.. وهناك ـ أي يف جممع   325نيقية سنة 

أربعني أو مخسني إنجياًل، وتم انتخاب الرسائل    نيقية ـ تم انتخاب األناجيل األربعة من بني أكثر من 

اإلحدى والعرشين من رسائل العهد اجلديد من بني رسائل ال تعد وال حتىص، وصودق عليها،  

وكانت اهليئة التي اختارت العهد اجلديد هي تلك اهليئة التي قالت بألوهية املسيح، وكان اختيار كتب  

يحية املشتملة عىل تعاليم غري موافقة لعقيدة نيقية  العهد اجلديد عىل أساس رفض الكتب املس 

   ( 1) وإحراقها كلها ( 

والغريب أن الكنيسة هي التي حددت الكتب الصحيحة التي جيب أن ت داَول وألغت الباقي  

واعتربهتا كتبا غري قانونية، ومنها كتب ورسائل للمسيح نفسه، وكتاب ملريم العذراء، وأناجيل أخرى  

 
 .14اإلنجيل والصليب صفحة  ( 1)
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 تالميذه. كثرية للحواريني  

 أال ترى أن هذه املجامع مارست دورا بوليسيا عىل الكتاب املقدس؟ 

 إهنا تريد أن تفرض عىل اهلل ما يقول.. وتريد أن تفرض عىل الكتبة ما يلهم هلم. 

 أتدري رس هذا احلرص من جممع نيقية؟ 

 إنه ليس اإلخالص للكتاب املقدس.. بل هو اإلخالص لالمرباطور. 

كأين بك تريد أن تقول بأن االمرباطور هو الذي حدد الكتب املقدسة، ونفى  انتفضت قائال: 

 غريها. 

لقد قال املؤرخ )  .  قال: أنا ال أقول ذلك.. بل التاريخ.. وحقائق التاريخ.. هي التي تقول ذلك. 

ديورانت ( يف كتابه قصة احلضارة:) وصدر مرسوم إمرباطوري يأمر بإحراق كتب آريوس مجيعها،  

 فاء أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها باإلعدام (  وجيعل إخ 

وقال آدم كالرك يف املجلد السادس من تفسريه:) إن األناجيل الكاذبة كانت رائجة يف القرون  

األوىل للمسيحية، وأن فايرب بسينوس مجع أكثَر من سبعني إنجياًل من تلك األناجيل وجعلها يف ثالث  

 جملدات ( 

 ال تنكر تأثري االمرباطور عىل املجمع. التفت إيل، وقال: أال تز 

صمت، فقال: كل احلقائق التارخيية تدل عىل أنه كان لالمرباطور قسطنطني دور كبري يف جممع  

 نيقية،ألنه كان يعلق أمهية كربى يف تكوين كنيسة واحدة يف إمرباطورية واحدة. 

، وبام أنه طوال سنوات كثرية  لــذلك فقــد كان ينتقي األساقفة املنوط بـهم اإلشرتاك يف املجمع 

كان هناك مقاومةـ  عىل أساس الكتاب املقدسـ  للفكرة القائلة أن يسوع هو اهلل أو ابن اهلل، ويف حماولة  

 حلل اجلدال دعا قسطنطني اإلمرباطور الروماين مجيع األساقفة إىل نيقية. 

مل يتعمد حتى صار عىل   ومل يكن قسطنطني مسيحيا، ومل يتم تعميده  إال يف أواخر حياته، بل 

فراش املوت، وعنه يقول هنري تشادويك يف كتاب )الكنيسة الباكرة(:) كان قسطنطني كأبيه يعبد  
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الشمس التي ال تقهر واهتداؤه ال جيب أن يفرس أنه اختبار داخيل للنعمة، لقد كان قضية عسكرية،  

من أن االنتصار يف املعركة يكمن  وفهمه للعقيدة املسيحية مل يكن قط واضحا، ولكنه كان عىل يقني 

 يف هبة إله املسيحني (  

ومن الثابت تارخييا أن قسطنطني قد أدار املؤمتر بصورة واقعية، فقد كان يشــعر، بل ويترصف  

كرئيس للمجمع، فكان يأمر األساقفة بام جيب عمله، وما جيب تركه، وقد أعلن يف مناســبة أخرى  

يس ( وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة، لـذلك أصبح القيرص  مؤكدًا:) إين أرغب يف قانون كن 

 أسقفها العام )الدويل( املعرتف به. 

ومل يكن غري قسطنطني الذي أدخل ما تعارف عليه بصيغة )هومسيوس( الشهرية يف قرارات  

ثري  جممع نيقية وفرضها عىل األساقفة املعارضني بإستعامل سطوته.. زيادة عىل ذلك، فإنه مل يكن له تأ 

 فّعال وغري مبارش فقط عىل تكوين العقيدة، بل كان أيضًا يصوت معهم. 

 . ( 1) ومثل ذلك حتولت قرارات املجامع األربعة املسكونية األخرى هبذه الطريقة إىل قوانني عامة 

 قلت: أنت تتهم جمامعنا املقدسة. 

.. وكن صادقا يف  قال: ما أكثر ما تستغلون القداسة.. وما أكثر ما تستغلنا القداسة.. أجبني 

 إجابتي. 

 قلت: أيف شك أنت من ذلك؟ 

 قال: أنا ال أشك يف صدقك.. ولكني أخاف من هتربك. 

 قلت: ال بأس.. سأكون مع احلق.. ولو عىل نفيس.. أو عىل قومي. 

قال: أكرب دليل لكم.. بل الدليل الوحيد لكم عىل قدسية أي سفر من األسفار هو ما أقرته  

 الكنسية.. أليس ذلك صحيحا؟ املجامع  

 
انظر املراجع التي حتدثت عن جممع نيقيه: ككتاب تاريخ األمة القبطية، وكتاب ابن البطريق ) ن ظ م اجلوهر ( الذي ألفه   ( 1)

 وحكى فيه تاريخ املجامع، وهو مسيحي طبعًا، وكتاب الروح القدس يف حمكمة التاريخ، للمؤلف روبرت كيل تسلر. 
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 قلت: بىل.. هو صحيح.. وهو مفخرة لنا. 

 قال: فأنتم تعتربون بذلك هذه املجامع معصومة يف آرائها.. بحيث ال ختتار إال املقدس حقيقة. 

قلت: ذلك صحيح.. فهي معصومة يف قراراهتا.. ولوال ذلك ألمكننا مناقشتها فيام ختتاره.. لقد   

املسكوين الفاتيكاين الثاين قوهلم:) إن ما تتضمنه وتعرضه الكتب املقدسة من  جاء يف وثائق املجمع 

حقائق موحاة مكتوٌب كله بوحي من الروح القدس، وتؤمن أمنا الكنيسة املقدسة بموجب اإليامن  

الرسويل أن كتب العهدين القديم واجلديد كلها وبجميع أجزائها مقدسة وقانونية، فاهلل هو مؤلفها  

    ( 1) وحٍي من الروح القدس( مكتوبٌة ب 

قال: فقد قرر املجمع املسكونى اخلامس للكنيسة أن املرأة خالية من الروح الناجية التي تنجيها  

 من جهنم..  

ن   لقَّ وقرر جممع آخر أن املرأة حيوان نجس، جيب االبتعاد عنه، وأنه ال روح هلا وال خلود، وال ت 

ال تدخل اجلنة، وال امللكوت، ولكن جيب عليها اخلدمة  مباديء الدين ألهنا ال ت قَبل عبادهتا، و 

والعبادة، وأن يكمم فمها كالبعري أو كالكلب العقور، ملنعها من الضحك ومن الكالم ألهنا أحبولة  

 الشيطان. 

.. تشكل جملس اجتامعي يف بريطانيا  1500وبناء عىل ذلك.. أو بناء عىل هذه األفكار.. وىف عام  

ع وسائل جديدة لتعذيبهن، وقد أحرق اآلالف منهن وهنَّ أحياء، وكانوا  لتعذيب النساء، وابتد 

يصبون الزيت املغيل عىل أجسامهن فقط ملجرد التسلية.. وحتى ال خيتلف عليك األمر فقد كان  

 القضاة هم رجال الكنيسة.  

 فلامذا ال تقرون بام قالت هذه املجامع؟ 

   قلت: لقد أخطأت هذه املجامع يف هذه القرارات.. 

 قال: فاملجامع يمكن أن ختطئ. 

 
 . 408ملجمع املسكوين الفاتيكاين الثاين ص وثائق ا  ( 1)
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 صمت، فقال: أراك تتهرب. 

 مل أجد بدا من قويل: نعم.. يمكن أن ختطئ..  

قال: والبابا أيضا يمكن أن خيطئ.. فقبل سنوات خرج علينا بابا الفاتيكان باعتذارات رسمية  

الرأي.. إذن البابا والكنيسة  عام قامت به الكنيسة يف سالف عهدها من اضطهاد ملخالفيها يف العقيدة أو  

 واملجامع يمكن أن ختطيء؟ 

 قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

قال: فكيف جتعلون جمامعكم مقدسة؟.. وكيف هتبون هلذه املجامع سلطة تعيني الكتاب  

املقدس؟.. وملاذا ال تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك األسفار الكثرية التي مل يرض عنها أعضاء  

ضوء البحث العلمي املوضوعي الدقيق.. اطلبوها منهم.. واعلموا أهنم لن   املجامع لتدرس عىل 

 يسلموكم شيئا منها.. لقد حاولت ذلك مرارا.. أتدري مل؟ 

 قلت: مل؟ 

قال: ألن سلطتهم ترتبط هبذه األسفار.. ال بتلك األسفار.. وال يمكن ألي جمرم يف الدنيا أن  

 يقدم دليل إدانته. 

 الكلامت الناقصة: 

قليال، ثم قال: هذا هو النوع األول من أنواع النقصان الذي حصل للكتاب املقدس..  صمت 

 وهناك نوع آخر ال يقل خطرا. 

 قلت: ما هو؟ 

قال: إن قومي وقومك مل يكتفوا برفض الكتب التي ال تتناسب مع أذواقهم، بل سمحوا  

 ألنفسهم بتعديل الكتب التي رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهم. 

 قول؟ قلت: ما ت 

قال: ال ختف.. لست أدعي وال أكذب.. لقد ترك القوم أدلة عىل ما فعلوه من خيانة للكتاب  
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 املقدس. 

 قلت: أدلة خيانة!؟  

 قال: أجل.. أال تعلم أنه ال يمكن أن تكون هناك جريمة كاملة!؟  

 قلت: عم تتحدث؟ 

ملنقوصة، والتي  قال: من أكرب األدلة عيل التحريف ما ترى يف الكتاب املقدس من النصوص ا 

 . ( 1) وضعوا مكاهنا نجوما أو نقطا، أو ت ركت فارغة 

هكذا فعل قومنا مع الكتاب املقدس.. لقد وضعوا مكان النصوص الناقصة نجوما أو نقاطا أو  

 خطوطا مستقيمة أو تركوها فارغة. 

أدركت ما يذكره، فقلت: أجل.. هناك أكثر من أربعني موضعا يف أغلب النسخ يف الكتاب  

قدس وضعت خطوط مكاهنا.. وسبب ذلك أهنا مل تكن واضحة يف املخطوطة األصلية، لذلك  امل 

 كان من باب األمانة ما وضعه النساخ مكاهنا من نجوم أو خطوط. 

قال: أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب املقدس.. هل الكتبة كتاب حمققون.. أم أهنم  

 حفظة لكتاب مقدس؟ 

 قلت: هم كتبة، وهم حفاظ. 

 ال: فقد انفردوا بالكتاب املقدس إذن..  ق 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: يف العادة عندما يصعب عىل حمقق أي خمطوطة قراءة ما فيها يلجأ إىل نسخة أخرى.. وهكذا  

 حتى يعرف وجه الصواب.. أليس كذلك؟ 

 
 :» فقلت عن البالية يف الزنى اآلن يزنون زنى معها وهي****« 43عدد23حزقيال: من ذلك عىل سبيل املثال: ( 1)

:الوحي الذي رآه حبقوق النبي 1عدد  1حبقوق ، : أن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني******   5عدد  137مزمور

 وهنا يبدوا أن الوحي الذي رآه حبقوق النبي كان وحيا عظياًم جدًا ورسيا، لذلك وضعوا مكانه خطا.  ،ــــــــــــ    
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 قلت: بىل ..  

الدرجة.. أنتم تزعمون  قال: فكيف مل يفعل هؤالء الكتبة ذلك.. هل كانت النسخ حمدودة هلذه  

 أن للكتاب املقدس نسخا ال حرص هلا. 

صمت، فقال: ال بأس.. لقد حل قومي وقومك املشكلة.. وسوف تأيت أجيال لن تتساءل عن  

 هذا؟ 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: بعد أن أشار الناس إىل هذه الفراغات، واحتاروا فيام كان موجود مكاهنا، وبدأت تثري  

ء جاء من علامئنا من يبيح إكامل الفراغات الناقصة يف هذا الكتاب عىل  الشكوك يف نفوس العقال 

طريقة )أكمل الفراغات(.. كام كنا نتعلم يف املدارس، فاختاروا كلامت عىل مزاجهم، وأكملوا هبا  

 النصوص الناقصة. 

َفِباَم َنْقِضِهم    }التفت إيل، وقال: أال تعلم بأن كتاب املسلمني املقدس أشار إىل هذا.. لقد ورد فيه: 

َّا  ا ممِّ وْا َحظًّ َواِضِعِه َوَنس  ف وَن اْلَكِلَم َعن مَّ َرِّ ل وهَب ْم َقاِسَيًة حي  ْم َوَجَعْلَنا ق  ْم َلعنَّاه  يَثاَقه  وْا ِبِه َوالَ َتَزال   مِّ ر  كِّ ذ 

ْم وَ  م  َفاْعف  َعْنه  ْنه  ْم ِإالَّ َقِلياًل مِّ نْه  بُّ امْل ْحِسننَِي  َتطَِّلع  َعىَلَ َخآِئَنٍة مِّ
ِ  (؟  13)املائدة:    {اْصَفْح إِنَّ اهلّلَ حي 

لقد أخربت هذه اآلية عن هذا التالعب الذي ال يزال مستمرا.. إن اخليانة ال تزال مستمرة..  

 ولسنا ندري متى تنتهي. 

 التبديل ـ    3

 قلت: علمت أدلتك عىل وجود النقصان، فام مرادك من التبديل؟.. وما أدلتك عليه؟ 

ال: من جترأ عىل أن يزيد يف كالم اهلل ما يمليه عليه هواه.. ثم جترأ عىل أن ينقص منه ما ال  ق 

يتناسب مع مصاحله، لن يتخاذل عن أي تبديل قد يتصادم مع هذه املصالح التي اختذها إهلا من دون  

 اهلل. 



 86 

 قلت: أنت تعلل التبديل.. وال تستدل له. 

ل.. أنت ترى املسيح كيف هنض يف وجوه رجال الدين  قال: أحيانا يكون التعليل أعظم استدال 

 اليهودي يف عرصه.. أليس ذلك صحيحا؟ 

قلت: أجل.. بل إنه مل ينهض يف وجه أحد كام هنض يف وجههم، ولذلك مل يقاومه أحد كام  

 قاوموه. 

 ؟ قال: فهؤالء الذين بدلوا أحكام اهلل، وقاوموا رسل اهلل، أال يسهل عليهم أن يبدلوا كالم اهلل 

 قلت: فرق بني اجلواز العقيل، أو اجلواز العادي، وبني الوقوع الفعيل. 

قال: صدقت.. ولكن.. أنت تعلم بأن األحكام العملية، أو العقائد النظرية، مرتبطة بالكتاب  

املقدس.. فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة يف طريقهم.. فهل ترى فيمن قتل األنبياء من  

 ؟ ني تبديل كالم اهلل الورع ما حيول بينه وب 

 قلت: ال أزال مرصا عىل طلب الدليل احليس.. فكل ما تذكره اآلن جمرد استنتاجات. 

قال: سأذكر لك األدلة.. ولكن قبل ذلك.. سأرجع بك إىل الكتاب الذي ال أثق يف كتاب يف  

 العامل مثل ثقتي فيه..  

 قلت: تقصد قرآن املسلمني. 

 منبعها.. اسمع إليه، وهو يقول. قال: أجل.. إنه يعطيك احلقائق من  

ِمَن   }فتح املصحف عىل مواضع حمددة وراح يقرأ بخشوع، وكأنه قديم اجلذور يف اإلسالم: 

ْسَمٍع َوَراعِ  ول وَن َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع َغرْيَ م  ف وَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيق  َرِّ وا حي  ِذيَن َهاد  َنا َلّيًا  الَّ

ْرَنا َلَكاَن َخرْيًا هَل ْم وَ ِبَأْلِسَن يِن َوَلْو َأهنَّ ْم َقال وا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َواْنظ  َأْقَوَم َوَلِكْن  ِتِهْم َوَطْعنًا يِف الدِّ

ْؤِمن وَن ِإالَّ َقِليالً  ْفِرِهْم َفال ي  م  اهللَّ  ِبك   (  46)النساء: {َلَعنَه 

ف وَن   }واسمع ما يقول يف سورة أخرى:  َرِّ ل وهَب ْم َقاِسَيًة حي  ْم َوَجَعْلَنا ق  ْم َلَعنَّاه  َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقه 

ْم ِإالَّ َقِلي  وا ِبِه َوال َتَزال  َتطَِّلع  َعىَل َخاِئَنٍة ِمْنه  ر  كِّ وا َحّظًا مِمَّا ذ  ْم َفاْعف   اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنس  اًل ِمْنه 
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ْم َواْصَفْح  بُّ امْل ْحِسننِيَ َعنْه 
ِ  (  13)املائدة: { ِإنَّ اهللََّ حي 

وَن يِف    }واسمع ما يقول يف موضع آخر من هذه السورة:  َساِرع  ِذيَن ي  ْنَك الَّ ول  ال حَيْز  س  َا الرَّ َيا َأهيُّ

ل وهب  ْم َوِمَن الَّ  ْؤِمْن ق  وا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َومَلْ ت  ِذيَن َقال  ْفِر ِمَن الَّ وَن  اْلك  ع  وَن لِْلَكِذِب َسامَّ ع  ِذيَن َهاد وا َسامَّ

وه  وَ  ذ  ول وَن ِإْن أ وِتيت ْم َهَذا َفخ  ف وَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيق  َرِّ ْؤَتْوه   لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأت وَك حي  ِإْن مَلْ ت 

ِرِد اهللَّ  ِفْتَنَته  َفَلْن مَتْلَِك  وا َوَمْن ي  ل وهَب ْم هَل ْم يِف  َفاْحَذر  َر ق  َطهِّ ِرِد اهللَّ  َأْن ي  ِذيَن مَلْ ي  َله  ِمَن اهللَِّ َشْيئًا أ وَلئَِك الَّ

ْنَيا ِخْزٌي َوهَل ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   ( 41)املائدة: {الدُّ

 قلت: أنت تعلم أن عقيل عقل قاض ال تقنعه إال األدلة القوية. 

يض احلكيم.. ليت كل مسيحي يكون له مثل هذا العقل.. إذن  قال: نعم العقل عقل القا 

 لتوحدت البرشية كلها وجهة واحدة. 

لقد بحثت يف هذا كثريا.. وسأذكر لك أربعة أمور تدلك عىل التبديالت اخلطرية التي أصابت  

 كتابنا املقدس. 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: النسخ، والرتمجات، والطبعات، واملعاين. 

 التبديل األول؟ قلت: فحدثني عن  

 ..  تباين نسخه واختالفها قال: أول تبديل حصل بالكتاب املقدس هو  

 قلت: ما تقصد بذلك؟ 

قال: لقد رأيت أن للمسلمني مجيعا مهام اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا.. ولكن  

 الكتاب املقدس له ثالث نسخ.. كل نسخة ختتلف عن األخرى. 

 وراة. قلت: تقصد النسخ املختلفة للت 

قال: أجل.. فهناك النسخة العربية، وهي املقبولة واملعتربة لدى اليهود ومجهور علامء  

 الربوتستانت، وهي مأخوذة من النسخة املاسورية وما ترجم عنها. 
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وهناك النسخة اليونانية، وهي املعتربة عند النصارى الكاثوليك، واألرثوذكس وهي التي  

 تسمى السبعينية وما ترجم عنها. 

 هناك النسخة السامرية، وهي املعتربة لدى السامريني من اليهود. و 

 قلت: ال حرج يف هذا االختالف.. أليس قرآن املسلمني يقرأ بقراءات خمتلفة؟ 

قال: فرق كبري بني قراءات قرآن املسلمني وهذه النسخ.. إن اخلالف بني القراءات يف قرآن  

ا اللغة العربية.. وليس هلا أي تأثري يف معاين القرآن..  املسلمني ال يعدو الوجوه اللغوية التي تقتضيه 

 .  ( 1) باإلضافة إىل أهنا نقلت تواترا عن نبيهم 

 قلت: ونسخ الكتاب املقدس؟ 

قال: لو أجرينا مقارنة بني النسخ الثالث، وجدنا األدلة الكثرية عىل ما أصاب الكتاب املقدس  

 من تبديل. 

 قلت: أخريا وصلت إىل ما أريد. 

قال: منها االختالف يف عدد األسفار.. فبني النسخ الثالث اختالف كبري يف عدد األسفار..  

 فالنسخة العربية عدد أسفارها تسعة وثالثني سفرًا، وما عدا ذلك ال يعتربونه مقدسًا. 

أما النسخة اليونانية، فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العربية، وهذه األسفار يعتربها  

 األرثوذكس قانونية ومقدسة كام عرفنا ذلك سابقا. الكاثوليك و 

أما النسخة السامرية، فال تضم إال أسفار موسى اخلمسة فقط، وقد يضمون إليها سفر يوشع  

 فقط، وما عداه فال يعرتفون به وال يعدونه مقدسًا. 

 قلت: أعلم كل هذا.. ولكن ما داللة هذا عىل التبديل؟ 

 لة؟ قال: وهل هناك أعظم من هذه الدال 

 قلت: مل أفهم ما تقصد. 

 
 سنعرض احلديث عن هذه الشبهة عند ذكرنا حلفظ القرآن الكريم.   ( 1)
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 قال: أنت زعمت بأن لك عقل قاض حكيم. 

 قلت: أجل.. ولست أدري هل أنت متدحني هبذا، أم تذمني. 

قال: بل أمدحك.. وأصيل هلل أن يملك كل مسيحي عقال مثل عقلك، ومنطقا مثل منطقك..  

 اإليامن الصحيح هو الذي يقوم عىل املنطق الصحيح. 

فر وقفوا بني يديك، ويف يد كل واحد منهم نسخة من كتاب، وكل نسخة  أخربين لو أن ثالثة ن 

من النسخ ختتلف عن األخرى.. وكل منهم يزعم أنه صاحب الكتاب احلقيقي.. قكيف حتكم  

 بينهم؟ 

 قلت: فيم؟ 

 قال: كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة األصلية..  

 النسخة احلقيقية لكتابه. قلت: ذلك سهل.. نتصل باملؤلف، ليبني لنا  

 قال: فإن مات، أو غاب، أو مل يمكن االتصال به؟ 

 قلت: نبحث يف تركته عن املخطوطة األصلية للكتاب لنقارن النسخ املختلفة عليها. 

 قال: فإن مل يرتك املؤلف أي تركة. 

وف..  قلت: ننظر.. لعل النسخ متقاربة.. وأن التفاوت بينها ال يعدو التفاوت بني كلامت وحر 

وحينها أنصحهم أن يضعوا يف اهلوامش ما يضعه املحققون.. فيختارون من كل نسخة ما يتناسب مع  

 املعنى املراد.. وبذلك يرَض اجلميع. 

 قال: فإن كان االختالف شديدا.. بحيث يشمل فصوال كاملة، ومباحث تامة..  

 بعضها. قلت: حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات يف بعض النسخ، أو نقصا يف  

 قال: فكيف تعرف احلقيقة من الزور، واحلق من الباطل؟ 

قلت: ال يمكن ذلك.. سيبقى الشك ال حمالة.. لقد أخربتني عن غياب املؤلف.. وعن غياب  

 النسخة األصلية. 
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قال: فكذلك الكتاب املقدس الذي تتناقلون نسخه.. البد أن يكون بعضكم مصيبا، وبعضكم  

 ن يتيقن دالئل إصابته، وال يمكن للمخطئ أن جيزم بخطئه. خمطئا.. وال يمكن للمصيب أ 

.. ولننتقل إىل حتريف آخر ال  ة عن هذا أكثر من أن نعدها مثل فاأل صمت، فقال:: نكتفي هبذا.. 

 يقل خطرا.. بل هو أخطر التحريفات. 

 قلت: تقصد الرتمجات؟ 

 قال: أجل..  

م اهلل.. وكالم اهلل ينبغي أن يسمعه  قلت: وما وجه اخلطورة فيها.. أليست الكلامت املقدسة كال 

 العامل، مجيع العامل، بلغاته املختلفة؟ 

 ال كلامت املرتمجني املختلطة بأهوائهم.   ، قال: أجل.. ولكن يسمعون كالم اهلل املقدسة 

 قلت: هذا كالم عام.. ال يقبله أي قاض يف الدنيا. 

هؤالء املجرمني الذين راحوا  قال: فاسمح يل سيادة القايض أن أذكر لك من األدلة ما يدين 

 يتالعبون بكالم اهلل املقدس. 

 إهنم ـ سيادة القايض ـ يغريون معنى الكلامت، ويقلبوهنا قلبًا حتى ال تؤدي معناها. 

ثم هم يرتمجون كلامت  .  إهنم يضعون ترمجات لكلامت غري موجودة، ويرتكون كلامت بال ترمجة. 

 بغري معناها. 

 البينة هي احلكم الذي حيكم بني اخلصوم. قلت: هذا مثل ذاك..  

(:) عابرين يف وادي البكاء يصريونه  6/  84قال: لدي بينات كثرية.. اسمع ما يقول )مزمور: 

 ينبوعا أيضا بربكات يغطون مورة ( هذا هو النص الذي ترمجوه إىل العربية. 

 أما أصله الذي ترجم منه.. أي اإلنجليزية.. فهو هذا:  

Psalms: 6:84 : Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain 

also filleth the pools . 
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 قلت: فام الفرق بني األصل والرتمجة؟ 

 قال: الفرق واضح جدا ـ سيادة القايض ـ.. إنه فرق يغري احلقيقة تغيريا تاما. 

 قلت: ما تقصد؟ 

يف النسخة اإلنجليزية ـ وهو اسم علم، وليس له أي معنى يف اللغة    Bacaقال: لقد جاء لفظ  

 اإلنجليزية ـ  

 قلت: سمعت ذلك. 

يف اإلنجليزية إيل   Bacaقال: لكن املرتمجني عندما ترمجوه إىل العربية تعمدوا أن حيولوا كلمة 

ֵעֶמק كة ) العربية، فرتمجوها وادي البكاء، حتى تكون بعيده متاما عن معناها األصيل وادي ب    בְּ

א  כָּ ، والتي تقرأ )بعيمق هبكا(، فرتمجها املرتمجون إىل العربية إىل وادي البكاء، وترمجتها نسخة  ( ַהבָּ

 الرهبانية اليسوعية إىل )وادي الَبَلسان( 

قلت: سمعت هذا.. ولكن ما الفرق بني االسمني.. فسواء سميناها وادي بكة، أو سميناها  

 التسمية. وادي البكاء.. ال ترض  

  ( 1) قال: أرأيت لو وضعنا عىل مجيع مرسحيات )شكسبري( املرتمجة إىل العربية اسم )الشيخ زبري( 

حتى توهم مجيع العرب أن هذه الروايات من كتابة الشيخ زبري، ال من كتابة شكسبري.. هل يقبل ذلك  

 ورثة شكسبري؟ 

 قلت: ال.. ال يقبله ورثة شيكسبري.. وال غريهم..  

فعل قومك مع وادي بكة.. لقد رأوا قرآن املسلمني يسمي مكة التي ولد فيها حممد    قال: فهكذا 

 
م العرب، اعترب أشري هبذا إىل نكتة منترشة عندنا، وهي أن بعض حمبي العربية ممن يزعم أن مصدر كل العلوم واآلداب ه  ( 1)

 شكسبري عربيا، وأن أصل اسمه ) شيخ زبري ( لكن التحريف طال اسمه كام طال اسم ابن سينا وغريه من علامء املسلمني.
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، وهو اسم قديم هلا، فخشوا أن يترسب إىل الناس اسم حممد عرب اسم بكة، فراحوا حيرفون،  ( 1) بكة 

 ثم يسمون التحريف ترمجة. 

جاء فيها:)  جاء الرب  (، فقد 2/  33مل أدر بام أجيبه به.. فقال: ومثل ذلك ما ورد يف )التثنية: 

من سيناء وأرشق هلم من سعري وتألأل من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار رشيعة  

 هلم (  

 هذا هو النص العريب.. أما النص اإلنجليزي، فهو:  

And he said ، The Lord came from Sinai ، and rose up from Seir unto them; he 

shined forth from mount Paran ، and he came with ten thousands of saints: from 

his right hand went a fiery law for them.  (KJV) 

 أجبني ـ حرضة القايض ـ أين ذهبت ترمجة هذه اجلملة: 

and he came with ten thousands of saints(2)  ..   

 إننا ال نجدها يف النص العريب. 

أتدري ما سبب ذلك.. إن هذا النص قد يشري إىل حممد.. فلذلك تعمدوا عدم ترمجته.. إهنا نبوءة  

 . ( 3) رصحية عن فتح مكة التي دخلها حممد، ومعه عرشة آالف مقاتل 

 
دًى لِْلَعاملَنَِي( )آل عمران: : تعاىلكام قال   ( 1) بَاَركًا َوه  َة م  ِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ َل َبْيٍت و   (  96إِنَّ َأوَّ

 

 أي: وجاء مع عرشة آالف فارس.  ( 2)

هذا يف الكتب املطبوعة .. أما يف املواقع التي ينشئوهنا عىل اإلنرتنت، فحدث وال حرج، ومن ذلك ما جاء يف موقع البشارة  ( 3)

http://www.albichara.org/ عىل هذا املوقع 24-21: 4، فقد ورد يف ترمجة النسخة الكاثوليكية إلنجيل يوحنا الفقرة 

ت ها املَرَأة َتأيت ساعٌة فيها َتعب دوَن اآلب ال يف هذا اجلََبل وال يف أ وَرَشليم َأنت   قيني َأيَّ م َتعب دوَن ما ال َتعَلمون تقول:» قاَل هَلا يسوع:» َصدِّ

وِح في  -وقد َحرَضِت اآلن    -وَنحن  َنعب د  ما َنعَلم أِلَنَّ اخلَالَص َيأيت ِمَن الَيهود ولكِن َتأيت ساعٌة   ها الِعباد  الصاِدقون َيعب دوَن اآلَب ِبالرُّ

وِح واحلَّق  «  وح فَعىَل الِعباِد َأن َيعب دوه  ِبالرُّ ريد  اآلب إِنَّ اهللَ ر   واحلَّق فِمثَْل أ ولِئَك الِعباِد ي 
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خطرا.. وهو يف  صمت، فقال:: نكتفي هبذا.. هذه جمرد أمثلة.. ولننتقل إىل حتريف آخر ال يقل  

 نفس الوقت حتريف متطور. 

 قلت: تريد اختالف الطبعات؟ 

قال: أجل.. فأنتم تقومون بتحديث كتابكم املقدسة كل حني ليتناسب مع التطورات املختلفة..  

 أليس كذلك؟ 

صمت، فقال: نعم ـ حرضة القايض ـ أنت ال تكتفي بالتهمة العارية عن الدليل.. ولذلك  

 رية التي تطمئنك إىل احلكم الذي يريض عدالتك.  سأذكر لك األدلة الكث 

رجل(، بينام نرى   3000(:) قتل بنى الوى من عبدة العجل 28عدد 32لقد ورد يف )خروج 

 وما بعدها؟   1844رجل ( ، فلامذ تم تغيريها ىف طبعة    23000:) قتلوا  1844هذ النص يف طبعة  

 هل أخطأ الرب ىف الرقم األول، أم ىف الرقم الثانى؟  

 قلت: هذا خطا مطبعي.. األخطاء املطبعية ممكنة. 

قال: ال بأس.. يمكن أن يكون ذلك خطأ مطبعيا.. ولكن ما تقول فيام ورد يف )صموئيل األول  

ْعِب مَخِْسنَي   19عدد 6 َب ِمَن الشَّ . َورَضَ بِّ وا ِإىَل َتاب وِت الرَّ َب َأْهَل َبْيَتَشْمَس ألهَنَّ ْم َنَظر  (:) َورَضَ

اًل (  َأْلَف رَ  ٍل َوَسْبِعنَي َرج   ج 

(  70لقد أصبح هذا العدد الضخم يف طبعات الكتاب املقدس اإلنجليزية والفرنسية واألملانية ) 

 رجاًل فقط. 

 فمن الذى أعطى لنفسه هذا احلق لتغيري كلمة الرب؟.. أتدري مل فعلوا ذلك؟ 

كذبون عليه لينفوا عنه  صمت، فقال: لقد خافوا أن يتشوه الرب يف أذهان القارئني، فراحوا ي 

 
، حَيني  وقٌت َيعب   قيني يا َامَرأة  :» صدِّ د  النّـاس  فيِه اآلَب، ال يف هذا اجلبَِل وال يف وكان ىف الرتمجة العربية املشرتكه:» قاَل هلا َيسوع 

، ألنَّ اخلالَص جَييء  ِمَن   ، وَنحن  اليَهوَد َنعب د  َمْن َنعِرف  شليَم وأنت م الّساِمرّيـنَي َتعب دوَن َمْن جَتَهلوَنه  ْن سَتجيء  ساَعٌة، أ ور 
اليَهوِد ولكِ

وِح واحلَقِّ « بل جاَءِت اآلَن، َيعب د  فيها العابِدوَن الصاِدقو   َن اآلَب بالرُّ

 حيث نالحظ أن كلمة السامريني واليهود ليست موجودة يف النسخة األصلية.
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 التهمة. 

 قلت: هذه أشياء ال عالقة هلا بالرمحة وغريها.. بل هي أخطاء فردية أكثرها مطبعي. 

قال: ال بأس.. سأذكر لك بعض النصوص الثبات التبديل.. ولدي هنا نسختان: نسخة حديثة  

 هي من كتاب احلياة للعهد اجلديد، لدي منها الطبعة السادسة عرش. 

نفس الوقت نسخة امللك جيمس االنجليزية املعروفة، ولدي معها ما يدعمها من  ولدي يف 

 الطبعة االمريكية القياسية. 

 هيا.. لنحاول املقارنة بني هذه الطبعات: 

.. اسمع ما تقول النسخة العربية  7ولنبدأ برسالة يوحنا االوىل االصحاح اخلامس العدد 

ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم  احلديثة:) فإن الذين يشهدون يف السامء هم  

 واحد (  

 هذا النص خيتفى متاما من النسخة االمريكية القياسية .. انظر. 

نظرت، فرأيت النص موضوعا بني قوسني.. لقد وضعت اجلملة )ىف السامء االب والكلمة  

 والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد( بني قوسني. 

هذه اجلملة قد وضعت بني قوسني.. وهم قد نبهوا يف أول الكتاب إىل أن ما    قلت: أنت ترى أن 

 يوضع بني القوسني غري موجود باألصل. 

قال: وهل ترى القارئ متفرغا لقراءة تنبيهاهتم.. بل اصرب.. يوشك أن ينتزعوا القوسني ليصبح  

 الدخيل أصال. 

بدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي  (:) وهذه هي احلياة األ 3/   17ومن ذلك ما ورد يف )يوحنا:  

 وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته (  

 هذا هو نص النسخة العربية احلديثة، أما النسخة األصلية، فقد ورد فيها النص هكذا: 

And this is life eternal ، that they might know thee the only true God ، and 
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Jesus Christ ، whom thou hast sent  . 

 أتدري.. مل غريوا هذا النص؟ 

 قلت: ال..  

قال: لقد رأوا املسلمني يستخدمون هذا العدد ليستدلوا به عىل أن اهلل واحد، وأن املسيح جمرد  

 ري املعنى كثريا، ولكنها أبعدته عن املعنى املراد.  رسول.. لذلك تم تغيريه هبذه احليلة التي مل تغ 

 أتكفيك هذه النصوص، أم أزيدك؟ 

صمت، فقال: أظن أهنا تكفي.. فالذي جترأ عىل أن يغري نصا واحدا لن حيول أي يشء بينه وبني  

 تغيري غريه. 

 .. فامذا تريد به؟ تبديل املعاين قلت: بقي  

ود  َيد  اهللَِّ   }: ن املسلمني، فقد ورد فيه قال: لقد أشار إىل هذا التحريف اخلطري قرآ  َوَقاَلِت اْلَيه 

ْنِفق  َكْيَف َيَشاء  َوَلَيِزيَدنَّ كَ  وَطَتاِن ي  وا َبْل َيَداه  َمْبس  ِعن وا باَِم َقال  لَّْت َأْيِدهِيْم َول  ْم َما أ ْنِزَل  َمْغل وَلٌة غ  ِثريًا ِمنْه 

ْفراً  وا َنارًا لِْلَحْرِب  ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ط ْغَيانًا َوك  اَم َأْوَقد  لَّ م  اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ك   َوَأْلَقْيَنا َبْينَه 

بُّ امْل ْفِسِدينَ 
ِ  ( 64)املائدة: {َأْطَفَأَها اهللَّ  َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَسادًا َواهللَّ  ال حي 

 قلت: فام تشري هذه اآلية؟ 

ل وا َهِذِه اْلَقْرَيَة   }ري إىل عادة يف اليهود نص عليها ما ورد يف اآلية األخرى: قال: تش  ْلَنا اْدخ  َوِإْذ ق 

ْم َوَسَنزِ  ْم َخَطاَياك  ٌة َنْغِفْر َلك  دًا َوق ول وا ِحطَّ جَّ ل وا اْلَباَب س  ل وا ِمْنَها َحْيث  ِشْئت ْم َرَغدًا َواْدخ  يد   َفك 

 ( 58)البقرة: {امْل ْحِسننِيَ 

 قلت: فام معنى هذا؟ 

ٌة   }) قيل لبني إرسائيل:  قال: لقد فرس حممد هذا، فقال:  دًا َوق ول وا ِحطَّ جَّ ل وا اْلَباَب س  َواْدخ 

     ( 1) (، فدخلوا يزحفون عىل أستاههم، فبّدلوا وقالوا: حطة: حبة يف شعرة ( 58)البقرة:  

 
 (.4479صحيح البخاري برقم ) ( 1)
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 قلت: ما معنى ذلك؟ 

قال: لقد أمروا بالتواضع عند دخوهلم إىل بيت املقدس، فراحوا يتالعبون ويستكربون عىل بالد  

 تراهم يفعلون اآلن.   اهلل وشعوب اهلل.. كام 

 قلت: وما عالقة ذلك بالتبديل؟ 

 قال: هذا أخطر تبديل.. أن تبدل صفات اهلل، ويبدل رشع اهلل. 

 فهم قد بدلوا الصفات، فجعلوا اهلل الكريم شحيحا صاحب يد مقبوضة. 

 وحولوا أوامر اهلل إىل طقوس ال أرواح هلا، وإىل حركات ال مقاصد من خلفها. 

 حسب كتاب املسلمني. قلت: هذا عىل  

قال: ال.. بل هذا عىل حسب كتابنا املقدس.. أال ترى تلك األوصاف التي ألصقناها باهلل، والتي  

 تقشعر من هوهلا القلوب. 

أدركت ما يرمي إليه، فسكت، فقال: ال ختف.. لن أذكر لك ما ورد يف الكتاب املقدس من  

 نصوص يف هذا.. ولعلك ستجد من حيدثك عنها..  

( هذا    8:  1سأذكر لك مثاال واحدا فقط ليكون لك جمرد دليل.. لقد جاء يف سفر ميخا )    ولكني 

ْرَيانًا، َوأ ْعِول  َكَبَناِت آَوى، َوَأْنَتِحب  َكالنَّعَ   اِم (  احلديث عن اهلل:) هِلََذا َأن وح  َوأ َوْلِول  َوَأْميِش َحاِفيًا ع 

ح من الكتاب املقدس:) لأَِلْجَنبِيِّ ت ْقِرض  ِبِربًا  أما يف الرشيعة، فاسمع هذه العنرصية التي تفو 

َك يِف األَْرِض الِتي  لِّ َما مَتَْتدُّ ِإلْيِه َيد  بُّ ِإهل َك يِف ك  ْقِرْض ِبِربًا لِي َباِرَكَك الرَّ َأْنَت َداِخٌل    َولِكْن ألَِخيَك ال ت 

 ( 20:  23ِإلْيَها لَِتْمَتلَِكَها() تثنية  

 حفظ القرآن الكريم  

قلت: لقد عرفنا الشكوك التي يمكن توجيهها لكثري من أسفار الكتاب املقدس.. فلنتحدث  

عن قرآن املسلمني.. هل ترى أنه ظل حمفوظا مثل ما نطق به حممد.. مل يزيدوا حرفا واحدا.. ومل  
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 ينقصوا حرفا واحدا.. ومل  يبدلوا شيئا، ومل يغريوا. 

ي ركن من املكتبة خاص بذلك.. مجعت فيه النسخ  قال: لقد بحثت يف هذا بحثا مضنيا.. بل لد 

 واألسانيد.. وقد خرجت بنتيجة قد ال تعجبك. 

 قلت: ما هي؟ 

قال: إن كتاب املسلمني هو الكتاب الوحيد الذي حفظ.. فلم يزد فيه حرف واحد، ومل ينقص  

 منه حرف واحد، ومل تزده األيام إال ثبوتا ورسوخا. 

 ني دفتي هذا املصحف مما أخرب حممد أنه نزل عليه. أشار إىل مصحف، وقال: كل ما هو ب 

 قلت: إن هذا كالم جممل حيتاج إىل توثيق وأدلة.. أال تعلم أن يل عقل قاض؟ 

 قال: وأنا جاهز لذلك ـ حرضة القايض ـ  

قلت: ما هي أصناف األدلة التي يمكن أن تستدل هبا لكتاب وجد منذ أكثر من أربعة عرش  

 من أوهلا كام فعلنا مع الكتاب املقدس؟   قرنا.. هل سنبدأ احلكاية 

 قال: أجل.. ال مناص ملن يريد أن يبحث يف التوثيق أن يبدأ السند من أوله. 

 قلت: فام أول السند؟ 

 قال: هو حممد.. أليس حممدا هو الذي أخرب بأن هذا القرآن هو كالم اهلل الذي أوحى به إليه؟ 

 لعامل أمجع. قلت: بىل.. ال شك يف ذلك.. وهذا مما يعلمه ا 

قال: وهذا حيوجنا أن نتأكد من أن حممدا قد ألقى إىل أصحابه كل ما أوحي إليه، وأنه مل يمت  

 حتى ترك كتابه يف أيد أمينة. 

 قلت: ذلك صحيح.. وهو نفس ما فعله موسى.. فقد ترك التوراة عند بني هارون. 

 قال: ولكن هناك فرق كبري بني األمرين. 

 قلت: فيم؟ 

قال: لقد ترك موسى األلواح عند سبط واحد من أسباط بني إرسائيل.. لكن حممدا ترك القرآن  
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 عند اجلامهري من الناس من العرب والعجم. 

 والفرق الثاين، أن أصحاب موسى مل حيفظوا عن ظهر قلب كتاهبم، بينام أصحاب حممد حفظوه. 

 يف السطور؟ قلت: أتقصد أن كتاب املسلمني حمفوظ يف الصدور، وحمفوظ  

قال: أجل.. وقد حفظ هبذا األسلوب يف كل فرتات التاريخ بدءا من عهد حممد.. ولذلك  

 ذكرت لك أنه ليس هناك كتاب مقدس يف الدنيا أوثق من كتاب حممد. 

 قلت: هذا الكالم جممل.. وهو حيتاج إىل أدلة كثرية جدا. 

 ولنبدأ بعهد حممد.   قال: األدلة أكثر مما تتصور.. فلندخل البيوت من أبواهبا.. 

 قلت: ولنبدأ بام ذكرت من حفظ الصدور. 

قال: أول يشء قد ال حتتاج له اآلن.. أو قد ال تؤمن به اآلن.. هو أن تعلم بأن حممدا حفظ كل  

 ما أوحي إليه. 

 قلت: هذا يلزمني بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعال، وأنا ال أؤمن بذلك.. وأنت تشاركني يف ذلك. 

.. هل أشاركك يف ذلك، أم ال أشاركك؟.. أنا أشعر بأن كل ما يقوله صحيح..  قال: لست أدري 

 فمحال عىل تلك الشمس العظيمة أن تكذب. 

 قلت: فام الذي حيول بينك وبينها؟ 

قال: نفيس.. وأخي التوأم.. وأشياء كثرية ال يمكنني أن أذكرها لك اآلن.. ولكنه مهام كثرت  

د.. فليس من بينها العقل.. العقل وحده يقف يف معارضة كل  هذه احلجب التي حتول بيني وبني حمم 

 هذه احلجب. 

 قال ذلك بنربة حزينة ختفي آالما لست أدري رسها. 

 قلت: ال عليك.. حدثني عام يراه عقلك.. ودعنا من نفسك. 

قال، وكأنه مل يسمع ما قلت له: أتدري.. إين أقرأ آية من القرآن، فأجدها تنطبق عيل متاما.. لست  

ا    }: ري.. هل أنا هو املقصود منها، أم املقصود منها غريي.. لقد ورد يف كتاب املسلمني أد  وا هِبَ َوَجَحد 
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ّواً  ل  ْم ظ ْلاًم َوع  ه  س   ( 14)النمل:    {َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنف 

إن هذه اآلية تصور نفيس.. فهي مستيقنة باحلقيقة التي تنترش أشعتها، كام تنترش أشعة الشمس..  

 ولكني يف نفس الوقت ال أستطيع أن أنطق باحلقيقة التي يمتلئ هبا قلبي وعقيل ووجداين..  

 قلت: دعنا من هذا.. ولنعد إىل ما كنا فيه. 

غ كل ما أنزل إليه من ربه.. مل ينس حرفا  قال: لقد علمت ـ من خالل القرآن ـ أن حممدا بل 

 ..  ( 1) واحدا 

َك َفال َتْنَسى ِإالَّ    }قلت: ولكن القرآن الكريم أخرب بأن حممدا ينسى.. أمل تقرأ ما ورد فيه:  َسن ْقِرئ 

  (، فهذه اآلية، والتي تليها، تدلـ  بطريق االستثناءـ  عىل أن حممًدا قد أ نيس 7ـ    6)األعىل:    {َما َشاَء اهلل 

 آيات مل جيد من يذكره إياها.. اقرأ اآليتني جيدا.. أال تراها تدل عىل جواز النسيان عىل حممد؟ 

قال: إن ما ذكرته من اآلية ال يدل عىل جواز نسيان حممد القرآن.. بل معنى اآلية:) سنعلمك  

 القرآن، فال تنساه (، فهي تدل عىل عكس ما أوردته من االستدالل.  

 .. إنه حمل الدليل. قلت: واالستثناء!؟ 

قال: لقد ورد االستثناء يف اآلية معلقا عىل مشيئة اهلل، وقد ورد يف النصوص ما يبني أن رب حممد  

إِنَّ َعَلْيَنا مَجَْعه    }شاء أن جيمع قرآنه وبحفظه.. لقد ورد يف القرآن ما يثبت هذا، لقد جاء فيه: 

ْرآَنه   ا َنْحن    }(، وورد فيه: 17)القيامة: {َوق  ا َله  حَلَاِفظ ونَ ِإنَّ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ  (  9)احلجر: { َنزَّ

 أال ترى أن هناك تناقضا لو قلنا بأن حممد نيس بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه اآليات؟ 

أال ترى أن هناك تناقضا بني دعوى النسيان، وبني ما ورد من النصوص التي خترب بأن حممدا قد  

ِذيَن   }مته، أمل تقرأ تلك اآلية التي ال نجد مثلها يف كتبنا: كمل دينه ومتت نعمة ربه عىل أ  اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

ْم نِْعَمتِي  ْم َوَأمْتَْمت  َعَلْيك  ْم ِدينَك  ْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك  ْم َفال خَتَْشْوه  وا ِمْن ِدينِك  َوَرِضيت    َكَفر 

ْسالَم ِدينًا   م  اأْلِ  (؟ 3)املائدة:  {َلك 

 
 سنذكر األدلة الكثرية عىل هذا يف الفصول التالية.   ( 1)
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 قلت: وما تقول يف االستثناء؟.. أراك تتهرب منه. 

قال:  إن من خصائص القرآن الكربى ربانيته، فهو يدل عىل اهلل يف كل آية، بل يف كل لفظة،  

 ويعرف باهلل يف كل حمل حتى ال تنترش الغفلة يف النفوس. 

 قلت: وما عالقة ذلك هبذا املحل؟ 

مل يستثن بذكر اهلل، فقد يتصور من يتصور من أن  قال: لو ذكر القرآن أن حممدا لن ينسى، ثم 

حممدا لن ينسى، ألن له من الذاكرة ما جيعله كذلك.. ولكن االستثناء ربط ذاكرة حممد بمشيئة اهلل  

 وقوة اهلل.. وهو بذلك جيعل له من املدد ما يظل يفتقر إليه لو مل يذكر االستثناء. 

. لو قال االستاذ لتلميذه النجيب احلافظ:) لن  ربام لن تفهم ما أقصد اآلن.. سأوضح لك أكثر. 

 تنجح إال أن أشاء أنا (.. فام نسبة احتامل نجاح هذا التلميذ النجيب، بعد ما قال له أستاذه هذا؟ 

 قلت: تبقى ثابتة.. سينجح هذا التلميذ ال حمالة ما دام بالصفة التي ذكرت. 

 قال: ولكن املعلم ذكر أنه لن ينجح إال بمشيئته. 

ربام يقصد املعلم هنا أن يبني فضله عىل تلميذه.. وأنا نجابة تلميذه وحدها ال تكفي   قلت: 

 لنجاحه، بل حيتاج معها إىل رَض أستاذه عنه. 

 قال: فطبق هذا املثال عىل ما ذكرت من النص.. ففيه اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف. 

 مهام قويت. ولكن مع ذلك ال يمكن أن نثق  يف الذاكرة  قلت:  

قال: وهكذا فعل حممد.. لقد كان حريصا عىل كالم ربه حرصا ال يمكن تصوره.. وقد ذكر  

ْل   }: القرآن هذا، فهو يصف هذا احلرص بقوله  ْقََض ِإَلْيَك َوْحي ه  َوق  ْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ي  َوال َتْعَجْل ِباْلق 

رِّ   }(، ويقول:   114)طه:  {َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم   َ  ( 16)القيامة: {ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل ِبهِ ال حت 

قلت: عرفت حرص حممد عىل حفظ كتابه، فهو كتابه الذي رفع ذكره، وأعىل شأنه.. ولكن من  

 هلذا الكتاب.. وليس هلم من املصالح ما ملحمد.   أتباعه الذي يضمن لنا صدق حفظ  

دعوهم إىل حفظ الكتاب الذي جاء  قال: لقد جعل القرآن وحممد يف أذهان املؤمنني ومهمهم ما ي 
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 به..  

لقد ورد يف القرآن أن هذا الكتاب منزل عليهم وهلم.. هو رسالة من اهلل ليسمعوها ويعوها  

وحيفظوها.. وقد كان ذلك وحده كافيا ليمأل وعيهم بمفرداته وتراكيبه.. إن القرآن يقول للناس  

ْم َأَفال َتْعِقل ونَ َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيك    }الذين أرسل إليهم حممد:  ك  (.. فهو كتاب  10)االنبياء: {ْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكر 

 ذكرهم ورشفهم.. وهل يمكن لعاقل أن ينسى الكتاب الذي يرشفه هذا الترشيف!؟  

وهلذا كان أتباع حممد يمتلئون رسورا بالقرآن الذي ينزل.. لقد كانوا يشعرون بأن اهلل يكلمهم..  

وَرٌة   }، فهو يصف هذه احلالة النفسية وصفا دقيقا، فيقول: لقد ورد هذا يف القرآن  َوِإَذا َما أ ْنِزَلْت س 

ْم َيْستَ  ِذيَن آَمن وا َفَزاَدهْت ْم ِإياَمنًا َوه  ا الَّ ْم َزاَدْته  َهِذِه ِإياَمنًا َفَأمَّ ك  ول  َأيُّ ْم َمْن َيق  ونَ َفِمْنه  (،  124)التوبة: {ْبرِش 

َو لِلَِّذينَ  }ويقول:  ْل ه  َو َعَلْيِهْم َعًمى ق  ْؤِمن وَن يِف آَذاهِنِْم َوْقٌر َوه  ِذيَن ال ي  ًدى َوِشَفاٌء َوالَّ )  { آَمن وا ه 

املنَِِي ِإال   }(، ويقول: 44فصلت:  ْؤِمننَِي َوال َيِزيد  الظَّ ٌة لِْلم  َو ِشَفاٌء َوَرمْحَ ْرآِن َما ه  َون نزل  ِمَن اْلق 

ِلَيْت َعَلْيِهْم  ِإنَّ  }(، ويقول: 82)اإلرساء: {َخَساًرا  ل وهب  ْم َوِإَذا ت  ِكَر اهللَّ  َوِجَلْت ق  ِذيَن ِإَذا ذ  اَم امْل ْؤِمن وَن الَّ

ل ونَ  ِْم َيَتَوكَّ ه  َزاَدهْت ْم ِإياَمنًا َوَعىَل َرهبِّ  ( 2)ألنفال: {آَيات 

إن هذه اآليات تصف املؤمنني، وهم يتسابقون حلفظ كتاب رهبم، وهم مستبرشون بام أنزل  

 ليهم، يبرش بعضهم بعضا به.. فهل ترى مثل هؤالء سينسون ما أنزل إليهم؟ ع 

لقد كان الوحي هو الروح التي أحيت العرب وغريهم من األجناس.. أو كان هو املطر الذي  

نزل عىل صحرائهم امليتة.. وهل يمكن للبدوي أن ينسى الغيث الذي يأتيه بعد اليأس، أو احلياة التي  

   تأتيه بعد املوت!؟ 

نظر إيل، فرآين ساكتا، فقال: لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن حممدا كان يف بيئة مل يكن فيها  

رجال دين.. كان كل من حوله عبيدا أو جتارا أو عامال بسطاء.. لقد كانت قلوهبم كالصفحات  

 البيضاء التي حتفظ ما سجل عليها نقيا صافيا، فال تترصف فيه، وال تعبث به. 

ف حممد هبذه األحوال النفسية اجلميلة التي كان يعيشها أصحابه، وهم يسمعون القرآن،  ومل يكت 
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 بل كان يزيد يف ترغيبهم يف فضل حفظه ووعيه وتدبره.. ليضمن أعظم حفظ له. 

لقد كان يقول هلم:) مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، ومثل الذي  

    ( 1) هده، وهو عليه شديد، فله أجران ( يقرأ القرآن، وهو يتعا 

وكان يقول هلم:) يقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة: اقرأ واصعد، فيقرأ، ويصعد بكل آية  

    ( 2) درجة، حتى يقرأ آخر يشء معه ( 

ويبرشهم بأن حافظ القرآن سيكون شخصية مرموقة يف اآلخرة، بحيث يشفع يف أهله.. لقد  

وحفظه أدخله اهلل اجلنة، وشفعه يف عرشة من أهل بيته كلهم قد استوجب  قال:) من قرأ القرآن 

    ( 3) النار( 

بل يكرم والداه، وتعلو منزلتهام، لقد قال:)  من قرأ القرآن، وعمل بام فيه، ألبس والداه تاجا يوم  

لو كانت فيكم، فام ظنكم بالذي عمل   - القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا 

 .. أتدري ما أثر هذا القول؟   ( 4) ؟( هبذا 

 قلت: ما أثره؟ 

قال: لقد وهب أكثر املسلمني أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن.. ويضمنوا بذلك من الشفعاء  

 ما يقيهم حر جهنم. 

ليس ذلك فقط.. بل كان يبرشهم بأن أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته، فقد قال:) إن هلل أهلني  

 
 رواه البخاري.  ( 1)

 رواه ابن ماجة.  ( 2)

ه  بَِصِحيٍح َوَحْفص  ْبن  رواه ابن ماجه، ورواه  ( 3) ه  إاِل ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَليَْس إِْسَناد  الرتمذي، وقال: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ال َنْعِرف 

ف  يِف احْلَِديِث. َضعَّ َلياَْمَن ي   س 

( ح 4/466 )وأمحد يف مسنده: مسند املْكيني 1453(ح: 2/70أبو داود يف كتاب الصالة باب يف ثواب قراءة القرآن ) ( 4)

15218 . 
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    ( 1) رسول اهلل من هم؟ قال:) هم أهل القرآن، أهل اهلل وخاصته (   من الناس ( قالوا: يا 

قلت: ولكني مع ذلك قرأت حديثا لبعض أصحاب حممد خيرب فيه أنه مل حيفظ القرآن يف عهد  

 النبي إال أربعة.. فكيف توفق بني ما ذكرت، وهذا احلديث. 

 . قال: أجل.. هذه شبهة يتعلق هبا الكثري ليطعنوا يف تواتر القرآن 

 قلت: ومل ال تسميها دليال عىل عدم تواتره؟ 

قال: ألهنا ليست دليال.. لقد بحثت يف هذا بحثا مفصال.. هذا احلديث رواه البخاري يف كتاب  

فضائل القرآن، وقد رصح أنس يف هذه الرواية بصيغة احلرص، وهو الذي تعلق به من تعلق يف إيراد  

 هذه الشبهة. 

 تسميتها شبهة؟ قلت: أال تزال ترص عىل  

قال: سأسميها كام تشتهي.. ولكن اسمع يل.. نص احلديث هو عن أنس بن مالك الذي هو  

ومل جيمع القرآن غري أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل    أحد أصحاب حممد، لقد قال: مات النبي  

 وزيد بن ثابت وأبو زيد قال: ونحن ورثناه. 

قال أربعة   : من مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل ويف رواية قتادة قال: قلت ألنس بن مالك 

    ( 2) كلهم من األنصار: أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من األنصار يكنى أبا زيد ( 

 قلت: هذا احلديث رصيح ال يمكن ألحد أن يفر منه. 

قرآن  قال: أرأيت لو روي حديث آخر يف قوة هذا احلديث من صحايب آخر، يذكر أن حفظة ال 

 يف عهد حممد كانوا أربعامئة، أكنت تقبله، أم ترفضه؟ 

 قلت: دعنا من )أرأيت(.. نحن اآلن أمام حديث رصيح. 

 قال: وهل قال هذا احلديث حممد؟ 

 
 رواه ابن ماجه . ( 1)

 رواه البخاري ومسلم.  ( 2)
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 قلت: لقد قاله بعض أصحابه. 

 قلت: فامذا ذكر؟ 

 قال: لقد أحىص حفظة القرآن يف عهد حممد، فذكر أهنم أربع. 

صحايب آخر، فأخرب بحفظه للقرآن، أو أخرب بحفظ غري األربعة للقرآن..  قلت: أرأيت إن جاء  

 أكنت تصدقه؟.. أم أنك ال تصدق غري أنس؟ 

مل أدر ما أجيبه به.. فقد كنت أدري ما يرمي إليه، فقال: ال شك أنك ستصدقه، ألنه ال ميزة  

وا عن آرائهم أو  ألنس جتعله الناطق الرسمي باسم الصحابة.. فكل صحابة حممد يمكنهم أن يعرب 

 عن إحصائهم. 

 قلت: أجل.. فهل روي يف ذلك يشء يناقض ما قال أنس؟ 

ِتل يوم بئر معونة سبعون مِمَّن مجع القرآن  ،  ( 1) قال: روي الكثري.. لقد ثبت يف الصحيح أنه ق 

 وروي أنه قتل يف وقعة الياممة مثلهم.. هؤالء فقط من قتلوا.. فكيف بمن مل يقتل. 

  حرص أنس لألربعة؟ قلت: وما تقول يف 

قال: يمكنك أن تقول الكثري.. من ذلك أن تقول أن احلرص يف كالم أنس إضايف، ال حقيقي..  

 أي أن قول أنس )َأْرَبَعٌة( ال مفهوم له؛ أي هم أربعة باإلضافة إىل غريهم. 

م مل جيمعوا القرآن   ويمكنك أن تستدل لذلك باستحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابة، وأهنَّ

 له..  ك 

ويمكنك أن تستدل لذلك باختالف الرواية عن أنس يف حتديد األربعة، ففي رواية ذكر أيب  

، ويف رواية أخرى أبو الدرداء مكان أيبٍّ ( 2) ومعاذ وزيد وأبو زيد 
.. وهذا دليل عىل عدم إرادته  ( 3) 

 
 رواه البخاري، ومسلم.  ( 1)

 رواه البخاري ومسلم.  ( 2)

 رواه البخاري.  ( 3)
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 احلرص احلقيقي، ألنه ليس معقوالً أن يكذب نفسه. 

لكن ال عىل أن املراد ما تومهته من احلفظ.. بل عىل مراد  ويمكنك أن تعترب احلرص حقيقيا.. و 

 آخر كان الصحابة يعتنون به، كام اعتنى به من بعدهم. 

 قلت: وماهو؟ 

قال: الكثري من العلوم املرتبطة بالقرآن.. مثل وجوه القراءات، فيكون املعنى حينئذ:) مل جيمعه  

 (  عىل مجيع الوجوه والقراءات التي نزل هِبا إال أولئك  

يِه من فم رسول اهلل   بغري واسطة، بخالف غريهم، الذين حيتمل    أو أن يكون املراد بجمعه تَلقِّ

 أن يكونوا قد تلقوا بعضه بالواسطة. 

ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إال أن حديث أنس لو اعتربناه باملعنى الذي ذكرت من احلرص،  

 فإنه ال يدل عىل انتفاء التواتر. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

ال: ألن كل جزء منه حفظ من خالئق ال حيصون، حيصل التواتر ببعضهم، وليس من رشط  ق 

هم مجيَعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت اجلملة متواترة بال شك، وال   التواتر أن ينقل مجيع 

 . ( 1) أظنك ختالفني يف ذلك 

 قلت: ما الذي تقصد؟ 

أوردت خربا، بعضهم فصل فيه، وبعضهم قرص، ولكن  قال: أرأيت لو أن مجيع وكاالت األنباء  

كل جزء من أجزاء اخلرب اتفق عىل ذكره الكثري.. أكنت تنكر اخلرب.. لكون بعضهم مل يذكر اخلرب  

 كامال؟ 

قلت: ال.. ال يمكنني ذلك.. وإال أغلقت أي وكالة أنباء لتعطي املربر لسائر الوكاالت لتكذيب  

 اخلرب. 

 
 (. 1/200(، واإلتقان )8/668(، وفتح الباري )16/20رشح النووي عىل صحيح مسلم )  ( 1)
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 األمر.. لو فرضنا األمر عىل ما قصدت. قال: فهكذا  

 قلت: هناك يشء آخر قد يكون حمل شبهة. 

 قال: ما هو؟ 

قلت: لقد رأيت دوران أسانيد القراء عىل ثامنية من الصحابة فقط دون غريهم.. أليس ذلك  

 قادحا يف التواتر؟ 

 قال: ألستم جتعلون ناسا معينني يف مؤمتراتكم توكلوهنم بالنطق باسم املؤمتر؟ 

 قلت: أجل.. وال بد من ذلك. 

 قال: فلم مل جتعلوا كل واحد من املؤمترين يتحدث باسم املؤمتر. 

 قلت: ذلك سيكلفهم عنتا.. وسيحتاج الصحفيون حينها الستجواب اجلميع. 

قال: فهكذا األمر يف هذه املسألة.. لقد حفظ الكثري من الصحابة القرآن.. ولكن أسانيد التابعني  

الثامين، ال لعدم وجود غريهم.. بل لكون هؤالء قد تفرغوا للقرآن وتعليمه  توقفت عىل هؤالء 

 وتصحيح القراءات، كام تفرغ الناطقون يف املؤمترات. 

 قلت: فلم اكتفوا بالثامين؟  

قال: أرأيت لو صارت األسانيد ألفا.. من حيفظها.. ومن هيتم هلا.. أال تعلم أن التواتر ال حيتاج  

 سانيد؟ إىل تكلف البحث عن األ 

 قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: عندما يأتيك اخلرب من كم كبري من الناس، فإنك ال هتتم بدرجاهتم، وال التفاصيل املرتبطة  

 هبم، فالناس يف العادة ال جيتمعون عىل الكذب، بل ال يقدرون عىل االجتامع عىل الكذب. 

 قلت: كيف ال يقدرون؟ 

د خمتلفة، ال عالقات تربطهم، وال مصالح  قال: هل يمكن أن تتصور ناسا خمتلفني، من بال 

جتذهبم.. ثم يتفقون بعد ذلك عىل رواية قصيدة ألقاها شاعر يف حفلة من احلفالت.. فيأتون هبا  
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 بحروفها وكلامهتا.. أيظل عندك بعد ذلك شك يف القصيدة، ويف الشاعر الذي قاهلا؟ 

 قلت: ال..  

الناس.. كلهم حيفظه حرفا حرفا، وكلمة  قال: فقد نقل القرآن جيوش من الناس عن جيوش من  

كلمة.. فكيف نتهمهم بالتضييع، مع أنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة إىل احلضارة، ومن  

 اخلمول إىل الشهرة، ومن الذل إىل العزة، ومن الظلامت إىل النور. 

يها.. أفرتى من  لقد كان القرآن هو الدرة اليتيمة التي أخرجتهم من اهلاوية التي كانوا حيبسون ف 

 تكون له مثل هذه الدرة يفرط يف حفظها، أو يتهاون يف نقلها؟ 

قلت: عرفت كيف حفظ القرآن يف الصدور.. وأنا أعلم الذاكرة القوية التي يتمتع هبا البدو..  

حفظ القرآن يف  لكأن ذاكرهتم مسجلة تسجل كل يشء، وال يغيب عنها أي يشء.. فحدثني كيف 

 يف هذه البيئة التي تعتمد عىل الذاكرة أكثر من اعتامدها عىل التوثيق؟ مع كونه كان  السطور  

قال: صدقت يف هذا.. فقد كانت بيئة حممد تعتمد عىل توثيق الصدور أكثر من اعتامدها عىل  

 توثيق السطور.. وهي ناحية مهمة سامهت يف حفظ القرآن. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

للكتبة الكذبة.. فقد تتاح هلم من الفرص ما يمألون كتبهم  قال: توثيق السطور قد يصبح هدفا  

 بالكذب. 

 قلت: وحفظ الصدور؟  

قال: حاول أن ختطئ أي عامي حيفظ القرآن يف حرف واحد منه.. لقد رأيت عاملا حياول مثل  

 هذا مع صبي صغري، فلم يفلح.. حرف واحد مل يستطع أن يضيفه. 

ن ربه:) إنام بعثتك ألبتليك، وأبتيل بك، وأنزلت  لقد ذكرين ذلك بحديث قاله حممد حَيكيه ع 

، فأخرب أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة قد  ( 1) عليك كتابا ال يغسله املاء، تقرؤه نائام ويقظان ( 

 
 رواه مسلم.  ( 1)
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 يصيبها املاء، فيذهب ما فيها من العلم. 

غضا    وعامل آخر جعل من هذا النوع من احلفظ أهم من حفظ السطور هو احلفاظ عىل القرآن 

 طريا باللغة التي كان ينطق هبا حممد.. وهو ما مل يتحقق يف أي كتاب مقدس.. أليس كذلك؟ 

صمت، فقال: بىل.. فأكثر كتبنا منقولة عن العربية إىل اليونانية، ثم نحن ال نقرؤها باليونانية، بل  

 نقرؤها بلغاتنا املحلية. 

فكيف تسنى ملحمد أن حيفظ كتابه هبذا  قلت: ولكن ـ مع ذلك ـ فإن حلفظ السطور أمهيته، 

 األسلوب يف تلك البيئة البدوية األمية؟ 

قال: نعم هي بيئة بدوية أمية.. ولكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون، وكان للعربية حروف مجيلة  

 تكتب هبا.. وكان هلم مقاييس يف الكتابة خيضعون هلا. 

ْن َواْلَقَلِم َوَما   }هلا يف التوثيق، فهو يقول: لقد ذكر القرآن الكتابة، ونوه هبا، ودعا الستعام 

ونَ  ( ففي هذه اآلية قسم بالقلم الذي يكتب به، وبالسطور التي تكتب، والقسم ال  1)القلم: {َيْسط ر 

 يكون إال بمحرتم. 

ِذيَن آَمن وا ِإَذا تَ   }وهو يدعو إىل التوثيق بالكتابة يف أطول آية قرآنية جاء فيها:  َا الَّ َداَيْنت ْم ِبَدْيٍن  َيا َأهيُّ

ْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكت َب َكاَم َعلَّمَ  َسّمًى َفاْكت ب وه  َوْلَيْكت ْب َبْيَنك  ه  اهللَّ  َفْلَيْكت ْب  ِإىَل َأَجٍل م 

ه  َوال َيْبَخْس ِمْن ِذي َعَلْيِه احْلَقُّ َوْلَيتَِّق اهللََّ َربَّ ِذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا  َوْلي ْمِلِل الَّ ه  َشْيئًا َفِإْن َكاَن الَّ

َو َفْلي ْمِلْل َولِيُّه  ِباْلَعْدِل  ِملَّ ه  ( إين أقرأ هذه اآلية، فأجد فيها من  282)البقرة: {َأْو ال َيْسَتِطيع  َأْن ي 

. بل هي قانون حضاري رفيع..  األعامق ما ال أستطيع التعبري عنه.. إهنا ال تتحدث عن الدين فقط. 

 انظر جيدا كم فيها من تنويه بالكتابة وبالكتبة. 

 قلت: حدثني عن كتابة القرآن ال عن كتابة الدين. 

قال: أترى الذي أمر بكتابة ديون قد ال ترض وال تنفع يغفل عن األمر بكتابة القرآن.. لقد كان  

 فلتهم عن كتابته؟ القرآن أهم عندهم من أنفسهم وأمواهلم، فكيف تتصور غ 
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قلت: عرفت حرص أصحاب حممد عىل حفظ كتاهبم.. وال يستغرب منهم ذلك، فقد عاشوا  

مع حممد، وسمعوا منه، بل حفظوا القرآن عىل يديه.. ولكن الشك يعرتي سائر األجيال التي مل  

 تسمع، ومل حتفظ، ومل يكن هلا من اهلمم ما كان ألصحابه؟ 

ان هلا من اهلمم ما ال يقل عن مهم أصحابه.. فلذلك مل تزد  قال: ال.. بل سمعت، وحفظت، وك 

األيام القرآن إال رسوخا.. لقد انربى كل صحايب حافظ يعلم أهله وجريانه وأهل حملته، فصار  

 احلفاظ باآلالف.. بل صاروا عىل مدى العصور ال يعدون وال حيصون..  

املبرشون، وال املسترشقون.. بل  مل يقلها    قلت: أعلم ذلك.. ولكني سأورد عليك شبهة خطرية 

 وال املستغربون. 

أولئك الذين يشهرون سيوف التكفري عىل   ( 1) قال: تقصد ما يقوله املتطرفون من املسلمني 

 إخواهنم. 

قلت: ال هيمني من هم، ولكنهم يذكرون أن الشيعةـ  تلك الطائفة الكبرية من طوائف املسلمني  

 . ـ تنص عىل حتريف القرآن 

 
مع ما هلذه القضية من خطورة إالّ أننا ال نجد صدى هلذا االهتام عند من اهتموا بذكر مقوالت الفرق املختلفة، فال نجد   ( 1)

اهر البغدادي يف )أصول الدين(، وال )الفرق بني الفرق(، وال عند ابن حزم يف هذه التهمة عند األشعري يف )مقاالته(؛ وال عبد الق

 )الفصل يف امللل والنحل(، وال الشهرستاين يف )امللل والنحل(. وهؤالء هم قمة من أرخوا للفرق اإلسالمية وغريها. 

عرضون ألوجه إعجاز القرآن وحفظه ومثل ذلك  علامء الكالم ال نجد كذلك صدى هلذه القضية يف كتاباهتم الكالمية وهم ي

ورعايته من اهلل تعاىل. فيخلو من صدى هذه القضية كتاب )املواقف( لعضد الدين االجيي، و)اإلرشاد( إلمام احلرمني اجلويني، 

 و)رشح املقاصد( لسعد الدين التفتازاين، و)التمهيد( للباقالين، و)أصول الدين(للبزدوي. 

ين فمحمد بن جرير الطربي، ومجال الدين اجلوزي، القرطبي، وأبو الربكات عبدا هلل بن أمحد ونفس املوقف أيضًا عند املفرس

النسفي، وابن كثري، وأبو حيان األندليس، وجالل الدين السيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، وكل هؤالء مل يذكر كلمة واحدة حول 

حات أوردها الفخر الرازي يف تفسريه الكبري يف هذا املوضوع ال تثبت هذه القضية، ال من قريب وال من بعيد اللهم إالّ بعض تلمي

االهتام، بقدر ما توضح طريقة الفخر الرازي يف رد احتجاج القايض عبد اجلبار عىل إنكار ما ذهب إليه بعض اإلمامية من دخول 

 التحريف يف القرآن الكريم، وتبعه يف ذلك اآللويس يف )روح املعاين(.
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قرأت ذلك، وبحثت فيه، فوجدته ال يعدو ما ذكرناه سابقا.. هي جمرد نصوص ضعيفة  قال: لقد  

 تعلق هبا البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق مجيع املسلمون عليه. 

 قلت: ولكن هذا التواتر خترقه هذه الطائفة الكبرية. 

ا القرآن الذي  قال: لقد عشت عمرا بني الشيعة يف ديارهم، ومل أسمعهم يرددون أي قرآن غري هذ 

تراه.. هم حيفظونه كام حيفظه إخواهنم، ويفرسونه كام يفرسونه، وهيتمون برتتيله وإقامة املجالس  

لذلك، سواء بسواء.. فكيف نرتك ما علم ملا جهل؟.. وكيف نرتك التواتر ألجل آحاد ضعيفة ال  

 يمكنها أن تقاوم آحادا صحيحة، فكيف تقاوم التواتر؟ 

 لتي استفاضت.. أال يمكن أن تعترب موقفا؟ قلت: وتلك الرواية ا 

قال: لقد روي مثلها عند إخواهنم من أهل السنة.. وكال الفريقني يرون ضعف ما روي،  

 ويتربؤون منه. 

ومن الروايات الواردة يف كتب أهل السنة ما وري عن عائشة أهنا قالت: )كانت سورة األحزاب  

    ( 1) ب عثامن املصاحف مل يقدر منها إال عىل ما هو اآلن ( مائتي آية، فلام كت   تقرأ يف زمن رسول اهلل  

ومنها ما روي عن عبد اهلل بن عمر: )ال يقولن أحدكم قد أخذت من القرآن كله، وما يدريه ما  

   ( 2) كله؟ قد ذهب منه قرآن كثري ( 

ومنها ما روي عن عائشة قالت: ) لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبري عرشًا ولقد كانت يف  

 ( 3) وتشاغلنا بموته دخل الداجن فأكلها(   يفة حتت رسيري فلام مات رسول اهلل  صح 

ومنها ما روي أن عمر قال لعبد الرمحن بن عوف: )مل جتد فيام أنزل علينا )أن جاهدوا كام  

 
 . 3/81ن: اإلتقا   ( 1)

 . 3/81املصدر نفسه  ( 2)

 .310، تأويل خمتلف احلديث/218، االيضاح/6/269مسند أمحد  ( 3)
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   ( 1) جاهدتم أول مرة( فأنا ال نجدها؟ قال: أسقطت فيام أسقط من القرآن ( 

فنسيت منها سبعني آية ما    ومنها ما روي عن حذيفة قال: )قرأت سورة األحزاب عىل النبي  

   ( 2) وجدهتا( 

ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ اآلية هكذا:) كفى اهلل املؤمنني القتال بعيل بن أيب  

   ( 3) طالب( 

 ريف القرآن؟ قلت: لقد أضفت إىل الشبهة أدلة أخرى.. فالفريقان إذن متفقان عىل حت 

قال: ال.. بل الفريقان متفقان عىل سالمة القرآن من التحريف.. وإنام أوردت لك هذه  

النصوص عن أهل السنة، لرتد هبا عىل املتطرفني الذين يريدون أن يسنوا باملسلمني سنة أقوامنا الذين  

 اختلفوا يف الكتاب املقدس. 

ن من التحريف.. ولكني مل أعرف موقف  قلت: لقد علمت إمجاع أهل السنة عىل سالمة القرآ 

 الشيعة. 

قال: أول ما يدلك عىل هتافت هذا القول هو تربؤ العلامء العدول من الفريقني منه، فقد ذكر  

علامء الشيعة املعتربين الذين هم مراجع الشيعة الكبار إمجاع علامء الشيعة عىل صيانة القرآن من  

والتبديل، ومل خيالف هذا اإلمجاع إال أفراد قالئل ال يعتد   التحريف بالزيادة، والنقصان، والتغيري، 

 بقوهلم. 

وهم يردون ما ورد من ذلك ردا شديدا.. فهي عندهم روايات ضعاف رويت يف كتبهم، كام  

 رويت مثلها يف كتب السنة.  

وهلذا اشتدوا عىل من مجع مثل هذا، أو اهتم به كام هو احلال يف موقفهم من كتاب: فصل اخلطاب  

 
 . 1/106الدر املنثور  2/52، االتقان 2/567كنز العامل  ( 1)

 . 5/180الدر املنثور  ( 2)

 . 5/192املصدر نفسه  ( 3)
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اهلجري، وانتهاًء هبذا القرن،   للنوري، وقد مجعت الكثري من آراء علامء الشيعة ابتداًء بالقرن الرابع 

والتي تدل عىل أن هذه فرية ال أساس هلا من الصحة، وسأقرأ لك مما مجعته ما يدل عىل مدى الكذب  

 الذي يقع فيه هؤالء املتطرفون ليفرقوا به وحدة أمتهم. 

ء  هنض، وأخذ أوراقا متفرقة يف ركن من أركان املكتبة، ثم قال: اسمع ما يقول العدول من علام   

هـ(: )قال مجاعة من أهل اإلمامة إنه مل    381الصدوق )م    قال :  يقرأ   راح   ثم   … الشيعة عىل مر العصور  

ينقص منه كلمة، وال آية، وال سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا يف مصحف أمري املؤمنني من تأويله  

وتفسري معانيه عىل حقيقة تنزيله؛ وذلك كان ثابتا منزالً، وان مل يكن من مجلة كالم اهلل تعاىل الذي هو  

   ( 1) د يسمى تأويل القرآن قرآنًا ( القرآن املعجز، وق 

فقد وضح الصدوق علة ما ورد من نصوص يف حال صحتها، وهي بذلك ال تعدو ما ورد عن  

 السنة من تفسري مثل هذا بأن املراد منه التفسري ال احلقيقة. 

جمموعا مؤلفا عىل   هـ(: )إن القرآن كان عىل عهد رسول اهلل  436وقال السيد املرتَض )م 

عىل مجاعة من الصحابة حفظهم له، وكان يعرض عىل    ليه يف ذلك الزمان حتى عني النبي  ما هو ع 

النبي، ويتىل عليه، وان مجاعة من الصحابة مثل: عبد اهلل بن مسعود، وأيب بن كعب، وغريمها ختموا  

  القرآن عىل النبي عدة ختامت، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل عىل أنه كان جمموعا مرتبا غري مبتور، 

   ( 2) والمبثوث، وأن من خالف من االمامية واحلشوية ال يعتد بخالفهم( 

هـ(: )وأما الكالم يف زيادته، ونقصانه، فمام ال يليق به، ألن الزيادة فيه   461وقال الطويس ) 

جممع عىل بطالهنا، وأما النقصان منه فالظاهر أيضًا من مذاهب املسلمني خالفه، وهو األليق  

وهو الذي نرصه املرتَض ريض اهلل عنه، وهو الظاهر من الروايات.. غري أنه   بالصحيح من مذهبنا، 

رويت روايات كثرية من جهة اخلاصة والعامة بنقصان كثري من آي القرآن، ونقل يشء منه من موضع  

 
 ، املفيد، مكتبة الداوري، قم.54أوائل املقاالت/ ( 1)

 .2، عبداهلل شرب، مكتبة النجاح، طهران ط 25تفسري القرآن الكريم/ ( 2)
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   ( 1) إىل موضع طريقها اآلحاد، وال يستوجب علاًم، فاألوىل اإلعراض عنها وترك التشاغل هبا( 

هـ(: )كان القرآن مصونا من الزيادة، والنقصان كام يقتضيه العقل،  644)  وقال ابن طاووس 

   ( 2) والرشع.. وإن رأي االمامية هو عدم التحريف( 

هـ(: )احلق إنه ال تبديل، وال تأخري، وال تقديم فيه، وإنه مل يزد، ومل    726وقال العالمة احليل )م  

ال ذلك فإنه يوجب التطرق إىل معجزة الرسول  ينقص، ونعوذ باهلل تعاىل من أن يعتقد مثل ذلك، وأمث 

   ( 3) عليه وآله السالم املنقولة بالتواتر( 

هـ(: )علم بالرضورة تواتر القرى، بجملته، وتفاصيله، وكان    877وقال زين الدين العاميل )م  

التشديد يف حفظه أتم، حتى تنازعوا يف أسامء السور، والتفسريات، وإّنام اشتغل األكثر عن حفظه  

التفكري يف معانيه، وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل، وإن مل حيفظه، ملخالفة فصاحته  ب 

   ( 4) وأسلوبه ( 

هـ(: )مانسب إىل الشيعة اإلمامية من القول بالتحريف ليس    1019وقال نور اهلل التسرتي )م  

   ( 5) مجاعة الشيعة( مما قاله جهور اإلمامية، وإنام قاله رشذمة قليلة ال اعتداد هبم يف  

هـ(: )والصحيح أن القرآن  1030وقال الشيخ هباء الدين حممد بن احلسني احلارثي العاميل )م  

العظيم حمفوظ من التحريف، زيادة كانت أو نقصانا بنص آية احلفظ من الذكر احلكيم، وما اشتهر  

   ( 6) عند العلامء( بني الناس من إسقاط اسم أمري املؤمنني يف بعض املواضع، فهو غري معترب  

 
 . 1/15جممع البيان  ( 1)

 هـ. 1407، ابن طاووس، قم منشورات الريض، 193سعد السعود  ( 2)

 هـ. 1401، احليل، قم مطبعة اخليام 121أجوبة املسائل املهناوية/ ( 3)

 .1/45تقيم ، عن الرصاط املس16التحقيق يف نفي التحريف/ ( 4)

 . 26ـ  1/25آالء الرمحن  ( 5)

 املصدر السابق . ( 6)
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هـ(: )واملشهور بني علامئنا األعالم إنه حمفوظ ومضبوط كام أ نزل    1071وقال الفاضل التوين ) 

   ( 1) مل يتبدل، ومل يتغري، حفظه احلكيم اخلبري( 

هـ(: يرد عىل روايات التحريف بأهنا خمالفة للقرآن: )ويرد عىل    1091وقال الفيض الكاشاين ) 

عىل هذا التقدير مل يبق لنا اعتامد عىل يشء من القرآن، إذ عىل هذا حيتمل يف    هذا كله إشكال، وهو إنه 

كل آية منه أن يكون حمرفا، ومغريا، ويكون عىل خالف ما أنزل اهلل، فلم يبق لنا يف القرآن حجة أصاًل،  

،  فتنتفي فائدته، وفائدة األمر باتباعه والوصية بالتمسك به. إن خرب التحريف خمالف لكتاب اهلل 

مكذب له، فيجب رده واحلكم بفساده أو تأويله.. وال يبعد أن يقال: إن بعض املحذوفات كان من  

قبيل التفسري والبيان ومل يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث املعنى، أي حرفوه وغريوا  

   ( 2) يف تفسريه، وتأويله( 

تبع األخبار، وتفحص التواريخ،  هـ(: )إن من ت  1104وقال حممد بن احلسن احلّر العاميل ) 

واآلثار علم علاًم قطعيًا بأن القرآن قد بلغ أعىل درجات التواتر، وأن آالف الصحابة كانوا حيفظونه،  

   ( 3) ويتلونه، وأنه كان عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جمموعًا مؤلفًا( 

عىل عدم الزيادة.. واملعروف  هـ(: )اتفق الكل ؛ ال متانع بينهم   1227وقال حمسن األعرجي ) 

   ( 4) بني أصحابنا، حتى حكي عليه اإلمجاع، عدم النقيصة أيضًا ( 

هـ(: )ال ريب يف أن القرآن حمفوظ من النقصان بحفظ   1228وقال جعفر كاشف الغطاء ) 

ورد  امللك الديان، كام دل عليه رصيح الفرقان، وإمجاع العلامء يف مجيع األزمان، وال عربة بالنادر، وما  

 
 هاشم البحراين، قم ـ إسامعيليان. 113الربهان/ ( 1)

 ، الفيض الكاشاين ـ مؤسسة االعلمي.52ـ  1/51تفسري الصايف  ( 2)

 .166الفصول املهمة/ ( 3)

 .55صيانة القرآن من التحريف/ ( 4)
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   ( 1) من أخبار النقيصة متنع البدهية من العمل بظاهرها( 

   ( 2) هـ(: )إن النقصان يف الكتاب مما ال أصل له(   1262وقال إبراهيم الكلبايس االصبهاين ) 

: )ومن أجل تواتر القرآن الكريم بني عامة املسلمني جياًل  1352وقال حممد جواد البالغي ) 

راءته املتداولة عىل نحو واحد، فلم يؤثر شيئا عىل مادته،  بعد جيل، استمرت مادته، وصورته، وق 

    ( 3) وصورته..( 

هـ(: )وإن الكتاب املوجود يف أيدي املسلمني هو  1366وقال حممد حسني كاشف الغطاء ) 

الكتاب الذي أنزله اهلل إليه صىل اهلل عليه وآله لإلعجاز والتحدي ولتعليم األحكام ومتييز احلالل من  

ال نقص فيه وال حتريف، وال زيادة، واألخبار الواردة من طرقنا، أو طرقهم الظاهرة يف  احلرام، وإنه  

   ( 4) نقصه أو حتريفه ضعيفة شاذة، وأخبار آحاد ال تفيد علام وال عماًل( 

هـ(: )ال يقول أحد من اإلمامية، ال قدياًم وال حديثا: إن   1371وقال حمسن األمني العاميل، ) 

أو كثري، بل كلهم متفقون عىل عدم الزيادة، ومن يعتد بقوهلم متفقون عىل أنه  القرآن مزيد فيه قليل،  

   ( 5) مل ينقص منه، ومن ينسب إليهم خالف ذلك، فهو كاذب مفرت، متجري عىل اهلل ورسوله( 

هـ(: )ومن األدلة عىل اعتقاد اإلمامية بعدم سقوط يشء من    1377وقال رشف الدين العاميل ) 

القرآن الكريم: صالهتم ألهنم يوجبون قراءة سورة كاملة بعد احلمد يف الركعة األوىل، والثانية..  

ن  وصالهتم هبذه الكيفية واألحكام دليل ظاهر عىل اعتقادهم بكون سور القرآن بأمجعها يف زم 

 
 . 20التحريف/التحقيق يف نفي  ( 1)

 . 21التحقيق يف نفي التحريف/ ( 2)

 . 1/29آالء الرمحن  ( 3)

 .133اصل الشيعة وأصوهلا/ ( 4)

 ، حمسن األمني العاميل، دار التعارف.1/51أعيان الشيعة  ( 5)
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   ( 1) الرسول صىل اهلل عليه وآله عىل ما هي عليه اآلن، وإال ملا تسنى هلم هذا القول ( 

هـ(: ).. ال يعرتيه التبديل، والتغيري والتحريف وهذا الذي بني    1384وقال حممد رضا املظفر ) 

أو  أيدينا نتلوه هو نفس القرآن املنزل عىل النبي، ومن أدعى فيه غري ذلك فهو خمرتق، أو مغالط 

   ( 2) مشتبه( 

هـ(: )إن سلف املسلمني كافة، وعلامء اإلسالم عامة منذ بدء   1370وقال حمسن احلكيم ) 

اإلسالم إىل يومنا هذا، يرون أن القرآن يف ترتيب سوره، وآياته، هو كام بني أيدينا، ومل يعتقد أحد من  

   ( 3) السلف يف التحريف( 

مني كانوا قد اعتقدوا بأنه كالم اهلل وليس  هـ(: )وبام أن املسل  1399وقال مرتَض املطهري ) 

   ( 4) كالم البرش، فقد كانوا يقدسونه، وال يسمحون ألنفسهم أن يتالعبوا بكلمة، أو حرف منه( 

هـ( صاحب امليزان: )القرآن حمفوظ بحفظ اهلل عن كل زيادة،    1403وقال العالمة الطباطبائي ) 

ن الذكرية ويبطل كونه ذكرا هلل سبحانه بوجه. فالذي  ونقيصة وتغيري يف اللفظ، أو يف الرتتيب يزيله ع 

   ( 5) بأيدينا منه هو القرآن املنزل عىل النبي صىل اهلل عليه وآله بعينه( 

هـ(، وهو يورد أجوبة عىل األخبار التي يفهم منها القول   1409وقال السيد اخلوئي ) 

طه قراءة وكتابة، يقف عىل  بالتحريف: )إن الواقف عىل عناية املسلمني بجمع الكتاب وحفظه وضب 

بطالن تلك املزعومة )التحريف( وما ورد من أخبار إما ضعيف ال يصلح لالستدالل به، أو جمعول  

تلوح عليه أمارات اجلعل، أو غريب يقيض بالعجب، أما الصحيح منها فريمى إىل مسألة التأويل  

 
 هـ.1386، رشف الدين العاميل، مطبعة النعامن 28أجوبة مسائل جار اهلل  ( 1)

 . 85عقائد اإلمامية/ ( 2)

 .2، حممد حسني الصغري، مكتب االعالم اإلسالمي ط 168اسات قرآنية/در ( 3)

 .14التعرف عىل القرآن الكريم/ ( 4)

 . 12/106امليزان  ( 5)
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، ويورد أدلة حفظ القرآن من  ( 1) والتفسري، وإن التحريف إنام حصل يف ذلك، ال يف لفظه، وعباراته( 

التحريف اللغوي يقول: )إن حديث حتريف القرآن حديث خرافة، وخيال، ال يقول به إال من ضعف  

   ( 2) عقله، أو من مل يتأمل يف أطرافه حق التأمل( 

هـ(: )وبعد فالصحيح من مذهبنا إن كتاب اهلل الكريم الذي   1414وقال السيد الگلپايگاين ) 

لدفتني هو ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه من لدن عزيز حكيم، املجموع املرتب يف زمانه،  بأيدينا بني ا 

وعرصه بأمره بال حتريف وتغيري وزيادة ونقصان، والدليل عىل ذلك تواتره بني املسلمني كال وبعضا  

   ( 3) ترتيبا وقراءة مع توفر الدواعي هلم يف حفظه وإبقائه ونقله بال زيادة ونقيصة( 

 ولكن ما تقول يف كتاب )فصل اخلطاب( الذي يذكر األدلة الكثرية عىل حتريف القرآن؟ قلت:  

قال: لقد وقف علامء الشيعة موقفا متشددا من هذا الكتاب الذي يرجع إليه املتطرفون يف إثبات  

دعاواهم، وألفوا الكتب الكثرية يف ذلك، ومنها كتاب )الرد عىل فصل اخلطاب (، وهو كتاب ضخم،  

 ه عىل روايات فصل اخلطاب واحده واحدة، ونظر فيها واحدا واحدا، وهذا املؤلف معارص له. رد في 

ومنها كتاب )آالء الرمحن يف تفسري القرآن( للشيخ البالغي الذي هو معارص للشيخ النوري،  

 فقد رد عليه بشدة. 

ريعة إىل تصانيف  وقد ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراين تلميذ املحدث املريزا النوري، يف كتاب )الذ 

الشيعة(، حتت عنوان )فصل اخلطاب(، عىل أن املريزا النوري مل يكن معتقدا بمضامني هذه الروايات،  

 ومل يكن معتقدا بكون القرآن ناقصا وحمرفا، مع علمه بأحوال أستاذه وبأقواله.  

ال قول الطائفة،    زيادة عىل هذا، فإنا لو سلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، 

 وقول الواحد ال ينسب إىل الطائفة. 

 
 هـ ش. 1363، السبحاين، طبعة اسالمي، 2/165هتذيب األصول  ( 1)

 .259البيان/ ( 2)

 .64صيانة القرآن من التحريف/ ( 3)
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زيادة عىل هذا كله ملاذا يرجع هؤالء إىل رأي واحد أو اثنني يف إثبات التحريف، ويغفلون عن  

 اجلموع الكثرية التي تنفيه، وتشتد يف نفيه. 

كل ما  قلت: إن قومنا ال يكتفون بالكالم النظري، بل هم ينرشون يف كتبهم، ويف مواقعهم، وب 

 لدهيم من وسائل اإلعالم سورتني من سور القرآن يتصورون أن الشيعة يقولون بقرآنيتهام. 

 ابتسم، وقال: تقصد سورتا الوالية والنورين. 

 قلت: أجل.. وإن سمحت يل سأقرأمها عليك لرتى مبلغ صدقي. 

 قال: وحتفظهام أيضا؟ 

التي نشهرها لالستدالل عىل حتريف  قلت: كيف ال أحفظهام، ومها سالح من أسلحتنا احلادة 

 القرآن. 

األسلوب الركيك قرآنا.. إن العجز يلوح  ذلك  النظم الغريب، و   ذلك ابتسم، وقال: هل تعترب 

 يف ألفاظه وتركيبه ويف كل كلامته..!؟  

 قلت: نحن ال هيمنا ركاكة ألفاظه، بل هيمنا أنه قيل بقرآنيته. 

وغريها ال يملك غري جمرد الدعوى العارية من  قال: ومن قال ذلك.. إن ذاكر هذه النصوص 

 الدليل.. وأنا أحتدى من أتى هبذا أن يذكر إسنادا واحدا هلذه النصوص.. ولو كان إسنادا ضعيفًا. 

قلت: صدقتك يف هذا.. كام صدقتك يف غريه.. ولكن أجبني: هل ترى أن املسلمني سيظلون  

التيارات احلديثة، فيغفلون عن كتاهبم.. ويأيت من    عىل هذا االهتامم بكتاهبم؟.. أال يمكن أن جترفهم 

 يدس فيه بعد ذلك ما يشاء؟ 

قال: لقد وجدت من خالل استقرائي لتأثري األزمات يف حفظ القرآن ناحية مهمة جديرة  

 باالهتامم. 

 قلت: ما هي؟ 

كلام   قال: لقد وجدت أنه كلام تضاءل اهتامم املسلمني بكتاهبم من الناحية التنفيذية لتعاليمه، 
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اشتد حرصهم عليه من ناحية املحافظة عىل حروفه وكلامته.. وكأهنم يقولون يف نفوسهم: نعم نحن  

 قرصنا يف كتابنا.. ولكن مع ذلك لن نحرم األجيال التالية بركات هذا الكتاب. 

 طبق هذه القاعدة عىل عرصنا.. فسرتى العجب العجاب..  

زل ومكتب وسيارة.. حتى غري املسلم حيافظ عىل  إنك ترى القرآن اآلن يف كل مكان.. يف كل من 

 القرآن وحيمله..  

قلت: لقد ذكرتني برجل من أهل بلدي من أملانيا يفكر يف أن يكتب القرآن يف صفحة  

 واحدة..بشكل مجيل. 

قال: ولكنه مل يفكر يف أن يفعل ذلك مع الكتب األخرى.. إن هناك شيئا عجيبا يف هذا الكتاب  

 وإيطاليا تتفننان يف طباعة املصحف بشكل مجيل أنيق.   جيعل دولة كاليابان 

إن القرآن يقرأ اآلن يف كثري من حمطات العامل التلفزيونية واإلذاعية، وهو يرتجم لكل اللغات،  

 وهو يوضع يف أمجل الربامج وأحىل احللل.. وال يكاد يوجد يف الدنيا من جيهله. 

 أراد ان حيفظ كالمه ما قيض له كل هذه اجليوش  أما رس ذلك.. فإين ال أجهله.. إنه لوال أن اهلل 

 املجيشة لتحميه. 

 لقد رأى اهلل تقصري عباده يف حفظ كالمه.. فتوىل حفظه بنفسه. 

 *** 

ما وصلنا إىل هذا املوضع من حديثنا حتى دخل رجل املكتبة، كان يشبهه متاما، بحيث يستحيل    

 التفريق بينهام. 

ملا رآه صاحبي أعاد الكتاب الذي كان حيمله إىل مكانه، وقد بدا عليه بعض الوجل، قلت: ما    

 الذي حصل؟.. من هذا الداخل الذي يشبهك متاما؟ 

هو احلجاب األكرب الذي حيول بيني وبني التمتع بأشعة شمس  قال: هذا أخي التوأم.. هذا 

 حممد.. ليتني أنتهي منه يف يوم من األيام. 
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 قلت: ما تقول يا رجل.. لقد كنت أحسبك عاقال.. فكيف تريد أن تقتل أخاك؟ 

قال: ال.. مل أقصد هذا.. أريد إهناء جدله وهلوه ولغوه وحرصه وكربه.. والذي حيول بيني وبني  

 ق. احلقائ 

 قلت: فكيف تقتل هذه األدواء فيه؟ 

قال: ذلك حيتاج إىل أسلحة كثرية وعلوم كثرية ومهم عظيمة.. ولن أقعد دون ذلك.. وسيأتيك  

اليوم الذي تسمع فيه بانتصار حقي عىل باطيل.. وانتصار عقيل عىل نفيس.. وانتصار روحي عىل  

 طيني. 

 لس معه. قال ذلك.. ثم انرصف إىل أخيه ليبتسم يف وجهه، وجي 

أما أنا فقد انرصفت بحرية جديدة.. وببصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل أشعة  

 حممد. 

يف ذلك املساء عندما عدت إىل بيتي وجدت أخي التوأم حيمل مالزم من الكتاب املقدس قد تم  

نجاز ضخم،  طبعها ذلك اليوم، والرسور يبدو عىل وجهه، وقال: انظر.. لقد قمنا يف هذه الطبعة بإ 

 سيكون له تأثريه الكبري يف نرصة احلقيقة. 

 قلت: هل نقحت الكتاب املقدس؟ 

قال: تستطيع أن تقول ذلك.. إنه إنجاز ضخم سيرس به قومنا كثريا.. وسرتتفع بسببه درجاتنا  

 يف سلم الطريق إىل كريس البابا. 

 قلت: ما فعلت بالكتاب املقدس؟ 

 ني كانا جيثامن عليه كام جتثم العلل عىل القلوب. قال: مل أفعل شيئا سوى أين حذفت قوس 

 قلت: أيف الكتاب املقدس أقواس؟. 

 قال: هناك أقواس أضيفت لتمهد حلذفها.. وقد نلت رشف حذف قوسني منهام. 

 قلت: ما الذي تقصد؟ 
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.. اسمع ما تقول  7قال: انظر هذا النص من رسالة يوحنا االوىل االصحاح اخلامس العدد 

النسخة العربية احلديثة:) فإن الذين يشهدون يف السامء هم ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس  

 وهؤالء الثالثة هم واحد (  

الب والكلمة  نظرت، فرأيت النص موضوعا بني قوسني.. لقد وضعت اجلملة )ىف السامء ا 

 والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد( بني قوسني. 

 قال: أنت ترى أن هذه اجلملة قد وضعت بني قوسني؟ 

قلت: أجل.. رأيتها، وقد علمت أهنم نبهوا يف أول الكتاب إىل أن ما يوضع بني القوسني غري  

 موجود باألصل. 

 القوسني ليصبح النص أصال. قال: فقد قمت أنا وأنت هبذا اإلنجاز الضخم.. لقد نزعت  

 قلت: أال تعترب ذلك حتريفا؟ 

 قال: لقد فعله القديسون من قبيل.. وال يمكن أن أتقدس إن مل أفعله. 

تركته، وانرصفت إىل فرايش.. وقد كان ما سمعته منه أخطر بكثري من كل ما سمعته من  

 صاحبي. 

ويف فرايش مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة  

 التي سلمها يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

لقد أيقنت حينها أن هذا السور األول من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا  

 غري القرآن الكريم. 
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 ثانيا ـ الربانية 

لثاين.. أرسلني أخي إىل مرتجم خبري باللغات األصلية التي كتب هبا الكتاب املقدس،  يف اليوم ا 

 باإلضافة إىل ما وهبه اهلل من مقدرة بالغية تتيح له تقريب البعيد، وحتسني الذميم، وتقديس املدنس. 

أدبية    وكان ألخي مرشوع كبري يف إعادة ترمجة الكتاب املقدس باإلضافة إىل كتبنا الدينية إىل لغة 

رفيعة يفهمها العرب، ويتذوقوهنا.. فالعرب ـ كام عرف أخي، أو كام أوحي له ـ أمة ال تستفزها  

 املعاين، بل تستفزها األلفاظ، وال تسحرها احلقيقة، بل يسحرها البيان. 

ولذلك كان يتصور أن القرآن ما اصطاد قلوب العرب إال بجامل بيانه، وتناسق ألفاظه، وصورة  

 نظمه. 

وحي إيل كام أوحي إليه أن أزين هلذا املرتجم أن يضع الكتاب املقدس يف حلة تشبه حلة  وقد أ 

 القرآن أو تدانيه، ليجذب مجال أسلوبه ما عجز أن يفعله بمعانيه. 

ذهبت إىل هذا املرتجم الذي كان يسكن يف ضاحية املدينة، ويف ربوة منفردة عن الناس، وقد  

 له.. فهو يطل عىل املدينة مجيعا، ويف نفس الوقت ينعزل عنها مجيعا. احتل مسكنه موقعا ممتازا مل أر مث 

اقرتبت من البيت الذي كانت حتيط به حديقة يف غاية اجلامل والتناسق، فاستقبلني حجاب بيته  

بالرتحيب والتفتيش.. كانت االبتسامة ترشق من وجوههم، ومع ذلك كانوا يفتشوين كام تفتش  

 الرشطة املجرمني. 

ررت عليهم.. طلبت من أحدهم أن خيرب هذا املرتجم بوجودي، فقد عقد أخي يل  بعد أن م 

 ميعادا معه. 

 أوصلني إىل دار الضيافة، وهناك بقيت أنتظر صاحبي كام تنتظر الرعية وزراءها..  

 بعد فرتة مل تكن وجيزة جاءين صاحبي، فقلت مازحا: أهال بامللك املرتبع عىل عرشه. 

 لك غريه.. كلنا وكلهم عبيد. ابتسم، وقال: ليس هناك م 
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 قلت: لقد جعلت من قرصك هذا قرصا ملكيا. 

 قال: حتى ال حيتقرين امللوك الذي استعبدوا الرعايا، أو استعبدهتم الرعايا. 

مل أفهم ما كان يقصد، بل دخلت معه مبارشة يف املوضوع، فقلت: جئتك ألجل أمر مهم أرجو  

 أن ال تردين خائبا. 

 د نفسك خائبا. قال: وأرجو أن ال تر 

 قلت: كيف أرد نفيس خائبا؟ 

 قال: إذا طلبت ما ال يمكن ترد نفسك خائبا. 

قلت: ال.. بل هو ممكن سهل.. هو يصب يف صميم اختصاصك.. ألست مرتمجا أديبا تنجذب  

 الكلامت إىل قلمه ولسانه كام ينجذب احلديد إىل املغناطيس؟ 

املعاناة التي تعانيها روحي، وهي تبحث يف قاموس عقيل  قال: هم يقولون ذلك.. وال يدرون 

 عن الكلامت. 

 قلت: أتعلم خري ما يمكن أن توظف فيه تلك املعاناة؟ 

قال: أنبئني.. فال خري يف جهد يذهب إىل خري، ويرتك ما فوقه.. أنا صاحب مهة عالية ال أحب  

 السفاسف، وال أحب لكلاميت أن تقع عىل السفاسف. 

 ولذلك جئتك.. لقد تركت مرتمجي الروايات وجئتك أنت الحرتامك للكلامت. قلت:  

 قال: لقد صدقت يف بحثك، فأوصلك الذي يوصل الصادقني. 

قلت: أنت تعرف أين رجل دين.. وأين زائر ببلدكم.. وال شك أنك تعلم باملرشوع الذي يزمع  

 أخي عىل تنفيذه.. ومل جيد ـ بعد تقليب النظر ـ غريك يصلح له. 

وهو يضع بني يديك ما تشاء من أموال، وما تشاء من مراجع، لتخرج لنا نسخة عربية من  

 الكتاب املقدس ال تقل مجاال عن القرآن الذي انرصف املسلمون بجامله عن حقيقته. 
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 مصادر القرآن الكريم 

 قال: هل تعرف حقيقة القرآن؟ 

يه ما تقول أنت، وما يقول فيه كل  مل أجد ما أقول، فقد فاجأين هبذا السؤال، قلت: أنا أقول ف 

 مسيحي صادق خملص..  

 قال: وما يقول املسيحي الصادق املخلص؟ 

قلت: هو نسخة مشوهة من الكتاب املقدس.. استغل فيه حممد ما أويت من بيان.. ليؤسس دينا  

 من مصادر ال يملكها. 

 يمكنني أن أرى  قال: اسمح يل قبل أن أجيبك إىل ما سألتني أن أزيح عنك هذه الشبهة، فال 

 احلقائق تشوه دون أن أذب عنها.. إن الكلامت التي ال تغري عىل احلقائق كلامت منافقة ال صادقة. 

مل أكن أتصور أن يتحدث معي هذا املرتجم هبذا األسلوب، ولكني مع ذلك شعرت برسور ال  

 رشاحا. أدري سببه.. لقد كانت األحاديث عن حممد ودين حممد وقرآن حممد متأل صدري ان 

قلت ـ بابتسامة متأل أسارير وجهي ـ: قل ما تشاء.. كيل آذان صاغية، فام أحىل احلقيقة املقدسة  

 من الشبهات. 

 قال: أنت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب املقدس. 

 قلت: هكذا يقول كل مسيحي صادق خملص. 

فال يرى إال ما حيب أن  قال: قد يقول هذا كل مسيحي خملص.. يعميه إخالصه عن احلقائق، 

يراه.. ولكن هذا لن يقوله أبدا أي مسيحي صادق.. فالصدق يقتيض البحث املوضوعي املجرد، وهو  

 ما قد يريض اإلخالص، وما قد يسخطه. 

 قلت: تعني االستسالم ألحكام العقل. 

 قال: االستسالم ألحكام احلق.. فاحلق هو الذي حيررنا من الشهوات والشبهات. 
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 ال تقول إذن بام أقول.   قلت: فأنت 

 قال: ما كان يل أن أقول إال ما هداين إليه احلق. 

 : حقائق القرآن 

اَمَواِت َواأْلَْرَض   }سكت قليال، ثم قال: أتعرف من أين جاء حممد هبذه اآلية:  َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ

وٍب  َنا ِمْن ل غ  اٍم َوَما َمسَّ اَم يِف ِستَِّة َأيَّ  ( 38)ّق: {  َوَما َبْينَه 

بادرت إىل اإلجابة من غري حتقيق: مما ورد يف الكتاب املقدس.. فقد جاء فيه:)ألنه يف ستة أيام  

 (. 17:  31السابع اسرتاح وتنفس ( )خروج صنع الرب السامء واألرض، ويف اليوم  

 قال: هل ترى النصان متفقان؟   

 قلت: أجل.. فكال النصني ينص عىل أن خلق السموات واألرض تم يف ستة أيام. 

قال: وهل تريد من القرآن أن يذكر عرشة أيام أو عرشين يوما حتى يتجنب رميه باالستمداد من  

 الكتاب املقدس!؟  

 الكتاب املقدس دليل عىل استمداده منه.   قلت: أجل.. فاتفاقه مع 

قال: أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن األرض كروية.. فهل نزعم أنه كتاب مرسوق، ألن هناك من  

 سبقه إىل ذكر كروية األرض!؟  

 قلت: ال.. فكروية األرض حقيقة ال شك فيها. 

ا.. بل اعتربها  قال: وقد اعترب القرآن خلق السموات واألرض يف ستة أيام حقيقة ال شك فيه 

 من احلق الذي ورد يف الكتاب املقدس.. فلذلك اتفق معه فيها. 

أم أنك تريد أن يربز القرآن ذاتيته، ولو باملخالفة التي تدل بحد ذاهتا عىل أهنا هتدف إىل إبراز  

 الذات، ال إىل إبراز احلقيقة؟ 

 صمت، فقال: تأمل النصني جيدا.. هل ترامها متوافقان؟ 
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 نظر ـ: ال شك يف ذلك. قلت ـ من غري  

بلفظ الستة عن مجيع اآلية القرآنية.. سأقرأ عليك اآلية من جديد.. وأرجو   ت قال: أنت حجب 

 أن تنسى كلمة )الستة( 

 أعاد قراءة اآلية، وقال: هل اكتشفت الفرق؟ 

قلت: أجل.. لقد ذكر القرآن أن اهلل خلق السموات واألرض من دون أن يمسه أي تعب، بينام  

 اب املقدس أن اهلل اسرتاح وتنفس يف اليوم السابع. ذكر الكت 

 قال: فأهيام يتوافق مع العقل؟.. هل هو الطرح القرآين، أم الطرح التورايت؟ 

مل أدر بام أجيبه، فقال: أنت.. وكل مسيحي صادق.. يعلم أن اهلل أعىل وأعظم من أن يصيبه  

و القدوس الذي ال تصيبه األعراض التي  التعب، وأنه أعىل وأعظم من أن حيتاج إىل الراحة.. اهلل ه 

 تصيبنا.   

 قلت: أجل.. ويف الكتاب املقدس ما يدل عىل هذا. 

قال: فالقرآن إذن مل يستمد من الكتاب املقدس هذه املسألة.. بل ذكر هذه املسألة ليصحح هبا  

 خطأ الكتاب املقدس. 

 قلت: كيف عرفت أنه مل يستمد؟ 

وقفت أمام خبري يف الفلك، وذكرت حقيقة فلكية تعرفها،  قال: سأرضب لك مثاال.. لو 

 فوافقك يف بعضها، وصحح لك اآلخر.. هل ترى أنه استمد منك احلقيقة األوىل؟ 

قلت: ال.. هو خبري.. فكيف يستمد مني.. بل إن يف تصحيحه خلطئي دليل عىل أن تلك احلقيقة  

 فتي السطحية. كانت بدهيية عنده، وأنه يعرفها عىل حقيقتها، بخالف معر 

 قال: فهكذا النصوص التي يظهر من القرآن أهنا تتفق مع الكتاب املقدس. 

 قلت: أهي ال تتفق؟ 

 قال: هي تتفق.. وال تتفق..  
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 قلت: مل أفهم. 

قال: لقد رأى القرآن أن الكتاب املقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس، وبام أنه كتاب هداية  

  هذا الكتاب من الصواب واخلطأ، واحلق والضالل. للناس مجيعا، فقد رأى أن يذكر ما يف 

 قلت: فلم مل يأت باجلديد املجرد؟ 

قال: هو أتى باجلديد املجرد.. وأتى باإلصالح.. ألست ترى أن كل األنبياء الذين جاءوا بعد  

 موسى مل ينقضوا الناموس؟.. وأهنم مجيعا اكتفوا برسالة موسى. 

 ذلك. قلت: أجل.. حتى املسيح روي عنه  

 قال: فلامذا تتهمون حممدا أنه لص عىل الكتاب املقدس.. وال تتهمون مجيع األنبياء. 

 قلت: هو مل يكن إرسائيليا. 

 قال: وهل اهلل عنرصي هلذه الدرجة بحيث ال خيتار إال إرسائيليا؟ 

صمت، فقال: لقد ورد يف القرآن تصحيح أوهام املرشكني كام ورد تصحيحه ألوهام أهل  

 ورد تصحيحه لألوهام الكثرية التي تعشش يف عقول البرشية.   الكتاب كام 

نعم أنت ال يعنيك إال دينك.. سأذكر لك أمثلة من الكتاب املقدس ومن القرآن، لرتى كيف  

 صحح القرآن األوهام..  

اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَ   }ال شك أنك تعرف هذه اآلية:  وا َأنَّ السَّ ِذيَن َكَفر  ا  َأَومَلْ َيَر الَّ َ ا َرْتقًا َفَفَتْقَنامه 

ْؤِمن ونَ   َحيٍّ َأَفال ي 
ٍ
ء لَّ يَشْ  ك 

ِ
 ( 30)االنبياء: {َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء

قلت: أجل.. وهي مستمدة مما ورد يف أول الكتاب املقدس:) يف البدء خلق اهلل السموات  

جه املياه. وقال  واالرض. وكانت االرض خربة وخالية وعىل وجه الغمر ظلمة وروح اهلل يرف عىل و 

اهلل ليكن نور فكان نور. ورأى اهلل النور انه حسن.وفصل اهلل بني النور والظلمة. ودعا اهلل النور هنارا  

والظلمة دعاها ليال.وكان مساء وكان صباح يوما واحدا  وقال اهلل ليكن جلد يف وسط املياه.وليكن  

 ( 8- 1/ 1فاصال بني مياه ومياه( )تكوين: 
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هناك فرقا عظيام بني التعبريين.. القرآن يعرب عن احلقائق بشكل قوانني شاملة   قال: أال ترى أن 

ال يمكن أن خترتق.. هو يذكر أن السموات واألرض كانت جمتمعة، ثم تفرقت، وهو نفس ما يقول  

 .. وهو يذكر أن املاء هو مادة أساسية للحياة يف مجيع األشياء.. وهو نفس ما يقول العلم..  ( 1) العلم 

 التوراة قد تضم نفس احلقائق.. ولكنها تعرب عنها بطريقة خرافية.. هي أقرب إىل تعبري  بينام 

 العجائز منها إىل تعبري اهلل. 

 سكت قليال، ثم قال: أال تالحظ فرقا أساسيا.. قد ال تشعر به، وقد ال يشعر به كثري من الناس؟ 

 قلت: ما هو؟ 

حسن.وفصل اهلل بني النور    أ أى اهلل النور قال: يف التوراة نجد حديث غائب.. فهي تقول:) ور 

ا َوَجَعْلَنا    }والظلمة. ودعا اهلل النور هنارا والظلمة دعاها ليال (.. بينام يقول القرآن:  َ  {َفَفَتْقَنامه 

أال تعلم أنه ال يمكن لبرش أن ينسب لنفسه مثل هذا الكالم.. إنه كالم عظيم تنهد له اجلبال..  

 به.. اسمع فقط بعض ما ورد من مادة )خلق( منسوبا إىل اهلل بنون التعظيم: ولكن القرآن يمتلئ  

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَأ َمْسن ونٍ   }  ( 26)احلجر: {َوَلَقْد َخَلْقَنا اأْلِ

اَعَة آَلِتيَ } اَم ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوِإنَّ السَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه  ْفَح  َوَما َخَلْقَنا السَّ ٌة َفاْصَفِح الصَّ

 ( 85)احلجر: {اجْلَِميَل 

ْم    } ْلَناه  يَِّباِت َوَفضَّ ْم ِمَن الطَّ ْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناه  ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَْلَناه  َعىَل َكِثرٍي مِمَّْن  َوَلَقْد َكرَّ

 ( 70)االرساء: {َخَلْقَنا َتْفِضيالً 

اَمءَ    } اَم الِعِبنيَ َوَما َخَلْقَنا السَّ  ( 16)االنبياء: { َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه 

نَّا َعِن اخْلَْلِق َغافِِلنيَ   } ْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما ك   ( 17)املؤمنون: {َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقك 

 ( 49)الفرقان: {لِن ْحيَِي ِبِه َبْلَدًة َمْيتًا َون ْسِقَيه  مِمَّا َخَلْقَنا َأْنَعامًا َوَأَنايِسَّ َكِثرياً   }

ونَ   } ْم هَلَا َمالِك  ا َخَلْقَنا هَل ْم مِمَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأْنَعامًا َفه   ( 71)ّيـس: {َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ

 
 انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف رسالة )معجزات علمية( من هذه السلسلة.  ( 1)
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ْم ِمْن ِطنٍي الِزٍب   } ا َخَلْقَناه  ْم َأَشدُّ َخْلقًا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنَّ  ( 11)الصافات:   {َفاْسَتْفتِِهْم َأه 

قال: هذه جمرد أمثلة عن كلمة واحدة.. ال يمكن لبرش أن ينسب لنفسه هذه  سكت قليال، ثم 

ونَ  }القدرات.. أتتصور أن حممدا يمكن أن يقول:  ا مَل وِسع  اَمَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّ (،  47)الذريات: {َوالسَّ

ْم َسْبعًا ِشَداداً   }أو أن يقول:   ( 12)النبأ: {َوَبَنْيَنا َفْوَقك 

ْم َعىَل   }الذي يدعوه القرآن إىل غاية التواضع واملذلة هلل، يف نفس الوقت  ْل آَذْنت ك  ْوا َفق  َفِإْن َتَولَّ

ونَ   َوِإْن َأْدِري َأَقِريٌب َأْم َبِعيٌد َما ت وَعد 
ٍ
ِل َوَما   }(.. 109)االنبياء: {َسَواء س  ْنت  ِبْدعًا ِمَن الرُّ ْل َما ك  ق 

ْم ِإ  ْفَعل  يِب َوال ِبك  ِبنيٌ َأْدِري َما ي  ِبع  ِإالَّ َما ي وَحى ِإيَلَّ َوَما َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر م  ْل إِْن   }(.. 9)االحقاف: {ْن َأتَّ ق 

وَن َأْم جَيَْعل  َله  َريبِّ َأَمداً  اَم   }(.. 25)اجلـن: {َأْدِري َأَقِريٌب َما ت وَعد  ْم ي وَحى ِإيَلَّ َأنَّ اَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثل ك  ْل إِنَّ ق 

ْم  ِه  ِإهَل ك  ْك ِبِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوال ي رْشِ وا لَِقاَء َربِّ ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن َيْرج 

 ( 110)الكهف: {َأَحداً 

 سكت قليال، ثم قال: لنرتك هذا املثال، ولنأت بمثال آخر يصحح فيه القرآن ما ورد يف كتبنا. 

(.. فهل وافق  1:26ل االنسان عىل صورتنا كشبهنا(  )تكوين لقد ورد يف كتابنا:) وقال اهلل نعم 

 القرآن التوراة عىل هذا؟ 

 قلت: ال.. لقد ورد يف القرآن ما يدل عىل خمالفة اهلل خللقه، وأنه ال يشبهه يشء. 

ِميع  الَبِصري     }قال: أجل.. لقد ورد فيه:  َو السَّ ٌء َوه  مَلْ    }(.. وفيه: 11)الشورى:  {َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

وًا َأَحٌد   ف  ه  ك  ن لَّ وَلْد َومَلْ َيك   ( 4)اإلخالص:  {َيلِْد َومَلْ ي 

(.. وورد  23:  44سكت قليال، ثم قال: لقد ورد يف كتبنا:) استيقظ ملاذا تتغاىف يا رب؟()مزامري  

 (.. فهل يف القرآن ما يوافق هذا؟ 78:65رب كنائم كجبار معيط من اخلمر(  )مزمور فيه:) فاستيقظ ال 

َو احْلَيُّ اْلَقيُّوم  ال   }قلت: ال.. لقد نص القرآن عىل خالف هذا.. فقد ورد فيه:  اهللَّ  ال ِإَلَه ِإالَّ ه 

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ  ه  ِسَنٌة َوال َنْوٌم َله  َما يِف السَّ ذ  ِذي َيْشَفع  ِعْنَده  ِإالَّ بِِإْذنِِه َيْعَلم  َما َبنْيَ  َتْأخ   َمْن َذا الَّ

اَمَواِت َواأْلَ  ْرِسيُّه  السَّ  ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ باَِم َشاَء َوِسَع ك 
ٍ
ء ِيط وَن ِبيَشْ ْم َوال حي  ه   َأْيِدهِيْم َوَما َخْلَفه  ود  ْرَض َوال َيؤ 
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َو اْلَعيِلُّ اْلعَ  اَم َوه   ( 255)البقرة:   {ِظيم  ِحْفظ ه 

(، فهل يف القرآن  2:  1قال: لقد ورد يف كتبنا:) يا رب حتى متى أدعو وأنت ال تسمع؟()حبقوق  

 ما يوافق هذا؟ 

َهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَّه  َيْعَلم     }قلت: ال.. لقد ورد فيه اإلخبار عن سامع اهلل املطلق.. لقد ورد فيه:  َوإِْن جَتْ

َّ َوَأْخَفى  وا إِنَّ اهللََّ َفِقرٌي َوَنْحن  َأْغنَِياء  َسَنْكت ب  َما   }(، وفيه: 7: )طـه {الرسِّ ِذيَن َقال  َلَقْد َسِمَع اهللَّ  َقْوَل الَّ

ول  ذ وق وا َعَذاَب احْلَِريِق  م  اأْلَْنِبَياَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوَنق  وا َوَقْتَله   ( 181)آل عمران: {َقال 

(، وفيها:)  1:12اجلنود اىل متى أنت ال ترحم أورشليم )زكريا قال: لقد ورد يف كتبنا:) يا رب 

هل إىل الدهور يرفض الرب وال يعود للرضا بعد؟ هل انتهت اىل األبد رمحته؟ هل نيس اهلل رأفة أو  

(..  18: 3(، وفيها:) بادت ثقتي ورجائي من الرب ( )مراثي 7: 77نقص برجزه مرامحه()مزمور 

 ا؟ فهل يف القرآن ما يتفق مع هذ 

بسم    }قلت: ال.. القرآن يمتلئ بذكر رمحة اهلل بعباده.. بل إن أول سورة منه تبدأ بالرمحة اإلهلية..  

ِحيِم ) 2( احْلَْمد  هلِلَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي ) 1اهلل الرمحن الرحيم )  مْحَِن الرَّ  )الفاحتة( {( 3( الرَّ

لقرآن والكتاب املقدس يف هذا..  قال: القرآن كله حديث عن الرمحة اإلهلية.. لقد قارنت بني ا 

ِسِهْم اَل َتْقنَط وا    }فلم أجد يف مجيع كتبنا نصوصا كهذه النصوص..:  ف وا َعىَل َأنف  ِذيَن َأرْسَ ْل َيا ِعَباِدَي الَّ ق 

ِحيم    ور  الرَّ َو اْلَغف  ن وَب مَجِيعًا ِإنَّه  ه  مْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفر  الذُّ ْم ِإَلٌه َواِحٌد ال    }(..  53)الزمر:  {ِمن رَّ َوِإهَل ك 

ِحيم   مْحَن  الرَّ َو الرَّ ْل هلِلَِّ َكَتَب َعىَل َنْفِسِه    }(..  163)البقرة: {ِإَلَه ِإالَّ ه  اَمَواِت َواأْلَْرِض ق  ْل ملَِْن َما يِف السَّ ق 

مْحََة  ْؤِمن وَن بِآياِتنَ  }(.. 12)األنعام: {الرَّ ِذيَن ي  ْم َعىَل َنْفِسِه  َوِإَذا َجاَءَك الَّ ْم َكَتَب َربُّك  ْل َسالٌم َعَلْيك  ا َفق 

وٌر َرِحيمٌ  وءًا ِبَجَهاَلٍة ث مَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَّه  َغف  ْم س  مْحََة َأنَّه  َمْن َعِمَل ِمْنك    }(..  54)األنعام: {الرَّ

ْذِهبْ  ِة إِْن َيَشْأ ي  مْحَ و الرَّ ِة َقْوٍم  َوَربَُّك اْلَغنِيُّ ذ  يَّ رِّ ْم ِمْن ذ  ْم َما َيَشاء  َكاَم َأْنَشَأك  ْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن َبْعِدك  ك 

ه  َعِن اْلَقْوِم   }(.. 133)األنعام: {آَخِرينَ  َردُّ َبْأس  ْم ذ و َرمْحٍَة َواِسَعٍة َوال ي  ْل َربُّك  ب وَك َفق  َفِإْن َكذَّ

ْفِس   }(..  147)األنعام: {امْل ْجِرِمنيَ  وه  َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرمْحََت  َوال ت  وا يِف اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدع  د 



 131 

 ( 56)ألعراف: {اهللَِّ َقِريٌب ِمَن امْل ْحِسننِيَ 

لَّ   }ابحث يف مجيع كتبنا.. بل يف مجيع كتب الدنيا، فلن جتد آية كهذه اآلية:  َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ك 

 
ٍ
ء  ( 156)ألعراف:  {يَشْ

:  19ملوك 2، ثم قال: يف كتبنا املقدسة هذا النص:) افتح عينيك يا رب، وانظر ) سكت قليال 

 (.. فهل يف القرآن ما يتفق معه؟ 16

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَّ     }قلت: ال.. القرآن خيرب عن برص اهلل املطلق.. ففيه:  ِإنَّ اهللََّ َيْعَلم  َغْيَب السَّ

َفاْسَتِقْم َكاَم أ ِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَّه  ِباَم   }(، وفيه: 18ت: )احلجرا {َبِصرٌي ِباَم َتْعَمل وَن 

 ( 1121)هود: {َتْعَمل وَن َبِصريٌ 

ْل َمْن َربُّ   }قال: بل أخرب القرآن أن من ال يبرص ال يستحق أن يكون إهلا.. اسمع إليه:  ق 

ْل َأفَ  ِل اهللَّ  ق  اَمَواِت َواأْلَْرِض ق  ْل َهْل  السَّ ًا ق  ِسِهْم َنْفعًا َوال رَضّ وَن أِلَْنف  ونِِه َأْولَِياَء ال َيْمِلك  ْم ِمْن د  ْذت  َ اختَّ

وا َكَخلْ  َكاَء َخَلق  َ ِقِه َفَتَشاَبَه  َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصري  َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّل اَمت  َوالنُّور  َأْم َجَعل وا هلِلَِّ رش 

ار  اخْلَْلق  َعَليْ  َو اْلَواِحد  اْلَقهَّ  َوه 
ٍ
ء لِّ يَشْ ِل اهللَّ  َخالِق  ك   ( 16)الرعد: {ِهْم ق 

 قلت: أجل.. هناك نصوص كثرية تدل عىل ذلك. 

(، وفيها:)  44:  26قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة:) قال الرب: وأنكث ميثاقي معهم ()الويني 

عىل مسيحك، نقضَت عهد عبدك،    قلَت يا رب:) ال أنقض عهدي ( لكنك رفضت ورذلَت، غضبَت 

نجسَت تاجه يف الرتاب.. فّرحَت مجيع أعدائه. رددَت حّد سيفه ومل تنرصه يف القتال.. حتى متى يا  

 ( 8:  14(، وفيها:) ال تنقض عهدك معنا ( )ارميا  19:  89رب ختتبىء كل االختباء )مزمور 

 أيف القرآن مثل هذا؟ 

وا َلْن    }بوعده، وعدم وقوع التبديل عىل كلامته، ففيه: قلت: ال.. لقد ورد يف القرآن وفاء اهلل   َوَقال 

ِْلَف اهللَّ  َعْهَده  أَ  ْم ِعْنَد اهللَِّ َعْهدًا َفَلْن خي  َْذت  ْل َأختَّ وَدًة ق  امًا َمْعد  َنا النَّار  ِإالَّ َأيَّ ول وَن َعىَل اهللَِّ َما ال  مَتَسَّ ْم َتق 

ونَ  ِْلف  امْلِيَعادَ َربَّ }(، وفيه: 80)البقرة: {َتْعَلم  )آل  {َنا ِإنََّك َجاِمع  النَّاِس لَِيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه إِنَّ اهللََّ ال خي 
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ِْلف  امْلِيَعادَ   }(، وفيه: 9عمران:   ( ( 31)الرعد:  {َحتَّى َيْأيِتَ َوْعد  اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ ال خي 

مللتوي تكون ملتويًا (  قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة:) مع الطاهر تكون طاهرا، ومع ا   

(، وفيها:) ال تقرض أخاك بربا.. لألجنبي تقرض بربا، ولكن ألخيك ال تقرض  27: 22صمو 2) 

بربا لكي يباركك الّرّب إهلك يف كّل ما متتد إليه يدك يف األرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها ()تثنية  

يده ممّا أقرض صاحبه. ال يطالب   (، وفيها:) هذا هو حكم اإلبراء: يربى كّل صاحب َدْين 19: 23

(، وفيها قول املسيح:)  1: 15صاحبه وال أخاه. ألّنه قد نودي بإبراء للّرّب. األجنبي ت طالب()تثنية 

 اْلِكاَلِب ()مّتى  
ِ
َراء ْطَرَح جِلِ ْبز  اْلَبننَِي َوي  ْؤَخَذ خ  َواِب َأْن ي   ( 26:  15َلْيَس ِمَن الصَّ

 أيف القرآن مثل هذا؟ 

َهَداء هلِلِّ َوَلْو َعىَل   }لقد ورد يف القرآن:  قلت: ال..  اِمنَي ِباْلِقْسِط ش  ون وْا َقوَّ ِذيَن آَمن وْا ك  َا الَّ َيا َأهيُّ

ْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواألَْقَرِبنَي  ِسك  ْم ِمْن َذَكٍر َوأ ْنَثى   }(، وفيه: 135)النساء: {َأنف  ا َخَلْقَناك  َا النَّاس  ِإنَّ َيا َأهيُّ

ْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ َوَجعَ  ْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاك  وبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرف وا ِإنَّ َأْكَرَمك  ع  ْم ش   (  13)احلجرات: {ْلَناك 

:  3قال: يف كتبنا املقدسة:) ألنه هكذا أحب اهلل العامل حتى أعطى ابنه مولوده الوحيد()يوحنا 

 ( 7:2رار الرب الذي قال يل: أنت إبني. أنا اليوم ولدت َك ()مزمور (، وفيها:) قال داود: إين أعلن ق 16

 وفيها النصوص الكثرية مثل هذا.. أيف القرآن مثل هذا؟ 

ْبَحاَنه    }قلت: ال.. لقد تشدد القرآن يف مثل هذه األلفاظ.. بل ورد فيه:  ََذ اهللَّ  َوَلدًا س  َوَقال وا اختَّ

َمَواِت َواأَل  لٌّ َله  َقاِنت وَن ) َبْل َله  َما يِف السَّ َمَواِت َواألَْرِض َوِإَذا َقََض َأْمرًا َفِإنَّاَم  116ْرِض ك  ( َبِديع  السَّ

ون  )  ْن َفَيك  ول  َله  ك  مْحَن  َوَلدًا )   }وفيه:   ، )البقرة( {( 117َيق  ََذ الرَّ (  89( َلَقْد ِجْئت ْم َشْيئًا ِإّدًا ) 88َوَقال وا اختَّ

َبال  َهّدًا )  رُّ اجْلِ
َمَوات  َيَتَفطَّْرَن ِمْنه  َوَتنَشقُّ األَْرض  َوخَتِ مْحَِن َوَلدًا ) 90َتَكاد  السَّ ( َوَما  91( َأْن َدَعْوا لِلرَّ

مْحَِن َأْن َيتَّخِ  مْحَِن َعْبدًا  92َذ َوَلدًا ) َيْنَبِغي لِلرَّ َمَواِت َواألَْرِض ِإالَّ آيِت الرَّ لُّ َمْن يِف السَّ ( إِْن ك 

 )مريم( {( 93) 

قال: أيف الكتاب املقدس مثل هذا:) قالت مريم للمالك: كيف يكون هذا )أمحل بولد( وأنا  
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 (؟   لست أعرف رجال؟ فقال هلا املالك: الروح القدس حيّل عليك. وقوة العيل تظّلك 

ون  يِل َوَلٌد َومَلْ َيْمَسْسنِي َبرَشٌ َقاَل   }قلت: لقد ورد يف القرآن قوله بدل ذلك:  َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيك 

ون   ن َفَيك  ول  َله  ك  ل ق  َما َيَشاء  ِإَذا َقََض َأْمرًا َفِإنَّاَم َيق   ( 47)آل عمران:    {َكَذلِِك اهلّل  خَيْ

ذه النصوص:) قال اهلل لبني ارسائيل: حني متضون من أرض  قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة ه 

فرعون: ال متضوا فارغني. بل تطلب كل امرأة من جارهتا أمتعة: فضة وذهب وثيابًا. وتضعوهنا عىل  

(، وفيها:) وفعل بنو ارسائيل بحسب قول موسى:  21:  3بنيكم وبناتكم فتسلبون املرصيني ()خروج 

متعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة يف عيون املرصيني فسلبوا  طلبوا من املرصيني أمتعة فضة وأ 

 ( 35:  12املرصيني()خروج 

 فهل يف القرآن مثل هذا؟ 

ْل ِإنَّ    }قلت: ال.. لقد ورد يف القرآن:  ا ق  وْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َواهلّل  َأَمَرَنا هِبَ َوِإَذا َفَعل وْا َفاِحَشًة َقال 

وَن  ول وَن َعىَل اهلّلِ َما اَل َتْعَلم  ر  ِباْلَفْحَشاء َأَتق  ر  ِباْلَعْدِل   }(، وفيه: 28)األعراف: {اهلّلَ اَل َيْأم  إِنَّ اهلّلَ َيْأم 

وَن  َواإِلْحَساِن وَ  ر  ْم َتَذكَّ ْم َلَعلَّك  ْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َوامْل نَكِر َواْلَبْغِي َيِعظ ك  )النحل:  {ِإيَتاء ِذي اْلق 

وا بِ  }(، وفيه: 90 م  ك  َؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإىَل َأْهلَِها َوِإَذا َحَكْمت ْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ ْم َأْن ت  ك  ر  اْلَعْدِل  إِنَّ اهللََّ َيْأم 

ْم ِبِه ِإنَّ اهللََّ َكاَن َسِميعًا َبِصرياً   ( 58)النساء: {إِنَّ اهللََّ نِِعامَّ َيِعظ ك 

قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة:) أنا هو الرب.. أفتقد ذنوب اآلباء يف األبناء ويف اجليل الثالث  

 (.. أيف القرآن مثل هذا؟ 21:  14عيا (، وفيه:) هّيئوا لبنيه قتاًل بإثم آبائهم ()أش 7:  5والرابع ()تثنية 

لُّ َنْفٍس    }قلت: ال.. لقد ورد يف القرآن:   َوالَ َتْكِسب  ك 
ٍ
ء لِّ يَشْ َو َربُّ ك  ْل َأَغرْيَ اهلّلِ َأْبِغي َرّبًا َوه  ق 

ْم َفي َنبِّئ ك   ك  ْرِجع  م مَّ وَن ِإالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزر  َواِزَرٌة ِوْزَر أ ْخَرى ث مَّ ِإىَل َربِّك  َتِلف  نت ْم ِفيِه خَتْ )األنعام:  {م ِباَم ك 

وِن اهللَِّ  }(، وفيه: 164 َز ِبِه َوال جَيِْد َله  ِمْن د  ْ وءًا جي  ْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل س    َلْيَس ِبَأَماِنيِّك 

 ( 123)النساء: {َولِّيًا َوال َنِصرياً 

عربوا يف املدينة وراءه )أي هيوذا( وارضبوه: ال تشفق أعينكم  قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة:) ا 
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وال تعفوا: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء: أقتلوا للهالك.. نّجسوا البيت وامألوا الّدور  

 ( 5:  9)حزقيال   ( قتىل.. وأنا أيضًا ال تشفق عيني 

ْم هَل َو َخرْيٌ   َوإِْن َعاَقْبت ْم َفَعاِقب وا  }قلت: ال.. لقد ورد يف القرآن:  ت  وِقْبت ْم ِبِه َوَلِئْن َصرَبْ ِبِمْثِل َما ع 

اِبِرينَ   (  126)النحل: {لِلصَّ

قال: بل ورد يف القرآن األمر بالرمحة باملقاتلني أنفسهم بأن يكتفى باإلجهاز عليهم، أو جرحهم  

ِذيَن آَمن وا َسأ ْلِقي يِف  ِإْذ ي وِحي َربَُّك ِإىَل املاَْلئَِكِة َأينِّ  }حتي يتمكن من أرسهم، ففيه:  ْم َفَثبِّت وا الَّ َمَعك 

لَّ َبَنانٍ  ْم ك  ب وا ِمْنه  ب وا َفْوَق اأْلَْعَناِق َوارْضِ ْعَب َفارْضِ وا الرُّ ِذيَن َكَفر  ل وِب الَّ  ( 12)ألنفال: {ق 

سكت قليال، ثم قال: لقد ورد يف كتبنا املقدسة:) إذن: نحسب أن االنسان يتربر بااليامن بدون  

 (.. فهل ورد مثل هذا يف القرآن؟ 28:  3أعامل الناموس ()رومية 

ِذيَن    }قلت: ال.. لقد ورد فيه:  ْفَتن وَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ ْم اَل ي  وا آَمنَّا َوه  ول  وا َأن َيق  ك  رْتَ َأَحِسَب النَّاس  َأن ي 

وا َوَلَيْعَلمَ  ِذيَن َصَدق  ْؤِمنًا   }(، وفيه: 3)العنكبوت: {نَّ اْلَكاِذِبنيَ ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَّ  الَّ َأَفَمن َكاَن م 

اًل  ْم َجنَّات  امْلَْأَوى ن ز  احِلَاِت َفَله  ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ ا الَّ وَن َأمَّ ِباَم َكان وا  َكَمن َكاَن َفاِسقًا الَّ َيْسَتو 

 ( 19)السجدة:  {َيْعَمل وَن  

لت: لقد ورد يف كتبنا املقدسة هذا النص العظيم:) ال  سكت، فاغتنمت فرصة سكوته، فق 

تقاوموا الرش، بل من لطمك عىل خدك األيمن فحّول له اآلخر أيضًا. ومن أراد أن خياصمك ويأخذ  

 (.. فأين هذا يف كتابه الذي جاء باجلهاد؟ 38:  5ثوبك فاترك له الرداء أيضًا ()متى 

بُّ  َوَجَزاء َسيَِّئةٍ  }قال: لقد جاء يف القرآن: 
ِ ه  َعىَل اهللَِّ ِإنَّه  اَل حي  َها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجر  ْثل   َسيَِّئٌة مِّ

املنَِِي   (.. لقد ذكرت هذه اآلية العدل والفضل، حتى ال يعول املجرم عىل الفضل،  40)الشورى:  {الظَّ

 فيقدم عىل إجرامه. 

بُّوَن َأن َيْغِفَر اهللَّ   َوْلَيْعف    }: وفيه الفضل املحض املصحوب بالرتغيب العظيم 
ِ وا َأاَل حت  وا َوْلَيْصَفح 

ِحيٌم   وٌر رَّ ْم َواهللَّ  َغف   ( 22)النور:  {َلك 
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 : قصص القرآن 

قلت: وعيت كل هذا، وأنا أسلمه لك، ولكن مل ذكر القرآن نفس القصص التي وردت يف  

 كتبنا.. أليس ذلك سطوا؟.. أليست تلك خيانة؟ 

القرآن.. بل هو من دالئل صدق كتبنا يف تلك القصص.. ولكن هل  قال: هذا من دالئل صدق  

 ترى ما ورد يف القرآن من قصص هو نفس ما ورد يف كتبنا؟ 

 قلت: أجل..  

 قال: قصة داود مثال ترى أهنا نفس قصة داود عندنا.. أم أن اسم داود فقط هو الذي نتفق عليه؟ 

 قلت: بل نتفق عىل االسم واملسمى. 

القرآن الثناء الطيب عىل داود األواب الشكور املنيب الساجد.. الذي مل تذكر  قال: لقد ورد يف 

 له أي خطيئة.. فهل هو نفس داود الذي عندنا. 

سكت، فقال: أنت تعلم أنه خمتلف.. داود الذي يف كتابنا وأوالده ال خيتلف عن أي منحرف  

ن له من الشهامة، فلم يقع فيام وقع  من املنحرفني الذين تعج هبم الشوارع.. بل إن من املنحرفني من كا 

 . ( 1) فيه داود 

 قلت: فأنت ال ترى القرآن يتفق مع كتبنا املقدسة. 

قال: القرآن يصحح كتبنا املقدسة، وهيذهبا، ويقومها، وهلذا اعترب مهيمنا عىل سائر الكتب، أي  

قًا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب   }مصلحا هلا، وجامعا ملا فيها من خري:  َصدِّ َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباحْلَقِّ م 

ْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَقِّ   ْم ِباَم َأْنَزَل اهللَّ  َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءه  ْم َبْيَنه  َهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحك  َعًة  َوم  ْم رِشْ لٍّ َجَعْلَنا ِمنْك  لِك 

وا اخْلَ  ْم َفاْسَتِبق  ْم يِف َما آَتاك  ًة َواِحَدًة َوَلكِْن لَِيْبل َوك  ْم أ مَّ اِت ِإىَل اهللَِّ  َوِمنَْهاجًا َوَلْو َشاَء اهللَّ  جَلََعَلك  رْيَ

ونَ  َتِلف  ْنت ْم ِفيِه خَتْ ْم ِباَم ك  يعًا َفي َنبِّئ ك 
ْم مَجِ ك   ( 48)املائدة: {َمْرِجع 

 
 سنذكر األمثلة من الكتاب املقدس عن هذا يف الفصول التالية.  ( 1)
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 . ( 1) ريا ما أرى قومنا يتعلقون به  سأذكر لك مثاال آخر.. كث 

 قلت: ما هو؟ 

قال: قصة يوسف.. وسأكتفي بنقل لقطة من قصة يوسف مع امرأة العزيز، كام هي يف كتبنا،  

 وكام هي يف القرآن. 

تبدأ هذه اللقطة من بدء مراودة امرأة عزيز مرص ليوسف ليقع معها الفحشاء، وتنتهى بقرار  

 ذا املشهد كام ورد يف كتبنا. وضع يوسف ىف السجن.. اذكر يل ه 

رحت أقرأ ما أحفظه من هذه القصة:) وحدث بعد هذه األمور أن امرأة سيده رفعت عينها إىل  

يوسف وقالت: اضطجع معى، فأبى وقال المرأة سيده: هو ذا سيدى ال يعرف معى ما ىف البيت  

يمسك عنى شيئا غريك ألنك  وكل ما له قد دفعه إىل يدى، ليس هو ىف هذا البيت أعظم منى. ومل 

امرأته. فكيف أصنع هذا الرش العظيم، وأخطئ إىل اهلل، وكانت إذ كلمت يوسف يوًما فيوما أنه مل  

 يسمع هلا أن يضطجع بجانبها ليكون معها.. 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ومل يكن إنسان من أهل البيت هناك ىف  

لة: اضطجع معى فرتك ثوبه ىف يدها وخرج إىل خارج، وكان ملا رأت أنه ترك  البيت فأمسكته بثوبه قائ 

ثوبه ىف يدها، وهرب إىل خارج أهنا نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا قد جاء إلينا برجل عربانى  

ليداعبنا دخل إىّل ليضطجع معى فرصخت بصوت عظيم، وكان ملا سمع أنى رفعت صوتى  

 
ذكر هذه األمثلة، وبتفصيل مجيل كتاب )شبهات املشككني(، وهو من مصادرنا املهمة يف الرد عىل الشبهات، وهو من نرش     (  1)

ىل للشئون اإلسالمية يف وزارة األوقاف املرصية، وقد مجع هذا الكتاب مائة وسبع وأربعني شبهة من الشبهات املعروفة املجلس األع

 التى قام هبا املشككون ورد عليها تفصيال.

 وقد اشرتك ىف هذا العمل العلمى الكبري عدد من العلامء املعروفني ممن هلم باع طويل ىف جمال الدراسات اإلسالمية.

موقع وزارة وقد منعنا من التوثيق الرقمي ملا ننقله منه أننا استفدنا ما فيه من معلومات من نسخته االلكرتونية، والتي توجد يف 

 http://www.islamic-council.com األوقاف املرصية عىل هذا الرابط:
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جانبى وهرب وخرج إىل خارج. َفَوَضَعْت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إىل  ورصخت أنه ترك ثوبه ب 

بيته فكلمته بمثل هذا الكالم قائلة دخل إىلَّ العبد العربانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى وكان ملا رفعت  

صوتى ورصخت أنه ترك ثوبه بجانبى وهرب إىل خارج فكان ملا سمع سيده كالم امرأته الذى كلمته  

 قائلة بحسب هذا الكالم صنع بى عبدك أن غضبه محى.. به  

ه يوسف ووضعه ىف بيت السجن املكان الذى كان أرسى امللك حمبوسني فيه ()   فأخذ سيد 

 (  20- 7/ 39التكوين: 

قال: هكذا نصت التوراة.. ولكن القرآن عرض القصة بصورة خمتلفة متاما.. اسمع ما ورد يف  

َو يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقْت األَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل  َوَراَودَ  }القرآن من هذا املشهد:  تِي ه  ْته  الَّ

املِ وَن )  ْفلِح  الظَّ ه  ال ي  ْرَهاَن  23َمَعاَذ اهللَِّ ِإنَّه  َريبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي إِنَّ ا َلْوال َأْن َرَأى ب  ْت ِبِه َوَهمَّ هِبَ ( َوَلَقْد مَهَّ

وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَّه  ِمْن ِعَباِدَنا امْل ْخَلِصنَي ) َربِّ  َف َعْنه  السُّ ْت َقِميَصه   24ِه َكَذلَِك لَِنرْصِ ( َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

وءًا ِإالَّ َأْن ي   ٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء  َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك س  ب  ْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم  ِمْن د 

ب ٍل َفَصَدَقْت َوه  25)  دَّ ِمْن ق  ه  ق  َو  ( َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفيِس َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلَِها ِإْن َكاَن َقِميص 

اِدقِ 26ِمْن اْلَكاِذِبنَي )  َو ِمْن الصَّ ٍر َفَكَذَبْت َوه  ب  دَّ ِمْن د  ه  ق  ( َفَلامَّ َرَأى َقِميَصه  ق دَّ  27نَي ) ( َوِإْن َكاَن َقِميص 

نَّ َعِظيٌم )  نَّ ِإنَّ َكْيَدك  ٍر َقاَل ِإنَّه  ِمْن َكْيِدك  ب  ف  َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري لَِذْنِبِك ِإنَِّك  28ِمْن د  ( ي وس 

نِت ِمْن اخْلَاِطِئنَي )  ا  ( َوَقاَل ِنْسَوٌة يِف امْلَِديَنِة اْمَرَأة  اْلعَ 29ك  ّبًا إِنَّ َراِود  َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ح  ِزيِز ت 

ِبنٍي )  لَّ َواِحَدٍة  30َلَنَراَها يِف َضالٍل م  تََّكًأ َوآَتْت ك  ( َفَلامَّ َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَل نَّ م 

ْج َعَليْ  ينًا َوَقاَلْت اْخر  نَّ ِسكِّ ْلَن َحاَش هلِلَِّ َما َهَذا َبرَشًا إِْن َهَذا  ِمنْه  ْعَن َأْيِدهَي نَّ َوق  َنه  َوَقطَّ ِهنَّ َفَلامَّ َرَأْيَنه  َأْكرَبْ

ه  َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن مَلْ يَ 31ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم )  ِذي مل ْت نَّنِي ِفيِه َوَلَقْد َراَودتُّ نَّ الَّ ْفَعْل َما  ( َقاَلْت َفَذلِك 

اِغِريَن )  وَن ِمَن الصَّ ه  َلي ْسَجَننَّ َوَلَيك  ر  ْف  32آم  وَننِي ِإَلْيِه َوِإالَّ َترْصِ ْجن  َأَحبُّ ِإيَلَّ مِمَّا َيْدع  ( َقاَل َربِّ السِّ

ْن ِمْن اجْلَاِهِلنَي )  نَّ َأْصب  ِإَلْيِهنَّ َوَأك  ه  َفرَصَ 33َعنِّي َكْيَده  َو  ( َفاْسَتَجاَب َله  َربُّ نَّ ِإنَّه  ه  َف َعْنه  َكْيَده 

ِميع  اْلَعِليم  )  ن نَّه  َحتَّى ِحنٍي ) 34السَّ  )يوسف( {( 35( ث مَّ َبَدا هَل ْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اآلَياِت َلَيْسج 
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الشك أنك ترى مشهدين خمتلفني متاما.. خمتلفني يف ذكر األحداث، وخمتلفني يف الدور الرتبوي  

 قصة. الذي تؤديه ال 

ففي التوراة نرى املراودة حتدث مراًرا ون صح يوسف المرأة سيده كان قبل املرة األخرية، أما يف  

 القرآن، فنرى املراودة حدثت مرة واحدة اقرتنت بعزم املرأة عىل يوسف لينفذ رغبتها. 

والتوراة ختلو من اإلشارة إىل تغليق األبواب وتقول إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب  

تظرت هى قدوم زوجها وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت هبا أهل بيتها، بينام القرآن يشري إىل  وان 

ْت ثوبه من اخللف وحني وصال إىل الباب فوجئا   تغليق األبواب، وأن يوسف هم باخلروج، َفَقدَّ

 بالعزيز يدخل عليهام فبادرت املرأة بالشكوى ىف احلال. 

ودًا حني دخل العزيز، ومل يدافع يوسف عن نفسه لدى  ويف النص التورايت مل يكن يوسف موج 

العزيز بينام نرى يف النص القرآين أن يوسف كان موجودًا حني قدم العزيز، وقد دافع عن نفسه بعد  

 وشاية املرأة، وقال: هى راودتنى عن نفسى. 

ة، بينام  والتوراة ختلو من حديث الشاهد، وتقول إن العزيز محى غضبه عىل يوسف بعد سامع املرأ 

القرآن يذكر شهادة الشاهد كام يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادة ولومه المرأته وتذكريها بخطئها،  

 وتثبيت يوسف عىل العفة والطهارة. 

والتوراة ختلو من حديث النسوة الالتى مل َْن امرأة العزيز عىل مراودهتا فتاها عن نفسه، وهى  

ر القرآن حديث النسوة بالتفصيل كام يذكر موقف امرأة العزيز  فجوة هائلة ىف نص التوراة، بينام يذك 

 منهن ودعوهتا إياهن ملتمسة أعذارها لدهين ومرصة عىل أن ينفذ رغبتها. 

فاحلادثة من حيث األصل يتفق عليها القرآن والتوراة، ولكنهام من حيث التفاصيل خيتلفان  

ه أورد جديدًا مهام مل تذكره التوراة مع كونه  كثريا، فالقرآن قدم للقصة خدمتني جليلتني، أوالمها أن 

يصب يف إبراز عفاف يوسف، وهو حديث النسوة وموقف املرأة منهن، وشهادة الشاهد الذى هو  

 من أهل امرأة العزيز. 
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باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن خالف التوراة يف مشهدين من مشاهد القصة أوهلام أن يوسف مل  

كان البسًا إياه، ولكنه قطع من اخللف، والثاين غياب يوسف حني حرض  يرتك ثوبه لدى املرأة، بل 

 العزيز، وإسقاطها دفاعه عن نفسه. 

قلت: فخالف القرآن للتوراة يف هذا مع كون التوراة هي املصدر السابق للقرآن يدل عىل أن  

 احلق مع التوراة ال مع القرآن.. أليس كذلك؟ 

األشياء.. دعنا نتصور احلادثة، ثم نحكم عليها   قال: ليس هبذه السهولة يمكن احلكم عىل 

 انطالقا من كون يوسف عفيفا.. وهو ما اتفق عليه القرآن والتوراة. 

أهيامـ  يف رأيكـ  يربز عفته أكثر: أن يرتك يوسف ثوبه كله لدى املرأة، وهيرب، كام تقول التوراة،  

يتوقف يوسف اقتطعت قطعة منه، وبقيت    أو أنه مل يرتك الثوب، بل أمسكته املرأة من اخللف، وملا مل 

 ظاهرة ىف ثوبه؟ 

رق   أجبني أى الروايتني أليق بعفة يوسف املتفق عليها بني املصدرين: أن يرتك ثوبه كله،  أو أن خي 

 ثوبه من اخللف؟! 

صمت، فقال: إذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس عفيفًا، بل يكون للمرأة احلق ىف دعواها ؛  

 خيلع ثوبه سلياًم إال إذا كان هو الراغب، وهى اآلبية. ألن يوسف ال  

 قلت: لكن املرأة هي التي خلعت له ثوبه. 

 قال: وهذا يدل عىل استسالمه هلا.. وهو ما يصحح رغبته فيها. 

لكن لو قلنا بأنه فر، وأمسكت املرأة بثوبه، لكنه ظل فارا إىل أن تقطع ثوبه، يكون ذلك دليال عىل  

ٍر َفَكَذَبْت   }ما استدل به الشاهد من أهلها عندما قال: عفافه، وهو نفس  ب  دَّ ِمْن د  ه  ق  َوِإْن َكاَن َقِميص 

اِدِقنيَ  َو ِمَن الصَّ َفَلامَّ َرأى    }(، بل هو نفس ما استدل به العزيز عندما صدق الشاهد: 27)يوسف: {َوه 

نَّ ِإنَّ   ه  ِمْن َكْيِدك  ٍر َقاَل إِنَّ ب  دَّ ِمْن د  نَّ َعِظيمٌ َقِميَصه  ق  (، وهو مل يصدقه إال ألن العقل  28)يوسف: {َكْيَدك 

 يتوافق مع قوله. 
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 سكت قليال، ثم قال: هل ترى القرآن يف هذه القصة يقتبس من التوراة؟! 

 قلت: أصل القصة يف التوراة. 

 قال: فرق كبري بني االتفاق يف األصل، وبني االقتباس..  

أو بعضها، وقد رأيت أن القرآن يتجاوز كل هذا، فيأتى  املقتبس ال بد من أن ينقل الفكرة كلها 

 بجديد مل يذكر فيام سواه، بل يصحح خطأ وقع فيه ما سواه. 

ليس االختالف بني القرآن والتوراة، أو بني القرآن ومجيع الكتاب املقدس اختالفا يف التعبري أو  

اإلضافة إىل إحكام البناء وعفة  يف احَلْبٍك والصياغة.. إنه اختالف عميق يشمل األصول والفروع.. ب 

 األلفاظ ورشف املعانى. 

أهيام يف رأيك أعظم أدبا، وأرشف لفظا: قول التوراة:) اضطجع معى (، التي تكررها كل حني،  

َو يِف    }وهي عبارة مبتذلة فاضحة تكاد جتسم معناها جتسياًم، أو عبارة القرآن التي هي   ِتي ه  َوَراَوَدْته  الَّ

 (؟ 23)يوسف:  {َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك   َبْيِتَها َعنْ 

قلت: ولكن كتب التفسري التي وضعها املسلمون لتفسري القرآن تذكر ما هو أخطر مما ذكرته  

 التوراة. 

 . ( 1) قال: دعك منها.. فلم حيرف معاين القرآن اجلميلة غريها 

آخر من املشاهد التي اشرتك القرآن مع الكتاب املقدس  صمت قليال، ثم قال: فلننتقل إىل مشهد  

 يف ذكرها. 

 التفت إيل، وقال: اذكر يل ما ورد يف الكتاب املقدس من قصة ابنى آدم. 

 
ينبغي التحذير منها، بل وتطهري كتب  وسف لقد وردت حتريفات كثرية يف كتب التفسري ملا ورد يف القرآن من عفاف ي  ( 1)

وتصور هؤالء أن احلكمة يف ذكر ذلك يف القرآن الكريم أن يكون مثال للمذنبني لريوا أن توبتهم ترجع إىل عفو اهلل ، التفسري منها 

املنجرة عن رمي األنبياء ولكن هذه احلكمة ليست بيشء أمام املخاطر  ،  تعاىل كام رجعت ممن هو خري منهم ومل يوبقه القرب من الذنب

ـ عليهم السالم ـ بمثل هذا، وأقلها سقوط منزلة األنبياء من عيون الناس، وهو ما يمهد للتفلت من أحكام الرشيعة بحجة أن األنبياء 

 وقعوا يف خمالفتها.
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رحت أقرأ:) حدث من بعد أيام أن قابني قدم من أثامر األرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا  

وقربانه ولكن إىل قابني. وقربانه مل ينظر. فاغتاظ   من أبكار غنمه، ومن سامهنا، فنظر الرب إىل هابيل 

قابني جدًا وسقط وجهه. فقال الرب لقابني ملاذا اغتظت وملاذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفال رفع؟.  

وإن مل حتسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها، وأنت تسود عليها. وكلم قابني هابيل أخاه.  

 قام عىل هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقابني أين هابيل أخوك فقال  وحدث إذ كانا ىف احلقل أن قابني 

ال أعلم أحارس أنا ألخى؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إىلَّ من األرض. فاآلن ملعون  

أنت من األرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت األرض  تعود تعطيك قوهتا.  

األرض فقال قابني للرب: ذنبى أعظم من أن حيتمل أنك قد طردتنى اليوم عىل  تائهًا وهاربًا تكون ىف  

وجه األرض، ومن وجهك أختفى وأكون تائهًا وهاربًا ىف األرض فيكون كل من وجدنى يقتلنى  

فقال له الرب: لذلك كل من قتل قابني فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقابني عالمة لكى ال  

فخرج قابني من لدن الرب وسكن ىف أرض نود رشقى عدن ( )سفر  يقتله كل من وجده. 

 (  16- 3/ 4التكوين: 

َواْتل  َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباحْلَقِّ    }قال: لقد ذكر القرآن هذا املشهد.. ولكن بطريقة خمتلفة.. اسمع: 

َتَقبَّْل  ا َومَلْ ي  بَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ ْرَبانًا َفت ق  َبا ق  اَم َيَتَقبَّل  اهللَّ  ِمْن امْل تَِّقنَي )  ِإْذ َقرَّ (  27ِمْن اآلَخِر َقاَل ألَْقت َلنََّك َقاَل ِإنَّ

( ِإينِّ أ ِريد   28امَلنَِي ) َلئِْن َبَسطَت ِإيَلَّ َيَدَك لَِتْقت َلنِي َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدي ِإَلْيَك ألَْقت َلَك ِإينِّ َأَخاف  اهللََّ َربَّ اْلعَ 

وَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاء  الظَّاملنَِِي ) َأْن َتب   ه  َقْتَل  29وَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتك  َعْت َله  َنْفس  ( َفَطوَّ

يَن )  َوارِ 30َأِخيِه َفَقَتَله  َفَأْصَبَح ِمْن اخْلَارِسِ َيه  َكْيَف ي  ِ َرابًا َيْبَحث  يِف األَْرِض لرِي  ي َسْوَأَة  ( َفَبَعَث اهللَّ  غ 

َراِب َفأ َواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمْن النَّا  وَن ِمْثَل َهَذا اْلغ  (  31ِدِمنَي ) َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزت  َأْن َأك 

ه  َمْن َقَتَل َنْفسًا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَس  اِئيَل َأنَّ اٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّاَم َقَتَل النَّاَس  ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل َبنِي إرِْسَ

َنا ِباْلَبيَِّناِت ث مَّ إِنَّ   ل  س  اَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا َوَلَقْد َجاَءهْت ْم ر  ْم َبْعَد َذلَِك يِف  مَجِيعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ َكِثريًا ِمْنه 

ف وَن )   )املائدة( {( 32األَْرِض مَل رْسِ
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ثم قال: لقد سمعنا القصة من كال املصدرين.. فهل ترامها متفقان يف كل  سكت قليال، 

 التفاصيل؟ 

 قلت: ال.. تعبري القرآن عن القصة خيتلف عن تعبري التوراة. 

 قال: ليست القضية قضية تعبري فقط.. األلفاظ حتمل املعاين.. ال املعاين هي التي حتمل األلفاظ. 

 ال ثالث هلام واختلفا يف الباقي: اتفقا ىف القربان، وىف قتل  لقد اتفق املصدران حول نقطتني اثنتني 

 أحد األخوين لآلخر. 

أما فيام عدا ذلك، فإن ما ورد ىف القرآن خيتلف متامًا عام ورد ىف التوراة، وسأورد لك بعض  

 نواحي االختالف لتعرف استحالة اقتباس القرآن من التوراة: 

وهو القاتل، والثانى هابيل، وهو املقتول، كام وصفت  لقد سمت التوراة أحد األخوين بقابني،  

القربانني وحددت نوعهام.. والقرآن مل يذكر كل هذه التفاصيل.. بل اكتفى بكون األخوين من ابني  

 آدم. 

والتوراة تروى حوارًا بني قابني والرب بعد قتله أخاه، وتعلن غضب الرب عىل قابني وطرده  

قرآن مل يذكر هذا احلوار، ومل يذكر أن القاتل طرد من وجهه إىل  من وجه الرب إىل أرض بعيدة، وال 

 أرض بعيدة. 

والتوراة ختلو من أى حوار بني األخوين، بينام يفصل القرآن احلديث الذى دار بني ابنى آدم،  

ويفصل القول عام صدر من القتيل قبل قتله وهتديده ألخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا قتله  

 ظلاًم. 

ٍٍي رى القاتل  والت  وراة ختلو من ذكر مصري جثة القتيل، وختلو من ذكر الغراب الذى بعثه اهلل ِل

 كيف يترصف ىف جثة أخيه. 

والتوراة تنسب الندم إىل قابني  القاتل ملا هدده اهلل بحرمانه من خريات األرض، وال جتعله يشعر  

 دفنه أخيه وإدراكه فداحة جريمته. بشناعة ذنبه، بخالف القرآن الذي يرصح بندم القاتل بعد  
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 تأمل بعد هذا يف غرض كال القصتني، وهو ما ينبغي أن يميز الكتاب املقدس عن غريه: 

التوراة  ال هتدف من القصة إال ذكر جانبها التارخيي، فلذلك تتوغل يف التفاصيل التي ال أمهية  

 ريخ. هلا من الناحية السلوكية، فهي تركز عىل التاريخ..  جمرد التا 

واألخطر من هذا أن التوراة حتتوي عىل سوء خماطبة قابني الرب، فرتاها تذكر قوله:) أحارس  

أنا ألخى (، ففي هذه العبارة فظاظة ال يصح أن تصدر من إنسان نحو أبيه، فكيف تصدر من عبد  

يبعد عن    لربه، ومع ذلك ال يعاقب عليها، بل يعاقب فقط عىل جريمته، ثم ال يذكر من عقوبته إال أن 

 األرض الطيبة، وحيرم من خرياهتا، ثم تذكر التوراة اسم هذه األرض.. وتكتفي بذلك. 

بينام نرى القرآن جيعل من القصة نموذجا صاحلا لكل نفس طيبة تتصارع مع نفس خبيثة.. يف  

القرآن الرصاع ليس بني أشخاص ضمتهم األرض بني حناياها، بل هو رصاع بني احلق والباطل،  

 ث والطيب.. ولذلك يمتد تأثري القصة أبد اآلباد. واخلبي 

( َلئِْن َبَسطَت ِإيَلَّ َيَدَك  27ِإنَّاَم َيَتَقبَّل  اهللَّ  ِمْن امْل تَِّقنَي )  }اسمع قول األخ الطيب ألخيه اخلبيث: 

( ِإينِّ أ ِريد  َأْن َتب وَء ِبِإْثِمي  28َعامَلنَِي ) لَِتْقت َلنِي َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدي ِإَلْيَك ألَْقت َلَك ِإينِّ َأَخاف  اهللََّ َربَّ الْ 

املنَِِي )  وَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاء  الظَّ ()املائدة(.. هذا النص املهم ختلو منها  29َوِإْثِمَك َفَتك 

ربان  التوراة، وتعرض بدله القربان الذي قدمه كالمها هلل، ثم تكتفي من ذلك القربان بذكر حسن ق 

 هابيل، وسوء قربان قايني، وكأن اهلل ينظر إىل حسن القربان ال إىل نفس املقرب. 

إضافة إىل هذا كله.. فإن ما قاله هابيل ألخيه يف القرآن من عدم مد يده ألخيه خوفا من اهلل درس  

تربوي عظيم يفوق كل ما نفخر به من قول املسيح:) ال تقاوموا الرش، بل من لطمك عىل خدك  

:  5يمن فحّول له اآلخر أيضًا. ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا ()متى األ 

38  ) 

فإن ما ذكره القرآن أعظم من اللطم أو الرسقة.. إنه القتل.. ثم القرآن يربطه باجلانب اإليامين  

ط بأي ترغيب،  السلوكي، وهو اخلوف من اهلل، والرهبة من عقابه، بخالف قول املسيح الذي مل يرتب 
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 وال بأي ترهيب. 

ثم إن القرآن بعد ذكر القصة يرتب عليها أحكاما عملية ترشيعية، فيبنى عىل القصة ذكره  

ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل َبنِي    }للحكمة من رشيعة القصاص العادل التي رشعها اهلل يف مجيع رشائعه: 

اَم  إرِْسائيَل َأنَّه  َمْن َقَتَل َنْفسًا بِغَ  رْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّاَم َقَتَل النَّاَس مَجِيعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

ْم َبْعَد َذلَِك يِف اأْلَ  َنا ِباْلَبيَِّناِت ث مَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمْنه  ل  س  ْرِض  َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا َوَلَقْد َجاَءهْت ْم ر 

ف ونَ   (  32ائدة: )امل {مَل رْسِ

انظر هذا الرتهيب الذي حتمله هذه اآلية من القتل.. وانظر قبل ذلك ذكرها لندم القاتل بمجرد  

قتله، ال بإبعاده عن أرض ليسكن غريها.. إن القرآن يريب ويوجه ويرشع وخياطب النفوس.. بينام  

 تروي التوراة احلادثة كام تروهيا العجائز خالية من الروح، مضمخة باخلطيئة. 

 التفت إيل، وقال: أمازلت مرصا عىل أن القرآن اقتبس القصة من التوراة؟ 

مل أدر بام أجيبه، فقال: سأرضب لك مثاال آخر، وليكن من العهد اجلديد، من أناجيلنا.. ومن  

 بشارة زكريا بيحيى.. أسمعني ما ورد من ذلك يف أناجيلنا. 

يعنى زكريا وامرأته ولد ـ إذ كانت  (:) مل يكن هلام ـ 22 - 7/ 1رحت أقرأ من إنجيل لوقا ) 

اليصابات ـ يعنى امرأة زكريا ـ عاقرًا.وكان كالمها متقدمني ىف أيامهام فبينام هو يكهن ىف نوبة غرفته  

أمام اهلل حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إىل هيكل الرب ويبخر، وكان كل مجهور  

الرب واقفًا عن يمني مذبح البخور. فلام رآه زكريا    الشعب يصىل خارجًا وقت البخور. فظهر له مالك 

اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له املالك: الختف يا زكريا ؛ ألن طلبتك قد سمعت وامرأتك  

اليصابات ستلد لك ولدًا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج. وكثريون سيفخرون بوالدته ؛  

ال يرشب، ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس ويرد   ألنه يكون عظياًم أمام الرب. ومخرًا ومسكراً 

كثريين من بنى إرسائيل إىل الرب إهلهم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لريد قلوب اآلباء إىل األبناء.  

ا. فقال زكريا للمالك: كيف أعلم هذا و أنا   والعصاة إىل فكر األبرار، لكى هيئ للرب شعبًا مستعدًّ
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أيامها فأجاب املالك وقال: أنا جربائيل الواقف قدام اهلل. وأرسلت ألكلمك  شيخ وامرأتى متقدمة ىف  

وأبرشك هبذا. وها أنت تكون صامتًا وال تقدر أن تتكلم إىل اليوم الذى يكون فيه هذا ألنك مل تصدق  

كالمى الذى سيتم ىف وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبني من إبطائه ىف اهليكل. فلام خرج  

 تطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا ىف اهليكل. فكان يومئ إليهم. وبقى صامتًا( مل يس 

قال: هذه هو املشهد اإلنجييل، وسأقرأ عليك أنا املشهد القرآين الذي ذكر هذه األحداث.. لقد  

َو    }جاء يف القرآن:  ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيم  َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ه  اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ لَّ ك 

ق  َمْن َيَشاء  بَِغرْيِ ِحَساٍب )  ه  َقاَل َربِّ َهْب  37ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْرز  ا َربَّ َنالَِك َدَعا َزَكِريَّ ْنَك  ( ه  يِل ِمْن َلد 

 ( 
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميع  الدُّ يَّ رِّ َك ِبَيْحَيى  38ذ  َو َقاِئٌم ي َصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ي َبرشِّ  ( َفَناَدْته  امْلَالئَِكة  َوه 

احلِِ  ورًا َوَنِبّيًا ِمْن الصَّ قًا ِبَكِلَمٍة ِمْن اهللَِّ َوَسيِّدًا َوَحص  َصدِّ الٌم َوَقْد  39نَي ) م  ون  يِل غ  ( َقاَل َربِّ َأنَّى َيك 

َم  40َبَلَغنِي اْلِكرَب  َواْمَرَأيِت َعاِقٌر َقاَل َكَذلَِك اهللَّ  َيْفَعل  َما َيَشاء  )  َكلِّ ( َقاَل َربِّ اْجَعْل يِل آَيًة َقاَل آَيت َك َأالَّ ت 

رْ  اٍم ِإالَّ َرْمزًا َواْذك   )آل عمران( {( 41 َربََّك َكِثريًا َوَسبِّْح ِباْلَعيِشِّ َواإِلْبَكاِر ) النَّاَس َثالَثَة َأيَّ

ا )  }ويف سورة أخرى ورد هذا املشهد هبذه الصيغة:  ه   2ِذْكر  َرمْحَِة َربَِّك َعْبَده  َزَكِريَّ ( ِإْذ َناَدى َربَّ

َعاِئَك َربِّ َشِقّيًا ) ( َقاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظم  ِمنِّي َواْشَتعَ 3نَِداًء َخِفّيًا )  ْن ِبد  ْأس  َشْيبًا َومَلْ َأك  (  4َل الرَّ

ْنَك َولِّيًا )  نِي َوَيِرث  ِمْن آِل  5َوِإينِّ ِخْفت  امْلََوايِلَ ِمْن َوَراِئي َوَكاَنْت اْمَرَأيِت َعاِقرًا َفَهْب يِل ِمْن َلد  ( َيِرث 

وَب َواْجَعْله  َربِّ َرِضّيًا )  ه  حَيَْيى مَلْ َنْجَعْل َله  ِمْن َقْبل  َسِمّيًا ) ( َيا َزَكرِ 6َيْعق  الٍم اْسم  َك بِغ  ا ن َبرشِّ  ا إِنَّ (  7يَّ

الٌم َوَكاَنْت اْمَرَأيِت َعاِقرًا َوَقْد َبَلْغت  ِمْن اْلِكرَبِ ِعِتّيًا )  ون  يِل غ  ( َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك  8َقاَل َربِّ َأنَّى َيك 

ٌ وَ  َو َعيَلَّ َهنيِّ َكلَِّم النَّاَس  9َقْد َخَلْقت َك ِمْن َقْبل  َومَلْ َتك  َشْيئًا ) ه  ( َقاَل َربِّ اْجَعل يِل آَيًة َقاَل آَيت َك َأالَّ ت 

ْكَرًة َوَعِشّيًا ) 10َثالَث َلَياٍل َسِوّيًا )  وا ب  ا  ( يَ 11( َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه ِمْن امْلِْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْن َسبِّح 

ٍة َوآَتْيَناه  احْل ْكَم َصِبّيًا )  وَّ ْذ اْلِكَتاَب ِبق  ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقّيًا ) 12حَيَْيى خ  نَّ ( َوَبّرًا ِبَوالَِدْيِه  13( َوَحَناَنًا ِمْن َلد 

ْن َجبَّارًا َعِصّيًا )  ْبعَ 14َومَلْ َيك  وت  َوَيْوَم ي  لَِد َوَيْوَم َيم   )مريم( {( 15ث  َحّيًا ) ( َوَسالٌم َعَلْيِه َيْوَم و 

بعد أن أهنى قراءته اخلاشعة للنص القرآين، قال: بعد أن سمعنا كال املشهدين.. تعال نقارن    
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 بينهام عىل ضوء العقل واحلكمة. 

أوال.. لقد تقدم عىل قصة البشارة ىف سورة آل عمران قصة نذر امرأة عمران ما ىف بطنها هلل  

 ىل. حمررًا، وهو مل يرد ىف النص اإلنجي 

ثم ورد اإلخبار بأهنا ولدت أنثى، هي مريم، مع أهنا كانت ترجو أن يكون املولود ذكرا ليتمكن  

 من خدمة اهليكل، وهذا مل يأت ىف النص اإلنجيىل. 

ثم ورد كفالة زكريا للمولودة مريم، ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره ثم سؤاله إياها  

 اإلنجيىل.   عن مصدره، وهو بدوره مل يرد ىف النص 

ثم إن القرآن يربط بني قصة الدعاء بمولود لزكريا، وبني قصة مولودة امرأة عمران، وهذا كذلك  

 ال وجود له ىف النص اإلنجيىل. 

 ثم إن دعاء زكريا منصوص عليه ىف القرآن، وليس له ذكر ىف النص اإلنجيىل. 

 ل..  هذا ما ورد يف سورة آل عمران من املشاهد التي مل ترد يف اإلنجي 

أما ما ورد ىف سورة مريم، مما مل جيد نظريه يف اإلنجيل، فهو ما رتبه زكريا عىل هبة اهلل له وليًّا،  

 وهو أن يرثه ويرث من آل يعقوب. 

 وفيها ذكر السبب الذى محل زكريا عىل دعاء ربه، وهو خوفه املواىل من ورائه. 

 وفيها كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشيًّا.  

وفيها الثناء عىل املولود حييى من أنه بار بوالديه، عليه سالم اهلل يوم والدته ويوم موته ويوم بعثه  

 حيًّا. 

وكل هذا مما اختص به القرآن، ومل يرد له نظري يف املشهد اإلنجييل.. أي أن القرآن جاء بكل هذا  

 اجلديد.. فكيف يصح أن يدعى اقتباسه من غريه!؟  

القرآن صور الواقعة املقصوصة تصويرًا أميًنا كاماًل، وجعل منها مدرسة    ليس ذلك فقط، بل إن 

 تربوية عميقة. 
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وفوق ذلك خالف اإلنجيل يف بعض األمور.. سأذكر لك منها ما يمكنك من املقارنة بني كال  

 النصني. 

 أنت ترى النص اإلنجيىل يعترب الصمت الذى حصل لزكريا عقوبة له من املالك. 

ف ذلك.. فيعترب الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه، وعالمة عىل هذه  لكن القرآن خيال 

ْر َربََّك َكثِ  }االستجابة..:  اٍم ِإالَّ َرْمزًا َواْذك  َكلَِّم النَّاَس َثالَثَة َأيَّ ريًا  َقاَل َربِّ اْجَعْل يِل آَيًة َقاَل آَيت َك َأالَّ ت 

ْبَكارِ  َقاَل َربِّ اْجَعْل يِل آَيًة َقاَل آَيت َك َأالَّ ت َكلَِّم النَّاَس َثالَث    }..  ( 41)آل عمران: {َوَسبِّْح ِباْلَعيِشِّ َواإْلِ

 ( 10)مريم: {َلَياٍل َسِوّياً 

 فالصمت ـ هبذا االعتبار ـ كان تكريام لزكريا، وليس عقوبة من املالك كام ينص اإلنجيل. 

 قلت: ولكن املفرسين ينصون عىل ما نص عليه كتابنا. 

منهم.. فلئن حرف الكتبة الكذبة كتبنا.. فإن كثريا من مفرسي املسلمني هم الذين  قال: دعك 

 حرفوا كتاهبم. 

 قلت: فقد وقع التحريف إذن يف كال الكتابني. 

 قال: مع فرق عظيم.. حتريفنا ال يمكن تقويمه.. فالنسخة األصلية ضاعت. 

س احلروف التي كان يقرؤه هبا  أما حتريفهم.. فيمكن تقويمه ألن القرآن يقرأ يف كل مكان، وبنف 

 حممد. 

سكت قليال، ثم قال: هذا اخلالف األول.. هناك خالف آخر مهم.. هو أن النص اإلنجيىل حيدد  

مدة الصمت بخروج زكريا من اهليكل إىل يوم ولد حييى، بينام ينص القرآن عىل أن مدة صمته مل تتعد  

 ثالثة أيام بلياليهن بعد اخلروج من املحراب. 

القرآين هبذا أكثر معقولية من النص اإلنجييل.. فكيف يبقى نبي صامتا ال يطيق الكالم    والنص 

 كل هذه املدة. 

بعد أن أهنى مقارناته بني كال املشهدين، قلت: ولكن مل مل يذكر القرآن قصصا أخرى بدل هذه  
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 القصص، فينفي عنه كل شبهة.. إنه حينها يصبح كتابا خمتلفا متاما. 

وقومي وقومك نطبق عىل القرآن ما نطبقه عىل القصاص والروائيني ومنتجي  قال: أنت 

 األفالم.. نريد منهم إبداعا ال تربية. 

سكت قليال، ثم قال: إن القرآن يف هذا املجال بني أمرين ال ثالث هلام.. هكذا يقول املنطق العقيل  

 الذي نتشبث به: 

خيها، واملحال التي حصلت فيها، ليجعل  هو بني أن يأيت بقصص يعرفها الناس، ويعرفون توار 

 من ذلك ميدان عربة يريب عىل أساسه الناس.. 

أو بني أن يأيت بقصص جديدة، سيتيه الناس يف البحث عن حقيقتها، وتارخيها، وحماهلا،  

 . ( 1) وينشغلون بكل ذلك عن املعاين التي جاء القرآن لتقريرها 

 ن؟ التفت إيل، وقال: هل ترى احتامال آخر غري هذي 

قلت: ال.. هذان احتامالن حارصان.. ولكن مل اختار القرآن القصص الواردة يف الكتاب  

 املقدس، مل مل خيرت غريها؟ 

قال: لو اختار غريها من قصص اهلنود أو الفرس لقلتم: إن القرآن مقتبس من اهلنود أو الفرس..  

تي يف الكتاب املقدس.. ألنه  هو لن ينجو ال حمالة من اهتاماتكم.. ولكنه مع ذلك اختار القصص ال 

يعرتف به كتابا مقدسا من جهة.. ويعرتف بام حصل فيه من حتريف، ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك  

 التحريفات من جهة أخرى. 

وبعد ذلك، فإن تلك القصص حدثت عىل األرض التي نزل فيها، أو قريبا منها، وهلذا ترى  

  }:  تزال آثار هالكها.. اسمع ما قال القرآن يف لوط وقوم لوط القرآن يأمر باالعتبار بتلك القرى التي ال 

ْيَناه  َوَأْهَله  َأمْجَِعنَي ) 133َوإِنَّ ل وطًا مَلِْن امْل ْرَسِلنَي )  وزًا يِف اْلَغاِبِريَن ) 134( ِإْذ َنجَّ مَّ  135( ِإالَّ َعج  ( ث 

ْرَنا اآلَخِريَن )  وَن َعَلْيِهمْ 136َدمَّ رُّ ْم َلَتم  ْصِبِحنَي ) ( َوِإنَّك  ْيِل َأَفال َتْعِقل وَن  137 م  ( َوِباللَّ

 
 وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغريها.  ( 1)
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وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة    }()الصافات(.. وهو يقول عن غريهم: 138)  وا يِف اأْلَْرِض َفاْنظ ر  ْل ِسري  ق 

 ( 69)النمل: {امْل ْجِرِمنيَ 

، ولذلك  إن القرآن كتاب هداية.. ولذلك ال هتمه القصص بقدر ما هتمه العرب التي يستفاد منها 

 هو خياطب الناس بالقصص التي يعرفوهنا لريبيهم هبا. 

 قلت: ولكنه قد خيرج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة. 

ضحك، وقال: أرأيت.. أنت وقومك تضعون للقرآن فخني إن نجا من أحدمها وقع يف اآلخر..  

 ب. إن أخذ من قصصكم قلتم: سارق، وإن جاء بقصص أخرى ال تعرفوهنا قلتم: كاذ 

سكت قليال، ثم قال: نعم يف القرآن قصص جديدة لتورايخ ال نعرفها.. والقرآن نبه إىل عدم  

 أمهية البحث فيها..  

َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب    }فلنأخذ قصة أهل الكهف مثال.. القرآن يقص علينا قصتهم، فيقول: 

ِقيِم َكان وا ِمْن آَياِتَنا َعَجبًا )  ْنَك َرمْحًَة  ( إِ 9اْلَكْهِف َوالرَّ َنا آِتَنا ِمْن َلد  وا َربَّ ْذ َأَوى اْلِفْتَية  ِإىَل اْلَكْهِف َفَقال 

ْبَنا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكْهِف ِسننَِي َعَددًا ) 10َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشدًا )  ْم لَِنْعَلَم َأيُّ  11( َفرَضَ ( ث مَّ َبَعْثَناه 

ْزَبنْيِ َأْحىَص ملَِ  ًدى  12ا َلِبث وا َأَمدًا ) احْلِ ْم ه  ِْم َوِزْدَناه  ْم ِباحْلَقِّ ِإهنَّ ْم ِفْتَيٌة آَمن وا ِبَرهبِّ صُّ َعَلْيَك َنَبَأه  ( َنْحن  َنق 

 إىل آخر اآليات التي تقص قصتهم.   )الكهف( {( 13) 

اهلنية التي ينعم  هبذا اكتفى القرآن من القصة.. إهنم فتية مؤمنون ضحوا يف سبيل إيامهنم ياحلياة  

 هبا سائر الناس، وأووا يف سبيل إيامهنم إىل كهف جعله اهلل حمل رمحة هلم.. وقد جعلهم اهلل لذلك آية. 

هبذا اكتفى القرآن ليمأل القلب بروعة اإليامن، وبعظمة ارتباط الفتوة باإليامن، وبعظمة إكرام اهلل  

 ملن آوى إليه. 

 قصة..  تصور لو أن الكتاب املقدس ذكر هذه ال 

ضحك، وقال: سيذكر طول كهفهم وعرضه وعدد حجارته وحمل إقامته.. وسيسمي كلبهم  

 ويذكر من أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا اجلميلة التي جاء القرآن ليمأل النفوس هبا. 
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القرآن خيرب عن هذا.. وخيرب عن النفوس املجادلة التي ال هتمها احلقائق بقدر ما هتمها  

ول وَن مَخَْسٌة    }ع تعقيب القرآن لقصة أهل الكهف: التفاصيل.. اسم  ْم َوَيق  ْم َكْلب ه  ه  ول وَن َثالَثٌة َرابِع  َسَيق 

هِتِْم   ْل َريبِّ َأْعَلم  بِِعدَّ ْم ق  ْم َكْلب ه  ول وَن َسْبَعٌة َوَثاِمن ه  ْم َرمْجًا ِباْلَغْيِب َوَيق  ْم َكْلب ه  ه  ْم ِإالَّ َقِليٌل  َساِدس  ه  َما َيْعَلم 

ْم َأَحدًا )  َاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهرًا َوال َتْسَتْفِت ِفيِهْم ِمنْه   ِإينِّ َفاِعٌل َذلَِك َغدًا  22َفال مت 
ٍ
ء وَلنَّ ليَِشْ ( َوال َتق 

ْل َعَسى َأْن هَيِْدَينِي َريبِّ ألَْقَرَب 23)  ْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوق  (  24ِمْن َهَذا َرَشدًا ) ( ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللَّ  َواْذك 

َمَواِت  25َوَلِبث وا يِف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداد وا ِتْسعًا )  ْل اهللَّ  َأْعَلم  باَِم َلِبث وا َله  َغْيب  السَّ ( ق 

كْ  ك  يِف ح  ونِِه ِمْن َويِلٍّ َوال ي رْشِ  ()الكهف( 26ِمِه َأَحدًا ) َواألَْرِض َأْبرِصْ ِبِه َوَأْسِمْع َما هَل ْم ِمْن د 

ْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت   }فقد قال فيهم: قلت: ولكن القرآن ذكر تفاصيل ال أمهية هلا  ب ه  َقلِّ َون 

اَملِ   (، فهل ترى يف ذكر تقليبهم أهم من ذكر أسامئهم أو بلداهنم؟ 18)الكهف:  {الشِّ

 م تارخيا ال حمل للعربة فيه. قال: أجل.. ألن أسامءهم ال تغنيك شيئا، بل قد جتعل من قصته 

 قلت: وتقليبهم ذات اليمني وذات الشامل؟ 

قال: تفيدك معان شعورية عظيمة.. فاهلل الذي آوى إليه هؤالء، وتركوا بيوهتم وقصورهم، امتدت إليهم  

حتى ال تتقرح جنوهبم من طول النوم عىل  عناية اهلل، فجعلت تقلبهم ذات اليمني وذات الشامل كل حني  

 ب. الرتا 

ة عنه بنون الَعَظَمة ترشيفًا هلم.. وتشويقا لكل من ضحى   ثم ذكرت ذلك منسوبًا إىل اهلل، معربَّ

 تضحيتهم، فهل هنالك عناية أكثر من هذا؟ 

 سكت قليال، ثم قلت: ولكن املسلمني انشغلوا بذكر التفاصيل املرتبطة هبذه القصة. 

 تشوقا للتفاصيل.. ولكنهم يف أثناء  قال: املسلمون برش.. وهم ال خيتلفون عن اإلرسائيليني 

بحثهم ذلك كانوا خمالفني للقرآن.. والقرآن ال يمثله املسلمون.. وال املفرسون.. القرآن متثله  

 حقائقه.. وألفاظه التي حتمل حقائقه. 

 قلت: والتفاسري؟ 
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قال: تلك كتب منها ما اقرتب من القرآن ومنها ما ابتعد.. هي فهوم برشية حمدودة تأثرت  

ببيئاهتا.. وربام تأثرت بكتبنا وأساطرينا.. فلذلك ال يصح أن نحكم عىل القرآن من خالل املفرسين..  

 القرآن يوضح ذاته بذاته.. 

 : رشائع القرآن 

قلت: أسلم لك كل ما ذكرت.. بل أراين خجال بام رميت القرآن به من ذلك.. ولكن األمر ال  

 يتوقف عند هذا..  

 قال: تقصد رشائع القرآن، واقتباسها من كتبنا املقدسة. 

قلت: أجل.. اسمعـ  مثالـ  ما ورد يف التوراة من عد املحرمات من النساء:) عورة أبيك وعورة  

مك ال تكشف عورهتا. عورة امرأة أبيك ال تكشف. إهنا عورة أبيك. عورة  أمك ال تكشف. إهنا أ 

أختك بنت أبيك أو بنت أمك املولودة ىف البيت، أو املولودة خارجًا ال تكشف عورهتا. عورة ابنة  

ابنك أو ابنة بنتك ال تكشف عورهتا إهنا عورتك. عورة بنت امرأة أبيك املولودة من أبيك ال تكشف  

أختك. عورة أخت أبيك ال تكشف إهنا قريبة أبيك. عورة أخت أمك ال تكشف إهنا  عورهتا إهنا 

قريبة أمك عورة أخى أبيك ال تكشف، إىل امرأته ال تقرب إهنا عمتك. عورة كنتك ال تكشف. إهنا  

امرأة ابنك ال تكشف عورهتا. عورة امرأة أخيك ال تكشف إهنا عورة أخيك. عورة امرأة، وبنتها ال  

تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف عورهتا إهنام قريبتاها. إنه رذيلة. وال تأخذ امرأة عىل    تكشف، وال 

 ( 18  - 7/  18أختها للرض لتكشف عورهتا معها ىف حياهتا( )سفر الالويني: 

  }أال يتفق هذا متاما مع ما ورد يف القرآن من قوله: 
ِ
ْم ِمْن النَِّساء ك  وا َما َنَكَح آَباؤ   ِإالَّ َما  َوال َتنكِح 

ْم  22َقْد َسَلَف ِإنَّه  َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبياًل )  ْم َوَأَخَوات ك  ْم َوَبَنات ك  َهات ك  ْم أ مَّ َمْت َعَلْيك  رِّ ( ح 

ْم وَ  ْم الالَّيِت َأْرَضْعَنك  َهات ك  ْم َوَبَنات  األَِخ َوَبَنات  األ ْخِت َوأ مَّ ْم َوَخاالت ك  ت ك  َضاَعِة  َوَعامَّ ْم ِمْن الرَّ َأَخَوات ك 

ْم الالَّيِت َدَخْلت ْم هِبِنَّ َفإِْن مَلْ  ْم ِمْن نَِساِئك  وِرك  ج  ْم الالَّيِت يِف ح  ْم َوَرَباِئب ك  َهات  نَِساِئك  ون وا َدَخْلت ْم  َوأ مَّ َتك 
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ِذيَن ِمْن َأْصال  ْم الَّ ْم َوَحالِئل  َأْبَناِئك  َناَح َعَلْيك  وا َبنْيَ األ ْخَتنْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف  هِبِنَّ َفال ج  َمع  ْم َوَأْن جَتْ بِك 

ورًا َرِحياًم )  ْم َوأ ِحلَّ  23إِنَّ اهللََّ َكاَن َغف  ْم ِكَتاَب اهللَِّ َعَلْيك   ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْياَمن ك 
ِ
( َوامْل ْحَصَنات  ِمْن النَِّساء

ْم َأْن َتْبَتغ   ْم َما َوَراَء َذلِك  نَّ  َلك  وَره  نَّ أ ج  نَّ َفآت وه  َسافِِحنَي َفاَم اْسَتْمَتْعت ْم ِبِه ِمْنه  ِْصننَِي َغرْيَ م  ْم حم  وا ِبَأْمَوالِك 

ْم ِفياَم َتَراَضْيت ْم ِبِه ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعِلياًم َحِكياًم )  َناَح َعَلْيك   ()النساء(؟ 24َفِريَضًة َوال ج 

ع أن األمثلة املرتبطة هبذا األمر حمصورة جدا.. بل ال تكاد تذكر.. إال أنه ال بأس أن  قال: م 

 أناقشك يف هذا األمر. 

 أنت تسلم يل بأن يف اإلسالم رشيعة تنتظم احلياة مجيعا، بام فيها حياة األرسة.. أليس كذلك؟ 

 قلت: بىل.. لقد ورد يف القرآن النصوص الكثرية الضابطة هلذا. 

يت لو أن الرشيعة اإلسالمية مل هتتم هبذا اجلانب، فلم تذكر املحرمات من النساء، أال  قال: أرأ 

 يكون ذلك تقصريا منها؟ 

قلت: بل هو تقصري كبري، فهذه ناحية مهمة ينبغي عىل كل رشيعة أن هتتم هبا.. ال الرشيعة  

 اإلسالمية وحدها. 

املحرمات حتى ال نقول إهنا مقتبسة من  قال: فهل تريد من الرشيعة اإلسالمية أن ال تعد األم يف  

 الكتاب املقدس؟ 

 قلت: ال.. األم يتفق عليها اجلميع. 

 قال: واألخت؟ 

 قلت: هي كذلك. 

 قال: والبنات؟ 

 قلت: هن كذلك..  

 قال: وهكذا كل املحرمات..  

 قلت: ولكن العجب يف اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب املقدس. 
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ومل تتأمل املعاين.. إن هناك فروقا كثرية واضحة بني القرآن  قال: أنت نظرت إىل األلفاظ، 

 والكتاب املقدس، سأعدد لك بعضها، لتعرف أن التوافق يف بعض األمور ال يعني االقتباس: 

فالتوراة ال تقيم شأًنا للنسب من جهة الرضاعة، وهي حترم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة،  

ال تذكر حرمة النساء املتزوجات من رجال آخرين زواجهم    وهي حترم نكاح امرأة األخ ألخيه، وهي 

 وهكذا. ...  قائم، وهي جتعل التحريم غالبًا للقرابة من جهة غري الزوج مثل قرابة األب األم العم  

أما القرآن، فيحريم من الرضاعة ما حيرم من النسب، وال حيرم نكاح امرأة العم وال يدعوها  

ألخيه إذا طلقها أو مات عنها أخوه، وهو حيرم نكاح املتزوجات فعاًل    عمة، وال حيرم نكاح امرأة األخ 

من آخرين زواجًا قائاًم ويطلق عليهن وصف املحصنات من النساء، وجيعل التحريم لقرابة الزوج  

 ممن حرمت عليه، أو قرابة زوجته أحيانًا. 

 هذه فروق مهمة تنضم حتتها فروع كثرية جتعل األحكام خمتلفة متاما بني الكتابني..  

ليس لدي الوقت الكايف الذي أثبت لك فيه قيمة هذه الفروق، وال املقاصد القرآنية منها، ولكني  

أردت فقط أن أثبت لك أن االتفاق يف بعض األمور ال يعني االقتباس وإال الدعى كل متقدم أن كل  

 أخر مقتبس منه. مت 

باإلضافة إىل هذا، فإن القرآن يعرتف بصحة ما يف القرآن الكريم مما مل يمسه التحريف، بل هو  

َم إرِْسائيل  َعىَل َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن   }يقول ألهل الكتاب:  َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبنِي إرِْسائيَل ِإالَّ َما َحرَّ لُّ الطَّ ك 

َل التَّْوَراة  ق   َنزَّ ْنت ْم َصاِدِقنيَ ت   ( 93)آل عمران: {ْل َفْأت وا ِبالتَّْوَراِة َفاْتل وَها إِْن ك 

باإلضافة إىل هذا قارن بني مجال التعبري القرآين عن املحرمية، وبني التعبري التورايت املوغل يف  

ار..  الفحش والبذاءة وقارن ما ورد يف القرآن من االختصار مع ما ورد يف الكتاب املقدس من التكر 

فروق كبرية ال تشمل املعنى فقط، بل تعدوه إىل الرتاكيب اللفظية نفسها، فكيف تزعم بعد ذلك أن  

 هناك اقتباسا!؟  

 : بيئة القرآن 
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 رآين مستغرقا فيام يقول، فسألني فجأة: هل قرأت املعلقات.. وما روي من شعر جاهيل؟ 

 استلهم من ذلك الشعر. قلت: أجل.. هو شعر مجيل.. ومن قومي من يزعم أن حممدا  

قال: دعهم يقولون.. فمحمد عندهم كأل مباح، ال يعرف إال السطو عىل غريه.. فمرة يسطو  

عىل كتبنا التي حتوي تواريخ املايض السحيق، ومرة يسطو عىل شعراء عرصه، ليستلهم منها املعاين  

، ويثبت أنه حيوي علوما من  الرقيقة، ومرة يسطو عىل العلوم التي سجلها أهل عرصنا ليزين هبا كتابه 

 علوم اهلل. 

 قلت: فام الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟ 

 قال: ال أريد أن تقرأ عيل من أشعارهم.. وإنام أريد أن ختربين بمضامينها. 

قلت: هي ال تعدو األغراض املعروفة من وصف االبل أو اخليل، أو سري الليل، أو وصف  

صف اخلمر، أو الغزل، وغري ذلك مما اشتملت عليه حياهتم  احلرب، أو وصف الروض، أو و 

 وبيئتهم..  

 قال: أترى للبيئة التي عاشوها تأثريا يف نبوغهم؟ 

 قلت: أجل.. ولذلك رضب املثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وبزهري إذا رغب. 

ربز يف اهلجو دون املدح،  وهلذا أيضا نجد من الشعراء من جيود يف املدح دون اهلجو، ومنهم من ي 

 ومنهم من يسبق يف التقريظ دون التأبني، ومنهم من جيود يف التأبني دون التقريظ، وهكذا..  

 قال: فلنرجع إىل بيئة القرآن.. أليست هي بيئتهم؟ 

 قلت: أجل.. هي بيئتهم بخيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها. 

 قرآن؟ قال: فاصدقني.. هل ترى تأثري البيئة يف ال 

ِلَقْت )   }قلت: أجل.. ففي القرآن:  وَن ِإىَل اإِلِبِل َكْيَف خ  فَِعْت  17َأَفال َينْظ ر   َكْيَف ر 
ِ
اَمء ( َوِإىَل السَّ

َباِل َكْيَف ن ِصَبْت ) 18)  ِطَحْت ) 19( َوِإىَل اجْلِ ()األعىل(.. فالبيئة العربية  20( َوِإىَل األَْرِض َكْيَف س 

ذكر القرآن الزرافة وال الغزالن.. بل ذكر اإلبل.. ومل يذكر البحار، بل  واضحة يف هذه اآليات.. فلم ي 
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 ذكر اجلبال..  

قال: أمل تقرأ مقدمة اآلية.. إهنا تدعوهم إىل النظر.. ونظر العربة ينرصف إىل أقرب مذكور، أم  

ان دون  أنك تريد أن ينقلهم إىل حديقة احليوانات ليتأملوا صنعة اهلل.. وكأن صنعة اهلل حكر عىل مك 

 مكان. 

فلنرتك لفظ )اإلبل ( الذي حجبك عن معناه، وننظر إىل غاية ذكرها يف هذا النص، وغاية ذكرها  

 يف الشعر اجلاهيل.. فهل مها متشاهبتان؟ 

 قلت: الشك أهنام خمتلفان، ففي الشعر اجلاهيل نجد الوصف الطويل هلا..  

 قال: مل توصف؟ 

قلت: هو تقليد ورثوه.. ولعلهم يرون يف ذلك الوصف بعض الوفاء ملا تقدمه هلم اإلبل من  

 اخلدمات. 

 قال: ويف القرآن.. مل أمر بالنظر إىل اإلبل؟ 

 أفضال اهلل. قلت: للتعرف عىل اهلل وعىل قدرات اهلل وعىل  

قال: فالقرآن قد نقلهم من عامل إىل عامل.. نعم هو استعمل عاملهم.. وال بد أن يستعمل ما عرفوه  

 لينتقل هبم إىل ما مل يعرفوه. 

دعنا من هذا.. فأنت تعلم أن قارئ القرآن ال يستطيع أن يعرف بيئة القرآن.. فهو ال يذكر شيئا  

 تي اعتاد بلغاؤهم عىل ذكرها. من تلك البيئة، وال شيئا من األسامء ال 

 قلت: هذا صحيح..  

 قال: فلنعد للكتاب املقدس.. ألست ترى فيه تأثري البيئة بعيدا؟ 

 قلت: ما تقصد؟ 

 قال: ألست تقرأ يف الكتاب املقدس التفاصيل الطويلة املرتبطة بأنساهبم وحكامهم وحياهتم. 

 تستدل هبذا عىل ربانية القرآن؟ قلت: أجل.. حتى الصغري منها ال يغفل ذكره.. ولكن هل  
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 قال: أجل.. فالقرآن منزل ال وليد بيئة.. وهلذا ترى القرآن يعرب بصيغة اإلنزال. 

سكت قليال، ثم قال: أال ترى من العجب أن ال يذكر والد حممد وال جد حممد وال نسب حممد  

 وال أوالد حممد وال أحبابه وال أعداؤه؟ 

مثل هذا.. بل إن اإلنجيل أول ما يبدأ.. يبدأ بنسب طويل  بينام نرى الكتاب املقدس يطفح ب 

 للمسيح.. وهكذا كل األسفار املقدسة ال تكاد متر عىل صفحة منها إال وجتد تأثري البيئة فيها عظيام. 

 قلت: كل ما قلته صحيح.. ولكن لست أدري مل تذكر هذا اآلن. 

ون عن القرآن ببيئة القرآن..  قال: ألنكم توردون شبها كثريى ترتبط هبذه الباب.. فتنحجب 

 فتزعمون أن حممدا تلقى العلم من غريه.. فلام وصل إىل درجة النبوغ فيه ادعى أنه يوحى إليه. 

قلت: ال أكتمك.. نحن نقول هذا.. وننرشه.. وال نقرص يف نرشه.. ويف النفس منه أشياء كثرية  

 إن شئت بحت لك منها ما قد يصدك عن دفاعك هذا عن القرآن. 

 ل: فاذكر يل ما تشاء. قا 

َو ِإالَّ  3َما َيْنطِق  َعْن اهْلََوى )  }قلت:  املسلمون يقولون بأن القرآن وحي اهلل، وأن حممدا  ( إِْن ه 

)النجم(.. ولكن ورد يف الروايات ما يدل عىل أنه كان يستفيد من غريه يف هذا   {( 4َوْحٌي ي وَحى ) 

 الوحي. 

الَلٍة ِمْن ِطنٍي )  }يات: اسمع هذه الرواية املرتبطة هبذه اآل  ( ث مَّ  12َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن س 

ْضَغًة َفَخَلْقَنا امْل ْضَغَة ِعَظاًما  13َجَعْلَناه  ن ْطَفًة يِف َقَراٍر َمِكنٍي )  ( ث مَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة م 

 )املؤمنون(   {(  14 َأْنَشْأَناه  َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهللَّ  َأْحَسن  اخْلَالِِقنَي ) َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلْاًم ث مَّ 

َوَلَقْد َخَلْقَنا   }هذه اآلية  لقد حدث زيد بن ثابت األنصاري قال: أمىل عيلَّ رسول  اهلل   

الَلٍة ِمْن ِطنٍي  ،  {َفَتَباَرَك اهللَّ  َأْحَسن  اخْلَالِِقنَي  }ذ: ، فقال معا {َخْلًقا آَخَر  }إىل قوله:  {اإلْنَساَن ِمْن س 

َفَتَباَرَك اهللَّ    }، فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول اهلل؟ قال:) هبا ختمت فضحك رسول اهلل 

 {َأْحَسن  اخْلَالِِقنَي  
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 ابتسم، وقال: هكذا يكون الكذب وإال فال. 

 قلت: وما أدراك أن هذه الرواية مكذوبة؟ 

الثابت تارخييا باإلمجاع أن زيدا بن ثابت إنام كتب الوحي باملدينة، وكذلك معاذ   من ألنه  قال: 

 بن جبل إنام أسلم باملدينة، ألنه كان من سكاهنا، بينام هذه السورة نزلت بمكة. 

ثم.. بعد هذا.. من الثابت أن حممدا كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ العرق يتصبب من جسده،  

ه، فإذا انقَض الوحى أخذ ىف ذكر وتالوة ما نزل عليه من القرآن، وهذا ما  ويكون ىف غيبة عمن حول 

 تقرره كل كتب السرية. 

 وهذا يدل عىل أن حممدا ال يبدأ ىف اإلمالء عىل كاتب وحيه إال بعد اكتامل نزول الوحى. 

 قلت: هناك شبهة أخرى.. وهي قديمة قدم القرآن.. ولعلها أول ما ووجه به حممد من التحدي. 

وغريه من أهل اجلاهلية،    ( 1) ال: عرفتها.. هي الشبهة التي أثارها يف اجلاهلية النرض بن احلارث  ق 

وأثارها يف عرصنا املسترشقون أمثال نورمان دانيال ومن نحا نحوهم، من أن حممد ما جاء بجديد يف  

س ، فكون من  القرآن، وإنام أخذ بعضًا من اليهودية، وبعضًا من النرصانية، وبعضًا من قصص الفر 

 هذا اخلليط كله القرآن.  

 قلت: أجل.. وهذه من الشبه اخلطرية التي ال يزال قومي يتعلقون هبا. 

قال: لقد ذكر القرآن هذه الشبهة.. وهو دليل عىل أهنا شبهة ساقطة، ألن اإلنسان يف العادة يفر  

 من األقوال التي يرى فيها خطرا عليه..  

ْم َمْن َيْسَتِمع  ِإَلْيَك َوَجَعْلَنا َعىَل   }ق املرشكني هبذه الشبهة: اسمع ملا ورد يف القرآن من تعل  َوِمْنه 

ا َحتَّى ِإذَ  ْؤِمن وا هِبَ لَّ َآَيٍة اَل ي  وه  َويِف َآَذاهِنِْم َوْقًرا َوإِْن َيَرْوا ك  ل وهِبِْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقه  ول   ق  اِدل وَنَك َيق  َ وَك جي  ا َجاء 

 
َريج وغريهم؛ وكان قد ذهب إىل بالد فارس، وتعلم من أخبار  ( 1) ّي، وابن ج  دِّ بَرْي، والسُّ وقد نص عىل ذلك سعيد بن ج 

ْستم واسفنديار، وملا قدم وجد رسول اهلل  من جملس،  قد بعثه اهلل، وهو يتلو عىل الناس القرآن، فكان إذا قام  ملوكهم ر 

  ئك، ثم يقول: باهلل أهيام أحسن قصصا؟ أنا أو حممد؟جلس فيه النرض فيحدثهم من أخبار أول
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وا  ِذيَن َكَفر  لنَِي    الَّ وا َقْد َسِمْعَنا َلْو    }(..  25)األنعام:   {إِْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَّ َنا َقال  ْتىَل َعَلْيِهْم َآَيات  َوِإَذا ت 

لنَِي   ْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَّ  ( 31)األنفال: {َنَشاء  َلق 

 قلت: علمت مصادر الشبهة، فام الرد عليها؟ 

قال: إن هؤالء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن املعاين العميقة التي حيوهيا القرآن باجلدل  

يف الوسائل التي يستعملها.. ولو أهنم تأملوا غايات القرآن لعرفوا رس اختيار هذا النوع من القصص،  

صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ   }والذي سامه القرآن أحسن القصص:  ْرآَن  َنْحن  َنق   باَِم َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا اْلق 

ْنَت ِمْن َقْبِلِه ملََِن اْلَغاِفِلنيَ   (  3)يوسف:   {َوإِْن ك 

فأحسن القصص هو ما توفرت فيه الواقعية باإلضافة إىل صالحيته كنموذج سلوكي رفيع  

 يمكن أن حيتذى. 

ِذيَن َهَدى    }هتم فيه قال: وهلذا ملا ذكر القرآن أسامء األنبياء الذين وردت مشاهد من حيا  أ وَلِئَك الَّ

م  اْقَتِدْه   َداه   ( 90)األنعام:  {اهللَّ  َفِبه 

أرأيت لو أن القرآن ذكر هلم اسام غريبا مل يعرفوه.. ثم ذكر هلم من املشاهد الرفيعة ما دعاهم إىل  

 سلوك مثله.. أكانوا يقبلون؟ 

وا    }هذا: سيقولون حينها:) افرتاه (.. لقد ذكر القرآن   وَرٍة ِمْثِلِه َواْدع  ْل َفْأت وا ِبس  اه  ق  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

ْنت ْم َصاِدِقنيَ  َوٍر    }(.. 38)يونس: {َمِن اْسَتَطْعت ْم ِمْن د وِن اهللَِّ إِْن ك  ْل َفْأت وا بَِعرْشِ س  اه  ق  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

وا َمِن اْسَتَطعْ  َياٍت َواْدع  ْفرَتَ ْنت ْم َصاِدِقنيَ ِمْثِلِه م  ْل    }(.. 13)هود: {ت ْم ِمْن د وِن اهللَِّ ِإْن ك  اه  ق  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

ونَ  ِرم  ْ ْيت ه  َفَعيَلَّ ِإْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء مِمَّا جت  وغريها من اآليات، وهي تدل عىل أن  ، ( 35)هود: {إِِن اْفرَتَ

 ورونه مفرتيا لتلك القصص وغريها، خمتلقا هلا. هناك فريقا ال بأس به من أعداء حممد كانوا يتص 

 لقد كان هناك فريقان متناقضان.. لكن بغضهام ملحمد جعلهام يتفقان. 

وهذان الفريقان مل خيلو منهام التاريخ.. إىل يومنا هذا ال زالت األيام تلد هذين الصنفني من  

 غريه. الناس: القائلني بابتداع حممد لدينه، والقائلني بنقله عن  
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قلت: هناك شبهة أخرى.. هلا أصل قديم، وهلا فروع حديثة كثرية.. وهي ترتبط بتعلم حممد من  

 غريه. 

قال: أعرفها.. وأعرف استغالل قومنا هلا.. إهنم يزعمون أن حممدا تلقى علومه التي بثها يف قرآنه  

 من أحبارنا ورهباننا.  

  طالب  يدل عىل خروج حممد مع عمه أيب    ففيه ما قلت: أجل.. ويف التاريخ ما يدل عىل ذلك..  

   ، وهناك التقى بالراهب املعروف. الشام    إىل  

 ابتسم، وقال: أهذا احلديث تستشهد به إلثبات نبوة حممد، أم إللغائها؟ 

 . ( 1) قلت: بل إللغائها.. فإن هذا الراهب هو معلم حممد 

وكيف يغيب عن قومه،   قال: كم مكث حممد مع هذا الراهب حتى يعلمه كل هذه العلوم.. 

 وهم أكثر الناس عداوة له أمر هذا الراهب؟ 

أنتم تستندون إىل نص يشهد فيه الراهب انطالقا من الكتب التي عنده ملحمد بالنبوة، فتقلبون  

النص، وحتولون الراهب الشاهد إىل معلم، مع أن حممدا عاش أميا ومات أميا بشهادة القرآن،  

 وبشهادة مجيع من يعرفه. 

يت لو ذكر لك أحد من الناس أن أولئك املجوس الذين قدموا اهلدايا للمسيح وسجدوا له..  أرأ 

 أهنم هم الذين لقنوه ما لقنوه.. أيقبل عاقل ذلك؟ 

قلت: الشك أين ال أقبل ذلك.. فهذا افرتاء ال يمكن قبوله.. فاملسيح كان رضيعا، وأولئك كانوا  

 عابرين. 

ري السن عندما ذهب به عمه إىل الشام، زيادة عىل أنه كان  قال: وهكذا أمر حممد.. فقد كان صغ 

 جمرد عابر سبيل يف ذلك املحل الذي كان فيه الراهب. 

 
اسمه   تعلم القرآن الكريم من راهب نرصاين  وقد أطلق هذه الشبهة أمثال املسترشق نورمان دانيال الذي ذكر أن حممدًا    (  1)

 .بحريى أو جرجيس أو رسجيوس
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سكت قليال، ثم قال: لقد درس املنصفون من قومنا هذه األراجيف.. وخرجوا منها بام ذكرت  

 لك: 

الكتب الدينية   لقد قال الربوفيسور مونتجمري واط:) إن من املستبعد أن يكون حممد قد قرأ 

 اليهودية أو النرصانية.. ومن األرجح أنه مل يقرأ أي كتاب آخر(  

وقال ج.س.هجسن:)إن قاعدة نبوة حممد من ناحية مبدأية هي نفس جتربة وأعامل أنبياء بني  

 إرسائيل. لكنه مل يعرف شيئًا عنهم بشكل مبارش. ومن الواضح أن جتربته كانت خاصة(  

د س. نوس:) إن من الواجب إدراج احلديث الرشيف الذي يقول  وقال جون ب. نوس وديفي 

إن حممدًا تعلم اليهودية والنرصانية خالل رحالته مع القافلة التجارية املتجهة للشام، وكانت األوىل  

عامًا كموظف    25بصحبة عمه أيب طالب عندما كان يف سن الثانية عرشة، والثانية عندما كان عمره  

 فيام بعد، عىل أنه حديث غري مقبول(  خلدجية التي تزوجها  

وقال توماس كاراليل:) ال أعرف ماذا أقول بشأن سريجيوس ) بحريى أو بحريى، مهام كان  

اللفظ، وقد أ طلق عليه أيضًا اسم رسجيوس(، الراهب النسطوري الذي قيل إنه حتادث مع أيب  

لك السن، لكنني أعرف أن  طالب، أو كم من املمكن أن يكون أي راهب قد علم صبيًا يف مثل ت 

أو   9عامًا )كان عمره إما    14حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبري، فقد كان عمر حممد  

عامًا عىل أكثر تقدير( ومل يعرف لغًة غري لغته، وكان معظم ما يف الشام غريبًا وغري مفهوم بالنسبة    12

 له ( 

ال يمكن أن يكون هو معلم حممد.. ولكن  قلت: ال بأس.. فإن كل ما ذكرته صحيح.. فبحريا  

 هناك قرشيا عربيا رصحيا يمكن أن يكون هو معلمه. 

 قال: تقصد ورقة بن نوفل؟ 

قلت: أجل.. وقد ظهر يل أن ورقة كان من الفرقة األبيونية.. الشك أنك تعرفها.. فقد قال فيها  

تي كانت يف القرن األول كانت تعتقد  املؤرخ موشيم يف املجلد األول من تارخيه:) إن الفرقة األبيونية ال 
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أن املسيح إنسان فقط تولد من مريم ويوسف النجار مثل الناس اآلخرين وطاعة الرشيعة املوسوية  

 ليست منحرصة يف حق اليهود فقط، بل جتب عىل غريهم أيضًا والعمل عىل أحكامه رضوري للنجاة. 

الباب خماصمة شديدة كانوا يذمونه  وملا كان بولس ينكر وجوب هذا العمل وخياصمهم يف هذا  

 ذمًا شديدًا وحيقرون حتريراته حتقريًا بليغًا (  

ضحك، وقال: متى ينتهي قومنا من هذه املهازل.. إهنم يؤكدون بذلك كل ما يذكره املسلمون  

 من حتريفنا لكتبنا. 

اكم البوليسية التي  إن هؤالء العابثني الذين مل يعرفوا حممدا ومل يعرفوا القرآن ال خيتلفون عن املح 

يفرضها الظلمة عىل املستضعفني، فرتمي املستضعف البسيط بأنه خيطط لعملية انقالب ضخمة ضد  

االمرباطور الذي حيكمه لسبب بسيط، وهو أنه مر ذات يوم عىل قرصه، ورمى ببرصه إليه معجبا  

 بصورته. 

د النبوة.. لتحطموا به  هكذا تفعلون.. تستغلون حادثا بسيطا.. هو يف حقيقته شاهد من شواه 

 رصح النبوة. 

قلت: فهناك من هو من أهل مكة، وقد كان حممد يزوره، ويتحدث إليه، وال يبعد أن يكون قد  

 تلقى عنه. 

ه  َبرَشٌ لَِسان  الَِّذي    }قال: تقصد مقالة املرشكني من أعداء حممد:  َعلِّم  اَم ي  ول وَن ِإنَّ َوَلَقْد َنْعَلم  َأهنَّ ْم َيق 

ِبنٌي   وَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ م  ْلِحد   (  103)النحل: {ي 

قلت: أجل.. فقد اهتم قوم حممد حممدا أنه إنام يعلمه برش، ويشريون إىل رجل أعجمي كان بني  

، وهو غالم لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربام كان حممد جيلس إليه  أظهرهم 

 ويكلمه. 

قال: ولكن القرآن أخرب أن هذا الرجل كان أعجمي اللسان، ال يعرف العربية، أو أنه كان يعرف  

د جواب اخلطاب فيام ال بد منه؛ فكيف يمكن أن يتلقى تعا  ليم دين  اليشء اليسري منها، بقدر ما َير 
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 كامل من مثل هذا؟ 

وَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن   }وهلذا ذكر القرآن راًدا عليهم يف افرتائهم ذلك:  ْلِحد  ِذي ي  لَِسان  الَّ

ِبنٌي    ، فكيف يتعلم من جاء هبذا القرآن، يف َفَصاحته وبالغته ومعانيه التامة الشاملة، التي هي  {َعَريِبٌّ م 

كل كتاب نزل عىل نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! إن هذا ال يقوله من  أكمل من معاين  

ْسكة من العقل.   له أدنى م 

ْؤِمن وَن   }بل إن الرد القرآين ال يقترص عىل هذا، فقد جاءت اآليات بعدها تقول:  ِذيَن ال ي  ِإنَّ الَّ

ْؤِمن وَن ِبآَياِت اهللَِّ  104)  ِبآَياِت اهللَِّ ال هَيِْدهِيم  اهللَّ  َوهَل ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  ِذيَن ال ي  ي اْلَكِذَب الَّ ( إِنَّاَم َيْفرَتِ

م  اْلَكاِذب وَن )   )النحل( {( 105َوأ وَلئَِك ه 

فهل يمكن ملن ينقل مثل هذا الكالم أن يكون كاذبا عىل اهلل.. لقد كان حممد ـ بشهادة قومه ـ  

إيقانا، معروًفا بالصدق يف قومه، ال يشك يف  أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علام وعمال وإيامنا و 

ْدعى بينهم إال باألمني حممد   . ذلك أحد منهم بحيث ال ي 

قلت: ال بأس.. لقد ذكرت أن هذا الرجل مل يكن له من البالغة ما يكفي ألن يتعلم منه حممد..  

ون حممد قد  وأنا أصدقك يف ذلك.. فلم يكن للعيي أن يعلم البليغ.. ولكن أليس من املمكن أن يك 

 تعلم من الشعراء والبلغاء الذين كانوا يمألون جزيرة العرب؟ 

أنا أروي أبياتا يف هذا لشاعر عريب مشهور هو امرؤ القيس.. الشك أنك تعرفه.. لقد كان سابقا  

 ملحمد.. وقد نظم أبياتا فيها بعض قرآن حممد..  

 أنا أحفظها مجيعها.. اسمع: 

 دنت الساعة وانشق القمر

  
 ال صاد قلبي ونفر عن غز

   
 أحوٌر قد ِحرت  يف أوصافه

  
 ناعس الطرف بعينيه حَور 

   
 مّر يوم العيد يب يف زينة 

  
 فرماين فتعاطى فعقر 

   
 بسهاٍم من حلاٍظ فاتك

  
 فرَّ عنّي كهشيم املحتظر 
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 وإذا ما غاب عني ساعة

  
 كانت الساعة أدهى وأمر 

   
تب احل سن عىل وجنته   ك 

  
 بسحيق املسك سطرًا خمترص 

   
 عادة  األقامِر ترسي يف الدجى

  
 فرأيت  الليل يرسي بالقمر 

   
 بالضحى والليل من طرته 

  
 فرقه ذا النور كم يشء زهر 

   
 قلت إذ شّق العذار خده

  
 دنت الساعة وانشق القمر 

   
 ضحك، وقال: ملن هذه األبيات؟ 

 قلت: هي المرئ القيس. 

 امرئ القيس؟ قال: أي  

 قلت: أال تعرفه؟.. ذلك الشاعر اجلاهيل.. صاحب املعلقة. 

قال: أصاحب املعلقة يمكن أن يقول هذا؟.. كيف مل توضع هذه األبيات يف ديوانه؟ وكيف مل  

 يذكرها من اهتموا بشعره؟ 

لقد عقد الباقالين يف كتابه عن إعجاز القرآن فصال طويال للمقارنة بني الشعر والقرآن،  

ص منه جزءا كبريًا لشعر امرؤ القيس، وتعرض فيه بكل أمانة ملسألة الفرق بني الشعر والقرآن،  وخص 

 ولو كان هناك مثل هذه األبيات لرواها. 

أنا أجزم أن من أطلق هذه الشبهة ال عالقة له بالعربية، وال بشعرها.. بل هو هيني الشعر اجلاهيل  

 تصور أن القرآن اقتبس منها. الذي وصل أوج قوته بمثل هذه األبيات التي ي 

 فهل هذا الشعر السلس السهل غري املوزون يف بعض أبياته شعر جاهيل؟ 

 اسمع هذه األبيات من معلقة امرئ القيس لرتى الفرق بني القصيدتني: 

 ِقفا َنبِك ِمن ِذكرى َحبيٍب َوَمنِزلِ 

  
 بِِسقِط اللِوى َبنَي الَدخوِل َفَحوَملِ 

   
ها َفتوِضَح َفاملِقراةِ    مَل َيعف  َرسم 

  
 ملِا َنَسَجتها ِمن َجنوٍب َوَشمَألِ 

   
 َترى َبَعَر اآلراِم يف َعَرصاهِتا

  
لِ   َوقيعاهِنا َكَأنَّه  َحبُّ ف لف 
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لوا  مَّ  َكَأيّن َغداَة الَبنِي َيوَم حَتَ

  
راِت احلَيِّ ناِقف  َحنَظلِ   َلدى َسم 

   
قوفًا هِبا َصحبي َعيَلَّ  م و  يِّه 

 َمطِ

  
لِ   َيقولوَن ال هَتلِك َأسًى َوجَتَمَّ

   
 هل يمكن لذواقة للشعر أن يقارن ذاك الشعر الركيك هبذه األبيات القوية؟ 

كنت أدرك الفرق بني القصيدين، ولكني أبيت إال أن أقول له: لكل شاعر قصائد قوية، وأخرى  

 ضعيفة.. هذا مما ال يشك فيه. 

ذلك.. وأنا ال أناقشك من هذا الباب.. بل أتعجب من أن تروى هذه  قال: نعم.. صدقت يف 

األبيات، ثم ال تذكر يف ديوان الرجل.. وال فيمن حتدث عنه.. مع أهنا كان يمكن أن تصبح سالحا  

 قويا يف يد أعدائه. 

 قلت: أنت تتهم قومنا بوضع هذه القصيدة إذن؟ 

أخرين التي اشتهرت باالقتباس من القرآن،  قال: ال أهتمهم.. ولكنهم ربام وجدوها يف كتب املت 

 فنسبوها المرئ القيس. 

قلت: ال.. لقد ذكر هذه القصيدة عامل من علامء املسلمني الكبار، الشك أنك تعرفه، إنه اإلمام  

املناوي يف كتابه )فيض القدير رشح اجلامع الصغري( لقد أورد تلك األبيات يف سياق تعريفه ألمرؤ  

 القيس.  

 أتعلم متى تويف هذا الرجل؟ قال:  

 قلت: ال.. وما عالقة ذلك هبذا؟ 

 هـ، فكيف تصله دون غريه؟ 1029قال: لقد تويف عام  

 قلت: فأنت تتهم الرجل إذن مع كونه شارح أحاديث نبيكم. 

قال: أنا ال أهتمه بالوضع، ولكني أهتمه بعدم التحقيق.. فهناك الكثري من الشعراء ممن حيملون  

 بعضهم جاهيل ، وبعضهم إسالمي، فلذلك قد حيصل اخللط يف األسامء.   اسم امرؤ القيس 

فمن اجلاهليني امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي، الذي زعمتم أن هذه األبيات تنسب  
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قبل اهلجرة اىل    130إليه، وهو شاعر جاهيل، بل هو أشهر الشعراء عىل اإلطالق، وقد عاش من سنة  

 لتايل مل يلتق حممدا، ومل يعرفه. قبل اهلجرة، وهو با   80سنة  

ومنهم امرؤ القيس السكوين، وهو شاعر جاهيل اسمه امرؤ القيس بن جبلة السكوين، وهو ممن  

 مل يصلنا الكثري من شعره. 

ومنهم امرؤ القيس الكلبي هو امرؤ القيس بن محام بن مالك بن عبيدة بن عبد اهلل وهو شاعر  

 جاهيل عارص املهلهل بن ربيعة. 

م امرؤ القيس الزهريي وهو امرؤ القيس بن بحر الزهريي وهو شاعر جاهيل وصلنا القليل  ومنه 

 من شعره. 

أما الشعراء املسلمني الذين محلوا هذا االسم، فمنهم امرؤ القيس بن عابس بن املنذر الكندي،  

نزل  وقد وفد إىل حممد، فأسلم وثبت وعىل إسالمه، ومل يكن فيمن ارتد من كندة، وكان شاعرًا 

 الكوفة، ومن شعر امرئ القيس هذا: 

 قف بالديار وقوف حابس

  
 وتأن إنك غري آيس 

   
 لعبت هبن العاصفات

  
 الرائحات من الروامس 

   
 ماذا عليك من الوقوف 

  
 هبالك الطللني دارس 

   
 يا رب باكية عيل 

  
 ومنشد يل يف املجالس 

   
 أو قائل: يا فارساً 

  
 الفوارس ماذا رزئت من 

   
 ال تعجبوا أن تسمعوا

  
 هلك امرؤ القيس بن عابس

   
سكت قليال، ثم قال: أال ترى كثريا من أوجه التطابق بني تلك األبيات املنسوبة اىل امرؤ القيس  

 اجلاهيل، وهذا الشعر؟ 

 قلت: أجل.. هناك بعض التشابه بينهام.. ولكن ال يمكن أن تنسبها إليه ملجرد الشبه. 

 يمكن أن تنسبها أنت المرئ القيس اجلاهيل.. فليس لديك من النصوص وال من  قال: وال 
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 األسانيد وال من أوجه الشبه ما يمكنك أن تعتمد عليه. 

صمت قليال، فقلت: مل يبق إال أنه من تأليفه اخلاص.. وال يتعجب من ذلك.. فقد نرى الرجل  

 فيه. العبقري خيرج عنه من عجائب العلوم ما يظل غريه حمتارا  

  }قال: هذه شبهة قديمة ذكرها املرشكون يف معرض حرهبم ملحمد، وقد ذكرها القرآن، فقال: 

وَن   ِرم  ْ ْيت ه  َفَعيَلَّ ِإْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء مِمَّا جت  ْل ِإِن اْفرَتَ اه  ق  ول وَن اْفرَتَ ول وَن    }(، وقال: 35)هود:   {َأْم َيق  َأْم َيق 

مْ  ْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبلَِك َلَعلَّه  َو احْلَقُّ ِمْن َربَِّك لِت ْنِذَر َقْومًا َما َأَتاه  اه  َبْل ه  وَن  اْفرَتَ  ( 3)السجدة: { هَيَْتد 

.. هي مهرب من املهارب.. ألهنم وضعوا  ( 1) وتلقفها عنهم الكثري من معارصي قومي وقومك 

يف أنفسهم هدفا.. ورأوا أهنم البد أن حيتالوا بكل حيلة للوصول إليه، وال هيمهم يف ذلك استعامل  

  احلق أم إىل الباطل. الصدق أو استعامل الكذب، وال هيمهم يف نتائج بحثهم أن يصلوا إىل 

ومع أن كل ما يف القرآن، وما يف حياة حممد، يرد عىل هذه الشبهة إال أين سأذكر لك اآلن ما يبطل  

 هذا الزعم.. ال يبطله اآلن، ولكن يبطله ما سأدله عليك من طرق البحث: 

  اذهب، وقارن بني أسلوب القرآن وأسلوب حممد.. وارجع يف ذلك إىل كتب األحاديث التي 

مجعت أقوال حممد، وقارهنا بالقرآن.. وكن صادقا يف مقارنتك.. فستجد الفرق شاسعا بني  

األسلوبني: فحديث حممد تتجىل فيه لغة املحادثة والتفهيم والتعليم واخلطابة يف صورها ومعناها  

 املألوف لدى العرب كافة، بخالف أسلوب القرآن الذي ال ي عرف له شبيه يف أساليب العرب. 

نك تشعر عند قراءة احلديث النبوي أنك أمام شخصية برشية تعرتهيا اخلشية واملهابة  ثم إ 

والضعف أمام اهلل، بخالف القرآن الذي يرتاءى للقارىء من خالل آياته أن مصدرها ذاتا جبارة  

 عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة رحيمة ال تضعف حتى يف مواضع الرمحة. 

لكان أسلوبه وأسلوب األحاديث سواء.. أنا وأنت لنا عالقة  فلو كان القرآن من كالم حممد 

باللغة والتعبري.. ونحن نعلم أنه من املتعذر عىل الشخص الواحد أن يكون له يف بيانه أسلوبان خيتلف  

 
 د.بروس و د. لوبون.-يوليوس فلهاوزن  -وقد نرص هذه الشبهة الكثري من املسترشقني من أمثال برييس هورنستاين   ( 1)
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 أحدمها عن اآلخر اختالفًا جذريًا. 

 لنرتك هذا.. ونذهب إىل الغاية من نسبة ما ألفه إىل اهلل..  

ة يتمتعون عند العرب بمكانة رفيعة، ولو أن حممدا نسب القرآن إىل نفسه  لقد كان أهل البالغ 

 لنال من الدنيا أكثر مما ناهلا بنسبة القرآن إىل اهلل. 

رَفع إىل مرتبة أسمى من مرتبة البرش، فأي مصلحة أو غاية ملحمد يف أن   بل إنه لو فعل ذلك ل 

 لغريه؟  يؤلف القرآن ـ وهو عمل جبار معجز ـ ثم يكتفي بنسبته  

دعنا من كل هذا.. ولنذهب إىل القرآن نفسه.. إنه الوثيقة التي نتهم حممدا بأنه افرتاها عىل اهلل..  

 فلنذهب إليها، ولندرسها دراسة موضوعية لنرى مدى صدق هذا االدعاء..  

  َعَفا اهللَّ    }: الشديد هل يمكن لرجل أن يفرتي عىل ربه كالما يعاتب فيه نفسه بمثل هذا العتاب  

وا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبنَي   ِذيَن َصَدق  َ َلَك الَّ  ( 43)التوبة:   {َعنَْك مِلَ َأِذْنَت هَل ْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

لَّ َوَمْن َيْغل ْل َيْأِت ِباَم َغلَّ َيْوَم    }هل يمكن أن يفرتي حممد مثل هذا العتاب:  َوَما َكاَن لَِنبِيٍّ َأْن َيغ 

وَن  اْلِقَياَمِة ث مَّ ت َوىفَّ ك   ْظَلم  ْم ال ي   (  161)آل عمران: {لُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوه 

ْنَيا    }: ومثل هذا العتاب  وَن َعَرَض الدُّ ِريد  ْثِخَن يِف اأْلَْرِض ت  ى َحتَّى ي  وَن َله  َأرْسَ َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيك 

ِريد  اآْلِخَرَة َواهللَّ  َعِزيٌز َحِكيٌم    (  67)ألنفال: {َواهللَّ  ي 

ْرَبى ِمْن    }ومثل هذا العتاب:  ِكنَي َوَلْو َكان وا أ ويِل ق  رْشِ وا لِْلم  ِذيَن آَمن وا َأْن َيْسَتْغِفر  َما َكاَن لِلنَِّبيِّ َوالَّ

َ هَل ْم َأهنَّ ْم َأْصَحاب  اجْلَِحيِم    (  113)التوبة: {َبْعِد َما َتَبنيَّ

وٌر   }ومثل هذا العتاب:  م  َما َأَحلَّ اهللَّ  َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهللَّ  َغف  رِّ َ َا النَِّبيُّ مِلَ حت  َيا َأهيُّ

 (  1)التحريم: {َرِحيٌم  

بل إن القرآن حيوي هتديدات رصحية شديدة للمفرتين عىل اهلل، فكيف جيرس حممد أن يفرتي  

 ؟ عىل اهلل، وهو يعتقد خطر الفرية عىل اهلل 

ى َعىَل اهللَِّ    }: اسمع وأنبئني: هل يمكن أن يكون قائل هذا الكالم مفرتيا وكاذبا عىل اهلل  َفَمِن اْفرَتَ
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املِ ونَ  م  الظَّ ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا   }(.. 94)آل عمران: {اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذلَِك َفأ وَلئَِك ه  َوَمْن َأْظَلم  مِمَِّن اْفرَتَ

َب ِبآَياِت  املِ ونَ َأْو َكذَّ ْفِلح  الظَّ ى َعىَل اهللَِّ َكِذبًا َأْو َقاَل   }(.. 21)األنعام: {ِه ِإنَّه  ال ي  َوَمْن َأْظَلم  مِمَِّن اْفرَتَ

ٌء َوَمْن َقاَل َسأ ْنِزل  ِمْثَل َما َأْنَزَل اهللَّ  َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاملِ   َراِت امْلَْوِت  وَن يِف َغمَ أ وِحَي ِإيَلَّ َومَلْ ي وَح ِإَلْيِه يَشْ

ول وَن   ْنت ْم َتق  َزْوَن َعَذاَب اهْل وِن ِباَم ك  ْ م  اْلَيْوَم جت  َسك  وا َأْنف  َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ  َوامْلَالِئَكة  َباِسط و َأْيِدهِيْم َأْخِرج 

ونَ  ْنت ْم َعْن آَياِتِه َتْسَتْكرِب   ( 93)األنعام: {َوك 

تفي بالتحذيرات العامة من االفرتاء.. بل هو خيص حممدا  بل إن القرآن فوق ذلك كله ال يك 

َل َعَلْيَنا َبْعَض اأْلََقاِويِل )  }بالتهديد والوعيد إذا ما افرتى عىل اهلل.. اسمع:  ( أَلََخْذَنا ِمْنه   44َوَلْو َتَقوَّ

ْم ِمْن َأَحدٍ 46( ث مَّ َلَقَطْعَنا ِمْنه  اْلَوِتنَي ) 45ِباْلَيِمنِي )   )احلاقة( {47 َعْنه  َحاِجِزيَن ) ( َفاَم ِمنْك 

وَن  }واسمع:  َو َأْعَلم  ِباَم ت ِفيض  وَن يِل ِمَن اهللَِّ َشْيًئا ه  ْيت ه  َفاَل مَتِْلك  ْل ِإِن اْفرَتَ اه  ق  ول وَن اْفرَتَ ِفيِه  َأْم َيق 

ِحيم    ور  الرَّ َو اْلَغف  ْم َوه   ( 8)األحقاف: {َكَفى ِبِه َشِهيًدا َبْينِي َوَبْينَك 

ه    }اسمع هذا التهديد اخلطري: و  َي َعَلْيَنا َغرْيَ
َوِإْن َكاد وا َلَيْفِتن وَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك لَِتْفرَتِ

وَك َخِلياًل )  َذ  َناَك ِضْعَف  ( ِإًذا أَلََذقْ 74( َوَلْواَل َأْن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكن  ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل ) 73َوِإًذا اَلختَّ

 )النحل(   {75احْلََياِة َوِضْعَف امْلَاَمِت ث مَّ اَل جَتِد  َلَك َعَلْيَنا َنِصرًيا ) 

 فهل ي عقل أن يؤلف حممد مثل هذا الكتاب، ثم يوجه العتاب إىل نفسه هبذه الصورة الشديدة!؟  

ه إىل القول، بل  باإلضافة إىل هذا كله.. فقد كانت تنزل بمحمد نوازل شديدة من شأهنا أن حتفز 

كانت حاجته القصوى تلح عليه ألن جيد حال، ولو كان األمر إليه لوجد له مقاالً وجماالً، ولكن كانت  

 متيض الليايل واأليام الطوال، وال جيد يف شأهنا قرآنًا يقرؤه عىل الناس. 

ل أن  لقد حدث يف أول اإلسالم أن سئل عن أهل الكهف، فأجاب بأنه سريد عليهم غدًا عىل أم 

 ينزل الوحي بالرد، ولكن الوحي مل ينزل. 

 ِإينِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا )   }لقد نزل عليه حينها ما ورد يف القرآن من قوله: 
ٍ
ء وَلنَّ ليَِشْ ( ِإالَّ  23َواَل َتق 

ْل َعَسى َأْن هَيِْدَيِن َريبِّ أِلَْقَرَب مِ  ْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوق   )الكهف(  {( 24ْن َهَذا َرَشًدا ) َأْن َيَشاَء اهللَّ  َواْذك 
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أرأيت لو أن القرآن كان كالما ملحمد.. هل سيبقى طول هذه املدة ال يفرتي كذبا يسرت به نفسه،  

 ويرد به األراجيف عنه؟ 

 قلت: لعل حممدا يف ذلك احلني مل تكن لديه املعلومات الكافية، فانتظر حتى اجتمعت. 

 .  ضحك، وقال: ما أرسع ما جتدون املخارج. 

التفت إيل، فرآين صامتا، فقال: هؤالء الذين يطلقون مثل هذه االفرتاءات ال يعرفون القرآن..  

 ولعلهم مل يقرؤوه مرة واحدة يف حياهتم. 

وإال فكيف استطاع قرآن برشي أن يؤدي ذلك الدور اخلطري الذي عجزت مجيع الكتب املقدسة  

 عن أدائه!؟  

كيف استطاع ذلك األ ّمّي الذي ما درس وال تعلم وال تتلمذ أن يأيت بذلك اإلعجاز املتكامل  

ى األزمان  دون أي تناقض، فأقر بعظمة هذا الترشيع القريب والبعيد، املسلم وغري املسلم عىل مد 

 املتفاوتة والبيئات املختلفة؟ 

إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة املتناسقة للكون واحلياة واإلنسان.. ونظرته املفصلة للمعامالت  

 واحلروب والزواج والعبادات واالقتصاد لو كانت من صنع حممد، ملا كان حممد برشًا.  

ا ثقافات عاملية وختصص عميق مهام أ تيح هلا  إن هذه التنظيامت تعجز عن القيام هبا جلان كثرية هل 

من املراجع والدراسات والوقت.. فكيف يستطيع رجل واحد ـ أيًا كانت عبقريته، وأيًا كانت ثقافته  

 ـ أن يأيت بكل ذلك؟ 

 ثم ماذا عام يف القرآن من نواح إعجازية أقرت هلا العلوم املختلفة: 

  {َواأْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها  }.. من أعلم حممدا بأن األرض كروية بشكل بيضوي 

 (؟  30)النازعـات: 

ْؤِمن وَن  }من أعلم حممدا بأن احلياة ابتدأت من املاء..   َحيٍّ َأَفال ي 
ٍ
ء لَّ يَشْ  ك 

ِ
َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء

 (؟  30)االنبياء: {
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اَمَء َبَنْيَناَها ِب  }من أعلم حممدا بنظرية انتشار الكون وتوسعه..  وَن  َوالسَّ ا مَل وِسع  َأْيٍد َوِإنَّ

 (؟  47)الذريات: {

اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا    }من أعلم حممدا بنظرية االنفجار الكبري..   وا َأنَّ السَّ ِذيَن َكَفر  َأَومَلْ َيَر الَّ

ا   َ  (  30)االنبياء: {َفَفَتْقَنامه 

 ذكرته.   قلت: بقي مصدر أستحيي من ذكره، ولوال أن يل دليال عليه ما 

 قال: ال تستحي.. فال حياء يف احلق..  

رآين صامتا، فقال: ال يمكن للشياطني إذا ما أرادوا أن يوحو ألحد أن يوحوا ملحمد بالتعاليم  

 التي وردت يف القرآن. 

ل وا مِمَّا يِف اأْلَْرِض َحالالً َطيِّ   }هل يمكن للشياطني أن تنزل مثل هذا الكالم:  َا النَّاس  ك  بًا َوال  َيا َأهيُّ

ِبنيٌ  وٌّ م  ْم َعد  ه  َلك  ْيَطاِن إِنَّ ط َواِت الشَّ وا خ  ْلِم   }(.. 168)البقرة: {َتتَّبِع  ل وا يِف السِّ ِذيَن آَمن وا اْدخ  َا الَّ َيا َأهيُّ

ِبنيٌ  وٌّ م  ْم َعد  ْيَطاِن ِإنَّه  َلك  ط َواِت الشَّ وا خ  ًة َوال َتتَِّبع  ْيَطان   }(.. 208)البقرة: {َكافَّ م  اْلَفْقَر  الشَّ ك   َيِعد 

ْم َمْغِفَرًة ِمْنه  َوَفْضاًل َواهللَّ  َواِسٌع َعِليمٌ  ك   َواهللَّ  َيِعد 
ِ
ْم ِباْلَفْحَشاء ك  ر   ( 268)البقرة: {َوَيْأم 

 هل يمكن للشيطان أن ينزل مثل هذه التحذيرات من نفسه؟ 

 قلت: ولكني أروي رواية يف ذلك.. وهي ترصح بام حتاول بعقلك أن ترده. 

 قال: اذكر احلكاية.. فام أولعكم باألساطري!؟  

قلت: لقد ذكرت املراجع الكثرية أن حممدا كان يقرأ ىف الصالة بالناس سورة النجم، فلام وصل  

ى )  }إىل  زَّ َت َواْلع  )النجم( أضاف إىل هذه اآليات:)   {( 20( َوَمَناَة الثَّالَِثَة اأْل ْخَرى ) 19َأَفَرَأْيت م  الالَّ

 العىل، وإن شفاعتهن لرتجتى ( ( 1) انيق تلك الغر 

ثم استمر ىف القراءة، ثم سجد، وسجد كل من كانوا خلفه من املسلمني، بل سجد معهم من  

كان وراءهم من املرشكني، وقالوا: إن حممدًا أثنى عىل آهلتنا، وتراجع عام كان يوجهه إليها من  

 
 املراد بالغرانيق: األصنام ؛ وكان املرشكون يسموهنا بذلك تشبيًها هلا بالطيور البيض التى ترتفع ىف السامء. ( 1)
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 السباب. 

وٍل َوال َنبِيٍّ ِإالَّ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمنْ   }وقد ذكرها املفرسون عند تفسريهم هلذه اآليات:   َرس 

ِْكم  اهللَّ  آَيا  ْيَطان  ث مَّ حي  ْلِقي الشَّ ْيَطان  يِف أ ْمنِيَِّتِه َفَيْنَسخ  اهللَّ  َما ي  ِتِه َواهللَّ  َعِليٌم  ِإَذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ

 ( 52)احلج: {َحِكيمٌ 

ت التي رويت هبا أضعف من  .. فكل الروايا ( 1) قال: أول ما يرد هذه القصة أهنا مل تصح سندا 

أن يستدل هبا يف مثل هذا األمر اخلطري.. إن مثل هذا يستدعي التواتر، فكيف يؤيد بالضعاف التي ال  

 تصلح سندا لقضية بسيطة، فكيف بقضية خطرية كهذه. 

لقد قال ابن كثري الذي استندوا إليه يف هذه الروايات:) ذكر كثري من املفرسين هنا قصة الغرانيق  

كان من رجوع كثري ممن هاجروا إىل احلبشة ظنًّا منهم أن مرشكى مكة قد أسلموا.. ولكنها ـ أى    وما 

 قصة الغرانيق  ـ من طرق كثرية مرسلة، ومل أرها مسندة من وجه صحيح (  

 وقد سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال:) من وضع الزنادقة ( 

 ل، ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق (  وقال البيهقي:) هذه القصة غري ثابتة من جهة النق 

وقال ابن حزم:) واحلديث الذي فيه: واهنن الغرانيق العال، وان شفاعتهن لرتجى. فكذب  

 بحت مل يصلح من طريق النقل والمعنى لألشتغال به، إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد (  

قائق التي حتملها.. فإن كانت القداسة  ثم بعد هذا.. ملاذا ال تعود للسورة وتقرؤها بتدبر لرتى احل 

يف يشء فهي يف القرآن، ال يف كتب املفرسين.. وال يمكن أبدا أن تصري كلامت املفرسين كلامت  

 مقدسة.. فالربانية لكلامت اهلل املقدسة.. ال للفهوم البرشية املدنسة. 

 
ى( )لنجم:  د بن جبري قال:  ملا نزلت هذه اآلية:من الروايات الواردة يف ذلك ما روي عن سعي  (  1) زَّ َت َواْلع  (، 19َأَفَرَأْيت م  الالَّ

، فقال املرشكون: إنه مل يذكر فقال:» تلك الغرانيق العىل، وإن شفاعتهن لرتجى «، فسجد رسول اهلل  قرأها رسول اهلل 

يَْطان  يِف (َومَ  آهلتهم قبل اليوم بخري، فسجد املرشكون معه، فأنزل اهلل: وٍل َوال َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ َك ِمْن َرس 
ا َأْرَسْلَنا ِمْن َقبْلِ

ِْكم  اهللَّ  آَياتِِه َواهللَّ  َعلِيٌم َحكِيٌم( )احلج: مَّ حي  يَْطان  ث  ْلِقي الشَّ ِه َفَينَْسخ  اهللَّ  َما ي 
وا يِف ِمْرَيٍة ِمنْه  َحتَّى َوال َيَزال  الَّ   ( إىل قوله:52أ ْمنِيَّتِ ِذيَن َكَفر 

ْم َعَذاب  َيْوٍم َعِقيٍم( )احلج: َيه 
اَعة  َبْغتًَة َأْو َيْأتِ م  السَّ  (  120/  17( أخرجه ابن جرير ) 55َتْأتِيَه 
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 مصادر الكتاب املقدس 

القرآن عىل العقل واحلكمة لنعرف ربانية مصدره  تنفس الصعداء، وقال: ها قد انتهينا من عرض  

التي ال يمكن أن جيادل فيها جمادل.. ولنرجع إىل الكتاب املقدس.. ذلك الذي حيمل أهله سيوف  

العدواة للقرآن، ويروحون يفخرون عىل العامل بأنه ال يوجد كتاب مقدس إال كتاهبم.. وأن الكتاب  

 . ( 1) يد للبرشية املقدس الذي بأيدهيم هو كتاب اهلل الوح 

 قلت: نعم.. أسمع قومي يقولون هذا، ويفخرون به. 

قال: أهذا من األدب مع اهلل؟ .. كيف حيجرون اهلل عىل أن يتكلم غري الكالم الذي عندهم؟..  

 أتراهم يضعونه يف احلجز اإلجباري؟.. بحيث ال يتكلم أي كالم إال الكالم الذي يرضيهم..  

  }املسلمون يقولون غري هذا.. يف القرآن توجد آيات كثرية تبني عدم حمدودية كالم اهلل.. اسمع: 

ْل َلْو َكاَن اْلَبْحر  ِمَدادًا لَِكِلاَمِت َريبِّ َلَنِفَد اْلَبْحر  َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِلاَمت  َريبِّ َوَلْو ِجْئَنا  ِبِمْثِلِه   ق 

ه  ِمْن َبْعِدِه    }(.. واسمع: 109)الكهف: {َمَدداً  دُّ َسْبَعة   َوَلْو َأنَّاَم يِف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحر  َيم 

ٍر َما َنِفَدْت َكِلاَمت  اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحِكيمٌ   (  27)لقامن: {َأْبح 

أخربين عىل ضوء العقل واحلكمة: أهيام أقوم قيال.. القائلون بأن اهلل يتكلم ملن يشاء، وبام يشاء،  

معهم إال الكالم الذي يؤيد    ومتى يشاء.. أم القائلون بأن اهلل ال يتكلم إال لبني إرسائيل.. ثم ال يتكلم 

 العنرصية التي تفوح هبا عقائدهم وعباداهتم. 

انظر إىل الكون الواسع.. وقل يل: هل يمكن خلالق هذا الكون أن هيتم بطائفة واحدة من الناس،  

فيدللها رغم جرائمها، ويرشفها بأنبيائه وكلامته، ويرتك األمم األخرى كالكالب.. ال قيمة هلا وال  

 أمهية. 

 لت: نحن املسيحيني نعتقد إنسانية اإلنسان.. وليس فينا أي عنرصية. ق 

 
 هذا ما يشيعه املسيحيون يف مواقعهم التبشريية الكثرية.  ( 1)
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قال: قد ال تكون العنرصية فيكم.. ولكنها يف كتابكم.. لو قلنا: إن الكتاب املقدس كتبه بعض  

 القوميني مل نبعد. 

وسنستعرض الكتاب املقدس كام استعرضنا القرآن.. لنرى هل يمكن أن يكون مصدر هذه  

 مصدرا مقدسا. األسفار مجيعا  

 : مصادر العهد القديم 

 قلت: فلنبدأ بأسفار العهد القديم. 

 قال: فلنبدأ هبا، ولنقارهنا بالقرآن.. كام قارنا القرآن هبا..  

القرآن يكثر من ذكر اهلل.. فال جتد سورة وال آية إال وتتحدث عن اهلل وتصفه.. حتى قال بعضهم  

فهل جتد هذا يف الكتاب املقدس.. ويف عهده  .. يف القرآن:)إن اهلل جتىل يف القرآن لعباده ليعرفوه( 

 القديم؟ 

ينه وبني سورة من  لنفتح سفر إستري مثال.. ونعتربه كسورة من سور القرآن.. ولنجر مقارنة ب 

 سور القرآن.. أنتم تفعلون هذا مع القرآن.. وأنا سأمارس نفس األسلوب: 

  عىل   فملك   كوش،   إىل   اهلند   من   حكمه   امتد   الذي   أحشويروش،   أيام   يف   وحدث إنه يبدأ هكذا:)   

  من   الثالثة   السنة   يف   القرص،   شوشن   يف   ملكه   عرش   عىل   يوم   ذات   جلس   أنه   إقليام،   وعرشين   وسبعة   مئة 

.  وعظامؤها   اململكة  نبالء  أمامه   ومثل  وقادته،  وفارس  مادي   جيش   رؤساء  جلميع   مأدبة   وأقام   عهده، 

  جالل  وعزة  ملكه  غنى  من  بذخ  كل  امللك  فيها  أظهر  يوما،  وثامنني  مئة  طوال  قائمة  الوالئم  وظلت 

  العاصمة،  شوشن  يف  املقيم  الشعب  جلميع  وليمة  امللك  صنع  األيام،  هذه  انقضت  أن  وبعد . عظمته 

  وخرضاء  بيضاء  بأنسجة  زينت  التي . القرص  حديقة  دار  يف  أيام  سبعة  استمرت  وصغارهم،  كبارهم 

  عىل  وفضية،  ذهبية  وأرائك  رخامية  وأعمدة  فضية  حلقات  يف  ملونة  كتانية  بحبال  علقت  وزرقاء، 

  من   اخلمور   فيها   تقدم   التي   األقداح   وكانت   . أسود   ورخام   ودر   ومرمر   هبت   من   بجزع   مرصوفة   أرضية 
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  امللك   وأصدر   . امللك   كرم   بفضل   وفرية   فكانت   امللكية   اخلمور   أما   األشكال،   خمتلفة   املوائد   وآنية   ذهب، 

  وشتي  وأقامت  قيود،  غري  من  مدعو  كل  رغبة  حسب  اخلمور  يقدموا  أن  قرصه  رجال  كبار  إىل  أمره 

 ( 9- 1/ 1()إستري: أحشويروش   امللك   قرص   يف   للنساء   أخرى   وليمة   امللكة 

ويميض السفر كام متيض حكايات ألف ليلة وليلة ال يتحدث عن اهلل وال يعرف به، فكيف تعترب  

 هذا كتابا مقدسا؟ 

 قلت: إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بني إرسائيل. 

له ولد  قال: لقد مر حممد بظروف خطرية جدا.. ولكنك لن ترى هلا أي أثر يف كتابه.. لقد ولد  

واحد بعد النبوة، كان هو الولد الوحيد الذكر، ومات الولد.. وحصل أن كسفت الشمس يوم موته  

بل   حتى ظن الناس أهنا كسفت بسبب موت ابنه.. لكنه مل يستغل احلادثة، ومل ينزل فيها أي قرآن.. 

  فصلوا  ذلك  كان  فإذا  أحد،  ملوت  ختسفان  ال  وإهنام  اهلل،  آيات  من  آيتان  والقمر  الشمس  إن  ) : قال 

 ( 1)   بكم(   ما   يكشف   حتى   وادعوا 

اذهب إىل القرآن هل ترى فيه تلك املأساة العظيمة التي حصلت للمسلمني، وهم يؤذون يف  

ومر  .  لقد رضب حممد يف الطائف، فلم تنزل آية واحدة يف سب أهل الطائف وال يف لعنتهم.   مكة..  

وجوعوا.. فلم تنزل آية واحدة خترب عن ذلك املوقف  حممد مع عشريته بسنني حورصوا فيها 

 الشديد.. أتدري مل؟ 

 قلت: مل؟ 

قال: ألن القرآن للبرشية مجيعا، ال لفئة حمدودة.. وهو لذلك هيتم بالتعريف باهلل وبيان سبيل  

 السلوك إليه، وال هيتم بالتواريخ القومية التي تفوح من الكتاب املقدس. 

 إستري.. أرانا هتنا عنه. لنرجع إىل سفر  

هل تعلم عالقة هذا السفر بالقومية اإلرسائيلية، إن اليهود يعتربون هذا السفر من األسفار املهمة  
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التي حتكى تارخيهم القومي، وقد وضعوه يف األدراج األربعة املعروفة يف العربية باسم )جملوث( التي  

 حينه ومناسبته. كانوا يقرؤوهنا يف املناسبات القومية، كل سفر يف  

وآخر هذه املناسبات هو عيد الفوريم كام يسمونه، والذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات  

 تذكارًا خلالصهم من املجزرة التي أعدها هامان إلفنائهم كشعب. 

وقد سمى هذا العيد ) فوريم ( نسبة إىل ) فورا ( بمعنى قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد من  

 ناسب لتنفيذ مذبحته، وقد شاع االحتفال هبذا العيد بطقس معني. اليوم امل 

فكان عليهم أن يصوموا يف اليوم الثالث عرش من آذار، ويف املساء حيث يبدأ أول اليوم الرابع  

عرش جيتمعون يف املجمع، وبعد العبادة املسائية يقرأون سفر إستري. وملا يصلون يف قراءهتم لذكر اسم  

مجهور املصلني يرصخون قائلني:) ليمحى اسم ذلك الرشير (  ويف اليوم التايل   ) هامان ( كان كل 

كانوا يعودون ثانية إىل املجمع إلمتام فرائض عبادة العيد. ثم يرصفون النهار بالفرح والبهجة وتقديم  

 . ( 1) اهلدايا 

 إذن هذا كتاب قومي، فلامذا يدرج ضمن األسفار املقدسة. 

 السفر مدسوس يف الكتاب املقدس كام يقول اهلراطقة؟   قلت: فأنت تذهب إىل أن هذا 

قال: لو شئت الصدق.. فإن أكثر ما يف الكتاب املقدس مدسوس.. الكتاب املقدس هو كالم  

 اهلل املقدس، وال ينبغي لكالم اهلل أن حيمل أي صفة من صفات البرش. 

. لرتى الفرق العظيم  اخرت أي سورة من سور القرآن.. وقارهنا بسفر إستري.. أو أي سفر شئت. 

بني الكلامت املقدسة التي تصدر من مصدر علوي، وبني الكلامت املدنسة التي تنترش من القوميات  

 التي متتلئ بالزهو الكاذب. 

اقرأ سورة الطالق مثال، وهي سورة قصرية مقارنة بسفر إستري، وهيـ  من حيث عنواهناـ  تدل  

ج إىل احلديث عن اهلل.. ولكنك جتد فيها مثل هذه  عىل أحكام الطالق، وهو مسألة قد ال حتتا 

 
 .699حتت كلمة فوريم ص 1964قاموس الكتاب املقدس طبعة بريوت انظر أيضًا  ( 1)
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 النصوص: 

وا    }تبدأ السورة هبذه اآلية:  ق  َة َواتَّ وا اْلِعدَّ هِتِنَّ َوَأْحص  نَّ لِِعدَّ وه  ْقت م  النَِّساَء َفَطلِّق  َا النَّبِيُّ ِإَذا َطلَّ َيا َأهيُّ

َبيَِّنٍة َوتِْلَك  ْجَن ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة م  ي وهِتِنَّ َواَل خَيْر  نَّ ِمْن ب  وه  ِْرج  ْم اَل خت  ود  اهللَِّاهللََّ َربَّك  د   َوَمْن َيَتَعدَّ   ح 

ِْدث  َبْعَد َذلَِك َأْمًرا   وَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسه  اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حي  د   (  1)الطالق: {ح 

إن هذه اآلية األوىل وحدها حتتوي عىل اسم اهلل وحده أربع مرات.. وهي حتث عىل تقوى اهلل،  

 ر مسألة مهمة من مسائل الطالق. وتنهى عن تعدي حدوده، من دون أن ختل بذك 

قارن هذه اآلية وحدها بسفر إستري مجيعا.. إن سفر إستري كله ليس فيه ذكر هلل، ولو مرة واحدة..  

وليس فيه أي حث عىل التقوى، وال أي هني عن تعدي حدود اهلل مع أنه يفوق هذه اآلية أضعافا  

 كثرية من حيث احلجم. 

.. إهنا  إستري.. بل لتقارن من خالهلا الكتاب املقدس مجيعا  اسمع باقي السورة لتقارن هبا سفر 

 أحكام الطالق، ولكنك تراها مملوءة باحلديث عن اهلل وما يقرب إليه. نزلت يف األصل لبيان  

ذلك الذي    الكلامت التي يمتلئ بمثلها الكتاب املقدس بتلك  قارن هذا الكالم املمتلئ بالربانية  

كانت هذه املحارق من البرش، بل من األوالد.. هل يعقل أن يكون  صنع حمارق هلل حتى لو يمتلئ ب 

 اهلل قاسيا هبذه الدرجة، فيأذن لعبده أن يذبح ابنته، ليويف بنذره؟ 

ى،  جلعاد  فَعرَبَ  يفتاح،  عىل  الرب  روح  اسمع ملا يقول الكتاب املقدس: )فكان    وَعرَبَ  ومنسَّ

ون عَ  بني  إىل  َعرَبَ  جلعاد  مصفاة  ومن  جلعاد  ِمْصفاة    بني  دفعَت  إن : قائالً  للرب  نذراً  يفتاح  ونذر . مُّ

  عمون   بني   عند   من   بالسالمة   رجوعي   عند   للقائي   بيتي   أبواب   من   خيرج   الذي   فاخلارج   ليدي،   عمون 

رقة  وأ صعده  للرب  يكون    فرضهبم  ليده،  الرب  فدفعهم . ملحاربتهم  عمون  بني  إىل  يفتاح  َعرَبَ  ثم . حم 

  بنوعمون   فذلَّ .  جداً   عظيمة   رضبة   الكروم،   آبل   وإىل   مدينة،   عرشين   ِمنِّيت،   إىل   جميئك   إىل   عروعري   من 

  وهي  ورقص،  بدفوف  للقائه  خارجةً  بابنته  وإذا  بيته،  إىل  املصفاة  إىل  يفتاح  أتى  ثم  . إرسائيل  بني  أمام 

ق   أنه  رآها  ملا   وكان . غريها   ابنة   وال   ابنٌ  له   يكن  مل .  وحيدة    حزناً   أحزْنِتني  قد   بنتي،   يا   آه :  وقال  ثيابه   مزَّ
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،  بني  ورصِت  ريَّ كدِّ   هل  أيب  يا : له  فقالت . الرجوع  يمكنني  وال  الرب  إىل  فمي  فتحت  قد  ألين  م 

ون   بني   أعدائك   من   لك   انتقم   قد   الرب   أنَّ   بام   ِفيَك   من   خرج   كام   يب   فافعل   الرب؟   إىل   فاك   فتحت  .  عمُّ

كني :  األمر   هذا   يل   فلي فَعْل :  ألبيها   قالت   ثم    عذراويتي   وأبكي   اجلبال،   عىل   وأنزل   فأذهب   شهرين،   اْتر 

  عىل  عذراويتها  وبكت  وصاحباهتا  هي  فذهبت . شهرين  إىل  وأرسلها . اذهبي : فقال . وصاحبايت  أنا 

.  رجالً   تعرف   مل   وهي   نذر،   الذي   نذره   هبا   ففعل   أبيها،   إىل   رجعت   أهنا   الشهرين   هناية   عند   وكان .  اجلبال 

  اجللعادي   يفتاح   بنت   عىل   لَين ْحنَ   سنة   إىل   سنة   من   يذهبن   إرسائيل   بنات   أن   إرسائيل   يف   عادةً   فصارت 

 ( 40- 29:  11  قض )   السنة(   يف   أيام   أربعة 

املخرج أليوب ليويف بنذره، وال يؤذي زوجته التي نذر  من التامس اهلل  القرآن  قارن هذا بام ذكره  

يف القرآن ليبني سعة رمحة اهلل  أن يرضهبا.. لقد ذكر اهلل له احليلة للتخلص من نذره، ونص عىل ذلك  

ْيَطان  ِبن ْصٍب َوَعَذاٍب )  }ولطفه بعباده.. اسمع:  نَِي الشَّ ه  َأينِّ َمسَّ ْر َعْبَدَنا َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَّ (  41َواْذك 

اٌب )  ْغَتَسٌل َباِرٌد َورَشَ ْض ِبِرْجلَِك َهَذا م  ْم َمعَ 42اْرك  ْم َرمْحًَة ِمنَّا َوِذْكَرى أِل ويِل  ( َوَوَهْبَنا َله  َأْهَله  َوِمْثَله  ه 

اٌب  43اأْلَْلَباِب )  ا َوَجْدَناه  َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبد  ِإنَّه  َأوَّ َنْث ِإنَّ ْب ِبِه َواَل حَتْ ْذ ِبَيِدَك ِضْغًثا َفارْضِ ( َوخ 

 ()سورة ص( 44) 

 ال؟ فلم مل يلتمس هلذا الرجل القايس مثل هذا املخرج من هذا النذر املحرم أص 

وهل يمكن أن ينذر أحد أنه إن حتقق له مطلب من املطالب أن يعيص اهلل، ثم يعترب بارا بعد ذلك  

 إن وىف بنذره.. بل يرشف بأن يذكر عمله هذا يف الكتاب املقدس. 

 إن مثل هذه األفكار لو أذن هلا أن تنترش لقضت عىل البرشية والعمران فيها منذ زمن بعيد. 

 ملقدس، وهو مل يطهر من مثل هذه النصوص؟ فكيف تفخرون بالكتاب ا 

أتدري بأنه حصل يف عهد حممد نذر مثل هذا.. ولكنه مل يكن مرتبطا ببرش، بل كان مرتبطا بناقة،  

 عن ذبحها، بل تعجب أن ينذر مثل هذا النذر..    ومع ذلك هنى رسول اهلل  

اسمع للحديث، وقارن بينه وبني الكتاب املقدس.. احلديث طويل.. وهو يروي قصة امرأة  
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رت هلل إن نجاها اهلل عليها لتنحرهنا، فلام قدمت املدينة رآها الناس  نجت من حادث خطري..و) نذ 

  فقالت: إهنا نذرت إن نجاها اهلل عليها لتنحرهنا فأتوا رسول اهلل    فقالوا العضباء ناقة رسول اهلل  

ر  فذكروا ذلك له فقال:) سبحان اهلل بئسام جزهتا نذرت هلل إن نجاها اهلل عليها لتنحرهنا، ال وفاء لنذ 

     ( 1) يف معصية، وال فيام ال يملك العبد ( 

 قلت: ولكن القرآن ينص عىل أن إبراهيم أمر بذبح ابنه. 

قال: تلك قصة أخرى.. وهي متتلئ باملعاين السامية، ومع ذلك مل حيصل فيها أي ذبح.. ومل يكن  

 سببها أي نذر. 

َوَقاَل ِإينِّ َذاِهٌب ِإىَل َريبِّ   }اسمع ملا ورد يف القرآن.. وقارن بينه وبني ما ذكر الكتاب املقدس: 

نَي ) 99َسَيْهِديِن )  احِلِ اَلٍم َحِليٍم ) 100( َربِّ َهْب يِل ِمَن الصَّ َناه  ِبغ  ْ ْعَي  101( َفَبرشَّ ( َفَلامَّ َبَلَغ َمَعه  السَّ

ْر َماَذا َتَرى َقا  َك َفاْنظ  َنيَّ ِإينِّ َأَرى يِف امْلََناِم َأينِّ َأْذَبح  يِن ِإْن َشاَء اهللَّ   َقاَل َيا ب  ْؤَمر  َسَتِجد  َل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ت 

اِبِريَن )  ْؤَيا  104( َوَناَدْيَناه  َأْن َيا إِْبَراِهيم  ) 103( َفَلامَّ َأْسَلاَم َوَتلَّه  لِْلَجِبنِي ) 102ِمَن الصَّ ْقَت الرُّ ( َقْد َصدَّ

ا َكَذلَِك َنْجِزي امْل ْحِسننَِي )  ( َوَتَرْكَنا  107( َوَفَدْيَناه  ِبِذْبٍح َعِظيٍم ) 106 َهَذا هَل َو اْلَباَلء  امْل ِبني  ) ( إِنَّ 105إِنَّ

( ِإنَّه  ِمْن ِعَباِدَنا  110( َكَذلَِك َنْجِزي امْل ْحِسننَِي ) 109( َساَلٌم َعىَل إِْبَراِهيَم ) 108َعَلْيِه يِف اآْلَِخِريَن ) 

َناه  ِب 111امْل ْؤِمننَِي )  ْ نَي ) ( َوَبرشَّ احِلِ ِتِهاَم  112ِإْسَحاَق َنِبيًّا ِمَن الصَّ يَّ رِّ ( َوَباَرْكَنا َعَلْيِه َوَعىَل ِإْسَحاَق َوِمْن ذ 

ِبنٌي )  ِْسٌن َوَظامِلٌ لَِنْفِسِه م   )الصافات( {( 113حم 

 أتدري مل أمر إبراهيم بذبح ابنه؟ 

 قلت: مل؟ 

قال: مل يكن الذبح مرادا.. ولكن إبراهيم كان معدا ملكانة عظيمة من اهلل تستدعي أن يكون  

مستسلام هلل استسالما كليا.. واهلل العدل يمتحن عباده ليربز ما تبطنه نفوسهم من طيبة أو خبث، وكان  

 
 رواه مسلم.   (1)



 179 

ضحي بولدها يف  اهلل يعلم نفس إبراهيم الطيبة.. ولكن العامل مل يكن يعلم أن تلك النفس يمكن ان ت 

سبيل اهلل.. فأمر اهلل إبراهيم بذبح ابنه ال ليذبحه، وإنام لريى العامل ذلك.. وليكون نموذجا عن  

 اإلسالم املطلق هلل. 

 فلام عزم إبراهيم، وحصل منه التسليم املطلق هلل، فداه اهلل.. ومنعه من ذبح ابنه. 

نَّ َقاَل ِإينِّ َجاِعل َك لِلنَّاِس    }القرآن يشري إىل هذا عندما يقول:  ه  ِبَكلاَِمٍت َفَأمَتَّه  َوِإِذ اْبَتىَل ِإْبَراِهيَم َربُّ

 ( 124)البقرة:  {ِإَمامًا  

 فالكلامت التي ابتيل هبا إبراهيم هي أنواع البالء التي تعرض هلا. 

إن ذهبت   القصة هبذا هلا معنى صحيح متتلئ به النفس.. بخالف قصة الكتاب املقدس، فإنك 

تبحث هلا عن مغزى لن جتد هلا أي مغزى.. فالبنت املسكينة ذبحت لتقرب للرب الذي حيب روائح  

 الشواء.. والسبب يف كل ذلك أن أباها نذر إن انترص أن يقتل أول من يستقبله.. أي منطق هذا؟ 

سمها سورة  قارن هذا بام أمر به املؤمنون إذا انترصوا.. لقد أنزلت سورة كاملة من أجل هذا ا 

ل وَن يِف ِديِن اهللَِّ َأْفَواًجا ) 1ِإَذا َجاَء َنرْص  اهللَِّ َواْلَفْتح  )   }النرص.. اسمعها:  ( َفَسبِّْح  2( َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدخ 

اًبا )  ه  َكاَن َتوَّ  )النرص( {( 3بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْره  إِنَّ

التي حتوهيا ال تعدهلا كل تلك اإلصحاحات التي    هذه هي السورة كاملة.. ولكن املعاين اجلليلة 

 امتألت كذبا عىل اهلل. 

 لنواصل املقارنة بني القرآن والكتاب املقدس لنرى حظهام من الربوبية: 

لقد ورد يف سفر آخر:) فبادرت أبيجال وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي مخر، ومخسة خرفان  

لزبيب، ومائتي قرص من التني، ووضعتها عىل  مهيئة، ومخس كيالت من الفريك ومائتي عنقود من ا 

 (.   18/ 25(  1احلمري ( ) صموئيل ) 

 هل هذه الكلامت التي كتبها جائع حريص هي كلامت إله؟ 

( قائمة طويلة لوكالء داود ووالته .. ويف   27 -  24( 1ليس هذا فقط.. بل يف سفر األيام ) ) 
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ه وعرضه وسامكته وارتفاعه وعدد  سفر امللوك األول إصحاحان كامالن يف وصف اهليكل وطول 

نوافذه وأبوابه..وتفاصيل تزعم التوراة أهنا املواصفات التي يريدها الرب ملسكنه األبدي )انظر ملوك  

 (1  )6 /1   -  7 /51   ) 

ويف أخبار األيام األول ست عرشة صفحة كلها أنساب آلدم وأحفاده وإبراهيم وذريته )انظر  

 (   44/ 9  -   1/ 1األيام  

بأسامء العائدين من بابل حسب عائالهتم، وأعداد كل عائلة إضافة ألعداد   ثم قائمة أخرى 

(.. وقوائم أخرى بأعداد اجليوش والبوابني من كل سبط،    67  -   1/ 2محريهم ومجاهلم )انظر عزرا  

 (.   34/ 27  -   1/ 23وعدد كل جيش )انظر األيام  

تسع صفحات، فهل  ويف سفر اخلروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر 

 يمكن للوحي ينزل بذلك كله وغريه مما يطول املقام بتتبعه. 

وفوق هذا اللغو كله ترد قصة زنا هيوذا بكنته ثامار بعد أن زوجها أبناءه واحدًا بعد واحد، ثم  

زنى هبا وهو ال يعرفها، فلام عرف بحملها أراد أن حيرقها.. هل سمعت القصة كام يروهيا الكتاب  

بل التوراة التي هي حمل اتفاق اجلميع.. أين املغزى منها؟ امرأة مات عنها أزواجها واحدًا  املقدس..  

بعد آخر، عاقبهم الرب ألهنم كانوا يعزلون عنها يف اجلامع، ثم زنت بوالدهم، ونتج عن هذا السفاح  

تذكر القصة    ابنان، أحدمها فارصـ  وهو أحد أجداد املسيحـ  ثم متيض القصة بال عقوبة وال وعيد، بل 

يف ختامها وصفًا غريبًا هلذه الزانية، فقد خرج هيوذا حلرقها، فلام عرف أهنا حامل منه نكص قائاًل:)  

هي أبر مني (، فهل كان العزل مستحقًا للموت بينام ال عقوبة وال حد عىل جريمة زنا املحارم، ثم كان  

املسيح أنه من أبناء فارص بن هيوذا وثامار    هؤالءـ  أبطال القصةـ  أجدادًا البن اهلل الوحيد، ففي نسب 

 (.   2/ 1)متى  

أجبني صادقا: هل يمكن أن تكون هذه املعاين املمتلئة بالنجاسة واخلبث واالنحراف كلامت  

 مقدسة صدرت من اهلل خالق كل يشء!؟  
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حث  مل أدر بام أجيبه، فقال: وفوق ذلك كله ال ترى يف هذا الكتاب أي إجابة من اإلجابات التي يب 

 عنها اإلنسان عادة يف الوحي اإلهلي..  

 هل ترى يف الكتاب املقدس كالما مفصال عن مصري اإلنسان كام جتده يف القرآن؟ 

إن القرآن يمتلئ بذكر اليوم اآلخر ابتداء من املوت إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار  

 س رغبة ورهبة. النار.. بل فيها الوصف املفصل للجنة والنار.. لتمتلئ النف 

أنتم تضحكون من تلك األوصاف وتستهزئون هبا، بينام نرى الكتاب املقدس يمتلئ بتفاصيل  

، حتى  ( 1) من الدنيا ال حاجة إليها، وهو يف نفس الوقت ليس فيه يشء يذكر عن اآلخرة واجلنة والنار 

 أن طائفة الصدوقيني، وهي طائفة كبرية يف اليهود ال تؤمن باليوم اآلخر. 

قليال، ثم قال: أرأيت لو أن رجال جاءنا من كوكب من الكواكب التي توجد يف جمرة من    صمت 

 املجرات البعيدة، ومتكنا من خطابه، ماذا عسانا نسأله؟ 

أم نبحث عام يرتبط بكوكبه   ، هل نبحث عنده عن توارخينا وأنسابنا وبنياننا وأكلنا ورشبنا 

 وتفاصيل احلياة فيه؟ 

 سنبحث معه عن كوكبه. قلت: ال شك أننا  

 قال: فهكذا األمر مع الكلامت املقدسة. 

 قلت: ولكنها كلامت اهلل للبرش. 

قال: وكلامت اهلل للبرش هي التي جتيبهم عن األسئلة التي ال تعرف عقوهلم اإلجابة عنها.. أما  

 ال يرض(  األنساب.. فال رضر أن جتهلها.. لقد قال فيها علامء املسلمني:) هي علم ال ينفع، وجهل  

ما فائدة أن حتدث السكري املدمن بأنساب بني آدم، وأنت تريد أن تزرع فيه اإليامن الذي جيعله  

 يرمي زجاجة اخلمر من يده كام رماها املسلمون يوم أنزل حتريم اخلمر؟ 

 
ففي مجيع أسفار التوراة اخلمسة مثال ال نجد نصا رصحيًا عن اآلخرة، وأقرب نص يف الداللة عىل يوم القيامة ما جاء يف   ( 1)

 ( 35 - 32/34مة واجلزاء يف وقت تزل أقدامهم « ) التثنية سفر التثنية:» أليس ذلك مكنوزًا عندي خمتومًا عليه يف خزائني، يل النق 



 182 

ابتسم وقال: اسمح يل.. أحيانا ـ عندما أ قرأ الكتاب املقدس ـ أشعر أين يف حانة، ولست أمام  

 كلامت إله. 

هل يمكن لكلامت اهلل أن متتلئ هبذا التمجيد للخمر التي نعرف مجيعا مدى خطرها عىل العقل  

 والصحة والنفس واملجتمع؟ 

وفوق هذا كله ال نجد اهلل يسمي نفسه، أو يذكر أسامءه التي تدل عىل صفاته، بل اليرد يف  

(،   21/ 16فون أن اسمي: هيوه ( ) إرميا الكتاب املقدس اسمه إال نادرًا فقد جاء يف إرمياء:) فيعر 

( ثم ظهر يف إرمياء املذكور، وما   15/ 3وأول مرة ظهر فيها هذا االسم التورايت يف سفر اخلروج ) 

 عدا ذلك فإنه يذكر باسم السيد الرب. 

َو اهللَّ  الَِّذي   }بينام نجد القرآن يمتلئ باسم اهلل، بل بأسامء اهلل التي تدل عىل كامالته..:  اَل ِإَلَه ِإالَّ    ه 

ِحيم  )  مْحَن  الرَّ َو الرَّ َهاَدِة ه  َو َعامِل  اْلَغْيِب َوالشَّ اَلم   22ه  وس  السَّ دُّ َو امْلَِلك  اْلق  ِذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ه  َو اهللَّ  الَّ ( ه 

ْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ  وَن ) امْل ْؤِمن  امْل َهْيِمن  اْلَعِزيز  اجْلَبَّار  امْل َتَكربِّ  س  ك  ر  َله   23ي رْشِ َو اهللَّ  اخْلَالِق  اْلَباِرئ  امْل َصوِّ ( ه 

َو اْلَعِزيز  احْلَِكيم  )  اَمَواِت َواأْلَْرِض َوه  َسبِّح  َله  َما يِف السَّ  )احلرش( {24اأْلَْساَمء  احْل ْسَنى ي 

 : مصادر العهد اجلديد 

الصبغة البرشية تبدو عليه   قلت: عرفت ما أصاب العهد القديم من حتريفات، ولذلك فإن 

واضحة للعيان.. ولكن العهد اجلديد.. تلك البشارات والرسائل.. هل ترى فيها هي األخرى ما  

 يبعدها عن مصدرها الرباين؟ 

ضحك، وقال: ما الذي قاله بولس يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثاوس عندما طلب منه أن  

 يأيت رسيعا؟ 

تأيت إيل رسيعا، ألن ديامس، إذ أحب احلياة احلارضة، تركني وذهب    قلت: لقد قال له:) بادر أن 

إىل مدينة تسالونيكي. أما كريسكيس، فقد ذهب إىل مقاطعة غالطية، وتيطس إىل دملاطية ومل يبق معي  
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إال لوقا وحده خذ مرقس وأحرضه معك، فهو ينفعني يف اخلدمة. أما تيخيكس، فقد أرسلته إىل مدينة  

يء، أحرض معك ردائي الذي تركته عند كاربس يف ترواس، وكذلك كتبي،  أفسس. وعندما جت 

 ( 9:  4وبخاصة الرقوق املخطوطة () تيموثاوس:  

قال: فهل ترى هذا كالما مقدسا قاله إله؟.. وهل ترى يف ما قاله لصديقه تيطس:) حاملا أرسل  

ررت أن أشـتي هناك ()  إليك أرمتاس أو تيخيكس، اجتهد أن تأتيني إىل مدينة نيكوبوليس، ألين ق 

 ( كالما مقدسا إلله؟ 12:  3تيطس:  

(:) يسلم عليكم تيموثاوس معاوين،   21: 16وهل ترى يف قوله يف رسالته إىل أهل رومية ) 

ولوكيوس وياسون وسوسيباترس أقربائي. وأنا، ترتيوس الذي أخط هذه الرسالة، أسلم عليكم يف  

سة كلها. يسلم عليكم أراستس، أمني صندوق  الرب.يسلم عليكم غايوس، املضيف يل وللكني 

 املدينة، واألخ كوارتس ( كالما مقدسا إلله؟ 

وهل ترى ما جاء يف رسالته الثانية إىل تيموثاوس:) سلم عىل برسكا وأكيال، وعائلة  

أونيسيفورس. أراستس مازال يف مدينة كورنثوس. أما تروفيموس، فقد تركته يف ميليتس مريضا.  

جتيء إيل قبل حلول الشتاء.يسلم عليك إيوبولس، وبوديس، ولينوس، وكلوديا، واإلخوة  اجتهد أن  

 ( كالما إلله؟ 19:  4مجيعا ( )تيموثاوس:  

 أهذا هو الكالم املقدس الذي يتصف بالربانية؟ 

 قلت: أنت تنتقي من الكتاب املقدس ما ترمي به مجيع الكتاب املقدس..  

نعم.. قد يتخللها ما نتصوره أنه ليس منها.. ولكنها يف  الكتاب املقدس معان كثرية جليلة.. 

 مجلتها كلامت مقدسة حتوي احلقائق األبدية. 

قال: سأتعامل معك بمثل ما تعاملتم به مع القرآن.. ألستم تعتربون التشابه الذي بني القصص  

 دس؟ القرآين وقصص الكتاب املقدس وحده كافيا العتبار القرآن نسخة مشوهة عن الكتاب املق 

صمت، فقال: فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب املقدس بمثل هذا.. ولكن ال يف القصص وحدها،  
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ولكن يف قضايا الدين األساسية.. يف العقائد التي يتميز   فمن السهل عىل املرء أن خيرتع أي قصة .. 

 هبا الدين عن غريه. 

. والدين هو سريته.. بل إهنا  املسيحية تعتمد عىل املسيح بالدرجة األوىل.. فسريته هي الدين. 

 جتعله إهلا، أو أقنوما من إله..  

فإذا أثبت لك أن النصوص التي تعتمد عليها املسيحية يف إثبات هذه العقائد توجد يف كتب  

مقدسة سابقة عليها.. بل يف ديانات سابقة عليها.. هل ستعامل الكتاب املقدس بمثل ما تعامل به  

 االنحياز والكيل باملكاييل املختلفة كام يفعل قومي وقومك؟   القرآن.. أم ستعود إىل منطق 

 قلت: أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غري ما يف الكتاب املقدس؟ 

، ونحن ال نلتفت  ( 1) قال: كثريون هم من قالوا بمثل ما قال قومنا، واعتقدوا ما اعتقد قومنا 

 ين حممد وقرآن حممد. إليهم، ألننا نلتفت بكل أبصارنا لتشويه د 

وإذا سمحت يل.. فسأعرض لك مقارنة بني ما يعتقد املسيحيون يف املسيح وبني بعض الديانات  

 الوثنية التي كانت سائدة يف العصور السوالف لرتى مدى التقارب بني الديانتني.  

املنهج..   أنتم جترون كثريا مثل هذه املقارنات وتبنون عليها نتائج كثرية.. ولذلك سأنتهج هذا 

 وأترك لك احلرية يف أن تبني عليها ما تشاء. 

 هل تعرف ديانة مثرا الفارسية؟ 

 
 Incarnation in Hinduism and Christianity: Theألفت كتب مهمة للداللة عىل هذا لعل أمهها كتاب:  ( 1)

myth of the God Man ،أي » التجسد يف اهلندوسية واملسيحية: أسطورة اإلله ـ اإلنسان « ملؤلف وباحث أمريكي معارص.

وقد ترمجه إىل العربية وقـّدم له وعـّلق  Daniel E. Bassukوأمني مكتبة إهليات يف نيوجريس، يدعى األستاذ: دانييل إي. باسوك 

قيدة التجسد ـ أي االعتقاد بظهور اهلل بشكل إنسان عىل األرض ـ يف الديانة و يتضمن الكتاب عرضًا مقارنًا لع  عليه: سـعـد رسـتم.

 اهلندوسية والديانة النرصانية.

ومؤلف الكتاب من مجلة املحققني الغربيني املعارصين الذين ذهبوا إىل أن عقيدة التجسد يف املسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية 

 نان و الرومان، األمتان اللتان كان هلام الدور األسايس يف انتشار املسيحية.دخيلة نفذت إىل املسيحية من وثنية اليو 
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قلت: أجل.. هي ديانة فارسية ازدهرت يف فارس يف القرن السادس قبل امليالد، ثم نزحت إىل  

 روما، وصعدت ىف أوروبا فوصلت مدنا شاملية يف إنجلرتا. 

تقررونه من عقائد يف كثري من النواحي، فهم يعتقدون يف مثرا  قال: هذه الديانة جتتمع مع ما 

 نفس ما تعقتدون يف املسيح: 

هم يعتربونه وسيطا بني اهلل والبرش، كام تعتقدون يف املسيح.. وهم يعتقدون أنه ولد يف كهف  

رشين من  ولد يف مزود البقر.. وهم يعتقدون أنه ولد ىف اخلامس والع كام أنكم تعتقدون أن املسيح 

ديسمرب، وهو نفس اعتقادكم.. وهم يعتقدون أن له إثنا عرش حواريا، كام تعتقدون.. وهم يعتقدون  

أنه مات ليخلص البرش من خطاياهم كام تعتقدون.. وهم يعتقدون أنه دفن وعاد للحياة بعد دفنه كام  

م يعتقدون أنه كان  تعقتدون.. وهم يعتقدون أنه صعد إىل السامء أمام تالميذه كام تعتقدون.. وه 

يدعى منقذا وخملصا، ومن أوصافه أنه كان كاحلمل الوديع.. وهي نفس اعتقاداتكم وأقوالكم.. وهم  

 يعتقدون أن له أتباعا يعمدون باسمه، ويقيمون العشاء املقدس يف ذكراه. 

 قلت: فأنت ترى من خالل هذه املقارنة أن املسيحية نسخة طبق األصل من هذه الديانة؟ 

أنا ال أقول ذلك.. ولو أن الباحثني متفقون عىل أن عبادة مثرا انتقلت إىل الدولة الرومانية،  قال:  

وامتزجت بعبادة إيزوريس املرصية، ومنهام جاءت عبادة ديمرت، وهى ىف مجلتها ال تعدو الديانة  

 اءة.. املرصية التى حوربت وقد صوروها ىف صورة أم ختتضن طفلها الرضيع داللة عىل احلنان والرب 

والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس، ثم هى هى أيضا صورة مريم العذراء التى ختتضن  

 املسيح. 

 ومع ذلك.. فال أقول بأن هذه الديانة هي نفسها التي تسمت بعد ذلك باملسيحية. 

 قلت: مل؟ 

قال: ألن ديانات أخرى كان هلا نفس التطابق مع املسيحية.. كانت هناك ديانة بعل، وهي ديانة  

بابلية انتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إىل شامل اهلالل اخلصيب، وظل الكنعانيون يدينون هبا ويف  
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كاد تكون هي  كثري من األحيان، وكان اليهود يرتكون ديانتهم ويعبدون بعال، وهناية هذا اإلله ت 

 الصورة التى صورت هبا هناية املسيح: 

فكل منهام أرس قبل حماكمته.. وكل منهام حوكم علنا.. وكل منهام اعتدي عليه بعد حماكمته..  

وكل منهام نفذ احلكم عليه يف أعىل اجلبل.. وكل منهام كان معه مذنب آخر حمكوم عليه.. وكل منهام  

شعب بإعدامه هو والعفو عن املجرم.. وكل منهام بعد تنفيذ احلكم  ملا أراد احلاكم العفو عنه طالب ال 

عليه ظهر الظالم وعم اضطراب الناس، وعال الرعد وزلزلت األرض.. وكل منهام أقيم حرس عىل  

 قربه.. وكل منهام قام من القرب وصعد إىل السامء. 

 قلت: هذه حمض مصادفات.. وال نستطيع أن نبني عليها أحكاما. 

س.. سأورد لك مقارنة بني ما تعقتدونه يف املسيح وبني ما قاله اهلنود عن إهلهم  قال: ال بأ 

كرشنا.. ولن أكتفي باملقارنة املجردة، بل سأنقل لك النصوص لرتى مدى تطابقها.. فأرجو أن تقرأ  

 يل ما أطلبه منك من نصوص من الكتاب املقدس ألعرضها عىل كتب اهلنود. 

أرشت له بالقبول، قال: أمل يرد يف الكتاب املقدس:) ولد يسوع  أعجبني ما طرحه من اقرتاح، ف 

 من العذراء مريم التي اختارها اهلل والدة البنه بسبب طهارهتا وعفتها (؟ 

 قلت: بىل..  

قال: ومثل هذا ورد يف كتبهم، فقد جاء فيها:) ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي اختاراها اهلل  

   ( 1) (   والدة البنه كذا بسب طهارهتا 

 قلت: ولكن هذا النص وحده ال يكفي. 

نصوص املتطابقة كثرية جدا.. أمل يرد يف الكتاب املقدس:) فدخل إليها املالك  ال   … قال: اصرب عيل  

 (؟ 29و   28/ 3وقال سالم لك أهيا املنعم عليها الرب معك ()لوقا: 

 قلت: بىل..  

 
 . 278انظر: خرافات التوراة واإلنجيل وما يامثلها من الديانات األخرى ,للعالمة دوان  ( 1)
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دة كرشنة ابن اهلل وقالوا: حيق للكون  قال:  وقد ورد يف كتب اهلنود:) قد جمد املالئكة ديفاكي وال 

   ( 1) أن يفاخر بابن هذه الطاهرة ( 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) ملا ولد يسوع ظهر نجمه يف املرشق وبواسطة ظهور نجمة عرف  

 (؟ 3/  2الناس حمل والدته ()متى: 

 قلت: بىل..  

   ( 2) الذي ظهر يف السامء ( قال: فقد ورد يف كتب اهلنود:) عرف الناس والدة كرشنة من نجمه  

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) ملا ولد يسوع املسيح رتل املالئكة فرحا وسوروا وظهر من السحاب  

 (؟ 13/  2أنغام مطربة ( )لوقا: 

 قلت: بىل..  

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) ملا ولد كرشنة سبحت األرض وأنارها القمر  

    ( 3) رواح وهامت مالئكة السامء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة ( بنوره وترنمت األ 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) كان يسوع املسيح من ساللة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود ولكنه  

 ولد يف حالة الذل والفقر بغار (؟ 

 قلت: بىل..  

من ساللة ملوكانية ولكنه ولد   قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) كان كرشنة 

    ( 4) يف غار بحال الذل والفقر ( 

 (؟ 10-   8/  2أمل يرد يف الكتاب املقدس:) وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له () لوقا: 

 
 .329/ 2كتاب تاريخ اهلند: ( 1)

 . 236و317/ 2كتاب تاريخ اهلند: ( 2)

 اب اهلنود املقدس.، وهو كت502كتاب فشنوا بورانا: ( 3)

 . 379خرافات التوراة واإلنجيل وما يامثلها من الديانات األخرى ,للعالمة دوان  ( 4)
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 قلت: بىل..   

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:).. وعرفت البقرة أن كرشنة إله وسجدت له  

 ) (1 )    

الكتاب املقدس:) وآمن الناس بيسوع املسيح وقالوا بالهوته وأعطوه هدايا من طيب  أمل يرد يف  

 (؟ 2/ 2ومر ()متى: 

 قلت: بىل..   

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:).. وآمن الناس بكرشنة واعرتفوا بالهوته  

    ( 2) وقدموا له هدايا من صندل وطيب ( 

ا ولد يسوع يف بيت حلم اليهودية يف أيام هريودس امللك إذ  أمل يرد يف الكتاب املقدس:) ومل 

 (؟  2و 1/ 2املجوس من املرشق قد جاءوا إىل أورشليم قائلني أين هو املولود ملك اليهود؟()متى: 

 قلت: بىل..  

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) وسمع نبي اهلنود نارد بمولد الطفل اإلهلي  

 ( 3) اه يف كوكول وفحص النجوم فتبني له من فحصها أنه مولود إهلي يعبد ( كرشنة فذهب وزر 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) وملا ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كي يدفع ما  

 (؟ 17-   1/ 2عليه من اخلراج للملك ()لوقا: 

 قلت: بىل..  

لد كرشنة كان ناندا خطيب أمه ديفاكي  قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) ملا و 

 
 . 279املرجع نفسه:   ( 1)

 . 2/353, وكتاب الديانات القديمة:500الديانات الرشقية: ( 2)

 . 317/ 2تاريخ اهلند: ( 3)
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    ( 1) غائبا عن البيت حيث أتى إىل املدينة كي يدفع ما عليه من اخلراج للملك ( 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) وأنذر يوسف النجار خطيب مريم يسوع بحلم كي يأخذ الصبي  

 (؟  13/ 2وأمه ويفر هبام إىل مرص ألن امللك طالب إهالكه ()متى: 

 قلت: بىل..  

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) وسمع ناندا خطيب ديفاكي والدة كرشنه  

: قم وخذ الصبي وأمه فهرهبام إىل كاكول واقطع هنر مجنة ألن امللك طالب  نداء من السامء يقول له 

 ( 2) إهالكه ( 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) وسمع حاكم البالد بوالدة يسوع الطفل اإلهلي وطلب قتله، وكي  

ح  يتوصل إىل أمنيته أمر بقتل كافة األوالد الذكور الذين ولدوا يف الليلة التي ولد فيها يسوع املسي 

 ( 2()متى: 

 قلت: بىل..  

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) وسمع حاكم البالد بوالدة كرشنة الطفل  

اإلهلي وطلب قتل الولد، وكي يتوصل إىل أمنيته أمر بقتل كافة األوالد الذكور الذين ولدوا يف الليلة  

    ( 3) التي ولد فيها كرشنة ( 

واسم املدينة التي هاجر إليها يسوع املسيح يف مرص ملا ترك اليهودية  أمل يرد يف تاريخ املسيح:) 

 ؟   ( 4) هي ، املطرية، ويقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة( 

 قلت: بىل..  

 
 اخلامس.كتاب فشنو بورانا, الفصل الثاين,من الكتاب  ( 1)

 كتاب فشنو بورانا, الفصل الثالث. ( 2)

 . 280دوان: ( 3)

 .136املقدمة عىل انجيل الطفولية , تأليف هيجني, وكذلك الرحالت املرصية لسفاري: ( 4)
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قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) واسم املدينة التي ولد فيها كرشنة ، مطرا،  

    ( 1) وفيها عمل اآليات العجيبة ( 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) وفيام كان يسوع يف بيت عتيا يف بيت سمعان األبرص تقدمت إليه  

 (؟ 7و 6/ 26امرأة معها قارورة طيب كثري الثمن، فسكبته عىل رأسه وهو متكئ()متى:  

 قلت: بىل..  

معها  قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) وأتى إىل كرشنة بامرأة فقرية مقعدة، و 

إناء فيه طيب وزيت وصندل وزعفران وذباج وغري ذلك من أنواع الطيب، فدهنت منه جبني كرشنة  

   ( 2) بعالمة خصوصية وسكبت الباقي عىل رأسه ( 

 أليس من مرتكزات املسيحية أن املسيح صلب ومات عىل صليب؟ 

 قلت: بىل..  

 . ( 3)  الصليب قال: فاهلنود يعتقدون هذا.. فهم يقولون أن كرشنة صلب، ومات عىل 

أمل يرد يف الكتاب املقدس:) ملا مات يسوع حدثت مصائب متنوعة، وانشق حجاب اهليكل من  

فوق إىل حتت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إىل التاسعة وفتحت القبور وقام كثريون من  

 (؟ 22القديسني وخرجوا من قبورهم()متى: 

 قلت: بىل..  

قال: فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها:) ملا مات كرشنة حدثت مصائب وعالمات  

رش عظيم، وأحيط بالقمر هالة سوداء، وأظلمت الشمس يف وسط النهار، وأمطرت السامء نارا  

ورمادا، وتأججت نار حامية، وصار الشياطني يفسدون يف األرض، وشاهد الناس ألوفا من األرواح  

 
 . 259/ 1, والتنقيبات اآلسيوية: 2/318تاريخ اهلند:  ( 1)

 . 2/320تاريخ اهلند:  ( 2)

 يف كتاب الديانات القديمة. ذكره دوان يف كتابه وأيضا كوينيو  ( 3)
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    ( 1) لسامء يتحاربون صباحا ومساء، وكان ظهورها يف كل مكان ( يف جو ا 

قال هذا، ثم صمت، أما أنا فقد هبت يف هذا التطابق العجيب بني ديانة اهلنود القدامى، وبني ما  

 نقوله نحن عن املسيح. 

التفت إيل، وقد رأى صمتي، فقال بعبارة ساخرة: أال تقولون بأن حممدا مل يأت بجديد، فأي  

 جديد جاءت به املسيحية بعد هذا؟ 

أخربين لو أن طالبا قدم بحثه لينال أي درجة.. ثم بعد أن قدم بحثه ونال درجته وجد أنه سبق  

 لنفس البحث، ولو ببعض وجوه املطابقات.. هل ترتكون له درجته؟ 

 قلت: ال..  

 املصداقية؟   قال: فكيف ترتكون ملعتقداتكم التي هي نسخ طبق األصل من هذه املعتقدات هذه 

 سكت قليال، ثم قال: الشك أنك حتفظ نص قانون اإليامن املسيحي. 

 قلت: أجل.. وكيف ال أحفظه؟ 

 قال: اقرأ عيل. 

رحت أقرأ عليه.. نؤمن بإله واحد،وأب ضابط الكل، خالق الساموات واألرض، كل ما يرى  

بل كل الدهور، نور من نور  وال يرى، وبرب واحد، يسوع املسيح ابن اهلل الوحيد، املولود من األب ق 

إله، حق من إله حق، مولود غري خملوق، مساٍو لألب يف اجلوهر الذي به كان كل يشء، الذي من  

أصلنا نحن البرش، ومن أجل خالص نفوسنا نـزل من السامء، وجتسد من الروح القدس، ومن مريم  

مل، وقرب، وقام من بني األموات  العذراء، وتأّنس )صار إنسانًا( وصلب يف عهد )بيالطس( النبطي، وتأ 

يف اليوم الثالث كام يف الكتب، وصعد إىل السامء وجلس عن يمني األب، وأيضًا أتى يف جمده ليدين  

 األحياء واألموات، الذي ليس مللكه انقضاء (  

ابتسم، وقال: حتى هذا القانون له مصدر خارجي من عقيدة اهلنود القدماء يف الشمس، يقول  

 
 .1/71كتاب ترقي التصورات الدينية:  ( 1)
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م:) لقد  1913م والذي ترمجه إىل العربية )نخلة شفوات( عام 1895كتابه املطبوع عام )مافري( يف 

ذكر يف الكتب اهلندية القديمة التي ترمجت إىل اإلنكليزية شارحة عقيدة اهلنود القدماء ما نصه:) نؤمن  

ي  بسافسرتي) أي الشمس ( إله واحد ضابط الكل، خالق الساموات واألرض، وبابنه الوحيد آيت )أ 

النار( نور من نور، مولود غري خملوق، جتسد من فايو )أي الروح( يف بطن مايا )أي العذراء(، ونؤمن)  

 بفايو (الروح احلي، املنبثق من األب واالبن الذي هو مع األب واالبن يسجد له ويمجد(  

فالثالوث اهلندي القديم هو: سافسرتي التي متثل الشمس، والتي متثل للمسيحيني اآلب  

ساموي، وآيت: أي االبن، وهو النار املنبثقة من الشمس، وهو املسيح بالنسبة للمسيحيني، وفايو،  ال 

 وهو نفخة اهلواء أو الروح القدس عند املسيحيني. 

ليس ذلك فقط.. بل إن مقارنة بسيطة بني ما يقوله البوذيون تؤكد أنه ال ينبغي ألي مسيحي يف  

 . ألنه يف بحثه معه عنها يكون كمن يبحث عن حتفه بظلفه. العامل أن يبحث مع مسلم هذه النقطة . 

 *** 

ما انتهينا من حديثنا إىل هذا املوضع حتى دخل علينا ولد له، صغري السن، ولكنه عظيم األدب،  

فحيانا، صافحني، وصافح أباه، ثم استأذنني يف احلديث مع والده، فأذنت له مبتسام، فقال لوالده:  

 يل يف الصباح.. فهل أعرضه عليك اآلن، أم أنتظر إىل املساء؟   لقد أكملت حفظ ما كتبته 

 قال والده: إن أذن لك عمك، اعرضه عيل اآلن. 

 التفت الولد إيل، فقلت: اعرض عىل والدك ما تشاء، فيرشفني أن أرى مدى نجابتك. 

 مل أكن أتصور أن ما سيعرضه ولده هو القرآن..  

ر له القلوب.. بعد أن انتهى دعا له والده، وقال:  أخذ ولده يرتل القرآن ترتيال خاشعا تتفط 

 اذهب لتسرتيح اآلن، وسنبدأ حفظ ربع جديد غدا إن شاء اهلل بعد صالة الفجر. 

 دهشت لقوله، فصحت من غري أن أشعر: هل أسلمت؟ 

 قال: ما كان لعقيل أن يظل عىل جحوده. 
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 قلت: مل نسمع بذلك..  

 قال: اهلل سمع بذلك..  

 أقول له، هل أبارك له إسالمه، أم ألومه عليه. مل أدر ما  

 قلت: إذن لن ترتجم لنا الكتاب املقدس بالصفة التي نشتهي. 

 قال: عساين لو أنبأتك عن رس إسالمي مل تصدق. 

 قلت: بىل.. أصدقك.. فمثلك ال يكذب. 

أهتدي  قال: لقد كانت حماواليت لرتمجة الكتاب املقدس ترمجة تتصف بام ذكرته هي التي جعلتني  

 إىل القرآن الكريم كالم اهلل. 

 قلت: عجيب هذا.. كيف حصل ذلك؟ 

قال: قبل عرش سنوات خطرت عىل بايل الفكرة التي خطرت عىل بالكم.. فرحت أقرأ القرآن،  

 وأتأمل أرسار التعبري فيه حماوال اقتناص أصوهلا لتطبيقها عىل الكتاب املقدس. 

 قلت: هذا ما كنت أود أن أقوله لك. 

 لكني ما دخلت بحر القرآن حتى رصت كالسمك الذي خيتنق إذا أخرج منه. قال:  

 مل أستطع أن أخرج من ذلك اجلامل، وتلك العظمة التي رشبتها من معني القرآن العذب. 

 قلت: وحماولتك ترمجة الكتاب املقدس؟ 

 قال: حاولت.. بل بدأت.. لكني فشلت. 

ن حمسنات التعبري، كلام كرت املعاين  كلام ترمجت إصحاحا.. ومألته بكل ما قدرت عليه م 

 الوضيعة التي متتلئ هبا كثري من األعداد واإلصحاحات عىل ما أرهقت نفيس فيه لتمحوه..  

ظللت أكتب وأحمو.. أسجل وأقطع.. إىل أن علمت أن حماواليت تلك تشبه حماولة عطار أيت  

 بعجوز شمطاء سوداء ليحول منها شابة تنافس اجلميالت. 

 فامذا فعلت؟ قلت:  
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قال: ما يفعل العاقل.. أترى لو خريت بني تلك العجوز.. وبني مجيلة اجلميالت، أترغب يف  

 العجوز!؟  

التفت إيل، وقد رآين حمتارا، فقال: ال تتعجب.. كثري هم مثيل.. أنا لست سوى واحد منهم..  

 كنت خملصا للكتاب املقدس.. وال أزال خملصا لكلامت اهلل املقدسة..  

كل ما يف كتبنا مما قدر الكذبة عىل حتريفه.. هناك أشياء كثرية ال تزال صحيحة.. يمكنك  ليس 

 أن تعرب منها لتصل إىل القرآن..  

  }لقد ذكر القرآن هذا البصيص من النور الذي اهتدى به أحبارنا للقرآن ولإلسالم، فقال: 

ِذيَن  َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمن وا الْ  ًة لِلَِّذيَن آَمن وا الَّ وا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرهَب ْم َمَودَّ ك  ِذيَن َأرْشَ وَد َوالَّ َيه 

وَن )  ْهَبانًا َوَأهنَّ ْم ال َيْسَتْكرِب  يِسنَي َور  ْم ِقسِّ ا َنَصاَرى َذلَِك ِبَأنَّ ِمْنه  وا ِإنَّ وا َما أ نِزَل ِإىَل  82َقال  ( َوِإَذا َسِمع 

وِل َترَ  س  اِهِدي الرَّ َنا آَمنَّا َفاْكت ْبَنا َمَع الشَّ ول وَن َربَّ ْمِع مِمَّا َعَرف وا ِمْن احْلَقِّ َيق  ْم َتِفيض  ِمْن الدَّ (  83َن ) ى َأْعي َنه 

احلِِ  َنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ ْدِخَلَنا َربُّ  )املائدة( {( 84نَي ) َوَما َلَنا ال ن ْؤِمن  ِباهللَِّ َوَما َجاَءَنا ِمْن احْلَقِّ َوَنْطَمع  َأْن ي 

 قلت: فهل سأرجع إيل أخي خائبا؟ 

قال: ال.. لن ترجع خائبا.. سرتجع بحرية جديدة.. وببصيص جديد من النور.. ستهتدي به  

بعد ذلك إىل شمس حممد.. هذا ما حصل يل أنا.. لقد ظللت أمجع أنوار حممد إىل أن وصلت إىل  

 شمسه.  

لك املقابلة، فانتحيت بأحدهم جانبا، وقلت: مل  خرجت، فحياين احلراس الذين قابلوين ت 

 نصبكم هذا الرجل حراسا عليه؟ 

 قال: هو مل ينصبنا.. نحن الذين نصبنا أنفسنا.. لقد رأينا اثنني هيامن بقتله. 

 قلت: وملاذا؟ 

 قال: أما أحدمها، فيزعم أنه أهان كتابه، وأما اآلخر، فيزعم أنه أهان تفاسري كتابه. 

فتي بتلك احلرية، وبذلك النور، مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض  عندما رجعت إىل غر 
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 ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة التي سلمها يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الثاين من أسوار الكلامت املقدسة.. سور الربانية.. مل يتحقق به  

 ن الكريم. أي كتاب يف الدنيا غري القرآ 
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 ثالثا ـ احلق 

يف اليوم الثالث.. وصلني ظرف حمرتم من بعض أهل اإلسكندرية يريد أن يقابلني فيه.. كان  

الظرف رائعا.. وكان خمترصا جدا يدل عىل مدى اجلد الذي يتحىل به صاحبه.. وكان ـ فوق ذلك ـ  

كتابته ينم عن عالقة وثيقة للكاتب بالكتاب  يدل عىل كون صاحبه مسيحيا ملتزما، فقد كان أسلوب  

 املقدس. 

لست أدري كيف رضيت بمقابلته.. مع أين مل أكن أنوي مقابلة أحد يف ذلك اليوم، بسبب ما  

 امتألت به يف اليوم السابقني من اإلحراج الذي أوقعني فيه الكتاب املقدس. 

ية، وقال بعدها مبارشة من غري  دخل عيل املكتب.. وكان يف غاية التهذيب واألدب، فألقى التح 

مقدمات: أعرفك بنفيس.. أنا يعقوب سمعان.. وقد جئتك لغرض يرتبط بالكتاب املقدس، فإن  

 أذنت يل أن أطرحه فعلت. 

قلت: ال بأس.. أنا مل أنزل إىل بالدكم إال ألجل الكتاب املقدس.. فاطرح ما شئت.. فلن جتد  

 مني إال اآلذان الصاغية. 

ها جد، وقال: لقد درست الكتاب املقدس دراسة فاحصة من حيث حمتوياته..  نظر إيل نظرة كل 

 ومن حيث ما يمكن أن يؤثر تربية أو يفيد علام. 

 قلت: بورك لك هذا االهتامم. 

 ألجل هذا.. وإنام جئتك ألجل غرض آخر.   آتك قال: مل  

 قلت: حتدث بال حرج. 

 : اللغو 

أخرج الكتاب املقدس من حمفظته، وأخرج معه كراسة صغرية، وقال: أنا رجل جاد بطبعي..  

ال أحب الكالم الكثري الذي ال تكون له أي فائدة.. وقد رأيت الكتاب املقدس ممتلئا كالما كثريا ال  
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هذا اخللق  .. بل رأيت أنه نوع من الثقل حيول بني ( 1) أرى أن هناك من حيتاج إليه يف مجيع هذه الدنيا 

وفوائد الكتاب املقدس التي جاء من أجلها.. ورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلني بفك األلغاز  

 التي ال تفك عن احلقائق التي ترصخ كغريق ال جيد له منجدا. 

 قلت: فام فعلت؟.. وما هذا الكراس الذي وضعته بجانبي مع الكتاب املقدس؟ 

كتاب املقدس.. فبدل أن تكلفوا أنفسكم بطباعة  قال: هذا الكراس هو مرشوعي الختصار ال 

هذا الكتاب الضخم، اكتفوا بطباعة هذه الكراسة، أو مثلها.. بحيث يستفيد منها كل مسيحي.. بل  

 يمكن أن حيفظها بسهولة. 

 قلت: أتقصد أن الكتاب املقدس مجيعه يف هذه الكراسة؟ 

منه قارئه.. أنا يل خربة طويلة يف  قال: أجل.. لقد حذفت من الكتاب املقدس كل ما ال يستفيد  

 هذا املجال.. بل يل كتب كثرية كلها خمترصات للكتب املطولة. 

قلت: طرحك مجيل.. ولكن حيتاج إىل بعض املناقشة.. اذكر يل ـ أوال ـ رس جلوئك إىل هذا  

 السبيل للتعامل مع الكتاب املقدس. 

املسلمني.. بطبيعة البلد الذي أسكن فيه.. بل أنا  قال: برصاحة.. أنا يل عالقة بالقرآن.. كتاب 

أحفظ القرآن.. وقد هبرت بجامله واختصاره.. تصور أنه يلخص كل عقائد املسلمني يف اهلل يف سورة  

َو اهللَّ  َأَحٌد )  }:  ها عليك ؤ واحدة.. يسموهنا ثلث القرآن.. سأقر  ْل ه  َمد  ) 1ق  ( مَلْ َيِلْد َومَلْ  2( اهللَّ  الصَّ

وًا َأَحٌد  3ْد ) ي ولَ  ف  ْن َله  ك   ( 4)اإلخالص:    {( َومَلْ َيك 

هذه السورة القصرية ذوات اآليات القصرية والكلامت القليلة حتوي كل حقائق التوحيد الذي  

 يعتقده املسلمون.. ليست هناك أي كلمة زائدة، أو يف غري حملها. 

مْحَن    }مثل ذلك آية أخرى تصف اهلل، فتقول:  َو الرَّ ْم ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإَلَه ِإالَّ ه  َوِإهَل ك 

 
يعرب باحلق أحيانا كثرية عىل اجلد واملعاين الصحيحة وعىل املفيد النافع، وهو ما نريده يف هذا الفصل .. أما املعنى الثاين من   ( 1)

 معانيه، فقد أفردناه بفصل آخر هو فصل ) احلقيقة(
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ِحيم    ( 163)البقرة: {الرَّ

ِحيم   }ومثل ذلك آية أخرى تقول:  ور  الرَّ (، تليها آية أخرى  49)احلجر: {َنبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ َأَنا اْلَغف 

َو اْلَعَذاب  اأْلَلِ   }خلفها تكمل معناها تقول:   (  50)احلجر:   {يم  َوَأنَّ َعَذايِب ه 

والقرآن يعلم املسلمني كيف حياورون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقترص عىل مجلة  

وا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ    }حتتاج سفرا لتحليلها، واستنباط الفوائد منها.. إهنا هذه اجلملة الرائعة:  اِدل  َ َوال جت 

ِذيَن َظلَ  ِتي ِهَي َأْحَسن  ِإالَّ الَّ ْم َواِحٌد  ِبالَّ ْم َوِإهَل َنا َوِإهَل ك  وا آَمنَّا ِبالَِّذي أ ْنِزَل ِإَلْيَنا َوأ ْنِزَل ِإَلْيك  ول  ْم َوق  وا ِمْنه  م 

ونَ  ْسِلم   ( 46)العنكبوت: {َوَنْحن  َله  م 

بل إن القرآن مجيعا تلخص أغراضه ومعانيه يف سورة واحدة يكررها املسلمون يف صلواهتم..  

.. هي سورة الفاحتة.. وهم يسموهنا كذلك )أم الكتاب(.. سأقرؤها عليك  ال شك أنك تسمع هبا 

( احْلَْمد  هلِلَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي  1بسم اهلل الرمحن الرحيم )   }لرتى مدى مجاهلا.. وترى كثرة املعاين التي حتوهيا: 

ِحيِم ) 2)  مْحَِن الرَّ يِن ) 3( الرَّ اَك َنْعب د  4( َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َنْسَتِعني  )  ( ِإيَّ اَط امْل ْسَتِقيَم  5َوِإيَّ َ ( اْهِدَنا الرصِّ

نَي ) 6)  الِّ وِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغض  اَط الَّ  )الفاحتة( {7( رِصَ

لقد اكتشفت أن اجلامل والفائدة واملتعة يف االختصار.. أال ترى الشجر املشذب األغصان كيف  

 سى بحلل اجلامل.. وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثامر؟ يك 

مل أر االختصار فقط يف صنعة البرش.. بل رأيتها قبل ذلك يف صنعة اخلالق.. فاخلالق صنع كل  

يشء بمقدار حمدد ال يتجاوزه.. لقد ذكر القرآن هذا.. اسمح يل أن أذكر القرآن.. ألين أحفظه.. وألين  

    }: دس ما يصلح أن يستشهد به.. لقد ذكر القرآن هذا، فقال لألسف مل أجد يف كتابنا املق 
ٍ
ء لَّ يَشْ ا ك  ِإنَّ

    }(.. وخلص القانون الذي وزعت به األشياء يف الكون، فقال: 49)القمر: {َخَلْقَناه  ِبَقَدرٍ 
ٍ
ء َوإِْن ِمْن يَشْ

ه  ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعل ومٍ  ل  َنزِّ  ( 21: )احلجر {ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئن ه  َوَما ن 

حتى اللغة التي نتكلمها.. حروفها قليلة حمدودة.. ولكنها باجتامعها جتمع األغراض الكثرية..  

ومثلها املواد األساسية التي يتشكل منها الكون.. هي قليلة من حيث عنارصها.. ولكنها كثرية جدا  
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 من حيث حمتوياهتا. 

ينا الكالم القليل الذي يستطيع  لكل ذلك رأيت أنه ليس بالرضورة أن يكون كالمنا كثريا.. يكف 

 العقل أن يركب منه معاين كثرية نستفيد منها يف حياتنا مجيعا. 

ألست ترى املعادالت الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة خمترصة مملوءة بالدقة؟.. إن ذلك هو  

 ما حول الرياضيات أما للعلوم. 

 ية؟ قلت: أتريد أن نحول صياغة الكتاب املقدس إىل معادالت رياض 

قال: ال أقصد هذا.. ولكني أقصد أن حيول إىل ما يشبه هذه املعادالت من حيث تلخيص  

 احلقائق، والبعد عن الشوائب الكثرية التي قد حتول بيننا وبني رؤية احلقائق. 

 قلت: فلنبدأ باألمر العميل.. ماذا فعلت؟ 

أي فائدة.. هو جمرد ثقل   قال: أوال.. رأيت يف الكتاب املقدس كالما كثريا.. ال يمكن أن يفيد 

 ينوء به ظهر الكتاب، ويف نفس الوقت حيول بني القراء ومجال هذا الكتاب ومعانيه السامية. 

 قلت: ارضب يل مثاال عىل ذلك. 

 قال: سأرضب لك أمثلة.. لرتى أي معنى يمكن أن حيمله مثل هذا الكالم: 

الثانية إيل صديقه تيموثاوس:)   فتح الكتاب املقدس، ثم قال: اسمع ملا يقول بولس يف رسالته 

بادر أن تأيت إيل رسيعا، ألن ديامس، إذ أحب احلياة احلارضة، تركني وذهب إىل مدينة تسالونيكي. أما  

كريسكيس، فقد ذهب إىل مقاطعة غالطية، وتيطس إىل دملاطية ومل يبق معي إال لوقا وحده خذ  

، فقد أرسلته إىل مدينة أفسس. وعندما  مرقس وأحرضه معك، فهو ينفعني يف اخلدمة. أما تيخيكس 

جتيء، أحرض معك ردائي الذي تركته عند كاربس يف ترواس، وكذلك كتبي، وبخاصة الرقوق  

 ( 9:  4املخطوطة() تيموثاوس:  

أرجو أن توضح يل.. ما الفائدة التي يمكن أن جينيها قارئ هذا النص.. إن هذا الكالم جمرد  

س من صديقه احلضور رسيعًا، وتتعلق بردائه  رسالة شخصية حمضة تتعلق بطلب بول 
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 الشخيص..فلذلك ما رضورة وجود مثل هذا الكالم يف الكتاب املقدس!؟  

قلب بعض الصفحات، ثم قال: اسمع ما يقول بولس لصديقه تيطس:) حاملا أرسل إليك  

) تيطس:  أرمتاس أو تيخيكس، اجتهد أن تأتيني إىل مدينة نيكوبوليس، ألين قررت أن أشـتي هناك ( 

3  :12 ) 

ما عالقة هذا باملعرفة أو الرتبية التي جاء الكتاب املقدس ألجلها؟.. هل ترى ـ حرضة احلرب ـ  

 أن يف قول بولس لصديقه )تيطس( أنه قرر أن يشتي يف املكان الفالين أي فائدة؟ 

(:)    21:  16قلب بعض الصفحات، ثم قال: اسمع ما يقول بولس يف رسالته إىل أهل رومية )  

يسلم عليكم تيموثاوس معاوين، ولوكيوس وياسون وسوسيباترس أقربائي. وأنا، ترتيوس الذي  

أخط هذه الرسالة، أسلم عليكم يف الرب.يسلم عليكم غايوس، املضيف يل وللكنيسة كلها. يسلم  

 عليكم أراستس، أمني صندوق املدينة، واألخ كوارتس (  

 باملعاين التي جاء الكتاب املقدس من أجلها؟   ما عالقة هذه التحيات وهذه األسامء الكثرية 

صمت، فراح يقلب صفحات الكتاب املقدس، ثم قال: اسمع ما جاء يف رسالة بولس الثانية  

إىل تيموثاوس:) سلم عىل برسكا وأكيال، وعائلة أونيسيفورس. أراستس مازال يف مدينة كورنثوس.  

اجتهد أن جتيء إيل قبل حلول الشتاء.يسلم عليك  أما تروفيموس، فقد تركته يف ميليتس مريضا. 

 ( 19:  4إيوبولس، وبوديس، ولينوس، وكلوديا، واإلخوة مجيعا ( )تيموثاوس:  

إن هذا الكالم ال حيوي ـ فقط ـ لغوا كثريا ال نحتاج إليه، بل هو فوق ذلك حيوي أسامء كثرية  

أ الكتاب املقدس.. بل قرأ هذا  جتعل من الكتاب املقدس كتاب خاصة اخلاصة.. أذكر أن بعضنا قر 

النص بالذات يف جممع من املجامع، فراح حيرف األسامء واحدا واحدا مما مأل احلضور ضحكا عليه،  

 وربام عىل الكتاب املقدس..  

لقد قرأت القرآن كام ذكرت لك.. فلم أجد فيه إال أسامء حمصورة معدودة مما حتوج تعاليمه  

 نى والعربة.. وال يذكر االسم إال إذا اقتَض املقام ذلك. تسميتها.. فهو يكتفي بذكر املع 
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ْؤِمٌن ِمْن آِل   }اسمع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن موسى:  ٌل م  َوَقاَل َرج 

ْم ِباْلَبيَِّنا  َ اهللَّ  َوَقْد َجاَءك  وَل َريبِّ اًل َأْن َيق  ْم َوإِْن َيك  َكاِذبًا َفَعَلْيِه  ِفْرَعْوَن َيْكت م  ِإياَمَنه  َأَتْقت ل وَن َرج  ِت ِمْن َربِّك 

اٌب  ٌف َكذَّ رْسِ َو م  ْم إِنَّ اهللََّ ال هَيِْدي َمْن ه  ك  ِذي َيِعد  ْم َبْعض  الَّ ِصْبك  ه  َوِإْن َيك  َصاِدقًا ي   ( 28)غافر: {َكِذب 

نبل وكرم  أرأيت كيف اكتفى القرآن بموضع احلاجة سامه رجال.. بام تعنيه الرجولة من شهامة و 

خلق.. وسامه مؤمنا.. وذكر أنه يكتم إيامنه.. ثم ذكر نص مرافعته.. ومل يذكر مع كل هذا اسمه وال  

لقبه وال نسبه وال بلده وال وظيفته.. مما نرى الكتاب املقدس حريصا عىل ذكره.. بل مبالغا يف تفاصيل  

 ذكره. 

وا   }اسمع موضعا آخر يقول فيه القرآن:  بِع  ٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ َوَجاَء ِمْن َأْقىَص املَِْديَنِة َرج 

(.. مل يسم املدينة.. بل اكتفى بكون الرجل من أقصاها ليبني مدى اجلهد الذي  20)ّيـس: {امْل ْرَسِلنيَ 

 بذله لينرص إخوانه املرسلني. 

ٌل    }: ن التعرض للقتل ويف آية أخرى ذكر هلذا.. ولكن الغرض فيها هو محاية مؤمن م  َوَجاَء َرج 

ْج ِإينِّ َلَك ِمنَ  وَن ِبَك لَِيْقت ل وَك َفاْخر  وَسى إِنَّ املأََْلَ َيْأمَتِر    ِمْن َأْقىَص املَِْديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا م 

 ( 20)القصص: {النَّاِصِحنيَ 

امة ـ النطق هبا  هلذا رأيت استبدال كثري من أسامء الكتاب املقدس التي يصعب علينا ـ معرش الع 

 بلغتها األصلية.. بمثل ما ورد يف القرآن..  

 قلت: فهل تيرس لك أن تفعل هذا؟.. أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا. 

قال: أجل.. لذلك اضطررت إىل استعامل املقص.. وحذف الكثري.. واضطررتـ  كذلكـ  إىل  

 استعامل بعض التعبريات اخلاصة. 

 قص..  سأذكر لك بعض األمثلة عن ال 

لقد قصصت أكثر ما ورد يف أخبار األيام.. سأسوق لك هذا املثال من اإلصحاح األول من هذا  

 السفر كامال.. اسمع. 
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اخنوخ   3قينان مهللئيل يارد  2آدم شيث انوش  1قلب بعض الصفحات، ثم راح يقرأ:) 

بال وماشك  بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتو   5نوح سام حام يافث    4متوشالح المك  

وبنو ياوان اليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم.   7وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة.  6وترياس. 

وبنو كوش سبا وحويلة وسبتا ورعام وسبتكا. وبنو   9بنو حام كوش ومرصايم وفوط وكنعان.  8

لد لوديم  ومرصايم و   11وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا يف االرض.    10رعام شبا وددان.  

 ..( وفرتوسيم وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم.   12وعناميم وهلابيم ونفتوحيم  

وهكذا يميض أكثر السفر هبذا األسلوب الذي قد يستفيد منه املؤرخ.. ولكن لن يستفيد منه أبدا  

 م املقدسة. أي طالب للحق أو احلقيقة.. إن هذه التفاصيل الكثرية تشغل عن املبادئ السامية واحلك 

إن القرآن كتاب حممد مل يذكر أي يشء.. ال عن نسب حممد.. وال عن أبناء حممد.. وال عن قبيلة  

 حممد.. بل إنه بالكاد يسمي اسمه.. 

وبمثل ذلك تعامل مع سائر األنبياء.. هو مل يذكر إال نسب املسيح.. نسبه إىل أمه للرضورة التي  

فإنه يذكر أسامءهم غري خملوطة بآبائهم وال أمهاهتم وال  رآها تستدعي ذلك.. أما سائر األنبياء 

 قبائلهم. 

أما كتبنا املقدسة.. فتمتلئ بمثل هذه األنساب التي ال أرى حاجة إليها.. حتى املسيح، وأناجيله  

 مل تسلم من هذا..  

لية  فبينام يبدأ القرآن بحمد اهلل ومتجيده وذكر أسامئه احلسنى والدعاء.. ويبدأ يف السورة التا 

مبارشة بذكر أصناف الناس ومواقفهم من اإليامن.. ليبدأ التفصيل املرتبط بكل ذلك نجد أناجيلنا  

 تبدأ برسد مفصل لنسب املسيح. 

 فتح الكتاب املقدس.. وقال: اسمع ما ورد يف أول سورة من إنجيل متى. 

سحق. واسحق ولد  ابراهيم ولد ا   2راح يقرأ:) كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن ابراهيم.  

وهيوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد حرصون.    3يعقوب. ويعقوب ولد هيوذا واخوته.  
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  5وارام ولد عميناداب. وعميناداب ولد نحشون. ونحشون ولد سلمون.  4وحرصون ولد ارام. 

  ويسى ولد  6وسلمون ولد بوعز من راحاب. وبوعز ولد عوبيد من راعوث. وعوبيد ولد يسى. 

 داود امللك. وداود امللك ولد سليامن من التي ألوريا.. (  

 وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل، ومعه األسامء الكثرية. 

قلت: ولكن القرآن ذكر كثريا من األسامء يف موضع واحد أمل تقرأ ما ورد يف سورة األنعامـ  مثال  

ت َنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعىَل َقوْ   }ـ:  جَّ ( َوَوَهْبَنا  83ِمِه َنْرَفع  َدَرَجاٍت َمْن َنَشاء  إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم ) َوِتْلَك ح 

َلْياَمَن َوَأيُّو  وَد َوس  ِتِه َداو  يَّ رِّ الًّ َهَدْيَنا َون وحًا َهَدْيَنا ِمْن َقْبل  َوِمْن ذ  وَب ك  َف  َله  ِإْسَحَق َوَيْعق  َب َوي وس 

وَن َوَكَذلَِك نَ  وَسى َوَهار  نَي  84ْجِزي امْل ْحِسننَِي ) َوم  احِلِ لٌّ ِمْن الصَّ ا َوحَيَْيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ك  ( َوَزَكِريَّ

ْلَنا َعىَل اْلَعامَلنَِي ) 85)  الًّ َفضَّ ون َس َول وطًا َوك  اهِتِْم  86( َوإِْساَمِعيَل َواْلَيَسَع َوي  يَّ رِّ ( َوِمْن آَباِئِهْم َوذ 

ْسَتِقيٍم  َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتَبْينَ  اٍط م  ْم ِإىَل رِصَ ْم َوَهَدْيَناه   ( 87ـ    83)األنعام: {اه 

قال: فرق كبري بني النصني.. إن القرآن ال يذكر هنا إال أسامء حمرتمة ألنبياء كرام سبق له أن ذكر  

 فضائلهم.. يذكرهم يف موكب واحد ليمأل القلوب بمحبتهم. 

 يمثل قصة من قصص الكتاب املقدس.   قلت: ومثل ذلك يفعل الكتاب املقدس.. إن كل اسم 

قال: وبامذا يذكر االسم.. بامذا يذكر قول متى يف إنجيله عند ذكر نسب املسيح:) وداود امللك  

(.. ما فائدة ذكر زوجة أوريا هنا مع أنه مل يذكر زوجات  6/ 1ولد سليامن من التي ألوريا ()متى: 

ة من أخطر اجلرائم.. فهل ذكرها يف النسب  السابقني.. أنت تعلم ذلك.. إن زوجة أوريا متثل جريم 

 تكريم للمسيح أم إهانة له؟ 

 أترى لو أنك ذكرت نسب رجل.. فرحت تنتقي من نسبه ما هتينه به.. أال يعترب ذلك إهانة منك؟ 

سكت، فقال: أكثر ما ورد من أسامء يف ذلك النسب متتلئ بالزناة واملنحرفني واملجرمني، فكيف  

 ورد يف القرآن؟ توازن بينها وبني ما  

حتى لو فرضنا صالحهم، أفلم يكن كافيا أن يذكروا عىل سبيل اإلمجال ال التفصيل.. انظر ماذا  
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ْم   }قال القرآن بعد أن عدد تلك األسامء املحدودة:  اهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتَبْيَناه  يَّ رِّ َوِمْن آَباِئِهْم َوذ 

ْسَتِقيٍم   اٍط م  ْم ِإىَل رِصَ  ( 87)األنعام:  {َوَهَدْيَناه 

 كان هذا كافيا.. وال حاجة لكل تلك التفاصيل اململة. 

سكت قليال، ثم قال: ال بأس.. مع ذلك فأولئك برش حمرتمون.. وقد نحتاج إىل معرفة  

سامئهم.. ولكن ما احلاجة إىل ما ورد يف سفر صموئيل.. اسمع..:) فبادرت أبيجال وأخذت مائتي  أ 

رغيف خبز وزقي مخر، ومخسة خرفان مهيئة، ومخس كيالت من الفريك ومائتي عنقود من الزبيب،  

 (   18/ 25ومائتي قرص من التني، ووضعتها عىل احلمري ( )صموئيل األول:  

من كل هذا الكالم الطويل.. فام فائدة هذه األعداد واألرقام التي ال حاجة  لقد رأيت أنه ال فائدة  

 هلا.. إهنا جمرد تطويل يشغل صاحبها عن تأمل املعاين السامية التي حيوهيا الكتاب املقدس. 

لقد قارنت بني األعداد يف القرآن والكتاب املقدس.. فوجدت الفرق شاسعا.. فالقرآن ال يذكر  

ورة القصوى.. فلذلك ال جتد مثل هذه التفاصيل.. بل القرآن ينبه إىل عدم أمهية  األعداد إال للرض 

 األعداد وتفاصيلها.. وأنه ال ينبغي االشتغال هبا عن الغايات السامية. 

ول وَن مَخَْسٌة   }: لقد ورد يف القرآن عند ذكر أهل الكهف  ْم َوَيق  ْم َكْلب ه  ه  ول وَن َثالَثٌة َرابِع  َسَيق 

هِتِْم   ْل َريبِّ َأْعَلم  بِِعدَّ ْم ق  ْم َكْلب ه  ول وَن َسْبَعٌة َوَثاِمن ه  ْم َرمْجًا ِباْلَغْيِب َوَيق  ْم َكْلب ه  ه  ْم ِإالَّ َقِليٌل  َساِدس  ه  َما َيْعَلم 

َاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَ  ْم َأَحداً َفال مت   ( 22)الكهف:    {اًء َظاِهرًا َوال َتْسَتْفِت ِفيِهْم ِمْنه 

ْل اهللَّ   25َوَلِبث وا يِف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداد وا ِتْسعًا )  }وقال عندما ذكر مدة لبثهم:  ( ق 

َمَواِت َواألَْرِض َأْبرِصْ ِبهِ  ك  يِف   َأْعَلم  ِباَم َلِبث وا َله  َغْيب  السَّ َوَأْسِمْع َما هَل ْم ِمْن د ونِِه ِمْن َويِلٍّ َوال ي رْشِ

ْكِمِه َأَحدًا )   )الكهف( {26ح 

سكت قليال، ثم قال: ليس األمر قارصا عىل هذا.. ليس قارصا عىل جرائد األسامء التي ال حاجة  

 بعينه. هلا.. وال عىل جرائد األعداد.. لقد طال األمر أشياء ال تكاد حتتمل وهي الثقل  

اسمع هذا الوصف الطويل الثقيل.. واصرب عيل، فليس هو كالمي.. بل كالم الكتاب  
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 املقدس.. وال شك أننا نتعبد بتالوته. 

وكان يف سنة االربع مئة والثامنني خلروج بني ارسائيل من    1فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ:)  

هر زيو وهو الشهر الثاين انه بنى البيت  ارض مرص يف السنة الرابعة مللك سليامن عىل ارسائيل يف ش 

والبيت الذي بناه امللك سليامن للرب طوله ستون ذراعا وعرضه عرشون ذراعا وسمكه   2للرب. 

والرواق قدام هيكل البيت طوله عرشون ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عرش    3ثالثون ذراعا.  

ى مع حائط البيت طباقا حواليه مع  وبن  5وعمل للبيت كوى مسقوفة مشّبكة.  4اذرع قدام البيت. 

فالطبقة السفىل عرضها مخس    6حيطان البيت حول اهليكل واملحراب وعمل غرفات يف مستديرها.  

اذرع والوسطى عرضها ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع النه جعل للبيت حواليه من خارج  

بني بحجارة صحيحة مقتلعة ومل  والبيت يف بنائه  7اخصاما لئال تتمكن اجلوائز يف حيطان البيت. 

وكان باب الغرفة الوسطى يف جانب    8يسمع يف البيت عند بنائه منحت وال معول وال اداة من حديد.  

فبنى البيت   9البيت االيمن وكانوا يصعدون بدرج معّطف اىل الوسطى ومن الوسطى اىل الثالثة. 

رفات عىل البيت كله سمكها مخس  وبنى الغ  10واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من االرز. 

 ( 10- 1:  6اذرع ومتكنت يف البيت بخشب ارز ()ملوك  

التفت إيل، وقال: كل هذا الكالم مل أر حاجة إليه، فلهذا مل أذكره يف هذا املخترص.. إن هذا الكالم  

 قد ينفع املهندسني.. لكنه لن ينفع أبدا طالبي اهلل، والباحثني عنه..  

آن نفس املسألة عند ذكره لبناء الكعبة.. ولكنه ذكره بطريقة خمتلفة متاما..  أتعلم.. لقد طرق القر 

َنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت   }اسمع ملا جاء يف القرآن:  َوِإْذ َيْرَفع  ِإْبَراِهيم  اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيل  َربَّ

ِميع  اْلَعِليم  )  َنا َواْجَعلْ 127السَّ ْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوت ْب َعَلْيَنا  ( َربَّ ًة م  ِتَنا أ مَّ يَّ رِّ  َلَك َوِمْن ذ 
ْسِلَمنْيِ َنا م 

ِحيم  )  اب  الرَّ ْم اْلِكَتاَب  128إِنََّك َأْنَت التَّوَّ ه  َعلِّم  ْم َيْتل و َعَلْيِهْم آَياتَِك َوي  والً ِمْنه  َنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرس  ( َربَّ

يِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيز  احْلَِكيم  ) َواحْلِ  َزكِّ  )البقرة( {( 129ْكَمَة َوي 

أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإسامعيل عن وصف احلجارة وطول البيت  
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 وعرضه؟ 

وكان كالم    11أما الكتاب املقدس ويف هذا اإلصحاح بالذات.. فلم أنتق منه إال هذا النص:)  

هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت يف فرائيض وعملت احكامي   12ن قائال الرب اىل سليام 

  13وحفظت كل وصاياي للسلوك هبا فاين اقيم معك كالمي الذي تكلمت به اىل داود ابيك. 

:  6فبنى سليامن البيت واكمله. ()ملوك    14واسكن يف وسط بني ارسائيل وال اترك شعبي ارسائيل  

11 -14 ) 

دس مل يلبث أن عاد لعادته، فراح يفصل من جديد فيام ال يستفاد منه أي  ولكن الكتاب املق 

وبنى حيطان البيت من داخل بأضالع ارز من ارض البيت اىل   15فائدة.. اسمع ما قال بعد هذا:) 

وبنى عرشين   16حيطان السقف وغّشاه من داخل بخشب وفرش ارض البيت باخشاب رسو. 

من االرض اىل احليطان. وبنى داخله الجل املحراب اي قدس   ذراعا من مؤّخر البيت باضالع ارز 

وارز البيت من داخل كان   18واربعون ذراعا كانت البيت اي اهليكل الذي امامه.  17االقداس. 

وهّيأ حمرابا يف وسط البيت    19منقورا عىل شكل قّثاء وبراعم زهور. اجلميع ارز. مل يكن يرى حجر.  

والجل املحراب عرشون ذراعا طوال وعرشون ذراعا    20د الرب.  من داخل ليضع هناك تابوت عه 

وغّشى سليامن البيت    21عرضا وعرشون ذراعا سمكا. وغّشاه بذهب خالص. وغّشى املذبح بأرز.  

 (    ..   22من داخل بذهب خالص. وسّد بسالسل ذهب قدام املحراب. وغّشاه بذهب.  

.. فانظر ما الذي يمكن أن جتنيه من  صحاح.. وهو بمثابة سورة من سور القرآن إىل آخر اإل 

 فوائد. 

ثم.. أال ترى الرتكيز عىل الذهب.. أليس يف هذا نفحة من نفحات اليهود؟.. فهم قوم حيبون  

وَسى ِمْن   }الذهب ويعشقونه.. بل باعوا اهلل من أجله.. لقد ذكرهم القرآن هبذا، فقال:  ََذ َقْوم  م  َواختَّ

ِليِِّهْم ِعْجالً  وه  َوَكان وا  َبْعِدِه ِمْن ح  َذ  ْم َوال هَيِْدهِيْم َسِبياًل اختَّ ه  َكلِّم  َواٌر َأمَلْ َيَرْوا َأنَّه  ال ي   َجَسدًا َله  خ 

 ( 148)ألعراف: {َظاملنِِيَ 
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وا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك   }وذكر مقولتهم التي ردوا هبا عىل موسى عندما أنكر عليهم، فقال:  َقال 

 ِّ اِمِريُّ ) ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّا مح  ( َفَأْخَرَج هَل ْم ِعْجاًل  87ْلَنا َأْوَزارًا ِمْن ِزيَنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ

وَسى َفَنيِسَ )  ْم َوِإَله  م  وا َهَذا ِإهَل ك  َواٌر َفَقال   )طه( {( 88َجَسدًا َله  خ 

ثاين الذي أكمل ما بدأه اإلصحاح األول  قارن هذا بام ورد يف الكتاب املقدس.. ويف اإلصحاح ال 

 بنفس الوترية..  

  48وترك سليامن وزن مجيع اآلنية الهنا كثرية جدا جدا. مل يتحقق وزن النحاس.  47اسمع:) 

  49وعمل سليامن مجيع آنية بيت الرب املذبح من ذهب واملائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب. 

اليسار امام املحراب من ذهب خالص واالزهار والرسج  واملنائر مخسا عن اليمني ومخسا عن 

والطسوس واملقاّص واملناضح والصحون واملجامر من ذهب خالص.   50واملالقط من ذهب. 

  51والوصل ملصاريع البيت الداخيل اي لقدس االقداس والبواب البيت اي اهليكل من ذهب. 

ادخل سليامن اقداس داود ابيه. الفضة  واكمل مجيع العمل الذي عمله امللك سليامن لبيت الرب. و 

 والذهب واآلنية وجعلها يف خزائن بيت الرب (  

هل تسمع أصوات الذهب.. وهي ترن من جنبات الكتاب املقدس.. إهنا نصوص متجد  

 الذهب أكثر مما متجد الرب..  

 قلت: ولكن القرآن الذي ترجع إليه كل حني حتدث عن الذهب..  

هب اجلنة ال يف ذهب الدنيا.. هو يعلم أن البرش بطبعهم حيبون هذا  قال: لقد رغب القرآن يف ذ 

، فراح يستغل هذا اجلانب النفيس يف تنمية السلوك الصالح برتغيبهم يف ذهب  املعادن النوع من 

ِري    }اآلخرة.. اسمع ما ورد يف القرآن من هذا، ثم قارنه بالكتاب املقدس:  أ وَلِئَك هَل ْم َجنَّات  َعْدٍن جَتْ

ٍس َوِإْستَ مِ  ْند  رْضًا ِمْن س  وَن ِثَيابًا خ  لَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبس  َ تِِهم  اأْلهَْنَار  حي  تَِّكِئنَي  ْن حَتْ ٍق م  رْبَ

ْرَتَفقاً  َنْت م  ِذيَن آَمن وا   }(.. وفيه: 31)الكهف: {ِفيَها َعىَل اأْلََراِئِك نِْعَم الثََّواب  َوَحس  ْدِخل  الَّ إِنَّ اهللََّ ي 

ؤ  ْؤل  َلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َول  تَِها اأْلهَْنَار  حي  ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت َجنَّاٍت جَتْ ْم  َوَعِمل وا الصَّ ه  ًا َولَِباس 
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ٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَْنف س   ي َطاف  َعَلْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذهَ   }(.. وفيه: 23)احلج: {ِفيَها َحِريرٌ 

ونَ   ( 71)الزخرف: {َوَتَلذُّ اأْلَْعني   َوَأْنت ْم ِفيَها َخالِد 

القرآن يذكر كل هذا وغريه يف معرض الرتغيب يف اآلخرة التي هي حصاد زرع الدنيا.. وهو  

 قدسة. بذكره هذا يزهد يف ذلك الذهب اخلالص الذي أغرمت بذكره كتبنا امل 

 قلت: سلمت لك بكثري من هذا.. ولكن القرآن نفسه حيتوي لغوا كثريا. 

 . ة .. بل كلمة واحد واحدة   قال: أين جتد هذا اللغو.. اذكر يل آية 

قلت: بل سأذكر لك كلامت.. لقد جاء ىف فواتح تسع وعرشين سورة من القرآن حروفا عاطلة،  

 نى املفيد كان لغوا. .. وأنت تعلم أن ما خوى من املع ( 1) ال معاين هلا 

 قال: تقصد احلروف القرآنية املقطعة؟ 

قلت: أجل.. هم يسموهنا كذلك، ونحن نسميها احلروف العاطلة.. ألنه إن كانت هذه  

احلروف ال يعلمها إال اهلل، كام يقول املسلمون، فام فائدهتا لنا، إن اهلل ال يوحى إال بالكالم الواضح  

 أليسوا يقولون ذلك؟ 

دري هل تصدقني إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذين، عندما أقرأ هذه احلروف،  قال: لست أ 

 وأقرأ بعدها آيات القرآن املحكمة الصادقة اجلادة. 

 قلت: فأنت معي يف هذا إذن؟ 

قال: إن الدهشة التي تصيبني ليست كالدهشة التي تصيبنا من ذلك اللغو.. أنا أشعر أن هذه  

حتوي معان رمزية عميقة.. لست أدري هل هي هتديد، أم معارف..  الكلامت التي بدئت هبذه السور  

 
جر .. أمل: البقرة، آل عمران، يقصد احلروف املقطعة الواردة يف أوائل السور، وهي ألر: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، احل    (  1)

العنكبوت، الروم، لقامن، السجدة .. املر: الرعد .. املص: األعراف .. حم: غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف .. 

حم عسق: الشورى .. ص: ص .. طس: النمل .. طسم: الشعراء، القصص .. طه: طه .. ق: ق.. كهيعص: مريم .. ن: القلم .. 

 يس. يس:
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 هل هي وعد أم وعيد.. لكني أدخل إىل السورة من بوابتها، فأشعر بتلك اهليبة. 

 قلت: الشعور وحده ال يكفي ألن خيرج اللغو من كونه لغوا. 

 لغوا. قال: اللغو هو ما ليس له فائدة أبدا.. أما ما كان فيه فائدة، فليس  

أرأيت لو أن قوما من الناس خشوا أن خيرتقوا، فاتفقوا فيام بينهم عىل حروف ال صلة تربطها..  

 ليكون ذلك واصلة عقدهم.. فهل تعترب هذه الكلمة لغوا؟ 

 قلت: هي لغو من حيث معناها. 

 قال: ولكنها أهم من كل كالم من حيث فائدهتا. 

 قلت: أتتصور أن هذه احلروف هلا هذا الدور؟ 

ال: قد يكون هلا بعض هذا الدور.. أنا أتصور أن هذه احلروف العجيبة هلا داللة عميقة ال  ق 

يفهمها إال من أويت حظا من علم الكتاب.. القرآن ال يعترب الناس مجيعا حمال لتنزل املعاين القرآنية  

 العميقة.. فلذلك يقسم الناس إىل العامة.. والعلامء.. والراسخني يف العلم..  

نَّ أ مُّ اْلِكَتاِب   }اسمع ما يقول يف هذا ومثله:  َْكاَمٌت ه  َو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنه  آَياٌت حم  ه 

وَن َما َتَشاَبَه ِمْنه  اْبتَِغاَء اْلِفْتَنِة  ل وهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَِّبع  ِذيَن يِف ق  ا الَّ اٌت َفَأمَّ َتَشاهِبَ َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلم    َواْبِتَغاءَ َوأ َخر  م 

ر   كَّ َنا َوَما َيذَّ لٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ ول وَن آَمنَّا ِبِه ك  وَن يِف اْلِعْلِم َيق  اِسخ  و اأْلَْلَباِب( )آل  َتْأِويَله  ِإالَّ اهللَّ  َوالرَّ ِإالَّ أ ول 

 ( 7عمران: 

اِسخ   }واسمع ما يقول عن قومنا من الراسخني يف العلم:  ْم َوامْل ْؤِمن وَن  َلِكِن الرَّ وَن يِف اْلِعْلِم ِمْنه 

َكاَة َوامْل ؤْ  الَة َوامْل ْؤت وَن الزَّ ْؤِمن وَن ِباَم أ ْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أ ْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوامْل ِقيِمنَي الصَّ ِمن وَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم  ي 

 (  162ساء: اآْلِخِر أ وَلِئَك َسن ْؤِتيِهْم َأْجرًا َعِظياًم( )الن 

 أتدري ما معنى الرسوخ؟ 

 قلت: أجل.. هو التمكن. 

قال: فكذلك هذه املعاين احلقيقة، والتي تبدو عاطلة يف أسامع العامة والعلامء، هي أرسار عظيمة  
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وحكم جليلة عند الراسخني يف العلم.. املتمكنني منه، وهي بذلك الشيفرة التي يتواصلون هبا.. أو  

  بينهم. تتواصل هبا املعاين فيام 

 قلت: ولكنها تظل حمصورة بينهم.. والقرآن للجميع. 

قال: نعم القرآن للجميع.. ولكن معانيه العميقة خلاصة اخلاصة.. نعم الكل يفهموهنا.. ولكن  

 الراسخني هم الذين يعيشوهنا. 

سأرضب لك مثاال.. هل تستطيع أن ترشح النظرية النسبية لعامي.. إن معادالهتا تشبه هذه  

 .. يفهمها اخلاصة.. ولكن العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة. احلروف 

 قلت: فهل ترى من الراسخني من عرف حمتواها؟ 

 قال: كل عرب عنها بأسلوبه.. وكل رشب منها بحسب رسوخه. 

 قلت: فام ذكروا عن مشارهبم؟ 

لف من احلروف التى عرفها  قال:  منهم من رأى أن هذه الفواتح تشري إىل إعجاز القرآن، وأنه مؤ 

العرب، وصاغوا منها مفرداهتم، وصاغوا من مفرداهتم تراكيبهم. وأن القرآن مل يغري من أصول اللغة  

ومادهتا شيئًا، ومع ذلك كان القرآن معجزًا؛ ال ألنه نزل بلغة تغاير لغتهم، ولكن ألنه نزل بعلم اهلل،  

ىف صنعته مع أن املادة التى استخدمها الصانعان ىف  كام يتفوق صانع عىل صانع آخر ىف حذقه ومهارته  

جة عنهم.   النموذج املصنوع واحدة وىف هذا قطع للح 

َياٍت   }ويؤيد هذا ما ورد يف القرآن من قوله:  ْفرَتَ َوٍر ِمْثِلِه م  وا بَِعرْشِ س  ْل َفْأت  اه  ق  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

وِن اهللَِّ  وا َمِن اْسَتَطْعت ْم ِمْن د  ْنت ْم َصاِدِقنَي ) َواْدع  اَم أ ْنِزَل بِِعْلِم  13 إِْن ك  وا َأنَّ ْم َفاْعَلم  ( َفِإْن مَلْ َيْسَتِجيب وا َلك 

وَن )  ْسِلم  َو َفَهْل َأْنت ْم م  )هود(، فهذه ختربهم بأن القرآن إنام كان معجزًا ألمر  {( 14اهللَِّ َوَأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ ه 

وفق علم اهلل وصنعه، الذى ال يرقى إليه خملوق.. أما اللغة فهي نفس  واحد هو أنه كالم اهلل، نازل 

 اللغة التي يتحدثون هبا، والتي أشارت إليها كلمة )مثل( 

ومنهم من رأى أن هذه احلروف أدوات صوتية مثرية النتباه السامعني، يقصد هبا تفريغ القلوب  
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(، وهى تنطق هكذا ) ألف الم ميم (  من الشواغل الصارفة هلا عن السامع من أول وهلة.. فـ )أمل 

تستغرق مسافة من الزمن بقدر ما يتسع لتسعة أصوات، يتخللها املد مد الصوت عندما تقرع السمع  

َذلَِك اْلِكَتاب  ال    }هتيؤه، وجتذبه لعقبى الكالم قبل أن يسمع السامع قوله بعد هذه األصوات التسعة: 

تَِّقنيَ  دًى لِْلم   (  2قرة: )الب   {َرْيَب ِفيِه ه 

وإثارة االنتباه بمثل هذه املداخل سمة من سامت البيان العاىل، ولذلك يطلق بعض الدارسني  

عىل هذه احلروف ىف فواتح السور عبارة )قرع عىص(.. أي الرضب بالعىص عىل األرض لتنبيه املراد  

فة، وتطبيقها عىل  تنبيهه.. وهى وسيلة كانت تستعمل ىف إيقاظ النائم، وتنبيه الغافل، وهى كناية لطي 

 هذه احلروف غري مستنكر. 

ْرمَح ونَ  }ويف القرآن إشارة إىل ذلك يف قوله:  ْم ت  وا َله  َوَأْنِصت وا َلَعلَّك  ْرآن  َفاْسَتِمع  ِرَئ اْلق    {َوِإَذا ق 

 ( 204)ألعراف: 

ا دقيقًا من أرسار اإلعجاز القرآنى املفحم، لقد قال ه  ذا  ومنهم من رأى أن ىف هذه احلروف رسًّ

الزخمرشي اللغوي البارع واملتعبد الزاهد الشك أنك تعرفه.. سأسمعك قوله يف هذا، لقد قال:)  

واعلم أنك إذا تأملت ما أورده اهلل عز سلطانه ىف الفواتح من هذه األسامء يقصد احلروف وجدهتا  

ف واهلاء،  نصف حروف املعجم، أربعة عرش سواء، وهى: األلف والالم وامليم والصاد، والراء والكا 

والياء والعني والطاء والسني واحلاء، والقاف والنون، ىف تسع وعرشين سورة، عىل حذو حروف  

 املعجم. 

ثم إذا نظرت ىف هذه األربعة عرش وجدهتا مشتملة عىل أنصاف أجناس احلروف، بيان ذلك أن  

ة نصفها: األلف  فيها:من املهموسة نصفها: الصاد، والكاف، واهلاء والسني واخلاء.. ومن املجهور 

والالم وامليم، والراء والعني والطاء، والقاف والياء والنون.. ومن الشديدة نصفها: األلف والكاف،  

والطاء والقاف.. ومن الرخوة نصفها:الالم وامليم، والراء والصاد، واهلاء والعني، والسني واحلاء  

نفتحة نصفها: األلف والالم، وامليم  والياء والنون.. ومن املطبقة نصفها: الصاد والطاء.. ومن امل 
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والراء، والكاف، واهلاء والعني والسني واحلاء، والقاف والياء والنون.. ومن املستعلية نصفها: القاف  

والصاد، والطاء.. ومن املنخفضة نصفها: األلف والالم وامليم، والراء والكاف واهلاء، والياء، والعني  

 . ( 1) القلقلة نصفها: القاف والطاء    والسني، واحلاء والنون.. ومن حروف 

أفهمت هذا.. إنه إعجاز واضح ملن يتذوق أرسار األصوات.. إنه يريد أن يقول: إن هذه  

 احلروف املذكورة يلحظ فيها ملحظان إعجازيان: 

األول: من حيث عدد األبجدية العربية، وهى ثامنية وعرشون حرفًا، فإن هذه احلروف املذكورة  

عادل نصف حروف األبجدية، يعنى أن املذكور منها أربعة عرش حرفًا، والذى مل  ىف فواتح السور ت 

 يذكر مثلها أربعة عرش حرفا. 

والثانى: من حيث صفات احلروف وهى:اهلمس ىف مقابلة اجلهارة، والشدة ىف مقابلة الرخاوة،  

 والقلقلة ىف مقابلة غريها. واالنطباق ىف مقابلة االنفتاح، واالستعالء ىف مقابلة االنخفاض،  

 فهذه احلروف تعادل نصف أحرف كل صفة من الصفات السبع املذكورة..  

وبعد هذا.. منهم من فهمها شيفرة تدل عىل معارف إهلية عميقة عرب عنها بام استطاع لسانه أن  

 يعرب: 

جليلة هلل،  ففهم منها عيل ـ صاحب النبي ومن وصفه حممد بأنه باب مدينة العلم ـ بأهنا أسامء 

 فكان يقول:) يا كهيعص، يا حم عاسق ( 

وفهممها آخرون أهنا أبعاض ألسامء اهلل، فكان بعضهم يقول:) ألر، حام، ن ( جمموعها هو اسم  

 الرمحن. 

وروي عن ابن عباس يف ) آمل ( أن األلف إشارة إىل أنه تعاىل أحد، أول، آخر، أزيل، أبدي، والالم  

إنه ثناء من اهلل تعاىل    {كهيعص    }إشارة إىل أنه ملك جميد منان.. وقال يف    إشارة إىل أنه لطيف، وامليم 

عىل نفسه، والكاف يدل عىل كونه كافيًا، واهلاء يدل عىل كونه هاديًا، والعني يدل عىل العامل، والصاد  
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 يدل عىل الصادق. 

 لعزيز والعدل.  وروي أنه محل الكاف عىل الكبري والكريم، والياء عىل أنه جيري، والعني عىل ا 

 وبعضهم فهم منها ما يدل عىل صفات األفعال، فاأللف آالؤه، والالم لطفه، وامليم جمده. 

 وهكذا.. كل يعرب عن ذوقه وفهمه. 

 قلت: فام تقول أنت؟ 

قال: ال يزال عقيل مندهشا.. ولو أين أعلم أن هذه احلروف ختبئ أرسارا عميقة لن يطول الزمان  

 قرتب منها اقرتابا. حتى نعرفها.. بل أرانا ن 

 : اإلطناب 

قلت: سلمت لك هبذا.. وعىل أقل تقدير فإن هذه احلروف جعلت العقول تبذل كل جهدها  

ولكن مع ذلك، فالقرآن حيوي  .  ملحاولة فهمها.. وهو ما خيرجها عام صورناها به من الفراغ واللغو. 

اريث.. أو آيات املحرمات من  تفاصيل طويلة يف بعض األمور.. أمل تقرأ آية الدين.. أو آيات املو 

 النساء.. إن فيها كالما طويال ممال؟ 

قال: ال.. كل كلمة من تلك الكلامت بحر من بحار املعاين.. والرشيعة تقتيض تلك التفاصيل..  

زيادة عىل أهنا يف قضايا كربى متس احلياة اإلنسانية مجيعا.. واالختصار يف مثلها تقصري.. سأرضب  

 تقسيم املواريث..    لك مثال بام ورد يف 

لقد جاء حممد يف بيئة جتور كثريا يف تقسيم الرتكات، فلذلك احتاج إىل وضع نظام عادل يقيض  

عىل ذلك اجلور.. وهو جور خطري.. فاملال الذي ظل صاحبه جيمعه طول عمره سينتقل إىل أياد  

ترى القرآن يذكر هذا، بل  وهلذا  .  أخرى.. وهو أمر ال يتعلق بتلك األيادي فقط.. بل باملجتمع مجيعا. 

 يكرر األلفاظ من باب التأكيد حتى ال يأيت من ينكر مثل هذه األحكام بحجة عدم ورودها يف القرآن. 

ومثل ذلك القول يف آية املداينة.. فقد جاء القرآن بتحريم الربا، ووضع بدله القرض احلسن..  
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بعض استغالله، فيجحد صاحبه،  القرض الذي ليس فيه أي فائدة.. ولكن هذا القرض قد ييسء ال 

 وهكذا..  .  فلذا اهتم القرآن بتفاصيل توثيقه حتى ال يتالعب به العابثون. 

زيادة عىل ذلك.. قارن ـ حرضة احلرب ـ بني طول آية الدين واملعاين الكثرية التي حتوهيا.. وهي  

يف الكتاب املقدس من  معان تشمل العقيدة والسلوك باإلضافة إىل األحكام املرتبطة بالدين بام ورد 

 أحكام كثرية قد ال ترتبط بأمر ذي أمهية كربى..  

قارن هذا بام ورد يف التوراة من أحكام الربص.. أال ترى أنه من الغرابة أن حيتل موضوع الربص  

 !؟   ( 1) ثالثة إصحاحات كاملة يف سبع صفحات من الكتاب املقدس 

أحكام مل يعد يؤمن هبا وال يطبقها إال من يمتلئ عقله  لقد حموهتا مجيعا من هذه الكراسة.. ألهنا  

 باخلرافة، وال أحسب أن هناك يف الدنيا من بقي يؤمن هبا. 

 سأرضب لك مثاال آخر يف موضوع واحد.. لرتى الفرق بينهام: 

املثال هو مثال احليض.. وهو يعرتي النساء بصفة دورية، وهلذا اهتمت الرشيعة ببيان أحكامه،  

 ة التي يف التوراة، أم الرشيعة التي جاء هبا القرآن: سواء الرشيع 

وا النَِّساَء يِف   }أما القرآن.. فاكتفى هبذا النص:  َو َأذًى َفاْعَتِزل  ْل ه  َوَيْسَألوَنَك َعِن امْلَِحيِض ق 

نَّ ِمْن َحْيث  َأمَ  ْرَن َفْأت وه  ْرَن َفِإَذا َتَطهَّ نَّ َحتَّى َيْطه  اِبنَي  املَِْحيِض َوال َتْقَرب وه  بُّ التَّوَّ
ِ م  اهللَّ  ِإنَّ اهللََّ حي  َرك 

ِرينَ  بُّ امْل َتَطهِّ
ِ  ( 222)البقرة: {َوحي 

وهي آية واحدة حتدثت إجابة عن تساؤالت الناس عن أحكام احلائض، املرتبطة باملعارشة  

الزوجية، وقد أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك، فذكر أن دم احليض حيمل أذى صحيا لكل من  

الزوجني، وقد رتب عىل هذه املرضة حكمه بوجوب اعتزال النساء إىل أن يطهرن، فإذا حصل الطهر،  

وتطهرت املرأة حينذاك تباح معارشهتا بالرشوط التي وضعها الرشع، ثم ختمت اآلية ببيان حب اهلل  

 يقها. للتوابني واملتطهرين.. لتنسجم األحكام العادية مع الصلة باهلل التي جاء القرآن لتوث 

 
 سنذكر هذا املثال بتفصيل يف فصل )العقالنية( من هذا اجلزء.  ( 1)
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 هذا كل ما يف القرآن من أحكام احليض. 

 أما التوراة.. فتنص عىل أحكام كثرية جدا.. سأقرأ عليك بعضها. 

فتح الكتاب، وأخذ يقرأ:) وإذا حاضت املرأة فسبعة أيام تكون يف طمثها، وكل من يلمسها  

نجسا، وكل من يلمس  يكون نجسا إىل املساء. كل ما تنام عليه يف أثناء حيضها أو جتلس عليه يكون  

فراشها يغسل ثيابه ويستحم بامء ويكون نجسا إىل املساء. وكل من مس متاعا جتلس عليه، يغسل ثيابه  

ويستحم بامء، ويكون نجسا إىل املساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا عىل الفراش أو عىل املتاع  

يشء من طمثها، يكون نجسا   الذي جتلس عليه يكون نجسا إىل املساء. وإن عارشها رجل وأصابه 

سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا. إذا نزف دم امرأة فرتة طويلة يف غري أوان طمثها، أو  

استمر احليض بعد موعده، تكون كل أيام نزفها نجسة كام يف أثناء طمثها. كل ما تنام عليه يف أثناء  

متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. وأي   نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما جتلس عليه من 

شخص يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بامء، ويكون نجسا إىل املساء ()سفر  

 ( 27-   19:  15الالويني: 

أرأيت هذه التفاصيل املشددة التي جتعل املرأة احلائض كالكلب العقور خيشى الكل من  

ة أيام تكون فيها نجسة ومنبوذة من اآلخرين، ثم  االقرتاب منه.. ختيل املرأة يأتيها الطمث ملدة سبع 

تستمر بعد فرتة نجاستها أسبوعا آخر، أى نصف شهر، وهذا يعنى نصف سنة.. أي أهنا ستظل نصف  

 عمرها نجسة منبوذة. 

 إن هذه التعاليم مجيعا ختلو منها رشيعة حممد.. ألهنا تعترب األذى مقصورا عىل حمله. 

راة املرتبطة باحلائض.. هناك تكاليف أخطر.. اسمع..:) ويف  ليس هذا فقط هو كل رشيعة التو 

اليوم الثامن تأخذ لنفسها ياممتني أو فرخي محام وتأيت هبام اىل الكاهن اىل باب خيمة االجتامع. فيعمل  

  الكاهن الواحد ذبيحة خطية واآلخر حمرقة ويكّفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها( 

 ( 30-   29:  15)الالويني )  



 216 

هل ترى هذا حكام معقوال.. إن املرأة يف العادة تستحي من علم أي أحد بحيضها، فكيف تفعل  

هذا أمام الناس، وأمام الكاهن.. ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة.. وملاذا ترتبط أكثر أحكام التوراة  

 باحلامم والكباش والشواء!؟  

ا محلت امرأة وولدت ذكرا، تظل  ومثل ذلك أحكام النفاس يف الكتاب املقدس.. اسمع:) إذ 

األم يف حالة نجاسة سبعة أيام، كام يف أيام فرتة احليض.. وعىل املرأة أن تبقى ثالثة وثالثني يوما أخرى  

إىل أن تطهر من نزيفها، فال متس أي يشء مقدس، وال حترض إىل املقدس، إىل أن تتم أيام تطهريها.  

مدة أسبوعني كام يف فرتة احليض، وتبقى ستة وستني يوما  وإن ولدت أنثى فإهنا تظل يف حالة نجاسة  

 ( 5-   1:  12حتى تتطهر من نزيفها () الالويني:  

أال ترى اجلور الذي حتمله هذه النصوص عىل اإلناث؟.. أال ترى كيف جتعل مدة طهارة املرأة  

 يف حال كون املولود أنثى ضعف طهارة كون املولود ذكرا!؟  

 يف كراستي التي اخترصت فيها الكتاب املقدس. لن ترى مجيع هذه النصوص  

سكت قليال، ثم قال: ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثريا، وحاولت أن أطبقها يف هذا  

 املخترص الذي وضعته للكتاب املقدس، فلم أطق. 

 قلت: ما هي؟ 

فهو ينتقي   قال: لقد رأيت القرآن يعرب عن املعاين الكثرية جدا بألفاظ موجزة غاية يف البالغة.. 

األلفاظ كام ينتقي الرتاكيب.. وكأنه حيرص عىل وقت القارئ أو املستمع أن يضيع يف فوائد قليلة،  

 فهو جيمعها له مجعا. 

وا  }انظر مثال قوله:  َنا اهللَّ  ث مَّ اْسَتَقام  وا َربُّ ِذيَن َقال  (، هذه كلامت حمدودة..  30)فصلت: {ِإنَّ الَّ

ولكنها مجعت كل أنواع الفضائل.. فـ )ربنا اهلل (مجعت مجيع حقائق اإليامن.. و)استقاموا( مجعت  

 مجيع حقائق السلوك. 

ْم حَيَْزن ونَ َأال إِنَّ َأْولَِياَء اهللَِّ ال َخْوٌف َعَليْ  }واسمع:  ( لقد أدرج يف هذا  62)يونس: {ِهْم َوال ه 
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النص املوجز ذكر إقبال كل حمبوب عليهم، وزوال كل مكروه عنهم، فال يشء أرض باإلنسان من  

احلزن واخلوف.. ألن احلزن يتولد من مكروه ماض أو حارض، واخلوف يتولد من مكروه مستقبل،  

بل يتربم بحياته، واحلزن واخلوف أقوى أسباب مرض النفس،  فإذا اجتمعا عىل امرئ مل ينتفع بعيشه،  

كام أن الرسور واألمن أقوى أسباب صحتها، فاحلزن واخلوف موضوعان بإزاء كل حمنة وبلية.  

 . ( 1) والرسور واألمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنية  

وا ِإياَمهَن ْم ِبظ ْلٍم أ   }واسمع:    ِذيَن آَمن وا َومَلْ َيْلِبس  ونَ الَّ ْهَتد  ْم م  (  82)األنعام: {وَلئَِك هَل م  اأْلَْمن  َوه 

فاألمن كلمة واحدة تنبئ عن خلوص رسورهم من الشوائب كلها، ألن األمن هو السالمة من  

اخلوف، واحلزن هو املكروه األعظم.. فإذا نالوا األمن باإلطالق ارتفع اخلوف عنهم، وارتفع  

 ب.  بارتفاعه املكروه وحصل الرسور املحبو 

وِد   }واسمع:  ق  (، فهام كلمتان مجعتا ما عقده اهلل عىل خلقه لنفسه وتعاقده  1)املائدة:  {َأْوف وا ِباْلع 

 الناس فيام بينهم.. وبذلك مجعت مجيع أنواع العقود.  

  (، فلم يبق مقرتح ألحد إال 71)الزخرف: {َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَْنف س  َوَتَلذُّ اأْلَْعني    }واسمع: 

 وقد تضمنته هاتان الكلمتان، مع ما فيهام من القرب، ورشف اللفظ وحسن الرونق.  

ِري يِف اْلَبْحِر ِباَم َيْنَفع  النَّاَس  }: واسمع  ِتي جَتْ ْلِك الَّ (، فهذه الكلامت الثالث  164)البقرة: {َواْلف 

 اإلحصاء.    األخرية جتمع من أصناف التجارات وأنواع املرافق يف ركوب السفن ما ال يبلغه 

ْؤَمر   }واسمع:  (، فهي ثالث كلامت فقط، ولكنها اشتملت عىل  94)احلجر: {َفاْصَدْع ِباَم ت 

 رشائط الرسالة ورشائعها وأحكامها وحالهلا وحرامها.  

ْنِزف ونَ  }واسمع ما ورد يف وصف مخر اجلنة:  وَن َعنَْها َوال ي  ع  َصدَّ (، فهاتان  19)الواقعة:  {ال ي 

ا عىل مجيع معايب اخلمر، وملا كان منها ذهاب العقل، وحدوث الصداع، برأ القرآن  الكلمتان قد أتت 

 مخر اجلنة منها، وأثبت طيب النفوس، وقوة الطبع، وحصول الفرح. 

 
 انظر يف هذا وما بعده من أنواع اإلجياز: اإلعجاز واإلجياز للثعالبي.  ( 1)
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ِلِهمْ   }واسمع:  ِت َأْرج  (.. فهو كالم جيمع مجيع ما يأكله  66)املائدة:  {أَلََكل وا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ

 األرض.  الناس مما تنبته  

وِف  }واسمع:  ِذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعر  (، فهو كالم يتضمن مجيع ما جيب  228)البقرة: {َوهَل نَّ ِمْثل  الَّ

عىل الرجال من حسن معارشة النساء وصيانتهن وإزاحة عللهن وبلوغ كل مبلغ فيام يؤدي إىل  

وطلب مرضاهتم وحفظ  مصاحلهن، ومجيع ما جيب عىل النساء من طاعة األزواج وحسن مشاركتهم  

 غيبتهم وصيانتهم عن خيانتهم.  

ونَ  }واسمع:  ْم َتتَّق  ْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا أ ويِل اأْلَْلَباِب َلَعلَّك  (ففي اعتبار  179)البقرة:  {َوَلك 

القصاص حياة حكم بليغة غاية يف اإلتقان، منها إبانة العدل بذكر القصاص، واإلفصاح عن الغرض  

من احلياة، واحلث بالرغبة والرهبة عىل تنفيذ حكم اهلل تعاىل به، واجلمع بني ذكر   املطلوب فيه 

 القصاص واحلياة. 

وا َنِجّيًا  }يف قصة إخوة يوسف: ما ورد  واسمع  وا ِمْنه  َخَلص  (، وهذه  80)يوسف: {َفَلامَّ اْسَتْيَأس 

تزوير ما يلقون به أباهم عند  صفة اعتزاهلم جلميع الناس، وتقليبهم اآلراء ظهرًا لبطن، وأخذهم يف 

عودهم إليه، وما يوردون عليه من ذكر احلادث، فتضمنت تلك الكلامت القصرية معاين القصة  

 الطويلة.  

بُّ اخْلَاِئننِيَ   }واسمع: 
ِ  ِإنَّ اهللََّ ال حي 

ٍ
اَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ ِإَلْيِهْم َعىَل َسَواء ا خَتَ (،  58)ألنفال: {َوِإمَّ

فلو أراد أحد األعيان األعالم يف البالغة أن يعرب عنه مل يستطع أن يأيت هبذه األلفاظ القليلة املؤدية  

بينكم وبني قوم هدنة وعهد، فخفت منهم خيانة أو نقضًا، فأعلمهم    للمعنى.. ألن معناها:) إن كان 

 أنك نقضت ما رشطت هلم، وآذهنم باحلرب، لتكون أنت وهم يف العلم بالنقض عىل سواء (  

وهكذا يف كل القرآن.. بل إن ألفاظه أصبحت أمثاال وحكام يسارع اخلطباء واحلكامء حلفظها  

يِّئ  ِإالَّ بَِأْهِلهِ َوال  }ليزينوا هبا كالمهم.. اسمع:  يق  امْلَْكر  السَّ
ْم َعىَل   }(.. 43)فاطر: {حَيِ اَم َبْغي ك  ِإنَّ

مْ  ِسك  لُّ َنْفٍس ِباَم َكَسَبْت َرِهيَنةٌ  }(.. 23)يونس: {َأْنف  لُّ َمْن َعَلْيَها   }(.. 38)املدثر: {ك  ك 
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لُّ َنْفٍس َذاِئَقة  امْلَْوِت  }(.. 26)الرمحن: {َفانٍ  ْسَتَقرٌّ }(.. 185 )آل عمران: {ك  لِّ َنَبٍأ م  )األنعام:  {لِك 

لٌّ َيْعَمل  َعىَل َشاِكَلِتِه  }(.. 67 ْل ك  َف  }(.. 84)االرساء: {ق    }(.. 84)يوسف: {َيا َأَسَفى َعىَل ي وس 

ْنَيا  ل وهب  ْم َشتَّى  }(.. 77)القصص: {َوال َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ْم مَجِيعًا َوق  َسب ه    }(.. 14 )احلرش: {حَتْ

ْبَنا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكْهِف  وا َفأ ْدِخل وا َنارا  }(.. 11)الكهف: {َفرَضَ َوال َتِزر    }(.. 25)نوح: {أ ْغِرق 

ونَ }(.. 18)فاطر: {َواِزَرٌة ِوْزَر أ ْخَرى  لُّ ِحْزٍب باَِم َلَدهْيِْم َفِرح  لَّ   }(.. 53)املؤمنون: {ك  حَيَْسب وَن ك 

ْنعاً   }(..  4)املنافقون:  {ِهْم  َصْيَحٍة َعَليْ  ِْسن وَن ص  ْم حَيَْسب وَن َأهنَّ ْم حي   ( 104)الكهف:  {َوه 

 : التكرار 

لست أدري كيف خطر عىل بايل التكرار الذي يف القرآن الكريم، فقلت من غري أن أشعر: ولكن  

القرآن ميلء بالتكرار.. أليس يف ذلك ما خيل باإلجياز الذي تتحدث عنه!؟.. فكيف تعترب القرآن  

 نموذجا حسنا للكتاب املوجز، وهو يكرر الكلمة الواحدة، بل املعنى الواحد مرات كثرية!؟  

ل: صدقت يف هذا.. وقد وجدت هذه الظاهرة يف الكتاب املقدس، وحاولت املقارنة بني  قا 

 األمرين، وسأذكر لك هنا ما وجدت، فاصرب عيل. 

قلت: تكلم كام تشاء.. لقد رستني موضوعيتك وحرصك.. فال تتحرج من ذكر أي يشء..  

 فليس لنا من هدف إال البحث عام نستطيع أن نخدم به كتابنا املقدس. 

فلام سمع امللك    1( والذي يبدأ بـ:)    12  -   1/ 19قال: ال شك أنك قرأت سفر امللوك الثاين )  

وارسل الياقيم الذي عىل البيت وشبنة   2حزقيا ذلك مّزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. 

م  الكاتب وشيوخ الكهنة متغطني بمسح إىل إعياء النبي ابن آموص( إىل قوله:) هل انقذت آهلة االم 

 هؤالء الذين اهلكهم آبائي جوزان وحاران ورصف وبني عدن الذين يف تالّسار (  

 قلت: أجل..  

 قال: فهل تراه مكررا يف حمل آخر؟ 
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 ( كلمة كلمة، وحرفًا حرفا. 12  -   1/ 37قلت: أجل.. هو متطابق متاما مع إشعيا )  

يذكر.. قارن بني  قال: ونفس هذا التكرار نجده يف إصحاحات أخرى مع تغيري بسيط ال يكاد 

(  1(.. أو بني ) أيام )  8( 2، وصموئيل ) 18( 1(.. أو بني ) أيام )  7( 2، وصموئيل ) 17( 1أيام ) 

 (.. وغري ذلك كثري.    10(  2، وصموئيل ) 19

 قلت: أنا أعرف ما يف الكتاب املقدس من تكرار. 

 قال: فال تنظر القذى يف عني أخيك، وتنسى اجلذع يف عينك. 

د أن أبرئ الكتاب املقدس.. بل أردت فقط أن أذكر أن هذا اإلجياز الذي تتحدث  قلت: أنا مل أر 

 عنه مل يتحقق يف القرآن كام مل يتحقق يف الكتاب املقدس.. فهام سواء يف ذلك. 

قال: أمل أطلب منك أن تصرب؟.. لقد ذكرت لك الشق األول من املقارنة.. وال يصح أن نسمع  

 لثاين. يف املقارنة لواحد، ونغفل عن ا 

 قلت: فام الذي وجدته يف أرسار التكرير يف القرآن؟ 

قال: إن شئت الرصاحة واملوضوعية، فالقرآن ال حيتوي عىل أي تكرار.. بحثت عن التكرار يف  

 كل القرآن.. فلم أجده. 

َوِإْذ   }: قلت: كيف تقول ذلك؟.. خذ هذا املثال البسيط عن التكرار.. ففي آية يقول القرآن 

ْيَناك   ْم  َنجَّ ْم َويِف َذلِك  ْم َوَيْسَتْحي وَن نَِساَءك  وَن َأْبَناَءك  َذبِّح  وَء اْلَعَذاِب ي  ْم س  وَنك  وم  َبالٌء  ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيس 

ْم َعِظيمٌ  وا    }(، ويف آية أخرى من سورة أخرى يقول:  49)البقرة: {ِمْن َربِّك  ر  وَسى لَِقْوِمِه اْذك  َوِإْذ َقاَل م 

ْم َوَيْسَتْحي  نِْعَمَة اهللَِّ وَن َأْبَناَءك  َذبِّح  وَء اْلَعَذاِب َوي  ْم س  وَنك  وم  ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيس  ْم ِإْذ َأْنَجاك  وَن   َعَلْيك 

ْم َعِظيمٌ  ْم َبالٌء ِمْن َربِّك  ْم َويِف َذلِك   ( 6)ابراهيم: {نَِساَءك 

ولكن هناك اختالفا واضحا بني  .. هاتان اآليتان تتحدثان عن موضوع واحد.. ( 1) قال: نعم 

 اآليتني: 

 
 رجعنا يف كثري من األمثلة هنا إىل كتاب )ال يأتون بمثله ( ملحمد قطب.  ( 1)
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فاآلية األوىل خطاب من اهلل إىل بنى إرسائيل يذكرهم بنعمه عليهم، ويمن عليهم بأنه نجاهم  

 من آل فرعون الذين يسوموهنم سوء العذاب. 

أما الثانية، فهي خطاب من موسى إىل قومه يذكرهم بنعم اهلل عليهم، ويذكرهم بالذات بتلك  

 ى، وهى تنجيتهم من آل فرعون الذين يسوموهنم سوء العذاب. النعمة الكرب 

باإلضافة إىل هذا االختالف نجد تغيريا ىف صيغة الفعل: )نجيناكم( و)أنجاكم(، أحدمها متعد  

 بالتضعييف، واآلخر متعد باهلمزة، وأحدمها بضمري املتكلم، والثانى بضمري الغائب. 

العذاب الذى كان يوقعه آل فرعون ببنى إرسائيل،  باإلضافة إىل اختالف مهم يف اجلزء اخلاص ب 

مْ  }ففي اآلية األوىل:  ْم َوَيْسَتْحي وَن نَِساَءك  وَن َأْبَناَءك  َذبِّح  وَء اْلَعَذاِب ي  ْم س  وَنك  وم     }.. ويف الثانية: {َيس 

مْ  ْم َوَيْسَتْحي وَن نَِساَءك  وَن َأْبَناَءك  َذبِّح  وَء اْلَعَذاِب َوي  ْم س  وَنك  وم   {َيس 

إن الفارق بني العبارتني ال يعدو حرفا واحدا، هو الواو التى جاءت ىف اآلية الثانية قبل كلمة  

 )يذبحون(، ولكن انظر كم أحدث احلرف الواحد من االختالف بني الصورتني: 

ىف الصورة األوىل ينحرص العذاب ىف قتل األوالد واستحياء النساء، وىف الثانية يصبح هذا األمر  

ط من ألوان العذاب التى تصب عىل بنى إرسائيل، وإن كان السياق يوحى بأنه من أبرزها،  واحدا فق 

 وأشدها وأخبثها. إذ أمجل )سوء العذاب( وفصل )قتل األوالد واستحياء النساء( 

وهكذا يف كل ما يبدو متشاهبا يف القرآن.. إنه مثل تشابه ثامر اجلنة التي ورد وصفها يف القرآن يف  

وا  َوبَ   }قوله:  ِزق  لَّاَم ر  ِتَها اأْلهَْنَار  ك  ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَل ْم َجنَّاٍت جَتْ ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ ِ الَّ ِمنَْها ِمْن  رشِّ

طَ  َتَشاهِبًا َوهَل ْم ِفيَها َأْزَواٌج م  ِزْقَنا ِمْن َقْبل  َوأ ت وا ِبِه م  وا َهَذا الَِّذي ر  ْم ِفيَها  َثَمَرٍة ِرْزقًا َقال  َرٌة َوه  هَّ

ونَ   ( 25)البقرة: {َخالِد 

 فهي متشاهبة الشكل متغرية املعاين.  

 وهذا التشابه الذى يؤدى إىل التنوع هو ذاته لون من اجلامل والقوة يف املعاين القرآنية. 

سأرضب لك أمثلة أخرى.. بتغري حرف واحد أو كلمة واحدة أو تقديم وتأخري يتغري املعنى  
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 متاما.. إنه متاما مثل ما نغري إلكرتونا من ذرة، فتتغري الذرة متاما. 

ٌل َيْسَعى   }اسمع هذا املثال:  ٌل    }: ( وقارنه بقوله 20)ّيـس: {َوَجاَء ِمْن َأْقىَص امْلَِديَنِة َرج  َوَجاَء َرج 

 (  20)القصص:  {ْن َأْقىَص املَِْديَنِة َيْسَعى مِ 

ال شك أن اآليتني متشاهبتان من حيث املحتوى العام، ولكنهام خمتلفتان يف الداللة.. فالرتكيز ىف  

األوىل عىل املجئ من أقىص املدينة، بام يوحى بأمهية األمر الذى حفز الرجل عىل قطع تلك املسافة  

عىل الرجل ذاته، بام يوحى باهتاممه اخلاص باألمر، وأنه حريص عىل  الكبرية، والرتكيز ىف الثانية 

 سالمة موسى. 

 فالفرق بينهام مل يعدو التقديم والتأخري.. ومع ذلك كان للثانية من الداللة ما ليس لألوىل. 

ف وَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ   }خذ مثاال آخر، وهو ما جاء يف القرآن عن اليهود من أهنم   َرِّ )النساء:  {حي 

ف وَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه    }(يف آية.. ويف آية أخرى ورد: 46 َرِّ  (  41)املائدة:  {حي 

ورس االختالف بينهام يرجع إىل أن األوىل تشري إىل حتريفهم لكالم اهلل، وما ىف ذلك من لؤم  

روا غريه من بعد تقرير اهلل له، وما  والتواء، أما الثانية فتشري إىل جترؤهم عىل اهلل، بأن يقرر األمر فيقر 

 ىف ذلك من وقاحة ومترد عىل اهلل. 

وىف مثل تلك املواضع يكون للتنويع داللة خاصة تضاف إىل جمرد التنويع، الذى هو ىف ذاته  

 0هدف مقصود 

قلت: فهمت هذا.. وربام ال أجادلك فيه ولكني أحتدث عن مواضع يكاد يكون الشبه فيها تاما..  

 ون ذلك تكرارا؟ فكيف ال يك 

قال: ال.. ليس تكرارا.. ألست ترانا نتحدث كالما كثريا له معاين ال حرص هلا ومع ذلك  

 نستخدم حروفا واحدة ال نقوم سوى بتغيري تركيبها. 

وهكذا ما يتوهم من تشابه يف القرآن.. فهو ليس تشاهبا، بل هو تنوع حتتاجه املعاين.. فاملوضوع  

الواحد يعرض مرارا، ولكنه يعرض ىف كل مرة خمتلفا عام سبقه نوعا من االختالف، فيكون جديدا  
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 ىف كل مرة، ويكون ـ مع التالوة املستمرة للقرآن ـ  متجددا عىل الدوام. 

 ما تقصد؟ قلت: مل أفهم  

 قال: ألسنا نضع امللح يف طعامنا.. بل والزيت واملاء والدقيق.. وأشياء كثرية يف أطعمة خمتلفة؟ 

 قلت: أجل.. وما عالقة ذلك بام نحن فيه؟ 

قال: هي مكررة يف أكثر األطعمة.. ولكن األطعمة مع ذلك تتعدد أذواقها وألواهنا.. أليس  

 كذلك؟ 

 قلت: بىل.. ذلك صحيح. 

هذا األمر.. لقد رأيت من خالل تأميل يف تكرار القرآن تشاهبا كبريا بينه وبني البناء    قال: فهكذا 

الكوين.. فالكون مبني عىل لبنات حمدودة.. وهكذا القرآن.. فالقصص مثال حمدودة.. ولكنها  

 تستعمل كل مرة لبيان غرض معني. 

 من املعلومات؟   قلت: فلم مل يستخدم القرآن قصصا أخرى.. أم أن خزان معلوماته خال 

قال: خطأ الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب معلومات.. هو ليس  

 كذلك.. لذلك ال جتده يؤرخ ليشء..  

 قلت: فام هو إذن؟ 

قال: لقد نص عىل أنه كتاب هداية ووعظ وتربية.. وكونه كذلك يستدعي االقتصار من  

 وه إىل تفاصيله. القصص واألمثال عىل موضع الشاهد ال يعد 

 قلت: فلم مل يذكر التفاصيل؟ 

 قال: لئال ينشغل املهتدي بالتفاصيل عن موضع العربة. 

 قلت: فلم ذكرت التفاصيل يف كتبنا؟ 

قال: ألهنا كتبت من اإلرسائيليني وهم مغرمون بالتفاصيل.. لقد ذكر القرآن ذلك عنهم يف قصة  

وَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اهللََّ   }: النفسية اإلرسائيلية  البقرة.. اسمع هذه القصة الرائعة التي تبني لك  َوِإْذ َقاَل م 
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وَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي  وذ  ِباهللَِّ َأْن َأك  ًوا َقاَل َأع  ز  َنا ه  وا َأَتتَِّخذ  وا َبَقَرًة َقال  ْم َأْن َتْذَبح  ك  ر  وا اْدع  َلَنا  67) َيْأم  ( َقال 

ْ َلَنا َما ِهَي َقاَل  َبنيِّ وَن )   َربََّك ي  ْؤَمر  َا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذلَِك َفاْفَعل وا َما ت  ول  ِإهنَّ (  68ِإنَّه  َيق 

َا  َا َبَقَرٌة َصْفَراء  َفاِقٌع َلْوهن  ول  ِإهنَّ َا َقاَل ِإنَّه  َيق  ْ َلَنا َما َلْوهن  َبنيِّ وا اْدع  َلَنا َربََّك ي  ُّ النَّاِظ   َقال  ( قال وا  69ِريَن ) َترس 

وَن )  ا ِإْن َشاَء اهللَّ  مَل ْهَتد  ْ َلَنا َما ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا َوِإنَّ َبنيِّ َا َبَقَرٌة  70اْدع  َلَنا َربََّك ي  ول  ِإهنَّ ( َقاَل ِإنَّه  َيق 

َسلََّمٌة اَل  ِثري  اأْلَْرَض َواَل َتْسِقي احْلَْرَث م  وَها َوَما َكاد وا    اَل َذل وٌل ت  وا اآْلََن ِجْئَت ِباحْلَقِّ َفَذَبح  ِشَيَة ِفيَها َقال 

وَن ) 71َيْفَعل وَن )  ْنت ْم َتْكت م  ِْرٌج َما ك  ْم ِفيَها َواهللَّ  خم  اَرْأت  ب وه  ِبَبْعِضَها  72( َوِإْذ َقَتْلت ْم َنْفًسا َفادَّ ْلَنا ارْضِ ( َفق 

يِي اهللَّ  امْلَوْ  ْ ْم َتْعِقل وَن ) َكَذلَِك حي  ْم َآَياِتِه َلَعلَّك  ِريك   )البقرة(    {( 73َتى َوي 

ال شك أنك قرأت هذه اآليات من قبل.. إهنا متثل نفوس بني إرسائيل املجادلة.. إهنا تصورها  

ال خيطر عىل بايل    ( 1) تصويرا كامال.. وعندما أقرأ ما ورد يف صفة التابوت كام ورد يف الكتاب املقدس 

 ورة.. صورة موقفهم من األمر اإلهلي بذبح بقرة.. أي بقرة. إال هذه الص 

 قلت: عد بنا إىل التكرار يف القرآن.. أرانا هتنا عنه.. أم أنك تعمدت أن نتيه عنه؟ 

قال: ال.. لقد ذكرت لك أين مسيحي.. ولست أدافع اآلن عن القرآن.. ولكني أذكر لك تأثري  

 بأسلوبه يف اإلجياز..  

 وصلنا يف حديثنا إىل رس تكرار قصص األنبياء يف القرآن..  

 قلت: ذلك صحيح. 

 
يف سفر اخلروج يأمر موسى بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات، وهذا نموذج ملا ورد من ذلك    ( 1)

 2عه ذراع ونصف. (:» وصنع بصلئيل التابوت من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفا 37)خروج 

وسبك له اربع حلقات من ذهب عىل اربع قوائمه.   3وغّشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج. وصنع له اكليال من ذهب حواليه. 

وادخل العصوين يف  5وصنع عصوين من خشب السنط وغّشامها بذهب.  4عىل جانبه الواحد حلقتان وعىل جانبه الثاين حلقتان. 

وصنع  7وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف.  6ابوت حلمل التابوتاحللقات عىل جانبي الت

كروبا واحدا عىل الطرف من هنا وكروبا واحدا عىل الطرف من هناك.   8كروبني من ذهب. صنعة اخلراطة صنعهام عىل طريف الغطاء.  

 ة بنفس السياق من الوصف الدقيق.وهكذا تستمر إصحاحات كثري( 9من الغطاء صنع الكروبني عىل طرفيه. 
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قال: لقد ذكرت لك أنه ليس تكرارا كالتكرار.. وإنام هو استعامل هلذه القصص يف األغراض  

املختلفة.. ذلك أن هذه القصص حتوي دالالت كثرية.. فلذلك جلأ القرآن إىل استثامرها كل مرة  

 بطريقة من طرق االستثامر. 

لعل أهم ما ورد تكراره يف القرآن ـ بحسب الظاهر ـ ثالثة مواضيع كربى هي:  قصص األنبياء  

اإلهلية.. وهي من أكثر   مع أقوامهم، وصور النعيم والعذاب ىف اليوم اآلخر، ومظاهر القدرة 

املوضوعات ورودا ىف القرآن، ولكنهام مع ذلك ترد يصور خمتلفة كل مرة.. ويف ذلك لون من  

 اإلعجاز، فقلام يستطيع البرش أن يعربوا عن املعنى الواحد بصور تعبري خمتلفة. 

سأختار من املوضوع األول مثاال يقرب لك هذا.. خذ نموذج قصة نوح ىف ثالث سور من  

(، وسورة الشعراء  64- 59(، وسورة األعراف من اآلية ) 44- 25القرآن، هي سورة هود من اآلية ) 

   ( 122- 105من اآلية )  

إهنا قصة واحدة.. هي قصة نوح مع قومه، وجداهلم معه، وردوده عليهم، وتكذيبهم له،  

 . 0وإغراقهم ىف النهاية ونجاة املؤمنني 

لسور، وإن تشاهبت ىف عمومياهتا، وىف بدئها، وىف  ولكنا نجد أن هلا صورا متعددة يف هذه ا 

 هنايتها. 

واختالف الصور ىف طرق الرسد املختلفة مجال يف حد ذاته، ألنه يعطينا ىف كل مرة جوا خمتلفا  

 للقصة ىف نفس القارئ، والسامع، فكأهنا قصة جديدة، مع أن األشخاص هم هم، والوقائع هى هى.  

ن ال يرد ملجرد القصص ـ وإن كان مشتمال من الناحية  وقد ذكرت لك أن القصص ىف القرآ 

الفنية اجلاملية عىل عنارص اجلامل الفنى التى جتعل له مدخال لطيفا إىل النفس، فيكون أبلغ تأثريا فيها،  

مما لو كان جمرد فكرة أو قضية ختاطب العقل وحده وال ختاطب الوجدان ـ وإنام رسالة تؤدى هدفا  

 كتاب الدعوة األعظم، ىف تناسق كامل بني اهلدف الدعوى واجلامل الفنى.   دعويا مما يشتمل عليه 

وملا كانت األهداف الدعوية كثرية ومتعددة وخمتلفة، جيئ القصص القرآنى ىف صورة خمتلفة ىف  
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 كل مرة، متناسقة مع اهلدف املقصود من إيراد القصة، مع توافر اجلامل الفنى ىف كل مرة. 

َذلَِك ِمْن   }: ىف سورة هود هو ما نصت عليه هذا السورة يف هذا النص فاهلدف من إيراد القصة 

ه  َعَلْيَك ِمنَْها َقاِئٌم َوَحِصيٌد )  صُّ َرى َنق   اْلق 
ِ
ْم َفاَم َأْغَنْت  100َأْنَباء َسه  وا َأْنف  ْم َوَلِكْن َظَلم  ( َوَما َظَلْمَناه 

وِن اهللَِّ وَن ِمْن د  تِي َيْدع  م  الَّ ْم َآهِلَت ه  ْم َغرْيَ َتْتِبيٍب ) َعنْه   مَلَّا َجاَء َأْمر  َربَِّك َوَما َزاد وه 
ٍ
ء (  101 ِمْن يَشْ

ٌَة إِنَّ َأْخَذه  َألِيٌم َشِديٌد ) 
َرى َوِهَي َظاملِ ( إِنَّ يِف َذلَِك آَلََيًة ملَِْن َخاَف  102َوَكَذلَِك َأْخذ  َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلق 

وٌد ) َعَذاَب اآْلَِخَرِة َذلَِك َيْومٌ  وٌع َله  النَّاس  َوَذلَِك َيْوٌم َمْشه   )هود( {( 103 جَمْم 

َؤاَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَقُّ   }ويف هذا النص:  َثبِّت  ِبِه ف  ِل َما ن  س   الرُّ
ِ
صُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء اّلً َنق  َوك 

ْؤِمننِيَ   ( 120)هود: {َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلم 

ى حيذروا عذاب اآلخرة ويتقوه.. وهى تثبيت لقلب حممد.. وهى موعظة  فهى إنذار للناس لك 

 وذكرى للمؤمنني. 

ولذلك كان من املناسب هلذه األهداف الثالثة تطويل العرض، واإلكثار من ذكر التفاصيل فيام  

وقع بني كل رسول وقومه، وكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للهدف املتعلق بتثبيت قلب حممد، وهو  

 ت من قومه. يلقى العن 

  }أما اهلدف من إيراد القصة ىف سورة األعراف فهو ما نصت عليه هذا السورة يف هذا النص: 

ونَ  ع  َّ ْم َيرضَّ  َلَعلَّه 
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
ْلَنا َمَكاَن  94)  َوَما َأْرَسْلَنا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِبيٍّ ِإالَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها ِباْلَبْأَساء ( ث مَّ َبدَّ

يِّ  ْم اَل السَّ ْم َبْغَتًة َوه  اء  َفَأَخْذَناه  َّ اء  َوالرسَّ َّ وا َقْد َمسَّ َآَباَءَنا الرضَّ وَن  َئِة احْلََسَنَة َحتَّى َعَفْوا َوَقال  ر   َيْشع 

 ()األعراف( 95) 

فالرتكيز يف هذه السورة ـ حسب هذا النص ـ هو عىل األخذ املباغت، وليس عىل ما جرى من  

 ، فلهذا مل يركز عليها ىف السياق. أحداث بني الرسول وقومه 

  ا أما ىف سورة الشعراء فهدف إيراد القصةـ  كام هو مذكور ىف السورةـ  هو أن الكفار طالبوا حممد 

بآية جتعلهم يصدقون أنه رسول من عند اهلل. فجاء الرتكيز ىف القصة عىل اآلية، وهى إهالك املكذبني  
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 0كام كان احلال ىف سورة هود   وتنجية املؤمنني، وليس عىل تفاصيل األحداث 

وهكذا يتم للقصة مجاهلا الفنى مع وفائها ـ ىف كل مرة ـ باهلدف من إيراد القصة، وتتنوع الصور  

 ىف كل مرة بام يناسب سياق العرض. 

أما املوضوع الثاين، وهو مشاهد القيامة الواردة يف القرآن.. والتي قد تبدو من حيث الظاهر  

 احلقيقة ـ تتنوع هي األخرى بحسب الظرف الذي قيلت فيه. متشاهبة.. لكنها ـ يف  

ولذلك تعرض أحيانا ىف اختصار شديد، بل ىف كلامت معدودات، وأحيانا بالتفصيل ىف آيات  

متواليات.. وهي ىف كل مرة تعطى جوا خاصا، يتناسب مع قرص السورة أو طوهلا، ويتناسب كذلك  

ن سور القرآن جوها اخلاص وسياقها اخلاص، وإن  مع السياق املعروض ىف السورة، فلكل سورة م 

اشرتكت مجيعا ىف هدف واحد كبري مشرتك، هو ما نص عليه القرآن من هداية للناس إىل رهبم،  

 وتعريفهم به، وبام جيب عليهم جتاهه. 

  }البليغ، وهو ما نص عليه يف سورة القارعة.. اسمع السورة: ز اسمع هذا املثال عن اإلجيا 

ون  النَّاس  َكاْلَفَراِش امْلَْبث وِث ) 3( َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعة  ) 2( َما اْلَقاِرَعة  ) 1اْلَقاِرَعة  )  ون   4( َيْوَم َيك  ( َوَتك 

وِش )  َبال  َكاْلِعْهِن امْلَْنف  َلْت َمَواِزين ه  ) 5اجْلِ ا َمْن َثق  َو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة ) 6( َفَأمَّ ْت  ( َوأَ 7( َفه  ا َمْن َخفَّ مَّ

ه  َهاِوَيٌة ) 8َمَواِزين ه  )   ()القارعة( 11( َناٌر َحاِمَيٌة ) 10( َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه ) 9( َفأ مُّ

  }وخذ مثاال آخر عن صورة أكثر تفصيال، ولكن ىف غري طول، وهي ما ورد يف سورة الغاشية: 

وٌه َيْوَمئِ 1َهْل َأَتاَك َحِديث  اْلَغاِشَيِة )  ج  ( ت ْسَقى  4( َتْصىَل َناًرا َحاِمَيًة ) 3( َعاِمَلٌة َناِصَبٌة ) 2ٍذ َخاِشَعٌة ) ( و 

يٍع ) 5ِمْن َعنْيٍ َآِنَيٍة )  وٍع ) 6( َلْيَس هَل ْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن رَضِ ْغنِي ِمْن ج  ْسِمن  َواَل ي  وٌه َيْوَمِئٍذ  7( اَل ي  ج  ( و 

(  12( ِفيَها َعنْيٌ َجاِرَيٌة ) 11( اَل َتْسَمع  ِفيَها اَلِغَيًة ) 10نٍَّة َعالَِيٍة ) ( يِف َج 9( لَِسْعِيَها َراِضَيٌة ) 8َناِعَمٌة ) 

ٌر َمْرف وَعٌة )  وَعٌة ) 13ِفيَها رس   وَفٌة ) 14( َوَأْكَواٌب َمْوض  ( َوَزَرايِبُّ َمْبث وَثٌة  15( َوَناَمِرق  َمْصف 

 ()الغاشية( 16) 

َهَذاِن َخْصاَمِن    }هو ما ورد ىف سورة احلج: وخذ مثاال آخر عن وصف أكثر تفصيال للعذاب، و 
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وِسِهم  احْلَِميم   ء  وا ق طَِّعْت هَل ْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر ي َصبُّ ِمْن َفْوِق ر  ِذيَن َكَفر  ِْم َفالَّ وا يِف َرهبِّ (  19)  اْخَتَصم 

ْصَهر  ِبِه َما يِف ب ط وهِنِْم َواجْل ل ود  )  وا ِمنَْها ِمْن َغمٍّ  21 ) ( َوهَل ْم َمَقاِمع  ِمْن َحِديدٍ 20ي  ج  لَّاَم َأَراد وا َأْن خَيْر  ( ك 

وق وا َعَذاَب احْلَِريِق )  وا ِفيَها َوذ   ( )احلج( 22أ ِعيد 

  }وخذ مثاال آخر عن مشهد أكثر تفصيال من مشاهد العذاب، وهو ما ورد يف سورة الواقعة: 

اَمِل )  اَمِل َما َأْصَحاب  الشِّ وٍم َومَحِيٍم ) ( يِف 41َوَأْصَحاب  الشِّ وٍم ) 42َسم  ( اَل َباِرٍد  43( َوِظلٍّ ِمْن حَيْم 

ِفنَي ) 44َواَل َكِريٍم )  رْتَ ْنِث اْلَعِظيِم ) 45( ِإهنَّ ْم َكان وا َقْبَل َذلَِك م  وَن َعىَل احْلِ ( َوَكان وا  46( َوَكان وا ي رِصُّ

َراًبا َوِعَظاًما َأِئنَّ  نَّا ت  ول وَن َأِئَذا ِمْتَنا َوك  وث وَن ) َيق  ل وَن ) 47ا مَلَْبع  َنا اأْلَوَّ لنَِي  48( َأَوَآَباؤ  ْل ِإنَّ اأْلَوَّ ( ق 

وَن ِإىَل ِميَقاِت َيْوٍم َمْعل وٍم ) 49َواآْلَِخِريَن )  وع  ب وَن ) 50( ملََْجم  الُّوَن امْل َكذِّ َا الضَّ ْم َأهيُّ (  51(ث مَّ إِنَّك 

(  54( َفَشاِرب وَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم ) 53اَملِئ وَن ِمْنَها اْلب ط وَن ) ( فَ 52آَلَكِل وَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم ) 

يِم )  َب اهْلِ ْ يِن ) 55َفَشاِرب وَن رش  هل  ْم َيْوَم الدِّ  )الواقعة( {( 56( َهَذا ن ز 

م  اهللَّ  رَشَّ َذلَِك اْلَيوْ  }ويف مقابله هذا املشهد املفصل للنعيم، من سورة اإلنسان:  ْم  َفَوَقاه  اه  ِم َوَلقَّ

وًرا )  ًة َورس   وا َجنًَّة َوَحِريًرا ) 11َنرْضَ ْم ِباَم َصرَب  تَِّكِئنَي ِفيَها َعىَل اأْلََراِئِك اَل َيَرْوَن ِفيَها  12( َوَجَزاه  ( م 

َها َتْذلِياًل ) 13َشْمًسا َواَل َزْمَهِريًرا )  ط وف  َلْت ق  لِّ َا َوذ  َوي َطاف  َعَلْيِهْم ِبَآِنَيٍة ِمْن  (  14( َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظاَلهل 

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَر )  وَها َتْقِديًرا ) 15فِضَّ ر  ٍة َقدَّ ْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن  16( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ ( َوي 

َها َزْنَجِبياًل )  ى َسْلَسِبياًل ) 17ِمَزاج  ْم  ( َوَيط وف  َعَلْيهِ 18( َعْيًنا ِفيَها ت َسمَّ وَن ِإَذا َرَأْيَته  َلَّد  ْم ِوْلَداٌن خم 

ًؤا َمْنث وًرا )  ْؤل  ْم ل  ْلًكا َكِبرًيا ) 19َحِسْبَته  رْضٌ  20( َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعياًم َوم  ٍس خ  نْد  ْم ِثَياب  س  ( َعالَِيه 

ْم َرهبُّ ْم رَشَ  ٍة َوَسَقاه  لُّوا َأَساِوَر ِمْن فِضَّ ٌق َوح  وًرا ) َوإِْسَترْبَ ْم َجَزاًء َوَكاَن  21اًبا َطه  ( إِنَّ َهَذا َكاَن َلك 

وًرا )  ْم َمْشك   )اإلنسان( {( 22َسْعي ك 

هذه املشاهد الكثرية وغريها.. والتي ختتلف يف طريقة عرضها بحسب السياق الذي وردت فيه  

.. بل ال متلك إال أن  تعطيك عرضا حيا ممتلئا باحلياة )ال متلك أال تنفعل به نفسك، ويتأثر به وجدانك 

تعيش فيه كأنه حارض أمامك اللحظة، حييط بك من كل جانب، ويأخذ عليك أقطار نفسك، بل يصل  
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التأثر به أن يعيش اإلنسان فيه كأنه حارض، وكأن احلياة الدنيا ـ التى هى احلارض ىف احلقيقة ـ كانت  

شها اإلنسان ىف هذه اللحظة،  واقعا قديام، حدث ذات يوم ثم مَض وانقَض، وليست هى التى يعي 

فيظل خاطر اآلخرة حيا ىف النفس ال يفارقها، يام تشتمل عليه من صور النعيم والعذاب، األوىل تدفع  

    ( 1) الشوق إىل اجلنة، والثانية حتذر من الوقوع ىف العذاب( 

الدالة عىل  أما املوضوع الثالث، والذي يتجىل فيه التنويع أوضح ما يكون، فهو جمال اآليات 

 قدرة اهلل.. فقد رأى القرآن أن أوسع األبواب التى تعرف الناس برهبم هي اآليات الدالة عىل قدرته. 

ِإنَّ يِف    }ولذلك اعترب التأمل يف الكون من عبادات أويل األلباب، وقد ورد فيه هذا الوصف هلم: 

ْيِل َوالنَّ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ وَن اهللََّ  190َهاِر آَلََياٍت أِل ويِل اأْلَْلَباِب ) َخْلِق السَّ ر  ِذيَن َيْذك  ( الَّ

َنا َما َخَلْقَت َهَذا َبا  اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ وَن يِف َخْلِق السَّ ر  ن وهِبِْم َوَيَتَفكَّ وًدا َوَعىَل ج  ع  ِطاًل  ِقَياًما َوق 

ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )   ن( ()آل عمرا 191س 

وبام أن هذه اآليات الكونية تتكرر مشاهدهتا مما جعل اخللق يغيبون بألفة النظر إليها عام أودع  

 فيها من أرسار القدرة، فإن القرآن يكرر التنبيه إىل ما فيها من أرسار اإلعجاز. 

والقرآن عند ذكره هلذه الصور.. وعند تكريره هلا ال يعيد نفس املشاهد، بل هو يغريها بحسب  

 تضيات السياق.. فهو تنوع يقتضيه املقام ال تكرار يمل منه الطبع. مق 

وسأرضب لك مثاال عىل ذلك بخلق السموات واألرض.. فهام يتكرران يف القرآن كثريا..  

ولكنهام مع ذلك ال يردان يف صورة واحدة، بل يردان يف صور شتى جتعلها جديدة وقائمة بذاهتا ىف  

 كل مرة: 

ترتدد فيها السامء واألرض.. ولكن بصورة خمتلفة عن غريها، ويف   اسمع هذه النصوص التي 

 سياق خيتلف عن سياق غريها: 

َو    } نَّ َسْبَع َساَمَواٍت َوه  اه   َفَسوَّ
ِ
اَمء ْم َما يِف اأْلَْرِض مَجِيعًا ث مَّ اْسَتَوى ِإىَل السَّ ِذي َخَلَق َلك  َو الَّ لِّ  ه  ِبك 

 
 ال يأتون بمثله ملحمد قطب.  ( 1)
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 َعِليمٌ 
ٍ
ء تِي  ِإنَّ  }(.. 29)البقرة: {يَشْ ْلِك الَّ ْيِل َوالنََّهاِر َواْلف  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاِلِف اللَّ  يِف َخْلِق السَّ

 َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض َبعْ 
ٍ
 ِمْن َماء

ِ
اَمء ِري يِف اْلَبْحِر ِباَم َيْنَفع  النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللَّ  ِمَن السَّ ا َوَبثَّ ِفيَها  جَتْ َد َمْوهِتَ

لِّ   َواأْلَْرِض آَلياٍت لَِقْوٍم  ِمْن ك 
ِ
اَمء ِر َبنْيَ السَّ َحاِب امْل َسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَترْصِ  َدابَّ

 َماًء َفَأْخَرَج    }(..  164)البقرة: {َيْعِقل ونَ 
ِ
اَمء اَمَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ م  اأْلَْرَض ِفَراشًا َوالسَّ الَِّذي َجَعَل َلك 

ونَ ِبِه ِمَن الثَّ  َعل وا هلِلَِّ َأْنَدادًا َوَأْنت ْم َتْعَلم  ْم َفال جَتْ (.. وغريها من اآليات  22)البقرة: {َمَراِت ِرْزقًا َلك 

 الكثرية. 

إن كل آية منها ترسم صورة ال ترسمها غريها من اآليات، وهي بالتايل تبث معرفة ال تبثها غريها  

 من اآليات. 

يتطلبه التكرار.. وأنا ال أكاد أجادلك فيه، فإن تقرير املعاين  قلت: وعيت املعنى الديني الذي 

الدينية تستدعي يف أحيان كثرية تكرير ذكرها ليألفها الذهن، وينفعل هلا.. ولكني أحتدث معك عن  

التكرار الذي ال يتوافق مع الذوق األديب الرفيع.. لقد سمعتك تتحدث عن عالقة إجياز القرآن  

 وجزا، ويف نفس الوقت ال ينسجم مع هذا الذوق األديب الرفيع؟ بإعجازه.. فكيف يكون م 

 . ( 1) قال: تريد أن نبحث إذن عن عالقة التكرار ببالغة القرآن 

 قلت: يمكنك أن تعرب بذلك. 

قال: سأرضب لك جمامع أمثلة ترشد إىل غريها.. ولنبدأ بام يسمى بتكرار األداة، وهي أن تكرر  

 صة. أدوات معانية هلا معان بالغية خا 

وا ِإنَّ   }من ذلك مثال هذه اآلية:  وا َوَصرَب  ِتن وا ث مَّ َجاَهد  وا ِمْن َبْعِد َما ف  ث مَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجر 

وٌر َرِحيٌم( )النحل:  ث مَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن   }(، ومثلها ما ورد يف نفس السورة: 110َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغف 

وٌر َرِحيٌم(  َعِمل وا السُّ  وا ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغف  وَء ِبَجَهاَلٍة ث مَّ َتاب وا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلح 

 ( 119)النحل: 

 
 انظر )شبهات املشككني( لوزارة األوقاف املرصية.  ( 1)
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( األوىل،   ( فيهام، وهذا يقتَض ـ حسب تصورك ـ االكتفاء بـ )إنَّ فالظاهر من اآليتني تكرار )إنَّ

و  }ثم إيراد خربها،  وهو ىف املوضعني  ( مرة   {ٌر َرِحيٌم َلَغف  لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت )إنَّ

 أخرى. 

 قلت: أجل.. وهو تكرار. 

( األوىل وخربها، وهذا أمر   قال: ال.. هلذه املخالفة سبب معقول.. وهو طول الفصل بني )إنَّ

( وهو التوكيد. هلذا اقتضت البالغة إعادهتا لتلحظ    ي شِعر بتنافيه مع الغرض املسوقة من أجله )إنَّ

 النسبة بني الركنني عىل ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. 

(، ثم تالمها بتكرارها   زيادة عىل ذلك، فإنه لو أن قارئًا تال هاتني اآليتني دون أن يكرر فيهام )إنَّ

 مرة أخرى لظهر له الفرق بني احلالتني: قلق وضعف ىف األوىل، وتناسق وقوة ىف الثانية. 

 األدوات.. ويمكنك أن تطبق مثل هذا عىل كثري من هذا النوع. هذا فيام يتعلق بتكرار  

ْم   }هناك أيضا تكرار الكلمة مع أختها.. مثلام جاء يف اآلية:  وء  اْلَعَذاِب َوه  ِذيَن هَل ْم س  أ وَلِئَك الَّ

وَن( )النمل:  م  اأْلَْخرَس  وَن(  (.. لقد تكررت )هم( مرتني، األوىل مبتدأ خربها )اأْلَ 5يِف اآْلِخَرِة ه  ْخرَس 

 والثانية ضمري فصل. 

وقد جئ هبذا الضمري لغرض بالغي مهم هو تأكيد النسبة بني الطرفني الضمري املنفصل األول  

 وكلمة )األخرسون ( 

ِْم َوأ وَلِئَك اأْلَْغالل  يِف َأْعَناِقِهْم َوأ وَلِئَك َأْصَحاب    }ومثل ذلك قوله:  وا ِبَرهبِّ ِذيَن َكَفر  أ وَلِئَك الَّ

وَن()الرعد:  النَّ  ْم ِفيَها َخالِد   ( 5اِر ه 

فقد تكررت )أولئك( يف هذه اآلية ثالث مرات.. ولكنها مع ذلك مل ختل بجامل اآلية.. بل ما  

 زادهتا إال مجاال.. بل ما زادت معناها إال رسوخا وثبوتا وحتقيقا: 

ا عىل منكرى البعث، وهو كفرهم برهبم  ، وكون األغالل ىف  فاألوىل والثانية: سجلتا حكاًم عامًّ

 أعناقهم. 
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وأما الثالثة: فهي بيان ملصريهم املهني ودخوهلم النار ومصاحبتهم هلا عىل وجه اخللود الذى ال  

 يعقبه خروج منها. 

ولو أسقطت)َأولئك( من املوضعني الثانى والثالث لرك املعنى واضطرب، بل تصبح الواو  

ْم ِفيَها   }واو حال، وتصبح الواو الداخلة عىل اأْلَْغالل  يِف َأْعَناِقِهْم(  }الداخلة عىل  َأْصَحاب  النَّاِر ه 

وَن    عاطفة عطفًا يرك معه املعنى.   {َخالِد 

لذلك حسن موضع التكرار ىف اآلية ملا فيه من صحة املعنى وتقويته، وتأكيد النسبة ىف املواضع  

 الثالثة للتسجيل عليهم بسوء املصري. 

أنا أعلم رضورة استعامل بعض األلفاظ، وال يؤذي تكرارها،  قلت: ليس الشأن يف كل ذلك..  

 بل هي يف الكالم من جوهره ولبه. 

 قال: أراك حتوم حول الفواصل القرآنية إذن. 

 قلت: أجل..  

قال: إن الفواصل القرآنية حقائق كربى، وهي نتائج ملا ورد يف اآليات أو أسباب هلا.. وال يرض  

 تكرارها..  

وٌر َرِحيٌم(.. هذه الفاصلة، وما هو مثلها أو   وسأرضب لك مثاال بالفاصلة املعروفة )إِنَّ اهللََّ َغف 

تكرر فيها دل عىل معنى خاص مرتبط  قريب منها تكرر كثريا يف القرآن.. ولكنه يف مجيع املواضع التي  

 بذلك املوضع. 

إنه مثل األحكام القضائية، فقد يكرر القايض حكام واحدا مرات كثرية يف اجللسة الواحدة،  

 ولكنه يف كل مرة يكون حكمه مرتبطا بحالة خاصة. 

سأقرأ عليك بعض اآليات التي وردت فيها هذه الفاصلة لتدرك العالقة بني هذا املثل و ما  

ْنِزيِر َوَما أ ِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اهللَِّ   }ومهته من تكرار يف القرآن.. اسمع: ت  َم َوحَلَْم اخْلِ م  امْلَْيَتَة َوالدَّ َم َعَلْيك  ِإنَّاَم َحرَّ

وٌر َرِحيٌم( )البقرة:  ة حتكم برفع  (، هذه اآلي 173َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغف 
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اإلثم عن املضطر، وتعلل ذلك بكون اهلل غفورا رحيام، وهي بذلك تنبئ عن حكم سلوكي، ثم تبني  

 مصدره العقدي. 

وٌر َرِحيٌم(   }ومنها  ْم َفال ِإْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغف  وٍص َجَنفًا َأْو ِإْثاًم َفَأْصَلَح َبْينَه  َفَمْن َخاَف ِمْن م 

 ارتبطت هذه الفاصلة يف هذا املوضع برفع اإلثم.   (، فقد 182)البقرة: 

وٌر َرِحيٌم( )البقرة:   }ومنها:   (، فقد ارتبطت هذه الفاصلة بانتهائهم. 192َفِإِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ اهللََّ َغف 

وٌر َرحِ    }ومنها:  وا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َغف  وا ِمْن َحْيث  َأَفاَض النَّاس  َواْسَتْغِفر  (  199يٌم( )البقرة: ث مَّ َأِفيض 

 فقد ارتبطت هذه الفاصلة باستغفارهم. 

وٌر َرِحيٌم(   }ومنها:  وا َفِإنَّ اهللََّ َغف  ٍر َفِإْن َفاء  ْؤل وَن ِمْن نَِسائِِهْم َتَربُّص  َأْرَبَعِة َأْشه  لِلَِّذيَن ي 

 ( فقد ارتبطت هذه الفاصلة بفيئهم ورجوعهم إىل أزواجهم. 226)البقرة: 

وٌر َرِحيٌم( )آل عمران:  ِإالَّ  }ومنها:  وا َفِإنَّ اهللََّ َغف  ِذيَن َتاب وا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلح  (، فقد  89الَّ

 ارتبطت هذه الفاصلة بتوبتهم وإصالحهم. 

وٌر َرِحيٌم()املائدة:  }ومنها:  َتَجانٍِف إِلْثٍم َفِإنَّ اهللََّ َغف  (، فقد  3َفَمِن اْضط رَّ يِف خَمَْمَصٍة َغرْيَ م 

 ارتبطت هذه الفاصلة بحال املضطر الذي مل يقصد اإلثم. 

وهكذا نجد هذه الفاصلة كاحلكم، أو التعليل للحكم.. زيادة عىل ما تبثه يف النفس من معاين  

 إيامنية.. فاملعاين اإليامنية العميقة تستدعي أن تقرر يف النفس بإكثار ذكرها والتنبيه إليها. 

آيات قائمة بذاهتا.. ومع ذلك تكررت مرارا، ويف   قلت: ولكن هناك فواصل أخرى.. هي 

 مواضع قريبة.. بحيث ال تكاد ترى الفاصل بينها. 

 قال: تقصد ما ورد يف سورة الرمحن القمر املرسالت من تكرار آيات معينة. 

َباِن( )الرمحن:  }قلت: أجل، فقد تكررت  اَم ت َكذِّ  َربِّك 
ِ
، وغريها(يف مواضع كثرية  13َفِبَأيِّ آالء

ِر( )القمر:   }من سورة الرمحن.. وتكررت:  ، وغريها( يف مواضع من سورة  16َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َون ذ 

ِبنَي( )املرسالت:  }القمر.. وتكررت:  َكذِّ ، وغريها( يف مواضع من سورة  15َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلم 
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 املرسالت. 

   }لرمحن، فقد تكررت هذه اآلية: قال: فلنبدأ بالسورة األوىل.. وهو ما ورد من تكرار ىف سورة ا 

َباِن  اَم ت َكذِّ  َربِّك 
ِ
إحدى وثالثني مرة يف السورة.. وذلك التكرار قد نزل عىل قومنا كاملاء   {َفِبَأيِّ آالء

 البارد يف جوف الظمآن.. فهم يشهروهنا، ويشهرون بالقرآن بسببها. 

 د الضخم؟ قلت: وحق هلم ذلك.. فكيف يقع تكرار يف سورة واحدة هبذا العد 

ابتسم، وقال: لكن هذا التكرار ليس تكرارا لشؤون بسيطة.. إنه تكرار لقضايا عميقة ترتبط فيها  

 اآلية كل مرة بمعنى جديد. 

إن هذا التكرار الذي يأيت مرسال لذيذا دليل عظيم عىل أن القرآن هيتم باملعاين أكثر من اهتاممه  

 لة عليها، ال مقصودة لذاهتا. باأللفاظ.. بل األلفاظ عنده حاوية للمعاين دا 

إن الطابع الغالب عىل سورة الرمحن هو تعداد النعم عىل الَثَقلني من اإلنس واجلن، وهلذا يأيت  

َباِن     }بعد كل نعمة أو نَِعم هذه اآلية:  اَم ت َكذِّ  َربِّك 
ِ
   {َفِبَأيِّ آالء

تذكري وتقرير لنعم اهلل،  وعىل هذا يمكن فهم ِعّلة التكرار الذى حفلت به هذه السورة.. فهو 

 وأهنا من الظهور بحيث ال يمكن إنكارها أو التكذيب هبا. 

لقد قال بعض األدباء يف تعليل هذا:) فتكرار الفاصلة ىف الرمحن.. يفيد تعداد النَِّعم والفصل  

رعباده بآالئه. ونبههم عىل قد  د ىف السورة نعامءه وذكَّ رها  بني كل نعمة وأخرى ألن اهلل سبحانه عدَّ

وقدرته عليها ولطفه فيها. وجعلها فاصلة بني كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. ثم فيها  

إىل ذلك معنى التبكيت والتقريع والتوبيخ؛ ألن تعداد النَِعم واآلالء من الرمحن تبكيت ملن أنكرها كام  

    ( 1) يبكت منكر أيادى املنَعم عليه من الناس بتعديدها ( 

ولكن هذه الفاصلة تكررت تالية ما ليس بنعمة من وعيد وهتديد.. أمل تقرأ  يف هذه  قلت: 

اِن( )الرمحن:  }السورة:  َواٌظ ِمْن َناٍر َون َحاٌس َفال َتْنَترِصَ اَم ش  ْرَسل  َعَلْيك  وَن   }(، و 35ي  ْعَرف  امْل ْجِرم  ي 

 
 .145-144خزانة األدب للحموى: ص  ( 1)
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ْم َفي ْؤَخذ  ِبالنََّواِِص َواأْلَْقَداِم( )الرمحن  وَن(   }(، و 41: ِبِسياَمه  ا امْل ْجِرم  ب  هِبَ تِي ي َكذِّ َهِذِه َجَهنَّم  الَّ

(، فقد تليت كل آية من هذه اآليات بتلك الفاصلة، فكيف يستقيم ذلك.. وظاهر هذه  43)الرمحن: 

 اآليات بالء وانتقام وليس بنعم. 

الوقوع فيام    قال: تأمل جيدا.. أليس يف اإلنذار والوعيد وبيان مآل الضالني عصمة لإلنسان من 

 وقعوا فيه، فيكون مصريه مصريهم. 

 قلت: أجل.. ذلك صحيح. 

قال: فبهذا االعتبار يمكن اعتبار هذه املواضع مندرجة حتت النعم، ألن النعمة نوعان: إيصال  

 اخلري، ودفع الرش. والسورة اشتملت عىل كال النوعني فلذلك كررت الفاصلة. 

 الوارد يف فاصلة ىف سورة القمر؟ قلت: وما تقول يف التكرار  

ِر( )القمر:   }قال: ىف سورة القمر تتكرر هذه العبارة:  ، وغريها(، وهي  16َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َون ذ 

 يف كل موضع تعقب عىل قصة من القصص. 

ر القرآن مظاهر الرصاع بينهم   وأول القصص املذكورة يف السورة قصة قوم نوح، فبعد أن صوَّ

م انتصار اهلل لنوح عليهم، حيث سلَّط عليهم الطوفان، فأغرقهم إال َمن آمن وعصمه  وبني نوح، ث 

اهلل.. تأيت الفاصلة القرآنية لتنزع جلباب التاريخ من قصة نوح وقوم نوح وتعيد إليها احلياة هبذه  

ِكٍر( )ا   }الفاصلة.. والتي سبقت هبذه آلية:  دَّ  ( 15لقمر: َوَلَقْد َتَرْكَناَها آَيًة َفَهْل ِمْن م 

وقد تصدرت هذه الفاصلة باسم االستفهام )كيف( لترتك الذهن يبحث يف الكيفية العجيبة  

التي هيلك اهلل هبا الظاملني، أو ينجي املخلصني.. وهي بالتايل تعيد احلياة للوقائع، بل جتعل منها جمرد  

 نامذج يمكن أن تتكرر يف كل حني. 

ي اكتنفت بدءا وانتهاء هبذه الفاصلة.. اسمع لآليات  ومثل ذلك ما ورد يف القصة الثانية، والت 

ِر )   }مجيعا:  َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َون ذ  ْسَتِمرٍّ  18َكذَّ ا يِف َيْوِم َنْحٍس م  رَصً ا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ ( إِنَّ

ْنَقِعٍر ) 19)  ِر ) (  20( َتْنِزع  النَّاَس َكَأهنَّ ْم َأْعَجاز  َنْخٍل م   )القمر( {( 21َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َون ذ 
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أنت ترى أن تكرار العبارة ىف البداية والنهاية يبني مدى أمهيتها، وكأن هذه العبارة هي املقصودة  

 من القصة. 

نحن نستعمل ذلك كثريا.. أال ترى أن من وضع خريطة يرشحها لغريه جتده كل حني يقول:)  

 انظر ( ونحوها. 

 قلت: ذلك صحيح. 

قال: فهكذا القرآن يكرر هذا ليخرجنا من النظر املألوف، أو من االسرتواح لسامع القصص  

 واالستلذاذ هبا إىل االنفعال بمواضع العربة منها. 

 وهكذا يف سائر املواضع. 

ْكِر َفَهْل  }قلت: لقد ورد تكرار آخر ىف سورة القمر.. وهو تكرار قوله:  ْرآَن لِلذِّ َنا اْلق  ْ   َوَلَقْد َيرسَّ

ِكٍر( )القمر:  دَّ  ، وغريها( حيث ورد ىف السورة أربع مرات. 17ِمْن م 

قال: كام أن التكرار األول يشري إىل أخذ العربة من كل قصة عىل حدة.. فإن هذا التكرار يشري  

 إىل أخذ العربة من القرآن مجيعا باعتباره قد وضع يف قالب ميرس للذكر..  

ِبنَي(   }سورة املرسالت، فقد ورد فيها:  قلت: وما تقول يف التكرار الوارد يف  َكذِّ َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلم 

 ، وغريها(يف مواضع منها؟ 15)املرسالت: 

 قال: إن هذه الفاصلة ترد بعد ذكر حقائق عظيمة، وهي ترهب من التكذيب هبا..  

 قلت: فهي تستعمل منطق اإلرهاب إذن؟ 

اإلنسان وكل غرائزه وطاقاته، وبام أن احلجب  قال: أجل.. ذلك أن القرآن خياطب كل وجدان  

قد حتول بني العقل والتفكري السليم، بل قد يكذب العقل من غري أن يمعن النظر، أويدقق الفكر  

بسبب رسيان الغفلة والالمباالة، فلهذا احتاج إىل من ينبهه إىل خطورة املسألة وأهنا تستدعي اهتامما  

  هذه الوسيلة. كبريا.. ومل يكن من وسيلة لذلك غري 

 َمِهنٍي    }اسمع ملا ورد يف السورة من هذين املثالني، ومها يغنيانك عن غريها..  
ٍ
ْم ِمْن َماء َأمَلْ َنْخل ْقك 
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وَن ) 22( ِإىَل َقَدٍر َمْعل وٍم ) 21( َفَجَعْلَناه  يِف َقَراٍر َمِكنٍي ) 20)  ( َوْيٌل َيْوَمِئٍذ  23( َفَقَدْرَنا َفنِْعَم اْلَقاِدر 

ِبنَي ) لِْلم   ( َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَوايِسَ َشاخِمَاٍت  26َوَأْمَواًتا ) ( َأْحَياًء 25( َأمَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِكَفاًتا ) 24َكذِّ

َراًتا )  ْم َماًء ف  ِبنَي ) 27َوَأْسَقْيَناك  َكذِّ  ()املرسالت( 28( َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلم 

ِبنَي(كررت مرتني، أما األوىل فذكرت بعد ذكر خلق  َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِلْ  }يف هذه اآليات نجد  َكذِّ م 

اإلنسان، وأما الثانية، فبعد خلق األرض، وقد فرق بني املوضعني هبذه اآلية لتجعل العقل يسيح  

 متأمال كل مثال، ليعرب منه إىل التعرف عىل اهلل. 

 : النسخ 

 املقدس؟   قلت: وعيت هذا.. فهل هذا كل ما رأيت حذفه أو اختصاره من الكتاب 

 قال: ال.. هناك ناحية أخرى مهمة جدا.. رأيت التقصري فيها بليغا. 

 قلت: ما هي؟ 

 قال: النسخ. 

قلت: ال.. مل نر قومنا يقرصون يف احلديث عنها.. إهنا أمَض سالح نشهره يف وجوه املسلمني..  

األنبياء ال ينبغي أن تنسخ،  .. وكتب ( 1) فنحن نطعن يف القرآن باعتباره ينسخ ما ورد يف كتب األنبياء 

ألنه لو قلنا بنسخها فإن ذلك يعني أن الرب عندما ينسخ حكام، فهو دليل عىل أنه اكتشف خطأه يف  

 احلكم السابق، وطبعا ال يصح أن ينسب هذا إلله. 

قال: أنا مل أرد هذا.. ولكني مع ذلك سأحدثك عن احلقيقة التي وصلت إليها يف هذا املوضوع..  

 تصحح هذا الوهم الذي يضحك علينا صغار املسلمني؟ والتي قد  

 
د الناسخ من عباراهتم التي يتداولوهنا يف هذا الباب قوهلم:» القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية، يتميز بوجو  ( 1)

واملنسوخ فيه، مع أن كالم اهلل احلقيقى ال جيوز فيه الناسخ واملنسوخ ؛ ألن الناسخ واملنسوخ ىف كالم اهلل هو ضد حكمته وصدقه  

لكن اهلل يعلم بكل . وعلمه، فاإلنسان القصري النظر هو الذى يضع قوانني ويغريها ويبدهلا بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف.

 ليس اهلل إنسانًا فيكذب، وال ابن إنسان فيندم؟! «  فكيف يقال إن اهلل يغري كالمه ويبدله وينسخه ويزيله؟ شئ قبل حدوثه.
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 قلت: أتقول يف أمَض سالح نشهره ومها؟ 

قال: إن أردت ما يتطلبه العقل الرصيح من احلقائق فام ذكره قومنا وهم.. بل وهم كبري.. أما إن  

أننا نراه  أردت التقليد، ولو عىل حساب احلقائق.. فلنسمه من باب املجاملة سالحا ماضيا.. ولو 

 سالحا نقتل به أنفسنا ال املسلمني. 

 قلت: كيف تقول هذا؟ 

 قال: أترى هذه الكراسة التي اخترصت فيها الكتاب املقدس؟ 

 قلت: أجل.. ما هبا؟ 

قال: مل أضع فيها حكام واحدا من أحكام الكتاب املقدس.. هذه الكراسة خالية من الرشيعة  

 خلوا تاما. 

 قلت: مل.. أأنت ضد الرشيعة؟ 

 قال: ما فائدة رشيعة أضعها يف الكتاب املقدس.. ثم أرى التعبد يف خالفها. 

 قلت: وضح يل ما تريد قوله. 

 قال: اصرب عيل.. وسأثبت لك كل ما أقوله. 

 قلت: حتدث كام تشاء، فأنا مل أقدم بالدكم إال ألسمع منكم. 

يع األحكام العملية للتوراة  قال: أمل تقرأ ما ورد يف أعامل الرسل عن بولس، أنه وأتباعه نسخوا مج 

  15إال أربعة: ذبيحة الصنم، والدم، واملخنوق، والزنا، فأبقوا عىل حرمتها، كام جاء يف )أعامل الرسل: 

 /24   –  29 ) 

قلت: أجل.. وقد أبقوا عىل حرمة تلك األربعة لئال ينفر اليهود الذين اعتنقوا املسيحية حديثًا،    

ا رأى بولس أن هذه الرعاية مل تعد رضورية نسخها إال حرمة الزنا  وكانوا حيبون أحكام التوراة، ثم مل 

(:) فأنا عامل، بل مقتنع من الرب يسوع، أنه ال يشء نجس يف ذاته. أما إن  14/  14كام يف )رومية: 

 اعترب أحد شيئا ما نجسا، فهو نجس يف نظره (  
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بولس، وموقفه من  قال: حتى الزنا.. فتحريمه يكاد يكون منسوخا..دعنا اآلن نعود إىل 

 الرشيعة. 

 أمل يعترب بولس الرب باإليامن، ال بالرشيعة؟ 

(:) مع املسيح صلبت، وفيام بعد  21  –   20/   2قلت: بىل.. وقد قال يف رسالته إىل أهل غالطية ) 

  ال أحيا أنا بل املسيح حييا يف. أما احلياة التي أحياها اآلن يف اجلسد، فإنام أحياها باإليامن يف ابن اهلل، 

الذي أحبني وبذل نفسه عني. إين ال أبطل فاعلية نعمة اهلل، إذ لو كان الرب بالرشيعة، لكان موت  

 املسيح عمال ال داعي له (  

  3قال: مل يكتف بذلك، بل قال ما هو أخطر من ذلك.. لقد قال يف رسالته إىل أهل غالطية ) 

حتت اللعنة، ألنه قد كتب: )ملعون كل  (:) أما مجيع الذين عىل مبدأ أعامل الرشيعة، فإهنم  13  –   10/ 

من ال يثبت عىل العمل بكل ما هو مكتوب يف كتاب الرشيعة!( أما أن أحدا ال يترب ر عند اهلل بفضل  

الرشيعة، فذلك واضح، ألن )من تربر باإليامن فباإليامن حييا (. ولكن الرشيعة ال تراعي مبدأ اإليامن،  

إن املسيح حررنا بالفداء من لعنة الرشيعة، إذ صار لعنة عوضا   بل )من عمل هبذه الوصايا، حييا هبا. 

 عنا، ألنه قد كتب: ) ملعون كل من علق عىل خشبة ( 

(:) أي العداء: إذ أبطل بجسده رشيعة الوصايا ذات  15/  2وقال يف رسالته إىل أهل إفسس ) 

  (  الفرائض، لكي يكون من الفريقني إنسانا واحدا جديدا، إذ أحل السالم بينهام 

(:) وحني حيدث أي تغري يف الكهنوت، فمن الرضوري  12/   7وقال يف رسالته إىل العربانيني ) 

 أن يقابله تغري مماثل يف رشيعة الكهنوت (  

 أال ترى أن يف هذا القول دليال قويا للمسلمني الذين غريوا رشيعة موسى باعتبار تغري الدين؟ 

 ؟ قلت: أجل.. ولكن من قال بأن الكهنوت قد تغري 

قال: بولس نفسه قال ذلك.. أمل تقرأ رسالته إىل العربانيني، لقد ورد فيها:) فلو كان العهد السابق  

والواقع أن اهلل نفسه يعرب عن عجز العهد السابق.    بال عيب، ملا ظهرت احلاجة إىل عهد آخر حيل حمله 



 240 

وهذا واضح يف قول أحد األنبياء قديام: )البد أن تأيت أيام، يقول الرب، أبرم فيها عهدا جديدا مع بني  

إرسائيل وبني هيوذا. هذا العهد اجلديد ليس كالعهد الذي أبرمته مع آبائهم، حني أمسكت بأيدهيم  

أن ألغيه! فهذا  وأخرجتهم من أرض مرص. فبام أهنم خرقوا ذلك العهد، يقول الرب، أصبح من حقي  

هو العهد الذي أبرمه مع بني إرسائيل، بعد تلك األيام، يقول الرب: أضع رشائعي داخل ضامئرهم،  

وأكتبها عىل قلوهبم، وأكون هلم إهلا، وهم يكونون يل شعبا. بعد ذلك، ال يعلم أحد منهم ابن وطنه  

عرفة، من الصغري فيهم إىل  وال أخاه قائال: تعرف بالرب! ذلك ألن اجلميع سوف يعرفونني حق امل 

العظيم. ألين سأصفح عن آثامهم، وال أعود أبدا إىل تذكر خطاياهم وخمالفاهتم!( وهكذا، نالحظ  

أن اهلل بكالمه عن عهد جديد، جعل العهد السابق عتيقا. وطبيعي أن كل ما عتق وشاخ، يكون يف  

 ( 13  –   7/   8طريقه إىل الزوال! ()العربانيني  

ل: أعلم أن كثريا من الناس ال يقنعهم هذا اإلمجال.. فلذلك سأذكر لك من  صمت قليال، ثم قا 

 تفاصيل األمثلة ما يقنعك. 

أنت تعلم أن الطالق جيوز يف الرشيعة املوسوية ألي سبب من األسباب، وأنه جيوز أن يتزوج  

 أي رجل آخر بتلك املطلقة. 

 (   3- 1/   24يف )التثنية    النص عىل ذلك   قلت: أجل.. وقد ورد 

(: ) وقيل أيضا:  31/   5ال: بينام نجد الطالق حمرما يف رشيعة عيسى إال بعلة الزنا، كام يف )متى  ق 

من طلق زوجته، فليعطها وثيقة طالق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق زوجته لغري علة الزنى، فهو  

 جيعلها ترتكب الزنى. ومن تزوج بمطلقة، فهو يرتكب الزنى (  

(:) أجاب: )بسبب قساوة قلوبكم،  9  –   8/   19عليه قال كام يف )متى  وملا اعرتض الفريسيون 

ولكني أقول لكم: إن  9سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن األمر مل يكن هكذا منذ البدء. 

الذي يطلق زوجته لغري علة الزنى، ويتزوج بغريها، فإنه يرتكب الزنى. والذي يتزوج بمطلقة،  

 يرتكب الزنى (  
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النصوص تبني علة النسخ.. وهي اختالف أحوال الناس الذي يقتيض اختالف  إن هذه 

الرشائع.. وهلذا أخرب املسيح أن الطالق كان حمرما، فنسخت رشيعة موسى حرمته، وصار مباحا، ثم  

 نسخت رشيعة املسيح اإلباحة مرة أخرى ورجع حكم الطالق إىل التحريم. 

 قوع النسخ يف الكتاب املقدس. سكت قليال، ثم قال: إليك مثاال آخر عىل و 

 ما الذي جاء يف اخلتان يف العهد القديم؟ 

 (  13- 9/   17) سفر التكوين:  النص عىل أحكامه يف    قلت: لقد ورد 

أن اخلتان حكم أبدي.. ومع ذلك نرى بولس ينسخه، كام يف  لقد نص ذلك السفر عىل قال: 

..  م: إن ختنتم، ال ينفعكم املسيح شيئا  (:) ها أنا بولس أقول لك 6  - 2/   5رسالته إىل أهل غالطية ) 

ويف نفس الرسالة  ..  ففي املسيح يسوع، ال نفع للختان وال لعدم اخلتان، بل لإليامن العامل باملحبة (  

(:) ألن الذين خيتتنون هم ال حيفظون الناموس، بل يريدون أن ختتتنوا أنتم  13/   6إىل أهل غالطية ) 

 لكي يفتخروا يف جسدكم (  

(:) وقد أخربوا عنك أنك تعلم مجيع اليهود الذين بني األمم  21/  21ل الرسل ويف )أعام 

 االرتداد عن موسى قائال ان ال خيتنوا اوالدهم وال يسلكوا حسب العوائد (  

أليس هذا نسخا رصحيا حلكم نص الكتاب املقدس عىل أنه حكم أبدي.. بل إن األنبياء كلهم  

مل جيرؤ أحد عىل نسخه.. بل إن املسيح نفسه خمتتن وبولس نفسه  من عهد إبراهيم وأبناءه قالوا به، و 

خمتتن والتالميذ كلهم خمتتنون.. لكن بولس أبى ذلك ورفض أن خيتتن الناس، ونسخ رشيعة اخلتان،  

 وحرم اخلتان عىل الناس. 

سكت قليال، ثم قال: أمل يرد يف الكتاب املقدس أن تعظيم السبت كان حكام أبديا يف الرشيعة  

 وسوية، وما كان ألحد أن يعمل فيه أدنى عمل؟ امل 

(:) وبارك اهلل اليوم السابع وقدسه، ألنه اسرتاح فيه  3/    2قلت: أجل.. فقد ورد يف )التكوين  

(:) اعمل ستة أيام فقط، ويف اليوم السابع تسرتيح  12/   23ويف )اخلروج  ..  من مجيع أعامل اخللق (  
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(:) ستة  3/   23ويف )الالويني   ..  ابن أمتك والغريب (  لكي يسرتيح أيضا ثورك ومحارك، وينتعش 

أيام تعملون، أما اليوم السابع فهو سبت راحة وحمفل مقدس. ال تقوموا فيه بأي عمل، بل يكون  

 سبت راحة للرب حيث تقيمون(  

 قال: فام حكم من نقض السبت يف العهد القديم؟ 

نو إرسائيل يف الربية وجدوا رجال  (:) وملا كان ب  36- 32/ 15قلت: لقد جاء يف )سفرالعدد 

حيتطب حطبا يف يوم السبت. فقدمه الذين وجدوه حيتطب حطبا إىل موسى وهارون وكل اجلامعة.  

فقال الرب ملوسى: )قتال يقتل الرجل. يرمجه بحجارة  .  فوضعوه يف املحرس ألنه مل يعلن ماذا يفعل به 

رج املحلة ورمجوه بحجارة فامت كام أمر الرب  كل اجلامعة خارج املحلة(. فأخرجه كل اجلامعة إىل خا 

 موسى (  

وقد كان اليهود املعارصون للمسيح يؤذونه ويريدون قتله ألجل عدم تعظيم السبت، كام جاء  

 (:) فأخذ اليهود يضايقون يسوع ألنه كان يعمل هذه األعامل يوم السبت (  16/   5يف )يوحنا  

ال يمكن أن يكون هذا الرجل من اهلل، ألنه  (:) فقال بعض الفريسيني: ) 16/  9ويف )يوحنا 

خيالف سنة السبت(. ولكن بعضهم قالوا: )كيف يقدر رجل خاطيء أن يعمل مثل هذه اآليات؟(  

 فوقع اخلالف بينهم (  

قال: أرأيت مجيع هذه النصوص التي ذكرهتا.. والتي جتعل من السبت رشيعة من أعظم  

 التي اخترصت فيها الكتاب املقدس.   الرشائع.. لقد حموهتا مجيعا من نسختي هذه 

 قلت: مل؟ 

.  قال: ألنه ليس يف ذكرها أي فائدة.. باإلضافة إىل أهنا تعلم املسيحيني التهاون باهلل وبأوامر اهلل. 

 أليس تعظيم السبت منسوخا؟ 

.فال حيكم عليكم  16(:)  17 -  16/  2قلت: بىل.. فقد قال بولس يف رسالته إىل كولويس ) 

أحد يف قضية األكل والرشب، أو يف القضايا املتعلقة باألعياد ورؤوس الشهور والسبوت؛  فهذه  
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 كانت ظالال ملا سيأيت، أي للحقيقة التي هي املسيح (  

 مل خيلو من نسخ.. وهو بذلك يتفق مع الكتاب  قلت: فهمت هذا ووعيته.. ولكن قرآن املسلمني 

 املقدس يف وجود ما ال فائدة فيه. 

قال: مع أن أكثر علامء املسلمني يقولون بوجود املنسوخ يف القرآن إال أين بعد البحث والنظر مل  

.. كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط بظروف خاصة، فرتتفع تلك  ( 1) أجد شيئا من ذلك 

 بارتفاع الظروف التي وجدت فيها..  األحكام  

ولذلك فقد رأيت القرآن مجيعا كتابا حمكام يمكن االستفادة من كل آية من آياته، بل من كل من  

 كلامته، بل من كل حرف من حروفه. 

ْن   }: وهذا ما نص عليه قرآن املسلمني، فقد ورد فيه  َلْت ِمْن َلد  ه  ث مَّ ف صِّ الر ِكَتاٌب أ ْحِكَمْت آَيات 

ال َيْأِتيِه اْلَباِطل  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل    }ووصف يف آية أخرى بأنه  ..  ( 1)هود: {َحِكيٍم َخِبريٍ 

 ( 42)فصلت: {ِمْن َحِكيٍم مَحِيدٍ 

ْن  }: القرآن قلت: فقد جاء يف  ِض امْل ْؤِمننَِي َعىَل اْلِقَتاِل إِْن َيك  َا النَِّبيُّ َحرِّ وَن  َيا َأهيُّ ْم ِعرْش  ِمْنك 

وا ِبَأهنَّ ْم َقْومٌ  ِذيَن َكَفر  ْم ِماَئٌة َيْغِلب وا َأْلفًا ِمَن الَّ ْن ِمنْك   َوإِْن َيك 
وَن َيْغِلب وا ِماَئَتنْيِ وَن(  َصاِبر   ال َيْفَقه 

مْ  }فهذه اآلية منسوخة باآلية األخرى يف نفس السورة: .. ( 65)ألنفال:  َف اهللَّ  َعْنك  َوَعِلَم   اآْلَن َخفَّ

ْم َأْلٌف َيْغِلب و  ْن ِمْنك  ْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِلب وا ِماَئَتنْيِ َوِإْن َيك  ْن ِمنْك  ْم َضْعفًا َفِإْن َيك  ا َأْلَفنْيِ ِبِإْذِن اهللَِّ  َأنَّ ِفيك 

اِبِريَن( )ألنفال:   ( 66َواهللَّ  َمَع الصَّ

جب مواجهة املؤمنني لعدوهم بنسبة  ألست ترى بني اآليتني نسخا واضحا، فاآلية األوىل تو 

 العرش، أما الثانية، فتوجب مواجهة املؤمنني للعدو بنسبة النصف؟ 

 
هذا ما يميل إليه املؤلف، وهو رأي علامء أجالء يف القديم واحلديث، ومن املحدثني: الدكتور عبد املتعال اجلربى، وله فيه   ( 1)

أما مجهور الفقهاء، وعلامء األصول . والدكتور حممد البهى، والشيخ حممد الغزاىل. مؤلف خاص نرشته مكتبة وهبة بالقاهرة،

 فيقرونه، وقد خصصوا له فصوالً مسهبة ىف مؤلفاهتم ىف أصول الفقه، قل من مل يذكره منهم قدماء وحمدثني.
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قال: لقد وضح القرآن الرس يف كال النسبتني.. وليس بينهام أي نسخ.. فالنسبة األوىل من العزيمة  

 املرتبطة بأويل العزم.. وأما الثانية، فرخصة مرتبطة بأصحاب الرخص. 

ْشد  ِمَن اْلَغيِّ    }ذكر املفرسون أن قوله: قلت: فقد   َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ (  256)البقرة:    {ال إِْكَراَه يِف الدِّ

ه  َوال  }منسوخ بقوله:  ول  َم اهللَّ  َوَرس  وَن َما َحرَّ م  َرِّ ْؤِمن وَن ِباهللَِّ َوال ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َوال حي  ِذيَن ال ي    َقاِتل وا الَّ

ونَ  ْم َصاِغر  ْزَيَة َعْن َيٍد َوه  ْعط وا اجْلِ ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحتَّى ي   ( 29)التوبة:   {َيِدين وَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ

 وهو واضح.. فإحدى اآليتني متنع اإلكراه ىف الدين، واألخرى تأمر بالقتال واإلكراه ىف الدين. 

قال: لقد أخطأوا خطأ شنيعا.. إن هذا حتريف ملعاين القرآن السامية.. أال ترى الفرق بني اآليتني  

يِن  }واضحا؟.. إن قوله:  يمكن أن يكره أحد   ال سلوك دائم ليس هناك ما يبطله، ف  {ال إِْكَراَه يِف الدِّ

 عىل الدين..  

أما اآلية الثانية، والتي زعموا أهنا الناسخة، فلها سبب نزول خاص. فقد كان اليهود قد نقضوا  

العهود التى أبرموها معهم املسلمون، وتآمروا مع أعداء املسلمني للقضاء عىل الدولة اإلسالمية ىف  

أمنها واستقرارها، فأمر اهلل املسلمني بقتاهلم حتى يكفوا عن  املدينة، وأصبح وجودهم فيها خطرًا عىل  

 أذاهم باخلضوع لسلطان الدولة، ويعطوا اجلزية ىف غري استعالء. 

إن هذه اآلية مل تأمر بقتال اليهود إلدخاهلم ىف اإلسالم، ولو كان األمر كذلك ما جعل اهلل  

بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها،   إعطاءهم اجلزية سببًا ىف الكف عن قتاهلم، والستمر األمر 

قتلوا وهذا غري مراد ومل يثبت ىف تاريخ اإلسالم أنه قاتل غري املسلمني إلجبارهم   حتى ي سلموا أو ي 

 عىل اعتناق اإلسالم. 

ومثريو هذه الشبهة يعلمون جيدًا أن اإلسالم أقر اليهود بعد اهلجرة إىل املدينة عىل عقائدهم،  

ة ممارسة شعائرهم، فلام نقضوا العهود، وأظهروا خبث نياهتم قاتلهم املسلمون  وكفل هلم حري 

 وأجلوهم عن املدينة. 

ويعلمون كذلك أن النبى عقد صلحًا ِسْلِميًّا مع نصارى تغلب ونجران، وكانوا يعيشون ىف شبه  
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 ية. اجلزيرة العربية، ثم أقرهم عقائدهم النرصانية وكفل هلم حرياهتم االجتامعية والدين 

وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام. هذه الوقائع كلها تعلن عن سامحة اإلسالم، ورحابة  

صدره، وأنه مل يضق بمخالفيه ىف الدين واالعتقاد.. فكيف ساغ هلؤالء اخلصوم أن يفرتوا عىل  

 ؟ ( 1) اإلسالم ما هو برئ منه 

اَم    َيْسَألوَنَك َعِن اخْلَْمِر َوامْلَْيرِسِ   }قلت: فام تقول يف قوله:  ه  ْل ِفيِهاَم ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْثم  ق 

اَم اخْلَْمر  َوامْلَْيرِس  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزالم     }( مع قوله: 219َأْكرَب  ِمْن َنْفِعِهاَم ()البقرة:   ِذيَن آَمن وا ِإنَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ْيَطاِن َفاْجَتنِب وه   وَن( )املائدة:   ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ْفِلح  ْم ت   (.. أليست الثانية ناسخة لألوىل؟ 90َلَعلَّك 

ِفيِهاَم ِإْثٌم َكِبرٌي    }: قال: ال.. بل إن ىف اآلية الثانية توكيدًا ملا ىف اآلية األوىل، فقد جاء ىف اآلية األوىل 

اَم َأْكرَب  ِمْن َنْفِعِهاَم   ه  ِرْجٌس    }ة، فقد أكدت هذا املعنى، فبينت أن اخلمر  ، أما الثاني {َوَمَنافِع  لِلنَّاِس َوِإْثم 

ْيَطاِن َفاْجَتنِب وه       {ِمْن َعَمِل الشَّ

 قلت: واملنافع التي ذكرت يف اآلية األوىل؟ 

قال: لقد ذكر القرآن أن للخمر منافع، ولكنه ذكر أن فيها أرضارا.. ثم ذكر أن نسبة الرضر أكرب  

ال يقبل عىل ما فيه مرضة، فكيف بمن غلبت مرضته منفعته؟..  من نسبة املنفعة.. والعاقل هو من 

وهلذا توقف العقالء عن تناول اخلمر من اآلية األوىل، واحتاج غريهم إىل ذلك البيان الشايف الذي  

 نزلت به اآلية الثانية. 

 *** 

  قال هذا.. ثم سلمني الكراسة، ففتحتها فلم أجد فيها إال صفحات قليلة، ال تتجاوز السورة   

 الواحدة من سور القرآن. 

 قلت: أهذا فقط ما أبقيت من الكتاب املقدس؟ 

قال: ال ينبغي أن نغفل بحجم الكتاب املقدس عن حقائقه.. لقد رأيت الكثري من الناس يستغل  

 
 انظر: شبهات املشككني.  ( 1)
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احلجم الضخم للكتاب املقدس ليتالعب بالدين وباألخالق كام يشاء.. هو يفعل متاما ما يفعله  

 يف القوانني الطويلة العريضة، ليرضبوا بعضها ببعض. املحامون الذين يبحثون  

 به كتابنا املقدس.   ئ ولذلك رأيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثري من اللغو الذي يمتل 

قال ذلك، ثم استأذن يف االنرصاف بأدب.. فأذنت له، وقد شعرت بأن أشعة كثرية من شمس  

 حممد تطل عليه، ويوشك أن حتتضنه. 

بعض البصيص من النور ينزل عىل قلبي ليقربني من حممد ومن شمس  ورأيت يف نفس الوقت  

 حممد. 

مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة التي سلمها  

 يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

  لقد أيقنت حينها أن هذا السور الثالث من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف 

 الدنيا غري القرآن الكريم. 
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 رابعا ـ احلقيقة 

يف اليوم الرابع.. كلفني أخي بالسري إىل موثق لنوثق عنده بعض العقود التي أجرهتا مطبعة  

 الكنيسة مع بعض املتعاملني. 

رست إليه، وقد محلت معي مجيع الوثائق التي رأيت أنه من املحتمل أن يطلبها مني، فأنا أعلم  

 احلزم الذي يتحىل به هؤالء. مدى  

كان من الطبيعي أن خيتار أخي موثقا مسيحيا، بل موثقا له عالقة طيبة بالكنيسة، ولكني مع  

ذلك رست، ويف نفيس بعض األمل، ألين ال أحب االشتغال بشؤون اإلدارة، وما يرتبط هبا، باإلضافة  

 نفيس عن غريها.   إىل أين استلذذت جلسايت احلوارية يف األيام السابقة، فرغبت 

دخلت إىل املوثق، فوجدت مكتبه العريض مملوءا بنسخ خمتلفة للكتاب املقدس، وهو حيمل يف  

 يده آلة حاسبة، وأمامه أوراق مبعثرة، منها ما هو عىل مكتبه، ومنها ما هو عىل األرض. 

هذه    تعجبت من هذا السلوك الغريب الذي مل أعهده يف أمثال هؤالء، فوددت أن أسأله عن رس 

النسخ من الكتاب املقدس، ورس مقارناته بينها، ورس األوراق املبعثرة، لكني مل أره يعريين أي اهتامم،  

 بل رأيته منرصفا كلية إىل مقارناته، وكأنه مل يشعر بدخويل عليه. 

 : احلساب 

فجأة، أعطاين اآللة احلاسبة، وقال: احسب أنت.. لقد مللت من تكرار احلساب.. ولست  

 هل اآللة هي املخطئة.. أم هذه النسخ هي املخطئة؟ أدري  

أمسكت باآللة، فراح يقرأ دون أن ينتظر مني أي إجابة:) جلرشون عشرية اللبنيني وعشرية  

الشمعيني. هذه هي عشائر اجلرشونيني. املعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا  

 (..  22- 21/ 3املعدودون منهم سبعة آالف ومخس مئة ( )العدد  

 . 7500فردا.. اكتب    7500التفت إيل، وقال: عدد اجلرشون من ابن شهر فصاعدا  
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كتبتها، ثم راح يقرأ:) ولقهات عشرية العمراميني وعشرية اليصهاريني وعشرية احلربونيني  

وعشرية العزيئيليني. هذه عشائر القهاتيني بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ثامنية آالف وست مئة  

 ( 28- 27/ 3حراسة القدس ( )العدد:  حارسني  

 . 8600.. أضف إىل العدد السابق  8600التفت إيل، وقال: عدد بنى قهات أليعازر  

أضفتها، ثم راح يقرأ:) وملراري عشرية املحليني وعشرية املوشيني. هذه هي عشائر مراري.  

 ( 34- 33/ 3واملعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ستة آالف ومئتان( )العدد:  

 . 6200.. أضف إىل ما سبق  6200التفت إيل، وقال: عدد مرارى  

 أضفتها، فقال: احسب اآلن املجموع.. كم جتده؟ 

 . 22  300تساوي    6200+    8600+    7500حسبت، فقلت:  

قال: ولكن الكتاب املقدس يقول غري هذا.. اسمع.. راح يقرأ:) مجيع املعدودين من الالويني  

ون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا اثنان  الذين عدهم موسى وهار 

 ( 39/ 3وعرشون ألفا ()العدد:  

 أين الثالثامئة من بني الوي.. أين ذهب الثالثامئة من بني الوي..!؟  

راح يكرر ذلك، ويضع يده عىل رأسه، وكأنه مسؤول عن ضياعهم، ثم قال: هل الرب الذي  

ب دقيق ال يعرف كيف حيل مسألة مجع هبذه البساطة.. إن  خلق كل هذا الكون املؤسس عىل حسا 

 هذا النص يكاد جينني. 

مل أجد ما أقول له.. لكنه متاسك قليال، ثم رشب قليال من العصري كان بجانبه، وقال: ال بأس..  

 قد نقبل هذا اخلطأ.. لكنه ليس اخلطأ الوحيد. 

ه.. إياك أن تكتب غريه.. نحن  أعطاين ورقة، وقال: اكتب كل ما أمليه عليك، وال تكتب غري 

 اآلن نتعامل مع الكتاب املقدس، ال مع عقود البرش. 

أمسكت بالورقة، وأنا حمتار يف ترصفات هذا الرجل.. ولكني مل أظهر أي ضيق، فقد كان سلوكه  
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 العلمي يتناسب مع ما جبلت عليه من اهتامم بالتحقيق والتوثيق، وبغض للتقليد واإلذعان. 

يقرأ:) وما لبث اآلراميون أن اندحروا أمام اإلرسائيليني، فقتلت قوات داود رجال سبع  راح 

  10مئة مركبة، وأربعني ألف فارس. وأصيب شوبك رئيس اجليش ومات هناك( )صموئيل الثاين:  

 /18 ) 

 التفت إيل، وقال: اكتب..  

 قلت: ما أكتب؟ 

ش داوود قتل من اآلراميني سبع مئة  قال: ما سمعته من فقرة صموئيل الثاين.. لقد ذكر أن جي 

 مركبة وأربعني ألف فارس كام قتل شوبك رئيس اجليش. 

 كتبت العدد الذي طلبه مني، ثم قال: هل كتبته؟ 

 قلت: أجل..  

( حول نفس املوضوع:) وقتل داود  سبعة   18عدد  19قال: اسمع ما ورد يف )األيام األول  

 املشاة، كام قتل شوبك  رئيس  اجليش (    آالف من قادة املركبات، وأربعني  ألفا من 

 التفت إيل، وقال: اكتب..  

 قلت: ما أكتب؟ 

(.. فقد ذكر أن جيش داوود قتل يف نفس   18عدد 19قال: ما سمعته من فقرة األيام األول ) 

املعركة مع اآلراميني سبعة آالف من قادة املركبات وأربعني ألف من املشاة وأيضا قتل شوبك رئيس  

 اجليش. 

 تبت العدد الذي طلبه مني، ثم قال: هل كتبته؟ ك 

 قلت: أجل..  

 قال: هل مها متفقان يف كل ما ذكراه؟ 

 مل أجد إال أن أقول: ال.. لكنهام متفقان يف موت شوبك رئيس اجليش. 
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 قال: أعلم ذلك.. وهذا ما يؤكد أن احلادثة واحدة.. أريد سائر األعداد. 

عدد املقتولني من املحاربني عىل املركبات ففي األوىل رجال  قلت: الفرق بني الفقرتني كبري يف 

سبعامئة، ويف الثانية سبعة آالف.. واختلف النصان يف كون األربعني ألفا املقتولني من املشاة، أم من  

 الفرسان. 

؟، وهل هم    7000مركبة أم  700أمسك برأسه وقال: لطاملا احرتت هل احلقيقة هي 

   ؟ ملشاة فارس أم هم من ا    40.000

 ابتسمت، وقلت: وما الذي حيريك يف هذا.. وما اهتاممك له؟ 

مل أدر أنه سيغضب ذلك الغضب الذي أبداه يل، لقد امحر وجهه، وراح يصيح: كيف تقول هذا..  

أنا جمرد موثق بسيط.. أوثق أحيانا املرت واملرتين والدرهم والدرمهني.. ومع ذلك ال أضيع قرياطا  

احدة.. فكيف بالكتاب املقدس.. كالم اهلل األزيل الوحيد.. كيف يقع يف مثل  واحدا.. بل وال حبة و 

 هذه األخطاء!؟  

صمت، فتاملك نفسه قليال، وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة، واكتب ما سأمليه  

 عليك.. ال تكتب إال ما أمليه عليك. 

ع مئة فارس وعرشين ألف  (.:) وأرس من جيشه ألفا وسب 4/   8راح يقرأ من )صموئيل الثاين:  

 راجل، وعرقب داود كل خيول املركبات باستثناء مئة مركبة (  

( راجل، أي من    20.000( فارس و )    1700التفت إيل، وقال: اكتب الذين أرسهم داوود )  

 .. اكتب هذا أيضا. 4/   8املشاة.. هذا حسب عبارة صموئيل الثاين:  

(:) واستوىل داود عىل ألف مركبة  4/   18األول:    كتبت ما طلب مني، ثم راح يقرأ من )األيام 

 من مركباته، وأرس سبعة آالف فارس وعرشين ألف راجل، وعرقب داود كل خيل املركبات (  

ـ هم )   4عدد  18التفت إيل، وقال: اكتب الذين أرسهم داوود ـ حسب نص األيام األول 

 ( فارس.   7000
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 ؟ كتبت ما أمرين.. فقال: هل هنا فرق بني النصني 

قلت: أجل.. وهو واضح.. زيادة عىل أن نص صموائيل الثاين مل يذكر  األلف مركبة التي استوىل  

عليها داود كام يف األيام األول.. واستثني نص صموائيل الثاين مئة مركبة من املركبات، بينام األيام  

 األول مل يستثن شيئا من املركبات. 

اذا كل هذا؟.. أمل تكن النسخ بينهم؟.. فلم مل  نظر إيل، وكأنه يتهمني بالتحريف، وقال: مل 

 يصححوها كام صححوا غريها.. ماذا عساي أقول ملن يضحك عيل من موثقي املسلمني؟ 

 قلت: وما عالقة املسلمني هبذا؟.. أهلم إرث من غنائم داود؟ 

قال: لقد رشحت كتاهبم كام رشحت الكتاب املقدس.. وحاولت أن أعثر عىل خطأ واحد، فلم  

أجد.. بل وضعت جائزة قيمة ملن يكتشف يل خطأ واحدا.. فلم يأخذ جائزيت أحد.. وهي ال تزال  

 مرصدة.. وأنا أعلم أين سأموت وأتركها.. فلن جيد أحد أي ختلف لذلك الكالم العظيم..  

  َخْلِفهِ   ِمنْ   َواَل   َيَدْيهِ   َبنْيِ   ِمنْ   اْلَباِطل    َيْأِتيهِ   اَل   }يف وصف كتابه، وهو يتحدى الكل:  لقد قال رهبم  

 [  42:  فصلت ]   {مَحِيدٍ   َحِكيمٍ   ِمنْ   َتْنِزيٌل 

 سكت قليال، ثم قال بقوة: ارم تلك الورقة.. سأحرقها بعد أن خترج..  

 قلت: مل؟ 

 وقعت يف يد عاقل من قومي وقومك. قال: ألهنا ستحرق الكتاب املقدس لو  

أعطاين ورقة، وقال: خذ هذه الورقة اجلديدة.. وسنجري مقارنة أخرى.. وال تكتب إال ما  

 أطلبه منك.. ال تفعل مثلام فعل الكتبة الكذبة. 

(.:) وهذه أسامء رجال داود األبطال:  8/   23أمسكت الورقة، وراح يقرأ من )صموئيل الثاين: 

 ين، وكان قائد الثالثة، هاجم برحمه ثامين مئة وقتلهم دفعة واحدة(    يوشيب بشبث التحكمو 

التفت إيل، وقال: اكتب: اسم أحد رجال داود األبطال هو )يوشيب بشبث التحكموين(..    

رجل، فقتلهم دفعة واحدة فضال عن أنه كان قائد   800واكتب بأن هذا الرجل قد هاجم برحمه 
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 صموائيل الثاين.   األبطال الثالثة.. هذا كله بحسب 

(:) وهؤالء هم أبطال داود: يشبعام  11/   11كتبت ما أمرين به، ثم راح يقرأ من )األيام األول:  

 بن حكموين، رئيس األبطال الثالثة، هاجم برحمه ثالث مئة وقتلهم دفعة واحدة (  

  رجل   300التفت إيل، وقال: اكتب: نفس الرجل إسمه يشبعام بن حكموين، وقد هاجم برحمه  

فقتلهم دفعة واحدة فضال عن أنه كان قائد األبطال الثالثة.. هذا ما نفهمه من فقرة أخبار األيام  

 األول. 

 كتبت ما أمرين به، فقال: هل هناك فرق بني النصني؟ 

قلت: أجل.. فهناك اختالف يف اسم الرجل.. واختالف يف عدد الذين قتلهم.. ففي صموائيل  

 ( رجل.   500( فهناك فرق بني العددين مقداره )    300  ( ويف األخبار ذكر )   800ذكر )  

قال: أجل.. وهو فرق كبري.. ولكن ما الصحيح؟.. هل هو يوشيب أم هو يشبعام ؟ .. وهل  

 هم ثامنامئة أم ثالثامئة ؟  

أمسك رأسه بيده، وقال: وفوق ذلك كله هل يعقل أن رجال واحدا هاجم برحمه هذا العدد من  

 حدة!؟  الناس، فقتلهم دفعة وا 

ضحك، وقال: هل وقف كل هؤالء يف صف واحد منضبط متاما ينتظرون أن يقذف هذا البطل  

اهلامم برحمه بقوة عظيمة ليخرتق هذا الصف من أوله إىل آخره، فيقتل اجلميع دفعة واحدة.. ثم أي  

 رمح يطيق أن يفعل هذا!؟  

إن توثيق عقود اللصوص  سكت قليال، ثم قال: ملاذا أكلف نفيس بتوثيق مثل هذا الكتاب.. 

واملجرمني أسهل من توثيق مثل هذه النصوص.. إن املجرمني أكرب عقوال من أن يقعوا يف مثل هذه  

 احلامقات. 

نظر إيل بعبوس، وكأين رشيك يف اجلريمة، وقال: ارم تلك الورقة برسعة.. إهنا ستحرق علينا  

 املكتب لو بقيت. 
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ق املمزقة.. أعطاين ورقة أخرى، وقال: اكتب ما أمليه  رميت الورقة عىل األرض اململوءة باألورا 

 عليك.. وال تكتب إال ما أمليه عليك. 

(:) وأعطى سليامن حريام عرشين ألف كر حنطة طعاما  11/  5راح يقرأ من )ملوك األول: 

 لبيته وعرشين كر زيت رض. هكذا كان سليامن يعطي حريام سنة فسنة (  

 ليامن حلريام ملك صور مقابل االخشاب.  التفت إيل، وقال: اكتب ما أعطى س 

(:) وهانذا أعطي للقطاعني القاطعني  10/  2كتبت ما ذكره، فراح يقرأ من )أخبار الثانى: 

اخلشب عرشين ألف كر من احلنطة طعاما لعبيدك، وعرشين الف كر شعري، وعرشين ألف بث مخر،  

 وعرشين ألف بث زيت (  

 حلريام ملك صور مقابل االخشاب.    التفت إيل، وقال: اكتب ما أعطى سليامن 

 كتبت.. فقال، وقد بدا عليه التعب: أهناك فرق بينهام؟ 

 قلت: أجل.. فروق كبرية. 

 قال بصوت ضعيف: ارم الورقة إذن.. وخذ ورقة أخرى.. واكتب ما أمليه عليك. 

ثة  (:) كان هيوياكني ابن ثامين سنني حني ملك وملك ثال 9/  36را ح يقرأ من )أخبار الثانى: 

 اشهر وعرشة أيام يف أورشليم.وعمل الرش يف عيني الرب (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عمر هيوياكني حينام أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

(:) كان هيوياكني ابن ثامين عرشة سنة  8/ 24كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )ملوك الثانى:  

 حني ملك وملك ثالثة اشهر يف أورشليم. واسم أمه نحوشتا بنت الناثان من أورشليم (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عمر هيوياكني حينام أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

 عيف: هل جتد من فرق بينهام؟ كتبت ما طلب مني، فقال بصوت ض 

(أن عمر هيوياكني حينام توىل احلكم هو ثامين    9عدد    36قلت: أجل.. ففي )أخبار األيام الثاين  

يوم ( وأنه كفر يف خالل مدة حكمه هذه    100سنوات، وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر وعرشة أيام )  
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 أو عىص الرب وأن حكمه كان يف أورشليم. 

( أن عمر هيوياكني حينام توىل احلكم أو امللك هو    8عدد    24)امللوك الثاين    وما نفهمه من فقرة 

يوم ( وأن إسم أمه نحوشتا بنت ناثان وأهنا    90ثامين عرشة سنة، وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر فقط )  

 من أورشليم. 

 قال: هناك فرق واضح إذن بينهام؟ 

 يح أحد السفرين. قلت: أجل.. ولكن مع ذلك، فاسمح يل أن أتدخل يف ترج 

نظر إيل باهتامم، وأمسك ورقة، وقال: إذن سأظفر باحلقيقة التي عشت عمري تائها يف البحث  

 عنها.. أي السفرين حمق فيام ذهب؟ 

(:) وسبى هيوياكني اىل بابل    15عدد   24قلت: الثانية أكثر معقولية، لقد ورد يف )امللوك الثاين  

اء االرض سباهم من اورشليم اىل بابل (.. فهذا النص يدل  وام امللك ونساء امللك وخصيانه واقوي 

عىل أن هلذا امللك نساء.. ومن املمتنع عقال أن يكون هناك رجل عمره ثامين سنوات، وعنده نساء  

 . ( 1) زوجات ورساري 

ضحك، وقال: عن أي عقل تتحدث؟.. عقلك، أم العقل الذي صاغ الكتاب املقدس؟.. أال  

 املقدس طفلة بمجرد أن فطمت حبلت وولدت؟ تعلم أن يف الكتاب  

 أال تعرف لورحامة بنت هوشع التي أنجبها من زوجة زانية حينام أمره الرب أن يتزوج زانية؟ 

 قلت: بىل أعرفها.. لقد ورد ذكرها يف الكتاب املقدس. 

قال: فهذه البنت.. لورحامة.. بمجرد أن فطمت حبلت وولدت ابنا.. وال أدري كيف حتبل  

 
ذا اخلطأ فلقد جاء يف قاموس الكتاب حتت ترمجة إسم ) هيوياكني لقد اعرتف قامو س الكتاب املقدس نفسه بالوقوع يف ه  ( 1)

ق.م. وكان،  597( هكذا نصًا: هَي وياكني: اسم عربي معناه )هيوه يثبت(، وهو ابن هيوياقيم ملك هيوذا وخليفته. تبوأ العرش سنة 

. ولكن األرجح أن رواية سفر امللوك الثاين 9 عدد36سنني كام جاء يف  أخبار الثانى    8سنة، وابن    18( ابن  8:  24مل    2كام جاء يف )

 يف الرواية الصحيحة.
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(:) ثم فطمت لورحامة وحبلت  8/  1تفطم.. ومن هو زوجها؟.. لقد جاء يف )هوشع:  بعد أن 

 فولدت ابنا (  

رمى الورقة من يده، وقال: إذا تكلمت يف املرة القادمة فتكلم كالما معقوال.. أعطاين ورقة  

 أخرى بيضاء، وقال: ارم تلك التي يف يدك، وخذ هذه الورقة.. وال تكتب إال ما أمليه عليك. 

(:) فقال الرب:) لن يمكث روحي جماهدا يف اإلنسان إىل األبد.  3عدد   6اح يقرأ من ) تكوين   ر 

 هو برشي زائغ، لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة وعرشين سنة فقط ( 

سنة.. هذا هو قرار الرب    120التفت إيل، وقال: اكتب: ال ينبغي أن يتجاوز عمر برش أكثر من  

 (. 3عدد   6حسب ) تكوين   

(:) من ثم مات وله من العمر تسع مئة  29عدد  9ت ما طلبه مني، فراح يقرأ )تكوين  كتب 

 ومخسون سنة  ( وقال: هذا عمر نوح.. اكتبه. 

(:) وكانت أيام تارح مئتني ومخس سنني(،  32/  11كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ من )تكوين: 

 سنة؟   205وقال: هذا عمر تارح.. اكتبه إنه  

(:) وعاش رعو بعد ما ولد رسوج مئتني  21/ 11فراح يقرأ من )تكوين: كتبت ما طلبه مني، 

 سنة؟   207وسبع سنني وولد بنني وبنات (، وقال:  عاش رعو أكثر من  

(:) وعاش رسوج بعد ما ولد ناحور مئتي  23/ 11كتبت ما طلبه مني، فراح يقرأ من )تكوين: 

 سنة.   200سنة وولد بنني وبنات (، وقال: عاش رسوج أكثر من  

تبت ما طلبه مني، فقال: لدي نصوص كثرية.. فلنكتف باملقارنة بني هذه النصوص وما ورد  ك 

(.. والذي قرر فيه الرب أن الروح لن تبقى  3عدد   6يف النص األول.. النص الذي ورد يف ) تكوين   

  يف اإلنسان أكثر من مائة وعرشين سنة.. هذا قول الرب.. فهل عاش أي إنسان أكثر من مائة وعرشين 

 سنة؟  

 قلت: كل من ذكرهتم عاشوا أكثر من هذا العدد. 
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قال: وغريهم كثري عندي العرشات من الفقرات يف الكتاب املقدس تناقض ذلك النص..  

 ولكن قومي مع ذلك يرصون عىل أنه ليس حمرفا.. فام هو الصحيح؟ 

كون  ..!؟ أو هل يمكن أن ت 950أكرب من    120أمسك يده برأسه، وقال: هل يمكن أن تكون  

..!؟ أجبي.. فإن عقيل يكاد يطري  200أكرب من    120..!؟ وهل يمكن أن تكون  205أكرب من    120

 من رأيس. 

مل أجد ما أجيبه به، متالك نفسه، ثم قال: ارم تلك الورقة، وخذ ورقة جديدة، وال تكتب إال ما  

 أمليه عليك. 

(:) كان  26/  8نى:   أمسكت ورقة جديدة، ورحت أخضع إلمالئه.. راح يقرأ من )ملوك الثا 

اخزيا ابن اثنتني وعرشين سنة حني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم. واسم أمه عثليا بنت عمري  

 ملك إرسائيل (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عمر اخزيا حني ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

(:) كان اخزيا ابن اثنتني وأربعني  2/  22كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )أخبار األيام الثانى:  

 سنة حني ملك، وملك سنة واحدة يف أورشليم واسم أمه عثليا بنت عمري (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عمر اخزيا حني ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

 بني النصني؟ كتبت ما طلب مني، فقال: هل ترى من فرق  

 قلت: أجل.. فبني النصني إختالف بمقدار عرشين سنة. 

ثم أضفت: ولكن مع ذلك ال شك أن النص األول هو الصحيح.. ألن أباه هيورام عىل حسب  

 (..    2- 1/   22و    20/   21ما يف سفر )أخبار األيام الثاين  

يم وذهب غري  اسمع:) كان ابن اثنتني وثالثني سنة حني ملك وملك ثامين سنني يف اورشل 

 ( 20/   21مأسوف عليه ودفنوه يف مدينة داود ولكن ليس يف قبور امللوك ( )أخبار الثانى  

واسمع:) وملك سكان أورشليم اخزيا ابنه األصغر عوضا عنه الن مجيع األولني قتلهم الغزاة  
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  / 22ثانى: الذين جاءوا مع العرب إىل املحلة.فملك اخزيا بن هيو رام ملك هيوذا ()أخبار األيام ال 

1 ) 

واسمع:) كان اخزيا ابن اثنتني وأربعني سنة حني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم واسم  

 (    2/  22أمه عثليا بنت عمري (  )أخبار األيام الثانى:  

فهذه النصوص تدل عىل أن هيورام مات وهو ابن أربعني سنة ، وتوىل أخزيا امللك بعد موت  

لزم أن يكون أخزيا أكرب من أبيه بسنتني، وهو أمر ممتنع عند  أبيه مبارشة، فلو مل يكن النص الثاين خطأ ل 

العقالء من الناس.. وقد أقر آدم كالرك وهورن وهنري وإسكات يف تفاسريهم بأن هذا اإلختالف  

 وقع من غلط الكاتب. 

 قال: ولكن قومي وقومك يرصون عىل أن الكتاب خال من أي حتريف.. فكيف يكون هذا!؟  

 ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة، وال تكتب إال ما أمليه عليك. سكت قليال، ثم قال:  

(:) وكان لسليامن أربعون ألف مذود خليل مركباته  26/  4راح يقرأ من )سفر امللوك األول: 

 واثنا عرش ألف فارس (  

 اكتب ما كان لسليامن من مذود اخليل. 

(:) وكان لسليامن أربعة  25/  9كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر أخبار األيام الثاين: 

 آالف مذود خيل ومركبات واثنا عرش ألف فارس فجعلها يف مدن املركبات ومع امللك يف أورشليم(  

(:) ومجع سليامن مركبات وفرسانا فكان له  14/   1واكتبت ما ورد يف )سفر أخبار األيام الثاين:  

 ملركبات ومع امللك يف اورشليم (  الف واربع مئة مركبة واثنا عرش الف فارس فجعلها يف مدن ا 

 كتبت ما أمىل عيل، فقال: هل ترى من فرق بني هذه النصوص؟ 

( مذود يف النص األول..    36.000قلت: أجل.. فبني النصني األول والثاين اختالف بزيادة )  

 وقد قال املفرس آدم كالرك: األحسن أن نعرتف بوقوع التحريف يف العدد. 

 ح.. أنا موثق أبحث عن تصحيح العقود. قال: ولكن أهيام الصحي 
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صمت، فقال: لقد ذكر دكتور فيليب حتى ىف كتابه عن تاريخ سورية أن إسطبالت سليامن قد  

اكتشفت حديثا حيث كان يضع مركباته مرابط بصفوف مزدوجة.. وذكر أنه يمكن أن تتسع ألربعامئة  

 ومخسني حصانا.. فاحلفريات أثبتت كذب الكتابني مجيعا. 

ذلك، ثم نظر إيل عابسا، وقال: ارم تلك الورقة.. واكتب ما أمليه عليك فقط ال تزد حرفا    قال   

 واحدا. 

(:) غلظه شرب وشفته كعمل شفة كاس بزهر سوسن.يسع  26/    7راح يقرأ من )ملوك األول:  

 ألفي بث (  

كاس  (:) وغلظه شرب وشفته كعمل شفة  5/  4كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )أخبار الثانى:  

 بزهر سوسن.يأخذ ويسع ثالثة اآلف بث (  

 نظر إيل، فقال: هل هناك من فرق بينهام؟ 

قلت: أجل.. هو يف ألف.. ولكن جامعي تفسري هنري واسكات ذكروا أن املقصود هو الفرق  

 بني اإلتساع وما يمكن أن حيتويه.  

ستحامم ، وهي  ( ومعناها حوض غسيل أو موضع اإل BATHقال: كلمة بث هي كلمة إنجليزية )  

 مع وضوحها مل يتم ترمجتها يف النسخ العربية؟ 

ومن املستحيل أن تكون ترمجتها هبذه الصيغة لو تم ترمجة معنى كلمة ) بث ( وستكون ترمجتها  

إن أعدنا ترمجة العبارة مع كلمة ) بث ( هكذا: وغلظه شرب وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن ،  

 يأخذ ويسع ثالثة آالف حوض غسيل. 

واالستحالة هنا لكونه ال يمكن القول بأنه يأخذ ويتسع ألن اللفظة منتهية عند يسع فاتساعه  

 ثالثة آالف حوض غسيل وكفى ، فام الفائدة من اللفظة املضافة )يأخذ ( 

أتدري.. حينام اتضح التناقض بني النصني يف امللوك األول ويف أخبار األيام الثاين ومها كلمة  

بكلمة متشاهبتان إال أن الفرق هو بني العدد فقط.. هناك ألفان وهنا ثالثة آالف.. اضطر منقحوا  
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اقض بني النصني،  ومرتمجوا اللغة العربية أن يضيفوا كلمة ) ويأخذ ( يف فقرة األخبار حتى يربروا التن 

فيكون املراد يف امللوك يتسع فقط، ولكن يف األخبار يأخذ ويتسع.. هؤالء هم عباقرة املزورين..  

 ولكني خبري توثيق.. ولن تنطيل احليلة عيل..  

 التفت إيل بغضب، وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديد. 

(:) فدفع يوآب مجلة عدد  9/  24فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر صموئيل الثاين: 

الشعب إىل امللك، فكان إرسائيل ثامن مئة ألف رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال هيوذا مخس مئة  

 ألف رجل( 

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد املقاتلني يف إرسائيل وهيوذا حسب هذا السفر. 

مجلة عدد  (:) فدفع يوآب 5/  21كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )أخبار األيام األول: 

الشعب إىل داود فكان كل إرسائيل ألف ألف ومئة ألف رجل مستيل السيف وهيوذا أربع مئة وسبعني  

 ألف رجل مستيل السيف ( 

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد املقاتلني يف إرسائيل وهيوذا حسب هذا السفر.   

 كتبت ما طلب مني، فقال: هل مها متفقان؟ 

(، ويف هيوذا  )  800.000ر صموئيل الثاين يف إرسائيل )  قلت: ال.. عدد املقاتلني حسب سف 

( ، ويف هيوذا     1.100.000( ، وعىل حسب أخبار األيام األول عددهم يف إرسائيل)   500.000

  (470.000    ) 

 قال ـ ويف عينيه بعض الوجوم ـ: أليست هذه أرقاما متشاهبة؟ 

إرسائيل بمقدار ثالث مئة الف )  قلت: ال.. بني النصني إختالف كبري يف عدد املقاتلني من 

 ( 30.000( ، ويف عدد املقاتلني من هيوذا بمقدار ثالثني ألف )    300.000

 قال: فمن تراه يكون صحيحا منهام؟ 

قلت: لقد اعرتف آدم كالرك يف تفسريه بأن تعيني النص الصحيح منهام عسري، ألن كتب  
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لتطبيق عبث، واألحسن التسليم بالتحريف ،  التواريخ وقع فيها حتريفات كثرية، وأن االجتهاد يف ا 

 ألن هذا األمر ال قدرة عىل إنكاره ، وألن الناقلني مل يكونوا ذوي إهلام.  

 قال: ولكنهم ال يزالون يرصون عىل أن الكتاب املقدس خال من التحريف..  

ن  سكت قليال، ثم قال: أال تعلم خطورة كالم آدم كالرك؟.. إنه هيدم الكتاب املقدس.. فم 

 جوز حتريف نص جوز حتريف غريه؟  

نظر إيل بعبوس، وقال: ارم تلك الورقة.. وال تعد لذكر آدم كالرك.. انسه كام تنسى ما ذكرنا    

 من أخطاء.. خذ ورقة بيضاء جديدة. 

(:) مجيع النفوس ليعقوب التي أتت إىل مرص  27- 26/  46أخذهتا، فراح يقرأ من )تكوين: 

ء بني يعقوب مجيع النفوس ست وستون نفسا. وابنا يوسف اللذان  اخلارجة من صلبه ما عدا نسا 

ولدا له يف مرص نفسان.مجيع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إىل مرص سبعون ( وهكذا ورد يف سفر  

 (، وهو ما يؤكد أهنم سبعون. 5/    1)اخلروج:  

حسب هذه  التفت إيل، وقال: اكتب عدد بني يعقوب إخوة يوسف وأهله حينام دخلوا إىل مرص  

 األسفار. 

(:) فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب  14/  7كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )أعامل: 

 ومجيع عشريته مخسة وسبعني نفسا (  

 التفت إيل، وقال: هل هناك خالف بينهام؟ 

 قلت: أجل.. يف مخسة أنفس. 

قة.. وخذ ورقة  قال: ال بأس.. مخسة أنفس فقط.. ال بأس.. هذا عدد قليل.. ارم تلك الور 

 جديدة. 

(:) وابشاي ابن رصوية  13- 12/ 18أخذت ورقة جديدة، فراح يقرأ من )أخبار األول: 

(  وجعل يف ادوم حمافظني فصار مجيع االدوميني  13رضب من ادوم يف وادي امللح ثامنية عرش الفا. ) 
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 عبيدا لداود وكان الرب خيلص داود حيثام توجه (  

 ذي قتل ثامنية عرش ألفا يف وادي امللح حسب هذا السفر. التفت إيل، وقال: اكتب من ال 

(:) ونصب داود تذكارا عند  14- 13/   8كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )صموائيل الثانى:  

رجوعه من رضبه ثامنية عرش ألفا من ارام يف وادي امللح. وجعل يف ادوم حمافظني.وضع حمافظني يف  

 لداود وكان الرب خيلص داود حيثام توجه (    ادوم كلها وكان مجيع االدوميني عبيدا 

 التفت إيل، وقال: اكتب من الذي قتل ثامنية عرش ألفا يف وادي امللح حسب هذا السفر. 

 كتبت ما طلب مني، فقال: هل هناك من فرق بينهام؟ 

قلت: أجل.. هناك خالف يف الذي قتل ثامنية عرش ألفا يف وادي امللح هل هو داوود، أم أبشاي  

 رصوية؟ بن  

قال: ومن الذي يدريني أنا.. إذا كان الكتاب املقدس املؤيد بالوحي ال يدري.. فكيف أدري  

 أنا!؟  

 ثم التفت إيل عابسا، وقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

(:) وقال ارونة ملاذا جاء  21/  24فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر صموائيل الثاين 

ل داود الشرتي منك البيدر لكي ابني مذبحا للرب فتكف الرضبة عن  سيدي امللك اىل عبده. فقا 

 الشعب (  

(:) فقال امللك الرونة ال بل اشرتي منك بثمن وال اصعد للرب  24/   24ويف )صموائيل الثاين: 

 اهلي حمرقات جمانية. فاشرتى داود البيدر والبقر بخمسني شاقال من الفضة(  

 وود البيدر من أرونة. التفت إيل، وقال: اكتب بكم اشرتى دا 

(:) فقال داود ألرنان اعطني  22/    21كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )أخبار األيام األول: 

 مكان البيدر فابني فيه مذبحا للرب.بفضة كاملة اعطني اياه فتكف الرضبة عن الشعب (  

 ست مئة شاقل(    (:) ودفع داود ألرنان عن املكان ذهبا وزنه 25/    21ويف )أخبار األيام األول:  
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 التفت إيل، وقال: هل كتبت كل ما طلبته منك؟ 

 قلت: أجل..  

 قال: هل هناك من فرق بينهام؟ 

قلت: أجل.. ففي سفر صموائيل الثاين نرى أن داوود اشرتى من ارونه البيدر والبقر بخمسني  

أخبار األيام   شاقال من الفضة وهكذا تم اإلتفاق بينهم وتم البيع والرشاء عىل هذا السعر لكن يف 

 األول نجد أنه يذكر أنه اشرتى احلقل بالذهب، وكان وزن الذهب ستمئة شاقل. 

 قال: فأي النصني نصدق؟ 

 قلت: ال أدري..  

 قال: أنت ال تدري.. والكتاب املقدس ال يدري.. فمن يدري؟ 

 ثم قال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

(:)  ومن كل حي من كل ذي  20- 19/    6كوين:  فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من ) سفر الت 

جسد اثنني من كل تدخل اىل الفلك الستبقائها معك. تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كاجناسها ومن  

 البهائم كاجناسها ومن كل دبابات االرض كاجناسها. اثنني من كل تدخل اليك الستبقائها (  

ة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور  (:) ومن البهائم الطاهر 9- 8/    7ويف )سفر التكوين:  

 وكل ما يدب عىل االرض  دخل اثنان اثنان اىل نوح اىل الفلك ذكرا وانثى.كام امر اهلل نوحا (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد الطري والبهائم التي أمر نوح بأخذها يف السفينة حسب هذا السفر. 

(:) من مجيع البهائم الطاهرة تأخذ    3- 2/    7:  كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر التكوين 

معك سبعة سبعة ذكرا وانثى.ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنني ذكرا وانثى. ومن طيور السامء  

 ايضا سبعة سبعة ذكرا وانثى.الستبقاء نسل عىل وجه كل االرض (  

 سفينة حسب هذا السفر. التفت إيل، وقال: اكتب عدد الطري والبهائم التي أمر نوح بأخذها يف ال 

 كتبت ما طلب مني، فقال: هل هناك من فرق بني هذه النصوص؟ 
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قلت: أجل.. فاألول والثاين يدالن عىل أن اهلل أمر نوحا أن يأخذ معه يف السفينة من مجيع البهائم  

 والطيور وحرشات األرض اثنني اثنني ذكرا وأنثى ، وأن نوحا قد نفذ هذا األمر. 

لثالث عىل أن اهلل أمر نوحا أن يأخذ معه يف السفينة من مجيع البهائم الطاهرة  بينام يدل النص ا 

 فقط ومن مجيع الطيور سبعة أزواج، أما البهائم التي ليست بطاهرة فيأخذ منها اثنني اثنني فقط. 

فليس يف النصني األول والثاين ذكر للسبعة، واتفقا بذكر االثنني اثنني يف اجلميع، ويف النص  

قيد االثنني بالبهائم غري الطاهرة، ونص عىل السبعة يف الطيور وباقي البهائم ، وهو مناقض   الثالث 

 للنصني األول والثاين. 

 نظر إيل عابسا، وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

- 29/  20فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من قصة األعميني التي وردت يف )إنجيل متى: 

فتحنن يسوع وملس   30وفيام هم خارجون من أرحيا تبعه مجع كثري  29ا:) (.. والتي ورد فيه 34

 أعينهام فللوقت أبرصت أعينهام فتبعاه (  

وملا جاء إىل العرب    28( والتي ورد فيها:)    34- 28/    8ووردت قصة املجنونني يف )إنجيل متى:  

 إىل كورة اجلرجسيني اسبتقبله جمنونان خارجان من القبور هائجان جدا(  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد الذين شفاهم املسيح حسب هذا السفر. 

(،  52- 46/    10وردت يف )إنجيل مرقس:    كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ القصة عينها حسبام 

. وجاءوا اىل ارحيا. وفيام هو خارج من ارحيا مع تالميذه ومجع غفري كان  46والتي ورد فيها:) 

( فلام سمع انه يسوع النارصي  47بارتياموس االعمى ابن تياموس جالسا عىل الطريق يستعطي. ) 

ل له يسوع اذهب.ايامنك قد شفاك.فللوقت  ( فقا 52ابتدأ يرصخ ويقول يا يسوع ابن داود ارمحني. ) 

 ابرص وتبع يسوع يف الطريق (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد الذين شفاهم املسيح حسب هذا السفر. 

(والتي ورد  39- 26/  8كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ قصة املجنون حسبام ذكرها )لوقا: 
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( وملا خرج اىل االرض استقبله  27وساروا اىل كورة اجلدريني التي هي مقابل اجلليل. )   26فيها:) 

رجل من املدينة كان فيه شياطني منذ زمان طويل وكان ال يلبس ثوبا وال يقيم يف بيت بل يف القبور.  

ف اىل البحرية  ( فخرجت الشياطني من االنسان ودخلت يف اخلنازير.فاندفع القطيع من عىل اجلر 33) 

 واختنق (  

 كتبت ما طلب مني، فقال: هل هناك اختالف بني هذه النصوص؟ 

قلت: أجل..  فهناك اختالف بني إنجيل متى ولوقا يف عدد الذين شفاهم املسيح أمها جمنونان  

 وأعميان عىل حسب إنجيل متى، أم جمنون واحد وأعمى واحد عىل حسب إنجيل لوقا. 

 وخذ ورقة جديدة. قال بغضب: ارم الورقة،  

(:) لبنيامني بالع وباكر  6/  7فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر اخبار األيام األول: 

 ويديعئيل ثالثة ( 

 التفت إيل، وقال: اكتب أسامء أوالد بنيامني وعددهم حسب هذا السفر. 

ولد بالع   (:) وبنيامني   2- 1/   8كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر اخبار األيام األول:  

 بكره وأشبيل الثاين وأخرخ الثالث ونوحة الرابع ورافا اخلامس ( 

 التفت إيل، وقال: اكتب أسامء أوالد بنيامني وعددهم حسب هذا السفر.   

(:) وبنو بنيامني بالع وباكر وأشبيل  21/    46فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر التكوين:  

 وأرد (    وجريا ونعامن وإحيي وروش ومفيم وحفيم 

 التفت إيل، وقال: اكتب أسامء أوالد بنيامني وعددهم حسب هذا السفر. 

 كتبت ما طلب مني، فقال: انظر جيدا.. هل هناك فرق بني هذه النصوص؟ 

قلت: أجل.. فأبناء بنيامني حسب النص األول: ثالثة ، وعىل حسب النص الثاين: مخسة..  

 اسم بالع فقط، وهؤالء األبناء عىل حسب النص  فاختلف النصان يف أسامئهم وعددهم، واتفقا يف 

الثالث: عرشة ، فاختلف مع النصني السابقني يف األسامء والعدد أيضا ، واتفق مع النص األول يف  
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إسم إثنني منهم ، وإتفق مع النص الثاين يف إسم إثنني منهم ، ومل تتفق النصوص الثالثة إال يف إسم  

 بالع فقط. 

 ، وخذ ورقة جديدة. قال بغضب: ارم الورقة 

(:) فأتى جاد اىل داود  13/  24فعلت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر صموائيل الثاين: 

واخربه وقال له أتايت عليك سبع سني جوع يف ارضك ام هترب ثالثة اشهر امام اعدائك وهم  

 رسيل (  يتبعونك ام يكون ثالثة ايام وبأ يف ارضك. فاآلن اعرف وانظر ماذا ارد جوابا عىل م 

 التفت إيل، وقال: اكتب هذه األعداد. 

(:) اما ثالث سنني جوع او ثالثة  12/  21كتبتها، فراح يقرأ من )سفر أخبار األيام األول: 

اشهر هالك امام مضايقيك وسيف اعدائك يدركك او ثالثة ايام يكون فيها سيف الرب ووبأ يف  

 اآلن ماذا ارد جوابا ملرسيل (    االرض ومالك الرب يعثو يف كل ختوم ارسائيل. فانظر 

 التفت إيل، وقال: اكتب هذه األعداد بحسب هذا السفر. 

 كتبت ما طلب مني، فقال: هل هناك فرق بينهام؟ 

قلت: أجل.. فسفر صموئيل الثاين ينص عىل أن جاد خري داوود أن خيتار بني سبع سنني جوع  

خبار األيام األول أن جاد خري داود بني ثالث  أو هيرب ثالثة أشهر أمام أعدائه، بينام يفهم من سفر أ 

 سنني وليس سبعة أو ثالثة أشهر هالك. 

 نظر إيل بعبوس، وقال: أخربين.. هل هم سبعة سنني جوع أم ثالثة سنني؟  

 صمت، فقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

سليامن سبعني  (:) وأحىص  2/    2فعلت ما طلب مني.. فراح يقرأ من )سفر أخبار األيام الثاين:  

 الف رجل محال وثامنني الف رجل نحات يف اجلبل ووكالء عليهم ثالثة آالف وست مئة (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد الوكالء لسليامن عىل السخرة بحسب هذا السفر. 

(:) ما عدا رؤساء الوكالء  16/  5كتبت ما طلب مني، فراح يقرأ من )سفر امللوك األول: 



 266 

 لسليامن الذين عىل العمل ثالثة آالف وثالث مئة املتسلطني عىل الشعب العاملني العمل (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد الوكالء لسليامن عىل السخرة بحسب هذا السفر. 

 ل هناك من فرق بينهام؟ كتبت ما طلب مني، فقال: ه 

(   3600قلت: أجل.. فسفر أخبار األيام الثاين يذكر أن عدد الوكالء عىل عامل سليامن كان ) 

 (، فبينهام فرق مقداره ثالثامئة.   3300بينام يذكر سفر امللوك األول أن عدد عامل سليامن كان )  

 تنفس الصعداء، وقال: ارم الورقة.. وخذ ورقة جديدة. 

(، ثم قارن بينها وبني ما ورد  46و   45ب مني، فراح يقرأ )حزقيال: اإلصحاحات  فعلت ما طل 

(.. وقد ورد فيها اختالفات كثرية يف الذبائح وأنواعها  29و  28يف )سفر العدد: اإلصحاحات 

وأعدادها وكيفية تقديمها حسب األيام والشهور وما يقدم معها وأحكامها.. وقد رميت أوراقا كثرية  

 ختالفات مألت علينا غرفة مكتبه أوراقا. بسبب هذه اال 

ما انتهينا منها حتى قال: هل تتصور أن يكون اهلل ـ مدبر السموات واألرض الذي يقوم كونه  

عىل أدق حساب ـ ال يعرف احلساب.. ال يعرف عمليات اجلمع والطرح.. أم أن أولئك الكتبة هم  

 الذين عبثوا بصفاء هذا الكتاب وقدسيته؟ 

 لننتقل إىل يشء آخر.. نحقق فيه. سكت، فقال: ف 

(:)  فكان مجيع   47- 45/  1أخذ نسخة من الكتاب املقدس، وراح يقرأ من )سفر العدد: 

املعدودين من بني ارسائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عرشين سنة فصاعدا كل خارج للحرب يف  

واما الالويون    47ارسائيل. كان مجيع املعدودين ست مئة ألف وثالثة آالف ومخس مئة ومخسني. 

 حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بينهم ( 

(:) فارحتل بنو ارسائيل من رعمسيس اىل سكوت نحو ست    37:  12ثم قرأ من )سفر اخلروج:  

 مئة الف ماش من الرجال عدا األوالد (  

 التفت إيل، وقال: اكتب عدد بني إرسائيل عند خروجهم من مرص حسب هذا السفر. 
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 ال: ما ترى يف هذه الفقرات؟ كتبت ما طلب مني، فق 

قلت: هي تنص عىل أن عدد الذين يصلحون حلمل السيف من بني إرسائيل وخيرجون للحرب  

( ، وأن مجيع اإلناث والشيوخ ومن هم من دون    603550من إبن عرشين سنة فام فوق أكثر من )  

ة وغريه أي سبط  عرشين سنة من باقي األسباط ومن سبط الالويني كله بام فيه من هم عرشين سن 

 الالويني كامل مل يعد ضمن هذا اإلحصاء. 

زائد باقي    603550قال: فلو ضممنا مجيع املرتوكني خارج هذا اإلحصاء مع من أحصاهم أي  

 مجيع األسباط مع سبط الالويني كاملني.. فإىل كم يصل العدد؟ 

 ير. قلت: ال يقل بأي حال من األحوال عن مليونني ونصف املليون عىل أقل تقد 

 قال: فهل تصدق هذا؟ 

 قلت: كيف ال أصدق الكتاب املقدس؟ 

قال: فلنعرض املسألة عىل العقل.. من املعلوم قطعا أن عدد بني إرسائيل حينام دخلوا مرص كانوا  

(، وابنا يوسف اللذان ولدا له يف مرص نفسان.. فجميع  27/   46سبعني نفسا كام يف )سفر التكوين:  

 ( 5/   1اىل مرص سبعون،  وكذلك يف )سفر اخلروج:    نفوس بيت يعقوب التي جاءت 

سنة ال أكثر.. ولنغض الطرف عن القتل    215وأنت تعلم أن مدة بقاء بني إرسائيل يف مرص هو  

(.. فكيف    16- 25/   1الذي كان جاريا عىل بني إرسائيل يف مرص وقتل أوالدهم كام يف )اخلروج:  

 سنة ال أكثر من سبعني نفسا إىل مليونني ونصف أو أكثر؟   215يكون عدد السبعني قد تكاثر يف خالل  

( عىل أنه كان يف كل  22- 8/   1باإلضافة إىل هذا، فإن الكتاب املقدس ينص يف )سفر اخلروج:  

بني إرسائيل قابلتان فقط.. اسم األوىل سافورا، والثانية فوعا ، فكيف تكفي هاتان أن تولدا كل هذا  

 الشعب العظيم؟ 

 !؟.. أليس هذا غريبا!؟  أليس هذا غريبا 

بقي يردد ذلك.. ثم قال: نفس الغرابة نجدها عند ذكر عدد بني إرسائيل قبل فرتة التيه وبعدها..  
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  20فردا من  41 500( أن أشري كانوا ىف بداية فرتة التيه  40: 1فعىل سبيل املثال يذكر )سفر العدد 

سنة   20فردا من  53 400ة الفعلية، كانوا سنة وهى املد  38سنة فصاعدا وىف هناية فرتة التيه وهي 

فردا، فهل من املمكن بعد أن مات جيل اخلروج كله أن يصل   11 900فصاعدا، أى بزيادة قدرها 

 سنة؟   38فردا ىف    53  400العدد إىل  

( فكيف  59200باإلضافة إىل هذا.. فإن هناك من األسباط من حدثت فيه زيادة مقدارها ) 

( سنة التي هى املدة الفعلية للتيه عىل الرغم من أن جيل اخلروج قد  38تضاعف عدد الذكور ىف ) 

(:) ويف هؤالء مل يكن إنسان من  65- 64: 26أماته الرب كله ىف الربية، كام ورد يف سفر )العدد: 

ألن الرب قال هلم إهنم  65الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حني عدا بني إرسائيل يف برية سيناء  

 ة فلم يبق منهم إنسان إال كالب بن يفنة ويشوع بن نون(  يموتون يف الربي 

سكت قليال، ثم قال: تعال لنتأمل ما ورد يف أبعاد سفينة نوح.. لقد أمر الرب نوحا أن يبنى  

فلكا.. وكان هذا هو نص األمر:) اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. جتعل الفلك مساكن وتطليه  

: ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك ومخسني ذراعا  من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه 

 (   16- 14/  6عرضه وثالثني ذراعا ارتفاعه ()تكوين:  

وأمره الرب أن يدخل السفينة نفسه وامرأته وبنيه ونساءهم، ومن كل حى يأخذ زوجني اثنني  

 ( 22- 19/  6ذكرا وأنثى إضافة إىل طعام هذه الكائنات كام يف)تكوين:  

لبهائم الطاهرة وطيور السامء سبعة أزواج ذكورا وإناثا، ومن البهائم غري  ثم أمره أن يأخذ من ا 

 ( 5- 2/  7الطاهرة زوجني اثنني ذكرا وأنثى، ففعل نوح كل ما أمره الرب به، كام يف )تكوين:  

التفت إيل، وقال: ضع القلم.. وفكر معي جيدا.. هل يمكن أن تكفى سفينة هبذا احلجم كل  

لطيور، وكل ما يدب عىل األرض، إضافة إىل طعام يكفيهم عرشة أشهر، أو  هؤالء البرش والبهائم وا 

 سبعة أشهر؟ 

صمت، فقال: ملاذا مل يكتف الكتاب املقدس بام اكتفى به القرآن حينام قال يف نفس املشهد    
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َنا َوَفاَر التَّنُّور  َفاْسل ْك   }التورايت:  ْلَك ِبَأْعي نَِنا َوَوْحِيَنا َفِإَذا َجاَء َأْمر  لٍّ    َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِه َأِن اْصَنِع اْلف  ِفيَها ِمْن ك 

ِذيَن  َاِطْبنِي يِف الَّ ْم َوال خت  وا ِإهنَّ ْم  َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْول  ِمْنه  َظَلم 

ْغَرق ونَ   ( 27)املؤمنون: {م 

إن هذه آية واحدة.. ولكنها شملت كل يشء.. مل تته كام تاه الكتبة يف التفاصيل التي جعلتهم  

 يقعون يف هذه األخطاء التي ال تغتفر. 

 . ( 1) قلت: إن بعض قومي يذكرون أهنم وجدوا بعض األخطاء احلسابية يف القرآن 

 وبا ببعض احلزن، وقال: أين.. أخربين هبا.. وخذ تلك اجلائزة؟ امتأل وجهه رسورا مش 

ِتمَّ   }قلت: لقد ورد يف سورة البقرة:  َْن َأَراَد َأْن ي 
نَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ملِ ْرِضْعَن َأْوالَده  َواْلَوالَِدات  ي 

َضاَعَة ()البقرة:  ْنَساَن ِب  }( وورد يف سورة لقامن: 233الرَّ ْيَنا اأْلِ ه  َوْهنًا َعىَل َوْهٍن  َوَوصَّ َوالَِدْيِه مَحََلْته  أ مُّ

( )لقامن:  ْر يِل َولَِوالَِدْيَك ِإيَلَّ املَِْصري   َأِن اْشك 
ه  يِف َعاَمنْيِ  ( 14َوِفَصال 

 التفت إليه، وقلت: خذ ورقة واكتب: مدة الرضاعة حولني. 

نْ  }: أخذ ورقة، وكتب ما طلبته منه، فرحت أقرأ  ْيَنا اأْلِ ْرهًا  َوَوصَّ ه  ك  َساَن ِبَوالَِدْيِه ِإْحَسانًا مَحََلْته  أ مُّ

ه  َثالث وَن َشْهرًا ()االحقاف:   ْرهًا َومَحْل ه  َوفَِصال   ( 15َوَوَضَعْته  ك 

 التفت إليه، وقلت: اكتب.. مدة احلمل والرضاعة مجيعا ثالثون شهرا. 

 كتب ما طلبته منه، وقال: ثم ماذا؟ 

 قلت: ما الفرق بينهام؟ 

: ليس هناك من فرق بينهام.. فاألوىل تتحدث عن الرضاعة، والثانية تتحدث عن احلمل مع  قال 

 الرضاعة.. واألصل يف املقارنة أن تكون بني متناظرين. 

 قلت: أال ترى أنه من الواضح أن مدة الرضاعة أقل من سنتني خالفا ملا ورد يف سورة البقرة؟ 

 
انظر: شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية يف القرآن الكريم، األستاذ عبد الرحيم الرشيف، موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن   (  1)

 والسنة.
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 قال: مل أفهم. 

أشهر.. ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعرشين شهرا، وهي مدة  قلت: مدة احلمل تسعة 

 سنتني.. كم املجموع؟ 

 قال: أربعة وعرشون يضاف إليها تسعة أشهر.. املجموع ثالثة وثالثون شهرا. 

 قلت: أتريد خطأ فوق هذا.. لقد ذكر القرآن أن جمموع محله وفصاله هو ثالثون شهرا. 

مل يذكر مدة احلمل.. أهناك آية تتحدث عن مدة احلمل يف  تأمل قليال، ثم قال: ولكن القرآن 

 القرآن؟ 

 قلت: ال.. وال حاجة إىل ذلك.. فمدة احلمل معروفة للجميع. 

 قال: لو اعتربنا ما قال القرآن.. فكم ستكون مدة احلمل؟ 

 قلت، وأنا فرح من جماراته يل: ستكون املدة بذلك ستة أشهر. 

 ولد وله ستة أشهر؟   قال: وهل يمكن أن يعيش اإلنسان لو 

 قلت: لست أدري.. ولعله ال يمكن أن يعيش. 

( أسبوع أكثر  22قال: بل يمكن أن يعيش.. بل لقد بينت الدراسات أنه نادرًا ما يعيش مواليد ) 

(  24( يف حني أن  مواليد ) % 10( أسبوعا فاحتامل عيشهم يكون ) 23( ساعة، أما مواليد ) 72من ) 

ولكن  ، ( منهم لدهيم مشاكل عصبية % 35- 20ش بال مشاكل و) ( للعي % 50أسبوع لدهيم فرصة ) 

%( من األحياء يتعرضون ملشاكل   3.5 - 2( من املصابني تكون حالتهم خطرة، بينام ) % 10) 

 . ( 1) تستدعي التدخل الطبي 

 قلت: أفرتى القرآن يشري إىل أقل مدة للحمل؟ 

ليست هي احلولني بالضبط،  قال: قد يشري.. وقد ال يشري.. ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة  

 
 انظر توثيق هذه املعلومات عىل الرابط التايل: ( 1)

 http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/fn 94-01 .htm    
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َضاَعَة ()البقرة:  }فقد جاء بعد ذكر احلولني:  ِتمَّ الرَّ (.. ويف ذلك داللة عىل أن  233ملَِْن َأَراَد َأْن ي 

 الرضاعة يمكن أن ال حتتاج عامني كاملني. 

بخالف من ولد لستة أشهر، فقد حيتاج إىل إكامل الرضاعة عامني كاملني باعتباره حاجته لذلك،  

 ذلك يتوافق القرآن توافقا تاما مع ما يقوله الواقع والعلم. وب 

 سكت قليال، ثم قال: أتعلم أن هذا االستدالل أنقذ امرأة من هتمة الزنا؟ 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يروي املحدثون أن رجال تزوج امرأة من جهينة، فولدت له لتامم ستة أشهر، فانطلق  

فبعث إليها. فلام قامت لتلبس ثياهبا، بكت أختها فقالت: وما  زوجها إىل عثامن، فذكر ذلك له، 

يبكيك، فواهلل ما التبس يب أحد من خلق اهلل تعاىل غريه قط، فيقيض اهلل سبحانه وتعاىل يفَّ ما شاء. فلام  

أيَت هبا عثامن أمر برمجها، فبلغ ذلك عليًا فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت متامًا لستة أشهر، وهل  

ه    }كون ذلك؟ فقال له عيل: أما تقرأ القرآن؟ قال: بىل. قال: أما سمعت اهلل عز وجل يقول: ي  َومَحْل 

ْوَن َشْهَراً  ه  َثاَلث  فلم نجده بقي إال ستة أشهر، فقال عثامن: واهلل ما    {َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ   }، وقال: {َوِفَصال 

فطنت هبذا، عيلَّ باملرأة.. قال معمر: فواهلل ما الغراب بالغراب، وال البيضة بالبيضة، بأشبه منه بأبيه.  

 فلام رآه أبوه قال: ابني واهلل، ال أشك فيه. 

إىل املستشفيات التي تستقبل احلوامل، فستجد    إن كان بقي لديك بعض الشك يف هذا.. فاذهب 

 األمثلة الكثرية عىل ما ذكرت لك. 

 : العقل 

سكت قليال، ثم قال: دعنا من عامل األرقام.. لقد عرفت من خالل ترشيح الكتاب املقدس أن  

الكتبة مل يتلقوا دروسا جيدة يف احلساب.. بل هم واحلساب عىل خطني متوازيني.. دعنا من  

 لنذهب إىل العقل.. فليس باحلساب وحده تقوم احلياة. احلساب.. و 
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 ه عليك..  ؤ فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع.. وال تكتب شيئا.. وحاول أن تتخيل ما سأقر 

(:) ويكون عند امتداد صوت قرن اهلتاف عند استامعكم  5/  6أخذ يقرأ من )سفر يشوع: 

ور املدينة يف مكانه، ويصعد الشعب كل  صوت البوق أن مجيع الشعب هيتف هتافا عظيام، فيسقط س 

 رجل مع وجهه (  

هل يمكن لعقلك أن يتصور هذا.. أن هيتف بنو إرسائيل فينهار سور ارحيا.. ينهار السور كله  

 حول املدينة عن طريق اهلتاف!؟  

سكت قليال، ثم قال: قد يكون هذا كرامة.. ال بأس.. فلنسمع نصا آخر.. فلنسمع هذه الوليمة  

 ية. األسطور 

(:) وذبح امللك سليامن ذبائح من البقر اثنني وعرشين  5/   7أخذ يقرأ من )أخبار األيام الثاين:  

 الفا ومن الغنم مئة وعرشين الفا ودّشن امللك وكل الشعب بيت اهلل (  

ألف من الغنم..    120ألف من البقر، و   22هل يمكن هذا.. لقد ذبح سليامن حسب هذا النص  

 روة احليوانية التي لبني ارسائيل يف وقته، هذا كله بخالف ما ذبحه الشعب. لقد قَض عىل مجيع الث 

 بالشواء.. فلذلك ربام احتاجوا إىل  ني سكت قليال، ثم قال: ال بأس.. لقد كان بنو إرسائيل مغرم 

 مجيع هذه األبقار واألغنام لتمأل شهوات بطوهنم. 

 لننتقل إىل نص آخر..  

(، وراح يقرأ:) وذهب شمشون وأمسك ثالث  4/   15فتح الكتاب املقدس عىل )سفر القضاة:  

مئة ابن آوى، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إىل ذنب، ووضع مشعال بني كل ذنبني يف الوسط، ثم أرضم  

 املشاعل نارا وأطلقها بني زروع الفلسطينيني، فأحرق األكداس والزرع وكروم الزيتون (  

: هل يمكن هذا!؟.. كيف تركت الثعالب شمشون يقوم بربط كل ذيلني مع  نظر إيل، وقال 

 بعضهام البعض؟.. وكيف تركوه يشعل النار فيهام؟ 

ختيل معي الثعالب.. وهي تنظر إليه.. وهو يربط كل ثعلبني مع بعضهام.. تنظر وهي تنتظر  
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حياول جذب اآلخر إىل  أدوارها.. مع أنه ال يمكن أن تتحرك الثعالب هبذه الصورة، ألن كل ثعلب  

 اإلجتاه املعاكس. 

 سكت قليال، ثم قال: هل سمعت عن حيطان تصاب بمرض الربص؟  

سكت، فقال: الكتاب املقدس يذكر هذا.. فهو يذكر أن حيطان املنازل تصاب بالربص.. ويضع  

 (  35:  14لذلك خطة لعالجها.. اسمع ما ورد يف )سفر الالويني:  

رأ:) يأيت صاحب البيت وخيرب الكاهن أن داء الربص قد يكون  فتح الكتاب املقدس، وراح يق 

متفشيا بالبيت، فيأمر الكاهن بإخالء البيت قبل أن يدخل إليه لئال يتنجس كل ما يف البيت، ثم يدخل  

الكاهن البيت ليفحصه. فإذا عاين اإلصابة ووجد أن يف حيطان البيت نقرا لوهنا ضارب إىل اخلرضة  

منظرها غائرا يف احليطان، يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام. فإذا رجع يف    أو إىل احلمرة، وبدا 

اليوم السابع وفحصه، ووجد أن اإلصابة قد امتدت يف حيطان البيت، يأمر الكاهن بقلع احلجارة  

املصابة  وطرحها خارج املدينة يف مكان نجس، وتكشط حيطان البيت الداخلية، ويطرحون الرتاب  

 ط خارج املدينة يف  مكان نجس (  املكشو 

 سكت كاملشدوه، ثم قال: هل سمعت عن أقمشة تصاب بمرض الربص؟  

- 47:  13مل أدر بام أجبه، فقال: الكتاب املقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد يف )سفر الالويني:  

من    أو يف قطعة قامش منسوجة أو حميكة   (:) وإذا بدا داء الربص املعدي، يف ثوب صوف أو كتان 54

صوف أو كتان، أو يف جلد، أو يف كل مصنوع من جلد، وكانت إصابة الثوب أو اجللد أو قطعة  

القامش املنسوجة أو املحيكة، أو يف يشء مصنوع من جلد، ضاربة إىل احلمرة أو اخلرضة، فإهنا إصابة  

ليوم  فيفحص اإلصابة وحيجز اليشء املصاب سبعة أيام، ثم يفحصها يف ا   برص تعرض عىل الكاهن 

السابع. فإن وجدها قد امتدت يف الثوب أو قطعة القامش، أو يف اجللد أو يف كل ما يصنع من جلد،  

فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو    ويستخدم يف عمل ما، فإن اإلصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة 

اهن أن اإلصابة  لكن إن وجد الك   قطعة قامش الصوف أو الكتان أو متاع اجللد املصاب، ألنه داء معد 
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مل متتد يف الثوب أو يف قطعة القامش املنسوجة أو املحيكة أو يف متاع اجللد، يأمر بغسل اليشء وحيجزه  

 سبعة أيام أخرى (  

 سكت كاملشدوه، ثم قال: هل سمعت عن أرنب جيـرت؟ 

(:)  6:  11مل أدر بام أجبه، فقال: الكتاب املقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد يف )سفر الالويني:  

 أما األرنب فإنه جمرت ولكنه غري مشقوق الظلف، لذلك هو نجس لكم (  

 سكت كاملشدوه، ثم قال: هل سمعت عن ثعبان يأكل الرتاب؟ 

(:)  14: 3مل أدر بام أجبه، فقال: الكتاب املقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد يف )سفر التكوين: 

من بني مجيع البهائم ومن مجيع وحوش  فقال الرب اإلله للحية: )ألنك فعلت هذا، ملعونة أنت 

الربية، عىل بطنك تسعني، ومن الرتاب تأكلني طوال حياتك وأثري عداوة دائمة بينك وبني املرأة،  

 وكذلك بني نسليكام. هو يسحق رأسك وأنت تلدغني عقبه (  

سكت قليال، ثم قال: ال أزال أحتار منذ زمن طويل.. ملاذا مل يرفع اهلل العقوبة عن احلية بعد  

 صلب املسيح.. أمل يأت املسيح ليكفر عن خطيئة آدم!؟   

 قلت: إن العقوبة املرادة هنا عقوبة للشيطان.. وليس للحية التي ال تعقل. 

يصور حال احلية عىل هذه األرض، بعد    قال: لكن النص واضح يف أن املراد هو احلية.. فالنص 

 أن عوقبت بالسعي عىل البطن، وأهنا ملعونة من بني مجيع البهائم واحليوانات.    

ثم هل رأيت حية متيز بني املرأة والرجل يف العداوة.. الكتاب املقدس ينص عىل هذا.. فهو يقول  

ليكام. هو يسحق رأسك وأنت تلدغني  عن احلية:) أثري عداوة دائمة بينك وبني املرأة، وكذلك بني نس 

 عقبه (  

ثم ملاذا خص العقب باللدغ!؟.. إن رضر احلية ال يقترص عىل لدغ قدم االنسان بل ان البعض  

 منها يقذف بالسم عىل بعد أمتار، وهناك أنواع منها تقوم بخنق فريستها ثم بلعها. 

 ء احلية حلواء يف الكتاب املقدس. سكت قليال، ثم قال: ما دمنا مع احلية.. أال تعلم خرافة إغوا 
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قلت: هي حقيقة نص عليها الكتاب املقدس، وليست خرافة.. فالتوراة تؤكد يف قصة اخللق أن  

 املرأة هي املسئولة عن اخلطيئة البرشية األوىل، وقد كان ذلك بسبب اغواء احلية هلا. 

وليس آدم، وهي التي   وقد اعتنق بولس فكرة مسئولية املرأة عن اخلطيئة، فهي التي أغويت، 

تعدت حد اهلل فوقعت يف اخلطيئة، فهو يقول:) ألن آدم كون أوال، ثم حواء، ومل يكن آدم هو الذي  

 ( 14  _  12:  2انخدع بل املرأة انخدعت، فوقعت يف املعصية ( )الرسالة األوىل إىل تيموثاوس:  

فيه )  هذا وصف مبدئي  قال: أجل.. أعلم ذلك.. فالكتاب املقدس سجل تاريخ بداية اخللق.. و 

للساموات واألرض يوم خلقها الرب اإلله. ومل يكن قد نبت بعد يف األرض شجر بري وال عشب  

بري، ألن الرب اإلله مل يكن قد أرسل مطرا عىل األرض، ومل يكن هناك إنسان ليفلحها، إال أن ضبابا  

تراب األرض ونفخ يف   كان يتصاعد من األرض فيسقي سطحها كله. ثم جبل الرب اإلله آدم من 

أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وأقام الرب اإلله جنة يف رشقي عدن ووضع فيها آدم الذي  

 ( 4:  2جبله( )تكوين:  

وفيه:) وكانت احلية أمكر وحوش الربية التي صنعها الرب اإلله، فسألت املرأة: أحقا أمركام اهلل  

رأة: )يمكننا أن نأكل من ثمر اجلنة كلها، ماعدا ثمر  أال تأكال من مجيع شجر اجلنة؟( فأجابت امل 

الشجرة التي يف وسطها، فقد قال اهلل: ال تأكال منه وال تلمساه لكي ال متوتا(. فقالت احلية للمرأة:  

)لن متوتا، بل إن اهلل يعرف أنه حني تأكالن من ثمر هذه الشجرة تنفتح أعينكام فتصريان مثله، قادرين  

اخلري والرش(. وعندما شاهدت املرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون، ومثرية    عىل التمييز بني 

 ( 6- 1:  3للنظر قطفت من ثمرها وأكلت، ثم أعطت زوجها أيضا فأكل معها ()تكوين:  

(:) فقال    14:  3وقد ذكرت التوراة العقوبة التي تلقتها احلي بسبب ذلك، فقد ورد يف )تكوين:  

ألنك فعلت هذا، ملعونة أنت من بني مجيع البهائم ومن مجيع وحوش الربية، عىل  الرب اإلله للحية:  

 بطنك تسعني، ومن الرتاب تأكلني طوال حياتك ( 

سكت قليال، القرآن يذكر هذه القصة، ولكنه ال يتطرق إىل احلية، وال ينسب الوقوع يف أكل  
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مل ختتص هبا املرأة.. بل شملتهام مجيعا،    الشجرة حلواء، بل ينسبها لكليهام مجيعا، وعندما نزلت العقوبة 

 ثم تاب اهلل عليهام مجيعا..  

وا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى )  }اسمع ما يقول القرآن:  وا آِلََدَم َفَسَجد  د  ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسج  ْلَنا  116َوِإْذ ق  ( َفق 

ِرَجنَّ  ْ وٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفاَل خي  اَم ِمَن اجْلَنَِّة َفَتْشَقى ) َيا َآَدم  ِإنَّ َهَذا َعد  ( إِنَّ َلَك َأالَّ جَت وَع ِفيَها َواَل  117ك 

َك  119( َوَأنََّك اَل َتْظَمأ  ِفيَها َواَل َتْضَحى ) 118َتْعَرى )  لُّ ْيَطان  َقاَل َيا َآَدم  َهْل َأد  ( َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّ

ْلٍك اَل َيْبىَل )  ( َفَأَكاَل ِمْنَها َفَبَدْت هَل اَم َسْوَآهت  اَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق  120َعىَل َشَجَرِة اخْل ْلِد َوم 

ه  َفَغَوى )  ه  َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى ) 121اجْلَنَِّة َوَعىَص َآَدم  َربَّ ( َقاَل اْهبَِطا ِمنَْها مَجِيًعا  122( ث مَّ اْجَتَباه  َربُّ

ْم لَِبْعٍض َعد   ك  َداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى ) َبْعض  َبَع ه  ًدى َفَمِن اتَّ ْم ِمنِّي ه  ا َيْأِتَينَّك  ( َوَمْن  123وٌّ َفِإمَّ

ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى )   )طه( {( 124َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َله  َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحرش  

 وعقالنية ومجال. هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة  

 سكت قليال، ثم قال: هل ترى القرآن سمى الشجرة؟ 

 قلت: ال..  

 قال: والتوراة؟ 

 قلت: سمتها..  

قال: وقد ذكرت أهنا شجرة جتعل صاحبها يميز بني اخلري والرش.. فهل يف التمييز بني اخلري  

 هلا؟ والرش مفسدة.. وذكرت أن من أكلها يصري مثل اهلل.. فهل يمكن ألحد أن يصري إ 

سكت، فقال: ما ذنب احلية املسكينة.. نحن نراها كام نرى سائر املخلوقات.. وملاذا اختصت  

 بعقوبة الزحف بينام يطري الشيطان وهو املجرم األكرب حيث يشاء من دون عقوبة!؟  

التفت إيل، وقال: لقد جرت هذه املآزق بعض مفرسي الكتاب املقدس إىل اعتبار دخول احلية  

 ة خرافة دخيلة عىل الكتاب املقدس. يف هذه القص 

اسمع ما قال بعضهم عن مصادر سفر التكوين:) مل يرتدد مؤلفو الكتاب املقدس، وهم يرون  
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بداية العامل والبرشية أن يستقوا معلوماهتم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من تقاليد الرشق األدين  

نطقة الفينيقية الكنعانية. فاالكتشافات األثرية  القديم، وال سيام من تقاليد ما بني النهرين ومرص وامل 

منذ نحو قرن تدل عىل وجود كثري من األمور املشرتكة بني الصفحات األوىل من سفر التكوين وبني  

بعض النصوص الغنائية واحلكمية والليرتجية اخلاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت، وال عجب  

 يف ذلك (  

 ت بطيور متيش عىل أربع؟  سكت كاملشدوه، ثم قال: هل سمع 

(:)    23:  11مل أدر بام أجبه، فقال: الكتاب املقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد يف )سفر الالويني:  

 أما سائر دبيب الطري ذوات األربع األرجل فهو حمظور عليكم (  

 سكت كاملشدوه، ثم قال: هل سمعت ما يقول الكتاب املقدس عن النعام؟ 

(:) يرفرف جناحا النعامة بغبطة،  17- 13: 39يف )سفر أيوب:  سكت، فقال: اسمع ما ورد 

ولكن أمها جناحان مكسوان بريش املحبة؟ فهي ترتك بيضها عىل األرض ليدفأ بالرتاب، وتنسى أن  

القدم قد تطأ عليه، وأن بعض احليوانات الكارسة قد حتطمه. إهنا تعامل صغارها بقسوة كأهنا ليست  

بها، ألن اهلل قد أنساها احلكمة، ومل يمنحها نصيبا من الفهم. ولكن ما إن  هلا، غري آسفة عىل ضياع تع 

 تبسط جناحيها، لتجري حتى هتزأ بالفرس وراكبه (  

سكت قليال، ثم قال: إن املوسوعات العلمية تصف النعام كآباء مهتمني جدا ببيضهم  

ور األخرى، ويف غياب  وأوالدهم.. فاألنثى تلقي بيضها عىل األرض ، كام يفعل الكثري من الطي 

األنثى ، يقوم الذكر بالرقود عىل العّش حلامية البيض.. وحني اخلروج من البيض يلقى الفراخ اهتامما  

 كبريا من أّمهم، وهذا يثبت أهنا أم حنون. 

سكت قليال، ثم ابتسم، وقال: ال شك أنك مثيل، ومثل مجيع الناس الذي يذهبون إىل دور  

 ليتفرجوا أفالم البطوالت الشاخمة. السينام  

قلت: ال.. أنا مل أذهب طول حيايت إىل السينام.. أنا رجل دين.. وال عالقة لرجل الدين بمثل  
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 تلك السفاسف. 

 قال: والبطولة.. أليست حمبة األبطال حمبة فطرية؟ 

 قلت: البطولة هي بطولة الروح.. ال بطولة العضالت..  

 ا يقول الكتاب املقدس؟ قال: هذا ما تقول أنت.. أو م 

 قلت: أنا ال أقول إال ما يقول الكتاب املقدس. 

قال: ال.. لقد رأيت الكتاب املقدس يقول غري هذا.. الكتاب املقدس متفتح أكثر منا.. أمل تقرأ  

 فيه سرية شمشون البطل؟.. إنه أعظم بطولة من عنرتة ومن كل من عرفهم العامل من أبطال. 

د مشاهد بطولته يف الكتاب املقدس.. لقد خصص له الكتاب  صمت، فقال: تعال لنشاه 

املقدس أربع سور كاملة يف سفر القضاة تبدأ من التباشري التي سبقت مولده، وتنتهي بوفاته.. إهنا  

تصلح فيلام مطوال لرجل من رجال اهلل.. هو نموذج للرجولة التي حيبها الكتاب املقدس.. وهو  

 ريدها الرب.. تعال لنسمعها، ونمتلئ بام فيها من بطولة. بالتايل نموذج للبطولة التي ي 

أخذ الكتاب املقدس، وراح يقلد احلكواتيني عند روايتهم لقصص البطوالت، قال: لنبدأ من  

األول.. لنبدأ من السورة األوىل، وهي اإلصحاح الثالث عرش من سفر القضاة.. اسمع ما يقول هذا  

ة مليالد هذا البطل العظيم:) ثم عاد بنو ارسائيل يعملون  اإلصحاح الذي يذكر اإلرهاصات السابق 

الرش يف عيني الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيني اربعني سنة.. وكان رجل من رصعة من عشرية  

الدانيني اسمه منوح وامرأته عاقر مل تلد. فرتاءى مالك الرب للمرأة وقال هلا: ها انت عاقر مل تلدي.  

نا. واآلن فاحذري وال ترشيب مخرا وال مسكرا وال تأكيل شيئا نجسا. فها  ولكنك حتبلني وتلدين اب 

انك حتبلني وتلدين ابنا وال يعل موسى رأسه الن الصبي يكون نذيرا هلل من البطن وهو يبدأ خيلص  

 (  5- 1/ 13ارسائيل من يد الفلسطينيني ( )القضاة:  

ألجل أهنام حرام، ولكن ألجل  اسمع.. مالك الرب ينهاها أن ترشب اخلمر، وتأكل النجس ال  

 من يف بطنها. 
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وذهبت املرأة البسيطة إىل زوجها.. ) فدخلت املرأة وكلمت رجلها قائلة. جاء ايّل رجل اهلل  

ومنظره كمنظر مالك اهلل مرهب جدا. ومل اسأله من اين هو وال هو اخربين عن اسمه. وقال يل ها  

وال مسكرا وال تأكيل شيئا نجسا. الن الصبي يكون   انت حتبلني وتلدين ابنا. واآلن فال ترشيب مخرا 

نذيرا هلّل من البطن اىل يوم موته فصىّل منوح اىل الرب وقال اسألك يا سيدي ان يأيت ايضا الينا رجل  

اهلل الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. فسمع اهلل لصوت منوح فجاء مالك اهلل ايضا  

 احلقل ومنوح رجلها ليس معها. فارسعت املرأة وركضت واخربت رجلها  اىل املرأة وهي جالسة يف 

وقالت له هوذا قد تراءى يل الرجل الذي جاء ايّل ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء اىل  

الرجل وقال له أانت الرجل الذي تكلم مع املرأة. فقال انا هو. فقال منوح. عند جميء كالمك ماذا  

لصبي ومعاملته. فقال مالك الرب ملنوح. من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ. من كل ما  يكون حكم ا 

خيرج من جفنة اخلمر ال تأكل ومخرا ومسكرا ال ترشب وكل نجس ال تأكل. لتحذر من كل ما  

 (   14- 6/ 13اوصيتها ()القضاة: 

بام طلبه   كل هذا النص الطويل البسيط أورده الكتاب املقدس من أجل أن يربز اقتناع الرجل 

 املالك، مع أن ما طلبه ليس باليشء اخلطري.. أن ال يأكلوا النجس، وأن ال يرشبوا اخلمر. 

وبعد أن اقتنع الرجل الذي هو أبو شمشون.. أبو البطل.. أراد أن يكرم املالك، وليس لدى  

اإلرسائيليني أحىل من جدي معزى.. ) فقال منوح ملالك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي  

 ( 15/ 13)القضاة:   زى( مع 

وكان املالك عفيفا زاهدا، فرفض ما عرضه عليه أبو شمشون، وطلب بدل ذلك شيئا للرب..  

طلب حمرقة للرب.. ) فقال مالك الرب ملنوح: ولو عوقتني ال آكل من خبزك وان عملت حمرقة  

حتى اذا جاء  فللرب اصعدها. الن منوح مل يعلم انه مالك الرب.. فقال منوح ملالك الرب ما اسمك  

كالمك نكرمك. فقال له مالك الرب ملاذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. فاخذ منوح جدي املعزى  

والتقدمة واصعدمها عىل الصخرة للرب. فعمل عمال عجيبا ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند  
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ظران  صعود اللهيب عن املذبح نحو السامء ان مالك الرب صعد يف هليب املذبح ومنوح وامرأته ين 

فسقطا عىل وجهيهام اىل االرض. ومل يعد مالك الرب يرتاءى ملنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح انه  

مالك الرب. فقال منوح المرأته نموت موتا الننا قد رأينا اهلل. فقالت له امرأته لو اراد الرب ان يميتنا  

  ذا الوقت اسمعنا مثل هذه( ملا اخذ من يدنا حمرقة وتقدمة وملا ارانا كل هذه وملا كان يف مثل ه 

 ( 23- 16/ 13)القضاة: 

بعد هذه املقدمات الطويلة يولد شمشون.. يولد البطل.. )فولدت املرأة ابنا ودعت اسمه  

شمشون. فكرب الصبي وباركه الرب وابتدأ روح الرب حيركه يف حمّلة دان بني رصعة واشتأول  

 (  25- 24/ 13(()القضاة: 

 ىل.. لتبدأ السورة الثانية.. سورة البطوالت اخلارقة. هبذه الفاصلة تنتهي السورة األو 

ونزل شمشون اىل متنة ورأى امرأة يف متنة من بنات  ) اسمع بالعنرصية املقيتة التي تبدأ هبا: 

الفلسطينيني. فصعد واخرب اباه وامه وقال قد رأيت امرأة يف متنة من بنات الفلسطينيني فاآلن خذاها  

وامه: أليس يف بنات اخوتك ويف كل شعبي امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة  يل امرأة. فقال له ابوه  

- 1/ 14من الفلسطينيني الغلف. فقال شمشون البيه اياها خذ يل الهنا حسنت يف عينّي ()القضاة: 

3 ) 

 هكذا تبدأ قصص كثرية من الكتاب املقدس.. باختاذ امرأة وال هيم أن تكون زوجة، أو زانية. 

قدس رس ذلك االختيار، فيقول:) ومل يعلم ابوه وامه أن ذلك من الرب النه  ويعلل الكتاب امل 

كان يطلب عّلة عىل الفلسطينيني. ويف ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطني عىل ارسائيل (  

 (  4/ 14)القضاة: 

إذن كان الرب يلتمس األسباب ليصب لعنة من لعناته عىل الفلسطينيني، فكيف رتب هذه  

 األسباب..  

مع  هذا التدبري العجيب الذي رتبه الرب ليقيض عىل مجع من مجوع الفلسطينيني:) فنزل  اس 
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شمشون وابوه وامه اىل متنة وأتوا اىل كروم متنة. واذا بشبل اسد يزجمر للقائه. فحّل عليه روح الرب  

يف عيني  فشقه كشق اجلدي وليس يف يده يشء. ومل خيرب اباه وامه بام فعل. فنزل وكلم املرأة فحسنت  

شمشون. وملا رجع بعد ايام لكي ياخذها مال لكي يرى رّمة االسد واذا دبر من النحل يف جوف  

االسد مع عسل. فاشتار منه عىل كفيه وكان يميش وياكل وذهب اىل ابيه وامه واعطامها فأكال ومل  

 ( 10- 5/ 14خيربمها انه من جوف االسد اشتار العسل ( )القضاة: 

. لقد شق شمشون األسد نصفني كام يشق اجلدي، ثم عاد بعد أن امتأل  من هنا تبدأ البطولة. 

نحال ليأكل من عسل النحل.. لست أدري هل يمكن هذا.. هل يمكن للجيف أن تصبح حمال خلاليا  

 النحل.. وهل يمكن للنحل أن يوفر كل تلك الكمية من العسل، والتي جعلته يأكله هو وأهله. 

دى عقالنيته.. ولكنه هكذا قال الكتاب املقدس، وهكذا  لست أدري مدى صدق كل هذا.. وم 

 ينبغي أن نقول. 

مل تنته البطولة هنا.. لقد كان الرب يلتمس األسباب ليصيب الفلسطينيني بلعنة من لعناته.. فام  

 كانت تلك األسباب التي دبرها املدبر احلكيم؟ 

هناك شمشون وليمة النه هكذا  يذكرها لنا الكتاب املقدس فيقول:) ونزل أبوه إىل املرأة فعمل  

كان يفعل الفتيان. فلام رأوه احرضوا ثالثني من االصحاب فكانوا معه.  فقال هلم شمشون  

ألحاجينكم أحجية. فاذا حللتموها يل يف سبعة ايام الوليمة واصبتموها اعطيكم ثالثني قميصا  

ني قميصا وثالثني حّلة ثياب. فقالوا  وثالثني حّلة ثياب. وان مل تقدروا ان حتّلوها يل تعطوين انتم ثالث 

له حاج أحجيتك فنسمعها. فقال هلم من اآلكل خرج أكل ومن اجلايف خرجت حالوة. فلم  

يستطيعوا ان حيّلوا االحجية يف ثالثة ايام. وكان يف اليوم السابع اهنم قالوا المرأة شمشون متلقي  

ألتسلبونا دعومتونا ام ال. فبكت امرأة   رجلك لكي يظهر لنا االحجية لئال نحرقك وبيت ابيك بنار. 

شمشون لديه وقالت انام كرهتني وال حتبني. قد حاجيت بني شعبي احجية واياي مل خترب. فقال هلا  

هوذا ايب وامي مل اخربمها فهل اياك اخرب. فبكت لديه السبعة االيام التي فيها كانت هلم الوليمة وكان  



 282 

ايقته فاظهرت االحجية لبني شعبها. فقال له رجال املدينة يف اليوم  يف اليوم السابع انه اخربها الهنا ض 

السابع قبل غروب الشمس اي يشء احىل من العسل وما اجفى من االسد. فقال هلم لو مل حترثوا عىل  

عجلتي ملا وجدتم أحجيتي. وحّل عليه روح الرب فنزل اىل اشقلون وقتل منهم ثالثني رجال واخذ  

ظهري االحجية. ومحي غضبه وصعد اىل بيت ابيه. فصارت امرأة شمشون  سلبهم واعطى احللل مل 

 ( 20- 11/ 14لصاحبه الذي كان يصاحبه( )القضاة: 

 هل رأيت التدبري الذي دبرره اهلل هلذا الذي نزل عليه روح اهلل.. إنه تدبري حكيم.. أليس كذلك؟ 

درة من القدرات.. هي  أحجية عجيبة يطلب منهم فكها.. ال حتتاج علام، وال ذكاء، وال أي ق 

 جمرد أحبولة فقط..  

ثم إذا ما عرف القوم حال ألحجيته يقتل منهم ثالثني بعد أن حيل به روح الرب.. وال يكتفي  

 بقتلهم بل يقلع عنهم ثياهبم ليفي بوعده ملن عرف األحجية..  

مد يده إىل رأسه، وراح يصيح: أهذا كتاب مقدس؟.. أهذه تعاليم كتاب مقدس؟.. أهذه هي  

 الرجولة بمنطق الكتاب املقدس؟ 

قليال، وقال: انتهت السورة الثانية من السور اخلاصة بشمشون لتبدأ السورة الثالثة..  ثم سكن 

 وهي كلها مشاهد لبطولة شمشون..  

اسمع.. ) وكان بعد مّدة يف ايام حصاد احلنطة ان شمشون افتقد امرأته بجدي معزى. وقال  

ا اين قلت انك قد كرهتها  ادخل اىل امرأيت اىل حجرهتا. ولكن اباها مل يدعه ان يدخل وقال ابوه 

فاعطيتها لصاحبك. أليست اختها الصغرية احسن منها. فلتكن لك عوضا عنها. فقال هلم شمشون:  

 ( 3- 1/ 15اين بريء اآلن من الفلسطينيني اذا عملت هبم رشا( )القضاة: 

 انظر كيف يقدس الكتاب املقدس اإلجرام.. وكيف يقدس املجرمني؟ 

جته التي مل تعد زوجته ألنه رفضها يرى أنه أصبح بريئا من أن  ألجل خالف بينه وبني والد زو 

 يفعل ما يشاء من الرش ال بوالد زوجته، وإنام بالفلسطينيني مجيعا. 
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كيف يقول املسلمون الطيبون: إن الديانات الساموية الثالث تدعو للسالم.. هل هذا النص  

 يدعو للسالم، أو يربى عىل السالم؟ 

شون:) وذهب شمشون وامسك ثالث مئة ابن آوى واخذ مشاعل  اسمع ما فعل املجرم شم 

وجعل ذنبا اىل ذنب ووضع مشعال بني كل ذنبني يف الوسط. ثم ارضم املشاعل نارا واطلقها بني زروع  

الفلسطينيني فاحرق االكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا. فقالوا  

ته واعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون واحرقوها واباها  شمشون صهر التمّني النه اخذ امرأ 

 (  6- 4/ 15بالنار. ( )القضاة: 

اسمع تلك اخلرافة التي سبق أن حتدثنا عنها.. وانظر إىل االحتيال يف اإلجرام.. والكتاب  

 املقدس ال ينكر أي ترصف من هذه الترصفات احلمقاء.. بل يقرها، ويعترب شمشون رجل اهلل ووليه. 

احلاقد مل يكتف بام فعله..:) فقال هلم شمشون ولو فعلتم هذا فاين انتقم منكم وبعد  شمشون 

- 7/ 15اكّف ورضهبم ساقا عىل فخذ رضبا عظيام. ثم نزل واقام يف شق صخر عيطم ( )القضاة: 

 (.. هذه بطولة من بطوالت الكتاب املقدس. 8

هبا عىل هذا املجرم، وكان   ملا حصل هذا قام الفلسطينيون املساكني بالبحث عن حيلة ليقضوا 

األصل أن يقف الرب معهم.. لكن الرب ال يقف يف منطق الكتاب املقدس إال مع املجرمني.. بل  

 حيل عليهم من روحه ما جيلهم اإلرهاب عينه. 

اسمع هذه املحاوالت واخلرافات املرتبطة هبا:) وصعد الفلسطينيون ونزلوا يف هيوذا وتفّرقوا يف  

وذا ملاذا صعدتم علينا. فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كام فعل بنا.  حلي فقال رجال هي 

فنزل ثالثة آالف رجل من هيوذا اىل شّق صخر عيطم وقالوا لشمشون أما علمت ان الفلسطينيني  

متسلطون علينا. فامذا فعلت بنا. فقال هلم كام فعلوا يب هكذا فعلت هبم. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك  

ك اىل يد الفلسطينيني. فقال هلم شمشون احلفوا يل انكم انتم ال تقعون عيّل. فكلموه قائلني  ونسلم 

كال. ولكننا نوثقك ونسلمك اىل يدهم وقتال ال نقتلك. فاوثقوه بحبلني جديدين واصعدوه من  
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عىل    الصخرة. وملا جاء اىل حلي صاح الفلسطينيني للقائه. فحّل عليه روح الرب فكان احلبالن اللذان 

ذراعيه ككتان احرق بالنار فانحّل الوثاق عن يديه. ووجد حلي محار طرّيا فمّد يده واخذه ورضب به  

الف رجل. فقال شمشون بلحي محار كومة كومتني. بلحي محار قتلت الف رجل. وملا فرغ من  

 ( 17- 9/ 15الكالم رمى اللحي من يده ودعا ذلك املكان رمت حلي()القضاة: 

اهد البطولية.. كيف يقطع احلبل.. وكيف يقيض بلحي محار عىل ألف  هل رأيت هذه املش 

رجل..  وكل ذلك بعد أن حل عليه روح الرب.. لست أدري هل حل عليه روح الرب أم أرواح  

 الشياطني؟ 

الكتاب املقدس يعترب هذا املجرم خملصا.. كام نعترب نحن املسيح خملصا.. اسمع:) ثم عطش  

جعلت بيد عبدك هذا اخلالص العظيم واآلن اموت من العطش   جدا فدعا الرب وقال انك قد 

واسقط بيد الغلف. فشّق اهلل الكّفة التي يف حلي فخرج منها ماء فرشب ورجعت روحه فانتعش.  

 (  19- 18/ 15لذلك دعا اسمه عني هّقوري التي يف حلي اىل هذا اليوم()القضاة: 

 هل سمعت هذه اخلرافات؟ أهذا كتاب مقدس؟ 

لسورة من السور اخلاصة ببطولة شمشون بتكريم عظيم من اهلل له.. إن املجرم ال  ختتتم هذه ا 

يكرم بتكريم أعظم من أن جيعل قاضيا، وهذا ما حصل لشمشون.. ) وقَض الرسائيل يف ايام  

 ( 20/ 15الفلسطينيني عرشين سنة ()القضاة: 

ون، وتبدأ السورة  انتهت هذه السورة هنا.. لتبدأ السورة األخرية من السور املخصصة لشمش 

هبذا املشهد الدال عىل براعة االستهالل التي يتصف هبا الكتاب املقدس.. اسمع.. ) ثم ذهب  

 ( 1/ 16شمشون اىل غّزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل اليها()القضاة: 

هاهو البطل القايض يضم عىل جرائم القتل واإلفساد جريمة الزنا، ثم ال ينكر عليه الكتاب  

فعل فعله.. وإنام يميض ليحكي تدبريات الفلسطينييني املساكني، وكيف مل يكن الرب  املقدس أي 

 معهم.. وكيف كان مع املجرم املنحل. 
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اسمع:) فقيل للغّزيني: قد اتى شمشون اىل هنا. فاحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب املدينة  

شون اىل نصف الليل ثم قام يف نصف  فهدأوا الليل كله قائلني عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شم 

الليل واخذ مرصاعي باب املدينة والقائمتني وقلعهام مع العارضة ووضعها عىل كتفيه وصعد هبا اىل  

 (.. هذا مظهر آخر من مظاهر البطولة. 3- 2/ 16راس اجلبل الذي مقابل حربون( )القضاة: 

. اسمع:) وكان بعد ذلك انه  والكتاب املقدس ال يكتفي به، بل يضم إليه بطولته مع النساء. 

احب امرأة يف وادي سورق اسمها دليلة. فصعد اليها اقطاب الفلسطينيني وقالوا هلا متلقيه وانظري  

بامذا قوته العظيمة وبامذا نتمكن منه لكي نوثقه الذالله فنعطيك كل واحد الفا ومئة شاقل فضة.  

توثق الذاللك. فقال هلا شمشون اذا اوثقوين    فقالت دليلة لشمشون اخربين بامذا قوتك العظيمة وبامذا 

بسبعة اوتار طرية مل جتف اضعف واصري كواحد من الناس. فاصعد هلا اقطاب الفلسطينيني سبعة  

اوتار طرية مل جتف فاوثقته هباوالكمني البث عندها يف احلجرة. فقالت له الفلسطينيون عليك يا  

اذ شّم النار ومل تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها  شمشون. فقطع االوتار كام يقطع فتيل املشاقة 

قد ختلتني وكلمتني بالكذب. فاخربين اآلن بامذا توثق. فقال هلا اذا اوثقوين بحبال جديدة مل تستعمل  

اضعف واصري كواحد من الناس. فأخذت دليلة حباال جديدة واوثقته هبا وقالت له الفلسطينيون  

يف احلجرة. فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون  عليك يا شمشون. والكمني البث 

حتى اآلن ختلتني وكلمتني بالكذب. فاخربين بامذا توثق. فقال هلا اذا ضفرت سبع خصل رايس مع  

السدى. فمكنتها بالوتد وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج  

بك وقلبك ليس معي. هوذا ثالث مرات قد ختلتني ومل ختربين  والسدى. فقالت له كيف تقول اح 

بامذا قوتك العظيمة. وملا كانت تضايقه بكالمها كل يوم واحّلت عليه ضاقت نفسه اىل املوتفكشف هلا  

كل قلبه وقال هلا مل يعل موسى رايس الين نذير اهلل من بطن امي. فان حلقت تفارقني قويت واضعف  

ا رأت دليلة انه قد اخربها بكل ما بقلبه ارسلت فدعت اقطاب الفلسطينيني  واصري كاحد الناس. ومل 

وقالت اصعدوا هذه املرة فانه قد كشف يل كل قلبه. فصعد اليها اقطاب الفلسطينيني واصعدوا الفضة  
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بيدهم. وانامته عىل ركبتيها ودعت رجال وحلقت سبع خصل رأسه وابتدأت باذالله وفارقته قوته.  

ينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقال اخرج حسب كل مرة وانتفض. ومل  وقالت الفلسط 

 (  20- 4/ 16يعلم ان الرب قد فارقه ( )القضاة: 

هل رأيت روح الرب أين كان حاال من شمشون.. مل يكن حاال يف قلبه، وال يف عقله، بل كان  

 يف شعره.. نعم شعره هو مصدر بطولته..  

ما حصل له بعد ذلك ) فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا  يواصل الكتاب املقدس حكاية  

 ( 21/ 16به اىل غّزة واوثقوه بسالسل نحاس وكان يطحن يف بيت السجن( )القضاة: 

لكن البطل رسعان ما استعاد شعره ليقوم بعملية انتحارية.. عفوا بل استشهادية، كتلك  

ينكرها اليهود ونحن عليهم باعتبارها مناقضة  العمليات التي يقوم هبا الفلسطينيون املساكني، ثم 

لإلنسانية.. اسمع كيف يقوم شمشون هبذه العملية االستشهادية.. إنه أول من سن هذا النوع من  

 العمليات.. ال مع اجليوش، وإنام مع العامة البسطاء..  

سطينيني  اسمع ما يقول الكتاب املقدس:) وابتدأ شعر راسه ينبت بعد ان حلق واما اقطاب الفل 

فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون اهلهم ويفرحوا وقالوا قد دفع اهلنا ليدنا شمشون عدونا.  

وملا رآه الشعب جمدوا اهلهم الهنم قالوا قد دفع اهلنا ليدنا عدونا الذي خرب ارضنا وكثر قتالنا. وكان  

من بيت السجن فلعب امامهم  ملا طابت قلوهبم اهنم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا. فدعوا شمشون  

واوقفوه بني االعمدة. فقال شمشون للغالم املاسك بيده دعني املس االعمدة التي البيت قائم عليها  

الستند عليها. وكان البيت مملوءا رجاال ونساء وكان هناك مجيع اقطاب الفلسطينيني وعىل السطح  

ون الرب وقال يا سيدي الرب  نحو ثالثة آالف رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمش 

اذكرين وشددين يا اهلل هذه املرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عينّي من الفلسطينيني. وقبض شمشون  

عىل العمودين املتوسطني اللذين كان البيت قائام عليهام واستند عليهام الواحد بيمينه واآلخر بيساره.  

بقوة فسقط البيت عىل االقطاب وعىل كل  وقال شمشون لتمت نفيس مع الفلسطينيني. وانحنى 
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الشعب الذي فيه فكان املوتى الذين اماهتم يف موته اكثر من الذين اماهتم يف حياته. فنزل اخوته وكل  

بيت ابيه ومحلوه وصعدوا به ودفنوه بني رصعة واشتأول يف قرب منوح ابيه. وهو قَض الرسائيل  

 ( 31- 22/ 16عرشين سنة )القضاة: 

وقال: هكذا ينتهي هذا الفيلم، ويسدل الستار عىل املجرم القايض الزاين الذي    تنفس الصعداء، 

مل يكتف بام فعله يف حياته من جرائم ليضم إليها عند موته جريمة قتل اآلالف من الرجال والنساء..  

 ته(  والكتاب املقدس يفخر ببطوالته وبأن ) املوتى الذين اماهتم يف موته اكثر من الذين اماهتم يف حيا 

 أي رب يمكن أن يقبل هذا.. أو أن يقول هذا.. أو أن يرَض هبذا!؟  

سكت قليال، ثم قال: ليس شمشون هو البطل الوحيد يف الكتاب املقدس.. هناك غريه.. هناك    

( فكم كان   8/ 23( 2البطل يوشيبا الذي ) هز رحمه عىل ثامنامئة قتلهم دفعة واحدة () صموئيل ) 

 طول هذا الرمح؟ وكيف تم هذا!؟  

(  1واحدة، وهبزة رمح. )انظر أيام ) وهناك أبيشاي ويشبعام، فكالمها قتل ثالثامئة دفعة 

11 /11  ،20 ) 

(.  31/ 3وهناك شمجر بن عناة قتل من الفلسطينيني ستامئة رجل بمنساس البقر )انظر القضاة  

 كيف حيصل هذا؟ كيف مل هيربوا؟ هل انتظر كل منهم دوره!؟  

الوجبة   ليست البطولة يف القتل فقط.. هناك بطولة أخرى يف األكل.. لقد ذكر الكتاب املقدس 

الدسمة التي كان يأكلها سليامن احلكيم كل يوم.. اسمع:) كان طعام سليامن لليوم الواحد ثالثني  

كرسميذ، وستني كر دقيق، وعرش ثريان مسمنة، وعرشين ثورًا من املراعي، ومائة خروف عدا  

 ( 23  -   22/ 4(  1األيائل والياممري واألوز املسمن () ملوك ) 

: هذا غيض من فيض من بطوالت الكتاب املقدس.. فإن شئت  وضع يده عىل رأسه.. وقال 

 املزيد، فعد لتقرأه من جديد. 

 : العلم 
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سكت قليال، ثم قال: دعنا من كل هذه اخلرافات، ولنبحث يف علوم الكتاب املقدس.. علم اهلل  

 البد أن يظهر أثره يف كتابه..  

كنهم وقعوا يف خرافات كثرية  لنبحث يف علم الفلك، ذلك العلم الذي اهتم به السابقون.. ول 

 بسب إعامل عقوهلم وخميالهتم..  

 لننظر ما يقول كالم اهلل الوحيد يف هذا.. ولنفتح الكتاب املقدس من أوله.. من سفر التكوين..  

فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ اإلصحاح األول كامال:) يف البدء خلق اهلل السموات  

عىل وجه الغمر ظلمة وروح اهلل يرف عىل وجه املياه. وقال  واالرض. وكانت االرض خربة وخالية و 

اهلل ليكن نور فكان نور. وراى اهلل النور انه حسن.وفصل اهلل بني النور والظلمة. ودعا اهلل النور هنارا  

والظلمة دعاها ليال.وكان مساء وكان صباح يوما واحدا  وقال اهلل ليكن جلد يف وسط املياه.وليكن  

 (  .. ه ومياه.  فعمل اهلل اجللد وفصل بني املياه التي حتت اجللد واملياه التي فوق اجللد فاصال بني ميا 

أغلق الكتاب، وقال: هكذا يصف الكتاب املقدس بداية اخللق..  بعد أن أهنى قراءة اإلصحاح  

 وهو يذكر أن السموات واألرض خلقت يف ستة أيام. 

ِذي َخَلَق   }لقد ورد فيه هذا النص: وجدت املجال للكالم، فقلت: وهكذا قال القرآن..  اهللَّ  الَّ

ْم ِمْن د ونِِه ِمْن   اٍم ث مَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش َما َلك  اَم يِف ِستَِّة َأيَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه  َويِلٍّ َوال َشِفيٍع  السَّ

ونَ  ر   ( 4)السجدة: {َأَفال َتَتَذكَّ

ة خمتلف متاما.. وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخرب عن سعة  قال: ال.. كالم القرآن يف املسأل 

اَمَواِت   }القدرة اإلهلية التي مل يصبها أي مشقة يف كل ذلك.. اسمع ما يقول القرآن:  َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ

وٍب  غ  َنا ِمْن ل  اٍم َوَما َمسَّ اَم يِف ِستَِّة َأيَّ لتوراة تقول:) وفرغ اهلل يف  ( بينام نرى ا 38)ّق: {َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه 

اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح يف اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل وبارك اهلل اليوم  

 ( 3- 2/ 2السابع وقدسه.ألنه فيه اسرتاح من مجيع عمله الذي عمل اهلل خالقا ()تكوين: 

والثاين أن اليوم يف هذه اآليات ورد مطلقا، فلم يذكر فيه الصباح واملساء كام يف التوراة، باإلضافة  
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إىل أن اليوم يف لغة العرب، ويف لغة القرآن يعني مرحلة زمنية.. وكأن القرآن يذكر لنا أن السموات  

 واألرض خلقت يف ست مراحل زمنية. 

يه اليوم الواحد يساوي ألف سنة أو مخسني ألف سنة  القرآن يدل عىل هذا املعنى، فأنت جتد ف 

ِْلَف اهللَّ  َوْعَده  َوِإنَّ َيْومًا ِعنَْد   }عند اهلل.. اسمع نص القرآن يف ذلك:  َوَيْسَتْعِجل وَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْن خي 

ونَ  دُّ ج  املاَْلِئَكة  وَ  }(.. وفيه: 47)احلج: {َربَِّك َكَأْلِف َسَنٍة مِمَّا َتع  ه   َتْعر  وح  ِإَلْيِه يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَدار  الرُّ

 ( 4)املعارج: {مَخِْسنَي َأْلَف َسَنةٍ 

باإلضافة إىل أن القرآن يعترب ما حيدث يف القيامة من أحداث طويلة تستغرق آالف السنني يوما  

ْقَبل    }واحدا، فيقول:  ِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َوال ي  وا َيْومًا ال جَتْ ق  ْؤَخذ  ِمْنَها َعْدٌل    َواتَّ ِمنَْها َشَفاَعٌة َوال ي 

ونَ  ْنرَص  ْم ي   ( 48)البقرة: {َوال ه 

 قلت: فأنت ترى يف التفاصيل التي ذكرهتا التوراة أخطاء علمية؟ 

قال: لست أنا الذي يقول ذلك.. بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك.. سأرضب لك مثال عىل  

  اليوم الثالث، بينام خلق الشمس والقمر يف اليوم الرابع. ذلك بام ذكرت التوراة أن األرض خلقت يف 

أنت تعلم أن األرض يف أصلها جزء من أمها الشمس.. وهذا يعني أهنا مل ختلق قلبها.. باإلضافة  

أن النبات والعشب والشجر خلقوا ىف اليوم الثالث،   13إىل  11إىل أن التوراة تذكر يف األعداد من 

 . 19إىل    14يف اليوم الرابع، كام ورد يف األعداد    أي قبل الشمس التي خلقت 

وأنت تعرف أن ذلك مستحيل.. فالنباتات واألشجار ال يمكن أن توجد بدون ضوء الشمس..  

 ال شك أنك تعرف نظرية التمثيل الضوئي. 

 قلت: لقد ورد يف القرآن مثل هذا اخلطأ.. بل لعله أعظم من خطأ التوراة. 

 تلك اجلائزة العظيمة التي أعددهتا ملن جيد تناقضا واحدا يف القرآن.   قال: ما هو؟.. اذكره لتنال 

ِذي َخَلَق األَْرَض يِف    }قلت: اسمع ما ورد يف القرآن حول هذا املوضوع:  وَن ِبالَّ ر  ْم َلَتْكف  ْل َأِئنَّك  ق 

َعل وَن َله  َأنَدادًا َذلَِك َربُّ اْلَعامَلنَِي )  َر ِفيَها  ( َوَجَعَل ِفيهَ 9َيْوَمنْيِ َوجَتْ ا َرَوايِسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ
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اِئِلنَي )  اٍم َسَواًء لِلسَّ ا يِف َأْرَبَعِة َأيَّ َخاٌن َفَقاَل هَلَا َولأَِلْرِض ِاْئِتَيا  10َأْقَواهَتَ  َوِهَي د 
ِ
اَمء ( ث مَّ اْسَتَوى ِإىَل السَّ

نَّ َسْبَع َساَمَواٍت يِف َيْوَمنْيِ  11ْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطائِِعنَي ) َطْوعًا َفَقاَل هَلَا َولأَِلْرِض ِاْئِتَيا طَ  ( َفَقَضاه 

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفظًا َذلَِك َتْقِدير  اْلَعِزيِز الْ  اَمَء الدُّ نَّا السَّ  َأْمَرَها َوَزيَّ
ٍ
لِّ َساَمء َعِليِم  َوَأْوَحى يِف ك 

 )فصلت( {( 12) 

هذا صحيح.. عندما نجمع هذه األيام من دون أن يكون معنا وعي نجمع به نحصل    قال: نعم.. 

عىل ثامنية أيام.. مع أن القرآن ذكر يف كل املواضع أنه خلق الساموات واألرض يف ستة أيام.. هذا هو  

 التناقض الذي تقصده.. وهذا هو التناقض الذي يمأل قومنا به األرض ضجيجا. 

 كيف ال تسلم به؟ قلت: هو تناقض واضح.. ف 

قال: أنا موثق صادق.. وال يمكنني أن أخون احلقيقة ألن الذي يقول هبا غريي.. لقد بحثت يف  

 هذه املسألة، وحلها ليس بالعويص. 

ذلك أن األيام األربعة األوىل هي حصيلة مجع اثنني واثنني، فقد خلق اهلل ـ بحسب القرآن ـ  

فيها الروايس التي هي اجلبال، ووضع فيها بركتها من املاء،  األرض خلقا أوليا يف يومني، ثم جعل 

والزرع، وما ادخره فيها من األرزاق يف يومني آخرين، فكانت أربعة أيام وهذا ما نص عليه القرآن يف  

ا يِف َأْرَبعَ  }قوله:  َر ِفيَها َأْقَواهَتَ اٍم َسَواًء  َوَجَعَل ِفيَها َرَوايِسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ ِة َأيَّ

ائِِلنيَ   ( 10)فصلت: {لِلسَّ

وهذه األيام األربعة هي حصيلة اليومني األولني، ويومني آخرين، فيكون املجموع أربعة..  

وليست هذه األربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة عىل اليومني األولني.. ومن هنا جاء اخلطأ..  

 ات يف يومني، فيكون املجموع ستة أيام بجمع أربعة واثنني..  ثم إن اهللـ  بحسب القرآنـ  خلق السامو 

ال شك أنك مل تفهم ما قلت، سأرضب لك مثاال: لو أن رجال زار مرص، فقال: زرت مرصا،  

فتجولت يف القاهرة يف يومني، وأهنيت جولتي يف اإلسكندرية يف أربعة أيام ثم عدت إىل بلدي.. ال  

بعة أيام فقط، وليس ستة أيام ألن قوله: يف يومني يف أربعة أيام،  شك أن هذا مل يمكث يف مرص إال أر 
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 يعني يومني يف القاهرة ويومني يف اإلسكندرية..  

ويشبه هذا ما ورد يف احلديث من قول حممد:) إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما  

مجيعه يف أربعني يوما فقط،  نطفة، ثم يكون علقة يف مثل ذلك، ثم يكون مضغة يف مثل ذلك ( فإن هذا  

وليس يف مائة وعرشين يوما، كام فهمه من فهمه خطأ، ويدل هلذا ما ورد من النصوص من أن اخللق  

 يتم بعد اثنني وأربعني يوما. 

سكت قليال، ثم قال: هلذه املسألة تفاصيل كثرية ال تربئ القرآن فقط من التناقض.. بل تربز  

نا.. ولعلك جتد يف مستقبل حياتك من الفلكيني من يرشحها  نواح من اإلعجاز لن أذكرها لك أ 

 .  ( 1) لك 

 
، وفيها إجابة أخرى نرى أهنا أرجح من هذه اإلجابة، وهي أن أيام اخللق من هذه السلسلةانظر: رسالة )معجزات علمية(      (  1)

وين العظيم الذي مأل الفضاء بالدخان الستة التي ذكرهتا الكتب املقدسة متثل املدة الزمنية التي تطلبها خلق الكون منذ االنفجار الك

َخاٌن َفَقاَل هَلَا َولأِْلَْرِض اْئِتيَا َطْوعًا   : تعاىلإىل أن يفنى اهلل هذا الكون ويعيده من حيث بدأ مصداقا لقوله   اَمِء َوِهَي د  ث مَّ اْستََوى إِىَل السَّ

ه  َوْعدًا َعَليْنَا : ىلتعا (، وقوله  11َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتيَْنا َطائِِعنَي( )فصلت: َل َخْلٍق ن ِعيد  ت ِب َكاَم َبَدْأَنا َأوَّ ِجلِّ لِْلك  اَمَء َكَطيِّ السِّ َيْوَم َنْطِوي السَّ

نَّا َفاِعلِنَي( )االنبياء:  (104إِنَّا ك 

األرض إىل فرتتني: مها وقد تفرد القرآن الكريم خالفا للكتاب املقدس بأنه قسم فرتة الستة أيام التي خلق اهلل هبا الساموات و

فرتة خلق األرض األولية وكذلك الساموات والتي استغرقت يومني من هذه األيام الستة، وفرتة تقدير األقوات يف هذه األرض، 

 والتي استغرقت األيام األربعة املتبقية.

الدخان إىل أن أخذت موقعها يف مدار ففرتة خلق األرض األولية متثل املدة الزمنية التي مرت عىل األرض منذ أن كانت يف حالة  

 ثابت حول الشمس عىل شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل.

ل أما فرتة تقدير األقوات فهي األيام األربعة املتبقية من أيام اخللق وقد حدد اهلل عالمة بارزة  لبداية هذه األيام األربعة التي أكم

 تكون اجلبال فوق سطح األرض. اهلل فيها جتهيز األرض وهذه العالمة هي

ومن الطبيعي أن تكون اجلبال أول ما ظهر عىل سطح األرض وبالتايل أول أحداث هتيئة األرض فاألرض كانت قبل ذلك كرة 

ملساء وسطحها حار جدا وشبه سائل وكانت تغيل وتفور بسبب احلرارة الشديدة التي يف باطنها كام سيكون مصريها عند قيام الساعة 

َها َقاعًا َصْفَصفًا ال َتَرى فِيَها ِعَوجًا َوال أَ  : تعاىله لقول َها َريبِّ َنْسفًا َفيََذر  ْل َينِْسف  َباِل َفق   ( 107-105ْمتًا( )طـه:(َوَيْسَألوَنَك َعِن اجْلِ

وكلمة األقوات يف اآلية تعني كل ما يلزم من  رشوط ظهور احلياة عىل سطح األرض، فالقوت للكائن احلي هو ما يلزمه من 

 طعام يبقيه عىل قيد احلياة. 
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 قلت: لدي نص آخر يدل عىل خمالفة القرآن للعلم ال يمكنك أن جتادل فيه. 

 قال: وما هو؟ 

 قلت: أليست األرض هي التي تدور حول الشمس؟ 

 قال: بىل.. ال شك يف ذلك. 

 حول األرض. قلت: ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي التي تدور  

 قال: أين هذا.. لقد قرأت القرآن.. بل أحفظ الكثري منه، ومل أسمع نصا حيوي هذه اخلرافة. 

 قلت: لو تأملت جيدا لوجدهتا واضحة للعيان..إهنا يف سورة الكهف..  

ب  يِف َعنْيٍ   }ضحك، وقال: تقصد ما ورد يف قوله:  ْمِس َوَجَدَها َتْغر   مَحَِئٍة  َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

ْسنًا( )الكه  ا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ح  َب َوِإمَّ َعذِّ ا َأْن ت   ِإمَّ
ْلَنا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ   }(، وفيها: 86ف: َوَوَجَد ِعنَْدَها َقْومًا ق 

وهِنَ  ْمِس َوَجَدَها َتْطل ع  َعىَل َقْوٍم مَلْ َنْجَعْل هَل ْم ِمْن د   (؟ 90ا ِسرْتًا( )الكهف: َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ

 قلت: أجل.. فهذا خمالف للعلم الثابت، ذلك ألن الشمس ال تغرب يف عني ..  

 ابتسم، وقال: لقد ذكرتني بحادثة قبل سنوات ترتبط هبذا. 

 قلت: ما الذي حصل؟ 

قال: لقد تقدم أحدهم لينال تلك اجلائزة بسبب هذا االكتشاف العظيم.. ولكنه ما إن كاد ينال  

 
ويف هذه األيام األربعة التي قّدر اهلل فيها أقوات األرض تكونت اجلبال والقارات واملحيطات والبحريات واألهنار وتشكل 

اجلوي الذي بدأ بحامية األرض من بقايا الشهب التي كانت ترشق األرض من الفضاء اخلارجي وامتأل كذلك بمختلف الغالف 

 أنواع الغازات التي ستلزم حلياة الكائنات احلية. 

واحليوانات  وبعد أن وفر اهلل  كل أسباب احلياة عىل هذه األرض بدأت احلياة األولية بالظهور عليها، ومن ثم خلق اهلل النباتات

 ومن ثم خلق اهلل اإلنسان يف آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام اخللق كام جاء ذلك يف األحاديث النبوية. 

وقد متكن العلامء يف خمتلف التخصصات من رسم صورة واضحة وتفصيلية جلميع األحداث التي مرت عىل األرض منذ أن 

 الشكل البديع التي هي عليه اآلن. كانت كرة ملتهبة إىل أن أصبحت عىل هذا

انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف كتاب: بداية اخللق يف القرآن الكريم، د. منصور العبادي، دار الفالح للنرش والتوزيع، عامن، 

 م.2006األردن، طبعة 
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ه حتى شعرت بصوته يتغري.. ونرباته ترجتف.. ثم بكى.. وصاح: ال أريدها.. خذوها أنتم..  ما طلب 

 ثم خرج.. ومن ذلك اليوم مل أره. .  خذوها أنتم.. ال يمكن هلذه اجلائزة أن يأخذها أحد من الناس. 

 قلت: مل أفهم القصة.. وما عالقتها هبذا؟ 

جدته سببا معقوال.. إن الرجل كان  قال: لقد بحثت يف السبب الذي جعله يقول هذا.. فو 

صادقا.. ولكنه يف نفس الوقت كان حمتاجا.. فأراد أن يضحي بصدقه من أجل حاجته، ولكن اهلل  

 وقاه من ذلك.. لقد أنجاه صدقه. 

 قلت: دعنا من حديث الرجل.. واذكر لنا ما وجدت أنت. 

نا اسم املكان الذي ذهب إليه  قال: أنت تعرف القرآن.. هو ال هيتم بالتفاصيل.. فلهذا مل يذكر ل 

ذو القرنني، واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه، أو عىل األقل تعرف بطبيعة املنطقة التي  

 ذهب إليها. 

 قلت: مل أفهم. 

 قال: أمل يكن الناس.. ولعلهم ال زالوا يستدلون بالنجوم. 

وَن( )النحل: َوَعالَماٍت َوِب   }قلت: أجل.. وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله:  ْم هَيَْتد   ( 16النَّْجِم ه 

قال: فهل ترى النجم ينزل إىل األرض ليصبح الفتة تدل عىل املكان، أو إشارة مرور تدل عىل  

 االجتاه؟ 

 قلت: يستحيل ذلك.. فأين منا النجوم؟ 

 قال: فام مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟ 

يستدلون من خالهلا عىل األرض، فيفرقون بني  قلت: بام أن لبعض النجوم مواقع معينة، فهم 

 االجتاهات. 

 قال: وهكذا هذا األمر..  

 قلت: مل أفهم. 
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 قال: ألست ترى السواح يقصدون الشواطئ مع غروب الشمس؟ 

 قلت: بىل..  

 قال: مل؟ 

قلت: يدهشهم مجال الشمس وهي تغرب يف البحر.. لكأن البحر يبتلعها.. أو لكأهنا تغتسل  

 بامئه. 

 ل حيصل ذلك فعال؟ قال: فه 

 قلت: ال.. هذا ما نراه. 

قال: لقد فعل القرآن هذا.. لقد عرب القرآن عن الرؤية البرصية ليدل من خالهلا عىل املكان الذي  

 قصده ذو القرنني، ومل يقصد أن الشمس بجرمها تغوص يف ذلك املوضع بعينه. 

أتدري.. لقد فهم املسلمون البسطاء هذا.. مع أن العلم مل يكشف هلم يف ذلك احلني ما كشف  

 لنا..  

م( عن بعض العلامء تفسرًيا هلذه الرؤية، متسًقا  1114ـ 1037هـ / 507ـ 429لقد نقل القفال ) 

مغرًبا حتى  مع احلقيقة العلمية، فقال:) ليس املراد أنه ) أى ذو القرنني ( انتهى إىل الشمس مرشًقا و 

ها.. فهى أعظم من أن تدخل ىف عني من عيون األرض، بل هى أكرب من   وصل إىل ِجْرمها ومسَّ

األرض أضعاًفا مضاعفة. وإنام املراد أنه انتهى إىل آخر العامرة ) أى البقاع املعمورة واملأهولة ( من  

ام أنا نشاهدها ىف األرض  جهة املغرب ومن جهة املرشق، فوجدها ىف رأى العني تغرب ىف عني محئة، ك 

َوَجَدَها َتْطل ع  َعىَل َقْوٍم مَلْ َنْجَعْل هَل ْم ِمْن د وهِنَا   }امللساء كأهنا تدخل ىف األرض، وهلذا قال: 

( ومل يرد أهنا تطلع عليهم بأن متاّسهم وتالصقهم، بل أراد أهنم أول من تطلع  90ِسرْتًا()الكهف: 

    ( 1) عليهم ( 

 
 . 49/   11القرطبى، اجلامع ألحكام القرآن، ( 1)
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 : التاريخ 

ثم قال: دعنا من هذا، ولنبحث يف تواريخ الكتاب املقدس.. ال شك أن اهلل يعرف  سكت قليال،  

تفاصيل املايض، كام يعرف تفاصيل احلارض واملستقبل، وال يمكن أن يسجل يف كلامته املقدسة ما  

 يتناقض مع املايض أو احلارض أو املستقبل. 

(.. لقد ذكر  2/ 1ورد يف )متى:  فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع عن تاريخ ميالد املسيح كام  

ود َس.  ِة َعىَل َعْهِد امْلَلِِك ِهري  وِديَّ  أن املسيح ولد يف ِمنَْطَقِة اْلَيه 

قبل امليالد، لذلك قد يكون    4قبل امليالد اىل    37التاريخ يقول: إن هريودس هو الذي حكم من  

 قبل امليالد.    4- 6املسيح قد ولد ما بني  

املسيح و لد يف عهد إحصاء السكان، والذي كان فيه  كريينيوس واليا    بينام يذكر إنجيل لوقا أن 

(:) ويف تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيرص بأن  2/ 2عىل سوريا.. اسمع ما ورد يف )لوقا: 

 يكتتب كل املسكونة (  

وهذا االكتتاب األول جرى اذ كان كريينيوس وايل سورية، و قد حصل هذا اإلحصاء ما بني  

بعد امليالد حسب بعض الوثائق التارخيية، أي بعد ميض عرش سنوات عىل موت   7- 6سنة 

 هريودوس. 

ومن تلك الوثائق ما ذكره املؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا اإلحصاء، وتويل كريينيوس  

 للوالية. 

هناك تناقض  واضح بني اإلنجيلنِي.. فهنالك فرق زمني مدته عرشة سنوات بني الرواية   

يف اإلنجيل املنسوب إىل متى،  و الرواية املوجودة يف اإلنجيل املنسوب إىل لوقا حول والدة    املوجودة 

 املسيح.  

 سكت قليال، ثم قال: اسمع ما ورد يف إنجيل متى. 

فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ:) وعندما أدرك هريودس أن املجوس سخروا منه، استوىل عليه  
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بيان يف بيت حلم وجوارها، من ابن سنتني فام دون، بحسب  الغضب الشديد، فأرسل وقتل مجيع الص 

زمن ظهور النجم كام حتققه من املجوس عندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرميا القائل: )رصاخ سمع من  

 الرامة: بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي عىل أوالدها، وتأبى أن تتعزى، ألهنم قد رحلوا (  

نفرد إنجيل متى هبذه الرواية، وهذه احلادثه مل يذكرها  أغلق الكتاب املقدس، وقال: لقد ا 

التاريخ، بل إنه لو قام هريودوس بأمر كهذا لقامت عليه قائمة اليهود، ولقاموا بعزله.. بل إن املؤرخ  

اليهودي يوسيفوس مل  يذكر هذه احلادثه مع كونه كان يذكر كل صغرية و كبريه هلريودوس بسبب  

 كرهه له. 

ا كله فإن إنجيل متى يعتمد عىل النبوءة املزعومه يف  سفر ارمياء النبي مع أن هذه  باإلضافه اىل هذ 

 النبوءة ليس فيها إي دليل عىل ذلك. 

(:) وهذا ما يعلنه الرب: )قد تردد يف الرامة صوت  15/ 31اسمع النبوءة من سفر )ارمياء: 

غري موجودين(. وهذا ما يعلنه    ندب وبكاء مر. راحيل تنوح عىل أبنائها وتأبى أن تتعزى عنهم ألهنم 

الرب: )كفي صوتك عن البكاء وعينيك عن العربات ألن لعملك ثوابا(، يقول الرب، )إذ البد أن  

 يرجع أوالدك من أرض العدو. فلغدك رجاء(، يقول الرب، )إذ سريجع أوالدك إىل موطنهم (  

هذه النبوءة ليست كام فهمه متى.. كل ما يف األمر أن هذا السفر يتحدث عن بكاء راحيل عىل  

بنى إرسائيل بعد سبيهم.. وليس يف النص أي نبوة عن املسيح القادم، بل ليس فيها أي إشارة اىل ذبح  

سفر ارمياء  الصبيان.. والراجح أن كاتب انجيل متى قام بتأليف هذه الرواية، وكان النص الوارد يف  

 أحد مصادره املعتمده يف اخرتاعها.  

سكت قليال، ثم قال: اسمع ما يقول متى عن ستار اهليكل املنشق وقارن بينه وبني ما يقول  

 املؤرخون..  

فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ:) ومن الساعة الثانية عرشة ظهرا إىل الساعة الثالثة بعد الظهر،  

حو الساعة الثالثة رصخ يسوع بصوت عظيم: )إييل، إييل، ملا  حل الظالم عىل األرض كلها ون 
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شبقتني؟( أي: )إهلي، إهلي، ملاذا تركتني؟( فلام سمعه بعض الواقفني هناك، قالوا: )إنه ينادي إيليا!(  

فركض واحد منهم، وأخذ إسفنجة غمسها يف اخلل، وثبتها عىل قصبة وقدم إليه ليرشب؛ ولكن  

ه! لنر هل يأيت إيليا ليخلصه!( فرصخ يسوع مرة أخرى بصوت عظيم،  الباقني قالوا: )دعه وشأن 

وأسلم الروح وإذا ستار اهليكل قد انشق شطرين، من األعىل إىل األسفل، وتزلزلت األرض،  

وتشققت الصخور، وتفتحت القبور، وقامت أجساد كثرية لقديسني كانوا قد رقدوا؛ وإذ خرجوا من  

 ( 53- 45/ 3بعد قيامة يسوع، ورآهم كثريون )متى: القبور، دخلوا املدينة املقدسة  

لقد ذكر متى حلول الظالم عىل األرض كلها، و هي حادثه مل يذكرها إال متى.. باإلضافه إىل أن  

املؤرخني الرومان و اليهود الذين عاينوا ذلك العرص مل يذكروها، بل مل ترد يف أي خمطوطه تارخييه يف  

 م حل عىل كل األرض. العامل مع أن النص يذكر أن الظال 

ثم يذكر حوادث كثرية ليس هنالك أي ذكر هلذه االحداث يف كتب التاريخ.. ومل خيربنا الكاتب  

ماذا حدث للقديسيني الذين قاموا، وهل رجعوا إىل قبورهم بعد أن  رآهم كثريون أم أهنم عاشوا، ثم  

 كثرية.. العقل يتيه يف البحث عنها.   ماتوا، ومل يذكر لنا من هم هؤالء القديسني.. ومل يذكر لنا أشياء 

 سكت قليال، ثم قال ـ وكأنه خياطب نفسه ـ: هل استوىل بختنرص عىل مرص؟ 

 ثم أجاب نفسه: الكتاب املقدس يقول ذلك..  

(:) الكلمة التي تكلم هبا الرب اىل    26- 13/    46فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من )أرميا:  

لك بابل ليرضب ارض مرص اخربوا يف مرص واسمعوا يف جمدل  ارميا النبي يف جميء نبوخذ نرص م 

واسمعوا يف نوف ويف حتفنحيس قولوا انتصب وهتيأ الن السيف ياكل حواليك ملاذا انطرح  

مقتدروك. ال يقفون الن الرب قد طرحهم. كثر العاثرين حتى يسقط الواحد عىل صاحبه ويقولوا  

وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك فرعون ملك مرص    قوموا فنرجع اىل شعبنا واىل ارض ميالدنا من 

هالك. قد فات امليعاد حّي انا يقول امللك رب اجلنود اسمه كتابور بني اجلبال وككرمل عند البحر  

يأيت اصنعي لنفسك أهبة جالء ايتها البنت الساكنة مرص الن نوف تصري خربة وحترق فال ساكن  
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جاء جاء ايضا متسأجروها يف وسطها كعجول صرية.   مرص عجلة حسنة جدا. اهلالك من الشامل 

الهنم هم ايضا يرتدون هيربون معا. مل يقفوا الن يوم هالكهم اتى عليهم وقت عقاهبم صوهتا يميش  

كحية الهنم يسريون بجيش وقد جاءوا اليها بالفؤوس كمحتطبي حطب يقطعون وعرها يقول الرب  

جلراد وال عدد هلم قد أخزيت بنت مرص ودفعت ليد  وان يكن ال حيىص الهنم قد كثروا اكثر من ا 

شعب الشامل.  قال رب اجلنود اله ارسائيل. هانذا اعاقب آمون نو وفرعون ومرص وآهلتها وملوكها  

فرعون واملتوكلني عليه. وادفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذرارص ملك بابل وليد عبيده. ثم  

 رب (  بعد ذلك تسكن كااليام القديمة يقول ال 

هذا ما قاله الكتاب املقدس، ولكن التاريخ يقول غري هذا.. إن التاريخ يذكر أن نبوخذ نرص مل  

  601\600خيرب نوف ومل يستويل عىل مرص أبدا، قد قامت حرب مميتة بني نبوخذ نرص ومرص سنة  

 دخلها.   وقد عانى كثريا من هذه املعركة ورجع لبالده للعالج، ومل يرد أي مكان يف التاريخ أنه 

 قلت: لقد وقع القرآن يف مثل هذه األخطاء التارخيية. 

 قال: أين.. أخربين لتنال جائزتك.. وإياك ان تسخر مني كام سخر غريك. 

َوَقاَل ِفْرَعْون  َيا    }: قلت: لقد ذكر القرآن أن وزير فرعون يقال له )هامان(.. اسمع ما يقول القرآن 

َا املأََْل  َما َعِلْمت  َلك   وَس َأهيُّ حًا َلَعيلِّ َأطَّلِع  ِإىَل ِإَلِه م  ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَمان  َعىَل الطِّنِي َفاْجَعْل يِل رَصْ ى  ْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيِ

نُّه  ِمَن اْلَكاِذِبنَي( )القصص:  حًا َلَعيلِّ َأْبل غ    }، واسمع: ( 38َوِإينِّ أَلَظ  َوَقاَل ِفْرَعْون  َيا َهاَمان  اْبِن يِل رَصْ

 ( 36اأْلَْسَباَب( )غافر: 

 قال: وما يف ذلك؟.. هل ترى عجبا يف كون اسمه هامان؟ 

قلت: أجل.. هامان املذكور يف القرآن يف ستة مواضع خمتلفة كأحد املقربني إىل فرعون ليس له  

وجود إال يف آيات القرآن.. ذلك أن التوراة مل تذكر أن هامان كان يف حياة موسى عىل اإلطالق.. هي  

ذكر إال هامان الذي كان وزيرًا وخليال ألحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيس،  مل ت 

 أفليس هذا خطأ تارخييا عظيام؟ 
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ابتسم، وقال: ومن قال لنا بأن التوارة استوعبت كل ما يتعلق بفرعون.. أمل يضف القرآن الكثري  

 من املعلومات التي أغفل الكتاب املقدس ذكرها؟ 

يات تليت عىل اليهود يف زمن حممد، وكان فيهم العلامء واألحبار فلم ينكر أحد  ثم إن هذه اآل 

 منهم هذا األمر. 

 ثم من من أخربك بأن هامان كان وزيرًا لفرعون؟ 

 قلت: القرآن يقول ذلك. 

 قال: وفرعون.. هل كان اسم شخص.. أم كان لقبا للحاكم؟ 

 قلت: بل كان لقبا للحاكم..  

 ك لقبا ال اسام. قال: فقد يكون هامان كذل 

سكت قليال، ثم قال: لقد ذكرتني برجل جاءين ذات مرة بنفس ما طرحته من الشبهة، وكان  

 غرضه تلك اجلائزة. 

 قلت: هل بكى هو اآلخر، وتركها؟ 

قال: ال.. لقد استمر جيادل عن شبهته.. لكن لست أدري كيف التفت إىل جريدة كان حيملها  

، فوجدت هيا ما مألين عجبا، فأريته إياه، فقرأه، ثم انرصف  معه، وطلبت منه أن يسلمني ألقرأها 

 خجال من نفسه. 

 قلت: وما كان يف اجلريدة مما جعله خيجل من نفسه؟ 

قال: لقد كان فيها مقال مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية تارخيية  

 ي هذه. كشفت اآلثار عن وجودها.. أنا ال أزال أحتفظ بنص املقال يف خزانت 

سار خطوات، وأتى باملقال، وراح يقرؤه عيل:) لقد شكك البعض يف شخصية هامان.. واعتربه  

شخصية خرافية ال وجود هلا.. ولكن هذه االدعاءات سقطت بعد فك طالسم األبجدية  

سنة تقريبًا، واسم هامان قد أكتشف يف املخطوطات القديمةـ وقبل   200اهلريوغليفية املرصية قبل 
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  1799كتشافات مل يكن شئ معروف عن التاريخ الفرعوين، ولغز اهلريوغليفية تم حله سنة  هذه اال 

قبل امليالد، وتعود أمهية هذا احلجر بأنه كتب بثالث   196باكتشاف حجر رشيد الذي يعود اىل 

من  لغات: اللغة اهلريوغليفية والديموقيطية واليونانية وبمساعدة اليونانية تم فك لغز اهلريوغليفية 

قبل شاملبيون، وبعدها تم معرفة الكثري حول تاريخ الفراعنة، وخالل ترمجة نقش من النقوش  

املرصية القديمة تم الكشف عن اسم ) هامان ( وهذا االسم أشري إليه يف لوح أثري يف متحف هوف  

قي  يف فينا، ويف جمموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان يف زمن تواجد موسى يف مرص، وقد ر  

 إىل أن أصبح مديرًا ملشاريع امللك األثرية. 

الكثري من  (،  Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses II K.A. Kitchenوقد سجل كتاب ) 

  Amen em inet:) كان الشاب آمن ) = هامن / هامان ( ام اينت  ( 1) املعلومات عن هامان: منها  

( ورفيق صباه، فلام أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح    2يف مثل سن األمري ) رمسيس  

 الفتى بالتبعية رفيقه وتابعه ففتح له الطريق ملستقبل زاهر وهي ما حتقق فعال.  

) هامان ( أقارب ذوو نفوذ منهم عمه ) لعله ِمنموسى،    Amen em inetوكان آلمن ام اينت  

Minmose  ري كهنة اإلله مني واإلهلة ايزيس بقفط ) شامل طيبة ( وقائد ( كبCommandant  

 فيالق النوبة، أي الساعد األيمن لنائب امللك يف النوبة.  

  Amen em inetومنهم الفتى باكن خنسو ) والده بارس وزير اجلنوب وابن عم آمن ام اينت  

ذلك بالسلك الكهنويت املستديم يف  ( مدرب اخليول امللكية الذي التحق بعد  242) هامان ( ص 

 خدمة آمون بطيبة. 

)    Amen em inetويف موضع آخر من الكتاب قال: رّقى امللك رفيق طفولته آمن ام اينت  

 Superوناظر للخيل  Royal Charioteerهامان ( إىل وظيفة قائد املركبات امللكية 
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Intendent of Horse   (1 ) . 

وَن   }له: وهذا ما يشري إليه القرآن يف قو  ا َكان وا حَيَْذر  م مَّ ا ِمْنه  َ ن وَدمه  َون ِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج 

 (  6)القصص: {

ويف موضع آخر قال: وكان من علية القوم من اختذ من اخلدمة العسكرية ذريعة للوثوب إىل  

الوظائف املدنية العليا،وقد تعرفنا من هؤالء عىل..، وآمن ام اينت ) هامان ( القائد بسالح املركبات  

ة  ، بعدها عني مديرا للمصانع ) وزير صناع Chief of Medjay-Militiaثم ميليشيات املدجاي  

 )   (2 )  . 

أعاد املقال إىل مكانه، وقال: إن هذا النص ال يكشف عن تصحيح خطأ فقط، وإنام يكشف عن  

  }إعجاز تارخيي للقرآن.. فهامان يف هذه الوظيفة يتناسب معه متاما مع ما نص عليه القرآن يف قوله: 

ْم ِمْن ِإَلهٍ  َا املأََْل  َما َعِلْمت  َلك  حًا    َوَقاَل ِفْرَعْون  َيا َأهيُّ ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَمان  َعىَل الطِّنِي َفاْجَعْل يِل رَصْ َغرْيِ

نُّه  ِمَن اْلَكاِذِبنَي( )القصص:  وَسى َوِإينِّ أَلَظ  ِلع  ِإىَل ِإَلِه م   ( 38َلَعيلِّ َأطَّ

 قلت: لدي شبهة أخرى ال شك يف قوهتا، وهي مما حيرص قومنا عىل إشاعته. 

 قال: اذكرها.. وخذ جائزتك. 

قلت: لقد أخطأ القرآن خطأ عظيام حني اعترب مريم أختا هلارون، وهي بذلك تكون أختا  

ا )   }ملوسى.. اسمع:  وا َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِريًّ ِمل ه  َقال  وَن َما َكاَن  27َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها حَتْ ( َيا أ ْخَت َهار 

 َوَما َكاَنْت أ مُّ 
ٍ
 )مريم( {( 28ِك َبِغيًّا ) َأب وِك اْمَرَأ َسْوء

لقد خلط حممد بني مريم أم املسيح، ومريم أخرى كانت أخًتا هلارون الذى كان أًخا ملوسى  

 ومعارًصا له، وال يوجد مثل هذا التناقض ىف الكتاب املقدس. 

  َوَمْرَيمَ   }زيادة عىل ذلك، فإن الثابت ىف القرآن كام يف الكتاب املقدس أن مريم هى ابنة عمران..  
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ت ِبِه وَ  ا َوك  َ َقْت بَِكِلاَمِت َرهبِّ وِحَنا َوَصدَّ تِي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ر  َكاَنْت ِمَن  اْبَنَت ِعْمَراَن الَّ

(.. وعمران هذا هو من نسل داود أى من سبط ونسل هيوذا، وليس من سبط  12اْلَقانِِتنَي( )التحريم: 

 كيف اعتربها القرآن أختا هلارون؟ ونسل هارون سبط الالويني، ف 

 قال: ألست ترى فرقا بني اآليتني اللتني ذكرهتام؟ 

قلت: أي فرق تراه أنت.. أنا ال أرى إال أن األوىل ذكرت أن مريم أخت هلارون، وأما الثانية،  

 فذكرت أن عمران أب هلا. 

يف معرض عتاب اإلرسائيليني  قال: أما الثانية، فنعم.. وأما األوىل فلم تذكره تقريرا، وإنام ذكرته  

 ملريم، وهم يوبخوهنا. 

 قلت: وما الفرق بني هذين؟ 

قال: الفرق بينهام عظيم.. ألننا قد ننسب من نتهمه للفسقة، كام ننسب من نظن فيه الصالح إىل  

 الصديقني والقديسني. 

 قلت: أهذا ما يريد النص؟ 

ذكرواـ  من باب التخمنيـ  أن هارون  قال: هذا ما علل به بعضهم النص، وهو تعليل قوي، وقد  

 املشار إليه كان رجاًل فاسًقا، اشتهر بفسقه، فنسبها قومها إليه، إعالًنا عن إدانتهم هلا. 

وخالفهم آخرون فذكروا أن هارون كان رجاًل صاحًلا، مشهوًرا بالصالح والعفة.. فنسبها  

واستهزاء بدعواها الصالح والتقوى   قومها إليه سخرية منها، وهتكاًم عليها، وتعريًضا بام فعلت، 

 والتبتل ىف العبادة بينام هى ـ ىف زعمهم ـ قد محلت سفاًحا.. 

 قلت: كل هذه تعليالت ختمينية ال تنهض لنرصة القرآن. 

 قال: فلم يبق إال أن تكون مريم أختا حقيقية هلارون. 

 طواال. قلت: وبذلك يقع القرآن يف هذا اخلطأ العظيم، فهارون سبق مريم قرونا  

 قال: أليس يف الدنيا من له اسم هارون غري أخي موسى؟ 
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 قلت: ال.. ال زال الناس إىل اآلن يتسمون باسمه. 

 قال: فقد يكون ما ذكره القرآن عىل سبيل احلقيقة.. ال عىل سبيل املجاز. 

 قلت: ماذا تقصد؟ 

 قال: أن يكون ملريم أخ اسمه هارون. 

 ذلك. قلت: ولكن الكتاب املقدس مل يذكر  

قال: أنت تعلم أن الكتاب املقدس مل حيط بكل املعلومات التارخيية، باإلضافة إىل أن القرآن  

 يضيف كثريا ملا ورد يف قصصه، ويصحح منه ما ال يراه..  

ثم كيف نعترب الكتاب املقدس هو احلكم، وقد رأيتنا أخطاءه الكثرية، وتناقضاته الالحمدودة،  

 صه وتقصريه؟ أفال يمكن أن يكون هذا من نق 

 صمت قليال، ثم قال: لقد تذكرت..  

ذهب إىل اخلزانة، وأخرج كتابا، وقال: لقد أجاب حممد عن هذه الشبهة، وأرى أن ما يف إجابته  

 كاف عن كل ما قيل.. اسمع..  

راح يقرأ: روى أمحد ومسلم والرتمذي والنسائي وغريهم عن املغرية بن شعبة قال: بعثني  

فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: يا أخت هارون؟   - وكانوا نصارى  - نجران  إىل أهل  رسول اهلل 

  وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ يعرتضون عىل املغرية..  قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اهلل  

 :) أال أخربهتم أهنم كانوا يسمون باألنبياء والصاحلني قبلهم؟( فقال النبي  

 قلت: لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها. 

 قال بنوع من التثاقل: ما هي.. أرجو أن ال تكون مثل أخواهتا. 

َقْد َفَتنَّا   }: قلت: لقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بني إرسائيل، فقد جاء يف اآلية 

اِمِريُّ  م  السَّ   ( مع أن السامريني مل جييئوا إال بعد سبي بابل كام يف 85)طه: {َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَّه 

 ( 24:  16ملوك    1سفر ) 
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باإلضافة إىل ذلك، فإن مدينة السامرة املنسوب إليها السامري مل تكن موجودة آنذاك، بل هي  

 بعد موسى بمئات السنني. 

 قال: وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟ 

 قلت: ال.. ولكن النسبة إليها تكفي. 

 اسام؟ قال: ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة وليست  

 سكت، فقال: هل لديك إثبات بأن هذا االسم مل يعرف إال بعد بناء السامرة؟ 

 قلت: ليس لدي هذا اإلثبات. 

قال: وأنا لدي إثبات بأن هذا االسم عرف قبل بناء املدينة، فقد اشرتى عمري أحد ملوك بني  

ها معروفا، وقد  إرسائيل مكان هذه املدينة بوزنتني من الفضة من شخص اسمه سامر، ومل يكن اسم 

 سامها امللك: السامرة، باسم من اشرتاها منه، ثم جعلها عاصمة مملكة إرسائيل. 

 قلت: ولكن الرجل اسمه سامر، وليس السامري؟ 

قال: أنت تعلم أن نقل األسامء من لغة إىل لغة أخرى ال يسلم من مثل هذا الترصف، ثم ما أدرانا  

غرائبها، فإن أردت أن ترد عىل القرآن، فاذكر مصدرا آخر أكثر  بصدق ما تقول التوارة.. أنت تعرف  

 حتقيقا. 

باإلضافة إىل هذا.. أنت تعلم ما يقول الكتاب املقدس، فال تنظر القذى يف عني أخيك، وتنسى  

 اجلذع يف عينك. 

قلت: لدي شبهة أخرى.. فالقرآن يذكر عن طالوت أنه ابتىل جنوده بعدم الرشب من النهر، كام  

َب ِمْنه  َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن    }ه: يف قول  ْم ِبَنَهٍر َفَمْن رَشِ ْبَتِليك  مَلْ َيْطَعْمه   َفَلامَّ َفَصَل َطال وت  ِباجْل ن وِد َقاَل إِنَّ اهللََّ م 

ْم( )البقرة:  ب وا ِمْنه  ِإالَّ َقِلياًل ِمْنه  ْرَفًة ِبَيِدِه َفرَشِ َف غ   ( 249َفِإنَّه  ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغرَتَ

بينام يذكر الكتاب املقدس أن هذا ليس من فعل طالوت الذي هو شاول، وإنام هو من فعل  

() فنزل بالشعب اىل املاء.وقال الرب جلدعون كل من يلغ بلسانه  7 -   5:  7جدعون كام يف )القضاة  
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وا  من املاء كام يلغ الكلب فأوقفه وحده.وكذا كل من جثا عىل ركبتيه للرشب. وكان عدد الذين ولغ 

بيدهم اىل فمهم ثالث مئة رجل.واما باقي الشعب مجيعا فجثوا عىل ركبهم لرشب املاء. فقال الرب  

جلدعون بالثالث مئة الرجل الذين ولغوا اخلصكم وادفع املديانيني ليدك.واما سائر الشعب  

 فليذهبوا كل واحد اىل مكانه (  

ئيل األول الذى أورد قصة  قال: أنت تعلم أن سفر القضاة سفر تارخيى، ومثله سفر صمو 

 طالوت وداود.. فأى مانع من خطأ املؤرخ ىف نقل جزء من قصة إىل قصة أخرى مشاهبة هلا.  

 قلت: ولكنه الكتاب املقدس.. وليس كتاب تاريخ. 

قال: لقد علمت كثرة األخطاء الواردة يف هذا.. وال يمكن أن حتكم بكتاب حيوي كل تلك  

 حكمت بشهادات املجرمني لتثبت اهتام العدول.    األخطاء عىل كتاب آخر إال إذا 

قلت: لدي شبهة أخرى حول خالف القرآن للكتاب املقدس ىف عرص نمرود، فحسب قول  

القرآن واملفرسين فإن نمرودا ألقى إبراهيم ىف النار، وليس من املعقول أن يكون نمرود حيًّا ىف زمن  

 إبراهيم، كام يف الكتاب املقدس. 

قرآن.. ولنرتك أقوال املفرسين.. فأقوال املفرسين ليست قرآنا.. هل ذكر القرآن  قال: لنكتفي بال 

 أن اسم امللك الذي حاجه إبراهيم كان هو النمروذ؟ 

 قلت: ال.. ليس يف القرآن هذا االسم. 

قال: فكيف حتكم عىل القرآن من خالل من حاول أن يفهمه عىل ضوء مصادرنا، باإلضافة إىل  

 هو الذي حاول إحراق إبراهيم.   ( 1) القرآن مل يذكر أن النمروذ ذلك، فإن  

 
ـ يأتى ذكر امللك نمروذ ىف ىف دائرة املعارف اإلسالمية التى كتبها املسترشقون ـ وقد حرر مادة )إبراهيم( فيها ج. إيزبرغ  ( 1)

قصة إبراهيم دون اعرتاض.. وىف أثنائها إشارات إىل مصادر عربية أشارت إىل النمروذ ـ منها )داللة احلائرين( ملوسى بن ميمون ـ 

 .. ومنها سفر هياشار فصل نوح.. 29الفصل 
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لقد ذكر القرآن قصتني منفصلتني، أما األوىل، فرتتبط بإبراهيم مع قومه من عبدة األصنام، كام  

وا    }: أن حطم األصنام التى كانوا يعبدوهنا التي تنص عىل موقف قوم إبراهيم منه بعد  يف هذه اآليات  َقال 

وه  َوا  ق  ْنت ْم َفاِعِلنَي ) َحرِّ ْم إِْن ك  وا َآهِلََتك  ويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل ِإْبَراِهيَم ) 68ْنرص   ْلَنا َيا َنار  ك  وا  69( ق  ( َوَأَراد 

يَن )  م  اأْلَْخرَسِ  ()األنبياء( 70ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناه 

ِه َأْن آَتاه   َأمَلْ َتَر    }أما الثانية، فهي حماّجة إبراهيم للملك، كام يف قوله:  ِذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم يِف َربِّ ِإىَل الَّ

ِميت  َقاَل َأَنا أ ْحِيي َوأ ِميت  َقاَل ِإْبَراِهيم    ْيِي َوي  َ الَِّذي حي  ْمِس  اهللَّ  امْل ْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيم  َريبِّ َفِإنَّ اهللََّ َيْأيِت ِبالشَّ

ا ِمَن امْلَ  ِق َفْأِت هِبَ املنَِِي( )البقرة: ِمَن املرَْْشِ ِذي َكَفَر َواهللَّ  ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّ  ( 258ْغِرِب َفب ِهَت الَّ

قلت: لدي شبهة أخرى حول ما يذكره القرآن عن اإلسكندر ذى القرنني.. لقد مدح القرآن  

إلغريق  اإلسكندر األكرب الذي هو ذو القرنني باعتباره عبدا صاحلا يؤمن باهلل مع أن مجيع مؤرخى ا 

 جيمعون عىل أنه كان من عبدة األوثان.. فكيف جياب عن هذا؟ 

ابتسم، وقال: ما أهون قومنا.. ملا عز عليهم أن جيدوا أخطاء يف القرآن ذهبوا إىل الفهوم البرشية  

 يرضبون هبا القرآن. 

 قلت: ما تقول؟ 

 قال: هل ترى يف القرآن اسم اإلسكندر؟ 

 قلت: ال.. ولكنه سامه ذا القرنني. 

 قال: ومن ذكر لك أن ذا القرنني هو اإلسكندر؟ 

نبِّه  وهو من سلف املفرسين هذا   ، قلت: لقد ذكر املفرسون ذلك.. فقد روي عن وهب بن م 

 القول؟ 

 
باعتباره )الذى ابتدأ يكون جباًرا ىف  11ـ8: 10 وتأتى اإلشارة إىل )نمرود( امللك ىف سفر التكوين ـ بالعهد القديم ـ اإلصحاح

وبه كان ي رضب املثل ىف التجرب.. » وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكّد وكلنة من أرض شنغار. من تلك األرض خرج  األرض (

 أشور وبنى نينوى.. «



 307 

 قال: هل تعرف من هو وهب من منبه؟ 

 قلت: هو من مفرسي السلف األول من املسلمني. 

يفرسون القرآن عىل حسب ما درسوه يف  قال: بل هو من اليهود الذين أسلموا، ثم راحوا 

لقد كان خطر هؤالء عىل القرآن ال يقل  . الكتاب املقدس، أو يف األساطري التي كانت تنترش بينهم. 

 عن خطر من حاول أن حيرف ديانة موسى. 

قال هذا، ثم هنض من مكانه، وقال: لو ظللت معي شهرا كامال تورد ما تشاء من الشبه، فلن  

 تصلح لتخطئة القرآن. جتد شبهة واحدة  

قال ذلك، ثم توجه للنسخ التي أمامه من الكتاب املقدس خياطبها كام خياطب البرش، ويعاتبها  

كام يعاتب األب أبناءه، ويرضب هلا املثل بالقرآن، كام يرضب األب ألبنائه املثل بالناجحني من  

 الناس. 

 *** 

لك أن أقدم له أي يشء، وال أن  محلت ملفايت معي، وخرجت ألتركه عىل تلك احلال.. مل أم 

أظهر له أي عزاء.. لقد كان صادقا يف إخالصه للكتاب املقدس.. لكن املسكني مل جيد يف الكتاب  

 املقدس ما حيفظ له ذلك اإلخالص..  

ما رست قليال حتى رأيت الناس حيثون اخلطا إىل اجلهة التي جئت منها.. التفت خلفي،  

 . أرسعت مع اجلموع ألرى ما حصل..  فوجدت النريان تندلع من مكتبه. 

رأيت مجعا كثريا من الناس حياولون إطفاء النار بكل السبل.. ورأيت من مجلتهم بعض الشباب  

من املسلمني بقتحمون النريان بشجاعة وتضحية، ثم خيرجون به، وقد أصابته النريان، ولكن  

 حوله. اإلصابات مل تكن بالغة، فقد كان يفتح عينيه، ويعلم ما يدور  

 اقرتبت منه حماوال أن أقدم له أي يشء.. فلم يكن أحد من الناس يعلم ما حصل له غريي. 

  }: تعاىل ما اقرتبت منه حتى سمعت صوت قارئ جيود القرآن بصوت رخيم، وهو يقرأ قوله 



 308 

وا ِفيِه اْخ  ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجد  وَن اْلق   ( 82)النساء: {ِتالفًا َكِثرياً َأَفال َيَتَدبَّر 

ما سمعها صاحبي املوثق حتى صاح: بىل.. يا ريب.. لقد تدبرت القرآن.. فلم أجد فيه أي  

اختالف.. آمنت بك يا رب.. وآمنت بكتابك.. وآمنت بكلامتك املقدسة التي رشفتنا هبا.. وأعتذر  

الذين محلوا أقالم الكتبة.. فاغفر    إليك يا ريب من ذلك الكتاب الذي مألين جنونا.. لقد حرفه الكذبة 

 يل يا ريب.. فها أنا ذا عائد إليك.. مسلم لك. 

كان اجلمع الذي أنقذه يعلم أنه مسيحي، فلذلك ملا سمعوا منه هذا الكالم راحوا يكربون،  

 ولكن أحدا من الناس مل يكن يعلم رس قوله هذا غريي..  

صته النريان من توأمه الذي حيول بينه  رست بحرية جديدة.. وأنا أغبط هذا الرجل الذي خل 

 وبني شمس حممد..  

مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة التي سلمها  

 يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

لقد أيقنت حينها أن هذا السور الرابع من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا  

 غري القرآن الكريم.  
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 خامسا ـ العقالنية 

اخلامس.. أرسل إيل أخي يطلبني يف أمر مهم، فذهبت إليه، فقال: سيأتيك اليوم رجل  يف اليوم  

من حكامء اإلسكندرية.. لكأنه وريث فالسفتها.. هو مسيحي مثلنا متاما، ولكنه صاحب عقل  

 حجب به عن املسيح، وعن الكتاب املقدس.. فلذلك ترى له من اهلرطقات ما ال نرتضيه. 

 له، أو أناقشه ألقنعه؟ قلت: أتريد مني أن أجاد 

قال: ال هذا وال ذاك.. دعه يتحدث كام يشاء.. ال جتادله، وال تناقشه، بل إن استطعت أن توفر  

 له ما يدعوه ليفرغ كل ما يف عقله من هرطقات فافعل. 

 قلت: مل خصصت هذا الرجل دون غريه هبذه املعاملة؟ 

 ن الثانية تقربنا منه. قال: هذا الرجل فيه صفتان.. إن نفرتنا األوىل عنه، فإ 

 قلت: عرفت األوىل.. فام الثانية؟ 

قال: هو صاحب مال كثري.. وهو وإن تناولنا بلسانه، فإنه يناولنا بيده ما يغطي جرائم لسانه..  

إن كثريا من طبعات الكتاب املقدس تتم حتت نفقته.. وهو يوزعها بعد ذلك باملجان.. بل ييرس لنا  

ت مهمة يف املجتمع قلام نصل نحن إليها، هي طبقات املتعلمني  توزيعها.. إذ خيص هبا طبقا 

 واجلامعيني. 

 قلت: فليكن ما تريد.. متى حيرض هذا الرجل السخي العاقل؟ 

 قال: بل قل: السخي اهلرطقي.. سيحرض اليوم.. وستستقبله يف مكتبك. 

 قلت: ومل ال تستقبله أنت؟ 

 دين املسيح. قال: أنت تعرف قلة صربي أمام كل ما يمس املسيح و 

 قلت: أجل.. فاترك ذلك يل. 

لست أدري كيف شعرت بلذة عظيمة، وأنا أستعد ألسمع من كالم العقل واحلكمة ما ينري يل  
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الطريق الذي كان مظلام يف عيني.. مل أكن حينها ال يف دين املسيح، وال يف دين حممد.. ولكني مع ذلك  

  دين حممد. كنت أشعر أن خيوطا كثرية بدأت تتجمع لتجذبني إىل 

ذهبت إىل مكتبي، ففوجئت بوقوف الرجل أمام بابه ينتظرين، كان ـ بحسب شكله ـ رجال  

منشغال عن نفسه، ال تظهر عليه آثار النعمة التي حدثني عنها أخي.. وكأنه اكتفى بام لديه من حكمة  

 وعقل عن املال الذي يملكه. 

حكيم اإلسكندرية أخريا لزيارتنا..   رحبت به، وادخلته مكتبي، وقلت جمامال له: ها قد جاء 

 وليمألنا رشفا وحكمة. 

اكتفى باالبتسامة، وقال: احلكمة ال ختتص باإلسكندرية.. والعقل ال خيتص بأحد من الناس..  

 العقل هنر جار ممدود بمنابع ال جتف، ليصل لكل الناس. 

 ا النهر اجلاري. قلت: ولكن أكثر الناس يغلقون حنفيات عقوهلم ليمتنعوا من االرتواء هبذ 

قال: أجل.. وهم لذلك يموتون عطشا.. متوت عقوهلم التي هي رس حياهتم.. ورس وجودهم..  

 وهم يتعذبون قبل موهتم.. ألنه ال لذة بال عقل. 

 قلت: هل جئت حتدثني عن العقل.. أم عن الكتاب املقدس؟ 

 قدس للعقل؟ قال: عن كليهام.. عن إخضاع العقل للكتاب املقدس؟ أو إخضاع الكتاب امل 

 قلت: الكامل يف إخضاع العقل للكتاب املقدس. 

قال: أجل.. العقل ال بد أن خيضع ليشء يف النهاية.. ألنه مثل مسافر يبحث عن مستقر يستقر  

 فيه.. ويلقي عصا الرتحال. 

 قلت: وذلك املستقر هو الكتاب املقدس.. وحقائق الكتاب املقدس.. ورشائع الكتاب املقدس. 

نعم.. البد من وجود مقدس خيضع له العقل.. ولكن ال بد أن يرَض العقل عن هذا  قال: 

 املقدس أوال.. وإال عاش يف عناء. 

 قلت: كيف ذلك؟ 
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وب املسافر إىل مستقره، فإنه خيتار دارا صاحلة ليعيش فيها طول عمره.. أليس  ؤ قال: عندما ي 

  عنها. كذلك؟.. أم تراه يكتفي بأي دار.. يعيش فيها، وهو ال يرَض 

 قلت: قد يضطر إىل أن يعيش يف دار ال يرَض عنها. 

 قال: وسيتأمل بذلك طول عمره. 

 قلت: وقد يتعود. 

قال: أنت تتحدث عن مضطر.. فلامذا ال تنزع االضطرار، وتلبس ثياب الغنى التي ألبستها..  

 ويسعد به؟   العقل غني ألنه ممدود بنهر ال جيف.. فلامذا ال يرتيض من السكنى إال ما يصلح له، 

 قلت: ذلك صحيح.. فمن فتح اهلل عليه بفتوح املال لن يعيش إال سعيدا بمستقر صالح. 

 قال: ومن فتح عليه فتوح العقل كذلك. 

 قلت: وهل ترى هؤالء اخللق الكثريون ضيعوا مفاتيح عقوهلم؟ 

ألجل  قال: أكثرهم كذلك.. فال حتزن عليهم..ولنبحث عن مفاتيح عقولنا.. فقد جئت إليك 

 هذا. 

 قلت: مل أفهم ما الذي تقصد. 

أخرج من حمفظته نسخة من الكتاب املقدس، وقال: جئت لنخضع هذا الكتاب ملوازين العقل..  

 ألنه ال يصح أن نسكن عقولنا بيوتا ال ترضاها. 

 قلت: أتريد أن تنتقد الكتاب املقدس الذي هو وحي وإهلام. 

نريد أن نبحث عن احلقيقة.. قد يكون كثري مما يف   قال: نحن ال ننتقد الوحي واإلهلام.. ولكنا 

هذا الكتاب وحيا أو إهلاما صادقا.. ولكن الكثري منه أيضا قد يكون هرطقات لبست لباس الوحي..  

 أو خرافات تزينت بزينة اإلهلام. 

 قلت: فأنت تريد أن تنقي الكتاب املقدس مما خيالف العقل. 

 نزرع الزرع إال بعد أن ننقي الرتبة؟   قال: وأتقرب إىل اهلل بذلك.. ألسنا ال 
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 قلت: أجل..  

قال: فكذلك ال يصح أن نعبد اهلل ويف عقولنا من بذور أشواك الكتاب املقدس ما قد جيرحنا يف  

 أي حلظة. 

 قلت: فكيف ننقي الكتاب املقدس؟.. وهل لديك مرشوع لذلك؟ 

 قال: أجل.. وقد جئت ألجله.. وأنا ال أمل من طرحه. 

 من هذا املرشوع؟ قلت: فام يتض 

 قال: شيئان.. اإليامن والسلوك.. وإن شئت سميتهام العقيدة والرشيعة. 

 قلت: أترى يف عقائد الكتاب املقدس ورشائعه ما خيالف العقل؟ 

قال: فيه ما خيالف العقل، كام أن فيه ما يوافقه.. وسأطرح عليك كال األمرين لتميز بني الطيب  

 واخلبيث، واحلكمة واخلرافة. 

 : العقيدة 

 قلت: فلنبدأ بالعقيدة. 

قال: لقد رأيت يف الكتاب املقدس نصوصا كثرية تنسجم مع العقل انسجاما تاما، بل تنسجم  

مع الكون مجيعا.. وقد اعتربهتا أصال يف الكتاب املقدس، واعتربت كل ما خالفها هرطقات زجها  

 الدجالون ليأكلوا هبا اخلبز. 

 التي هي أم الكتاب املقدس وأصله؟   قلت: فام هي هذه النصوص املحكمة 

قال: هي نصوص كثرية تاه عنها املحرفون، أو كتبوها وهم غافلون.. هي ـ باختصار ـ كل  

 النصوص التي توحد اهلل وتعظمه وتفرده بالعبادة: 

(: ) أن الرب هو اإلله.    35:  4(:) الرب إهلنا رب واحد (، وفيه )    4:  6منها ما يف )سفر التثنية:  

 ر سواه (  ليس آخ 
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(:) أنا الرب    5:  45(:) أنا الرب صانع كل يشء (.. وفيه )   24:  44ومنها ما يف )سفر إشعياء:  

 (:) ألين أنا اهلل وليس آخر.اإلله وليس مثيل (    9:  46وليس آخر. ال إله سواي (.. وفيه)  

 (:) وإهلًا سواي لست تعرف (    4:  13ومنها ما يف )سفر هوشع:  

 (:) ألست أنت منذ األزل يا ربُّ إهلي قدويس ال متوت (  12:  1ومنها ما يف )سفر حبقوق:  

( من أقوال املسيح:) للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد (،   10: 4ومنها ما يف )إنجيل متى: 

(من أقوال املسيح:) حتب    38  -   37:  22(:) ال يقدر أحد أن خيدم سيدين (، وفيه )   24:  6وفيه:) )  

( من أقوال املسيح:)    9:  23والعظمى (، وفيه )   األوىل   الوصية   هي   هذه .. … لرب إهلك من كل قلبك  ا 

( من أقوال  18: 10(، ويف )إنجيل مرقس:  17: 19ألن أباكم واحد الذي يف السامء ( وفيه ) 

 املسيح:) ليس أحد صاحلًا إال واحد وهو اهلل (  

  رب   إهلنا   الرب   … املسيح:) إن أول كل الوصايا   ( من أقوال   29:  12ومنها ما يف )إنجيل مرقس:  

( من أقوال املسيح:) وتلك الساعة فال يعلم هبام أحد وال املالئكة الذين يف    32:  13واحد (، وفيه ) 

 السامء وال االبن إال اآلب (  

( من أقوال املسيح:)    3:  17(:)  اهلل مل يره أحد قط ( وفيه )   18:  1ومنها ما يف )إنجيل يوحنا:  

 نت اإلله احلقيقي وحدك ( وغريها من النصوص املحكمة التي تنسجم مع العقل السليم. أ 

 قلت: فام الذي تراه يف الكتاب املقدس خيالف العقل من أمور العقيدة؟ 

قال: نصوص كثرية تصور اهلل يف صورة حقرية ال تليق بجالله، وال تليق هبذا الكون الذي  

 خلقه. 

 صورة مشوهة؟.. أال يمكن أن تكون هي الصورة احلقيقية؟   قلت: ومن الذي أخربك بأن تلك 

قال: يستحيل ذلك.. فأحكام العقل واملنطق حتيل عىل مبدع هذا الكون أن يكون بتلك الصفة  

 املشوهة التي رسمه هبا أولئك الكتبة األغبياء املشعوذون. 

رسه الكتبة عىل  لقد ذكر القرآن.. وهو كتاب املسلمني املقدس.. بعض التحريف الذي كان يام 
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صفات اهلل، فقد نص عىل أهنم ينسبون هلل أوصافا ال تليق بكرمه ولطفه وجالله.. اسمع ملا يقول  

ْنفِ  }القرآن:  وَطَتاِن ي  وا َبْل َيَداه  َمْبس  ِعن وا ِباَم َقال  لَّْت َأْيِدهِيْم َول  ود  َيد  اهللَِّ َمْغل وَلٌة غ  ق  َكْيَف  َوَقاَلِت اْلَيه 

 ( 64)املائدة:    {َيَشاء  

 قلت: فكيف صدقت القرآن.. وكذبت اليهود؟ 

 قال: بالعقل.. العقل دلني عىل صدق القرآن.. وعىل كذب اليهود. 

 قلت: فهل رأى عقلك يد ربك املبسوطة؟ 

قال: أجل.. إن الكرم العظيم الذي وفر عىل مائدة األرض لينعم به الكل من اإلنسان واحليوان  

 مه وما ال نعلمه.. حييل البخل عىل صاحب هذا الكون ومبدعه. والنبات واجلامد، ما نعل 

قلت: أال يمكن أن يكون ما نسبه حممد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم؟.. لقد كان بينه وبينهم  

 عداوة. 

قال: ولكن عداوته هلم، أو عداوهتم له.. مل خترجه عن احلق.. لقد قرأت كتاب حممد بكل  

وازين العقل.. فرأيته ينسجم انسجاما تاما معها.. بل إين استفدت  موضوعية وحياد، وعرضته عىل م 

منه فوق ذلك موازين عقلية كربى.. كانت عندي أدق من املوازين التي ذكرها أرسطو وغريه من  

 الفالسفة. 

 إن القرآن ـ يا صاحبي ـ كتاب العقل.. وال يفهمه إال صاحب عقل. 

ودعا الستعامله كالقرآن.. أقول ذلك مع أين مسيحي..  ليس هناك كتاب يف الدنيا جمد العقل، 

 ولكن مسيحيتي لن حتول بيني وبني اإلقرار باحلق ألهله. 

اسمع ما يقول القرآن، وهو ينعى املقلدين الذين اكتفوا بام ورثوه عن آبائهم، ومل يعملوا  

وا َبْل َنتَّبِع  َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكانَ   }عقوهلم:  وا َما َأْنَزَل اهللَّ  َقال  بِع  ْم ال َيْعِقل وَن    َوِإَذا ِقيَل هَل م  اتَّ ه  آَباؤ 

ونَ   ( 170)البقرة: {َشْيئًا َوال هَيَْتد 

َوِإَذا ِقيَل هَل م    }قول: بل إنه يعترب عدم سلوك سبيل العقل نوعا من العبودية للشياطني، فهو ي 
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وه   ْيَطان  َيْدع  وا َبْل َنتَِّبع  َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّ وا َما َأْنَزَل اهللَّ  َقال  بِع  ْم ِإىَل َعَذاِب  اتَّ

ِعريِ   ( 21)لقامن: {السَّ

عن عقوهلم واتباع   وهلذا أخرب القرآن أن احلجاب األكرب بني هؤالء الذين حجبوا بأسالفهم 

وَن ِإالَّ َكاَم َيْعب د     }احلق هو عدم استعامل عقوهلم.. لقد ورد فيه:   َما َيْعب د 
ِ
الء َفال َتك  يِف ِمْرَيٍة مِمَّا َيْعب د  َهؤ 

وصٍ  ْم َغرْيَ َمْنق  ْم َنِصيَبه  ا مَل َوفُّوه  ْم ِمْن َقْبل  َوِإنَّ ه   (  109)هود: {آَباؤ 

َو  }: من ال يعقلون.. ويقصد هبم من ال يستخدمون عقوهلم، فهو يقول   وهلذا يذم القرآن كثريا  َوه 

ْيِل َوالنََّهاِر َأَفال َتْعِقل ونَ  ِميت  َوَله  اْختاِلف  اللَّ ْيِي َوي  (.. وقد ورد هذا التوبيخ  80)املؤمنون: {الَِّذي حي 

 )أفال تعقلون( يف القرآن أكثر من أربع عرشة مرة.  

الكبري الذي يقع فيه هؤالء عندما يكتشفون األخطاء الكربى التي   والقرآن خيرب عن األسف 

نَّا يِف َأْصَحاِب    }وقعوا فيها بسبب حجب عقوهلم، فيقول خمربا عنهم:  نَّا َنْسَمع  َأْو َنْعِقل  َما ك  وا َلْو ك  َوَقال 

ِعريِ   ( 10)امللك: {السَّ

امل العقل قبل احلكم عىل أي يشء،  وانطالقا من هذا نجد األوامر القرآنية الكثرية بالتثبت وإع 

لُّ أ وَلئَِك َكاَن َعْنه    }فهو يقول:  َؤاَد ك  ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلف  َوال َتْقف  َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

واًل  ْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَّ  }(، ويقول: 36)االرساء: {َمْسؤ  ِذيَن آَمن وا ِإْن َجاَءك  َا الَّ ن وا َأْن ت ِصيب وا َقْومًا  َيا َأهيُّ

وا َعىَل َما َفَعْلت ْم َناِدِمنيَ   ( 6)احلجرات: {بَِجَهاَلٍة َفت ْصبِح 

ا َجَعْلَناه    }: وهو يبني أن الغاية من إنزال القرآن هو عرضه عىل العقل ليستفيد منه، فهو يقول  ِإنَّ

ْم َتْعِقل ونَ  ْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَّك  ْم   }: (، ويقول 3)الزخرف: {ق  ْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَّك  ا َأْنَزْلَناه  ق  ِإنَّ

 ( 2)يوسف: {َتْعِقل ونَ 

والقرآن بسبب هذا.. بسبب خضوعه أحكامه للعقل املجرد.. مل يرس شيئا، ومل يكتم شيئا من  

وَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن الْ   }احلقائق.. بل هنى أن يكتم يشء منه، فهو يقول:  ِذيَن َيْكت م  َبيَِّناِت َواهْل َدى ِمْن  ِإنَّ الَّ

ِعن ونَ  م  الالَّ م  اهللَّ  َوَيْلَعن ه   (  159)البقرة: {َبْعِد َما َبيَّنَّاه  لِلنَّاِس يِف اْلِكَتاِب أ وَلئَِك َيْلَعن ه 
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وهلذا ال يوجد يف اإلسالم أرسار.. وبناء عىل هذا ال يوجد يف املسلمني )رجل دين( كام نعرفه  

سالم مجيعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل.. الصغار والكبار والنساء  عندنا.. بل حقائق اإل 

 والرجال والعامة واخلاصة سواء بسواء. 

 قلت: أراك وقعت يف استطراد طويل عام كنا فيه. 

 قال: ال.. مل أقع يف استطراد.. بل كان هذا من صلب ما جئت من أجله. 

 قلت: حسبتك جئتك ألجل الكتاب املقدس. 

. جئت ألجله.. ولكن الكتاب املقدس الذي يعرض يف بالدكم ليس هو الكتاب  قال: نعم. 

 املقدس الذي ينبغي أن يعرض يف بالدنا. 

 قلت: ما تقول؟ 

قال: نحن يف جمتمع يمجد العقل.. وخيضع مجيع أحكامه للعقل، فكيف تريد منا أن نعرض  

 ن يرموه يف وجوهنا. عليهم الكتاب املقدس بام يمتلئ به من خرافات وأساطري.. أتريد أ 

قلت: ولكن جمتمعنا كذلك يمجد العقل.. وهل هناك فرق بني املجتمعات يف هذا حتى يكون  

 لكل جمتمع كتابه املقدس؟ 

 قال: نعم هناك فرق بني املجتمعات.. بل هناك فروق كربى يف املجتمعات يف هذا. 

،  ثني عىل جمتمعاتنا سكت قليال، ثم قال: أنا مل أقل هذا أليسء إىل جمتمعاتكم، وال أل 

فمجتمعاتكم تستعمل العقل.. بل قد تستعمله أكثر من جمتمعاتنا.. ولكنها تستعمله يف الرياضيات  

والفيزياء والتكنولوجيا.. لذلك تفرغ طاقاهتا العقلية يف هذه املجاالت.. فإذا جاءت لشؤون الدين  

كامال.. ألهنا تتصور قضايا  هي تتصور ذلك . اسرتاح عقلها.. واكتفى بأن يسمع ويقلد وخيضع. 

 الدين قضايا ثانوية. 

بينام يف جمتمعاتنا التي هييمن عليها الفكر القرآين تعترب هذه القضايا قضايا أساسية، فلذلك جتادل  

 وتناقش وتبحث. 
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إن القرآن دعا إىل النظر واالعتبار.. فامتألت به عقول الناس.. فصاروا خيضعون كل يشء  

 فيها الدين نفسه: لعقوهلم.. بام  

وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة    }فالقرآن يقول هلم:  وا يِف اأْلَْرِض َفاْنظ ر  نٌَن َفِسري  ْم س  َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلك 

ِبنيَ   (  137)آل عمران: {امْل َكذِّ

وا َيا أ ويِل    }لقد ورد األمر بالنظر والبحث يف مواضع كثرية من القرآن.. فهو يقول:  َفاْعَترِب 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  }(، ويقول: 2)احلرش:  {ْبَصارِ اأْلَ  وا َماَذا يِف السَّ ِل اْنظ ر    }(، ويقول: 101)يونس:  {ق 

ونَ  ر  ْم َتَتَفكَّ م  اآْلياِت َلَعلَّك  َبنيِّ  اهللَّ  َلك   ( 219)البقرة:  {َكَذلَِك ي 

تمع هذا فكره..  لقد ذكر القرآن التفكر يف أكثر من سبعة عرش موضعًا.. فكيف تسوي بني جم 

وبني جمتمعكم الذي حجر العقل عىل املادة وما يرتبط باملادة.. وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه  

 ألنفسهم؟ 

 قلت: أتريد منا إذن أن نغري الكتاب املقدس اخلاص بمجتمعاتكم؟ 

الفنا  قال: إذا أردتم أن تبقى املسيحية يف جمتمعاتنا.. فعدلوا يف الكتاب املقدس كام عدله أس 

 وأسالفكم. 

 قلت: اذكر يل أمثلة عن هذه التعديالت التي تريد إجراءها. 

 قال: يف العقيدة.. ال زلنا يف العقيدة. 

 قلت: أجل..  

قال: سأقرأ عليك نصوصا من الكتاب املقدس لرتى هل يمكن أن تظل هذه النصوص نصوصا  

 مقدسة نعتربها وحيا هلل ونتعبد اهلل بتالوهتا ونرشها. 

 قلت: اقرأ..  

فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ:) ألجل ذلك يا أهوليبة، قال الّسّيد الّرب: ها أنذا أهيج عليك  

عشاقك: ينزعون عنك ثيابك.. ويرتكونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك.  
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شقفها. وجتتّثني ثدييك    متتلئني سكًرا وحزًنا كأس الّتحرّي واخلراب.. فترشبينها ومتتّصينها وتقضمني 

. فهو ذا جاءوا. هم الذين ألجلهم استحممِت. وكّحلِت عينيك وحتّليت باحليّل.   أليّن تكّلمت 

 ( 22:  23وجلسِت عىل رسير فاخر.. فقلت عن البالية يف الّزنا اآلن يزنون زًنا معها ()حزقيا 

دس.. قارن هذا الكالم  أغلق الكتاب املقدس، وقال: هكذا يتكلم السيد الرب يف الكتاب املق 

ِسِهْم ال   }بام يف القرآن.. قارنه بام يتحدث به اهلل لعباده عندما يقول:  ف وا َعىَل َأْنف  ِذيَن َأرْسَ َيا ِعَباِدَي الَّ

ِحيم   ور  الرَّ َو اْلَغف  ن وَب مَجِيعًا ِإنَّه  ه   ( 53  )الزمر: {َتْقنَط وا ِمْن َرمْحَِة اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َيْغِفر  الذُّ

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيب وا يِل   }وقارنه بقوله:  َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّ

ونَ  د  ْم َيْرش   ( 186)البقرة: {َوْلي ْؤِمن وا يِب َلَعلَّه 

الةَ }وقارنه بقوله:  وا الصَّ ِقيم  ِذيَن آَمن وا ي  ْل لِِعَباِدَي الَّ ًا َوَعالِنَيًة ِمْن َقْبِل    ق  ْم رِسّ وا مِمَّا َرَزْقَناه  ْنِفق  َوي 

 ( 31)ابراهيم: {َأْن َيْأيِتَ َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل 

ونِ   }وقارنه بقوله:  اَي َفاْعب د  ِذيَن آَمن وا ِإنَّ َأْريِض َواِسَعٌة َفِإيَّ  (  56)العنكبوت:   {َيا ِعَباِدَي الَّ

القرآنية بام ورد مثلها من الكتاب املقدس من خطاب الرب لعباده..  قارن هذه النصوص 

 اسمع..  

 فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة: 

(:) وقال الّرّب ملصيا: أنت تقول ال تتنّبأ عىل إرسائيل. لذلك قال الّرّب:  16:  7اسمع من )عامو  

 (    امرأتك تزين يف املدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالّسيف 

(:) قد رفضوا كلمة الّرّب.. لذلك أعطي نساءهم آلخرين وحقوهلم  10: 8اسمع من )ارميا 

 ملالكني. ألهّنم من الّصغري إىل الكبري. كّل واحد منهم مولع بالّربح من النَّبيِّ إىل الكاهن (  

(:) قال الّرّب: من أجل أن بنات صهيون يتشاخمن ويمشني ممدوات  16: 3اسمع من )إشعيا 

ألعناق وغامزات بعيوهنن وخاطرات يف مشيهن وخيشخشن بأرجلهن يصِلع الّسّيد هامة بنات  ا 

 صهيون ويعّري الّرّب عورهتن (  
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تَِك َذيالِك وانكشف عقباك.. فسقك  22: 13اسمع من )إرميا  (:) ألجل عظَمة إثِمِك: ه 

ى خزيك (    وصهيلك ورذالة زناك: فأّنا أرفع ذيليك عىل وجهك فري 

(:) من أجل زنا الّزانية احلسنة اجلامل صاحبة الّسحر البائعة أممًا بزناها  4: 3)ناحوم  اسمع من 

وقبائل بسحرها. ها أنذا عليك يقول رّب اجلنود: فأكشف أذيالك إىل فوق وجهك، وأ ري األمَم  

 عورتك (  

وت الّرب  (:) خاطب الّرّب بني إرسائيل مهّدًدا إّياهم: أن مل تسمع لص 15:  28اسمع من )تثنية  

 إهلك: تأيت عليك مجيع اللعنات وتدركك.. ختطب امرأة، ورجل آخر يضطجع معها (   

(:) حاكموا أّمكم ألهّنا ليست امرأيت وأنا لست رجلها لكي تعزل زناها  2:  2اسمع من )هوشع  

ن  عن وجهها وفسقها من بني ثدييها لئال أجّردها عارية وال أرحم أوالدها ألهّنم أوالد زنا.. واآل 

ّبيها (    أكشف عورهتا أمام عيون حم 

أغلق الكتاب، وقال: أهذا هو الرب الذي يدل عىل كل يشء.. أهذا هو الرب الرحيم الودود..  

 ملاذا نفخر عىل املسلمني بأن ) اهلل حمبة( بينام نحن ننجسه هبذه اهلرطقات التي نمأل هبا كتابنا املقدس. 

 عىل العدل اإلهلي، والرمحة اإلهلية؟ سكت قليال، ثم قال: أال ترى العقل يدل  

 قلت: بىل..  

قال: لكن الكتاب املقدس خيربنا عن رب عنرصي.. رب خمتص بإرضاء بني إرسائيل.. أما من  

 عداهم فهم كالب أبناء كالب. 

 اسمع بام يوصينا الرب يف الكتاب املقدس: 

(:) ال تقرض أخاك بربا.. لألجنبي تقرض بربا، ولكن ألخيك  19:  23اسمع ما ورد يف )تثنية  

ال تقرض بربا لكي يباركك الّرّب إهلك يف كّل ما متتد إليه يدك يف األرض التي أنت داخل إليها  

 لتمتلكها (   

قرض صاحبه.  (:) هذا هو حكم اإلبراء: يربى كّل صاحب َدْين يده ممّا أ 1:  15واسمع )تثنية  
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 ال يطالب صاحبه وال أخاه. ألّنه قد نودي بإبراء للّرّب. األجنبي ت طالب( 

( من أن الرب أمر كل أجنبي إذا لقي هيوديا أن  23- 22/ 49واسمع ما جاء يف سفر أشعيا ) 

يسجد له عىل األرض، ويلحس غبار نعليه.. اسمع:) هكذا قال السيد الرب ها اين أرفع إىل االمم  

ويكون    23الشعوب اقيم رايتي فياتون باوالدك يف االحضان و بناتك عىل االكتاف حيملن    يدي و اىل 

امللوك حاضنيك وسيداهتم مرضعاتك بالوجوه اىل االرض يسجدون لك و يلحسون غبار رجليك  

 فتعلمني اين انا الرب الذي ال خيزي منتظروه (  

اهلل ما ال يرضاه البرش ألنفسهم..  بل حتى املسيح قوله الكتاب املقدس عن اهلل وعن عنرصية 

  26:  15اسمع ما ورد يف )مّتى  
ِ
َراء ْطَرَح جِلِ ْبز  اْلَبننَِي َوي  ْؤَخَذ خ  َواِب َأْن ي  ف( َفَأَجاَب: ) َلْيَس ِمَن الصَّ

 اْلِكاَلِب ( 

اًل  َولِكنَّه  َقاَل هَلَا: )َدعِ 27(:) واْرمَتَْت َعىَل َقَدَمْيِه،  27/  7واسمع ما ورد يف )مرقص   ي اْلَبننَِي َأوَّ

ْطَرَح لِْلكاَِلِب(  ْبز  اْلَبننَِي َوي  ْؤَخَذ خ  َواِب َأْن ي  وَن! َفَلْيَس ِمَن الصَّ  َيْشَبع 

ْم ِمْن َذَكٍر َوأ ْنَثى    }بينام قرآن املسلمني ينطق بام ينطق به العقل حينام يقول:  ا َخَلْقَناك  َا النَّاس  ِإنَّ َيا َأهيُّ

ْم إِنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ  ْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاك  وا ِإنَّ َأْكَرَمك  وبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرف  ع  ْم ش  (..  13)احلجرات: {َوَجَعْلَناك 

ْم َوال َأَما   }وعندما يقول:  َز ِبِه َوال جَيِْد َله  ِمْن د وِن اهللَِّ  َلْيَس ِبَأَمانِيِّك  ْ وءًا جي  يِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمْل س 

 ( 123)النساء: {َولِّيًا َوال َنِصرياً 

َيا    }بل إن القرآن يأمر بالعدل مع األعداء.. اسمع هذه اآلية التي نفتقد مثلها يف كتابنا املقدس: 

ون وا  ِذيَن آَمن وا ك  َا الَّ َو   َأهيُّ وا اْعِدل وا ه  ْم َشَنآن  َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدل  ِرَمنَّك  َهَداَء ِباْلِقْسِط َوال جَيْ اِمنَي هلِلَِّ ش  َقوَّ

وا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِبرٌي ِباَم َتْعَمل ونَ  ق   ( 8)املائدة: {َأْقَرب  لِلتَّْقَوى َواتَّ

اِدْل    }ل قومه أعدى أعداء حممد.. اسمع: بل إن القرآن يتنزل يف الدفاع عن هيودي.. ال يزا  َ َوال جت 

انًا َأِثيامً  بُّ َمْن َكاَن َخوَّ
ِ ْم إِنَّ اهللََّ ال حي  َسه  َتان وَن َأْنف  ِذيَن خَيْ  (  107)النساء: {َعِن الَّ

لقد نزلت هذه اآلية وما بعدها دفاعا عن هيودي.. فالناس سواسية أمام اهلل.. العقل يقول هذا..  
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ول هذا.. ولكن كتابنا املقدس املشحون بالعنرصية اإلرسائيلية خيالف هذا.. ليجعل من  والقرآن يق 

 هذا الكون العريض دائرة حمورها ومركزها شعب إرسائيل املدلل. 

فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع مجال تعبري الكتاب املقدس حينام يريد أن يعرب عن علم اهلل:)  

 (   1:25ضعف اهلل اقوى من الناس () كورنثوس  ألن جهالة اهلل احكم من الناس. و 

َو َوَيْعَلم  َما يِف   }بينام يعرب القرآن عن نفس املعنى، فيقول:  َها ِإالَّ ه  َوِعْنَده  َمَفاتِح  اْلَغْيِب ال َيْعَلم 

ل اَمِت ا  َها َوال َحبٍَّة يِف ظ  ط  ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلم  أْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال َياِبٍس ِإالَّ يِف  اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسق 

ِبنيٍ   ( 59)األنعام: {ِكَتاٍب م 

ْن يِف َصْخَرٍة    }ويقول عىل لسان لقامن، وهو يعظ ابنه:  َا إِْن َتك  ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتك  نَيَّ ِإهنَّ َيا ب 

اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللَّ   (  16)لقامن: { ِإنَّ اهللََّ َلِطيٌف َخِبريٌ َأْو يِف السَّ

ِذيَن ِمْن   }ويعرب عن طالقة قدرته، فيقول:  وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  الَّ وا يِف اأْلَْرِض َفَيْنظ ر  َأَومَلْ َيِسري 

 يِف ال 
ٍ
ء ًة َوَما َكاَن اهللَّ  لِي ْعِجَزه  ِمْن يَشْ وَّ ْم ق  اَمَواِت َوال يِف اأْلَْرِض ِإنَّه  َكاَن َعِلياًم  َقْبلِِهْم َوَكان وا َأَشدَّ ِمْنه  سَّ

 ( 44)فاطر: {َقِديراً 

بينام يقول الكتاب املقدس عن هذا:) وكان الرب مع هيوذا فملك اجلبل، ولكن مل يطرد سكان  

 ( 19:  1الوادي ألن هلم مركبات حديد ()القضاة:  

ون عىل االرض وولد هلم بنات  فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ:) وحدث ملا ابتدأ الناس يكثر 

أن ابناء اهلل رأوا بنات الناس أهنّن حسنات. فاخّتذوا النفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب ال  

يدين روحي يف االنسان اىل االبد. لزيغانه هو برش وتكون ايامه مئة وعرشين سنة. كان يف االرض  

اهلل عىل بنات الناس وولدن هلم اوالدا. هؤالء هم  طغاة يف تلك االيام. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو  

اجلبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ورأى الرب ان رش االنسان قد كثر يف االرض. وان كل تصور  

افكار قلبه انام هو رشير كل يوم. فحزن الرب انه عمل االنسان يف االرض. وتأسف يف قلبه فقال  

خلقته. االنسان مع هبائم ودبابات وطيور السامء. الين  الرب احمو عن وجه االرض االنسان الذي 
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 ( 8- 1/ 6حزنت اين عملتهم وأما نوح فوجد نعمة يف عيني الرب()تكوين:  

التفت إيل، وقال: وبعد أن حما الرب احلياة من عىل وجه األرض بالطوفان ـ ماعدا نوح الذي  

ـ ندم الرب مرة أخرى، ) وقال الرب     كان من نسل أبناء اهلل وبنات اهلل ومل يكن من نسل بنات الناس 

يف قلبه: ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان ألن تصور قلب اإلنسان رشير منذ حداثته وال  

 (   22  -   20/    8أعود أيضا أميت كل حي كام فعلت () سفر التكوين:  

ب ،  وحتى الينسى اهلل عهده مع نوح بأال ي غرق األرض مرة أخرى وضع قوسه يف السحا 

فعندما يرى املطر هاطال يضع قوس قزح، فيذكر أنه قد عقد عقدا مع نوح أال ي غرق األرض فيكف  

املطر.. اسمع هذا اخلرب العلمي الذي يقوله الكتاب املقدس:) وقال اهلل: هذه عالمة امليثاق الذي أنا  

وضعت قويس يف  واضعه بيني وبينكم وبني كل ذوات األنفس احلية التي معكم اىل أجيال الدهر. 

السحاب فتكون عالمة ميثاق بيني وبني األرض فيكون متى أنرش سحابا عىل األرض وتظهر القوس  

يف السحاب ، أين أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم فال تكون أيضا املياه طوفانا.. فمتى كان القوس يف  

د عىل األرض () سفر  السحاب أبرصهم ألذكر ميثاقا أبديا بني اهلل وبني كل نفس حية يف كل جس 

 ( 17- 12/ 9التكوين: 

 مل يندم اهلل يف هذه املرات فقط.. بل له أيام ندم أخرى: 

( عندما نادى أهل نينوى بصوم لعل اهلل يندم عن محو  10- 5:3اسمع ما ورد يف سفر يونان ) 

 غضبه، فلام رأى اهلل أعامهلم:) ندم اهلل عىل الرش الذي تكلم أن يصنعه هبم (  

ورد يف سفر العدد:) وقال الرب ملوسى: حتى متى هيينني هذا الشعب!! حتى متى  أو اقرأ ما 

أغفر هلذه اجلامعة الرشيرة املتذمرة عيّل (.. ولكنه ما إن قدمت له قرابني اللحم املشوي حتى عفا عنهم  

وأعطاهم كل طلباهتم، وندم عىل مانوى أن يفعله هبم.. وفوق ذلك كتب ميثاقا جديدا ليعطيهم  

 كنعان.  أرض  

( بعدما جعل الرب شاول ملكا عىل   10- 11: 15أو اقرأ ما ورد يف سفر صموئيل األول ): 
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بني إرسائيل، وفعل شاول مجيع املوبقات، ندم الرب أنه جعله ملكا.. اسمع ما جاء يف الكتاب  

ت  املقدس من هذا االعرتاف اإلهلي:) وكان كالم الرب إىل صموئيل قائال: ندمت عىل أين قد جعل 

 شاول ملكا ، ألنه ألنه رجع من ورائي ومل يقم كالمي. فاغتاظ صموئيل ورصخ إىل الرب الليل كله( 

والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكالم املدنس بتشويه الرب بمثل هذا الكالم املقدس   

ال يفعل  (:) ليس اهلل إنسانا فيكذب وال ابن إنسان فيندم، هل يقول و   19:  23الذي يف سفر العدد ):  

 أو يتكلم وال يفي (  

إن هذا الكالم هو الذي يتوافق مع ما ورد يف القرآن من وصف اهلل، فاهلل يف القرآن فعال ملا يشاء،  

ال يؤثر فيه يشء، وال يتأثر ليشء.. وهو ما يتناسب مع صفات اهلل التي يدل عليها العقل.. فخالق  

ة ما ال يقهره أي قاهر.. والندم حالة من حاالت  هذا الكون له من العظمة والعلم والقدرة واإلراد 

 الضعف ال يتصف هبا األقوياء من البرش، فكيف يتصف هبا اهلل. 

إن الندم يدل عىل جهل النادم بعواقب عمله.. واألكياس من البرش بنظراهتم الثاقبة للمستقبل  

 يتحرزون منه بتلك النظرات.. فكيف باهلل العليم اخلبري..  

َل لَِكلاَِمِتِه    }القرآن يف وصف قرارات اهلل: اسمع ما يقول   َبدِّ َومَتَّْت َكِلَمت  َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل ال م 

ِميع  اْلَعِليم   َو السَّ َو اْلَفْوز  اْلَعِظيم   }( وفيه: 115)األنعام: {َوه  )يونس:  {ال َتْبِديَل لَِكِلاَمِت اهللَِّ َذلَِك ه 

ِقُّ اهللَّ  احْلَ  }(، وفيه: 64 ونَ َوحي  َواْتل  َما أ وِحَي ِإَلْيَك   }(، وفيه: 82)يونس: {قَّ ِبَكِلاَمِتِه َوَلْو َكِرَه امْل ْجِرم 

ْلَتَحداً  َد ِمْن د ونِِه م 
َل لَِكِلاَمِتِه َوَلْن جَتِ َبدِّ  ( 27)الكهف: {ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال م 

يعزب عنه يشء يف األرض وال  ورس ذلك هو أن اهلل خبري عليم باألشياء وبتفاصيل األشياء ال  

 يف السامء. 

فاهلل الذي خلق اإلنسان، ويعلم خصائصه  العقل يدل عىل ذلك.. والقرآن يدل عىل ذلك.. 

َأال َيْعَلم  َمْن َخَلَق    }الظاهرة والباطنة،كيف ال يعلم مستقبل اإلنسان.. ورد يف القرآن يف وصف اهلل: 

َو اللَِّطيف  اخْلَِبري    ( 14امللك: ) {َوه 
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وذلك، كام أن صانع اآللة وخمرتعها هو خبري بإمكانيتها، وبام حيصل هلا من عطب، وبام يؤول  

إليه أمرها، فيتعامل معها، وكأهنا جزء منه، بخالف من يتعامل معها تعامل املستهلك الذي ال يرى  

 منها إال جانبها املنفعي املحدود. 

املقدس من تشويه هلل.. الكتاب املقدس  سكت قليال، ثم قال: ليس هذا فقط ما ورد يف الكتاب  

ميلء بتشبيهات غريبة ال تليق باهلل.. هل ترَض أن يشبهك بعضهم بصخرة؟.. ال شك أنك ال  

(:) قالت  1:2صموئيل 1ترَض.. ولكن اهلل ربنا يشبهه الكتاب املقدس بالصخرة.. اسمع ما ورد يف ) 

ة مثل إهلنا. قيس اجلبابرة انحطمت..  حنة: ارتفع قرين بالرب. اتسع فمي عىل أعدائي. وليس صخر 

 والضعفاء متنطقوا بالبأس (  

(:) فبقى  23- 32ولكن هذه الصخرة تضعف أمام يعقوب.. اسمع ما ورد يف سفر التكوين):  

أي اليقدر عىل   - يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. وملا رأى أنه ال يقدر عليه 

ق فخذه    - يعقوب   ق فخذ  يعقوب يف مصارعته معه. وقال    - ب  أي فخذ يعقو   - رضب ح  فانخلع ح 

: ما  - الرب   - الرب: أطلقني، ألنه قد طلع الفجر، فقال يعقوب: ال أطلقك إن مل تباركني، فقال له  

: اليدعى اسمك فيام بعد يعقوب، بل إرسائيل ألنك  - الرب  - اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال 

وقال يعقوب: أخربين باسمك؟ فقال الرب:   مع اهلل والناس فقدرت..  - أي صارعت  - جاهدت 

ملاذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم املكان فينئيل قائال: ألين نظرب اهلل وجها  

 لوجه ونجيت نفيس (  

 أهكذا يكون األدب يف التعبري عن اهلل؟ 

الكتاب    نعم نحن نتملص من األلفاظ ومن ظواهر األلفاظ..ولكن التشوهيات التي يمتلئ هبا 

 املقدس تغلبنا بل ترصعنا..  

إن أوصاف الكتاب املقدس ال تعدو وصف برش.. هو إله برش.. وليس إهلا حقيقيا.. بل هو برش  

 إرسائييل.. فنفسية اإلنسان إرسائييل تتجىل فيه أكثر مما تتجىل أي نفسية أخرى.  
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هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه التعب.. الكتاب املقدس ينص عىل  

سفر التكوين:) وفرغ اهلل يف اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح يف   هذا.. اسمع ما ورد يف 

اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل. وبارك اهلل اليوم السابع وقدسه ألنه فيه إسرتاح من مجيع  

 عمله الذي عمل اهلل خالقا (  

دسـ  لريد عليه..  هذا يناقض العقل.. ولذلك جاء القرآنـ  الذي نزعم أنه أخذ من الكتاب املق 

َنا ِمْن   }اسمع ما يقول القرآن:  اٍم َوَما َمسَّ اَم يِف ِستَِّة َأيَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه  َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ

وٍب   ( 38)ّق: {ل غ 

مَ   }واسمع هذا الرد البليغ الذي ورد يف آية أخرى:  ِذي َخَلَق السَّ َواِت َواألْرَض  َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ اهللََّ الَّ

 َقِديٌر  
ٍ
ء لِّ يَشْ يَِي امْلَْوَتى َبىَل ِإنَّه  َعىَل ك  ْ  ( 33)األحقاف:  {َومَلْ َيْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعىَل َأْن حي 

 هذه هي صفات اإلله احلقيقي التي يدل عليها العقل، وتنسجم مع الوجدان. 

 ه فيعرتيك منها العجب.. بل اجلنون. سكت قليال، ثم قال: هذه هي صفات اهلل.. أما أوامر 

اسمع ما قال الرب لبني إرسائيل حني أرادوا اخلروج:) حني متضون من أرض فرعون: ال  

متضوا فارغني. بل تطلب كل امرأة من جارهتا أمتعة: فضة وذهب وثيابًا. وتضعوهنا عىل بنيكم  

 (. 21:  3وبناتكم فتسلبون املرصيني ( )خروج 

ذا أن يرسقوا أموال املرصيني. وفعل بنو إرسائيل بحسب قول موسى:)  ومتكن بنو إرسائيل هب 

اطلبوا من املرصيني أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب يف عيون املرصيني  

 (    12:  3حتى أعاروهم فسلبوا املرصيني( ) سفر اخلروج  

َؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا  ِإنَّ اهللََّ  }اسمع ما يقول القرآن يف مقابل هذا األمر:  ْم َأْن ت  ك  ر  َيْأم 

ْم ِبِه ِإنَّ اهللََّ َكاَن َسِميعًا بَ  وا ِباْلَعْدِل إِنَّ اهللََّ نِِعامَّ َيِعظ ك  م   ( 58)النساء: {ِصرياً َحَكْمت ْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْك 

عظ.. بل نعم املواعظ.. وهذا ما يدل عليه  نعم.. هذا ما ينص عليه قرآن املسلمني.. إهنا موا 

 العقل.. فاخلالق املنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يأمر بمثل تلك األوامر. 
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 ليست هذه فقط أوامر الرب يف الكتاب املقدس.. له أوامر أخرى غاية يف الغرابة: 

ع: اذهب خذ  (:) أول ماكلم الرب هوشع قال الرب هلوش   1:  1اسمع ما ورد يف سفر هوشع )  

 لنفسك امرأة زنى وأوالد زنى (  

( قال الّرّب حلزقيال: وتأكل كعًكا من الّشعري عىل اخلراء  12: 4واسمع ما ورد يف )حزقيال 

الذي خيرج من اإلنسان: ختبزه أمام عيوهنم.. هكذا يأكل بنو إرسائيل خبزهم الّنجس.. قلت: آه يا  

إىل اآلن مل آكل ميتة وال فريسة وال دخل فمي حلم نجس.  سّيد الّرّب: ها نفيس مل تتنّجس ومن صباي  

 فقال يل: انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خراء اإلنسان. فتصنع خبزك عليه (  

أغلق الكتاب املقدس، وقال: هذه هي صفة الرب يف الكتاب املقدس.. فهل تتصور هذا الكون  

 الواسع العظيم البديع من صنع مثل هذا اإلله. 

قول: ليس هناك كتاب يف الدنيا وصف اهلل فأقره العقل عىل وصفه مثل قرآن  أصدقك ال 

 املسلمني.  

 : الرشيعة 

قال: هذه هي عقيدة كتابنا املقدس.. وسأحدثك عن الشق الثاين الذي جئت من أجله.. إنه  

يرتبط  الرشيعة.. أنا ال هيمني ما ذكر من أحداث تارخيية مما ال يتوافق مع العقل، ذلك أن الدين ال 

بالتاريخ.. بل يرتبط باهلل.. وبالعقيدة نعرف اهلل.. وبالرشيعة نعبده، ونتعرف عىل مراضيه.. بل  

 بالرشيعة نزداد حبا له، أو بغضا له. 

 قلت: أيف رشيعة الكتاب املقدس ما ييسء إىل اهلل؟ 

اب  قال: أرأيت لو نسبت إىل كنيستكم املوقرة قرارات مثل القرارات التي امتأل هبا الكت 

 املقدس.. أكنت ترَض بذلك؟ 

 قلت: ارضب يل مثاال عىل هذه القرارات. 
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قال: سأرضب لك مثاال بام ورد يف الكتاب املقدس من أحكام ترتبط بمن أصيب بداء الربص..  

وهو داء نادر عىل العموم، باإلضافة إىل أن عرصنا قد عرف الكثري من أرساره وعالجه، ولكنه يف  

 احة مهمة. الكتاب املقدس حيتل مس 

 اسمع ما سأقرؤه عليك، وقارنه بأي رشيعة تشاء وردت يف كتاب حممد..  

فتح الكتاب، وراح يقرأ:) وعىل املصاب بداء الربص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي  

شاربيه، وينادي: )نجس! نجس!(. ويظل طول فرتة مرضه نجسا يقيم وحده خارج املخيم معزوال(  

 (   45:  13)سفر اللالويني:  

والكتاب املقدس ال يكتفي هبذا، بل يدعي أن أثواب الصوف واحليطان تصاب هي األخرى  

بالربص، وهلذا إذ اشتبه أهل املنزل يف مرض منزهلم بالربص يأتون الكاهن.. سأقرأ عليك ما قال  

الكتاب املقدس يف هذا:) يأيت صاحب البيت وخيرب الكاهن أن داء الربص قد يكون متفشيا بالبيت،  

فيأمر الكاهن بإخالء البيت قبل أن يدخل إليه لئال يتنجس كل ما يف البيت، ثم يدخل الكاهن البيت  

ليفحصه. فإذا عاين اإلصابة ووجد أن يف حيطان البيت نقرا لوهنا ضارب إىل اخلرضة أو إىل احلمرة،  

ا رجع يف اليوم السابع  وبدا منظرها غائرا يف احليطان، يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه سبعة أيام. فإذ 

وفحصه، ووجد أن اإلصابة قد امتدت يف حيطان البيت، يأمر الكاهن بقلع احلجارة املصابة وطرحها  

خارج املدينة يف مكان نجس، وتكشط حيطان البيت الداخلية، ويطرحون الرتاب املكشوط خارج  

 ( 35:  14املدينة يف مكان نجس ( )الالويني:  

ت مثل هذا القرار.. وأن هذا احلكم طولب بتطبيقه يف مدننا التي  تصور لو أن الكنيسة أصدر 

 تصاب بالربص.. ما الذي سيحصل؟ 

سكت، فقال: مل تنته أحكام الربص بعد.. فهناك برص الثياب، وهو اآلخر حيتاج إىل الكثري من  

التفاصيل.. اسمع:) وإذا بدا داء الربص املعدي، يف ثوب صوف أو كتان أو يف قطعة قامش منسوجة  

د  أو حميكة من صوف أو كتان، أو يف جلد، أو يف كل مصنوع من جلد، وكانت إصابة الثوب أو اجلل 
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أو قطعة القامش املنسوجة أو املحيكة، أو يف يشء مصنوع من جلد، ضاربة إىل احلمرة أو اخلرضة،  

فإهنا إصابة برص تعرض عىل الكاهن. فيفحص اإلصابة وحيجز اليشء املصاب سبعة أيام، ثم  

كل ما  يفحصها يف اليوم السابع. فإن وجدها قد امتدت يف الثوب أو قطعة القامش، أو يف اجللد أو يف  

يصنع من جلد، ويستخدم يف عمل ما، فإن اإلصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة. فيحرق  

الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قامش الصوف أو الكتان أو متاع اجللد املصاب، ألنه داء معد. لكن إن  

يف متاع اجللد،  وجد الكاهن أن اإلصابة مل متتد يف الثوب أو يف قطعة القامش املنسوجة أو املحيكة أو 

 ( 53-   47:  13يأمر بغسل اليشء وحيجزه سبعة أيام أخرى( )الالويني:  

 أهذا كالم يقرؤه مئات املاليني من املسيحيني يف العامل، ويرتمجونه إىل لغاهتم املختلفة!؟ 

أال تعلم أن هذا الكالم يقرؤه األطباء والصيادلة والعلامء عىل اعتباره كالما هلل.. فأي فائدة  

 نوهنا من املعرفة باهلل، وهم يرونه حيدثهم عن أمور يضحك منها أبسط شخص منهم!؟  سيج 

أال ترى أن يف هذا الكالم استغالال خطريا ال خيتلف عن استغالل الكهان والعرافني  

والسحرة.. إن هذا األبرص املسكني مكلف بكل التكاليف الثقيلة.. بالعصافري احلية.. وبالكبشني  

 نعجة احلولية.. وبالزيت.. وبالعجني. الصحيحني.. وبال 

 أي تعاليم هذه حتتاج كل هذه التفاصيل!؟   

 سكت قليال، ثم قال: هناك أحكام أخرى ترتبط بالطهارة مل أجد يف العقل ما يربرها. 

لقد مجعت تعاليم الطهارة يف القرآن يف آية واحدة خلصت مجيع أحكامها، وربطتها بحب اهلل  

 يف انسجام مجيل بني الطهارة احلسية والطهارة املعنوية.   للتوبة والطهارة لرتبط 

ْم ِإىَل    }: اسمع ما يقول القرآن  ْم َوَأْيِدَيك  وَهك  ج  الِة َفاْغِسل وا و  ْمت ْم ِإىَل الصَّ ِذيَن آَمن وا ِإَذا ق  َا الَّ َيا َأهيُّ

ْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ  َلك  ْم َوَأْرج  وِسك  ؤ  وا ِبر  ْنت ْم َمْرََض َأْو َعىَل    امْلََراِفِق َواْمَسح  وا َوإِْن ك  ر  ن بًا َفاطَّهَّ ْنت ْم ج  َوِإْن ك 

وا َصِعيدًا َطيِّ  م  وا َماًء َفَتَيمَّ د 
ْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو الَمْست م  النَِّساَء َفَلْم جَتِ وا  َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنك  بًا َفاْمَسح 

ْم ِمْنه  َما   ْم َوَأْيِديك  وِهك  ج  ْم  ِبو  ْم َولِي ِتمَّ نِْعَمَته  َعَلْيك  َرك  ِريد  لِي َطهِّ ْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ي  ِريد  اهللَّ  لَِيْجَعَل َعَلْيك  ي 
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ونَ  ر  ْم َتْشك   ( 6)املائدة: {َلَعلَّك 

يف هذه اآلية اجتمعت مجيع أحكام الطهارة يف اإلسالم من الوضوء والغسل والتيمم، ومل تكتف  

 ا نواح إيامنية، ومقاصد أخالقية عالية. بذلك.. بل ضمت إليه 

قارن هذا بالنصوص الكثرية التي ال تستطيع العقول تعقلها عن أحكام الطهارة يف الكتاب  

املقدس.. اسمع..:) وإذا عارش رجل زوجته يستحامن كالمها بامء ويكونان نجسني إىل املساء ( )سفر  

 ( 18:  15الالويني:  

ار نجاستهام إىل املساء، مع كوهنام اغتسال، فلم أجد لذلك  لقد ظللت مدة أفكر يف رس استمر 

 جوابا. 

اسمع:) أما سائر دبيب الطري ذوات األربع األرجل فهو حمظور عليكم، فإهنا تنجسكم، وكل  

من يلمس جثثها يتنجس حتى املساء. وعىل كل من محل جثثها أن يغسل ثيابه ويكون نجسا حتى  

البهائم ذوات األظالف غري املشقوقة وغري املجرتة تكون نجسة لكم، وكل من  املساء، وكذلك مجيع  

يلمسها يتنجس. وأيضا كل حيوان يميش عىل كفوفه من مجيع احليوانات ذوات األربع األرجل، فهو  

نجس لكم، وكل من يمس جثثها يكون نجسا حتى املساء، ومن حيمل جثثها يغسل ثيابه ويكون  

ها حمظورة عليكم.. إن وقعت جثة أحد هذه احليوانات عىل يشء فإنه يتنجس،  نجسا إىل املساء. مجيع 

سواء أكان آنية من خشب أم قامش أم جلد أم مسح، أم أي يشء يستخدم يف عمل ما. يوضع يف ماء  

ويكون نجسا إىل املساء، ثم يطهر. أما إن وقعت جثة أحدها يف إناء خزيف، فإن ما يف اإلناء يتنجس،  

 (   23:  11فيكرس () الالويني:   وأما اإلناء 

لست أدري ملاذا تظل النجاسة حتى املساء؟.. وملاذا يكرس الوعاء اخلزيف، وال يغسل؟.. وما  

 سبب نجاسة احليوان الذي ال يؤكل؟  

باإلضافة إىل هذا.. فإن هناك أحكام تعجيزية غاية يف الغرابة.. اسمع هذا احلكم الغريب الذي  

(:) وقال الرب ملوسى وهرون: )هذه هي متطلبات الرشيعة التي    10  -   1:  19ورد يف سفر العدد )  
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آمر هبا: قل لبني إرسائيل أن يأتوك ببقرة محراء سليمة خالية من كل عيب، مل يعلها نري، فتعطوهنا  

أللعازار الكاهن، ليأخذها إىل خارج املخيم وتذبح أمامه. ويغمس الكاهن إصبعه بدمها ويرش منه  

الجتامع سبع مرات. وحترق البقرة بجلدها وحلمها ودمها مع فرثها عىل مشهد منه،  نحو وجه خيمة ا 

ثم يأخذ خشب أرز وزوفا، وخيطا أمحر، ويطرحها يف وسط النريان. ثم يغسل الكاهن ثيابه ويستحم  

بامء، وبعد ذلك يدخل املخيم، ويظل الكاهن نجسا إىل املساء. ويغسل الرجل الذي أحرق البقرة  

ء ويستحم، ويظل أيضا نجسا إىل املساء. وجيمع رجل طاهر رماد البقرة ويلقيه خارج املخيم  ثيابه بام 

يف موضع طاهر، فيظل حمفوظا جلامعة إرسائيل الستخدامه يف ماء التطهري. إهنا ذبيحة خطيئة. وعىل  

رسائيل  من مجع رماد البقرة أن يغسل ثيابه ويظل نجسا إىل املساء، فتكون هذه فريضة دائمة لبني إ 

 وللغريب املقيم يف وسطهم ( 

هي رشيعة موسى ال رشيعتنا.. ألننا قد طهرنا بدماء    ( 1) قلت: إن رشيعة التطهري بالبقرة احلمراء 

 
ذلك أن هلم ، موضع اهتامم كبري من اليهود اه«()بالعربية »باراه« أو »دوم Red Heiferال تزال البقرة الصغرية احلمراء  ( 1)

(. وقد جاء يف التلمود أن 19/2رشوطا تعجيزية فيها، ذلك أهنا جيب أن تكون محراء صحيحة ال عيب فيها ومل يعل عليها نري )عدد  

تصلح ألن تكون بقرة البقرة البد أن تكون محراء متامًا، ليس هبا أية متوجات، وحتى وجود شعرتني سوداوين عىل ظهرها جيعلها ال 

سة تفي هبذا الغرض. ويبدو أن األمحر رمز اخلطيئة. والسفر الرابع من السدر السادس يف التلمود )سدر طهوروت( ي دعى  مقدَّ

 »باراه«، ويتناول الشعائر اخلاصة بالبقرة احلمراء الصغرية.

نة، فأي كاهن يالمس جثة هيودي أو يتصل هبا، حتى ورس هذا االهتامم هبا أن جثة امليت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكه

ولو بشكل غري مبارش )كأن يسري عىل مقربة أو حتى يوجد يف مستشفى أو منزل يضم جثة( فإهنا تنجسه، عىل عكس جثث األغيار 

 فهي ال تسبِّب أية نجاسة ألهنا ال قداسة هلا. 

وقد اقرتحت إحدى املجالت العلمية الدينية يف إرسائيل أن ت عَزل  وهلذا يوجد اآلن يف إرسائيل معهد لدراسة البقرة احلمراء،

بنى عىل أعمدة حتى ي عَزل املنزل نفسه عن أي جثث هيودية قد تكون  امرأة هيودية حامل من إحدى األرس الكهنوتية داخل منزل ي 

ًا عن كل البرش، حتى يصل سنه الثالثة عرشة. موجودة حتته، ويقوم رجال آليون بتوليدها، ثم يقومون بعد ذلك عىل تنشئة الطفل بعيد

َل املشكلة.   ساعتها، يمكنه أن يصبح كاهنًا طاهرًا في ضحي بالبقرة احلمراء، وحت 

ل بذلك  عثَر عىل زجاجة تضم بقايا رماد البقرة احلمراء، وحت  وقد اقرتح آخرون القيام ببعض احلفائر حول بقايا اهليكل، فقد ي 

 املعضلة.  
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 املسيح.. ابن اهلل. 

 قال: ذلك أغرب وأعجب.. ولن أجادلك فيه اآلن.. ولعلك ستجد من يبحث معك فيه.  

أخرى ترتبط بالطهارة ظللت طول عمري   فتح الكتاب املقدس، وقال: سأقرأ عليك أحكاما 

 أبحث هلا عن مناسبة عقلية، فلم أجد. 

من ملس جثامن إنسان ميت يبقى نجسا سبعة أيام،  11(:)  16- 11:  19اسمع من سفر العدد )  

وعليه أن يتطهر بامء التطهري يف اليوم الثالث، ويف اليوم السابع يصبح طاهرا. وإن مل يتطهر يف اليوم  12

كل من ملس جثامن إنسان ميت ومل يتطهر، ينجس  13ال يكون طاهرا يف اليوم السابع. الثالث، ف 

أما رشيعة  14مسكن الرب، وجيب استئصاله من الشعب ألنه نجس، إذ إن ماء التطهري مل يرش عليه.  

وكل إناء  15من مات يف خيمة، فإن كل من دخل اخليمة وكل من كان فيها، يكون نجسا سبعة أيام.  

وكل من ملس عىل وجه الصحراء قتيال  16 غطاء عليه، أو غري حمكم السد، يصبح نجسا.  مفتوح، ال 

 بسيف أو ميتا، أو عظم إنسان أو قربا، يكون نجسا سبعة أيام (  

إن هذا النص يعترب من المس جثة إنسان يكون نجسا لسبعة أيام، وعليه أن يتطهر يف اليوم  

 بني ارسائيل ألنه يتسبب بنجاسته يف تنجيس بيت الرب.   الثالث، أما إذا امتنع فيقتل أو يقطع من 

ولسنا ندري ما مصري من المس جثة أمه أو أبيه أو أحد أقاربه األقربني، فنيس التطهر يف اليوم    

 الثالث هل يباد ويقتل كحال غريه من بني ارسائيل؟! 

ا ومن فيها.. بل أنه  بل إن الكتاب املقدس يقرر نجاسة اخليمة التي توضع فيها اجلثة، ومن دخله 

حيكم بنجاسة ما فيها من أوان سواء تركت مفتوحة أو كانت عليها أغطية غري حمكمة االغالق.. بل  

إنه يدعي أنه إذا كان أحدهم سائرا يف الصحراء والمس عن طريق اخلطأ جثة أو عظم إنسان أو حتى  

 
ر أن يبدأ الكهنة يف تطهري أجسادهم، وأن ممثيل احلاخامية األساسية يف  1989أكتوبر  16لكن جملة تايم نرشت يف عدد  أنه تقرَّ

 إرسائيل قضوا أسبوعني يف أوربا يبحثون عن جنني بقرة محراء لي زَرع يف إحدى أبقار مزرعة يف إرسائيل. 

ي .. وانظر يف املوسوعة نفسها عن غرائب أخرى ترتبط بالطهارة يف الرشيعة انظر: املوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسري

 اليهودية.
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 قربا يصبح نجسا وملدة سبعة أيام. 

ذكر شيئا، ثم قال: أتدري ما حكم املرأة التي تتدخل لتنقذ  سكت قليال، ثم ابتسم، وكأنه ت 

 زوجها من قبضة يد ضاربه؟ 

 قلت: أعلم ذلك..  

قال: وتستحي من ذكره.. أو يستحيي عقلك من قبوله.. ساقرأ النص نيابة عنك.. أحيانا نضطر  

:) إذا تعارك  (  11: 25لنرفع جلباب احلياء حتى نتعرف عىل احلقائق.. أخذ يقرأ من سفر التثنية ) 

رجالن فتدخلت زوجة أحدمها لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بخصيته،  

 فاقطعوا يدها وال تشفقوا عليها( 

 أتدري ماذا يفعل املحارب إذا ظفر بإمرأة مجيلة؟ 

(:) إذا ذهبتم  15 –  10: 21سكت، فقال: لقد نص عىل ذلك يف سفر التثنية، لقد ورد فيه ) 

ة أعدائكم، وأظفركم الرب إهلكم هبم، وسبيتم منهم سبيا، وشاهد أحدكم بني األرسى امرأة  ملحارب 

مجيلة الصورة فأولع هبا وتزوجها، فحني يدخلها إىل بيته يدعها حتلق رأسها وتقلم أظفارها، ثم ينزع  

ها وتكون  ثياب سبيها عنها، ويرتكها يف بيته شهرا من الزمان تندب أباها وأمها، ثم بعد ذلك يعارش 

 له زوجه. وإن مل ترس هبا فأطلقها لنفسها (  

قلب بعض الصفحات من الكتاب املقدس، وقال: أتعلم.. لقد اكتشفت اكتشافا عجيببا يف  

 الكتاب املقدس له عالقة بالعقيدة، وعالقة يف نفس الوقت بالرشيعة. 

املشوي.. فال يكاد إصحاح  لقد عرفت أن الرب يعشق املحارق، وأن أشهى األشياء إليه اللحم  

واحد خيلو من ذكر هذه القرابني، ومن اللحم املشوي، بل يف اإلصحاح الواحد نجد ذكر القرابني  

 عرشات املرات. 

ويف خضم هذه الروائح التي تفوح من ذبائح القرابني ال نجد األنبياء من لدن آدم إىل آخر أنبياء  

 عبادة اإلله الواحد األحد.. وال نراهم يأمرون بمعروف  بني إرسائيل يعبدون اهلل أو يدعون الناس إىل 
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أو ينهون عن منكر.. بل نجدهم مع الكهنة مشغولون جدا  باللحم املشوي ، والذين حيصلون  

بروائحه عىل مجيع طلباهتم من تعذيب األمم، وقتلها، وحرقها ، يدخل املعارك معهم يف وسطهم  

يض الغري.. وجيعل الكل عبيدا هلم ، وال هيم بعد ذلك إن  داخل تابوت، ويقاتل معهم ، ويعطيهم أرا 

عبدوا األوثان أو رسقوا األموال كام ال هيم أن يكون اللحم املشوي من عجول أغنام مرسوقة ، كام  

يزعمون أن يعقوب رسق أغنام خاله وقدم اللحم املشوي للرب فتنسم الرب نسيم الرضا، وأعطى  

 م أرض فلسطني، وأعطاهم األرض حوهلا من النيل إىل الفرات. يعقوب العهد له وألوالده وأعطاه 

 واسمح يل أن أذكر لك بعض النصوص التي ال ينبغي أن يكون هلا أي حمل يف الكتاب املقدس. 

ولنبدأ قصة القرابني من أوهلا.. من هابيل حني قرب حلام سمينا، بينام قدم أخوه قابيل شيئا قليال  

ىل هابيل وقربانه، ولكن إىل قابيل وقربانه مل ينظر ، فأغتاظ قابيل جدا  من ثامر األرض:) فنظر الرب إ 

 (  وأدى ذلك إىل أن يقوم قابيل بقتل أخيه وارتكاب أول جريمة عىل األرض.   3- 6/  4() التكوين: 

 قلت: لقد ذكر هذا يف القرآن.. فهو يقع إذن يف نفس ما وقع فيه الكتاب املقدس.. 

يذكر هذا هبذا األسلوب.. لقد صور القرآن صورة هابيل.. الرجل الصالح  قال: ال.. القرآن مل  

الطيب.. نعم كالمها قرب قربانا، ولكن قربان هابيل كان مضمخا بروائح اإلخالص التي حيبها اهلل..  

ه  ا   }لقد قال القرآن يف هذه املناسك:  َها َوَلِكْن َيَنال  َها َوال ِدَماؤ  ْم  َلْن َيَناَل اهللََّ حل  وم  )احلج:  {لتَّْقَوى ِمنْك 

37 ) 

واآلن.. فاسمع قصة قابيل وهابيل يف القرآن.. وإن شئت قارهنا بمثيلتها يف الكتاب املقدس  

ا َومَلْ ي    }لرتى الفرق بينهام.. اسمع:  بَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ ْرَبانًا َفت ق  َبا ق  َتَقبَّْل  َواْتل  َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم ِباحْلَقِّ ِإْذ َقرَّ

اَم َيَتَقبَّل  اهللَّ  ِمَن امْل تَِّقنيَ  ( اسمع.. لقد ذكر هابيل علة  27)املائدة:  {ِمَن اآْلَخِر َقاَل أَلَْقت َلنََّك َقاَل ِإنَّ

القبول.. ليست هي اللحم، أو الزرع.. العلة هي التقوى.. فلذلك قد تتقرب بزرع، ويكون أزكى  

 غنامها. عند اهلل من مجيع أبقار الدنيا وأ 

  }والقرآن يصور نفس هابيل خري تصوير حني يذكر الرصاع الذي حصله بينه وبني أخيه، فيقول: 
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َعامَلنَِي ِإينِّ أ ِريد  َأْن  َلئِْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك لَِتْقت َلنِي َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقت َلَك ِإينِّ َأَخاف  اهللََّ َربَّ الْ 

املنِِيَ َتب وَء   وَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاء  الظَّ  ( 29-   28)املائدة: {بِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتك 

هذا هو أول قربان ذكر يف الكتاب املقدس.. يليه القربان الثاين.. بعد أن أغرق اهلل األرض  

ربانا للربن كام جاء يف  بالطوفان.. وما تكاد السفينة تستقر عىل جبل أراراط حتى خيرج نوح ويقدم ق 

سفر التكوين:) وبني نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة  

وأصعد حمّرقات عىل املذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب يف قلبه ال أعود ألعن األرض  

 (  21- 20/ 8أيضا من أجل اإلنسان ( )تكوين: 

ه ـ كام نراه يف القرآن ـ داعية إىل اهلل، ومعرفا به، وصاحب حجة يناضل  ثم يأيت ابراهيم فال نرا 

هبا الوثنيني وعبدة الكواكب وعبدة امللوك، بل نراه يف الكتاب املقدس ال ينكر عىل قومه  ما هم فيه  

  من عبادة األوثان، بل وال ترد قصته مع النمرود وال جمادلته له ، وال قصته مع أبيه. بل كل مايرد أن 

إبراهيم يقدم حمرقات للرب فيتنسم الرب رائحة اللحم املشوي ) فيقول الرب إلبرام: اذهب من  

أرضك وعشريتك ومن بيت أبيك اىل األرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم  

 (    12اسمك () سفر التكوين:  

هب والفضة  وبعد رحالت طويلة يعود ابراهيم من مرص،  وقد ملك أمواال ضخمة من الذ 

واألغنام التي أعطاها له فرعون مرص عندما قدم ابراهيم زوجته سارة ليتزوجها فرعون حسب  

 زعمهم. 

  - أي إبراهيم  - وقدم إبراهيم اللحم املشوي مرة أخرى ) يف ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام 

القينيني والقنزيني  ميثاقا قائال: لنسلك أعطي هذه األرض من هنر مرص إىل النهر الكبري هنر الفرات 

والقدمونيني واحلثيني والفرزيني والرفائيني واألموريني واجلرجاشيني واليبوسيني () سفر التكوين:  

15  :18 -20   ) 

 قارن هذا كله وغريه كثري، بالعقل وبالقرآن.. ثم أخربين ماذا ترى؟ 
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 بالقرآن. ما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى قلت له: أرى لك تعلقا شديدا    

 قال: أجل.. أنا أقرؤه.. وال أمل من قراءته.. أشعر أن مجيع حقائق األزل ختتزن يف كلامته..  

 قلت: فلم نراك تنرش كتابنا املقدس.. وال تنرش القرآن؟ 

 قال: كم وددت لو أتيح يل نرش مصحف واحد؟ 

 قلت: فام الذي حيول بينك وبني ذلك.. ألست ذا مال؟ 

 ولكن يل أخا توأما حيول بيني وبني ما يتقبله عقيل..    قال: بل ذو مال كثري.. 

 قلت: فلم ريض بنرشك للكتاب املقدس؟ 

 قال: هو ال يبايل إذا مل أنرش القرآن بنرشي لغريه. 

 قلت: فلم اخرتت الكتاب املقدس؟.. ومل اخرتت نرشه بني طبقات املتعلمني؟ 

دس.. يوشك كل من يملك نسخة  قال: لقد وجدت أن خري ما يقرب من القرآن هو الكتاب املق 

من الكتاب املقدس أن يملك نسخة من القرآن.. فلذلك عمدت إىل الكتاب املقدس ليكون مقدمتهم  

 إىل القرآن. 

 قلت: أنت مسيحي وتقول هذا؟ 

قال: أنا مسيحي.. ولوال أخي التوأم لضممت إىل مسيحيتي عقل حممد، ودين حممد، وشمس  

 بعيدا. حممد.. ولن يكون ذلك  

قال ذلك بنربة قوية، ثم انرصف ليرتكني يف حرية جديدة، وببصيص جديد من النور اهتديت  

 به بعد ذلك إىل شمس حممد. 

مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت إىل الورقة التي سلمها يل  

 صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  
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أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف  لقد أيقنت حينها أن هذا السور اخلامس من 

 الدنيا غري القرآن الكريم. 
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 سادسا ـ الروحانية 

اليوم السادس، كان يوم أحد، وقد كلفوين بإجراء الطقوس الدينية، وقراءة املوعظة، لكني  

املجامع إتقانا  أبيت، وطلبت من أخي أن يقوم بدال مني بذلك.. لقد كان يتقن فن التأثري يف مثل هذه  

 عظيام.. وبسبب هذا اإلتقان ترقينا يف مراتب الكنيسة إىل الكريس الذي كنا نحلم به مجيعا. 

جلست أنا مع املصلني يف كريس من الكرايس، وقعدت أسمع كام يسمع سائر املصلني، وأحترك  

 كام يتحركون. 

ثلام ال يبدو عيل.. لقد كانت  كان بجواري رجل.. كان يفعل مثلام أفعل.. وال يبدو عليه أي تأثر م 

 النغامت مجيلة هتز اجلبال بجامهلا، ولكني يف نفس الوقت كنت أفتقد املعنى الذي هيز نفيس جلامهلا. 

لقد كان الكالم الذي يردد يف هذه املجالس التي نسميها صالة هو نفس الكالم الذي أسمعه يف  

وهو يف نفس الوقت نوع من العزاء..   بالدي.. إنه نوع من النواح عىل املسيح وصلب املسيح.. 

 فاملسيح الذي صلب مل يكن إال جسدا.. أما املسيح اإلله.. فهو إله دائام. 

كان هذا أكثر ما نسمعه، ومل يكن هذا يكفي ملأل روحي التي ال تقل عن عقيل شوقا لعامل  

 احلقائق.. العامل الذي جيتمع فيه املنطق العقيل مع األشواق الروحية. 

خرجنا من الكنيسة فوجئنا بصوت اآلذان يرتفع من مآذن اإلسكندرية.. لقد كان صوتا  بعدما  

حانيا قويا عميقا.. لكأنه يأيت من السامء، وال يرتفع من األرض.. لقد كان هناك فرق كبري بني  

 األجراس التي ندقها.. وبني اآلذان الذي ينادي به املسلمون. 

ى انسجامها مع العقل.. ومدى صالحها إلرواء  بقيت مستغرقا أتأمل ألفاظ اآلذان ومد 

 الروح.. ومدى اتفاقها مع الدعوة إىل الصالة. 

بينام أنا كذلك إذ أمسك بيدي من كان جياورين يف الصالة يف الكنيسة، وقال: مرحبا بك يف  

 بلدك.. أنا من أبناء اإلسكندرية.. وقد ترشفت اليوم بالصالة بجانبك. 
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 قلت: شكرا عىل هذا األدب. 

قال: إذا سمحت يل جتولت بك يف بعض شوارع اإلسكندرية العتيقة.. لعلك ترى فيها ما مل تره  

 يف اإلسكندرية اجلديدة. 

قلت: بورك فيك.. أنا أحب زيارة املدن القديمة.. فهيا رس يب.. فليس يل اليوم أي عمل عدا  

 التجوال. 

 معا يف حي من األحياء القديمة. امتطينا سيارة نزلت بنا بعض الشوارع، وتركتنا فيها لنسري  

 ما رسنا قليال حتى صادفنا مسجد بسيط.. والناس يدخلون إليه ألداء الصالة. 

قال يل، وقد رآين أنظر إليه بنوع من اللهفة والشوق: هذا مسجد قديم من مساجد اإلسكندرية..  

 لقد ظل حيتفظ بكسوته هذه منذ قرون طويلة. 

 ون من هذا الباب.. واملؤذن يؤذن من تلك الزاوية. منذ قرون طويلة.. واملصلون يدخل 

 أنا أعرف إمام هذا املسجد.. فإن شئت دخلنا مجيعا لرتى عمرانه الداخيل فعلت. 

قلت: ولكني سمعت أن املسلمني ال يأذنون ملن ليس من دينهم بدخول مساجدهم، أو بلمس  

 مصاحفهم. 

املسجد خيالفهم.. ويأخذ بأقوال فقهية  قال: ذلك قول بعض فقهائهم.. ولكن إمام هذا 

.. وهو يرى أهنا هي األقوال الصحيحة ألهنا تنسجم مع ما فعله حممد مع وفد زار مدينته  ( 1) أخرى 

 من املسيحيني. 

لقد روى ابن إسحق وهو يؤرخ حياة نبيهم أن وفد نجران ـ وهم من املسيحيني ـ ملا قدموا عىل  

عد العرص، فكانت صالهتم، فقاموا يصلون يف مسجده، فأراد  حممد باملدينة، دخلوا عليه مسجده ب 

 الناس منعهم، فقال حممد:) دعوهم ( فاستقبلوا املرشق فصلوا صالهتم. 

 قلت: فهم خمتلفون يف هذه املسألة إذن. 

 
 انترصنا هلذه األقوال يف سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصدية( يف اجلزء اخلاص بـ )األبعاد الرشعية لرتبية األوالد(  ( 1)
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قال: أجل.. وإمام هذا املسجد يرى هذا الرأي.. وهلذا كثريا ما جتد املسيحيني، بل وغريهم من  

 ختلفة يزورون هذا املسجد لريوا كيفية أداء املسلمني شعائرهم الدينية. أهل الديانات امل 

 وقد وضع إمام املسجد ألجل هذا حمال خاصا هبؤالء حتى ال حيصل أي تشويش عىل املصلني. 

 قلت: فلم مل يصدر رؤساء دينهم قرارات ترفع هذه اخلالفات؟ 

يتصورون أن الوحدة يف التعدد، وأن الفرقة يف جرب  قال: ال.. األمر خمتلف عند املسلمني.. هم  

 الناس عىل التوحد. 

 قلت: كيف ذلك؟.. كيف تصبح الوحدة فرقة؟ 

قال: أنت تعلم قيمة العقل يف اإلسالم.. وتعرف أن بناء األحكام الرشعية ينطلق من  

قل أن يسلم  النصوص، ولكنه ال يفهم إال بالعقل.. ولذلك قد ختتلف العقول أحيانا.. وال يصح لع 

 لكأن اإلسالم قصد هذا االختالف حتى يكون توسعة للناس..  .  لعقل آخر. 

 تصور.. لوال أن هناك خالفا يف املسألة ملا وجدنا مثل هذا املسجد، وال إماما كإمامه. 

 قلت: هيا ندخل. 

 دخلنا مع املصلني.. وجلسنا يف الركن املخصص للضيوف من غري املسلمني. 

الصالة، وقام املسلمون يسوون صفوفهم خلف اإلمام، وقد استووا مجيعا  ما لبثنا حتى قامت 

يصيل غنيهم بجنب فقريهم، وقوهيم بجنب ضعيفهم، فليس هناك يف مساجد املسلمني أي طبقية  

 توزع حمال املسجد بني املصلني. 

 كان اإلمام يصيل هبم رافعا صوته بالتكبري والتسميع.. وهم يقتدون به يف مجيع حركاته. 

كانت صورة الصالة غريبة بالنسبة يل.. ولكني كنت أشعر أن هذه احلركات حتتوي رموزا  

 عميقة لن يصعب عىل العقل إدراكها. 

انتهت الصالة.. وتفرق املصلون بعدها.. منهم من قام مرسعا إىل حذائه ينتعله، وخيرج بعد أن  

رآن.. وقد كان منظرا مجيال.. منظر  أدى واجبه.. ومنهم من بقي يف املسجد يصيل أو يذكر أو يقرأ الق 
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 احلرية الشخصية يف التعبد يف املسجد.  

شد انتباهي رجل مل يكن بعيدا عني.. كان يقرأ القرآن..وعيناه تفيضان من الدموع.. كان  

 اخلشوع باديا عىل وجهه، وكانت األنوار تكسوه هبالة من الوقار مل أرها يف أحد طيلة حيايت. 

أقرتب من ذلك القارئ، فأذن يل.. فاقرتبت منه، وحييته بتحية اإلسالم    استأذنت صاحبي يف أن 

 احرتاما للمحل الذي أجلس فيه، فرد عيل السالم. 

مل أرد أن أظهر أمامه باعتباري مسلام، فلذلك قلت: أنا مسيحي.. زرت هذه البالد يف مهمة  

 خاصة..  

 بعة خاصة من الكتاب املقدس. نظر إيل، وهو يبتسم، وقال: جئت ألجل اإلرشاف عىل طباعة ط 

 قلت: أجل.. وما أدراك بذلك؟ 

 قال: أنا أعمل يف تلك املطبعة منذ سنوات طويلة. 

 قلت: مل أكن أعلم أن تلك املطبعة توظف مسلمني. 

 قال: ومن قال لك بأين مسلم.. أنا مسيحي. 

القرآن   ازداد عجبي، وقلت: أأنت مسيحي؟.. وجتلس يف املسجد كام جيلس املسلمون، وتقرأ 

 كام يقرؤون، بل وتبكي كام يبكي خاصة املسلمني. 

قال: لذلك قصة قد ال هتمك تفاصيلها.. ولكني سأذكر لك منها ما قد ينفعك يف يوم من األيام،  

 فتجلس مثيل يف مثل هذا املجلس. 

 قلت: قصها عيل.. فإين أرى ترصفك ترصفا غريبا. 

عائلة عريقة يف مسيحيتها.. وقد هداين حبي لعامل  قال: لقد ذكرت لك أين مسيحي.. بل من 

الروح إىل العمل يف مطبعة الكتاب املقدس مع أنه قد أتيح يل وظائف كثرية يف غريها.. إال أين آثرت  

 االرتباط بالدين، وبرجال الدين. 

 قلت: هذه عالقتك بالكتاب املقدس.. فكيف حتولت إىل القرآن؟ 
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 مقدمتي للقرآن.. أو قل هو دلييل إىل القرآن. قال: لقد كان الكتاب املقدس هو  

 قلت: مل أفهم ذلك. 

 قال: لقد ذكرت لك أين أبحث عن أشواق روحي الفائضة.. 

أنا أشعر أننا ـ معرش البرش ـ من عامل آخر.. عامل ميلء باجلامل، له صلة عميقة بخالق هذا الكون  

 ومدبره. 

املقدس، فلم أجد إال إشارات اهتديت  وقد بحثت عن جذور هذه الصلة وحقيقتها يف الكتاب  

 هبا إىل القرآن..  

 فلذلك جئت إىل القرآن.. ألبحث فيه عنها. 

 قلت: فهل وجدت يف القرآن ما يروي ظمأ روحك؟ 

قال: مل يمض لصحبتي للقرآن إال أسابيع حمدودة.. وأنا يف كل يوم أكتشف أشياء كثرية.. أشياء  

 الكتاب املقدس، وال عند قراءة غريه. متأل روحي بمشاعر ال أجدها عند قراءة  

 : الصلة باهلل 

 قلت: أريدك أن تصور يل بعض هذه املشاعر. 

َمَواِت َواألَْرِض َواْخِتالِف   }فتح املصحف، وقال: اسمع هذه اآليات مثال:  ِإنَّ يِف َخْلِق السَّ

ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت أل ويِل األَْلَباِب )  وَن  190اللَّ ر  ن وهِبِْم َوَيَتَفكَّ ودًا َوَعىَل ج  ع  وَن اهللََّ ِقَيامًا َوق  ر  ِذيَن َيْذك  ( الَّ

َنا َما َخَلْقَت هَ  َمَواِت َواألَْرِض َربَّ ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) يِف َخْلِق السَّ َنا ِإنََّك َمْن  191َذا َباطاًِل س  ( َربَّ

املنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر )  َناِدي لإِِلياَمِن َأْن آِمن وا  192ت ْدِخْل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَته  َوَما لِلظَّ َناِديًا ي  َنا َسِمْعَنا م  َنا ِإنَّ ( َربَّ

ْم َفآَمنَّا رَ  َنا َمَع األَْبَراِر ) ِبَربِّك  ْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفَّ ن وَبَنا َوَكفِّ َنا َفاْغِفْر َلَنا ذ  َنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعىَل  193بَّ ( َربَّ

ِْلف  امْلِيَعاَد )  ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك ال خت  ْ لَِك َوال خت  س   ال أ ِضيع  َعَمَل َعاِمٍل  ( َفاْسَتَجاَب هَل ْم َرهبُّ ْم َأينِّ 194ر 

وا يِف َس  وا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأ وذ  وا َوأ ْخِرج  ِذيَن َهاَجر  ْم ِمْن َبْعٍض َفالَّ ك  ْم ِمْن َذَكٍر َأْو أ ْنَثى َبْعض  ِبييِل  ِمنْك 
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ِري  ْم َجنَّاٍت جَتْ ْم َسيَِّئاهِتِْم َوألْدِخَلنَّه  َرنَّ َعْنه  ِتل وا ألَكفِّ تَِها األهَْنَار  َثَوابًا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ َواهللَّ     َوَقاَتل وا َوق  ِمْن حَتْ

ْسن  الثََّواِب )   ()آل عمران( 195ِعنَْده  ح 

رتلها بصوت خاشع كام يرتل املسلمون، ثم قال: يف هذه اآليات جتتمع مجيع أشواق الروح  

 املنسجمة مع العقل..  

ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر   تبدأ اآليات بمنظر السموات واألرض، ومها ينزعان 

االعتبار.. ويربز بعدها أولو األلباب الذين اكتحلت عيوهنم بتلك النظرة املقدسة، فيهرعون إىل ذكر  

 اهلل، والبحث عنه يف ملكه وملكوته. 

ثم ال يلبثون أن هيتدوا إىل اهلل، فتحلق أرواحهم إليه، وجتلس بني يديه، ومتد يدها إليه بالدعاء..  

 نتهي اآليات بذكر استجابة اهلل لدعواهتم وتبشريه هلم. وت 

 إنه مشهد حي يمكن أن يفعله أي مسلم يف أي حمل ومن غري حاجة إىل أي واسطة. 

حتكي عائشة زوج حممد أثر هذه اآليات عىل حممد عندما نزلت عليه، فتقول ملن سأهلا عن  

لُّ أمره كا  ن عجبا، أتاين يف ليلتي حتى مس جلده  أعجب يشء رأته من حممد، َفَبَكْت، وقالت: ك 

جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لريب، قالت: فقلت: واهلل إين ألحب قربك، وإين أحب  أن َتعبد لربك.  

فقام إىل القربة فتوضأ ومل يكثر صب املاء، ثم قام يصيل، فبكى حتى بل حليته، ثم سجد فبكى حتى  

أتى بالل ي ؤذنه بصالة الصبح قالت: فقال: يا   َبل األرض، ثم اضطجع عىل جنبه فبكى، حتى إذا 

بكيك؟ وقد غفر اهلل لك ذنبك ما تقدم وما تأخر، فقال:) وحيك يا بالل، وما يمنعني   رسول اهلل، ما ي 

ْيِل َوالنََّهاِر آلَيا   }أن أبكي وقد أنزل عيّل يف هذه الليلة:  اَمَواِت َواألْرِض َواْخِتالِف اللَّ ٍت  ِإنَّ يِف َخْلِق السَّ

    ( 1) ، ثم قال:) ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها ( {ألويِل األْلَباِب  

ذرف بعض الدموع، ثم قال: بالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد مثلها، وأنت تقرأ الكتاب  

 املقدس. 

 
َيد.   (  1)   رواه ابن مردويه، وَعْبد بن مح 
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 لقد قارنت بني الدعاء يف القرآن، والدعاء يف الكتاب املقدس، فوجدت فرقا كبريا: 

القرآن ينبئ عن عالقة روحية عميقة للداعي باهلل، فهو يستشعر قربه وحضوره،  الدعاء يف 

 وكرمه، فهو ال يدعوه فقط ليحقق مطالبه، وإنام يشعر بأنه يتقرب إليه، ويقرتب منه. 

 اسمع إخبار اهلل عن إجابة دعوات عباده: 

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيب وا يِل  َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإينِّ َقِريٌب أ ِجي  }يقول القرآن:  ب  َدْعَوَة الدَّ

ونَ  د  ْم َيْرش  ْم    }(.. وفيه: 186)البقرة: {َوْلي ْؤِمن وا يِب َلَعلَّه  ويِن َأْسَتِجْب َلك  م  اْدع   ( 60غافر:  ) َوَقاَل َربُّك 

مة لآلية التي  تت ليس ذلك فقط، بل اعترب عدم رفع األيدي بالدعاء نوعا من أنواع الكرب، فقد جاء  

ل وَن َجَهنََّم َداِخِرينَ   }ذكرهتا:  وَن َعْن ِعَباَديِت َسَيْدخ  ِذيَن َيْسَتْكرِب   ( 60غافر:  )   إِنَّ الَّ

 والقرآن حيكي دعوات املؤمنني وجلوءهم الدائم إىل اهلل: 

ففي الوقت الذي هيتم فيه الكتاب املقدس بتفاصيل بنيان اهليكل، وما وضع فيه من الذهب  

اخلالص، ويف الوقت الذي يذكر الصفحات الكثرية يف صفة التابوت.. يقترص القرآن عند إخباره عن  

َوِإْذ َقاَل    }بناء إبراهيم للكعبة، هو وابنه إسامعيل عىل دعاء اهلل والتوجه إليه.. اسمع ما يقول القرآن: 

ْق َأْهَله   ْم ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمْن    إِْبَراِهيم  َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا آِمنًا َواْرز  ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنْه 

ه  ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس املَِْصري  )  ه  َقِلياًل ث مَّ َأْضَطرُّ ( َوِإْذ َيْرَفع  ِإْبَراِهيم  اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْيِت  126َكَفَر َفأ َمتِّع 

ِميع  اْلَعِليم  ) َوإِْساَمِعيل  َربَّ  ًة  127َنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّ ِتَنا أ مَّ يَّ رِّ  َلَك َوِمْن ذ 
ْسِلَمنْيِ َنا َواْجَعْلَنا م  ( َربَّ

ِحيم  )  اب  الرَّ ْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوت ْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّ َنا َواْبَعْث ِفيهِ 128م  ْم  ( َربَّ واًل ِمْنه  ْم َرس 

يِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيز  احْلَِكيم  )  َزكِّ ْكَمَة َوي 
ْم اْلِكَتاَب َواحْلِ ه  َعلِّم   ()البقرة( 129َيْتل و َعَلْيِهْم آَياِتَك َوي 

وهكذا جتد يف املواقف املختلفة إبراهيم، وهو دائم الصلة باهلل، يلجأ إليه كل حني داعيا، أو  

مع هذه الدعوات الرقيقة التي صاحت هبا روح إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنها يف تلك  مناجيا.. اس 

َوِإْذ َقاَل إِْبَراِهيم  َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجن ْبنِي َوَبنِيَّ َأْن    }الربية التي ال تنبت زرعا، وال متطر غيثا: 

وٌر  ( َربِّ ِإهنَّ نَّ أَ 35َنْعب َد األَْصَناَم )  ْضَلْلَن َكِثريًا ِمْن النَّاِس َفَمْن َتبَِعنِي َفِإنَّه  ِمنِّي َوَمْن َعَصايِن َفِإنََّك َغف 
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وا الصَّ 36َرِحيٌم )  َنا لِي ِقيم  ِم َربَّ ِتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيتَِك امْل َحرَّ يَّ رِّ َنا ِإينِّ َأْسَكنت  ِمْن ذ  الَة  ( َربَّ

وَن ) َفاْجَعْل َأفْ  ر  ْم َيْشك  ْم ِمْن الثََّمَراِت َلَعلَّه  ْقه  َنا ِإنََّك َتْعَلم  َما  37ِئَدًة ِمْن النَّاِس هَتِْوي ِإَلْيِهْم َواْرز  ( َربَّ

 ( 
ِ
اَمء  يِف األَْرِض َوال يِف السَّ

ٍ
ء ْعِلن  َوَما خَيَْفى َعىَل اهللَِّ ِمْن يَشْ ي َوَهَب يِل  ( احْلَْمد  هلِلَِّ الَّذِ 38ن ْخِفي َوَما ن 

 ( 
ِ
َعاء َنا  39َعىَل اْلِكرَبِ ِإْساَمِعيَل َوإِْسَحَق ِإنَّ َريبِّ َلَسِميع  الدُّ ِتي َربَّ يَّ رِّ الِة َوِمْن ذ  ِقيَم الصَّ ( َربِّ اْجَعْلنِي م 

 ( 
ِ
َعاء َس 40َوَتَقبَّْل د  وم  احْلِ ْؤِمننَِي َيْوَم َيق  َنا اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َولِْلم   ()إبراهيم( 41اب  ) ( َربَّ

وَن )   }: ويف موقف آخر يقول لقومه، وهو يمزج خطابه هلم بدعاء اهلل  ْنت ْم َتْعب د  (  75َأَفَرَأْيت ْم َما ك 

وَن )  ْم األَْقَدم  ك  وٌّ يِل ِإالَّ َربَّ اْلَعامَلنَِي ) 76َأْنت ْم َوآَباؤ  َو هَيِْديِن ) 77( َفِإهنَّ ْم َعد  (  78( الَِّذي َخَلَقنِي َفه 

نِي َوَيْسِقنِي )  ْطِعم  َو ي  ِذي ه  َو َيْشِفنِي ) 79َوالَّ ِْينِي ) 80( َوِإَذا َمِرْضت  َفه  ِميت نِي ث مَّ حي  ِذي ي  (  81( َوالَّ

يِن )  ِذي َأْطَمع  َأْن َيْغِفَر يِل َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّ نَي ) 82َوالَّ احِلِ ْقنِي ِبالصَّ
ْكاًم َوَأحْلِ (  83( َربِّ َهْب يِل ح 

( َواْغِفْر أليَِب ِإنَّه  َكاَن  85( َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم ) 84اْجَعْل يِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآلِخِريَن ) وَ 

نَي )  الِّ ْبَعث وَن ) 86ِمْن الضَّ ِْزيِن َيْوَم ي   ِبَقْلٍب  ( ِإالَّ َمْن َأَتى اهلل88ََّ( َيْوَم ال َيْنَفع  َماٌل َوال َبن وَن ) 87( َوال خت 

 ()الشعراء( 89َسِليٍم ) 

اسمع هذه الدعوات الرقيقة اخلاشعة احلامدة هلل واملنيبة له، وقارهنا بام ذكرته أناجيلنا عن املسيح،  

فقد كتب متى يف الباب السابع والعرشين:) ونحو الساعة التاسعة رصخ يسوع بصوت عظيم قائاًل:  

ا تركتني (، ويف الباب اخلامس عرش من إنجيل مرقس:) الوى  إييل إييل ملا شبقتني. أي إهلي إهلي ملاذ 

 الوى ملا شبقتني. الذي تفسريه إهلي إهلي ملاذا تركتني (  

 قارن تلك الدعوات املتوجهة هلل املسلمة له هبذه الشكوى. 

القرآن يذكر جلوء األنبياء الدائم إىل اهلل يف الوقت الذي يظهر الكتاب املقدس هؤالء األنبياء  

رة مشوهة جتعل كل مهمهم متوجهة ملكاسب بسيطة ال تعدو املجتمع اإلرسائييل البسيط الذي  بصو 

 كانوا يعيشون فيه. 

فموسى الذي شوهت صورته يف الكتاب املقدس يظهر يف القرآن بصورة خمتلفة متاما.. يظهر  
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 بصورة األواب الالجئ إىل اهلل يف كل حني: 

وقارهنا بمثيلتها يف الكتاب املقدس.. القرآن خيرب عن صلة موسى  اسمع قصة موسى يف القرآن  

وَن بَِك لَِيْقت ل وَك    }الدائمة باهلل.. اسمع:  وَسى ِإنَّ امْلَأَل َيْأمَتِر  ٌل ِمْن َأْقىَص امْلَِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا م  َوَجاَء َرج 

ْج ِإينِّ َلَك ِمْن النَّاِصِحنَي )  املنِِيَ ( َفَخَرَج ِمنْ 20َفاْخر  نِي ِمْن اْلَقْوِم الظَّ قَّب  َقاَل َربِّ َنجِّ   {َها َخاِئفًا َيرَتَ

 ( 21)القصص: 

َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل    }ثم سار إىل مدين هربا من املرصيني، القرآن خيرب عن ذلك، فيقول:  َومَلَّا َتَوجَّ

ِبيِل )  وَن َوَوَجَد  ( َومَلَّا  22َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ ًة ِمْن النَّاِس َيْسق  َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أ مَّ

َعاء  َوَأب وَنا َشْيٌخ  ْصِدَر الرِّ اَم َقاَلَتا ال َنْسِقي َحتَّى ي  وَداِن َقاَل َما َخْطب ك   َتذ 
(  23َكِبرٌي )  ِمْن د وهِنِْم اْمَرأَتنْيِ

َا َأنَزْلَت ِإيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي ) َفَسَقى هَل اَم ث مَّ َتَوىلَّ ِإىَل ا 
ا مَتيِْش َعىَل  24لظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإينِّ ملِ َ ( َفَجاَءْته  ِإْحَدامه 

وَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَلامَّ َجاَءه  َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص   َقاَلْت إِنَّ َأيِب َيْدع 
ٍ
ْف  َقاَل ال خَتَ   اْسِتْحَياء

املنَِِي )  ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْره  ِإنَّ َخرْيَ َمْن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ األَِمني   25َنَجْوَت ِمْن اْلَقْوِم الظَّ َ ( َقاَلْت ِإْحَدامه 

َريِن َثاَمنَِيَة ِحَجٍج 26)  َفِإْن َأمْتَْمَت َعرْشًا َفِمْن    ( َقاَل ِإينِّ أ ِريد  َأْن أ نِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ َعىَل َأْن َتْأج 

نَي )  احِلِ يِن إِْن َشاَء اهللَّ  ِمْن الصَّ قَّ َعَلْيَك َسَتِجد  اَم  27ِعنِْدَك َوَما أ ِريد  َأْن َأش  ( َقاَل َذلَِك َبْينِي َوَبْيَنَك َأيَّ

ول  َوِكيٌل   ْدَواَن َعيَلَّ َواهللَّ  َعىَل َما َنق   َقَضْيت  َفال ع 
 )القصص( {( 28) األََجَلنْيِ

هذه القصة نجد مثلها متاما يف العهد القديم، ولكنها نجدها تفتقد أهم يشء.. تفتقد تلك  

الروحانية العميقة التي تفيض هبا روح موسى.. إن التوراة تقصها كام تقص قصة أي رجل قتل قتيال،  

 ثم هرب خوفا من أن يقتلوه. 

ا كرب موسى أنه خرج إىل إخوته لينظر يف  اسمع ما ورد يف التوراة:) وحدث يف تلك األيام مل 

أثقاهلم. فرأى رجال مرصيا يرضب رجال عربانيا من إخوته فالتفت اىل هنا وهناك ورأى ان ليس احد  

 ( 12-   11/ 2فقتل املرصي وطمره يف الرمل ( )اخلروج: 

مرصي،  الحظ.. إن التوراة جتعل موسى متعمدا للقتل.. وتعتربه عنرصيا، فهو مل يقتله إال ألنه  
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ْكاًم   }بينام القرآن يصور هذا بصورة خمتلفة متاما.. لقد جاء يف القرآن:  ه  َواْسَتَوى آَتْيَناه  ح  دَّ َومَلَّا َبَلَغ َأش 

َلنْيِ 14َوِعْلاًم َوَكَذلَِك َنْجِزي امْل ْحِسننَِي )    ( َوَدَخَل امْلَِديَنَة َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرج 

ِه فَ  وِّ ِذي ِمْن َعد  ِذي ِمْن ِشيَعِتِه َعىَل الَّ ِه َفاْسَتَغاَثه  الَّ وِّ وَسى  َيْقَتتاِلِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعد  َوَكَزه  م 

ِبنٌي )  ِضلٌّ م  وٌّ م  ْيَطاِن ِإنَّه  َعد  َلْمت  َنْفيِس َفاْغِفْر يِل  ( َقاَل َربِّ ِإينِّ ظَ 15َفَقََض َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

ِحيم  )  ور  الرَّ َو اْلَغف  ه  ه  ْجِرِمنَي ) 16َفَغَفَر َله  إِنَّ وَن َظِهريًا لِْلم  (  17( َقاَل َربِّ ِباَم َأْنَعْمَت َعيَلَّ َفَلْن َأك 

ه  ِباألَْمِس يَ  قَّب  َفِإَذا الَِّذي اْسَتنرَصَ ِبنٌي  َفَأْصَبَح يِف امْلَِديَنِة َخاِئفًا َيرَتَ وَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ م  ه  َقاَل َله  م  خ  ْسَترْصِ

ِريد  َأْن َتْقت َلنِي َكاَم َقَتلْ 18)  وَسى َأت  وٌّ هَل اَم َقاَل َيا م  َو َعد  ِذي ه  َت َنْفسًا ِباألَْمِس  ( َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش ِبالَّ

وَن َجبَّارًا يِف ا  ِريد  ِإالَّ َأْن َتك  وَن ِمْن امْل ْصلِِحنَي ) إِْن ت  ِريد  َأْن َتك   ()القصص( 19ألَْرِض َوَما ت 

موسى يف القرآن يظهر بمظهر املنيب التائب بينام تصوره التوراة بصورة املجرم الذي يتلفت ذات  

 اليمني وذات الشامل ليامرس جريمته. 

التوراة يف مقابلة ما   ال زال اخلالف بني القرآن والتوراة عميقا يف سرية موسى.. اسمع ما تقول 

قرأناه من القرآن:) ثم خرج يف اليوم الثاين واذا رجالن عربانيان يتخاصامن. فقال للمذنب ملاذا  

ترضب صاحبك. فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا. أمفتكر انت بقتيل كام قتلت املرصي. فخاف  

موسى. فهرب موسى من    موسى وقال حقا قد عرف االمر فسمع فرعون هذا االمر فطلب ان يقتل 

وجه فرعون وسكن يف ارض مديان وجلس عند البئر وكان لكاهن مديان سبع بنات. فاتني واستقني  

ومألن االجران ليسقني غنم ابيهّن فاتى الرعاة وطردوهّن فنهض موسى وانجدهّن وسقى غنمهّن.  

فقلن رجل مرصي انقذنا من ايدي  فلام اتني اىل رعوئيل ابيهّن قال ما بالكّن ارسعتّن يف املجيء اليوم.  

الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته واين هو. ملاذا تركتّن الرجل. ادعونه لياكل  

طعاما. فارتَض موسى ان يسكن مع الرجل. فاعطى موسى صفورة ابنته. فولدت ابنا فدعا اسمه  

 ( 22- 13/ 2جرشوم. النه قال كنت نزيال يف ارض غريبة( )اخلروج: 

وعندما تريد أن ترسم التوراة صلة اهلل بعباده يف هذا النص تعود لتشوه اهلل ورمحة اهلل.. اسمع ما  
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ورد بعد ذلك النص كتمهيد لنبوة موسى:) وحدث يف تلك االيام الكثرية ان ملك مرص مات. وتنّهد  

سمع اهلل انينهم  بنو ارسائيل من العبودية ورصخوا. فصعد رصاخهم اىل اهلل من اجل العبودية. ف 

- 23/ 2فتّذكر اهلل ميثاقه مع ابراهيم واسحق ويعقوب. ونظر اهلل بني ارسائيل وعلم اهلل ( )اخلروج: 

25 ) 

القرآن ال يقرص هذا اللجوء عىل أنبيائه.. بل هو يعممه عىل كل الصاحلني الذين يرجعون إىل اهلل  

 يف كل حني، ولكل سبب. 

وا   }قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاول: اسمع ما يقول القرآن عن اجليش الذي  َومَلَّا َبَرز 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكا  ْ َنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصرْبًا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنرص  وا َربَّ ن وِدِه َقال    {ِفِريَن جِلَال وَت َوج 

 ( 250)البقرة: 

س    }واسمع هذه الدعوات الفائضة من حناجر املؤمنني:  ِه َوامْل ْؤِمن وَن  آَمَن الرَّ ول  ِباَم أ نِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّ

ِلِه َوَقال وا َسِمْعَنا َوَأطَ  س  ق  َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ر  ِلِه ال ن َفرِّ س  ت ِبِه َور  لٌّ آَمَن ِباهللَِّ َوَمالئَِكِتِه َوك  َنا  ك  ْفَراَنَك َربَّ ْعَنا غ 

َكلِّف  اهللَّ 285َوِإَلْيَك امْلَِصري  )  َؤاِخْذَنا  ( ال ي  َنا ال ت  ْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ  َنْفسًا ِإالَّ و 

ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربَّ  ْلَته  َعىَل الَّ ِمْل َعَلْيَنا ِإرْصًا َكاَم مَحَ َنا َوال حَتْ ْلَنا َما ال طَ إِْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ مِّ َ اَقَة  َنا َوال حت 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن )  ْ  ()البقرة( 286َلَنا ِبِه َواْعف  َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرمَحَْنا َأْنَت َمْوالَنا َفانرص 

نَّ أ مُّ اْلِكَتاِب   }واسمع هذا اللجوء إىل اهلل:  َْكاَمٌت ه  َو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنه  آَياٌت حم  ه 

وَن َما َتَشاَبَه ِمْنه  اْبتَِغاَء اْلِفْتَنِة وَ وَ  ل وهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَِّبع  ِذيَن يِف ق  ا الَّ اٌت َفَأمَّ َتَشاهِبَ اْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلم   أ َخر  م 

لٌّ ِمْن عِ  ول وَن آَمنَّا ِبِه ك  وَن يِف اْلِعْلِم َيق  اِسخ  ر  ِإالَّ أ ْول وا األَْلَباِب ) َتْأِويَله  ِإالَّ اهللَّ  َوالرَّ كَّ َنا َوَما َيذَّ (  7نِْد َربِّ

اب  )  ْنَك َرمْحًَة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّ ل وَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلد  ِزْغ ق  َنا ال ت  َنا ِإنََّك َجاِمع  النَّاِس  8َربَّ ( َربَّ

ِْلف  امْلِيَعاَد ) لَِيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اهللََّ  ()آل عمران( 9 ال خي 

ِْم َجنَّاٌت   }واسمع هؤالء الداعني وصفاهتم:  َقْوا ِعْنَد َرهبِّ ْم لِلَِّذيَن اتَّ ْم بَِخرْيٍ ِمْن َذلِك  َنبِّئ ك  ْل َأؤ  ق 

َرٌة   َطهَّ تَِها األهَْنَار  َخالِِديَن ِفيَها َخالِِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج م  ِري ِمْن حَتْ َوِرْضَواٌن ِمْن اهللَِّ َواهللَّ  َبِصرٌي ِباْلِعَباِد  جَتْ
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ن وَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) 15)  َنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا ذ  َنا ِإنَّ ول وَن َربَّ ِذيَن َيق  اِدِقنَي  16( الَّ اِبِريَن َوالصَّ ( الصَّ

 )آل عمران( {( 17َحاِر ) َواْلَقانِِتنَي َوامْل ْنِفِقنَي َوامْل ْسَتْغِفِريَن ِباألَْس 

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن    }واسمع القرآن وهو يصف قومنا حني يسمعون آيات القرآن: 

ا نَ  وا ِإنَّ ِذيَن َقال  ًة لِلَِّذيَن آَمن وا الَّ وا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرهَب ْم َمَودَّ ك  ِذيَن َأرْشَ وَد َوالَّ ْم    َصاَرى آَمن وا اْلَيه  َذلَِك ِبَأنَّ ِمْنه 

وَن )  ْهَبانًا َوَأهنَّ ْم ال َيْسَتْكرِب  يِسنَي َور  ْم َتِفيض  ِمْن  82ِقسِّ وِل َتَرى َأْعي نَه  س  وا َما أ نِزَل ِإىَل الرَّ ( َوِإَذا َسِمع 

ا  َنا آَمنَّا َفاْكت ْبَنا َمَع الشَّ ول وَن َربَّ ْمِع مِمَّا َعَرف وا ِمْن احْلَقِّ َيق  ( َوَما َلَنا ال ن ْؤِمن  ِباهللَِّ َوَما َجاَءَنا  83ِهِديَن ) الدَّ

نَي )  احِلِ َنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ ْدِخَلَنا َربُّ تَِها  84ِمْن احْلَقِّ َوَنْطَمع  َأْن ي  ِري ِمْن حَتْ ْم اهللَّ  ِباَم َقال وا َجنَّاٍت جَتْ ( َفَأَثاهَب 

 )املائدة( {( 85َزاء  امْل ْحِسننَِي ) األهَْنَار  َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك َج 

ْيَل َوالنََّهاَر    }واسمع إليه، وهو يردد أوصاف عباد الرمحن، ويذكر دعواهتم:  َو الَِّذي َجَعَل اللَّ َوه 

ورًا )  ك  َر َأْو َأَراَد ش  كَّ وَن َعىَل اأَل 62ِخْلَفًة ملَِْن َأَراَد َأْن َيذَّ ِذيَن َيْمش  مْحَِن الَّ ْرِض َهْونًا َوِإَذا  ( َوِعَباد  الرَّ

ْم اجْلَاِهل وَن َقال وا َسالمًا )  دًا َوِقَيامًا ) 63َخاَطَبه  جَّ ِْم س  ِذيَن َيِبيت وَن لَِرهبِّ َنا  64( َوالَّ ول وَن َربَّ ِذيَن َيق  ( َوالَّ

ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغَرامًا )  ْسَتَقرّ 65ارْصِ َا َساَءْت م  َقامًا ) ( ِإهنَّ ِذيَن ِإَذا  66ًا َوم  ( َوالَّ

وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَوامًا )  ف وا َومَلْ َيْقرت   وا مَلْ ي رْسِ وَن َمَع اهللَِّ ِإهَلًا آَخَر َوال َيْقت ل وَن  67َأنَفق  ِذيَن ال َيْدع  ( َوالَّ

َم اهللَّ  ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوال َيْزن وَن وَ  تِي َحرَّ ( ي َضاَعْف َله  اْلَعَذاب  َيْوَم  68َمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثامًا ) النَّْفَس الَّ

َهانًا )  ْد ِفيِه م  ل  ل  اهللَّ  َسيَِّئاهِتِْم  69اْلِقَياَمِة َوخَيْ َبدِّ ( ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفأ ْوَلِئَك ي 

ورًا َرحِ  ه  َيت وب  ِإىَل اهللَِّ َمَتابًا ) 70ياًم ) َحَسَناٍت َوَكاَن اهللَّ  َغف  ِذيَن  71( َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفِإنَّ ( َوالَّ

وا ِكَرامًا )  وا ِباللَّْغِو َمرُّ وَر َوِإَذا َمرُّ وَن الزُّ اّمً  72ال َيْشَهد  وا َعَلْيَها ص  رُّ
ِْم مَلْ خَيِ وا بِآَياِت َرهبِّ ر  كِّ ِذيَن ِإَذا ذ  ( َوالَّ

تَِّقنَي  73ْمَيانًا ) َوع    َواْجَعْلَنا لِْلم 
ٍ
َة َأْعني  رَّ اِتَنا ق  يَّ رِّ َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوذ  ول وَن َربَّ ِذيَن َيق  (  74ِإَمامًا ) ( َوالَّ

يًَّة َوَسالمًا ) 
ْوَن ِفيَها حَتِ َلقَّ وا َوي  ْرَفَة ِباَم َصرَب  َْزْوَن اْلغ  َقامًا    ( َخالِِدينَ 75أ ْوَلِئَك جي  ْسَتَقّرًا َوم  َنْت م  ِفيَها َحس 

ون  لَِزامًا ) 76)  ْبت ْم َفَسْوَف َيك  ْم َفَقْد َكذَّ ك  َعاؤ  ْم َريبِّ َلْوال د  ْل َما َيْعَبأ  ِبك   )الفرقان( {( 77( ق 

ِذيَن   }واسمع إليه، وهو يردد دعوات األجيال املؤمنة لبعضها بعضا عىل امتداد التاريخ:  َوالَّ
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وا ِمنْ  ل وِبَنا َجاء  َعْل يِف ق  وَنا ِباإِلياَمِن َوال جَتْ ِذيَن َسَبق  َنا اْغِفْر َلَنا َوإِلْخَواِنَنا الَّ ول وَن َربَّ ِغالًّ لِلَِّذيَن     َبْعِدِهْم َيق 

وٌف َرِحيٌم   َنا ِإنََّك َرء   ( 10)احلرش: {آَمن وا َربَّ

 : عبودية الروح 

املقدس يركز كثريا عىل الطقوس.. ويتصور  صمت قليال، ثم قال: ليس ذلك فقط.. الكتاب 

 الطهارة ـ التي هي يف عمومها طهارة حسية ـ قمة قمم الرقي اإلنساين. 

بينام القرآن يعترب الطهارة هي بداية الرقي.. فالروح تبدأ من الطهارة لرتتقي يف درجات الكامل  

 التي ال تنتهي..  

ودرجات الكامل يف القرآن تبدأ من القلب.. بتطهريه من كل األوزار التي حتول بينه وبني صحبة  

ك ال ينجو عند اهلل إال أصحاب  اهلل.. فاهلل ال حيب إال الطاهرين، وال يصحبه إال الطاهرون، ولذل 

(، وقد أثنى القرآن عىل إبراهيم أعظم  89)الشعراء: {ِإالَّ َمْن َأَتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  }القلوب السليمة: 

ه  ِبَقْلٍب َسِليمٍ   }الثناء، ففيه:   ( 84)الصافات: {ِإْذ َجاَء َربَّ

 فإذا تطهر القلب نال من الكامل الروحي بحسب سريه..  

ن يذكر هذا السري القلبي، ويركز عليه، ويعتربه حقيقة اإليامن، فاإليامن ال يعرب عنه اللسان  والقرآ 

ْؤِمن وَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر    }بل يعرب عنه القلب، وهلذا يقول القرآن يف أوصاف املؤمنني:  ال جَتِد  َقْومًا ي 

وَله  َوَلوْ  َوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرس  ْم َأْو ِإْخَواهَن ْم َأْو َعِشرَيهَت ْم أ وَلِئَك َكَتَب يِف   ي  ْم َأْو َأْبَناَءه  َكان وا آَباَءه 

تَِها اأْلهَْنَار  َخالِِديَن ِف  ِري ِمْن حَتْ ْم َجنَّاٍت جَتْ ْدِخل ه  وٍح ِمْنه  َوي  ْم ِبر  َده  ياَمَن َوَأيَّ
ل وهِبِم  اأْلِ ْم  ق  يَها َريِضَ اهللَّ  َعْنه 

ونَ َورَ  م  امْل ْفلِح  وا َعْنه  أ وَلِئَك ِحْزب  اهللَِّ َأال إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ه   ( 22)املجادلة: {ض 

هذه اآلية تتحدث عن هذا السري القلبي.. فالوالء القلبي هلل، والرَض التام عن اهلل، هو الذي  

 جيعل املؤمن من حزب اهلل املفلحني. 

اس يف عالقة املؤمن باهلل، فاهلل ينفي اإليامن عمن متسك  ونتيجة لكون السري الروحي هلل هو األس 
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ْؤِمن وا َوَلكِْن    }بالطقوس، ومل تكن تلك الطقوس نابعة من القلب، اسمع:  ْل مَلْ ت  َقاَلِت اأْلَْعَراب  آَمنَّا ق 

مْ  ل وبِك  ياَمن  يِف ق  ِل اأْلِ وا َأْسَلْمَنا َومَلَّا َيْدخ  ول   ( 14)احلجرات:  {ق 

يصح.. وال يكمل.. والسري إىل اهلل ال يبدأ إال إذا انطلق من القلب.. القلب التي هي  فاإليامن ال  

 روح اإلنسان الواعية. 

فالقلب ـ ال اجلسد ـ هو الذي يؤمن، وهو الذي يكفر، ولذلك يركز القرآن كثريا عىل القلب،  

 فريبط كل سلوك به: 

  }ال يعي احلقائق التي يرشق هبا الوجود: فالكافر إنام يكفر ألنه ختم عىل قلبه، وطبع عليه، فصار  

ل وهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوهَل ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ   ( 7)البقرة: {َخَتَم اهللَّ  َعىَل ق 

واهلل ال يطبع عىل قلوب عباده، وال خيتم عليها إال بعد أن متارس من الرذائل ما يعميها عن  

  }خلتم من اهلل، ولكن املتسبب هي القلوب نفسها، كام ورد يف القرآن عن بني إرسائيل: احلقائق.. فا 

ل وب   ْم ق 
ْفِرِهْم ِبآَياِت اهللَِّ َوَقْتلِِهم  اأْلَْنِبَياَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوَقْوهِلِ ْم َوك  ْلٌف َبْل َطَبَع اهللَّ  َعَلْيَها  َفِباَم َنْقِضِهْم ِميَثاَقه  َنا غ 

ْفِرِهمْ  ْؤِمن وَن ِإالَّ َقِليالً بِك   ( 155)النساء: { َفال ي 

وا لِلَِّذيَن أ وت وا    }وقال عنهم وعن غريهم:  وا ِمْن ِعْنِدَك َقال  ْم َمْن َيْسَتِمع  ِإَلْيَك َحتَّى ِإَذا َخَرج  َوِمنْه 

ل وهِبِْم َواتَّ  ِذيَن َطَبَع اهللَّ  َعىَل ق  مْ اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آنِفًا أ وَلِئَك الَّ وا َأْهَواَءه   ( 16)حممد: {َبع 

وأخرب أن أساس التحريف الذي حصل للكتب املقدسة هو قساوة القلوب.. فلوال قساوة  

ل وهَب ْم َقاِسَيًة   }القلوب ما جرأت األيدي عىل تغيري كالم اهلل:  ْم َوَجَعْلَنا ق  ْم َلَعنَّاه  َفِباَم َنْقِضِهْم ِميَثاَقه 

ف وَن اْلَكِلَم عَ  َرِّ مْ حي  ْم ِإالَّ َقِلياًل ِمنْه  وا ِبِه َوال َتَزال  َتطَّلِع  َعىَل َخاِئَنٍة ِمنْه  ر  كِّ وا َحّظًا مِمَّا ذ    ْن َمَواِضِعِه َوَنس 

بُّ امْل ْحِسننِيَ 
ِ ْم َواْصَفْح ِإنَّ اهللََّ حي   (  13)املائدة: {َفاْعف  َعنْه 

ْنَك    }قلبي وإيامن شفوي: واسمع اآلية األخرى التي تقسم اإليامن إىل إيامن   ول  ال حَيْز  س  َا الرَّ َيا َأهيُّ

ذِ  ل وهب  ْم َوِمَن الَّ ْؤِمْن ق  وا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َومَلْ ت  ِذيَن َقال  ْفِر ِمَن الَّ وَن يِف اْلك  َساِرع  ِذيَن ي  وَن  الَّ ع  يَن َهاد وا َسامَّ

وَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيأْ  ع  وه   لِْلَكِذِب َسامَّ ذ  ول وَن ِإْن أ وِتيت ْم َهَذا َفخ  ف وَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيق  َرِّ ت وَك حي 
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ذِ  ِرِد اهللَّ  ِفْتَنَته  َفَلْن مَتْلَِك َله  ِمَن اهللَِّ َشْيئًا أ وَلِئَك الَّ وا َوَمْن ي  ْؤَتْوه  َفاْحَذر  َطهِّ َوإِْن مَلْ ت  ِرِد اهللَّ  َأْن ي  َر  يَن مَلْ ي 

ْنَيا ِخْزٌي َوهَل ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ل وهَب ْم هَل ْم يِف الدُّ  ( 41)املائدة: {ق 

وهلذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إىل منبعه الباطني سواء كان سلوكا طيبا، أو سلوكا  

 خبيثا: 

ْم    }قلوب: فالقرآن يرجع رس عدم الترضع إىل اهلل، وعدم اللجوء إليه إىل قساوة ال  َفَلْوال ِإْذ َجاَءه 

ْيَطان  َما َكان وا َيْعَمل ونَ  َن هَل م  الشَّ ْم َوَزيَّ ل وهب   وا َوَلكِْن َقَسْت ق  ع  َنا َترَضَّ  ( 43)األنعام: {َبْأس 

ل   }وهو يرجع كل سلوك طيب إىل منبعه القلبي:  ِكَر اهللَّ  َوِجَلْت ق  ِذيَن ِإَذا ذ  اَم امْل ْؤِمن وَن الَّ ْم  ِإنَّ وهب  

ل ونَ  ِْم َيَتَوكَّ ه  َزاَدهْت ْم ِإياَمنًا َوَعىَل َرهبِّ ِلَيْت َعَلْيِهْم آَيات  ل وهِبِْم َلْو َأْنَفْقَت    }(..  2)ألنفال: {َوِإَذا ت  َف َبنْيَ ق  َوَألَّ

مْ  َف َبْيَنه  ل وهِبِْم َوَلكِنَّ اهللََّ َألَّ ْفَت َبنْيَ ق  ِذيَن    }(..  63)ألنفال: {ِإنَّه  َعِزيٌز َحِكيمٌ   َما يِف اأْلَْرِض مَجِيعًا َما َألَّ الَّ

ل وب   ل وهب  ْم ِبِذْكِر اهللَِّ َأال ِبِذْكِر اهللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلق   ( 28)الرعد: {آَمن وا َوَتْطَمِئنُّ ق 

انطالقا من أمهية الباطن والقلب يف التوجيه الروحي للقرآن نجد القرآن هو املنبع الذي استقى  

 السلوك من املسلمني مجيع مقامات الدين ومنازله: منه علامء  

وَن َرهبَّ ْم    }فمنزلة اإلرادة التي هي نقطة بداية السالكني نص عليها يف قوله:  ِذيَن َيْدع  ِد الَّ َوال َتْطر 

 َوَما ِمْن ِحَسا 
ٍ
ء وَن َوْجَهه  َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ ِريد    ِباْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ي 

ٍ
ء ِبَك َعَلْيِهْم ِمْن يَشْ

املنِِيَ  وَن ِمَن الظَّ ْم َفَتك  َده  وَن َرهبَّ ْم ِباْلَغَداِة    }(، وقوله: 52)األنعام: {َفَتْطر  ِذيَن َيْدع  َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

ِريد  ِزيَنَة احْلََياِة الدُّ  ْم ت  وَن َوْجَهه  َوال َتْعد  َعْيَناَك َعْنه  ِريد  ْنَيا َوال ت ِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبه  َعْن ِذْكِرَنا  َواْلَعيِشِّ ي 

طاً  ه  ف ر  َبَع َهَواه  َوَكاَن َأْمر   (  28)الكهف: {َواتَّ

ومنزلة التوكل التي تدل عىل ثقة املؤمن يف اهلل ثقة جتعله يسلم كل أمرو إليه، نجد أصوهلا  

ْم    }ذه اآليات من أصول التوكل: ومبادئها وكيفية التحقق هبا يف القرآن.. اسمع ملا تبثه ه  َوَلِئْن َسَأْلَته 

وَن ِمْن د وِن اهللَِّ إِْن َأَراَديِنَ  ْل َأَفَرَأْيت ْم َما َتْدع  ول نَّ اهللَّ  ق  اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيق  نَّ  َمْن َخَلَق السَّ ٍّ َهْل ه   اهللَّ  ِبرض 

ِه َأْو َأَراَديِن ِبَرمْحٍَة َهْل  ِّ ل وَن(  َكاِشَفات  رض  ل  امْل َتَوكِّ ْل َحْسبَِي اهللَّ  َعَلْيِه َيَتَوكَّ ِْسَكات  َرمْحَِتِه ق  نَّ مم  ه 
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 ( 38)الزمر: 

إن هذا التوكل هو الذي مأل نفوس املؤمنني بالسعادة والسكينة يف الوقت الذي تنخلع فيه  

وا    }القلوب..:  ِذيَن َقاَل هَل م  النَّاس  إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَع  ْم ِإياَمنًا َوَقال وا َحْسب َنا اهللَّ   الَّ ْم َفَزاَده  ْم َفاْخَشْوه  َلك 

( )آل عمران:   ( 173َونِْعَم اْلَوِكيل 

لقد أخرب القرآن عن موقف موسى املتوكل عىل اهلل عندما صار البحر أمامهم، والعدو خلفهم،  

وَسى ِإنَّ  }فقال:  وَن ) َفَلامَّ َتَراَءى اجْلَْمَعاِن َقاَل َأْصَحاب  م  ( َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن  61ا مَل ْدَرك 

 )الشعراء( {( 62) 

لقد نصت التوراة عىل هذه احلادثة، ولكن البون شاسع بني كال التعبريين.. التعبري الذي متتلئ  

رين لطول  به الروح شفافية، والتعبري الغارق يف احلس والكثافة.. اسمع ملا تقول التوراة يف هذا، واعذ 

النص، فهذا هو كتابنا املقدس:) فلام أخرب ملك مرص ان الشعب قد هرب تغرّي قلب فرعون وعبيده  

عىل الشعب. فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا ارسائيل من خدمتنا. فشّد مركبته واخذ قومه معه. واخذ  

الرب قلب فرعون   ست مئة مركبة منتخبة وسائر مركبات مرص وجنودا مركبّية عىل مجيعها. وشّدد 

ملك مرص حتى سعى وراء بني ارسائيل وبنو ارسائيل خارجون بيد رفيعة. فسعى املرصيون وراءهم  

وادركوهم. مجيع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم احلريوث  

وراءهم. ففزعوا    امام بعل صفون فلام اقرتب فرعون رفع بنو ارسائيل عيوهنم واذ املرصيون راحلون 

جدا ورصخ بنو ارسائيل اىل الرب وقالوا ملوسى هل النه ليست قبور يف مرص اخذتنا لنموت يف  

الربية. ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مرص. أليس هذا هو الكالم الذي كلمناك به يف مرص قائلني  

الربية. فقال موسى   كف عنا فنخدم املرصيني. النه خري لنا ان نخدم املرصيني من ان نموت يف 

للشعب ال ختافوا. قفوا وانظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فانه كام رأيتم املرصيني اليوم  

ال تعودون تروهنم ايضا اىل االبد. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون فقال الرب ملوسى مالك ترصخ  

عىل البحر وشّقه. فيدخل بنو ارسائيل  ايّل. قل لبني ارسائيل ان يرحلوا. وارفع انت عصاك ومّد يدك  
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 (  16- 5/ 14يف وسط البحر عىل اليابسة ()خروج: 

والقرآن ال يكتفي بكل هذا، بل يعترب التوكل عبادة من العبادات، فلهذا يأمر به كام يأمر بسائر  

اَم َوَعىَل  }العبادات:  ْم َأْن َتْفَشال َواهللَّ  َولِيُّه  ْت َطاِئَفَتاِن ِمنْك  ِل امْل ْؤِمن وَن( )آل  ِإْذ مَهَّ  اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

ِلنَي()آل عمران:  }(..  122عمران:  بُّ امْل َتَوكِّ
ِ ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حي  م   159َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ك  ْ ( (إِْن َيْنرص 

مْ  ك  ْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنرص   ْلك  ْم َوإِْن خَيْذ  ِل امْل ْؤِمن وَن( )آل  اهللَّ  َفال َغالَِب َلك   ِمْن َبْعِدِه َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ

ول  َواهللَّ  َيْكت ب   }(..  160عمران:  ِذي َتق  ْم َغرْيَ الَّ وا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت َطاِئَفٌة ِمنْه  ول وَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرز  َوَيق 

ْل َعىَل  ْم َوَتَوكَّ َبيِّت وَن َفَأْعِرْض َعنْه  ِذيَن ِإَذا   }(.. 81 اهللَِّ َوَكَفى ِباهللَِّ َوِكياًل( )النساء: َما ي  اَم امْل ْؤِمن وَن الَّ ِإنَّ

ل و  ِْم َيَتَوكَّ ه  َزاَدهْت ْم ِإياَمنًا َوَعىَل َرهبِّ ِلَيْت َعَلْيِهْم آَيات  ل وهب  ْم َوِإَذا ت  ِكَر اهللَّ  َوِجَلْت ق   ( 2َن( )ألنفال: ذ 

علامء مقام اخلشية، وهو هيبة خمتلطة بحب.. نعم.. قومنا يضحكون من  وهكذا يف مقام يسميه ال 

هذا، ويسخرون منه.. ولكن البد من هذا املقام.. فالنفس الغارقة يف األوحال ال بد هلا من سياط  

 تنبهها، وتعيد إليها توازهنا. 

اب املولد  قلت: فلم ال نعيد هلا توازهنا باملحبة؟.. ملاذا يكثر القرآن من احلديث عن العذ 

للخشية.. ملاذا مل يسلك يف الرتبية واإلصالح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة عىل األمل، والرتغيب  

 عىل الرتهيب، واحلب عىل اخلوف؟ 

 قال: كالمها عالج.. وال ينبغي للعاقل أن يرتك دواء من األدوية ألنه يتناول دواء آخر. 

من أنواع كثري من الشهوات، وقد يبني له    صمت قليال، ثم قال: أال ترى الطبيب حيذر مريضه 

 آثارها اخلطرية عىل مستقبل قالبه الطيني. 

ومثله الرشطي الذي حيذر املدين من كل سلوك ال ينسجم مع القوانني التي كلف برعايتها،  

 ويفتح له أبواب السجون أو ينصب له حبال املشانق إن خالف تلك القوانني. 

حيذر طلبته من كل هتاون يف مذاكرهتم وحيذرهم من الرسوب وعواقبه  ومثلهام األستاذ الذي 

 عند خمالفته ألوامره. 
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وهكذا.. كل شخص يامرس كل أساليب الرتهيب مع غريه ويامرسها معه غريه، وقد تتحقق  

 بعض املصالح يف ذلك وقد تتخلف، وقد يفي هؤالء بوعيدهم وقد يتخلفون. 

 ووعيده، فاهلل كام نرجوا وعده نخاف وعيده، وكام نطلب  وهكذا األمر إذا تعلق بإخبارات اهلل 

 رمحته نفر من عذابه. 

واخلطأ الذي يقع فيه من مل جيمع بني هاتني املعرفتني هو أنه رسم صورة خاطئة يف ذهنه عن ربه،  

 بل هو يراه من زاوية أهوائه ومصاحله ال من الزاوية احلقيقية التي تدل عليها كل الدالئل. 

 املسيحية تركز عىل املحبة.   قلت: ولكن 

قال: هذه املعرفة املتكاملة هي الطريق للمحبة، ألن املحبة املبنية عىل بعض املعرفة حمبة ناقصة،  

 قد يؤثر فيها ما ينكشف لصاحبها من جهله املركب بربه.  

والدالئل تدل عىل إمكانية وجود العذاب يف الكون، فاآلالم نراها من حولنا، ونعيشها يف  

سنا، ونذوقها بني احلني واآلخر بصور خمتلفة حمتملة، وهي تنبيه ملا هو أكرب منها، لنعرب إىل ما النراه  أنف 

 بام نراه. 

وكام أن لنعيم اجلنة بعض املظاهر الدنيوية الدالة عليه، والتي تقرب صورته للذهن، ومتأل القلب  

لدالة عليه، والتي متأل القلب خمافة منه،  بالرجاء له والشوق إليه، فكذلك لعذاب اهلل مظاهره الدنيوية ا 

 وحذرا من أسبابه. 

وهلذا ال حجة ملن ينكر العذاب الذي تطفح الدالئل عىل إثباته، وهلذا أخرب القرآن أن املكذبني  

بعذاب اهلل، أو املنكرين لكون اهلل قادرا عىل تعذيبهم، واملعللني ذلك بعلل خمتلفة هي من وحي  

العاملني، بأهنم يوم القيامة يكتشفون هذه احلقيقة بعد أن يفوت األوان   الشياطني ال من وحي رب 

وا ِفيَها َوِقيَل    اسمع ما يقول القرآن:  وا ِمْنَها أ ِعيد  ج  لَّاَم َأَراد وا َأْن خَيْر  م  النَّار  ك  وا َفَمْأَواه  ِذيَن َفَسق  ا الَّ َوَأمَّ

ب وَن( )السجدة:  ْنت ْم ِبِه ت َكذِّ ْم لَِبْعٍض   (.. 20هَل ْم ذ وق وا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ك  ك  َفاْلَيْوَم ال َيْملِك  َبْعض 

ب وَن( )سـبأ: َنْفعًا   ا ت َكذِّ ْنت ْم هِبَ تِي ك  وا ذ وق وا َعَذاَب النَّاِر الَّ ول  لِلَِّذيَن َظَلم  ًا َوَنق   (  42َوال رَضّ
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فلذلك..فإن األفكار اإلرجائية التي توضع يف غري حملها هي وحي من الشياطني، وإن ألبسها  

عند ذكره خلطبة الشيطان يف أهل   بعضهم لباس املعرفة، وقد أشار القرآن إىل هذا الوحي الشيطاين 

ْم َوَما كَ   حهنم، فقال:  ْم َفَأْخَلْفت ك  ْم َوْعَد احْلَقِّ َوَوَعْدت ك  ْيَطان  مَلَّا ق يِضَ اأْلَْمر  ِإنَّ اهللََّ َوَعَدك  اَن  َوَقاَل الشَّ

ْم َفاْسَتَجْبت ْم يِل َفال تَ  ْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوت ك  ْم ِمْن س  ْم َوَما  يِلَ َعَلْيك  ِخك  رْصِ ْم َما َأَنا ِبم  َسك  وا َأْنف  ويِن َول وم  ل وم 

املنَِِي هَل ْم َعَذاٌب َألِيٌم( )ابراهيم  وِن ِمْن َقْبل  ِإنَّ الظَّ ْكت م  ِخيَّ ِإينِّ َكَفْرت  ِباَم َأرْشَ رْصِ  ( 22: َأْنت ْم ِبم 

هلا، فذكر مثاال عن  وأخرب القرآن عن بعض نامذج اإلضالل الشيطاين هبذه الدعاوى وأمثا 

َواْتل  َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناه  آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها    إضالل أهل العلم الذين مل يقدروه حق قدره، فقال: 

ْيَطان  َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناه  هِبَا َوَلِكنَّه  َأْخَلَد ِإىَل ا  ه  َكَمَثِل  َفَأْتَبَعه  الشَّ َبَع َهَواه  َفَمَثل  أْلَْرِض َواتَّ

ب وا ِبآياِتَنا َفا  ِذيَن َكذَّ ْكه  َيْلَهْث َذلَِك َمَثل  اْلَقْوِم الَّ ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْت  ِص اْلَقَصَص  اْلَكْلِب ِإْن حَتْ ْقص 

وَن( )ألعراف:  ر  ْم َيَتَفكَّ  (  176ـ    175َلَعلَّه 

عن   ن آتاهم اهلل النعيم بأمجل مظاهره، فلم يقدروه حتى فقدوه، فقال وذكر مثاال عن الذي 

وه  ِإالَّ َفِريقًا ِمَن امْل ْؤِمننَِي( )سـبأ:   قوم سبأ:  َبع  َق َعَلْيِهْم ِإْبِليس  َظنَّه  َفاتَّ  ( 20َوَلَقْد َصدَّ

ْم ِمْن  َوَعادًا َوَثم   وذكر مثاال عن الذين أوتو القوة، ومل حيموها بالتواضع هلل:  َ َلك  وَد َوَقْد َتَبنيَّ

يَن( )العنكبوت:  ْسَتْبرِصِ ِبيِل َوَكان وا م  ْم َعِن السَّ ه  ْيَطان  َأْعاَمهَل ْم َفَصدَّ َن هَل م  الشَّ (،  38َمَساِكنِِهْم َوَزيَّ

 فاآلية خترب أن الشيطان أغواهم مع أهنم كانوا ذوي بصرية ونظر. 

لذين هم النموذج الذي حيتذى به يف أي سلوك، وهم املثل  وهلذا فإن القرآن يذكر عن أهل اهلل ا 

ْنَيا َحَسَنًة     السامي الذي تتطلع إليه األرواح الطاهرة، فيصفهم بقوله:  َنا آِتَنا يِف الدُّ ول  َربَّ ْم َمْن َيق  َوِمنْه 

قيقة تصور املؤمن للحياة  (، وهذا الدعاء يبني ح 201َويِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر( )البقرة: 

عنه بأهنم يقترصون يف دعائهم عىل حارضهم    مقارنة مع دعاء الغافلني اجلاهلني الذين أخرب اهلل  

ْنَيا َوَما َله  يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق()البقرة:    املشهود:  َنا آِتَنا يِف الدُّ ول  َربَّ  ( 200َفِمَن النَّاِس َمْن َيق 

أتذكر صالتنا عندما نقول:) أبانا الذى ىف الساموات ليتقدس اسمك، ليأت    عندما أقرأ هذه اآلية 
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ملكوتك، لتكن مشيئتك كام ىف السامء كذلك عىل األرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا  

كام نغفر نحن أيضا للمذنبني إلينا. وال تدخلنا ىف جتربة،لكن نجنا من الرشير. ألن لك امللك والقوة  

 املجد إىل األبد. آمني (  و 

قلت: هذه الصالة ينبغي أن نفخر هبا ال أن نتأمل هلا.. حتى أننا نقول فيها:) خبزنا كفافنا أعطنا  

اليوم (، فاملؤمن يعتمد عىل اهلل حتى ىف حاجاته الرضورية. وهذه الطلبة متثل طلبنا لكافة احلاجات  

 اخلاصة باجلسد.  

فيه والتنعم، بل نطلب احلاجة الرضورية فقط )خبزنا كفافنا(.  ثم الحظ أننا ال نطلب شيئا للرت 

 كام أننا ال نطلب لكى نكنز، بل الحتياج اليوم فحسب. 

ابتسم وقال: قارن هذه الصالة بسورة الفاحتة التي يقرؤها املؤمنون يف كل صالة، وباملعاين  

 . السامية التي حتملها مقارنة هبذه الصالة، وسرتى ما رأيت من العجائب 

 قلت: واملحبة؟ 

 قال: القرآن هو كتاب املحبة.. ليس هناك كتاب يف العامل حيبب اهلل إىل عباده مثل القرآن..  

 ولذلك مل تقم أمة يف األرض عىل أساس حمبة اهلل كام قامت أمة حممد..  

ِذيَن  َيا أَ   }: لقد بنى حممد كل بنائه عىل املحبة.. حتى عرب القرآن عن عالقة املؤمنني باهلل، فقال  َا الَّ هيُّ

ٍة َعىَل امْل   بُّوَنه  َأِذلَّ
ِ ْم َوحي  بُّه 

ِ ْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اهللَّ  ِبَقْوٍم حي  ٍة َعىَل اْلَكاِفِريَن  آَمن وا َمْن َيْرَتدَّ ِمنْك  ْؤِمننَِي َأِعزَّ

اف وَن َلْوَمَة الِئٍم َذلَِك  وَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوال خَيَ َاِهد  ْؤِتيِه َمْن َيَشاء  َواهللَّ  َواِسٌع َعِليٌم(   جي  َفْضل  اهللَِّ ي 

ِذيَن آَمن وا َأَشدُّ    }(، وقال: 54)املائدة:  بِّ اهللَِّ َوالَّ بُّوهَن ْم َكح 
ِ َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخذ  ِمْن د وِن اهللَِّ َأْنَدادًا حي 

ّبًا هلِلَِّ()البقرة:    ( 165ح 

ذي يعرج به املؤمن من خالل القرآن إىل اهلل.. فلذلك ال ينبغي أن نفخر عىل  املحبة هي املعراج ال 

املسلمني بمحبتنا هلل، فليس هناك من حيب اهلل صادقا يف حمبته غري املسلمني، ألنه ليس هناك كتاب  

 يلقن متبعيه حمبة اهلل احلقيقية مثل القرآن. 



 357 

 : عبودية اجلسد 

يامرسون من الطقوس ما نامرس.. إهنم يغرقون يف عبودية الظاهر،  قلت: ولكني أرى املسلمني  

 ويف االشتغال بالرسوم. 

قال: صدقت.. وقد تأملت يف هذه الظواهر السلوكية، وحاولت أن أبحث يف عالقتها بالباطن  

 الذي يعبد اهلل به، فوجدت تالزما كبريا بني السلوك الظاهر والرتقي الباطن. 

ك الظاهر حجاب عن السلوك الباطن فوقع يف الزندقة.. نعم أنا  لقد تصور بولس أن السلو 

 مسيحي.. وأقول ذلك. 

ذلك أن اهلل يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن، وال يمكن للباطن أن يصلح إال بأسلحة الظاهر، وهلذا  

وا  َواْسَتِعين  }نص القرآن عىل االستعانة عىل التحقق باإليامن الباطني بالسلوط الظاهري، فهو يقول: 

َا َلَكِبرَيٌة ِإالَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ  الِة َوِإهنَّ رْبِ َوالصَّ ِذيَن آَمن وا اْسَتِعين وا   }(، ويقول: 45)البقرة: {ِبالصَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

اِبِرينَ  الِة ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّ رْبِ َوالصَّ  ( 153)البقرة:   {ِبالصَّ

 ما يمأل النفس باملعاين الباطنة:   والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة 

وأوهلا الصالة، فالصالة تشكل ركنا أساسيا من أركان اإلسالم، وهي لذلك يكثر األمر هبا يف  

القرآن.. ويكثر األمر هبا بصيغة اإلقامة املعربة عن األداء احلقيقي الكامل، والقرآن خيرب أن مثل هذه  

الَة    }ج اهلل: الصالة سوف توفر لصاحبها االستقامة عىل منه  اْتل  َما أ وِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ

ونَ   َوامْل نَْكِر َوَلِذْكر  اهللَِّ َأْكرَب  َواهللَّ  َيْعَلم  َما َتْصنَع 
ِ
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء  (  45)العنكبوت: {إِنَّ الصَّ

والقلب عىل التوجه هلل، ففي القرآن يف  والقرآن يأمر بالصالة اخلاشعة التي جيتمع فيها اجلسد 

ونَ   }صفة املفلحني:  ْم يِف َصالهِتِْم َخاِشع  ِذيَن ه  (.. بل هو خيرب أنه ال ينتفع بالصالة إال  2)املؤمنون: {الَّ

َا َلَكِبرَيةٌ   }: اخلاشعون الذين ختف عليهم حركاهتم إلدراكهم لرموزها  الِة َوِإهنَّ رْبِ َوالصَّ   َواْسَتِعين وا ِبالصَّ

 ( 45)البقرة: {ِإالَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ 

سكت قليال، ثم قال: لقد تأملت يف مجيع حركات الصالة وأقواهلا، فوجدهتا كلها تنهض  
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 لرتسيخ معاين العبودية هلل.. كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إىل اهلل..  

ئسنا، فلم أجد هلا وجودا..  لقد ذهبت أبحث يف كتابنا املقدس عن الصالة التي نؤدهيا اآلن يف كنا 

 بل وجدت أن الصالة التي يف الكتاب املقدس تشبه كثريا الصالة التي يصليها املسلمون: 

(:) وملا قال هذا جثا عىل ركبتيه مع مجيعهم وصىّل (، وفيها  36/ 20لقد ورد يف أعامل الرسل) 

ىل اجلسد وقال يا طابيثا  (:) فأخرج بطرس اجلميع خارجا وجثا عىل ركبتيه وصىّل ثم التفت ا 40/ 9) 

 قومي. ففتحت عينيها. وملا ابرصت بطرس جلست (  

(:)  وندبوا وبكوا وصاموا اىل املساء عىل شاول وعىل يوناثان ابنه   12/ 1صموائيل: 2ويف ) 

 وعىل شعب الرب وعىل بيت ارسائيل ألهنم سقطوا بالسيف (  

تام ههنا مع احلامر.وأما انا والغالم  (:) فقال ابراهيم لغالميه اجلسا ان 5: 22:5ويف )تكوين: 

 فنذهب اىل هناك ونسجد ثم نرجع اليكام (  

(:) فلام رأى مجيع الشعب ذلك سقطوا عىل وجوههم وقالوا الرب هو  39/  18ملوك  1ويف ) 

 اهلل الرب هو اهلل (  

(:) فخّر هيوشافاط لوجهه عىل االرض وكل هيوذا وسكان اورشليم  18/ 20أخبار: 2ويف ) 

 مام الرب سجودا للرب( سقطوا ا 

:  وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد اىل االرض سبع مرات حتى اقرتب اىل  3/  33ويف )تكوين:  

 اخيه( 

(:) فاتت وسقطت عىل رجليه وسجدت اىل االرض ثم محلت ابنها  37/ 4ملوك: 2ويف ) 

 وخرجت (  

لديه.فلام نظر ركض  (:) فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون 2/ 18ويف )تكوين: 

 الستقباهلم من باب اخليمة وسجد اىل االرض( 

(:) فخر العبد وسجد له قائال يا سيد متهل عيّل فاوفيك اجلميع(، وفيه  26/ 18ويف )متى: 
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 (:) حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا( 20/  20) 

شيطان انه مكتوب للرب اهلك تسجد واياه   (:) فأجابه يسوع وقال اذهب يا 8/ 4ويف )لوقا 

 (:) فسجدوا له ورجعوا اىل اورشليم بفرح عظيم( 52/  24وحده تعبد(، وفيه ) 

(:) قال هلا يسوع يا امرأة صدقيني انه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف  21:/ 4ويف )يوحنا 

سجد ملا نعلم.الن  ( انتم تسجدون ملا لستم تعلمون.اما نحن فن 22اورشليم تسجدون لآلب. ) 

(ولكن تأيت ساعة وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون  23اخلالص هو من اليهود. ) 

 لآلب بالروح واحلق.الن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له( 

هذه هي الصالة كام بقيت أصوهلا يف الكتاب املقدس، ولكنا ال نجد هلا يف واقعنا أي أثر.. ألنا  

 ضللني املبتدعني. اقتفينا آثار امل 

 : الروحانية االجتامعية 

 سكت قليال، ثم قال: يف القرآن اكتشفت نوعا مجيال من الروحانية مل أجده يف كتابنا املقدس. 

 قلت: ما هو؟ 

 قال: يمكنك أن تسميها )الروحانية االجتامعية( 

 قلت: مل أسمع هبذا املصطلح من قبل. 

االجتامعية ترتبط بروابط مادية، أو روابط ألفة طبعية شكلية..  قال: ألنا تعودنا عىل أن العالقات  

 ولكن القرآن يؤسس لروابط روحية.. تبدأ من حمبة اهلل لتنطلق إىل حمبة خلقه. 

يف سورة الفاحتة التي هي صالة املؤمنني تتجىل هذه الروحانية يف أعمق صورها، فاملؤمن فيها ال  

اَك   }منني الذين يرتبط هبم يف عامل الروح: يكتفي بالدعاء لنفسه، بل هو يدعو للمؤ  اَك َنْعب د  َوِإيَّ ِإيَّ

اَط امْل ْسَتِقيَم ) 5َنْسَتِعني  )  َ  )الفاحتة( {( 6( اْهِدَنا الرصِّ

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ   }وهو يفرس الرصاط املستقيم بأنه رصاط املنعم عليهم:  اَط الَّ رِصَ
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وِب َعَلْيِهْم َوال  الِّنَي( )الفاحتة:  املَْْغض  (، وكأن املؤمن بذلك يطلب من اهلل أن يلحقه بأولئك  7الضَّ

 الذين أنعم عليهم. 

ِذيَن َأْنَعَم اهللَّ  َعَلْيِهْم ِمَن    }لقد نص القرآن عىل ذلك، فقال:  وَل َفأ وَلِئَك َمَع الَّ س  ِطِع اهللََّ َوالرَّ َوَمْن ي 

هَ  يِقنَي َوالشُّ دِّ َن أ وَلئَِك َرِفيقًا( )النساء: النَِّبيِّنَي َوالصِّ نَي َوَحس 
احِلِ  َوالصَّ

ِ
 ( 69َداء

ت َها النَّْفس     }حتى أن اهلل خيرب أن روح املؤمن إذا قبضت تدخل يف عباده الصاحلني.. اسمع:  َيا َأيَّ

يِل يِف ِعَباِدي 28( اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة ) 27امْل ْطَمِئنَّة  )  يِل َجنَّتِي  29)  ( َفاْدخ  ( َواْدخ 

 ()الفجر( 30) 

وِرِهْم ِمْن ِغلٍّ   }ويف اجلنة يلتقي اإلخوان املؤمنون بعضهم ببعض.. اسمع:  د  َوَنَزْعَنا َما يِف ص 

َتَقاِبِلنيَ  ٍر م   ( 47)احلجر:   {ِإْخَوانًا َعىَل رس  

 قلت: مل أفهم رس هذا النوع من الروحانية وما آثاره. 

 لتوحد اجتامعي يف عبادة اهلل ويف معرفته. قال: القرآن يؤسس  

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: أن يصبح هم املجتمع مجيعا التعرف عىل اهلل وحمبته.. ولذلك يكون اللقاء بينهم عىل هذا  

 األساس.. وتصري األلفة بينهم عىل هذا األساس. 

 قلت: سألتك عن ثمرة هذا. 

ن اجتامعي وروحي عظيم.. لن تبقى هناك  قال: عندما تصل القلوب إىل هذه احلالة يتأسس بنيا 

 طبقية اجتامعية.. ألن الكل متوجه هلل بالعبودية..  

لقد أمر اهلل حممدا وكل األمة أن ال متيل إىل الدنيا، وتنسى صحبة أولئك الطيبني الذين ال يريدون  

وَن َرهبَّ ْم ِباْلَغدَ  }إال وجه اهلل:  ِذيَن َيْدع  وَن َوْجَهه  َوال َتْعد  َعْيَناَك  َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ ِريد  اِة َواْلَعيِشِّ ي 

َبَع َهَواه  َوَكانَ  ْنَيا َوال ت ِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبه  َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ ِريد  ِزيَنَة احْلََياِة الدُّ ْم ت  طًا(  َعنْه  ه  ف ر   َأْمر 

 ( 28)الكهف: 
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 الروحية التي ينبغي أن تكون بني املؤمنني.   ابتسمت، فقال: تلك اآليات تشري إىل العالقة 

 قلت: فهل أسس القرآن هلذه الروحانية االجتامعية.. أم اكتفى باإلشادة هبا؟ 

قال: بل وضع أسسها الترشيعية واألخالقية.. وأنا ما جلست هذا املجلس اليوم إال ألبحث  

 عن التفاصيل املرتبطة هبا. 

 قلت: فام وجدت؟ 

يعا إذا قرئ من هذه الزاوية كان أساسا هلذه الروحانية االجتامعية.. ابتداء  قال: القرآن الكريم مج 

من أول آياته.. وانتهاء بآخرها.. إن أرواح املؤمنني متتزج فيه ال حيول بينها أي حائل.. ال الزمان، وال  

 املكان. 

 فاملؤمن يشعر بوحدة روحية عميقة مع املؤمنني يف كل األزمنة ويف كل األماكن. 

 مع إبراهيم اخلليل، ومع موسى الكليم، ومع املسيح روح اهلل وكلمته. فهو  

 ومع آدم أيب البرش، ومع صالح.. ومع هود..  

 وهو مع كل النبيني والصديقني يعيش نامذجهم وروحانيتهم ويذوب فيها. 

لقد عرب سيد قطب.. وهو ممن أويت فهام يف القرآن.. عن هذا املعنى، فقال يف مقدمة ظالله:)  

ملؤمن ذو نسب عريق، ضارب يف شعاب الزمان. إنه واحد من ذلك املوكب الكريم، الذي يقود  وا 

خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم وإسامعيل وإسحاق، ويعقوب ويوسف، وموسى وعيسى،  

ْم َفاعْ   }وحممد.. عليهم الصالة والسالم   ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّك  ْم أ مَّ ت ك  وِن( )االنبياء: ِإنَّ َهِذِه أ مَّ  ( 92ب د 

  - كام يتجىل يف ظالل القرآن  - هذا املوكب الكريم، املمتد يف شعاب الزمان من قديم، يواجه 

مواقف متشاهبة، وأزمات متشاهبة، وجتارب متشاهبة عىل تطاول العصور وكر الدهور، وتغري املكان،  

هاد والبغي، والتهديد والترشيد.  وتعدد األقوام. يواجه الضالل والعمى والطغيان واهلوى، واالضط 

ولكنه يميض يف طريقه ثابت اخلطو، مطمئن الضمري، واثقا من نرص اهلل، متعلقا بالرجاء فيه، متوقعا  

ْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو   ِلِهْم َلن ْخِرَجنَّك  س  وا لِر  ِذيَن َكَفر  يف كل حلظة وعد اهلل الصادق األكيد:   (َوَقاَل الَّ



 362 

نَّ يِف   ود  املنَِِي ) َلَتع  ْم َلن ْهِلَكنَّ الظَّ ِتَنا َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َرهبُّ  م  اأْلَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم َذلَِك ملَِْن  13ِملَّ ( َوَلن ْسِكَننَّك 

()إبراهيم(.. موقف واحد وجتربة واحدة. وهتديد واحد. ويقني  14َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد ) 

وعاقبة واحدة ينتظرها املؤمنون يف هناية املطاف. وهم يتلقون    واحد. ووعد واحد للموكب الكريم.. 

 االضطهاد والتهديد والوعيد ( 

وهلذا يمزج القرآن بني الروحانية املتوجهة هلل، والروحانية التي تربط بني املؤمنني يف عالقاهتم  

ب حممدا  االجتامعية، يف مواضع كثرية من القرآن.. اسمع هذه اآلية اجلامعة ألوصاف كل من صح 

دًا   }عىل امتداد األزمنة:  جَّ عًا س  كَّ ْم ر  ْم َتَراه  مَحَاء  َبْيَنه  اِر ر  فَّ اء  َعىَل اْلك  ِذيَن َمَعه  َأِشدَّ ول  اهللَِّ َوالَّ ٌد َرس  َمَّ حم 

وِد َذلَِك مَ  ج  وِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ ج  ْم يِف و  وَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوانًا ِسياَمه  ْم يِف  َيْبَتغ  ْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثل ه  َثل ه 

اَع لَِيِغيَظ هِبِم   رَّ وِقِه ي ْعِجب  الزُّ ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأه  َفآَزَره  َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعىَل س 
اَر َوَعَد  اأْلِ فَّ  اْلك 

ْم َمْغفِ  احِلَاِت ِمنْه  ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ  ( 29َرًة َوَأْجرًا َعِظياًم( )الفتح: اهللَّ  الَّ

 *** 

قرأ هذه اآليات بخشوع.. ثم قال: أتسمح يل ـ أخي املحرتم ـ أن أكمل جلستي مع القرآن..  

فقد ملكت عيل هذه اآليات قلبي وعقيل.. وال أراين أستطيع أن أفيدك غري ما أفدت.. فإين ال أزال  

 يف أول طريقي يف البحث عن شمس حممد. 

 ذلك، ثم انرصف إىل مصحفه يقرأ فيه، وعينيه تغرورقان بدموع ال يكاد يستطيع حبسها. قال  

 تركته.. ويف عيني قلبي ما يف عيني رأسه..  

عندما عدت آخر املساء إىل البيت، مددت يدي إىل حمفظتي، فامتدت إىل الورقة التي سلمها يل  

 صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

ر السادس من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف  لقد أيقنت حينها أن هذا السو 

 الدنيا غري القرآن الكريم. 
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 سابعا ـ الشمول 

يف اليوم السابع.. خرجت ظهرا بعد أن أهنيت أشغال يومي، ألزور بعض املراكز العلمية  

أبدعتها اإلنسانية يف خمتلف  املوجودة باإلسكندرية، فقد كان يل منذ صباي اهتامم بجميع العلوم التي  

أطوارها.. بل كان يل شغف ألن يكون يل عقل موسوعي يشمل مجيع تلك العلوم وحييط هبا.. هلذا  

كنت أكره التخصص وأمقته، ألنه حيول بني عقيل وبني رحاب واسعة من املعارف يشتاق إليها عقيل  

 اشتياقا. 

ـ يضم يف تلك األيام نشاطا علميا  وصلت إىل هذا املركز.. وقد كان ـ عىل حسب ما يبدو 

 حمرتما..  

كانت هناك إعالنات كثرية معلقة عن املحارضات التي يضمها هذا النشاط، وعن األساتذة  

الذين سيلقوهنا، اقرتبت من أحدها، وقرأت الئحة املواضيع واملحارضين، فوجدهتا كلها تدور حول  

 القرآن، وما حيتويه من املعارف والعلوم. 

أول مرة أرى فيها كتابا مقدسا يبحث فيه هبذه الطريقة.. لقد رأيت عناوين غريبة   لقد كانت 

 وشاملة وموسوعية تتناسب مع احتياجايت العقلية والنفسية واالجتامعية. 

ففي الالئحة حمارضات عن العلوم النفسية والعلوم االجتامعية.. بل والعلوم الطبية واجلغرافية  

تلك العلوم وعالقتها بالقرآن.. واإلشارات القرآنية أو الترصحيات  والفلكية واجليولوجية.. كل 

 القرآنية ملا يرتبط هبا من حقائق. 

مل أفاجأ بتلك العناوين فحسب، وإنام فوجئت بأن املحارضين الذي يتناولون هذه املواضيع  

صاصاهتم..  بالدراسة والبحث أساتذة هلم قيمتهم يف البحث العلمي.. لقد كانوا كلهم خرباء يف اخت 

 ويبعد أن يتكلم اخلبري فيام ال يعلم. 

لكني مع ذلك.. ولست أدري مل.. مل أكن أتصور أن يكون كل ذلك صادقا، بل وال بعضه  
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صادقا.. فكيف لكتاب جاء من تلك القرون الطويلة، من بيئة بدوية، ومن رجل أمي أن تكون له  

 هذه املوسوعية والشمولية. 

ر إذ أمسك يب رجل، ظن أين مل أعرف قاعة املحارضات، وقال: تعال  بينام أنا أسري تلك اخلواط 

معي ألدلك عىل قاعة املحارضات.. أنا سائر اآلن إليها.. يف هذا املساء حمارضة ممتازة عن أسباب  

 سقوط احلضارات من خالل القرآن الكريم. 

أنا مسيحي.. فهل  مل أدر إال وأنا أسري معه، ولكني ـ خشية أن يتعامل معي كمسلم ـ قلت له: 

 يأذنون للمسيحيني بدخول هذه املحارضات؟ 

ابتسم، وقال: ومن تظنني!؟.. أنا مسيحي مثلك.. بل فوق ذلك.. ستستمع إىل حمارض  

 مسيحي.. ولكنه مسيحي منصف.. 

 قلت: كيف ينرص مسيحي دين غريه؟ 

ارضة بعد أن اقنع  قال: هو ال ينرص.. ودين حممد ال حيتاج من ينرصه.. لقد جاء لتقديم هذه املح 

اقتناعا تاما بالعالج القرآين هلذه الظاهرة.. ظاهرة سقوط احلضارات.. بل فوق ذلك كله، فإن هذا  

الرجل إلخالصه مل يتقاض ما يقدم لغريه من األساتذة من مكافآت عىل حمارضاته.. بل فوق ذلك  

 ن. كله طلب أن يوضع نصيبه من املكافأة يف خدمة البحوث املرتبطة بالقرآ 

 قلت: ما الذي دعاه إىل كل هذا الزهد؟ 

قال: أنا أعرف هذا الرجل.. بل ترشفت بالتلمذة عليه يف يوم من األيام.. فهو مع مسيحيته  

املتجذرة ـ إال أنه يفتخر بانتامئه للحضارة اإلسالمية.. هو يعتربها احلضارة اإلنسانية الوحيدة عىل  

انتقادا شديدا.. بل يراها أعظم احلظارات خطرا عىل  األرض.. وهو لذلك ينتقد احلضارة الغربية 

 املسيحية. 

 قلت: لقد شوقتني لسامع هذا املحارض..  

 قال: هيا ندخل.. لقد وصلنا إىل قاعة املحارضات..  
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دخلنا.. وما لبثنا حتى صعد املحارض إىل املنصة.. وقد كان أول ما بدأه أن قرأ بصوت مجيل قوله  

ْرَناَها  }: تعاىل  وا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْول  َفَدمَّ ِفيَها َفَفَسق  رْتَ ِْلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا م    َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن هن 

 ( 16)االرساء: {َتْدِمرياً 

فرحت فرحا شديدا البتدائه هبذه اآلية.. لقد كانت هذه اآلية سهام من السهام التي يسلطها  

قد كانوا يفهمون منها بأن اهلل إذا أراد هالك قرية بعث رسالة إىل مرتفيها، أو  قومي عىل املسلمني.. ف 

 بعث فيهم نبيا يطلب منهم أن يفسقوا فيها لينزل عليهم العذاب، فيدمرهم.  

لكن الرجل بدأ يذكر من األرسار املرتبطة هبذه اآلية ما نفى عنها كل شبهة.. بل ما جعل منها  

 ل عىل أسباب سقوط احلضارات املعرب عنها يف القرآن بالقرى. فوق ذلك تضم قواعد مهمة تد 

 واسمح يل أن أذكر لك بعض ما ذكره يف تلك املحارضة. 

 لقد بدأ بذكر ما ورد يف كلمة ) األمر ( من أقوال، وهي ثالثة:  

األول: أنه من األمر، ويف الكالم إضامر، تقديره: أمرنا مرتفيها بالطاعة، ففسقوا، ومثله يف  

 الكالم: أمرتك فعصيتني، فقد علم أن املعصية خمالفة األمر.  

والثاين: كثَّرنا يقال: أمرت اليشء وآمرته، أي: كثَّرته، ومنه قوهلم: مهرة مأمورة، أي: كثرية  

 نو فالن يأمرون أمرًا: إذا كثروا. النتاج، يقال: َأِمَر ب 

والثالث: أنَّ معنى َأمرنا أّمرنا، يقال: َأمرت الرجل، بمعنى، أّمرته، واملعنى: سّلطنا مرتفيها  

 باإلمارة. 

 ثم أخذ يف تطبيقها عىل اآلية.. وعىل املجتمعات: 

التسلط عىل    فاستنتج من املعنى األول أن الرتف يؤدي ال حمالة إىل الفسوق.. ذلك أن للرتف من 

أتباعه ما يمنع من رؤية احلق أو اإلذعان له، وذلك ألن املرتف ال يرى من احلياة إل جانبها اجلسدي،  

وال يرى من جانبها اجلسدي إال ما يمأل عليه شهواته التي ال تنتهي، فهو يف شغل عن عبادة اهلل أو  

 اآْلِخَرِة   َوَقاَل املأََْل   }: االستامع ألوليائه، ولذلك جاء يف القرآن 
ِ
ب وا ِبِلَقاء وا َوَكذَّ ِذيَن َكَفر  ِمْن َقْوِمِه الَّ
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ب   ل وَن ِمْنه  َوَيرْشَ ل  مِمَّا َتْأك  ْم َيْأك  ْنَيا َما َهَذا ِإالَّ َبرَشٌ ِمْثل ك  ْم يِف احْلََياِة الدُّ ب ونَ َوَأْتَرْفَناه    مِمَّا َترْشَ

ل  مِمَّا تَ   }: (.. ففي قوله 33)املؤمنون:  ب وَن  َيْأك  ب  مِمَّا َترْشَ ل وَن ِمْنه  َوَيرْشَ دليل عىل أهم مل يكونوا يرون    {ْأك 

من نبيهم إال الطعام الذي يأكله، والرشاب الذي يرشبه.. بل كانوا يتصورون أن معجزة النبي ينبغي  

ي  أن تكون طعاما فارها، وأن كتابه املقدس ينبغي أن يكون كتاب طبخ يدهلم عىل أمجل الوصفات الت 

تريض شهواهتم.. فلذلك جتد خشوعهم أمام من يصف هلم املطاعم واملشارب أعظم من خشوعهم  

 أمام من يؤدهبم بآداب اهلل، وهيدهيم إىل سبيله. 

واستنتج من املعنى الثاين أن الرتف يشبه الفريوس الذي ينرش العدوى بني الناس، فال يكتفي  

لجأ إىل الفقراء يستل ما يف جيوهبم منها.. وهلذا ما إن  باألغنياء يستل ما يف خزائنهم من ثروات، بل ي 

يقدم غني من األغنياء عىل عرف من األعراف يستحدثه حتى يرسع الفقراء إىل كتب أوالدهم  

ودفارهتم يبيعوهنا ليشرتوا بدهلا الرتف الذي ابتدعه الغني.. وهو ما يتسبب بعد ذلك يف انحرافات  

  اهنيار القرى واحلضارات. اجتامعية كثرية تؤدي ال حمالة إىل 

واستنتج من املعنى الثالث أن انتشار فكر الرتف بني العامة والذي دل عليه املعنى الثاين يعميهم  

عن الطريقة التي تربع    عن الصاحلني، فال يرون صاحلا للحكم غري املرتفني، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل 

وه  ِإهنَّ ْم َكان وا َقْومًا َفاِسِقنيَ َفاْسَتَخفَّ َقْوَمه    }هبا فرعون عىل العرش:  (.. فقد ربط  54الزخرف: )   { َفَأَطاع 

 تعاىل بني استخفافه وفسقهم، فلوال فسقهم، ما استخف هبم. 

انتهى املحارض من حمارضته بعد أن مألها بالشواهد التارخيية الكثرية التي تؤكد ما ورد يف  

الغربية عىل ما ورد يف القرآن من حضارات خمتلفة ليبني أن مصري  القرآن.. ثم طبق ما تقع فيه احلضارة  

 هذه احلضارة ال خيتلف عن مصري تلك احلضارات. 

لقد كانت حمارضة استفدت منها كثريا.. ورأيت امتالء الكثريين من احلارضين بالبرش  

 لشعورهم بام تضمنته املحارضة من معلومات منطقية مدعمة. 

، وانرصافه، حثثت اخلطى حتى وصلت إليه، وانتحيت به جانبا بمعزل  بعد انتهائه من املحارضة 
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عن املحيطني به، وعرفته بنفيس، ففرح يب كثريا، فقلت له: أنا أدعوك اآلن لتحارض لنا يف بعض  

 مؤسساتنا عن نفس املوضوع.. ولكن بحسب نظرة الكتاب املقدس، ال بحسب القرآن. 

. أنا باحث علمي.. والباحث ال يتكلم إال بام هيديه  اكفهر وجهه، وقال: أعتذر إليك يا أخي. 

 إليه بحثه، فإن شئت أن أقدم لكم حمارضة بحسب ما هيديني إليه بحثي فعلت. 

 قلت: ونحن ال نطلب إال ذلك. 

 قال: ولكنها ال ترضيكم. 

 قلت: كيف ال ترضينا.. نحن نحب احلقائق ونبحث عنها. 

 قال: أرأيت نتيجة هذه املحارضة؟ 

.. لقد كانت نتيجتها طيبة.. وذلك ما رغبني يف أن تتناول هذا املوضوع، فإن لطريقة  قلت: أجل 

 بحثك تأثريا عظيام يف النفوس. 

قال: ال.. أنت تنسب األمور لغري أهلها.. القرآن هو صاحب احلقائق.. أما أنا، فلم يكن يل من  

 دور إال كشفها وتبيينها والربهنة عليها. 

 ب املقدس..  قلت: فافعل ذلك مع الكتا 

 قال: أتراين ـ وأنا مسيحي ـ لو وجدت يف كتايب ما هيديني إىل هذا وغريه أكون مقرصا..  

لقد بحثت هذه النقطة بالذات يف الكتاب املقدس قبل أن أبحث عنها يف القرآن.. لقد كان  

ني  املوضوع األصيل الذي أعددته هو يف استنباط سقوط احلضارات من خالل الكتاب املقدس.. لك 

مل أجد ما يرويني.. بل وجدت ما يثنيني، فعدت إىل القرآن ال ألظهر حماسنه، بل بنية أن أجد فيه ما  

وجدت يف كتابنا املقدس.. لكني هبرت بام رأيت فيه من حقائق مدعمة بكل األدلة.. وقد دعاين  

 اإلنصاف ألذكر ما ذكرت. 

.. وتبيني ما وقع لبني إرسائيل من  قلت: لقد ورد يف الكتاب املقدس ذم الرتف.. وذم املرتفني 

 السقوط بسبب فسوقهم وعصياهنم.. أمل يكن ذلك كافيا؟ 
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قال: لقد رأيت ما يناقضه.. الكتاب املقدس كتب بأيدي خمتلفة متناقضة.. فال تتكلم عن يشء  

إال وجدت من يرد عليك من الكتاب املقدس نفسه.. وأنا لست مستعدا ألن أدافع عن يشء حيمل  

 دالئل إدانته. 

سكت قليال، وقال: بالنسبة ملا ذكرت.. مجعت الكثري من النصوص الدالة عىل ذلك وحللتها..  

لكني رسعان ما وجدت الكتاب املقدس يناقضها مناقضة تامة.. فهو يصف داود وسليامن بكل  

 الرذائل.. ثم بعد ذلك يكرمهام كل التكريم. 

 يتهمه بالزنا بابنتيه وبرشب اخلمر..  وهو يصف لوطا بالنبي املصلح، ثم ينثني ل 

 هو هكذا يف كل األمور ال يمألك رسورا حتي ينثني ليمألك حزنا. 

 فكيف تريد مني أن أتكلم عن موضوع كل الناس يعرفون تكلفي يف الكالم عنه..  

أنا شخص أحرتم ختصيص وموقفي، وأعترب أن الكلمة أمانة، فلذلك ال أتكلم إال بام هيديني  

 ي.. فاعطني كتابا مقدسا منقحا.. وسأتكلم لك عام تريد. إليه بحث 

 قال ذلك، ثم انرصف ليرتكني يف حرييت، وببعض نور حممد..  

 *** 

رست بتلك احلرية، ومعها ذلك النور مطأطئ الرأس خجال من نفيس.. بينام أنا كذلك إذ ناداين  

ك اهلموم.. ما بالك؟.. أأنت  رجل كان مستلقيا عىل عشب يف ساحة ذلك املركز، وقال: أرى يف عيني 

 حزين؟.. إن كنت كذلك، فسأعطيك دواء يرفع عنك كل اهلموم، ويمسح عن قلبك كل الغموم. 

 قلت: أيف الدنيا عالج مثل هذا؟ 

 قال: نعم.. وقد عولج به ماليني الناس، فشفاهم، بل مألهم بسعادة حيسدهم عليها امللوك. 

 ف بمعرفته؟ قلت: ما هذا الدواء العجيب الذي مل أترش 

أخرج من جيبه مصحفا، وقال: هذا هو الدواء.. هذا هو القرآن الكريم.. هذا هو ربيع  

 القلوب.. وربيع العقول.. وربيع األرواح. 
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 قلت: أنا مسيحي.. ويل كتايب الذي هو ربيع قلبي. 

ابتسم وقال: هل أنت صادق يف ذلك؟.. وأين جتد ربيع قلبك.. أيف األنساب، أم يف األوصاف،  

 أم يف احلكايات، أم يف اآلثام؟ 

 قلت: ال حيق لك أن تتهجم عىل كتايب املقدس. 

قال: الكتاب املقدس كتاب اجلميع.. وليس كتابك وحدك.. وأنا مسيحي مثلك، ولكني  

 أرغمت عىل قول هذا. 

 قلت: من أرغمك.. أخربين عن هؤالء املجرمني الذي يكرهون الناس عىل االستهزاء بأدياهنم. 

املجرمون هم الذين أكرهوين.. الكتاب املقدس هو الذي أكرهني.. لقد كنت أقرؤه..    قال: ليس 

ولكني ال ألبث أن أمل من قراءته.. فلام جربت القرآن وجدته يتحدث معي وعني وعن كل يشء..  

وجدته يعطيني اإلجابات الشافية التي تريض عقيل وقلبي وروحي ونفيس.. مل أجد فيه أي يشء  

قتي أو حقيقة الكون، بل فوق ذلك وجدته يشبه الكون.. هو شامل كشمول الكون،  يتناقض مع حقي 

 واسع كسعته. 

يف القرآن الكريم كل حقائق الوجود، وكل من تعلم من مدرسة القرآن الكريم مل يشعر تلك املشاعر  

املحرية التي تنتاب من دخل كل اجلامعات ونيس أن يدخل جامعة القرآن الكريم، لقد ذكر القرآن هذه الناحية  

لْ    }املهمة فيه، بل رصح هبذه احلقيقة التي هي أم احلقائقن فقال:    َوَنزَّ
ٍ
ء لِّ يَشْ النحل:  ){َنا َعَليَْك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِك 

89 ) 

َلكِِن اهللَّ  َيْشَهد  باَِم َأْنَزَل ِإَلْيَك َأْنَزَله  بِِعْلِمِه َواملاَْلئَِكة     }بل أخرب أن القرآن أنزل بعلم اهلل الشامل، فقال: 

وَن َوَكَفى ِباهللَِّ َشِهيداً  اَمَواِت َواأْلَْرِض    }(، وقال: 166النساء: ){َيْشَهد  َّ يِف السَّ ْل َأْنَزَله  الَِّذي َيْعَلم  الرسِّ ق 

ورًا َرِحيامً   ( 6)الفرقان:{إِنَّه  َكاَن َغف 

ِذيَن    }بل أخرب أن أول من يعرف القرآن وحقائق القرآن هم أهل العلم، اسمع: َوَيَرى الَّ

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ أ وت وا اْلِعْلَم الَِّذي أ ْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك  َو احْلَقَّ َوهَيِْدي إِىَل رِصَ  (  6)سـبأ: { ه 
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 قلت: لقد قرأت القرآن.. فلم أجد فيه ما تقول. 

قال: لقد ذكر الغزايل هذا.. ال شك أنك تعرفه.. ذلك القديس املسلم الذي سبح يف  

 بحار القرآن ليستنبط منها الآللئ..  

فقال.. وكأنه خياطبك، وخياطب أمثالك:) إين أنبهك عىل  لقد ذكر رس ما وقعت فيه، 

رقدتك أهيا املسرتسل يف تالوتك، املتخذ دراسة القرآن عمال، املتلقف من معانيه ظواهر  

ومجال.. إىل كم تطوف عىل ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها، أوما كان لك أن تركب  

جتناء أطايبها، وتغوص يف عمقها، فتستغني  متن جلتها لتبرص عجائبها، وتسافر إىل جزائرها ال

بنيل جواهرها.. أوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها 

وظواهرها، أوما بلغك أن القرآن هو البحر املحيط، ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين، كام 

وما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة  يتشعب عن سواحل البحر املحيط أهنارها وجداوهلا.. أ

أمواجها، فظفروا بالكربيت األمحر، وغاصوا يف أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر والدر 

األزهر والزبرجد األخرض، وساحوا يف سواحلها، فالتقطوا العنرب األشهب، والعود الرطب  

  (1)واملسك األذفر ( األنرض، وتعلقوا اىل جزائرها واستدروا من حيواناهتا الرتياق األكرب 

قلت: أنا أعرف الغزايل وأحرتمه وكثري من قومي حيرتمونه، ولكنه يعرب عن وجهة نظره  

 الشخصية.. وربام تطغى الذاتية عىل صاحبها، فتحول بينه وبني احلقائق. 

 قال: فام الذي جعلك تعترب كالمه صادرا من ذاته.. ال من احلقيقة التي عاش من أجلها. 

هذا الكتاب مهام حوى من التفاصيل إال أنه أقرص من أن يضم مجيع   قلت: أرى أن

احلقائق التي تروي احلاجات البرشية.. إن احلاجات البرشية كمحيط واسع ال تكفيه مجيع بحار  

 الدنيا.. فكيف يكفيه كتاب يضم كلامت حمدودة وصفحات معدودة؟ 

 
 ايل.جواهر القرآن للغز  ( 1)
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عرفه.. لقد أرسل رسالة  قال: لقد حتدث اإلمام بديع الزمان عن هذا.. ال شك أنك ت 

 إىل بابا الفاتيكان يف حياته.. وأنتم ال تكنون له إال االحرتام. 

 قلت: أجل.. أعرفه.. ال شك يف صدقه.. فام قال؟ 

نعم! انك اذا نظرت اىل  قال: لقد رد عىل ما وقع يف نفسك من تلك الشبهة بقوله:) 

لقرآن منذ ذلك العرص حتى غدا اآليات الكريمة من خالل وضعك احلارض الذي استنار بنور ا 

معروفًا، واضاءته سائر العلوم االسالمية، حتى وضحت بشمس القرآن. أي اذا نظرت اىل  

اآليات من خالل ستار األ لفة، فانك بال شك ال ترى رؤية حقيقية مدى اجلامل املعجز يف كل  

تتذوق وجه اعجاز  آية، وكيف اهنا تبدد الظلامت الدامسة بنورها الوهاج. ومن بعد ذلك ال 

 القرآن من بني وجوهه الكثرية (  

وكعادته يف استعامل األمثال، فقد ذكر املثال املقرب هلذه احلقيقة، فقال:) واذا أردت  

مشاهدة اعظم درجة ألعجاز القرآن الكثرية، فاستمع اىل هذا املثال وتأمل فيه: لنفرض شجرة 

شار والسعة؛ قد ا سدل عليها غطاء الغيب،  عجيبة يف منتهى العلو والغرابة ويف غاية االنت

 فاسترتت طي طبقات الغيب. 

فمن املعلوم أن هناك توازنًا وتناسبًا وعالقاِت ارتباط بني اغصان الشجرة وثمراهتا واوراقها  

فكل جزء من أجزائها يأخذ شكاًل معينًا   - كام هو موجود بني اعضاء جسم االنسان  - وازاهريها 

 ماهية تلك الشجرة. وصورة معينة حسب  

ورسم عىل شاشٍة صورًة    - من ِقبل تلك الشجرة التي مل ت شاَهد قط وال ت شاهد    - فاذا قام احٌد  

لكل عضو من اعضاء تلك الشجرة، وحّد له، بأن وضع خطوطًا متثل العالقات بني اغصاهنا وثمراهتا  

بصوٍر وخطوط متثل   - الحيد  البعيدين عن بعضهام بام  - واوراقها، ومأل ما بني مبدئها ومنتهاها 

اشكال اعضائها متامًا وتربز صورها كاملة.. فال يبقى ادنى شك يف أن ذلك الرسام يشاهد تلك  

 الشجرة الغيبية بنظره املطلع عىل الغيب وحييط به علاًم، ومن بعد ذلك يصّورها. 
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 قلت: ما عالقة هذا املثال بالقرآن؟.. أو كيف طبق هذا املثال عىل القرآن؟ 

ايضًا فان بياناته املعجزة    - كهذا املثال    - قال: لقد ذكر بديع الزمان ذلك، فقال:) فالقرآن املبني  

التي ختص حقيقة املوجودات )تلك احلقيقة التي تعود اىل شجرة اخللق املمتدة من بدء الدنيا اىل هناية  

تلك البيانات   -  اآلخرة واملنترشة من الفرش اىل العرش ومن الذرات اىل الشموس( قد حافظت 

عىل املوازنة والتناسب واعطت لكل عضو من االعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة    - الفرقانية  

إىل االنبهار واإلنشداه   - لدى إجراء حتقيقاهتم وابحاثهم  - تليق هبا بحيث َخل ص العلامء املحققون 

معّمى اخللق إنام هو أنت وحدك  قائلني: ما شاء اهلل.. بارك اهلل. ان الذي حيل طلسم الكون ويكشف  

 اهيا القرآن احلكيم! 

 سكت قليال، ثم قال: ال شك أنك تريد مثاال عىل ذلك. 

 قلت: أجل.. فباملثال يتضح املقال. 

قال: أنت ترى علوما كثرية وحقائق كثرية متتلئ هبا الكتب أواملصنفات عىل امتداد التاريخ  

 وامتداد الوجود.. أليس كذلك؟ 

 ذلك.. فام عالقة القرآن هبذا؟   قلت: ال شك يف 

قال: القرآن يربط بني مجيع احلقائق التي قد نتوهم الرصاع بينها.. لقد ذكر النوريس هذا.. لقد  

قال يف مثال الشجرة:) فنرى أن القرآن الكريم يبني تلك احلقيقة النورانية بجميع فروعها وأغصاهنا  

فق واالنسجام بحيث ال تعيق حقيقٌة حقيقًة اخرى وال  وبجميع غاياهتا وثمراهتا بيانًا يف منتهى التوا 

ْكاًم أل خرى، وال تستوحش حقيقة من غريها. وعىل هذه الصورة املتجانسة   يفسد حكم  حقيقٍة ح 

املتناسقة بنّيَ القرآن الكريم حقائق االسامء اإلهلية والصفات اجلليلة والشؤون الربانية واالفعال  

جعل مجيع أهل الكشف واحلقيقة ومجيع اويل املعرفة واحلكمة الذين  احلكيمة بيانًا معجزًا بحيث 

جيولون يف عامل امللكوت، يّصدقونه قائلني امام مجال بيانه املعجز واالعجاب  يغمرهم:) سبحان اهلل!  

 ما اصوَب هذا! وما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة وما امجله وأليقه ( 
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سلمني بام ورد يف القرآن من احلقائق، بل إهنم يذكرون أنه ما من رطب  قلت: لقد قرأت اهتامم امل 

 وال يابس إال ويف القرآن نبأه .. أفلست ترى يف ذلك تكلفا؟ 

قلت: ال.. ال أراه التكلف.. لقد ذكر النوريس هذا.. وأجاب عنه.. اسمع ما قال ذلك الرجل  

حد أن يرى فيه كلَّ شئ. ألن صور االشياء  الرباين:) نعم! يف القرآن كل شئ. ولكن ال يستطيع كل وا 

تبدو يف درجات متفاوتة يف القرآن الكريم، فأحيانًا توجد بذور الشئ أو نواه، واحيانًا جممل الشئ أو  

خالصته، واحيانًا دساتريه، واحيانًا توجد عليه عالمات. ويرد كل من هذه الدرجات؛ اما رصاحة  

يهًا. فيعرّب القرآن الكريم عن اغراضه ضمن أساليب بالغته، وحسب  أو اشارة أو رمزًا أو اهبامًا أو تنب 

 احلاجة، وبمقتَض املقام واملناسبة (  

كان هلذه األحاديث لذة يف نفيس ال تعدهلا لذة.. وكان لصدق حمدثي وإخالصه ما رغبني يف  

 اجللوس إليه واالستامع منه. 

ة، وقلت: لقد بدأت حديثك عن  اتكأت عىل عشب الساحة كام اتكأ رافعا عن نفيس كل كلف 

 عالج الكآبة.. فهل يف القرآن رقية الرسور؟ 

أمسك املصحف بيده، وقال: ليس هناك رقية متسح اآلالم كهذا الكتاب.. إن شئت سمه )كتاب  

السعادة األبدية( إنه ال حيل بواد مقفرا إال مأله ريا، وال برضع جاف إال مأله لبنا، وال بسواد إال مأله  

 إنه كتاب االبتسامة العذبة املرشقة.   بياضا.. 

قلت: ال هيمني اللبن وال البياض.. بل هتمني االبتسامة.. أحيانا متتلئ نفيس بكآبة خميفة.. أشعر  

أن باطني أدغال تقيم فيها الغيالن والعفاريت.. فهل يف القرآن ما يقيني رش هذه الغيالن، وأذى هذه  

 نفسه بحروف القرآن؟ العفاريت؟ وهل يف اخللق من قتل غيالن  

قال: إن النامذج الرفيعة التي عاشت بالقرآن، وتنعمت بالقرآن وقتلت أحزاهنا ويأسها وآالمها  

بالقرآن ال حرص هلا، وهي منترشة يف كل مكان، ويف كل زمان، وهي من الكثرة ما جيعل قدرة القرآن  

 عىل هذا حقيقة علمية تبز مجيع احلقائق من مجيع الوجوه. 
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اهلل من قوة التعبري ما استطاع أن يعرب به عن قوة القرآن العجيبة   ا وهبه  عينة أذكر لك ولكني س 

 يف استئصال الكآبة وغرس االبتسامة. 

ا  مل تعش يف القصور، ومل تنعم بام ينعم به أكثر أهل الدنيا من صنوف الرخاء، بل مل يكن هل وهي  

 مما يملكه أكثر أهل الدنيا من أمن واستقرار. 

 فقد عاش حياة حتوطها املحن وصنوف البالء ما ال تقوى عىل حتمله اجلبال الروايس.  

ومل يكن هلا يف هذا اجلو الكئيب زوج مؤنس، وال ولد مشفق، بل حرم يف أكثر األحيان من  

 الصديق واألنيس. 

للموت يف كل حلظة، فحبال املشانق معدة هلا، كام تعد للصوص   ة مع كل هذا معرض  ت وكان 

 جرمني. وامل 

ولكن مع ذلك تطفح من كالمها من صنوف البرش وأمارات السعادة ما ال يصدر من املرتفني  

 املنعمني اآلمنني. 

 ؟ هي قلت: رغبتني فيها، فمن  

بديع الزمان النوريس الذي تعرض لصنوف البالء، لكنه خرج منها مجيعا بنور القرآن،  إنه  قال:  

األدوية القرآنية التي خرج هبا من أحزانه، ومن وقائع األمل التي مر  وسأذكر لك هنا نموذجا لبعض 

 هبا، لرتى من خالهلا قوة القرآن يف إحالل السكينة يف النفوس املستعدة. 

ـّة قلعة انقرة، التي   يقول بديع الزمان:) ذات يوم من االيام األخرية للخريف، صعدت اىل قم

ـّ ت تلك القلعة امامي كأهنا حوادث تأريـخية متحجرة،  اصاهبا الكرب والبىل اكثر مني، فتمثـل

واعرتاين حزن شديد واسى عميق من شيب السنة يف موسم الـخريف، ومن شيبي انا، ومن هرم  

القلعة، ومن هرم البرشية ومن شيخوخة الدولة العثامنية العلية، ومن وفاة سلطنة الـخالفة، ومن  

 شيخوخة الدنيا (  

تي قد نبرص مثلها، وقد ال نبرصه، ولكنه مع ذلك يعشش يف قلوبنا ويملؤنا  فهذه اآلالم الكثرية ال 
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أسفا وحزنا، دعا بديع الزمان للبحث عن ترياق يعالج به هذه الكآبة، قال:) فاضطرتني تلك الـحالة  

اىل النظر من ذروة تلك القلعة الـمرتفعة اىل اودية الـاميض وشواهق الـمستقبل، أنقب عن نور،  

رجاء وعزاء ينري ما كنت أحّس به من اكثف الظلامت التي غشيت روحي هناك وهي    وابـحث عن 

 غارقة يف ليل هذا اهلرم الـمتداخل الـمحيط (  

وهذا العزاء الذي بحث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان شعر أو مل يشعر، ولكن خيتلفون  

وكانت اجلهة األوىل التي قصدها بديع  فقط يف اجلهة التي يولون هلا وجوههم للبحث عن هذا العزاء،  

الزمان هي اجلهة التي يويل هلا أكثر الناس وجوههم، وهي اجلهة البعيدة عن احلقائق القرآنية، وهي  

بجهاهتا الست ال تزيد القلب إال غام ومها، قال بديع الزمان:) فـحينام نظرت اىل اليـمني الذي هو  

لك الـجهة من بعيد عىل هيئة مقربة كربى أليب واجدادي  الـاميض باحثًا عن نور ورجاء، بدت يل ت 

ـّيني (    والنوع االنساين، فأوحشتني بدالً من ان تسل

أما اليسار الذي هو الـمستقبل:) فرتاءى يل عىل صورة مقربة كربى مظلمة يل وألمثايل وللجيل  

 القابل، فأدهشني عوضا من ان يؤنسني (  

بدا ذلك اليوم لنظري الـحسري ونظريت التأريـخية عىل شكل  أما األمام وهو الزمن الـحارض ) ف 

 نعش لـجنازة جسمي الـمضطرب كالـمذبوح بني الـموت والـحياة (  

أما القمة التي متثل قمة شـجرة العمر ) فرأيت ان عىل تلك الشجرة ثـمرة واحدة فقط، وهي  

 تنظر ايّل، تلك هي جنازيت (  

لعمر ) فرأيت ان الرتاب الذي هناك ما هو ااّل رميم  أما األسفل الذي يمثل جذور شجرة ا 

عظامي، وتراب مبدأ خلقتي قد اختلطا معًا وامتزجا، ومها ي داسان تـحت االقدام، فأضافا اىل دائي  

 داء من دون ان يـمنحاين دواًء (  

العبث   أما اخللف الذي يمثل عمر الدنيا ) فرأيت ان هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج يف اودية 

وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبْت هذه النظرة السمَّ عىل جروحي بداًل من ان تواسيها بالـمرهم  
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 والعالج الشايف (  

فهذه اجلهات الست، والتي نتصورأهنا متثل احلقائق املطلقة، والتي نعزي أنفسنا بأنه ال حميد  

فل العالج القرآين بمداواهتا، قال  عنها، وال خمرج منها، ثم هنرب منها ألي يشء نجعل ننساها يتك 

النوريس حيكي عن جتربته اإليامنية مع القرآن:) وفيام كنت مضطربًا وسط الـجهات الست تتوىل عيّل  

منها صنوف الوحشة والدهشة واليأس والظلمة، اذ بأنوار اإليـامن الـمتألقة يف وجه القرآن الـمعجز  

نورها بانوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابني  البيان، تـمدين وتيضء تلك الـجهات الست وت 

 من صنوف الوحشة وانواع الظلامت مائة مرة، لكانت تلك االنوار كافية ووافية إلحاطتها(  

السلسلة الطويلة من الوحشة    - تلك االنوار    - وقد كان أثر أنوار القرآن الكريم عظيام:) فبّدلت  

ـّت كل الـمخاوف    اىل انس القلب، وامل الروح الواحدة تلو االخرى (  اىل سلوان ورجاء، وحول

فالقرآن الذي هو قبس اإليامن ) مزق تلك الصورة الرهيبة للاميض وهي كالـمقربة الكربى،  

 وحّولـها اىل مـجلس منّور أنوس واىل ملتقى االحباب، وأظهر ذلك بعني اليقني وحق اليقني (  

ريا، فإنه استحال بالنظرة القرآنية ) مـجلس ضيافة  أما املستقبل الذي كان يمثل قربا واسعا كب 

 رحـامنية أعّدت يف قصور السعادة الـخالدة (  

أما تابوت الزمن احلارض، فقد صوره القرآن الكريم ) متجرا أخرويا، ودار ضيافة رائعة  

 للرحـمن (  

آن مل تبق  أما الثمرة الوحيدة التي هي فوق شـجرة العمر عىل شكل نعش وجنازة، فإهنا بالقر 

من    - التي هي أهل للـحياة االبدية ومرشحة للسعادة االبدية    - كذلك، ) وانـام هي انطالق لروحي  

 وكرها القديـم إىل حيث آفاق النـجوم للسياحة واالرتياد (  

حتى تلك الصور املريعة التي كانت الغفلة تصور هبا ) عظامي ورميمها وتراب بداية خلقتي  (  

حقرية فانية تداس تـحت االقدام، وإنام ذلك الرتاب باب للرحـمة، وستار لرسادق  مل تبق ) عظامًا 

 الـجنة (  
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أما أحوال الدنيا واوضاعها الـمنهارة يف ظلامت العدم التي نبرصها بنظر الغفلة، فإهنا مل تبق  

كذلك بنور القرآن الكريم ) بل اهنا نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش  

لالسـامء السبحانية قد أمّتت مهامها، وأفادت معانيها، واخلفت عنها نتائجها يف الوجود، فأعلمني  

 اإليـامن بذلك ماهية الدنيا علم اليقني (  

أما القرب، فلم يبق قربا، بل هو بنظر القرآن الكريم ) باب لعالـم النور ( ومثله ذلك الطريق  

ًا مـمتدًا ومنتهيًا بالظلامت والعدم، بل انه سبيل سوي اىل عالـم  الـمؤدي اىل االبد، فإن مل يبق ) طريق 

 النور، وعالـم الوجود وعالـم السعادة الـخالدة (  

وهكذا بددت النظرة القرآنية كل األوهام التي رسبتها الغفلة، وأصبح ما كان يتصور داء عني  

مرمهًا له، حيث قد بدت  الدواء، يقول النوريس:) وهكذا اصبحت هذه االحوال دواء لدائي، و 

 واضحة جلية فأقنعتني قناعة تامة ( 

 قلت: وهل عاش هذا الرجل سعيدا؟ 

قال: أجل.. بل أعظم سعيد.. مع أنه أمَض أكثر حياته منفيا مسجونا يدس له السم كل مرة..  

 وفوق ذلك يبعد عنه كل قريب.. بل حيرم كل أسباب احلياة. 

 *** 

قرأ مجيع هذا الكالم.. وسكت.. وغابت عيناه يف األفق البعيد.. ثم راح يقول بينه وبني نفسه:  

 ؟ مثل هذا ملاذا مل يظهر يف قومنا من يذكر  

ثم راح يرسل ضحكات غريبة، وهو يقول: يا ترى ماذا عساه سيقول هذا املسكني الذي كتب  

 له أن يعيش يف ظل تناقضات الكتاب املقدس.  

، ثم قال: إن الكتاب املقدس يبحث عمن يرفع تناقضه وقصوره.. فكيف يكون  سكت قليال 

 إجابة اهلل الشافية حلاجيات عباده التي ال تنتهي؟ 

احتبست دموع يف عيوين منعتني من الكالم.. بقيت وامجا حلظة، ثم انرصفت.. وأنا مملوء  
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 حرية..  

فامتدت إىل الورقة التي سلمها يل  عندما عدت آخر املساء إىل البيت، مددت يدي إىل حمفظتي،  

 صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

لقد أيقنت حينها أن هذا السور السابع من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف  

 الدنيا غري القرآن الكريم. 
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 ثامنا ـ األدب 

كنت أود من خالل  يف اليوم الثامن.. خرجت إىل املطبعة التي يطبع فيها الكتاب املقدس، وقد  

زياريت هذه التعرف عىل حال العامل الذين كلفوا هبذه املهمة اخلطرية.. مهمة إخراج الكتاب املقدس  

 للناس. 

كانت املطبعة يف غاية النظافة والتنظيم، وكان اهلدوء يمأل أركاهنا، فال تسمع فيها إال صوت  

 اآلالت، وهي تؤدي وظائفها بغاية اإلتقان واجلودة. 

من بعض العامل، وقلت له: مبارك لكم هذا العمل العظيم.. لقد انتدبكم اهلل لنرش   اقرتبت 

 الكتاب املقدس.. أنتم اآلن تقومون بنفس الدور الذي قام به األنبياء. 

 نظر إيل بعني حزينة، وقال: شكرا.. سيدي..  

ل لك  انرصفت ألحتدث مع عامل آخر، فاستوقفني، وقال: هل تأذن يل ـ سيدي ـ يف أن أقو 

 شيئا؟ 

قلت: أنا طوع أمرك.. ما الذي تريده.. ال تستح.. إن كنت تريد ماال، فسنعطيك ما يسد  

 حاجتك؟ 

 قال: ال.. أنتم تعطونني فوق حاجتي.. ولكني أريد شيئا آخر.. ال أجرؤ عىل قوله. 

 قلت: ال حرج عليك.. فلن ترى مني إال الرمحة.. ألسنا أتباع املسيح؟ 

هذا اخللق الرفيع.. ولكن الكالم الذي أريد أن أقوله لك له عالقة   قال: بىل.. وأبارك لك 

 بالكتاب املقدس. 

خشيت أن يكون قد فطن ملا قام به أخي من حذف لألقواس، وخشيت أن ينكر ذلك علينا،  

وقد ينرش ذلك اإلنكار، فنفتضح به، فقلت: لقد جعل اهلل الكتاب املقدس منارة هتتدي هبا األجيال،  

املختلفة ما يستدعي بعض الترصفات.. هي ليست حتديثات،    ا عرض لألجيال يف أطواره فلذلك قد ي 
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 ولكنها توضيحات. 

إلتفت إليه، فرأيته وامجا، وكأنه مل يع ما قلت، فقلت: ألست ترى القوانني تغري كل حني، أو  

 حوهلا. تبعث معها مذكرات تفسريية تبني معانيها املرادة حتى ال يتيه الناس يف اجلدل  

قال: فأنت ترى حاجة الكتاب املقدس الدائمة للرعاية، ولو ببعض التحويرات البسيطة التي ال  

 تؤثر عىل معانيه السامية؟ 

 قلت: أجل.. ذلك صحيح.. وذلك ما جئت أنا وأخي ألجله. 

رأيت وجهه، وقد انطلق بابتسامة عريضة، مسحت ذلك احلزن الذي كان يمأل وجهه، وقال:  

 كاهيل ثقال عظيام كان ينوء به.. وكان يمنعني من الترصيح بام أريد أن أصارحك به.   لقد أزحت عن 

: إن احلوار يقرب املفاهيم كثريا.. فلذلك   قلتـ  وأنا ال أزال أتصور أنه يتحدث عام فعله أخيـ 

 لو جلأ اخللق إليه، لكفوا عن أنفسهم كثريا من أعباء احلروب التي تقتل السالم بينهم. 

 ت.. وقد فتحت يل الباب عىل مرصاعيه ألحدثك عام ظللت طول عمري أفكر فيه. قال: صدق 

تعجبت من قوله هذا، وقلت: طول عمرك!؟.. إن ما فعله أخي مل يكن إال هذا األسبوع..  

 فكيف ظللت تفكر فيه طول عمرك؟ 

 قال: وماذا فعل أخوك؟.. مل أسمع هبذا. 

 به أنت. قلت: دعنا منه.. وحدثني عام تريد أن تصارحني  

قال: أخربك أوال بأين مسيحي.. بل مسيحي متدين.. وهلذا، فأنا أحرص الناس عىل هذا  

الكتاب.. عىل هذه الثروة اإلهلية العظيمة.. ولكني مع ذلك أشعر أن هذه الثروة تبتذل من بعض  

مل  السفهاء، أو هم يسيئون فهمها، فلذلك رأيت أن نحذف من الكتاب املقدس ما يؤدي إىل هذا.. أ 

 ختربين بأن الكتاب املقدس قد وضع بني أيدي أهل اهلل ليترصفوا فيه وفق ما يتطلبه واقعهم. 

مل أدر كيف أجيبه، ولكني تعمدت أن أواصل احلديث معه، ألعرف تفاصيل ما الذي يريد  

 حذفه، قلت: أنا معك فيام تقول.. فام الكلامت التي تريد حذفها؟ 
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كثرية.. بل أسفارا، ال أراها ختتلف عن أي كتاب من تلك  قال: ليست كلامت فقط.. بل فقرات  

 الكتب املنحرفة التي تنرش الرذيلة، وتسد أبواب الفضيلة. 

 قلت: ما تقول يا رجل!؟  

قال: ما ذكرت لك.. فمع أين مسيحي.. بل مسيحي متدين.. إال أين ال أضع يف بيتي نسخة  

 واحدة من الكتاب املقدس. 

 قلت: مل؟ 

والدي املراهقني من أن تؤثر فيهم تلك العبارات اخلطرية التي تفوح بروائح  قال: خشية عىل أ 

 الرذيلة. 

انتحيت به جانبا خشية أن يسمعنا أحد، وقلت: تعال معي إىل مكتبي، وسنتحدث بتفصيل عن  

 خطة احلذف التي تريدها. 

عظيم الذي  رس ملا قلت له، ومحل معه نسخة من الكتاب املقدس، وقال: شكرا عىل هذا الكرم ال 

 قابلتني به..  

ثم أشار إىل نسخة الكتاب املقدس التي كان حيملها، وقال: لقد وضعت يف هذه النسخة نامذج  

 ألكثر ما نحتاج إىل حذفه أو تعديله من الكتاب املقدس. 

 رسنا إىل مكتبي، وأخذنا جمالسنا فيه، وقلت له: تكلم اآلن كام تشاء.. وأخربين عام تريد حذفه. 

 وقال: أو تعديله.. ليس بالرضورة نحذف..  قاطعني،  

 قلت: إن اضطررنا فلنحذف..  

قال: لو فعلنا ذلك فإن الكتاب املقدس سيصغر حجمه كثريا.. ولذلك أرى أن نستبدل احلذف  

 بالتعديل. 

 قلت: ال بأس.. ما الذي تريد تعديله؟ 

 األدب املكشوف: 
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 اإلنشاد.. فتح الكتاب املقدس، وقال: فلنبدأ بسفر نشيد  

 قلت: اقرأ عيل النص. 

قال: يبدأ اإلصحاح األول من هذا السفر بقوله:) ليقبلني بقبالت فمه، ألن حبك أطيب من  

اخلمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. اجذبني وراءك فنجري،  

مر.. ما أمجل خديك بسموط،  أدخلني امللك إىل حجاله، نتبهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من اخل 

وعنقك بقالئد، نصنع لك سالسل من ذهب مع مجان من فضة.. حبيبي يل، بني ثديي يبيت.. ( )  

 (   15  -   1/ 1نشيد  

وهبذا األسلوب الفاضح تستمر بقية إصحاحات السفر، بل تصل أحيانا إىل قمة السوء حني  

من حتبه نفيس، طلبته فام وجدته.. حتى  تنزع كل أثواب احلياء.. اسمع:) يف الليل عىل فرايش طلبت  

وجدت من حتبه نفيس فأمسكته، ومل أرخه حتى أدخلته بيت أمي، وحجرة من حبلت يب.. قد خلعت  

 (   5  -   1/ 3ثويب فكيف ألبسه.. حبيبي مد يده من الكوة، فأنَّت عليه أحشائي.. () نشيد  

ل رجليِك بالنعلني يا بنت  واسمع إىل هذا األدب املكشوف الرصيح يف هذه الفقرات:) ما أمج 

الكريم. دوائر فخذيك مثل احليل، صنعة يدي صناع. رستك كأس مدورة ال يعوزها رشاب ممزوج.  

بطنك صربة حنطة مسيجة بالسوسن. ثدياك كخشفتني توأمي ظبية. عنقك كربج من عاج.عيناك  

بالنخلة، وثدياك  كالربك.. ما أمجلك وما أحالك أيتها احلبيبة باللّذات. قامتك هذه شبيهة 

بالعناقيد..وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود اخلمر حلبيبي  

السائغة املرقرقة السائحة عىل شفاه النائمني، أنا حلبيبي، وإيّل اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إىل احلقل  

ل تفتح القعال؟ هل نور الرمان. هنالك  ولنبت يف القرى. لنبكرّن إىل الكروم لننظر هل أزهر الكرم ه 

أعطيك حبي.. ليتك كأخ يل، الراضع ثديي أمي، فأجدك يف اخلارج وأقبلك، وال خيزونني. وأقودك  

وأدخل بك بيت أمي، وهي تعلمني، فأسقيك من اخلمر املمزوجة من سالف رماين، شامله حتت  

 ( 13- 1/ 7رأيس، ويمينه تعانقني ( )نشيد  
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ا ملا أوقعني فيه، فقلت: أوال .. هذا السفر يمكن أن يفهم فهام سليام،  حاولت أن أجد خمرج 

 وسيبعد عنه ذلك الفهم السيئ الذي يبدو يف ظاهر عباراته. 

 قال: فام هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟ 

جنسية..  قلت: أوال.. يمكن أن يقبل ظاهره عىل أساس أنه يصف احلياة الزوجية بام فيها من متع  

 وال خطأ يف اجلنس الذي هو يف إطار الزواج. 

قال: فلنمنعه إذن عن غري املتزوجني.. إهنم يترضرون به كثريا.. أو فلنكتب عىل هذا السفر عبارة  

 حتذير حتى ال يقدم عىل قراءته املراهقون. 

 سفر؟ قلت: أو فلننرش بدل ذلك املعاين الرمزية اجلميلة التي يفهمها القديسون من هذا ال 

 قال: وما تلك املعاين اجلميلة؟ 

قلت: لقد اعترب علامء الالهوت أسلوب هذا السفر أسلوبا رمزيا يعلن عن احلب املتبادل بني  

اهلل وكنيسته، أو بني اهلل والنفس البرشية كعضو ىف الكنيسة، وهو لذلك يذكر مناجاة الكنيسة للسيد  

 أى تدابريه اخلالصية..  املسيح الذي هو عريسها، فتطلب قبالت فم اآلب،  

قال: ولكن أسلوب هذا السفر واضح يف الداللة عىل أن اخلطاب من امرأة لعشيقها، والعشيق  

 يرد.. إن األسلوب اخلطايب واضح ال يمكن أن يفهم منه إال ظاهره. 

قلت: فلنرفع وعينا لنفهم أرسار الكتاب املقدس.. فشخصيات السفر ـ عىل حسب فهم  

عريس الذي هو السيد املسيح )شيبارد( الذى خيطب الكنيسة عروسا مقدسة له )  القديسني ـ هي ال 

 (، و يشبه السيد املسيح بالظبى ) الغزال (   27:  5أف  

 والعروس هى الكنيسة اجلامعة، أو املؤمن كعضو حى فيها، وتسمى )شومليث( 

عض التقدم ىف  والعذارى هم املؤمنون الذين مل يبلغوا بعد العمق الروحى، لكنهم أحرزوا ب 

 طريق اخلالص.  

 وبنات أورشليم يمثلن األمة اليهودية التى كان يليق هبا أن تكرز باملسيا املخلص.  
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 (.    13:  4وأصدقاء العريس هم املالئكة الذين بلغوا األنسان الكامل ) أف  

 واألخت الصغرية متثل البرشية املحتاجة من خيدمها ويرعاها ىف املسيح يسوع.  

قبلها من فمها، ألن فمه  وبناء عىل   هذا، فإن الكنيسة )شومليث( تطلب من اليسوع )شيبارد( أن ي 

 أطيب من اخلمر ورائحة الطيب املنبعثة منه والتي من خالهلا أحبه الذي آمنوا به..  

والكنيسة )شومليث( مازالت تطلب من يسوع )شيبارد( أن تتعلق به من ورائه ويفرون إىل النعيم  

 تفرح الكنيسة بيسوع، ويتذكروا مع بعضهم حبه للكنيسة. وخيتلوا ببعض ل 

قال: أنا ال أجادلك يف كل هذا، فهذا السفر حيوي معاين رمزية سامية.. ولكن هل تتصور أن  

هؤالء العامة يفهمون هذه املعاين؟.. إن وعيهم ال يعدو ظواهر العبارات، فلذلك يترضرون  

 بسامعها. 

ت الفاضحة بمعانيها الرمزية.. وبذلك نيرس عىل الناس فهم  وهلذا أقرتح أن نبدل هذه العبارا 

 الكتاب املقدس من جهة، ونقي كتابنا املقدس من أيادي االبتذال من جهة أخرى. 

 صمت قليال، ثم قلت: أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟ 

 قال: أنا أطالب بتعديله فقط.. فأنا ال أجرؤ عىل حذف هذا النص بالذات. 

 وص أخرى؟ قلت: هل لديك نص 

 قال: أجل.. وهي لألسف كثرية. 

 قلت: فاذكر يل بعضها. 

قال: أرى أن نعدل النصوص الكثرية التي تصف املرأة وصفا مكشوفا، فتصف ثدييها وحلقات  

 فخذهيا، وترائب عذرهتا، وما خلف ذلك وما أمامه، وما أعاله وما أدناه. 

 قلت: اذكر يل هذه النصوص. 

قال: هي كثرية.. وال شك أنك تعلمها.. ولكنـ  بناء عىل طلبكـ  سأذكر لك منها غرام الكتاب  

 املقدس بوصف الثديني.. ولست أدري ملاذا الثديني خاصة!؟  
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(:) الظبية املحبوبة والوعلة الزهية.لريوك ثدياها يف كل وقت  19/  5ففي سفر األمثال ) 

 وبمحبتها اسكر دائام (  

 (:) رصة املّر حبيبي يل.بني ثديي يبيت (  13/   1ويف )نشيد 

وفيه:) قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إين اصعد إىل النخلة وأمسك  

 (   8- 7عدد   7بعذوقها.وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح ()نشيد  

 (   8عدد   8ختطب( )نشيد وفيه أيضا:) لنا أخت صغرية ليس هلا ثديان.فامذا نصنع ألختنا يف يوم  

 ( 10عدد   8وفيه:) انا سور وثدياي كربجني.حينئذ كنت يف عينيه كواجدة سالمة() نشيد 

(:) الطامت عىل الثدي من اجل احلقول املشتهاة ومن اجل الكرمة  12عدد  32ويف )إشعياء 

 املثمرة (   

وليك عزيز  وفيه:) وترضعني لبن االمم وترضعني ثدي ملوك وتعرفني اين انا الرب خملصك و 

 ( 16عدد   60يعقوب ( )إشعياء 

وفيه:) لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياهتا.لكي تعرصوا وتتلذذوا من درة جمدها  

 ( 11عدد   66()إشعياء 

 (:) ملاذا أعانتني الركب ومل الثدي حتى أرضع (  12عدد   3ويف )أيوب 

ربوة كنبات احلقل  أما حزقيال.. فأنت تعرف ما فيه.. وفيه من احلديث عن الثديني:) جعلتك 

  16فربوت وكربت وبلغت زينة االزيان.هند ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية ()حزقيال 

 ( 7عدد 

وفيه ) وزنتا بمرص.يف صبامها زنتا.هناك دغدغت ثدهّيام وهناك تزغزغت ترائب عذرهتام ()  

 ( 3عدد   23حزقيال 

  23ل ثدي صباك ( )حزقيال وفيه:) وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة املرصيني ترائبك ألج 

 ( 21عدد 
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وينقل حزقيال كالم الرب فيقول:) فترشبينها ومتتصينها وتقضمني شقفها وجتتّثني ثدييك ألين  

 ( 34عدد   23تكلمت يقول السيد الرب () حزقيال 

أما هوشع الذي كان أول ما كلمه الرب أن قال له: اذهب واختذ لنفسك امرأة زنا.. ثم بعد أن  

(:) حاكموا أمكم حاكموا ألهنا ليست امرأيت، وأنا    2عدد   2فضحها كام يف )هوشع  تزوجها قرر أن ي 

 لست رجلها لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بني ثدييها (  

  وفيه هذا الدعاء الغريب:) أعطهم يا رب.ماذا تعطي. أعطهم رمحا مسقطا وثديني يبسني( 

 ( 14عدد   9)هوشع 

(:) امجعوا الشعب قدسوا اجلامعة احشدوا الشيوخ امجعوا االطفال  16عدد  2ويف )يوئيل 

 وراضعي الثدي ليخرج العريس من خمدعه والعروس من حجلتها (  

 وغريها من النصوص الكثرية التي تتحدث عن الثديني حلاجة وغري حاجة. 

 قلت: فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟ 

من األصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة بام ترمز إليه من رمز حتى نحفظ    قال: نعم.. نرى 

 أوالدنا وأنفسنا من آثار هذا الكالم. 

أتعلم.. لقد رأيت بعض املسلمني يتهكم من هذه النصوص.. وهو جيمعها لريميها يف وجوهنا  

 بعد ذلك، ويسبنا هبا؟ 

 هل ترَض أن يصبح الكتاب املقدس لعبة بأيدي هؤالء؟ 

فتعلموا كيف تواجهون هؤالء.. اقرأوا عليهم فضائح كتاهبم املقدس ليحذروا من   قلت: 

 الكالم يف كتابكم املقدس. 

قال: وحتسب أنا مل نفعل.. ولكنا مل نجد يف كتاهبم ما يرضينا.. لقد قرأنا كتاهبم املقدس مرات  

 ومرات.. فلم نجد شيئا يستحق أن يلمزوا بسببه. 

كتاهبم املقدس.. كام بحثت عنه يف كتابنا، فلم أجد له أي وجود..  لقد بحثت عن الثدي يف 
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فرحت أبحث عن الرضاعة.. لعيل أجد فيها ما يمكن أن ينهرهم، فوجدت هذا اللفظ يف مخسة  

 مواضع. 

قلت: فواجههم هبا.. نعم مخسة أقل بكثري مما عندنا.. ولكن مع ذلك، فإن حجم كتابنا املقدس  

 أكرب من حجم قرآهنم. 

س الصعداء، وقال: بامذا أواجههمـ  يا سيديـ  ليس يف هذه املواضع اخلمسة أي يشء خيدش  تنف 

 احلياء، أو ييسء إىل األدب..  

لقد ذكرت اآلية األوىل أحكام الرضاعة، ومدهتا، وحق املرأة فيها، وواجب الرجل.. وهي  

نَّ  وَ   }: أحكام غاية يف السمو، جاءت بألفاظ غاية يف األدب.. اسمع ما تقول  ْرِضْعَن َأْوالَده  اْلَوالَِدات  ي 

نَّ َوِكْسَوهت  نَّ ِباملَْ  ه  وِد َله  ِرْزق  َضاَعَة َوَعىَل امْلَْول  ِتمَّ الرَّ  ملَِْن َأَراَد َأْن ي 
َكلَّف  َنْفٌس  َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ وِف ال ت  ْعر 

ْسَعَها ال ت َضارَّ َوالَِدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْول ودٌ   َله  ِبَوَلِدِه َوَعىَل اْلَواِرِث ِمْثل  َذلَِك َفإِْن َأَراَدا فَِصااًل َعْن  ِإالَّ و 

َناَح َعَليْ  ْم َفال ج  وا َأْوالَدك  ِضع  ْم َأْن َتْسرَتْ َناَح َعَلْيِهاَم َوِإْن َأَرْدت  ٍر َفال ج  اَم َوَتَشاو  ْم ِإَذا َسلَّْمت ْم  َتَراٍض ِمْنه  ك 

وِف  وا َأنَّ اهللََّ ِباَم َتْعَمل وَن َبِصريٌ َما آَتْيت ْم ِباملَْْعر  وا اهللََّ َواْعَلم  ق   ( 233)البقرة: { َواتَّ

ويف سورة النساء وردت عند ذكر املحرمات من النساء معتربة املرأة املرضع بمثابة األم، وابنتها  

يِت َأْرَضعْ  }بمثابة األخت، لقد جاء فيها عند عد املحرمات:  م  الالَّ َهات ك  ْم ِمَن  َوأ مَّ ْم َوَأَخَوات ك  نَك 

َضاَعةِ   (  23)النساء:  {الرَّ

َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهل    }ويف سورة احلج ذكر لذهول املرضع عن ابنها نتيجة األهوال التي تعاينها: 

ْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت   لُّ م   ( 2)احلج:  {ك 

وَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه  َوَأْوَحْيَنا ِإىَل أ مِّ م    }ويف سورة القصص ذكر ألم موسى: 

َزيِن ِإنَّا َرادُّوه  ِإَلْيِك َوَجاِعل وه  ِمَن امْل ْرَسِلنيَ   ( 7)القصص: {يِف اْلَيمِّ َوال خَتَايِف َوال حَتْ

نَّ ِمْن َحْيث   }ويف سورة الطالق ذكر لوجوب إعطاء املطلقة املرضع أجرة رضاعها:  َأْسِكن وه 

وا َعَلْيِهنَّ  نَّ أ والِت مَحٍْل َفَأْنِفق  وا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ك  نَّ لِت َضيِّق  وه  ْم َوال ت َضارُّ ْجِدك  َحتَّى َيَضْعَن    َسَكْنت ْم ِمْن و 
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وٍف َوِإْن َتَعارَسْ  ْم ِبَمْعر  وا َبْينَك  نَّ َوْأمَتِر  وَره  نَّ أ ج  ْم َفآت وه  نَّ َفإِْن َأْرَضْعَن َلك  ِضع  َله   مَحَْله  ْ ْم َفَسرت  ت 

 (  6)الطالق: {أ ْخَرى 

ليس يف هذه النصوص مجيعا ـ حرضة احلرب ـ أي نص تستحيي من قراءته مع أوالدك..  

باإلضافة إىل أن كل ذلك وضع يف موضعه السليم.. فهي أحكام غاية يف السمو.. باإلضافة إىل كل  

 حتل رموزها، وتوضح معانيها.   ذلك، فهي معان ظاهرة بألفاظ ظاهرة ال حتتاج إي تفسريات 

 قلت: لقد ورد يف كتاهبم ذكر مالعبة الرجل لزوجته.. أليس كذلك؟ 

 قال: بىل..  

 قلت: فواجهوهم بتلك النصوص؟ 

قال: لقد بحثت يف هذا أيضا.. لكني مل أجد إال األدب الرصف.. والتعبري اجلميل.. لقد ذكر  

ْم  أ ِحلَّ   }القرآن ذلك عند ذكر أحكام الصوم، فقال:  نَّ لَِباٌس َلك  ْم ه  َفث  ِإىَل نَِساِئك  َياِم الرَّ ْم َلْيَلَة الصِّ  َلك 

ْم فَ  ْم َوَعَفا َعْنك  ْم َفَتاَب َعَلْيك  َسك  َتان وَن َأْنف  ْنت ْم خَتْ ْم ك  وا  َوَأْنت ْم لَِباٌس هَل نَّ َعِلَم اهللَّ  َأنَّك  نَّ َواْبَتغ  وه  اآْلَن َبارِش 

م  اخْلَْيط  اأْلَْبَيض  ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ث مَّ أَ َما َكَتَب اهللَّ  لَ  َ َلك  ب وا َحتَّى َيَتَبنيَّ ل وا َوارْشَ ْم َوك  مِتُّوا  ك 

ود  اهللَِّ َفال َتْقَرب   د  وَن يِف امْلََساِجِد ِتْلَك ح  نَّ َوَأْنت ْم َعاِكف  وه  َبارِش  َياَم ِإىَل اللَّْيِل َوال ت  َبنيِّ  اهللَّ   الصِّ وَها َكَذلَِك ي 

ونَ  ْم َيتَّق   ( 187)البقرة: {آَياِتِه لِلنَّاِس َلَعلَّه 

 قلت: فقد ذكرت هذه اآلية الرفث.. والرفث هو مقدمات املبارشة، أو هو املبارشة ذاهتا. 

قال: أجل.. ولكن القرآن مل يفصل يف ذكر يشء من هذه املالعبات، كام نرى الكتاب املقدس..  

 كان األمر يتعلق بالزوجني.. ألن هذه من اخلصوصيات التي ال حتتاج تعليامت إهلية تبني كيفيتها. ولو  

باإلضافة إىل هذا، فإن القرآن يرفع من هذه املبارشة ليمألها باملعاين اإلنسانية الرفيعة، فيعترب  

 انة واألدب..  املرأة لباسا للرجل، والرجل لباس للمرأة.. واللباس ال يوحي إال بالسرت والصي 

 ال كام رأينا يف الكتاب املقدس من احلديث عن العري..  

لقد بحثت يف هذا.. بحثت يف النصوص التي تتحدث عن العري، فرأيتها ال تقل عن النصوص  
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:    35/    16التي تتحدث عن األثداء.. ففي )سفر حزقيال:   بِّ انَِية  َقَضاَء الرَّ ت َها الزَّ (:) لَِذلَِك اْسَمِعي َأيَّ

ْرِيِك   اِقِك  ِمْن َحْيث  َأنَِّك َأْنَفْقِت َماَلِك َوَكَشْفِت َعْن ع  شَّ اِقِك.. َها َأَنا َأْحِشد  مَجِيَع ع  شَّ يِف َفَواِحِشِك لِع 

لِّ َناِحَيةٍ  ْم َعَلْيِك ِمْن ك  ه  ِذيَن َأْبَغْضتِِهْم َفَأمْجَع  لِّ الَّ ْذِت هِبِْم، َومَجِيَع حمبيك َمَع ك  ِذيَن َتَلذَّ ، َوَأْكِشف   الَّ

ِك ألَيْ  ِبِك، َوينزعون  عورتك هلم لينظروا كل عورتك.. َوأ َسلِّم  ْرَتَفَعَة ن ص  وَن قبتك َوم  ِدهِيْم َفَيْهِدم 

وَنِك عريانة وعارية (   ك   عنك ثيابك َوَيْسَتْول وَن َعىَل َجَواِهِر ِزيَنتِِك َوَيرْت 

ول   16: 3ومن النصوص التي جتعل اهلل بكشف العورات ما جاء يف سفر ) إشعيا:  (:) َوَيق 

: ألَنَّ َبَناِت ِصهْ  بُّ َتَخطَِّراٍت يِف  الرَّ ، م  ي وهِنِنَّ الٍَت ِبع  َتَغزِّ ِئبٍَّة م  رْشَ َتَغْطِرَساٌت، َيْمِشنَي بَِأْعَناٍق م  َيْوَن م 

ي َعْوَراهِتِنَّ (   َعرِّ َلِع، َوي  بُّ ِبالصَّ نَّ الرَّ . َسي ِصيب ه  َْلِجاَلٍت بَِخاَلِخيِل َأْقَداِمِهنَّ ، جم  ِهنَّ  َسرْيِ

تكتفي بذكر العري املرتبط بالزانيات، بل تتعداهن، فتذكر عري  بل إن النصوص املقدسة ال 

 األنبياء.. بل تغرم بذكر هذا: 

لقد ذكرت عن نوح:) وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما. ورشب من اخلمر فسكر وتعّرى  

 ( 20:  9داخل خبائه ()تكوين  

ل داود وقالت:  وذكرت عن داود:) ورجع داود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت شاول الستقبا 

ما كان أكرم ملك ارسائيل اليوم حيث تكّشف اليوم يف أعني إماء عبيده كام يتكّشف احد السفهاء ()  

 ( 20:  6صموئيل الثاين:  

وذكرت عن إشعيا:) يف ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن آموص قائال. اذهب وحّل  

معّرى وحافيا.فقال الرب كام   املسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى 

  3:  20مشى عبدي اشعياء معّرى وحافيا ثالث سنني آية واعجوبة عىل مرص وعىل كوش ()إشعيا:  

_  5   ) 

وذكرت عن شاول:) فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك  

 (   24:  19النهار كله وكل الليل () صموئيل األول:  
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 ( 8:  2ا:) هلذا أنوح وأولول وأميش حافيا عريانا ()سفر ميخا:  وذكرت عن ميخ 

وذكرت عن املسيح:) قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر هبا ثم صب ماء يف مغسل  

 ( 5- 4:  13وابتدأ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها باملنشفة التي كان متزرا هبا ( )يوحنا  

ْم َأنَّى ِشْئت ْم    }سية يف قوله: قلت: لقد ذكر القرآن عني العملية اجلن  ْم َفْأت وا َحْرَثك  ْم َحْرٌث َلك  ك  نَِساؤ 

ِ امْل ْؤِمننِيَ  ْم م الق وه  َوَبرشِّ وا َأنَّك  وا اهللََّ َواْعَلم  ق  ْم َواتَّ ِسك  وا أِلَْنف  م  َو   }(.. ويف قوله: 223)البقرة: {َوَقدِّ ه 

ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجعَ  ْت  الَِّذي َخَلَقك  اَها مَحََلْت مَحْاًل َخِفيفًا َفَمرَّ َن ِإَلْيَها َفَلامَّ َتَغشَّ َل ِمنَْها َزْوَجَها لَِيْسك 

اِكِرينَ  وَننَّ ِمَن الشَّ اَم َلِئْن آَتْيَتَنا َصاحِلًا َلنَك   (  189)ألعراف: {ِبِه َفَلامَّ َأْثَقَلْت َدَعَوا اهللََّ َرهبَّ 

 ملواجهتهم هبا.   ان  ال تصلح ام .. ولكنه اآليتني هاتني  قال: لقد قرأت  

 قلت: ملاذا؟.. إهنا تتكلم عن هذه العملية بكل رصاحة. 

قال: ولكنها تتكلم عنها بأدب.. إهنا تعلمهم الغاية من العملية، وآداهبا، ومثل ذلك ما ورد يف  

َو أَ   }اعتزال احلائض، فقد جاء فيها:  ْل ه  وا النَِّساَء يِف املَِْحيِض َوال  َوَيْسَألوَنَك َعِن املَِْحيِض ق  ذًى َفاْعَتِزل 

بُّ التَّوَّ 
ِ م  اهللَّ  ِإنَّ اهللََّ حي  نَّ ِمْن َحْيث  َأَمَرك  ْرَن َفْأت وه  ْرَن َفِإَذا َتَطهَّ نَّ َحتَّى َيْطه  ِرينَ َتْقَرب وه  بُّ امْل َتَطهِّ

ِ   {اِبنَي َوحي 

 ( 222)البقرة: 

بأدب رفيع عن آداب العملية اجلنسية حتى ال جياوز هبا حدها  إن هذه اآلية كالتي قبلها تتحدث  

 املؤذي.. إهنا تضع الضوابط التي تقي هذه العملية من كل شذوذ. 

 قارن هذه النصوص التي متتلئ باألدب بام ورد يف كتابنا املقدس..  

هــم  لقد ورد  يف سفر حزقيال هذه العبارة اململوءة بالبذاءة:) وعشقت معشوقيهم الذين حلم 

 (   20:  23كلحــم احلمري ومنيهم كمني اخليـل ()حزقيال:  

 قلت: أجل.. هذه عبارة ال تصلح.. وهي حتتاج إىل تغيري ترمجتها. 

 قال: أتعلم ـ حرضة احلرب ـ أن هذه العبارة هي أصلح العبارات املهذبة؟ 

 قلت: كيف ذلك؟.. أمل تذكر يل أهنا عبارة ال تصلح يف الكتاب املقدس؟ 
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عبارة مهذبة مقارنة بالعبارة األصلية التي وردت يف الكتاب املقدس املكتوب   قال: هي 

 Newباإلنجليزية.. والتي منها ترجم إىل العربية، فقد وردت هذه العبارة يف األصل اإلنجليزي بطبعة  

World    هكذا:) ولقد دفع بك شبق العاهرات بائعات إيل أعضاء الذكورة لألجانب الشبيهة بأعضاء

 ر لدى احلمري التي تنزل منيًا كمني اخليول (  الذكو 

شعرت ببعض الغثاء، فالحظ عيل ذلك، فقال: نحن نشعر بذلك مجيعا.. فلامذا ال نضع حدا  

ملثل هذا الكالم.. إنه كالم يتناقض مع الذوق العام.. تصور لو أن رجال أراد أن يريب أوالده، ففتح  

 قرأ هلم. الكتاب املقدس عىل هذا املوضع ماذا عساه ي 

سكت قليال، ثم قال: إن السلطات يف كثري من دول العامل حتظر طبع ونرش بعض الكتب لورود  

الكالم الفاحش اخلارج عن الذوق العام فيها، وهو أقل فحشًا من مثل هذا الكالم املطبوع املنشور  

 الناس؟ عىل صفحات الكتاب املقدس.. فكيف نرَض إبقاءه.. بل كيف نجعله مواعظ نعظ هبا  

هل ترى أن نسلم الكتاب املقدس هلؤالء الذين مألت الشوارع نفوسهم شهوات ونزوات  

 حيوانية ليتخلصوا بالكتاب املقدس من تلك النزوات؟ 

 أال نخاف عىل هؤالء أن جيعلوا من الكتاب املقدس كتابا يمد شهوات بالغرائز احليوانية اآلثمة؟ 

ت يف )قصة احلضارة(، وحق له أن يتعجب، لقد  سكت قليال، ثم قال: لقد تعجب ول ديوران 

قال:) مهام يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها يف العهد القديم رس خفي.. ولسنا ندرى  

كيف غفل أو تغافل رجال الدين عام يف هذه األغاين من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها يف  

 الكتاب املقدس (  

اليسوعيني:) ال يقرأ نشيد اإلنشاد إال القليل من املؤمنني، ألنه ال  وهلذا جاء يف مقدمة اآلباء 

 يالئمهم كثريًا (  

 أدب الرذيلة: 
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قلت: ال بأس.. ما دام األمر يرتبط بمجموعة ألفاظ جترح احلياء العام.. فسنفكر يف السبيل  

ق ناقد، ال  الذي نعدل به كتابنا املقدس ليتناسب مع هذا الذوق.. خاصة، وأن ذوق هذا العرص ذو 

 يسلم كام سلمت سائر العصور. 

 قال: ليس هذا فقط، حرضة احلرب. 

 قلت: أهناك يشء آخر؟ 

 قال: ليس األمر قارصا عىل ألفاظ يمكن تبديلها، بل هو أخطر من ذلك. 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: أمل يرد يف )تيموثاوس(:) كل الكتاب هو موحى به من اهلل، ونافع للتعليم والتوبيخ،  

 (   16/ 3(  2والتأديب الذي يف الرب ( ) تيموثاوس )   للتقويم 

 قلت: أجل.. صدق بولس فيام قال، وما كان له إال أن يصدق.. أليس هو رسول األمم؟ 

 قال: فهل حتقق هذا يف الكتاب املقدس؟ 

رأى يف وجهي بعض التغري، فقال: ال أقصد ما فهمت.. أنا مسيحي كام ذكرت لك.. ومل يدفعني  

 التكلم معك يف هذا إال حبي للمسيحية، وتعصبي هلا، وتعصبي للكتاب املقدس. إىل  

إنني مثل والد حيب ولده، وحيرص عليه، وحيرص عىل سمعته، فلذلك اعذرين إن كان يف  

 كالمي أي إساءة. 

قلت: ال.. تكلم.. يظهر عليك الصدق.. تكلم كام تشاء، ولن جتد مني إال اآلذان الصاغية.. بل  

 ل خدمتك بقدر اإلمكان. إين أحاو 

قال: لقد امتألت أسفار الكتاب املقدسـ  بكل أسفـ  باحلديث عن رذائل مارسها بنو إرسائيل  

 وغريهم، وحكت طوياًل عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم. 

 قلت: نعم.. إن الكتاب املقدس كتاب واقعي.. يذكر الواقع كام هو.. ثم ينثني ليصلحه. 

المك فصحيح.. فهو يذكر الواقع بصفة مفضوحة متاما.. لكني ال  قال: أما الشطر األول من ك 
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 أرى أنه ينثني عليه ليصلحه. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال:  لقد ذكر العهد القديم أمثلة كثرية من هذا األدب الواقعي املكشوف، وقد بحثت يف كل  

سفر الالويني  هذه األمثلة عن عقوبة للمجرم فلم أجد.. إذ مل خيربنا أن حد الزنا املذكور يف 

 ( قد طبق مرة واحدة.  17/ 20) 

قلت: لقد ورد يف سفر صموئيل عن عايل رئيس الكهنة وقايض بني إرسائيل هذا النص الذي  

يفيد إنكار مثل هذه الرذائل:) وشاخ عايل جدًا، وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إرسائيل، وبأهنم  

امع. فقال هلم: ملاذا تعملون مثل هذه األمور؟  كانوا يضاجعون النساء املجتمعات يف باب خيمة االجت 

ألين أسمع بأموركم اخلبيثة من مجيع هذا الشعب، ال يا بني ألنه ليس حسنًا اخلرب الذي أسمع ( )  

 (   24  -   22/ 2(  2صموئيل ) 

 التفت إليه، فرأيته يبتسم، فقلت: ما الذي يضحكك؟ 

لكهنة.. أهذا كل ما استطاع قوله  قال: يضحكني هذا الرجل.. بل هذا القايض الذي هو رئيس ا 

هلم.. وهو رجل الدين وهو القايض يف نفس الوقت، أهذا كل ما صنعه مع أولئك الذين يزنون يف  

 خيمة االجتامع!؟  

صمت، فقال: ليت األمر كان قارصا عىل هذا.. إن كثريا من نصوص الكتاب املقدس ال تكتفي  

 ا. بعدم النهي عن الرذيلة، بل هي تكاد حتث عليه 

 قلت: ماذا تقول؟ 

قال: سأقرأ عليك بعض النصوص التي أقرتح الترصف فيها.. فهي خطرية جدا عىل مراهقينا  

 وعىل كتابنا املقدس. 

فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع..:) وأوحى إيل الرب بكلمته قائال: )ياابن آدم، كانت هناك  

عبت ثدهيام، وعبث برتائب عذرهتام. اسم  امرأتان، ابنتا أم واحدة، زنتا يف صبامها يف مرص حيث دو 
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الكربى أهولة واسم أختها أهوليبة، وكانتا يل وأنجبتا أبناء وبنات، أما السامرة فهي أهولة، وأورشليم  

هي أهوليبة. وزنت أهولة مع أهنا كانت يل، وعشقت حمبيها األشوريني األبطال. الالبسني يف األردية  

شبان شهوة، وفرسان خيل. فأغدقت عىل نخبة أبناء أشور زناها،    األرجوانية من والة وقادة. وكلهم 

وتنجست بكل من عشقتهم وبكل أصنامهم. ومل تتخل عن زناها منذ أيام مرص ألهنم ضاجعوها منذ  

حداثتها، وعبثوا برتائب عذرهتا وسكبوا عليها شهواهتم، لذلك سلمتها ليد عشاقها أبناء أشور الذين  

ا، وأرسوا أبناءها وبناهتا، وذبحوها بالسيف، فصارت عربة للنساء  أولعت هبم. ففضحوا عورهت 

ونفذوا فيها قضاء.ومع أن أختها أهوليبة شهدت هذا، فإهنا أوغلت أكثر منها يف عشقها وزناها، إذ  

عشقت أبناء أشور من والة وقادة املرتدين أفخر اللباس، فرسان خيل ومجيعهم شبان شهوة. فرأيت  

لكتا كلتامها يف ذات الطريق. غري أن أهوليبة تفوقت يف زناها، إذ حني نظرت إىل  أهنا قد تنجست، وس 

صور رجال الكلدانيني املرسومة عىل احلائط باملغرة، متحزمني بمناطق عىل خصورهم، وعامئمهم  

مسدولة عىل رؤوسهم، وكلهم بدوا كرؤساء مركبات مماثلني متاما ألبناء الكلدانيني يف بابل أرض  

عشقتهم وبعثت إليهم رسال إىل أرض الكلدانيني. فأقبل إليها أبناء بابل وعارشوها يف   ميالدهم، 

مضجع احلب ونجسوها بزناهم. وبعد أن تنجست هبم كرهتهم. وإذ واظبت عىل زناها عالنية،  

وتباهت بعرض عرهيا، كرهتها كام كرهت أختها. ومع ذلك أكثرت من فحشها، ذاكرة أيام حداثتها  

ديار مرص. فأولعت بعشاقها هناك، الذين عورهتم كعورة  احلمري ومنيهم كمني اخليل.  حيث زنت يف  

وتقت إىل فجور حداثتك حني كان املرصيون يداعبون ترائب عذرتك طمعا يف هند صباك (  

 ( 21-   1:  23)حزقيال:  

ت  أغلق الكتاب، وقال: ما فائدة مجيع هذه التفاصيل التي ليس هلا من أثر إال هتييج الشهوا 

 واحلث عىل الرذيلة!؟  

 قلت: إن التقصري ليس يف الكتاب املقدس. 

 قال: فيم إذن؟ 
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قلت: يف تفسري رجال الكنيسة للكتاب املقدس.. لو أهنم رشحوا للناس املعاين الرمزية العميقة  

 التي تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته إليهم غرائزهم. 

قال: لقد فعلوا.. ولكنهم مل يزيدوا الطني إال بلة.. لقد جعلوا الدعارة رمزا للكنيسة.. بل إن  

 الكنيسة عندهم لو جتسدت، فلن تتجسد إال يف عاهرة..  

 سأذكر لك مثاال عىل ذلك.. من تفسري رؤساء ديننا لسفر راعوث جدة املسيح. 

 ساقرأ عليك النص أوال لتتذكره..  

س، وقال: راعوث هي تلك األرملة التي نصحتها كنتها بإغراء بوعز كام جاء  فتح الكتاب املقد 

يف السفر الذي حيمل اسمها.. اسمع بام نصحتها:) فاغتسيل وتطيبي وارتدي أمجل ثيابك واذهبي إىل  

البيدر، وال تدعي الرجل يكتشف وجودك حتى يفرغ من األكل والرشب. وعندما يضطجع عايني  

خيل إليه وارفعي الغطاء عند قدميه وارقدي هناك، وهو يطلعك عام تفعلني(  موضع اضطجاعه، ثم اد 

 (    5- 3:3فأجابتها: )سأفعل كل ما تقولني () راعوت  

وذهبت راعوث ليباركها بوعز.. اسمع:) فبعد أن أكل بوعز ورشب وطابت نفسه ومَض لريقد  

قدميه ونامت وعند  عند الطرف القيص من كومة الشعري، تسللت راعوث ورفعت الغطاء عند 

منتصف الليل تقلب الرجل يف نومه مضطربا، ثم استيقظ والتفت حوله وإذا به جيد امرأة راقدة عند  

قدميه، فتساءل: )من أنت؟( فأجابت: )أنا راعوث أمتك، فابسط هدب ثوبك عىل أمتك ألنك  

ظم مما أظهرته سابقا،  قريب وويل( فقال: )ليباركك الرب يابنتي ألن ما أظهرته من إحسان اآلن هو أع 

 (   10- 7:3فأنت مل تتهافتي عىل الشبان، فقراء كانوا أو أغنياء () راعوت  

 هذا هو النص.. أما تفسري رجال ديننا له، فسأسوق لك بعضه..  

سم امرأة أممية ىف الكتاب  ا يقول أحد مفرسينا:) سفر راعوث هو السفر الوحيد الذى سمى ب 

لتى بلغت إليها راعوث، التى صارت أمًا للمسيح األمر الذى كانت  املقدس نظراً للرتبة الفائقة ا 

املؤمناتً  مجيعا يشتهني إياه، كام حسبت رمزا لكنيسة األمم عروس املسيح القادمة منً موآب إىل بيت  
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 حلم، لقد جرى دمها وهى أممية ىف عروق خملص العامل (  

مم التى التصقت بنعمى )كنيسة  فراعوث تشري لكنيسة األ  - ثم يقول هذا املفرس:) ورمزيا: 

اليهود( ونعمى كانت ذاً قرابة باجلسد مع بوعز أى أن املسيح جاء باجلسد من كنيسة اليهود، وراعوث  

أتت إىل حقل بوعز لتلتقط سنابل هذا يشري للكنيسة التى جاءت ىف أواخر األزمنة جتمع ما قد سبق  

(، والحظ أهنا جاءت إىل بيت حلم أى بيت اخلبز    38،37  4وتعب فيه األباء واآلنبياء كام يف ) يوحنا:  

لتصري راعوث هى أيضا ليست ذات قرابة لبوعز بل عروسا له.. ونحن الكنيسة عروس املسيحً ً جبار  

البأس الذى بعز وقوة يسند نفوس عروسته اخلائرة ويرفعها فوق الضيق واألمل. وراء من أجد نعمة  

 بري األمر كله هلل واهلل دبر عجبا (  ىف عينيه.. الحظ أن راعوث تركت تد 

إن هذا املفرس يقول كالما خطريا.. إنه يريد أن يقول: إن عالقة راعوث ببوعز عالقة ترمز إىل  

 ضم األمميني ايل الكنيسة، وبذلك تكون تلك العالقة غري الرشعية رمزا للكنيسة..  

واألخطر من ذلك كله أن يقال: إن ما حدث يف تلك الليلة تدبري رباين مبارك.. أي تدبري هذا ـ  

حلرب ـ ومن دبر هذا التدبري العجيب؟.. أرملة شابة تزينت وتعطرت، ثم اجتمعت مع رجل  حرضة ا 

 سكران عيل رسير واحد، حتت ثوب واحد يف مكان بعيد عن أعني الناس.. أهذا هو التدبري؟ 

وبعد كل هذا الفحش، تسمي هذه العاهرة )امرأة فاضلة (:) واآلن يا بنتي ال ختايف.كل ما  

 (    3:11نك امرأة فاضلة ( ) راعوث  أ بواب شعبي تعلم  أ الن مجيع  تقولني افعل لك. 

سكت قليال، ثم قال: سأذكر لك مثال آخر.. يرتبط هو اآلخر بجدة من جدات املسيح.. وهي  

 راحاب املذكورة يف سفر يشوع. 

لقد ورد يف هذا السفر:) فأرسل يشوع بن نون من شّطيم رجلني جاسوسني رّسا قائال: اذهبا  

 (   2:1ألرض وأرحيا فذهبا ودخال بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك ( ) يشوع  انظرا ا 

يقول أحد رجال ديننا:) امرأة زانية اسمها راحاب كانت صاحبة خان )فندق( لذلك نزل  

اجلاسوسني عندها، وكلمة صاحبة خان وكلمة زانية تقريبا مها نفس الكلمة، فقديام كانت صاحبة  
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يدة عنً الشبهات يف نظر الناس، ولعل سلمون زوجها كان أحد اجلاسوسني  اخلان ليست بع 

 وعموما فسلمون زوجها هو شخص من سبط هيوذا، وهو أبو بوعز زوج راعوث (    ( 1) ( 1/ 5)متى: 

وكام اعترب رجال ديننا راعوث رمزا للكنيسة كذلك فعلوا مع راحاب.. لقد قال بعضهم:)  

 دخول األمم لإليامن، بل صارت أما للمسيح (   وراحاب هذه بإيامهنا صارت رمزًا ل 

ويضيف قائال:) وإن كان يشوع يرمز للمسيح، فاجلاسوسان يرمزان لتالميذ املسيح، وهم اثنني  

 رمز إلرسال املسيح رسله لليهود واألمم (  

سكت قليال، ثم قال: سأذكر لك مثال آخر.. يرتبط هو اآلخر بجدة من جدات املسيح.. وهي  

 ا التي وردت قصتها يف سفر صموئيل الثاين.. اسمع..  زوجة أوري 

فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ:) وكان يف وقت املساء، أن داود قام عن رسيره، ومتشى عىل  

سطح بيت امللك، فرأى من عىل السطح امرأًة تستحم. وكانت املرأة  مجيلَة املنظر جدًا. فأرسل داود،  

ست هذه بثشبع بنت أليعام، امرأة أوريا احلثي؟ فأرسل داود رساًل،  وسأل عن املرأة، فقال واحٌد: ألي 

وأخذها، فدخلت إليه، فاضطجع معها.. ثم رجعت إىل بيتها. وَحِبلت املرأة، فأرسلت وأخربت  

بىل( )   ( 5- 2:11صموئيل 2داود، وقالت: إين ح 

ا املباركون.. إهنم  أنت تعرف هناية القصة.. وأنا مل أسقها لك إال ألسوق لك معها ما يقول رجالن 

يزيدون الطني بلة.. لقد رشح بعضهم هذا النص، فراح يقول:) إن بثشبع قصدت هذا أن جتذب  

 أنظار امللك، هى رأت أنه فخر هلا أن تكون زوجة امللك فهى تعلم أن سـطوح امللك يكشفها(   

يف صمويل   أترى داود يف الكتاب املقدس كيف صار رمزا للرذيلة.. إن هذا احلدث الذي ورد 

 كان يف الوقت الذي كان جيشه حيارب فيه؟ 

ويف الوقت الذي كان أوريا يضحي بنفسه كان عرضه ينتهك.. ثم ينسى أوريا ليمجد داود،  

 
يشري هبذا لينبهنا أن اإلنجييل متي ذكر بوعز وأمه الزانية يف سلسلة نسب يسوع، وسلمون ولد بوعز من راحاب.وبوعز  ( 1)

 (6و    5الفقرات    1ولد عوبيد من راعوث.وعوبيد ولد يسى ويسى ولد داود امللك.وداود امللك ولد سليامن من التي ألوريا. ) متي  
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 ويترشف بأن يكون أبا للمسيح.. أليس يف هذا متجيدا للرذيلة؟ 

املهنة  سكت قليال، ثم قال: ليست جدات املسيح فقط هن الفاضالت الاليت مارسن هذه 

اخلسيسة.. لقد ذكر الكتاب املقدس نساء أخريات.. جمدهن، وخلدهن.. ليكن رمزا للفضيلة..  

سأقص عليك قصص بعضهن.. لرتى هل يمكن أن تكون مثل هذه النصوص وسيلة للرتبية أم  

 قنطرة للغواية. 

ال شك   سأبدا بامرأة خلدها العهد القديم ىف سفر كامل أفرد هلا، و باسمها، ليحكى قصتها.. 

أنك تعرفها.. إهنا هيوديت.. تلك املرأة اليهودية التى يردد ماليني اليهود واملسيحيني قصتها ىف  

 قراءهتم لكتبهم املقدسة.. ويتعبدون بتلك القراءة، لينطبع يف نفوسهم ما ما رسته من سلوك. 

هيوديت قد  ولنبدأ بأول قصتها من السفر املسمى باسمها.. يصفها هذا السفر قائال:) وكانت 

بقيت أرملة منذ ثالث سنني وستة أشهر.. وكانت قد هيأت هلا يف أعىل بيتها غرفة رسية، وكانت تقيم  

فيها مع جوارهيا وتغلقها.. وكان عىل حقوهيا مسح وكانت تصوم مجيع أيام حياهتا ما خال السبوت  

اهنا كانت تتقي الرب  ورؤوس الشهور وأعياد إرسائيل.. وكانت هلا شهرة بني مجيع الناس من أجل  

جدا ومل يكن أحد يقول عليها كلمة سوء.. وكانت مجيلة املنظر جدا وقد ترك هلا بعلها ثروة واسعة  

 ( 7-   4وحشام كثريين وأمالكا مملوءة باصورة البقر وقطعان الغنم ()هيوديت: 

موذجا  ال شك أن هذه أوصاف طيبة، لو اكتفى الكتاب املقدس هبا لكفت، ولكانت هذه املرأة ن 

 صاحلا ألي امرأة مؤمنة. 

ولكن الكتاب املقدس مل يذكرها ألجل هذا.. ولو اكتفت هذه املرأة هبذا النوع من السلوك، فلن  

 حتظى بذكر اسمها يف الكتاب املقدس، فكيف بأن يكون هلا سفر باسمها. 

وك  إن ما دفع الكتبة ليخصوا سفرا باسمها هو ما نص عليه الكتاب املقدس من متجيد لسل 

 سلكته، وكأنه يدعو بذلك إىل سلوكه. 

لقد ظهرت هيوديت ىف ظروف قرر فيها اليهود تسليم مدينتهم إىل األشوريني.. فغضبت و  
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قررت التدخل ملحاولة منع هذه اهلزيمة من احللول بقومها.. فلنسمع ملا يقول الكتاب املقدس:)  

عنها ثياب إرماهلا.. واستحمت و   ودعت وصيفتها و نزلت اىل بيتها و ألقت عنها املسح و نزعت 

ادهنت بأطياب نفيسة وفرقت شعرها وجعلت تاجا عىل رأسها ولبست ثياب فرحها واحتذت  

بحذاء، ولبست الدمالج والسواسن والقرطة واخلواتم، وتزينت بكل زينتها.. وزادها الرب أيضا  

الرب يف مجاهلا حتى ظهرت  هباء من أجل أن تزينها هذا مل يكن عن شهوة، بل عن فضيلة ولذلك زاد  

يف عيون اجلميع ببهاء ال يمثل.. ومحلت وصيفتها زق مخر وإناء زيت ودقيقا وتينا يابسا وخبزا وجبنا  

وانطلقت، فلام بلغتا باب املدينة وجدتا عزيا وشيوخ املدينة منتظرين، فلام رأوها اندهشوا وتعجبوا  

ركوها جتوز قائلني إله آبائنا يمنحك نعمة ويؤيد كل  جدا من مجاهلا، غري أهنم مل يسألوها عن يشء بل ت 

  مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بك أورشليم ويكون اسمك حمىص يف عداد القديسني و االبرار( 

 (  8-   2)هيوديت: 

أال ترى هؤالء الشيوخ األجالء كيف يرون هذه املرأة الصاحلة اجلميلة تذهب إىل عدوهم الذي  

ومع ذلك يدعون هلا، وال يمنعوهنا، بل إن يف كالمهم هذا تشجيعا ظاهرا  لن يقرص يف انتهاك عرضها،  

هلا.. أين الغرية والرجولة يف نفوس هؤالء؟.. إن الكتاب املقدس هبذا ال يكتفي بتزيني الرذيلة، بل  

 يوفر البيئة الصاحلة لتقبلها وتشجيعها. 

تى متتلئ العني بمشاهدهتا..  ال يكتفي السفر هبذه التفاصيل.. بل هو مغرم بتفاصيل الرذيلة ح 

اسمع ما يقول السفر:) فدخل حينئذ بوغا عىل هيوديت وقال: ال حتتشمي أيتها الفتاة الصاحلة أن  

تدخيل عىل سيدي و تكرمي أمام وجهه و تأكيل معه وترشيب مخرا بفرح.. فأجابته هيوديت من أنا حتى  

ما يرَض به فهو عندي حسن جدا كل  أخالف سيدي، كل ما حسن وجاد يف عينيه فأنا أصنعه وكل  

أيام حيايت.. ثم قامت و تزينت بمالبسها و دخلت فوقفت أمامه، فاضطرب قلب أليفانا ألنه كان قد  

اشتدت شهوته، وقال هلا أليفانا: ارشيب اآلن واتكئي بفرح فإنك قد ظفرت أمامي بحظوة، فقالت  

م أكثر من مجيع أيام حيايت، ثم أخذت  هيوديت: ارشب يا سيدي من أجل أهنا قد عظمت نفيس اليو 
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و أكلت و رشبت بحرضته مما كانت قد هيأته هلا جاريتها، ففرح أليفانا بازائها ورشب من اخلمر شيئا  

 ( 20- 12كثريا جدا أكثر مما رشب يف مجيع حياته )هيوديت:  

ا بعد ذلك  وهكذا يستمر هذه السفر يف إعطاء املرأة هذه الوسيلة.. وسيلة اإلغواء.. لتستعمله 

 يف كل ما تريد حتقيقه. 

ليست هيوديت وحدها من جمدت ألجل هذا السلوك.. توجد أخرى نجحت ىف أن يكون هلا  

سفر هي األخرى باسمها.. إهنا استري.. تلك املرأة التى نجحت ىف انقاذ شعب اهلل املختار من أعدائه  

 مستفيدة من سلوك هيوديت. 

ار هذه الكلامت يف تاريخ الكنيسة القديم واحلديث  سكت قليال، ثم قال: لقد بحثت يف آث 

 فوجدت العجب العجاب..  

لقد علمت من مصادر مطلعة يف أمريكا أن أربعة من كل مئة من القساوسة متهم باالغتصاب..  

فإن أضفت إىل هذه النسبة تلك احلاالت التي تتم عن تراض.. وأضفت إليها حاالت االغتصاب  

 ا ستجد حرضة احلرب؟ التي مل يكشف عنها، فامذ 

 قلت: أنت حتدثني عن عامة تلبسوا بلباس رجال الدين.. الدين يمثله اخلاصة ال العامة. 

 قال: أي خاصة تقصد؟ 

هل تقصد البابا إسكندر السادس الذي اختذ له عشيقة اسمها )جيلبا فارنيس( التي كانت باهرة  

اجلامل، صغرية السن، اغتصبها من خطيبها ـ اقتداءا بام فعله داود ـ واحتفظ هبا بعد ارتقائه كريس  

 البابوية!؟  

َِم من ِقبَ  ل أربعني أسقفا وسبعة عرش  أم تقصد البابا يوحنا الثاين الذي كان خليعًا ماجنًا اهتُّ

كاردينااًل بأنه وقع يف الفاحشة مع عدة نساء.. وأنه ـ فوق ذلك ـ قلََّد مطرانية )طودى( لغالم مل  

ِتَل، وهو متلبس بجريمة الزنا مع امرأة، وكان القاتل له زوجها!؟    يتجاوز عرش سنوات، ثم ق 

 ينا وليون جلمع املال مع عشيقته!؟  أم تقصد البابا اكليمنضوس اخلامس عرش الذي كان جيول في 
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م سلفه، وأنه باع الوظائف الكنسية،   أم تقصد البابا يوحنا الثالث والعرشين الذي اهتم بأنه سمَّ

 وأنه كان كافرا لوطيًا!؟ 

 أم تقصد البابا اينوسنت الرابع الذي كان متهاًم بالرشوة والفساد!؟  

قاله الراهب جروم يف كشفه عن منابع  أنت تعرف هؤالء وغريهم.. وال شك أنك قرأت ما 

الفساد يف مراكز املسيحية.. لقد قال:) إن عيش القسوس، ونعيمهم، كان يزرى برتف األغنياء  

واألمراء.. ولقد انحطت أخالق الباباوات انحطاطًا عظياًم، واستحوذ عليهم اجلشع، وحب املال،  

املزاد العلني، ويؤجرون اجلنة بالصكوك،  وعدوا أطوارهم حتى كانوا يبيعون املناصب والوظائف يف  

ويأذنون بنقض القوانني، ويمنحون شهادات النجاة وإجازة حل املحرمات واملحظورات، وال  

 يتورعون عن التعامل بالربا والرشوة (  

واملؤرخون يذكرون أنه بلغ من تبذيرهم للامل أن البابا اينوسنت الثامن اضطر إىل أن يرهن تاج  

 البابوية..  

يذكرون عن البابا ليو العارش أنه أنفق ما ترك سلفه من ثروة، باإلضافة إىل دخله وإيراد خليفته  و 

 املنتظر.  

ومل يكتفوا بكل هذا الفساد.. بل راحوا يفرضون اإلتاوات عىل الناس، ويستخدمون أبشع  

 الوسائل يف استيفائها من األغنياء والفقراء عىل السواء. 

تاوات من البغايا اللوايت يستخدمن أعراضهنَّ للحصول عىل  بل كانوا يستوفون هذه اإل 

املعيشة.. بل كانوا يشجعون عىل البغاء العلني بإعطاء الرتاخيص واإلجازات ملن يريد من العاهرات  

 ممارسة البغاء. 

لقد أحىص عدد من حصلن عىل الرتاخيص يف عهد أحد الباباوات، فوجد أن عددهن يتجاوز  

 يف مدينة روما وحدها.    ستة عرشة ألف امرأة 

 هؤالء هم خصوص املسيحيني.. وهذه سمعتهم كام تنرشها وسائل اإلعالم..  
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ج   عن أي خصوص تتحدث.. والكتاب املقدس الذي نتعلم منه اخلصوصية والقديسية يع 

 بقصص زنا األنبياء وفجورهم وعبادهتم األوثان: 

(:) وحدث ملا قرب  16- 11: 12وين  ألست ترى نبي اهلل إبراهيم يبيع عرضه كام ورد يف )تك 

ان يدخل مرص انه قال لساراي امرأته اين قد علمت انك امرأة حسنة املنظر فيكون اذا رآك املرصيون  

اهنم يقولون هذه امرأته. فيقتلونني ويستبقونك. قويل انك اختي. ليكون يل خري بسببك وحتيا نفيس  

 رأوا املرأة اهنا حسنة جدا. ورآها رؤساء فرعون  من اجلك فحدث ملا دخل ابرام اىل مرص ان املرصيني 

ومدحوها لدى فرعون. فأخذت املرأة اىل بيت فرعون. فصنع اىل ابرام خريا بسببها. وصار له غنم  

وبقر ومحري وعبيد واماء وأتن ومجال. فرضب الرب فرعون وبيته رضبات عظيمة بسبب ساراي  

الذي صنعت يب. ملاذا مل ختربين اهنا امرأتك.  ملاذا قلت هي  امرأة ابرام. فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا  

اختي حتى اخذهتا يل لتكون زوجتي. واآلن هوذا امرأتك. خذها واذهب. فاوىص عليه فرعون  

 !؟    ( 1) رجاال فشيعوه وامرأته وكل ما كان له ( 

الطويل الذي يفوح  ألست ترى اجلرائم الكثرية التي وقع فيها سليامن.. لقد ورد فيه هذا النص  

بألوان اجلرائم:) وكان سليامن امللك قد أحب نساء كثرية غريبة، وابنة فرعون، ونساء من بنات  

املوابيني، ومن بنات عمون، ومن بنات أدوم، ومن بنات الصيدانيني، ومن بنات احليثانيني من  

م لئال يميلوا قلوبكم إىل  الشعوب الذين قال الرب لبني إرسائيل ال تدخلوا إليهم، وال يدخلوا إليك 

آهلتكم، وهؤالء التصق هبم سليامن بحب شديد وصار له سبعامئة امرأة حرة، وثلثامئة رسية، وأغوت  

نساءه قلبه فلام كان عند كرب سليامن أغوت نساءه إىل آهلة أخر، ومل يكن قلبه سلياًم هلّل ربه مثل قلب  

ملكوم صنم بني عمون وارتكب سليامن القبح أمام  داود أبيه وتبع سليامن عسرتوت إله الصيدانيني و 

الرب ومل يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه ثم نصب سليامن نصبة لكاموش صنم مواب يف اجلبل الذي  

قدام أورشليم، ومللكوم وثن بني عمون وكذلك صنع جلميع نسائه الغرباء، وهن يبخرن، ويذبحن  

 
 ا .. وال شك أنه من اإلرسائيليات املنقولة عن أهل الكتاب.. ورد حديث يف مثل هذ  ( 1)
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به عن الرب إله إرسائيل الذي ظهر له مرتني وهناه  آلهلتهن فغضب الرب عىل سليامن حيث مال قل 

عن هذا الكالم أن ال يتبع آهلة الغرباء، ومل حيفظ ما أمره به الرب فقال الرب لسليامن: إنك فعلت هذا  

الفعل، ومل حتفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك هبن، أشق شقًا ملكك، وأصريه إىل عبدك)سفر  

 ( 11-   1/  11امللوك األول: 

يف أملانيا ال تتعرضون ألي نقد.. فأنتم يف جمتمعات قد ال هتتم كثريا بمثل هذه األمور..    ربام أنتم 

لكنا يف جمتمعات حمافظة.. العرض عندها أهم من كل يشء.. إن القبيلة مجيعا تعرض نفسها للخطر  

 من أجل محاية امرأة واحدة..  

حده من ذكر هذا.. لقد ذكر  لست أدري كيف خطر عىل بايل أن قلت له: ليس الكتاب املقدس و 

ا  }القرآن قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف.. أمل يرد فيه:  ْت ِبِه َوَهمَّ هِبَ (..  24)يوسف:  {َوَلَقْد مَهَّ

 واجهوهم هبذه اآلية.. فسرتدعهم هذه اآلية عن أي نقد يوجهونه لكم، ولكتابنا املقدس. 

كمن سلم عدوه سالحا حادا ليقتله به.. إننا  ابتسم، وقال: لو ذكرنا هلم هذه اآلية، فإننا نكون 

 نصري حينها كمن يبحث عن حتفه بظلفه. 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: هذا هو النص الوحيد يف القرآن الذي يذكر قصة إغراء.. لكن األسلوب القرآين، واألدب  

 القرآين حيوهلا بذوقه الرفيع إىل قصة العفاف يف أعىل درجاهتا. 

 . قلت: ولكنه ذكر مهه هبا 

 قال: ألست تراين عربيا!؟  

 قلت: وما عالقة ذلك هبذا؟ 

لنص واضح ألي عريب يفهم لغته، فهو يدل عىل أنه لوال أن يوسف رأى  قال: إن املعنى الظاهر ل 

برهان ربه هلم هبا، ولكن ملا رأى الربهان ما هم؛ ففي الكالم تقديم وتأخري كعادة العرب، وكام هو  

 رآن الكريم. الشأن يف كثري من تعابري الق 
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 قلت: أنت تفهم هذا.. وتعرف ما قال النحاة.. ولكن أكثر الناس ال يعرفون ما تعرف. 

قال: حتى لو ذكرنا أن املراد باهلم العزم عىل املعصية، فإن ذلك لن يفيدنا يف يشء.. ألنه سيفرس  

فة معنى صحيحا..  حينها عىل أن املراد هو الداللة عىل الطبيعة البرشية ليوسف، وبالتايل يكون لعفا 

 ألن العفاف ال يكون إال مراغمة للشهوة.  

زيادة عىل هذا.. فقد جعلت هذه السورة يوسف مثاال للعفاف.. بل جعلته العفاف نفسه، فهو  

ْجن  َأَحبُّ    }ال يكتفي باهلروب من املعصية، بل يؤثر السجن عليها، لقد ورد يف القرآن:  َقاَل َربِّ السِّ

ْن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ  نَّ َأْصب  ِإَلْيِهنَّ َوَأك  ْف َعنِّي َكْيَده  وَننِي ِإَلْيِه َوِإالَّ َترْصِ  ( 33يوسف: ) {ِإيَلَّ مِمَّا َيْدع 

 فهل ترى عفافا فوق هذا العفاف؟ 

املقدس مع أنه يقص قصة يوسف  إن هذا الدعاء الذي يفيض من بحار العفاف ال نجده يف كتابنا  

من أوهلا إىل آخرها، وال يغفل عن أدق التفاصيل.. اسمع ما ورد يف التوراة:) وحدث بعد هذه األمور  

أن امرأة سيده رفعت عينيها إىل يوسف وقالت: اضطجع معي، فأبى وقال المرأة سيده: هوذا سيدي  

ليس هو يف هذا البيت أعظم مني. ومل يمسك    ال يعرف معي ما يف البيت، وكل ما له قد دفعه إىل يدي، 

عني شيئا غريك ألنك امرأته. فكيف اصنع هذا الرش العظيم واخطئ اىل اهلل.. وكان إذ كّلمت يوسف  

يوما فيوما أنه مل يسمع هلا أن يضطجع بجانبها ليكون معها، ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت  

ت هناك يف البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فرتك  ليعمل عمله ومل يكن إنسان من أهل البي 

ثوبه يف يدها وهرب وخرج اىل خارج.. وكان ملا رأت انه ترك ثوبه يف يدها وهرب اىل خارج أهنا  

نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا. قد جاء إلينا برجل عرباين ليداعبنا. دخل ايّل ليضطجع معي  

ا سمع أين رفعت صويت ورصخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب  فرصخت بصوت عظيم. وكان مل 

وخرج إىل خارج فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إىل بيته فكلمته بمثل هذا الكالم قائلة دخل  

ايّل العبد العرباين الذي جئت به إلينا ليداعبني وكان ملا رفعت صويت ورصخت انه ترك ثوبه بجانبي  

مع سيده كالم امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكالم صنع يب  وهرب إىل خارج فكان ملا س 
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عبدك أن غضبه محي فأخذ يوسف سيده ووضعه يف بيت السجن املكان الذي كان أرسى امللك  

 ( 20- 7/ 39حمبوسني فيه. وكان هناك يف بيت السجن ( )التكوين: 

ومشتقاهتا يف هذا النص  هكذا أرخت التوراة للحادثة.. أال ترى كيف ترتدد كلمة )اضطجع( 

القصري.. إن القرآن خيلو منها متاما.. إنه يكتفي بأن يذكر ما قالت له عىل سبيل التورية ال عىل سبيل  

 الترصيح الذي قد يؤذي املستمعني، وقد حيرك نوازع الشهوة فيهم. 

ه   }اسمع ما يقول القرآن مؤرخا لنفس ما أرخت له التوراة:  دَّ ْكاًم َوِعْلاًم  َومَلَّا َبَلَغ َأش  آَتْيَناه  ح 

َو يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقْت األَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت  22َوَكَذلَِك َنْجِزي امْل ْحِسننَِي )  ِتي ه  ( َوَراَوَدْته  الَّ

املِ و  ْفلِح  الظَّ ا َلْوال َأْن َرَأى  23َن ) َلَك َقاَل َمَعاَذ اهللَِّ ِإنَّه  َريبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَّه  ال ي  ْت ِبِه َوَهمَّ هِبَ ( َوَلَقْد مَهَّ

وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَّه  ِمْن ِعَباِدَنا امْل ْخَلِصنَي )  َف َعْنه  السُّ ِه َكَذلَِك لَِنرْصِ ْرَهاَن َربِّ ْت  24ب  ( َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

ٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلدَ  ب  ْسَجَن َأْو َعَذاٌب  َقِميَصه  ِمْن د  وءًا ِإالَّ َأْن ي  ى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء  َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك س 

ب ٍل َفَصَدَقْت  25َألِيٌم )  دَّ ِمْن ق  ه  ق  ( َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفيِس َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلَِها ِإْن َكاَن َقِميص 

َو ِمْن اْلَكاِذِبنَي )  اِدِقنَي ) 26َوه  َو ِمْن الصَّ ٍر َفَكَذَبْت َوه  ب  دَّ ِمْن د  ه  ق  ( َفَلامَّ َرَأى  27( َوِإْن َكاَن َقِميص 

نَّ َعِظيٌم )  نَّ ِإنَّ َكْيَدك  ه  ِمْن َكْيِدك  ٍر َقاَل ِإنَّ ب  دَّ ِمْن د  ف  َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري  28َقِميَصه  ق  ( ي وس 

ن  َراِود  َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها  29ِت ِمْن اخْلَاِطِئنَي ) لَِذْنِبِك ِإنَِّك ك  ( َوَقاَل نِْسَوٌة يِف امْلَِديَنِة اْمَرَأة  اْلَعِزيِز ت 

ِبنٍي )  ا َلَنَراَها يِف َضالٍل م  ّبًا ِإنَّ لَّ  ( َفَلامَّ َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَل نَّ م  30ح  تََّكًأ َوآَتْت ك 

لْ  َنه  َوَقطَّْعَن َأْيِدهَي نَّ َوق  ْج َعَلْيِهنَّ َفَلامَّ َرَأْيَنه  َأْكرَبْ ينًا َوَقاَلْت اْخر  نَّ ِسكِّ َن َحاَش هلِلَِّ َما َهَذا َبرَشًا  َواِحَدٍة ِمنْه 

ِذي مل ْت نَّ 31إِْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم )  نَّ الَّ ه  َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن مَلْ  ( َقاَلْت َفَذلِك  نِي ِفيِه َوَلَقْد َراَودتُّ

اِغِريَن )  وَن ِمَن الصَّ ه  َلي ْسَجَننَّ َوَلَيك  ر  وَننِي ِإَلْيِه َوِإالَّ  32َيْفَعْل َما آم  ْجن  َأَحبُّ ِإيَلَّ مِمَّا َيْدع  ( َقاَل َربِّ السِّ

نَّ َأْصب   ْف َعنِّي َكْيَده  ْن ِمْن اجْلَاِهِلنَي )   َترْصِ نَّ إِنَّه   33ِإَلْيِهنَّ َوَأك  َف َعْنه  َكْيَده  ه  َفرَصَ ( َفاْسَتَجاَب َله  َربُّ

ِميع  اْلَعِليم  )  َو السَّ ن نَّه  َحتَّى ِحنٍي  34ه   ( 35  - 22)يوسف: {( ث مَّ َبَدا هَل ْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اآلَياِت َلَيْسج 

بينهام.. لقد ذكر القرآن أحداثا مل تذكرها التوراة، كام أن التوراة ذكرت   أال ترى الفرق الكبري 
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أحداثا مل يذكرها القرآن.. ولكن شتان ما بني األمرين.. التوراة تؤرخ.. والقرآن ينتقي مواضع  

 العربة.. ليجعل من يوسف مثاال للعفاف والصيانة واألدب..  

 وهم يواجهوننا به.   فكيف تريد منا حرضة احلرب أن نواجههم بيوسف، 

إن القرآن.. كل القرآن.. مل يذكر قصة زنا واحدة.. بل إنه ال يذكر هذا وغريه إال مشددا يف ذكره  

َوال   }حمذرا من االقرتاب منه.. لقد ورد يف القرآن هذه اآليات التي نفتقد مثلها يف كتابنا املقدس: 

َنى ِإنَّه  َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء    }(..  151)األنعام:  {َن  َتْقَرب وا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطَ  َوال َتْقَرب وا الزِّ

 ( 32)االرساء:   {َسِبيالً 

والقرآن يفصل يف ذكر احلصون التي متنع من جمرد االقرتاب من الفواحش، فيأمر الرجال بغض  

وا ِمْن    }البرص عن املحارم.. لقد ورد فيه:  ضُّ ْؤِمننَِي َيغ  ْل لِْلم  ْم َذلَِك َأْزَكى  ق  وَجه  َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفظ وا ف ر 

ونَ   ( 30)النور: {هَل ْم إِنَّ اهللََّ َخِبرٌي ِباَم َيْصنَع 

ْؤِمَناِت   }ويأمر النساء بغض البرص مثل الرجال، وعدم إبداء زينتهن إال ملحارمهن:  ْل لِْلم  َوق 

وَجه   ْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيَْفْظَن ف ر  ِرِهنَّ َعىَل  َيْغض  م  ْبَن بِخ  نَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنَْها َوْلَيرْضِ ْبِديَن ِزيَنَته  نَّ َوال ي 

وَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنائِهِ  ع   ب 
ِ
وَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء نَّ ِإالَّ لِب ع  ْبِديَن ِزيَنَته  ي وهِبِنَّ َوال ي  وَلِتِهنَّ َأوْ ج  ع   ب 

ِ
  نَّ َأْو َأْبَناء

نَّ َأْو نَِساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهن  نَّ َأِو ال 
ْرَبِة  ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي َأَخَواهِتِ تَّابِِعنَي َغرْيِ أ ويِل اأْلِ

 َوال َيرْضِ 
ِ
وا َعىَل َعْوَراِت النَِّساء ِذيَن مَلْ َيْظَهر  َجاِل َأِو الطِّْفِل الَّ ِْفنَي ِمْن  ِمَن الرِّ ِلِهنَّ لِي ْعَلَم َما خي  ْبَن ِبَأْرج 

ونَ  ْفلِح  ْم ت  َا امْل ْؤِمن وَن َلَعلَّك   ( 31)النور: {ِزيَنِتِهنَّ َوت وب وا ِإىَل اهللَِّ مَجِيعًا َأهيُّ

ولريدع القرآن من الزنا وما يقرب منه وضع احلدود التي تزجر الشهوات، وتؤدهبا، وتبني املحل  

لَّ   }ي تنزل فيه هذه الشهوات من سلم املعاِص.. لقد ورد فيه: اخلطري الذ  وا ك  ايِن َفاْجِلد  انَِية  َوالزَّ الزَّ

ْؤِمن وَن ِباهللَِّ وَ  ْنت ْم ت  ْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ ِإْن ك  ْذك  اَم ِماَئَة َجْلَدٍة َوال َتْأخ  اْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد  َواِحٍد ِمْنه 

اَم َطاِئَفٌة ِمَن امْل ْؤِمننِيَ عَ   ( 2)النور: {َذاهَب 

بل إن من متام عقوبة الزاين، ومن مظاهر الداللة عىل خطر اجلريمة التي يقع فيها أن حيال بينه  
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ايِن ال َينِْكح  ِإالَّ َزانَِيًة َأْو    }وبني العفيفة، وأن يشبه باملرشك، لقد ورد يف القرآن هذا الزاجر اخلطري:  الزَّ

َم َذلَِك َعىَل امْل ْؤِمننِيَ م   رِّ ٌك َوح  رْشِ َها ِإالَّ َزاٍن َأْو م  انَِية  ال َيْنكِح  َكًة َوالزَّ  ( 3)النور: {رْشِ

هذا كل ما ورد يف القرآن عن الزنا.. ليس هناك أي نص يف القرآن يصف املخادع، وتزين النساء،  

 وتعرضهن للرجال. 

بل هناك النصوص الكثرية التي تأمر بالتحصن    وليس هناك أي نص يصف أي جزء من املرأة.. 

 والعفة وحتذر من مغبة خمالفتها، كام تبرش باجلزاء العظيم ملن انصاع ملا فيها. 

 : أدب الشذوذ 

 سكت قليال، ثم قال: ليت األمر اقترص عىل كل هذا. 

 قلت: أهناك غري هذا؟ 

 قال: هناك ما هو أخطر وأعظم..  

 مجيع الكتاب املقدس. قلت: لكأين بك تريد أن نغري  

قال: ربام ال تشعرون أنتم ـ بطبيعة اجلو الذي تعيشونه ـ بكثري مما ذكر سابقا، ولكن هذا ـ  

 خصوصا ـ ال يصطدم مع بيئتنا فقط.. بل يصطدم مع كل ذوق إنساين. 

 قلت: ماذا تقصد؟ 

 قال: أدب الشذوذ. 

 قلت: ما أدب الشذوذ؟ 

قدس يضم هذا النوع أيضا من الفواحش، بل ينسبه  قال: زنا املحارم.. ألست ترى الكتاب امل 

 لألنبياء والصاحلني!؟   

فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع هذه القصة عن زنا األب بابنتيه:) وصعد لوط من صوغر  

وسكن يف اجلبل وابنتاه معه ألنه خاف أن يسكن يف صوغر فسكن يف املغارة هو وابنتاه وقالت البكر  
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اخ وليس يف األرض رجل ليدخل علينا كعادة كل األرض.. هلم نسقي أبانا  للصغرية: أبونا قد ش 

مخرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسال، فسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت  

مع أبيها ومل يعلم باضطجاعها وال بقيامها.. وحدث يف الغد أن البكر قالت للصغرية: إين قد  

أيب نسقيه مخرا الليلة أيضا فادخيل اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسال، فسقتا    اضطجعت البارحة مع 

ابامها مخرا يف تلك الليلة أيضا، وقامت الصغرية واضطجعت معه ومل يعلم باضطجاعها وال بقيامها،  

فحبلت ابنتا لوط من أبيهام، فولدت البكر ابنا و دعت اسمه مواب و هو أبو املوابيني إىل اليوم،  

  30/ 19صغرية أيضا ولدت ابنا و دعت اسمه بن عمي و هو أبو بني عمون إىل اليوم( )التكوين: وال 

 -38   ) 

 !؟  ( أغلق الكتاب، ثم التفت إيل، وقال: أترى أن هذا فعل يمكن أن يصدر من لوط وابنتيه 

لقد كانت قريتا سدوم وعمورة تفعالن املنكرات، وكان أفضعها إتيان الرجال بعضهم لبعض  

دون النساء.. وكان ذلك سببا إلرسال املالئكة لتدمريمها بام فيها من البرش من دون استثناء ما عدا  من  

لوط وبيته.. فاستثنوا وحدهم لطهرهم.. فهل يعقل أن ينجى اهلل لوطا وابنتيه، ثم يرتكبوا ما هو  

 أفضع من فعل القريتني؟ 

دين، والقبائل التي كانت من  ثم بعد ذلك ال نرى الرب يغضب.. بل يكتفي بذكر اسم الول 

 ذينك الولدين.. أهو كتاب أنساب أم كتاب رب يريب عباده ويؤدهبم؟ 

لقد قرأت قصة لوط يف القرآن.. فامتألت حبا للوط، وحبا لبناته الطاهرات، اسمع إىل القرآن..  

ا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعامَلنَِي ) َول وطًا ِإْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأَتْأت وَن اْلَفاِحَشَة َما َس   }وهو يتحدث عن لوط:  ْم هِبَ (  80َبَقك 

ف وَن )  رْسِ  َبْل َأْنت ْم َقْوٌم م 
ِ
وِن النَِّساء َجاَل َشْهَوًة ِمْن د  ْم َلَتْأت وَن الرِّ ( َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأْن  81إِنَّك 

ْم ِإهنَّ ْم أ َناٌس َيتَ  ْم ِمْن َقْرَيتِك  وه  وا َأْخِرج  وَن ) َقال  ر  ( َفَأنَجْيَناه  َوَأْهَله  ِإالَّ اْمَرَأَته  َكاَنْت ِمْن اْلَغاِبِريَن  82َطهَّ

ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  امْل ْجِرِمنيَ 83)   ( 84ـ    80)األعراف:   {( َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطرًا َفانظ 

ْيَناه  ِمنَ  }وقال:  ْكاًم َوِعْلاًم َوَنجَّ ِتي َكاَنْت َتْعَمل  اخْلََباِئَث ِإهنَّ ْم َكان وا َقْوَم   َول وطًا آَتْيَناه  ح  اْلَقْرَيِة الَّ
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 َفاِسِقنيَ 
ٍ
 (  74)االنبياء: {َسْوء

هذا كل ما حتدث به القرآن عن لوط وبناته الطاهرات.. لقد جعله اهلل نموذجا لإلنسان الطاهر  

، بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن  الذي قد تقع به الظروف يف البيئة املنحرفة، فال يتأثر بانحرافها 

 انحرافها. 

إنه نامذج اإلنسان املؤثر، ال املتأثر.. اإلنسان الصالح الذي حيب الطهارة، ويسعى لرتبية املجتمع  

 عليها. 

هل تتصور أن هذا اإلنسان الذي أنقذه اهلل من براثن االنحراف يقع يف هذه اهلاوية السحيقة!؟..  

 وصربه ودعوته!؟  أهذا هو جزاء طهارته وصالحه  

أحسب لو أن مجاعة من تينك القريتني تآمروا عىل لوط ليشوهوا سمعته ما كانوا يقدرون عىل ما  

 قدر عليه الكتاب املقدس. 

وكأن الكتاب املقدس اختص بتدنيس الطاهرين.. وتنجيس الصاحلني.. ليجعل منهم نامذج  

 للمجتمعات تسري سريها، وختطو خطاها. 

هذه القصة.. هل ترى حذفها من الكتاب املقدس؟.. فام الذي نضعه بدهلا..  قلت: فام ترى يف 

 والقصة ال تكتمل إال هبا؟ 

قال: إن شئت النصح.. مل ال نرتجم ما ورد عن لوط يف القرآن.. أو نعيد صياغته.. ثم نمأل به  

  ذلك املحل الذي حذفناه من الكتاب املقدس.. سيكون ذلك التعويض أفضل نص، وأمجل نص يف 

 الكتاب املقدس. 

 أظهرت بعض الغضب، وقلت: كيف تقول هذا؟.. إن هذا كالم خطري. 

قال: هي أول مرة أقوله.. ولعلها آخر مرة.. إن هذه النصوص تثري فينا من الغضب ما جيعلنا ال  

 ندري ما نقول. 

 وسأقص لك قصة حدثت يل.. ستعرف فيها عذري..  
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ل وهبته يل الكنيسة أن أدخل مسلام الكنيسة ليعمد  لقد حاولت مرة بكل جهدي.. وبكثري من املا 

فيها.. ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب املقدس.. وكان الرجل قد تعود أن يقرأ عىل أوالده  

من الذكور واإلناث القرآن كل مساء يربيهم به.. فلام تعمد، أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع  

 الكتاب املقدس..  

ا سقط عىل هذا النص.. مل يكن يعلم به.. فراح يقرأ.. ومل يدر ما يقرأ.. أما  ولكن لسوء حظن 

أوالده فقد راحوا يبكون عىل هذا التغري املفاجئ الذي أصاب أباهم، وعىل هذا السباب الذي راح  

 يلقيه عليهم، بدل القرآن الطاهر الذي كان يرتله عىل مسامعهم. 

ي وهبناها له.. ومعها مجيع املال الذي رشوته به..  يف الغد جاءين بنسخة الكتاب املقدس الت 

 وألقى ذلك يف وجهي.. وقال: إين أستحيي أن أدين بدين حيوي كتابه املقدس مثل هذه الرذائل. 

قلت: معك حق يف كل ما قلت.. ولكن ال ختف.. ربام يأيت من حيتال هلذا النص بأي حيلة..  

 ليطهر الكتاب املقدس منه. 

 ن قارصا عىل هذا النص.. إذن هلانت. قال: ليت األمر كا 

 قلت: أهناك غريه؟ 

قال: ذلك النص نموذج عن زنا األب ببناته.. وهناك أنواع أخرى من زنا املحارم حتتاج أن تذكر  

 هلا النامذج التي ترتبط هبا.. أتريد كتابا مقدسا ناقصا؟ 

ملقدس بزنا ابن داود  سكت قليال، ثم قال: هناك نموذج الزنا باألخت.. وقد مثل له الكتاب ا 

بأخته.. وابن داود هذا هو نفسه ابن املرأة التي ذكر الكتاب املقدس أن داود زنا هبا، وبعث زوجها  

 حلتفه. 

فتح الكتاب املقدس، وقال: اسمع إىل هذا النموذج الثاين..:) وجرى بعد ذلك أنه كان  

، وأحرص أمنون للسقم من أجل  البشالوم بن داود أخت مجيلة اسمها ثامار فأحبها امنون بن داود 

ثامار أخته ألهنا كانت عذراء وعرس يف عيني أمنون أن يفعل هلا شيئا.  وكان ألمنون صاحب اسمه  
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 ( 3- 1/ 13(:  2يوناداب بن شمعى أخي داود. وكان يوناداب رجال حكيام جدا ()صمويل) 

ة التي يبرش هبا  نظر إيل، وقال: اسمع جيدا خرب هذا الرجل احلكيم جدا.. واسمع نوع احلكم 

 الكتاب املقدس. 

واصل قراءته:) فقال له ) أي الرجل احلكيم جدا (: ملاذا يا ابن امللك أنت ضعيف هكذا من  

صباح إىل صباح. أما ختربين. فقال له امنون: إين أحب ثامار أخت ابشالوم أخي. فقال يوناداب:  

ثامار أختي فتأيت وتطعمني خبزا  اضطجع عىل رسيرك ومتارض. وإذا جاء أبوك لرياك فقل له: دع 

 ( 5- 4/ 13(:  2وتعمل أمامي الطعام ألرى فآكل من يدها( )صمويل) 

نظر إيل، وقال: انظر إىل حكمة الكتاب املقدس، وهي تلقن املراهقني حيل االستيالء عىل  

 معشوقاهتم.. واملعشوقة هنا بكل أسف هي أخته. 

امللك لرياه. فقال أمنون للملك: دع ثامار أختي  واصل قراءته:) فاضطجع أمنون ومتارض فجاء  

فتأيت وتصنع أمامي كعكتني فآكل من يدها.. فأرسل داود إىل ثامار إىل البيت قائال: اذهبي إىل بيت  

امنون أخيك واعميل له طعاما.. فذهبت ثامار إىل بيت امنون أخيها وهو مضطجع. وأخذت العجني  

وأخذت املقالة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل. وقال   وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك 

امنون: أخرجوا كل إنسان عني. فخرج كل إنسان عنه.. ثم قال أمنون لثامار ايتي بالطعام اىل املخدع  

فآكل من يدك. فاخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها اىل املخدع. وقدمت له لياكل  

معي يا أختي فقالت له: ال يا أخي ال تذلني النه ال يفعل هكذا يف    فامسكها وقال هلا تعايل اضطجعي 

ارسائيل. ال تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء يف  

ارسائيل. واآلن كلم امللك النه ال يمنعني منك.  فلم يشأ ان يسمع لصوهتا بل متكن منها وقهرها  

 ( 14- 6/ 13(:  2مويل) واضطجع معها ()ص 

نظر إيل، وقال: أرأيت هذا التصوير.. بل اإلطناب يف التصوير.. وفوق ذلك كله ال يذكر اهلل  

أبدا.. وكل ما ختافه املرأة عىل نفسها هو العار.. وكل ما ختافه عىل أخيها هو أن يصري من سفهاء بني  
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بينها، وهو يعترب هذه اجلريمة ال   إرسائيل.. ثم كيف يرتجم هذا الكتاب جلميع لغات العامل، ويوزع 

 ينبغي أن تفعل فقط يف إرسائيل.. لقد قالت له:) ألنه ال يفعل هكذا يف إرسائيل(!؟  

واصل القراءة:) ثم أبغضها امنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت  

قالت له: ال سبب. هذا الرش بطردك  أشد من املحبة التي أحبها إياها. وقال هلا امنون: قومي انطلقي. ف 

اياي هو أعظم من اآلخر الذي عملته يب. فلم يشأ ان يسمع هلا بل دعا غالمه الذي كان خيدمه، وقال  

اطرد هذه عني خارجا وأقفل الباب وراءها وكان عليها ثوب ملون الن بنات امللك العذارى كّن  

قفل الباب وراءها. فجعلت ثامار رمادا عىل  يلبسن جّبات مثل هذه. فاخرجها خادمه إىل اخلارج وا 

رأسها ومزقت الثوب امللون الذي عليها ووضعت يدها عىل رأسها وكانت تذهب صارخة فقال هلا  

ابشالوم اخوها هل كان أمنون اخوك معك. فاآلن يا اختي اسكتي. اخوك هو. ال تضعي قلبك عىل  

يها وملا سمع امللك داود بجميع هذه االمور  هذا األمر. فاقامت ثامار مستوحشة يف بيت ابشالوم أخ 

اغتاظ جدا. ومل يكلم ابشالوم امنون برش وال بخري الن ابشالوم ابغض امنون من اجل انه اذل ثامار  

 ( 22- 15/ 13(:  2أخته ()صمويل) 

نظر إيل، وقال: لست أدري ما الذي يقصد بإذالهلا.. هل هو ما مارسه من الفاحشة معها، أو  

 ته وإهانتها..  هو طردها من بي 

مل يكتف الكتاب املقدس بأن يعلمنا كيف نحتال لنرتكب الفواحش.. بل ها هو يعلمنا يف تتمة  

 القصة كيف نحتال لنقتل من نريد قتله. 

أخذ يقرأ:) وكان بعد سنتني من الزمان انه كان البشالوم جّزازون يف بعل حاصور التي عند  

اء ابشالوم اىل امللك وقال هوذا لعبدك جّزازون. فليذهب  افرايم. فدعا ابشالوم مجيع بني امللك وج 

امللك وعبيده مع عبدك فقال امللك البشالوم ال يا ابني. ال نذهب كلنا لئال نثقل عليك. فالّح عليه.  

فلم يشأ ان يذهب بل باركه. فقال ابشالوم اذا دع اخي امنون يذهب معنا. فقال امللك ملاذا يذهب  

لوم فأرسل معه امنون ومجيع بني امللك فاوىص ابشالوم غلامنه قائال انظروا.  معك. فالّح عليه ابشا 
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متى طاب قلب امنون باخلمر وقلت لكم ارضبوا امنون فاقتلوه. ال ختافوا. أليس اين انا أمرتكم.  

فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ففعل غلامن ابشالوم بامنون كام امر ابشالوم. فقام مجيع بني امللك وركبوا  

واحد عىل بغله وهربوا وفيام هم يف الطريق وصل اخلرب اىل داود وقيل له قد قتل ابشالوم مجيع بني  كل  

امللك ومل يتبق منهم احد فقام امللك ومزق ثيابه واضطجع عىل االرض ومجيع عبيده واقفون وثياهبم  

يان بني امللك.  ممزقة. فاجاب يوناداب بن شمعى اخي داود وقال ال يظن سيدي اهنم قتلوا مجيع الفت 

انام امنون وحده مات الن ذلك قد وضع عند ابشالوم منذ يوم اذل ثامار اخته. واآلن ال يضعن سيدي  

امللك يف قلبه شيئا قائال ان مجيع بني امللك قد ماتوا. انام امنون وحده مات. وهرب ابشالوم. ورفع  

راءه بجانب اجلبل. فقال يوناداب  الغالم الرقيب طرفه ونظر واذا بشعب كثري يسريون عىل الطريق و 

للملك هوذا بنو امللك قد جاءوا. كام قال عبدك كذلك صار. وملا فرغ من الكالم اذا ببني امللك قد  

جاءوا ورفعوا اصواهتم وبكوا وكذلك بكى امللك وعبيده بكاء عظيام جدا. فهرب ابشالوم وذهب  

اليام كلها. وهرب ابشالوم وذهب اىل جشور  اىل تلامي بن عميهود ملك جشور. وناح داود عىل ابنه ا 

وكان هناك ثالث سنني. وكان داود يتوق اىل اخلروج اىل ابشالوم النه تعّزى عن امنون حيث انه  

 ( 39- 23/ 13(:  2)صمويل)   مات( 

نظر إيل، وقال: أرأيت داود.. مل هيتز له عرق عندما سمع بام فعل ابنه من فواحش مع أخته،  

عند سامعه بموته.. أي نفوس هذه؟.. وأي أخالق ينرشها هذا الكتاب..  ولكنه حصل له ما حصل  

 وتنرشها معه هذه الكلامت!؟  

 أال ترى أن الكتاب املقدس صار مأوى للرذائل..  

لقد قرأت قصة داود يف القرآن.. فرأيتها تفوح بالطيبة والطهر والشكر هلل.. إن داود يف القرآن  

يرصفه ملكه وسلطته عن اهلل، بل مل ترصفه أي قوة من القوى أو    مثال للنبي الصالح األواب الذي مل 

 رغبة من الرغبات عن سموه وعفته وطهارته إىل درجة أن أوبت اجلبال معه والطري. 

سكت قليال، وقال: بقي مثال آخر عن زنا املحارم.. وهو بني زوجة االبن ومحيها.. اسمعه  
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 لننهل مجيعا من أنوار الكتاب املقدس..  

يقرأ:) فأخربت ثامار وقيل هلا هوذا محوك صاعد اىل متنة ليجّز غنمه فخلعت عنها ثياب  أخذ 

ترملها وتغطت بربقع وتلّففت وجلست يف مدخل عينايم التي عىل طريق متنة. الهنا رأت ان شيلة قد  

عىل  كرب وهي مل تعط له زوجة. فنظرها هيوذا وحسبها زانية. ألهنا كانت قد غطت وجهها. فامل إليها  

الطريق وقال: هايت أدخل عليك. ألنه مل يعلم أهنا كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل عيّل. فقال:  

إين أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله. فقال: ما الرهن الذي  

أعطيك. فقالت: خامتك وعصابتك وعصاك التي يف يدك. فاعطاها ودخل عليها. فحبلت منه(  

 ( 18-   13:  38)التكوين:   

نظر إيل، وقال: أرأيت.. بكل بساطة يذكر الكتاب املقدس حوادث الزنا.. هو يذكرها كام يذكر  

 أبسط احلوادث.. بل هو يكاد يعترب وجود الزواين يف الشوارع ظاهرة طبيعية ال تستحق أي إنكار. 

لها فأرسل هيوذا  واصل القراءة:) ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترم 

جدي املعزى بيد صاحبه العدالمي ليأخذ الرهن من يد املرأة. فلم جيدها. فسأل أهل مكاهنا قائال:  

 ( 21-   19:  38أين الزانية التي كانت يف عينايم عىل الطريق. فقالوا: مل تكن ههنا زانية ( )التكوين:   

 ن حمل البقالة..  قال: أرأيت.. هو يسأل أهل احلارة عن الزانية كام يسأهلم ع 

واصل القراءة:) فرجع اىل هيوذا وقال مل أجدها. وأهل املكان ايضا قالوا مل تكن ههنا زانية فقال  

:  38هيوذا: لتاخذ لنفسها لئال نصري إهانة. إين قد ارسلت هذا اجلدي وأنت مل جتدها ( )التكوين:  

22   -23 ) 

 ارتكبه من الفواحش. قال: انظر.. اإلهانة هي يف عدم أخذ أجرهتا ال فيام  

واصل القراءة:) وملا كان نحو ثالثة أشهر أخرب هيوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك. وها هي  

حبىل ايضا من الزنى. فقال هيوذا: اخرجوها فتحرق أما هي فلام أخرجت أرسلت إىل محيها قائلة من  

ا هذه فتحققها هيوذا وقال:  الرجل الذي هذه له انا حبىل. وقالت حّقق ملن اخلاتم والعصابة والعص 
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هي ابّر مني الين مل أعطها لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها أيضا ويف وقت والدهتا اذا يف بطنها توأمان.  

وكان يف والدهتا ان احدمها اخرج يدا فاخذت القابلة وربطت عىل يده قرمزا قائلة هذا خرج اوال  

تحمت. عليك اقتحام. فدعي اسمه فارص. وبعد  ولكن حني رّد يده اذ اخوه قد خرج. فقالت ملاذا اق 

 (  30- 24:  38ذلك خرج اخوه الذي عىل يده القرمز. فدعي اسمه زارح ()التكوين:   

نظر إيل، وقال: تأمل كل عبارة ترد يف هذه القصة.. ثم أخربين عن عربة واحدة يمكن أن  

 نتعبد اهلل بتالوهتا. تستفيدها منها.. إهنا قصص كتبها منحرفون.. ثم طلبوا منا أن  

 : أدب الشتائم 

، ثم قال: ائذن يل أن أنرصف.. لقد قلت ما ظللت طول عمري أتردد يف قوله..  سكت قليال 

 وأشكرك.. واشكر سعة خلقك.. فلوال ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة. 

 خرجت معه إىل املطبعة ألواصل تفقدي للعامل، بقيت أحتدث معه عن شؤونه اخلاصة..  

 م أحد اآلالت استوقفتنا خصومة بني عاملني، وسأنقل لك املشهد كام رأيته: أما 

األول: ملاذا تسبني كل هذا السب؟.. أال حترتم املكان عىل األقل.. إنه مطبعة الكتاب  قال 

املقدس.. إنه املطبعة التي يطبع فيها كالم اهلل ووحيه ألنبيائه.. إنه املطبعة التي تطبع كالم اهلل الوحيد  

 لذي تكلم به لإلنسان. ا 

الثاين: أحتسب أين انحرفت هبذا السباب.. لقد تعلمته من الكتاب املقدس.. تعلمته من  قال 

 كالم اهلل ألنبيائه.. ومن كالم السيد املسيح..  

أحتسب أنك وحدك تعرف الكتاب املقدس.. أمل تقرأ ما ورد يف األسفار املقدسة من أنواع  

  د تكلم بقدسه..موآب مْرحضتي، وعىل أدوم أْلقي حذائي( السباب.. أمل تقرأ:) اهلل ق 

 (!؟  8- 6/ 60)مزمور 

أمل تقرأ ما تنقله األسفار املقدسة عن شاول أنه قال ليوناثان:) يا ابن املتعّوجة املتمردة، أما علمت  
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 (!؟  30/ 20( 1أنك قد اخرتت ابن يّسى )داود( خلزيك وخزي عورة أمك( )صموئيل ) 

  أمل تقرأ ما قال أشعيا لبني إرسائيل:) أما أنتم فتقدموا إىل هنا يا بني السامرة، نسل الفاسق 

 (!؟    3/ 57والزانية.. () أشعيا:  

أمل تقرأ قول املسيح يف اإلنجيل:) وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا أوالد  

 (  3:7األفاعي من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ()لوقا  

َس: )اْذَهْب َعنِّ  . َأْنَت  أمل تقرأ ما يف اإلنجيل من قول املسسيح:) َفاْلَتَفَت َوَقاَل لِب ْطر  ي َيا َشْيَطان 

 (!؟ 23:  16َمْعَثَرٌة يِل ألَنََّك الَ هَتَْتمُّ ِباَم هلِلَِّ َلِكْن ِباَم لِلنَّاِس ( )متى  

ثم أنت تلومني عىل بذاءة لساين.. لقد تعلمتها من الكتاب املقدس.. أمل تقرأ ما يف العهد القديم  

عىل اخلراء الذي خيرج من اإلنسان ختبزه أمام   أن الرب قال لنبيه حزقيال:) وتأكل كعكًا من الشعري 

عيوهنم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إرسائيل خبزهم النجس بني األمم الذين أطردهم إليهم. فقلت  

آه، يا سيد الرب، ها نفيس مل تتنجس ومن صباي إيل اآلن مل آكل ميتًة أو فريسًة، وال دخل فمي حلم  

ثى البقر بدل خراء اإلنسان، فتصنع خبزك عليه ()سفر  نجس. فقال يل: انظر قد جعلت لك خن 

 (   12:  4حزقيال:  

( حني يقول الرب:) ها أنا أعاقب أوالدكم، وأنثر روث    3:  2ومثلها ما ورد يف سفر مالخي )  

 احليوانات التي تقدموهنا يل عىل وجوهكم (  

فكالنا كلب.. أنا  ثم ماذا تراين قلت لك، مل أقل لك سوى:) يا كلب ( وأنا صادق يف ذلك.. 

وأنت.. وكل من يعمل يف هذا املصنع.. لقد نص عىل هذا الكتاب املقدس.. وأنا مل أعدو ما يف الكتاب  

املقدس.. بل مل أعدو كالم املسيح.. أمل تقرأ ما ورد يف األناجيل من اعتبار كل  من ال ينتمي لليهود  

 نسبا كلبا؟ 

املنطقة، وذهب إىل نواحي صور وصيدا. فإذا  وإن نسيت، فسأقرأ لك..:) ثم غادر يسوع تلك  

امرأة كنعانية من تلك النواحي، قد تقدمت إليه صارخة: )ارمحني ياسيد، ياابن داود! ابنتي معذبة  
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جدا، يسكنها شيطان ( لكنه مل جيبها بكلمة. فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني: )اقض هلا حاجتها.  

إال إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إرسائيل!( ولكن املرأة   فهي ترصخ يف إثرنا!( فأجاب: )ما أرسلت 

اقرتبت إليه، وسجدت له، وقالت: )أعني ياسيد!( فأجاب: )ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنني  

 ( 26- 21/ 15ويطرح جلراء الكالب!( )متى:  

األنبياء    قال األول: ما دمت تعرف الكتاب املقدس.. وتقرأ ما فيه.. فلامذا تلومني عىل فعل فعله 

 من قبيل؟.. أم حتسب أين أكثر منهم عصمة أو طهارة؟ 

أنا مل أتعلم من الكتاب املقدس إال أن أذنب، ثم أتوب، ثم أواجه كل من يرميني باملعصية، بأن  

 أقول له:) إن كنت بال خطيئة، فارمني بحجارة (  

واهتا أين لن  لقد تعلمت من بولس.. بولس العظيم.. بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شه 

 أتربر بالطاعة.. فلذلك ما حاجتي إليها. 

التفت إىل صاحبي، فوجدته يستجمع قوة، وكأنه ادخرها منذ سنني، وراح يصيح: اآلن.. اآلن  

فقط.. نزل عيل من األشعة ما اهتديت به إىل شمس احلقيقة.. نعم.. إن الكتاب املقدس ليس كتاب  

كني  شتائم.. هكذا قالت يل العذراء.. لكن أخي توأمي أبى إال أن يقف حجابا بيني وبني احلقيقة.. ل 

 اآلن حتررت.. حررتني هذه الشتائم املقدسة..  

 نعم أنا اآلن حر.. سأتنور بشمس احلقيقة التي ظلت روحي مشتاقة هلا منذ دهور..  

أنا اآلن.. لن أشعر أبدا باحلاجة للدفاع عن هذا الكتاب.. إن ما فيه ال يمكن أن يدافع عنه أمهر  

 املحامني يف الدنيا. 

ربة ـ فيؤسفني أن أعمل يف مطبعة تكتب كتابا يعلم هذا اخللق  استقالتي ـ حرضة احل اقبل 

 الشتائم..  

لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره.. فلم أجد فيه شتيمة واحدة.. حتى أولئك الذين امتألوا  

بُّو   }عداوة له.. مل خياطبهم القرآن إال بالرمحة واملودة.. بل هنى عن سبهم.. أنا أقرأ يف القرآن:  ا  َوال َتس 
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بُّوا اهللََّ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم   وِن اهللَِّ َفَيس  وَن ِمْن د  ِذيَن َيْدع   ( 108)األنعام:    {الَّ

اسمعوا يا قوم هذه الكلامت الفائضة من بحار احلقيقة.. هذه هي كلامت اإلله.. إنه ينهى عن  

فيستحيل عىل كلامت    سب أعدائه، بل يبني عذرهم.. هذا هو اإلله الذي نعرفه.. وهذه هي كلامته.. 

 اهلل أن ختتلف عن صفات اهلل..  

قال ذلك، ثم خرج من املعمل، وهو يقول: وداعا أهيا الرفاق.. وأرجوا أن تتأملوا احلقائق بكل  

 موضوعية لتظفروا باألشعة التي ظفرت هبا..  

خرج الرجل الذي شيعه العامل، ويف عيوهنم دموع ال يملكون حبسها، ويف وجوههم عالمات  

 استفهام كثرية مل أستطع أ ن أجيب عنها. 

يف مساء ذلك اليوم.. وبعد أن سمع أخي باحلادث.. مجع العامل يف املساء.. وألقى عليهم  

حمارضة يف الرموز التي حتوهيا شتائم الكتاب املقدس.. لقد حتولت يف أذهاهنم شتائم مقدسة ال يمكن  

 هلا أن حتجبهم عن املسيح، وال عن كنيسة املسيح. 

ويف ذلك املساء.. ومن خالل تلك املحارضة دب إيل بصيص جديد من النور الذي اهتديت به  

 بعد ذلك إىل أشعة شمس حممد. 

مددت يدي يف ذلك املساء إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل  

 الورقة التي سلمها يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

سور الثامن من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا  لقد أيقنت حينها أن هذا ال 

 غري القرآن الكريم. 
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 تاسعا ـ الرتبية 

يف اليوم التاسع.. كلفني أخي بالذهاب إىل مدرسة من املدارس التابعة للكنيسة، وقد كانت هذه  

حتيط هبا األشجار، وتغمر  املدرسة يف ضاحية من ضواحي اإلسكندرية، وكانت حتتل موقعا رائعا، 

ساحتها بساتني الورود بأشكاهلا.. ليعطي كل ذلك توافقا بني التعاليم التي تدرس، واجلو الذي  

 يدرس فيه. 

زرت بعض األقسام، فبهرت بمدى نظامها، ومجاهلا، ومدى انضباط طلبتها، لقد شجعني كل  

 ت. ذلك تشجيعا عظيام.. اكتفيت به ألعود إىل أخي ألبرشه بام رأي 

 لكني مل أرس إال قليال يف ساحة املدرسة حتى استوقفني رجل يظهر من شكله أنه معلم باملدرسة. 

 وقفت، ورحبت به، وقلت: ال شك أنك معلم هبذه املدرسة املحرتمة. 

 قال: أجل.. وأنت ضيفنا العزيز الذي قدم من بالده البعيدة ليرشفنا بزيارته. 

زيارة قصرية لئال أشغلكم عن وظائفكم النبيلة التي  قلت: أجل.. لقد تعمدت أن تكون 

تقدموهنا للبرشية.. أنتمـ  معرش املعلمنيـ  خلفاء رسل املسيح، وحفظة الكتاب املقدس.. وال ينبغي  

 أن تضيع دقيقة من حياتكم يف غري الرسالة التي وكلت لكم. 

بعض العقبات  قال: شكرا عىل هذا التقدير.. وإن سمحت يل أن أجلس معك ألحدثك عن 

 التي تعرتضنا من أجل األداء األمثل لوظيفتنا أكون لك شاكرا. 

قلت: ما جئت إال ألجل هذا.. لكني مل أسمع من زمالئك من املعلمني إال الثناء العطر عىل  

 الربامج وعىل اإلدارة وعىل الكنيسة الراعية. 

 ك به. قال: لقد منعهم حرصهم عىل مناصبهم من البوح بام أريد أن أبوح ل 

 قلت: حدثني.. وال تتحرج من يشء.. فال ينبغي أن حيول بيننا وبني مصالح متعلمينا أي حائل. 

دعاين للجلوس عىل كريس من كرايس الساحة املليئة بأنوع الزهور، وقال: أنت تعلم أن الوظيفة  
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 الرتبوية الكاملة تستدعي حتديد الغاية التي نريد أن نشكل هبا شخصية من نربيه. 

 أجل ذلك صحيح..    قلت: 

قال: لقد وضعنا يف صلب أهداف هذه املدرسة تشكيل شخصية تتوافق مع تعاليم الكتاب  

 املقدس. 

 قلت: كل مدارس الكنيسة تضع هذا اهلدف النبيل. 

 قال: هو هدف نعم.. ولكني ـ لألسف ـ أشك يف نبله. 

 قلت: ما تقول؟.. أتشكك يف احلقائق القطعية؟ 

ألبوح لك بام أريد أن أبوح إال لعلمي بعقلك ونزاهتك وحرصك عىل  قال: أنا مل أجلس إليك  

 احلق الذي هيدي إليه املنطق السليم. 

 قلت: أجل.. أنا أحرص الناس عىل املنطق العقيل السليم.. فهل لديك أي إثباتات عىل ما تقول؟ 

 قال: لو مل أتثبت من كل كلمة أقوهلا ملا جلست معك هذا املجلس. 

 زبدة ما جعلك تذهب إىل ما ذهبت إليه. قلت: فحدثني عن  

قال: لقد عرفت من خالل استقراء حاجات املتعلمني أهنم حيتاجون ـ لتشكيل شخصية سوية  

 ـ إىل حتقيق ثالثة أبعاد: البعد اإليامين، والبعد األخالقي، والبعد االجتامعي. 

 البعد اإليامين:  

 قلت: فام تريد بالبعد اإليامين؟ 

املعارف اإليامنية العميقة التي تشكل قناعات املؤمن العقلية والروحية، والتي تربجمه  قال: مجيع  

 بعد ذلك ليسري يف احلياة وفق ما متليه حقيقة الكون واإلنسان واحلياة. 

 قلت: فقد جاء الكتاب املقدس ليقرر هذه املعارف الكربى التي تنبني عليها القناعات. 

 .. لكني ال أرى للكتاب املقدس كبري اهتامم هبذه الناحية. قال: أجل.. وأنا ال أشك يف ذلك 
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 قلت: ما تقول؟ 

قال: مع أن القضايا اإليامنية هي املحور األسايس للدين إال أين أجد الكتاب املقدس يكاد  

 يعتربها قضايا ثانوية.. بل هو أحيانا ييسء إليها من خالل أشياء كثرية. 

 قلت: هذا كالم جممل.. هات تفاصيله. 

ال: لو مجعنا مجيع ما حتدث به الكتاب املقدس عن اهلل وصفات اهلل مل يشكل مجيع ما مجعناه  ق 

إصحاحا واحدا ذا صفحات حمدودة.. إن ما ذكره الكتاب املقدس عن صفة اهليكل أو صفة التابوت  

 أو وكالء داود أكثر بكثري من حديثه عن اهلل وعن صفات اهلل وعن قضايا اإليامن. 

ن هذه القضايا أن تتقرر يف نفوس طلبة الكتاب املقدس، وهم يرون هذا االحتقار  فكيف تريد م 

 لإليامن يف كتاهبم الذي ينهلون منه؟ 

سكت قليال، وكأنه يريد أن يقول شيئا، ولكنه يرتدد يف قوله، فأردت أن أزيح تردده، فقلت:  

عىل اهلل.. فأجدين أتيه   كالمك صحيح.. أنا ـ شخصيا ـ أشعر هبذا.. أفتح الكتاب املقدس ألتعرف 

 عن اهلل بأنساب بني إرسائيل. 

شعر ببعض الشجاعة، فراح يقول: أجل.. أحيانا خييل إيل ـ أنا كذلك ـ أنه كتاب تاريخ.. بل  

 تاريخ أرسة من األرس البرشية..  

والقصور ليس يف هذه الناحية فقط.. حتى األسفار التي تتحدث عن قضايا اإليامن تتحدث  

 من اإللغاز ال يفهمها إال خاصتنا، وال يفكونه إال برضوب من التأويل املتكلف. عنها بنوع  

 قلت: كل ما تقوله صحيح.. ولكن ما احلل؟ 

 قال: لست أدري..  

ولكني وجدت يف كتاب املسلمني املقدس نموذجا صاحلا للكتاب الذي يقرر قضايا اإليامن  

 تقريرا منسجام مع األهداف الرتبوية. 

مل أكن أتصور أن حيدثني أحد يف هذه املدرسة عن القرآن.. ولكن اهلل شاء أن أسمع هذا..  
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وأسمع معه مقارنة جديدة بني القرآن والكتاب املقدس ألتعرض لبصيص جديد يقربني إىل حممد  

 . 

فتح الرجل شهيتي للحديث، فقلت: وهل تتصور أن كتاب املسلمني كتاب ينسجم مع القواعد  

 يف تشكيل الشخصية السوية؟ الرتبوية  

قال: أجل.. لقد رأيته يركز عىل اإليامن.. بل ليس هناك كتاب يف الدنيا يتحدث عن اإليامن كام  

يتحدث عنه القرآن.. إن كل صفحة من صفحاته، بل كل آية من آياته تعرف باهلل، وحتبب العباد فيه..  

 حتى ما ارتبط منها بالقصص املحض، أو األحكام املحضة: 

سمع يف القصص مثال، وقارن بني قصة يوسف كام هي يف كتابنا املقدس، وبني قصة يوسف  ا 

 يف القرآن، ولنقترص منها عىل الفرتة التي سجن فيها يوسف. 

لقد وضع الكتاب املقدس إصحاحا كامال لذلك.. فاسمع له لتقارن بينه وبني ما ورد يف القرآن  

 من نفس القصة..  

(:) وحدث بعد هذه  23- 1/ 40فظته، وراح يقرأ )تكوين: أخرج الكتاب املقدس من حم 

االمور أن ساقي ملك مرص واخلباز اذنبا اىل سيدمها ملك مرص. فسخط فرعون عىل خصّييه رئيس  

السقاة ورئيس اخلبازين. فوضعهام يف حبس بيت رئيس الرشط يف بيت السجن املكان الذي كان  

دمها فخدمهام. وكانا اياما يف احلبس  وحلام كالمها  يوسف حمبوسا فيه. فاقام رئيس الرشط يوسف عن 

حلام يف ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبري حلمه. ساقي ملك مرص وخبازه  

املحبوسان يف بيت السجن. فدخل يوسف اليهام يف الصباح ونظرمها واذا مها مغتاّمن. فسأل خصّيي  

ذا وجهاكام مكّمدان اليوم. فقاال له حلمنا حلام وليس  فرعون اللذين معه يف حبس بيت سيده قائال ملا 

من يعربه. فقال هلام يوسف أليست هلل التعابري. قصا عيّل فقّص رئيس السقاة حلمه عىل يوسف وقال  

له كنت يف حلمي واذا كرمة امامي. ويف الكرمة ثالثة قضبان. وهي اذ أفرخت طلع زهرها وانضجت  

 ورد. . ( إىل آخر ما  عناقيدها عنبا. 
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أغلق الكتاب املقدس، وقال: القرآن يتناول نفس املشهد، ولكنه يتناوله بصورة مغايرة متاما..  

فبينام يركز املشهد التوراة عىل األحداث يف حد ذاهتا، فيفصل يف ذكر األحالم وأخبار احلاملني، ويف  

هلل، وكأن القصة ليس هلا  النتيجة النهائية التي تتوافق مع تعبري يوسف، وال يذكر يف كل هذا الزخم ا 

 من هدف إال األحداث التي حتملها. 

بينام القرآن خيالف ذلك، فيمأل القصة بذكر اهلل، ليقرب القلوب منه، ويبني الشخصية السوية  

َوَدَخَل َمَعه    }عىل التعرف عليه.. اسمع ملا يقول القرآن.. أخرج مصحفا من حمفظته، وراح يقرأ: 

ْجَن َفَتَياِن َقا  ل  الطَّ السِّ ْبزًا َتْأك  ا ِإينِّ َأَرايِن َأْعرِص  مَخْرًا َوَقاَل اآلَخر  ِإينِّ َأَرايِن َأمْحِل  َفْوَق َرْأيِس خ  َ مه  رْي   َل َأَحد 

ا َنَراَك ِمْن امْل ْحِسننَِي    (  36)يوسف: {ِمْنه  َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَّ

خترص من ذكر احللم ليرتك احلصة األكرب  نظر إيل، وقال: لقد اكتفى القرآن هبذا املوجز امل 

اَم ِبَتْأِويِلِه َقْبَل َأْن   }لإليامن.. اسمع ما ذكره يوسف إجابة هلام:  ْرَزَقانِِه ِإالَّ َنبَّْأت ك  اَم َطَعاٌم ت  َقاَل ال َيْأِتيك 

َة َقْوٍم ال ي   اَم مِمَّا َعلََّمنِي َريبِّ ِإينِّ َتَرْكت  ِملَّ اَم َذلِك  وَن ) َيْأِتَيك  ْم َكاِفر  ْم ِباآلِخَرِة ه  َبْعت   37ْؤِمن وَن ِباهللَِّ َوه  ( َواتَّ

 َذلَِك ِمْن َفْضِل اهللَِّ
ٍ
ء َك ِباهللَِّ ِمْن يَشْ وَب َما َكاَن َلَنا َأْن ن رْشِ َة آَبائِي إِْبَراِهيَم َوِإْسَحَق َوَيْعق   َعَلْيَنا َوَعىَل  ِملَّ

وَن ) النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّا  ر  ق وَن َخرْيٌ َأْم اهللَّ  اْلَواِحد   38ِس ال َيْشك  َتَفرِّ ْجِن َأَأْرَباٌب م  ( َيا َصاِحَبِي السِّ

ار  )  ْلَطانٍ 39اْلَقهَّ ْم َما َأنَزَل اهللَّ  هِبَا ِمْن س  ك  وَها َأْنت ْم َوآَباؤ  ْيت م  وِنِه ِإالَّ َأْساَمًء َسمَّ وَن ِمْن د   ِإْن  ( َما َتْعب د 

ين  اْلَقيِّم  َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعلَ احْل   اه  َذلَِك الدِّ وا ِإالَّ ِإيَّ وَن ) ْكم  ِإالَّ هلِلَِّ َأَمَر َأالَّ َتْعب د   ()يوسف( 40م 

أرأيت.. أربع آيات تتحدث عن اهلل والتعريف به وحتبيب القلوب فيه، ليعود بعدها ليفرس احللم  

َيا َصاِحَبِي    }ن كل تلك التفاصيل التي ساقها الكتاب املقدس.. اسمع: يف آية واحدة، ويكتفي هبا ع 

ل  الطَّرْي  ِمْن َرْأِسِه ق يِضَ  ا اآلَخر  َفي ْصَلب  َفَتْأك  ه  مَخْرًا َوَأمَّ اَم َفَيْسِقي َربَّ ك  ا َأَحد  ْجِن َأمَّ ِذي ِفيِه  السِّ األَْمر  الَّ

 (  41)يوسف:   {َتْسَتْفِتَيانِ 

قال: يف مجيع قصص القرآن نجد هذا األسلوب.. القرآن ال يقصص القصص  سكت قليال، ثم  

ألجل القصص، وإنام ألجل تثبيت قضايا اإليامن.. هو يتخذ من القص الذي تشتهيه النفوس وسيلة  
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 جلذهبا إىل اإليامن. 

ويف األحكام نجد نفس األسلوب.. وتستطيع أن جتري مقارنة بسيطة بني النصوص التي  

 م الطالق يف الكتاب املقدس، وبني مثيلتها يف القرآن. وردت يف أحكا 

اذا اخذ رجل امرأة وتزوج هبا فان مل جتد نعمة    1(:)  5- 1/ 24ففي الكتاب املقدس، ويف )تثنية:  

ومتى   يف عينيه النه وجد فيها عيب يشء وكتب هلا كتاب طالق ودفعه اىل يدها واطلقها من بيته 

فان ابغضها الرجل االخري وكتب هلا كتاب طالق    خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر 

ودفعه اىل يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل االخري الذي اختذها له زوجة  ال يقدر زوجها  

االول الذي طلقها ان يعود ياخذها لتصري له زوجة بعد ان تنجست. الن ذلك رجس لدى الرب.  

اهلك نصيبا اذا اختذ رجل امرأة جديدة فال خيرج يف    فال جتلب خطية عىل االرض التي يعطيك الرب 

 اجلند وال حيمل عليه امر ما. حرا يكون يف بيته سنة واحدة ويرّس امرأته التي اخذها ( 

أرأيت.. الكتاب املقدس ينص عىل األحكام كام تنص عليها مجيع قوانني الدنيا.. وإذا ذكر اهلل  

ذكره بعنرصية مقيتة:) الن ذلك رجس لدى الرب. فال جتلب خطية عىل االرض التي يعطيك الرب  

 هلك نصيبا (  إ 

  }ا.. اسمع: بينام القرآن يتناول مسائل الطالق بتفصيل كثري، ويربطها باإليامن ربطا وثيق 

لُّ هَل نَّ َأْن َيْكت ْمَن َما َخَلَق اهللَّ  يِف أَ 
 َوال حَيِ

ٍ
وء ر  ِسِهنَّ َثالَثَة ق  بَّْصَن بَِأنف  ْؤِمنَّ  َوامْل َطلََّقات  َيرَتَ نَّ ي  ْرَحاِمِهنَّ ِإْن ك 

ِهنَّ يِف َذلَِك ِإْن أَ  نَّ َأَحقُّ ِبَردِّ وَلت ه  ع  وِف  ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوب  ِذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعر  وا ِإْصالحًا َوهَل نَّ ِمْثل  الَّ َراد 

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللَّ  َعِزيٌز َحِكيٌم )  يٌح ِبِإْحَساٍن  228َولِلرِّ وٍف َأْو َترْسِ َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعر  ( الطَّالق  َمرَّ

وا مِمَّا آَتيْ  ذ  ْم َأْن َتْأخ  لُّ َلك 
وَد  َوال حَيِ د  ِقياَم ح  وَد اهللَِّ َفإِْن ِخْفت ْم َأالَّ ي  د  ِقياَم ح  اَفا َأالَّ ي  نَّ َشْيئًا ِإالَّ َأْن خَيَ وه  ت م 

وَد اهللَِّ د  وَها َوَمْن َيَتَعدَّ ح  ود  اهللَِّ َفال َتْعَتد  د  َناَح َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت ِبِه تِْلَك ح  ْم   َفأ ْوَلِئَك ه  اهللَِّ َفال ج 

املِ وَن )  َناَح َعَلْيِهاَم  229الظَّ ه  َفإِْن َطلََّقَها َفال ج  لُّ َله  ِمْن َبْعد  َحتَّى َتنِكَح َزْوجًا َغرْيَ
َأْن  ( َفِإْن َطلََّقَها َفال حَتِ

َبيِّن َها لَِقْوٍم يَ  ود  اهللَِّ ي  د  وَد اهللَِّ َوِتْلَك ح  د  ِقياَم ح  اَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ي  وَن ) َيرَتَ ْقت ْم النَِّساَء  230ْعَلم  ( َوِإَذا َطلَّ
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وا   ارًا لَِتْعَتد  نَّ رِضَ وه  ِْسك  وٍف َوال مت  نَّ ِبَمْعر  وه  ح  وٍف َأْو رَسِّ نَّ ِبَمْعر  وه  نَّ َفَأْمِسك  َوَمْن َيْفَعْل  َفَبَلْغَن َأَجَله 

واً  ز  وا آَياِت اهللَِّ ه  ْم ِمْن اْلِكَتاِب  َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسه  َوال َتتَِّخذ  ْم َوَما َأنَزَل َعَلْيك  وا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيك  ر   َواْذك 

 َعِليٌم ) 
ٍ
ء لِّ يَشْ وا َأنَّ اهللََّ ِبك  وا اهللََّ َواْعَلم  ق  ْم ِبِه َواتَّ ْكَمِة َيِعظ ك 

ْقت ْم النَِّساَء َفَبَلْغَن  231َواحْلِ ( َوِإَذا َطلَّ

ل وه   نَّ َفال َتْعض  ْم  َأَجَله  وِف َذلَِك ي وَعظ  ِبِه َمْن َكاَن ِمْنك  ْم ِبامْلَْعر  نَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْينَه  نَّ َأْن َينكِْحَن َأْزَواَجه 

وَن )  ْم َوَأْطَهر  َواهللَّ  َيْعَلم  َوَأْنت ْم ال َتْعَلم  ْم َأْزَكى َلك  ْؤِمن  ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلِك   )البقرة( {( 232ي 

أيت الفرق.. ال يكاد يمر سطر من سطور هذه اآليات إال وهو يذكر اهلل، ويذكر به، وهو  هل ر 

يذكر بإله العاملني ال إله إرسائيل، وهو يصف اهلل باألوصاف التي حتبب القلوب فيه، وتربط  

 الشخصية به. 

 وهكذا يف مجيع أحكام القرآن.. وهكذا يف مجيع أحكام الكتاب املقدس. 

مناسبة ليعرف باهلل، ويكون الشخصية السوية عىل أساسه، بينام يتيه الكتاب    القرآن يستغل كل 

 املقدس يف جزئيات األحكام وتفاصيلها. 

 البعد األخالقي: 

 قلت: عرفت ما تريد من البعد اإليامين.. فام تريد من البعد األخالقي؟ 

نفسها ومع العالقات  قال: أنت تعلم أن األخالق هي تنظيم سلوك النفس بحيث تنسجم مع 

 التي ترتبط هبا. 

قلت: أجل.. وقد أحسنت يف ذكرك النسجام النفس مع نفسها.. فأول اخللق يبدأ من النفس  

 ومع النفس.. ومن مل يتخلق مع نفسه مل يتخلق مع غريها. 

 قال: أجل.. ولكن الشأن ليس يف تعريف اخللق، وإنام يف تربية النفس عليه. 

 ب املقدس ما يكفي هلذه الناحية؟ قلت: أال ترى يف الكتا 

قال: أصدقك يف هذا البعد كام صدقتك يف ذلك البعد.. لست أدري أي شخصية أخالقية  
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 يمكن للكتاب املقدس أن يؤسسها؟ 

 قلت: ما الذي تقصد؟ 

قال: يف الكتاب املقدس نامذج متناقضة.. ولست أدري أهيا يصلح ألن يكون حمل قدوة.. فهناك  

د حتى برصه، وهناك املنحرف الذي ال ينجو منه حتى حمارمه.. وهناك املسامل..  العفيف الذي ال يم 

 وهناك املحارب الظامل..  

 قلت: هذه نامذج الناس.. وال بد أن يتحدث الكتاب املقدس عنها مجيعا. 

 قال: ليس العيب يف أن يتحدث عنها.. ولكن العيب يف أن يثني عليها.. بل يدعو هلا. 

 ذا درسنا للطالب نموذج شمشون.. فام تراه خيرج لنا؟ سكت قليال، وقال: إ 

 مل أدر بام أجيبه، فقال: سيخرج لنا طلبة يامرسون ما يامرسه الفتوة. 

 قلت: فدرسوهم نامذج أخرى. 

قال: كل نموذج ندرسه نجد فيه من العيوب ما حيول بيننا وبني اعتباره نموذجا مثاليا لصاحب  

ال نجد يف الكتاب املقدس احرتاما لألخالق، وال تعظيام هلا، وال  اخللق الرفيع.. باإلضافة إىل ذلك 

 تبينا لسبيل حتصيلها، وال ذكرا آلحاد أفرادها مما يمأل النفس هبا. 

 قلت: هذه األمور مما جيتهد فيه العقل.. وال عالقة للكتاب املقدس بمثل هذا. 

ة يف األخالق.. فهو  قال: ولكني رأيت كتاب املسلمني.. القرآن.. وكأنه مدرسة متكامل 

 يعظمها، وحيرتمها، ويصف هبا املقربني الصاحلني. 

 وهو ال يكتفي بذلك، بل يضم إليها التعريف بآحاد األخالق، وتبيني كيفية حتصيلها. 

لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره، وأعدت قراءته مرات عديدة، فلم أجد فيه إال تعليم الكامل  

 ه. اخللقي، بل مترين النفس علي 

لست أدري كيف قلت له من غري أن أشعر: حدثني عن األخالق يف القرآن كام حدثتني عن  

 اإليامن يف القرآن. 
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قال: أول ما يشدك يف القرآن من تعظيمه للخلق هو ما ورد فيه من الثناء عىل حممد بحسن  

َوِإنََّك َلَعىَل    }لتحصيل معناها: اخللق.. إنك جتد فيه هذه اآلية العظيمة التي جتعل من كل قلب متلهفا  

ل ٍق َعِظيمٍ   ( 4)القلم:   خ 

وهلذا صار مقياس الكامل عند املسلمني هو حسن اخللق.. فنبيهم يقول هلم:)  خياركم   

، ويقول هلم:) إن من أكمل املؤمنني إيامنا  أحسنهم خلقا، وخياركم  خياركم  ( 1) أحاسنكم أخالقا ( 

هلم:) إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة  أحاسنكم أخالقا وإن  ، ويقول  ( 2) لنسائهم ( 

من أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون ( قالوا:) يا رسول اهلل  

 ( 3) قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فام املتفيهقون ( قال:) املتكربون ( 

األجور العظيمة من نصيب من حسن خلقه، فيقول:) ما من يشء  وجيعل الدرجات العليا و 

،  ( 4) أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهلل تعاىل ليبغض الفاحش البذيء ( 

ويقول:) أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة  ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك  

، بل أخرب حممد أن )  املؤمن ليدرك  ( 5) يبيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه ( الكذب وإن كان مازحا، و 

 ( 6) بحسن خلقه درجة الصائم القائم ( 

 حتدثني عن القرآن ال عن أقوال حممد.   ن قلت: طلبت منك أ 

قال: أقوال حممد تفسري للقرآن وبيان له.. بل كان حممد بسلوكه ينهج هنج القرآن، وحياول أن  

 
  أمحد.رواه    ( 1)

 رواه الرتمذي.         ( 2)

 رواه الرتمذي.   ( 3)

 رواه الرتمذي.      ( 4)

 رواه الطرباين.   ( 5)

 رواه أبو داود.   ( 6)
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 ملثايل الذي تطبق به تعاليم القرآن. يكون النموذج ا 

 ومع ذلك سأذكر لك من القرآن ما تقر به عينك: 

إن القرآن ال يتعامل مع األخالق كام يتعامل معها الفالسفة وعلامء النفس ممن هيتمون  

بتأصيلها.. القرآن ال هيتم بالتأصيل بقدر ما هيتم بغرس بذور األخالق لتنمو بعد ذلك طيبة يانعة..  

هذا النص الذي يريد أن يريب نموذج اإلنسان املثايل الذي يفي بنذره وعهوده، والذي يبذل  اسمع 

 ماله يف سبيل معونة غريه من غري أن ينتظر منهم جزاء وال شكورا..  

إن القرآن يلتف حول رغبات النفس ورهباهتا لرييب فيها هذه األخالق الرفيعة.. اسمع اآليات  

َها َكاف وًرا )  }عانيها: وحاول أن تتخيلها، وتعيش م  ب وَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاج  ( َعْيًنا  5إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

وهَنَا َتْفِجرًيا )  ر  َفجِّ ب  هِبَا ِعَباد  اهللَِّ ي  ْسَتِطرًيا ) 6َيرْشَ ه  م  اف وَن َيْوًما َكاَن رَشُّ (  7( ي وف وَن ِبالنَّْذِر َوخَيَ

َعاَم َعىَل  وَن الطَّ ْطِعم  بِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتياًم َوَأِسرًيا )   َوي  ْم َجَزاًء َواَل  8ح  ْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ن ِريد  ِمنْك  ك  اَم ن ْطِعم  ( إِنَّ

وًرا )  ك  َنا َيْوًما َعب وًسا َقْمَطِريًرا ) 9ش  ْم َنرْضَ 10( ِإنَّا َنَخاف  ِمْن َربِّ اه  م  اهللَّ  رَشَّ َذلَِك اْلَيْوِم َوَلقَّ ًة  ( َفَوَقاه 

وًرا )  وا َجنًَّة َوَحِريًرا ) 11َورس   ْم ِباَم َصرَب  تَِّكِئنَي ِفيَها َعىَل اأْلََرائِِك اَل َيَرْوَن ِفيَها َشْمًسا  12( َوَجَزاه  ( م 

َها َتْذلِياًل ) 13َواَل َزْمَهِريًرا )  َلْت ق ط وف  لِّ َا َوذ  ٍة  ( َوي َطاف  َعَلْيِهمْ 14( َوَداِنَيًة َعَلْيِهْم ظاَِلهل   ِبَآنَِيٍة ِمْن ِفضَّ

وَها َتْقِديًرا ) 15َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَر )  ر  ٍة َقدَّ َها  16( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ ْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاج  ( َوي 

ى َسْلَسِبياًل ) 17َزْنَجِبياًل )  َلَّ 18( َعْيًنا ِفيَها ت َسمَّ ْم  ( َوَيط وف  َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خم  ْم َحِسْبَته  وَن ِإَذا َرَأْيَته  د 

ًؤا َمْنث وًرا )  ْؤل  ْلًكا َكِبرًيا ) 19ل  ٌق  20( َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعياًم َوم  رْضٌ َوإِْسَترْبَ ٍس خ  ْند  ْم ِثَياب  س  ( َعالَِيه 

وًرا )  اًبا َطه  ْم َرهبُّ ْم رَشَ ٍة َوَسَقاه  لُّوا َأَساِوَر ِمْن فِضَّ ْم  21َوح  ْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعي ك  ( ِإنَّ َهَذا َكاَن َلك 

وًرا )   ()اإلنسان( 22َمْشك 

لقد اكتنف تلك األخالق الرفيعة التي ذكرها القرآن ترغيب وترهيب لتنطلق النفس من نفسها،  

 ومن قناعاهتا اإليامنية لتامرس اخللق من غري أن تنتظر من أحد جزاء وال شكورا. 

ذي حيتل فيه الباذلون املضحون املؤثرون قمم الكامل اإلنساين بالنظرة  واسمع هذا النص ال 
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وَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ َوِرْضوَ  }القرآن..  ْم َيْبَتغ  وا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ ِذيَن أ ْخِرج   امْل َهاِجِريَن الَّ
ِ
َقَراء اًنا  لِْلف 

م    وَله  أ وَلِئَك ه  وَن اهللََّ َوَرس  اِدق وَن ) َوَيْنرص   بُّوَن َمْن  8الصَّ
ِ ياَمَن ِمْن َقْبِلِهْم حي  اَر َواإْلِ وا الدَّ ء  ِذيَن َتَبوَّ ( َوالَّ

ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِمْ  وَن َعىَل َأْنف  ْؤِثر  وِرِهْم َحاَجًة مِمَّا أ وت وا َوي  د  وَن يِف ص   َخَصاَصٌة  َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل جَيِد 

حَّ َنفْ  وَن ) َوَمْن ي وَق ش  م  امْل ْفلِح   )احلرش( {( 9ِسِه َفأ وَلئَِك ه 

فالصدق والفالح ـ حسب هذه اآليات ـ حمصور يف أولئك الباذلني املضحني الذين ضحو  

 برغباهتم الشخصية من أجل القيم التي يؤمنون هبا. 

األخالق بأكمل  وهكذا يف كل القرآن..ال نجد الثناء إال عىل النامذج الرفيعة التي متثلت فيها 

إِنَّ امْل ْسِلِمنَي َوامْل ْسِلاَمِت َوامْل ْؤِمننَِي َوامْل ْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت   }مظاهرها.. اسمع هذه اآلية: 

قِ  اِبَراِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َوامْل َتَصدِّ اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َقاِت  َوالصَّ نَي َوامْل َتَصدِّ

اِكَراِت   اِكِريَن اهللََّ َكِثرًيا َوالذَّ ْم َواحْلَاِفَظاِت َوالذَّ وَجه  اِئاَمِت َواحْلَاِفِظنَي ف ر  اِئِمنَي َوالصَّ َأَعدَّ اهللَّ  هَل ْم  َوالصَّ

 (  35َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظياًم )األحزاب: 

صحاب األخالق الرفيعة، وال بتلك األجور التي  بل إن القرآن ال يكتفي بذلك الثناء عىل أ 

 يدخرها هلم.. بل خيرب أن حمبة اهلل قارصة عىل هؤالء.  

ففي القرآن اآليات الكثرية الدالة عىل حب اهلل لعباده الصاحلني، وذكر األوصاف التي استحقوا  

 هبا تلك املحبة الرشيفة، ويف ذلك أعظم ترغيب يف تلك األخالق. 

َوَأْحِسن وا إِنَّ اهللََّ    }األوصاف صفة اإلحسان اجلامعة جلميع جمامع اخلري..  ويرتبع عرش هذه 

بُّ امْل ْحِسننَِي( )البقرة: 
ِ  َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن     }(..  195حي 

ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
اء َّ وَن يِف الرسَّ ْنِفق  ِذيَن ي  الَّ

بُّ امْل ْحِسنِ 
ِ ْسَن َثَواِب اآْلِخَرِة َواهللَّ      }(.. 134نَي( )آل عمران: النَّاِس َواهللَّ  حي  ْنَيا َوح  م  اهللَّ  َثَواَب الدُّ َفآَتاه 

بُّ امْل ْحِسننَِي( )آل عمران: 
ِ بُّ امْل ْحِسننَِي( )املائدة:    }(.. 148حي 

ِ ْم َواْصَفْح إِنَّ اهللََّ حي     }(.. 13َفاْعف  َعنْه 

ِذيَن آَمن وا   احِلَاِت ث مَّ  َلْيَس َعىَل الَّ َقْوا َوآَمن وا َوَعِمل وا الصَّ وا ِإَذا َما اتَّ َناٌح ِفياَم َطِعم  احِلَاِت ج  َوَعِمل وا الصَّ

بُّ امْل ْحِسننَِي( )املائدة: 
ِ َقْوا َوَأْحَسن وا َواهللَّ  حي  َقْوا َوآَمن وا ث مَّ اتَّ  ( 93اتَّ
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، واملحسن هو الذي  ( 1) يل حيب اجلامل( والرس يف هذه املحبة ما وضحه حممد بقوله:) إن اهلل مج 

َهْل   }اكتمل مجال روحه حتى صار جمالة للحق، وصار بذلك أهال ملحبة احلق، كام ورد يف القرآن: 

( )الرمحن:  ْحَسان  ْحَساِن ِإالَّ اأْلِ لِلَِّذيَن َأْحَسن وا احْل ْسنَى َوِزَياَدٌة َوال َيْرَهق    }(، وفيه: 60َجَزاء  اأْلِ

مْ  وَهه  ج  وَن( )يونس:   و  ْم ِفيَها َخالِد  ٌة أ وَلِئَك َأْصَحاب  اجْلَنَِّة ه   ( 26َقرَتٌ َوال ِذلَّ

بُّ    }ومن أوصاف املحبوبني التوبة والطهارة، لقد جاء يف القرآن: 
ِ اِبنَي َوحي  بُّ التَّوَّ

ِ إِنَّ اهللََّ حي 

ِريَن( )البقرة:  ْم ِفيِه َأَبدًا مَلَ   }(.. 222امْل َتَطهِّ وَم  ال َتق  ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتق  َس َعىَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ ْسِجٌد أ سِّ

ِريَن( )التوبة:  بُّ امْل طَّهِّ
ِ وا َواهللَّ  حي  ر  بُّوَن َأْن َيَتَطهَّ

ِ  ( 108ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل حي 

َواتََّقى َفِإنَّ اهللََّ    َبىَل َمْن َأْوىَف بَِعْهِدهِ   }ومن أوصاف املحبوبني صفة التقوى احلاجزة عن املعصية..  

بُّ امْل تَِّقنَي( )آل عمران: 
ِ وا     }(.. 76حي  َظاِهر  ْم َشْيئًا َومَلْ ي  وك  ص  ِكنَي ث مَّ مَلْ َيْنق  ْم ِمَن امْل رْشِ ِذيَن َعاَهْدت  ِإالَّ الَّ

 ِ هِتِْم إِنَّ اهللََّ حي  دَّ ْم ِإىَل م  ْم َأَحدًا َفَأمِتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَده  ِكنَي     }(.. 4بُّ امْل تَِّقنَي( )التوبة: َعَلْيك  رْشِ ون  لِْلم  َكْيَف َيك 

مْ  وا َلك  ْم ِعْنَد امْلَْسِجِد احْلََراِم َفاَم اْسَتَقام  ِذيَن َعاَهْدت  ولِِه ِإالَّ الَّ وا هَل ْم ِإنَّ   َعْهٌد ِعْنَد اهللَِّ َوِعنَْد َرس  َفاْسَتِقيم 

بُّ امْل تَِّقنَي( )الت 
ِ  ( 7وبة: اهللََّ حي 

َا َأَصاهَب ْم يِف    }ومن أوصاف املحبوبني الصرب: 
يُّوَن َكِثرٌي َفاَم َوَهن وا ملِ ْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعه  ِربِّ َوَكَأيِّ

اِبِريَن( )آل عمران:  بُّ الصَّ
ِ وا َوَما اْسَتَكان وا َواهللَّ  حي  ف   ( 146َسِبيِل اهللَِّ َوَما َضع 

ْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب     }ل عىل اهلل: ومن أوصاف املحبوبني التوك  َفِباَم َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت هَل ْم َوَلْو ك 

ْل َعىَل  ْم يِف اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْم َواْسَتْغِفْر هَل ْم َوَشاِوْره  وا ِمْن َحْولَِك َفاْعف  َعْنه   اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ  اَلْنَفضُّ

بُّ ا 
ِ ِلنَي( )آل عمران: حي   ( 159مْل َتَوكِّ

بُّ    }ومن أوصاف املحبوبني القسط:: 
ِ ْم ِباْلِقْسِط إِنَّ اهللََّ حي  ْم َبْيَنه  َوِإْن َحَكْمَت َفاْحك 

وك    }(.. 42امْل ْقِسِطنَي()املائدة:  ِْرج  يِن َومَلْ خي  ْم يِف الدِّ َقاِتل وك  ِذيَن مَلْ ي  م  اهللَّ  َعِن الَّ ْم  ال َيْنَهاك  ْم ِمْن ِدَياِرك 

بُّ امْل ْقِسِطنَي( )املمتحنة: 
ِ ْقِسط وا ِإَلْيِهْم إِنَّ اهللََّ حي  ْم َوت  وه   ( 8َأْن َترَبُّ
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ِذيَن    }ومثل ذلك ما ورد من النصوص التي تبني األمور التي ال حيبها اهلل:  َوَقاتِل وا يِف َسِبيِل اهللَِّ الَّ

وا ِإنَّ  ْم َوال َتْعَتد  َقاِتل وَنك  بُّ امْل ْعَتِديَن( )البقرة: ي 
ِ َوِإَذا َتَوىلَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لِي ْفِسَد  }(..   190 اهللََّ ال حي 

بُّ اْلَفَساَد( )البقرة: 
ِ ْلَِك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواهللَّ  ال حي  َدَقاِت    }(..  205ِفيَها َوهي  ْريِب الصَّ با َوي  َيْمَحق  اهللَّ  الرِّ

 ِ اٍر َأِثيٍم( )البقرة: َواهللَّ  ال حي  لَّ َكفَّ بُّ   }(.. 276بُّ ك 
ِ ْوا َفِإنَّ اهللََّ ال حي  وَل َفِإْن َتَولَّ س  وا اهللََّ َوالرَّ ْل َأِطيع  ق 

ِ   }(..  32اْلَكاِفِريَن( )آل عمران:  ْم َواهللَّ  ال حي  وَره  يِهْم أ ج  احِلَاِت َفي َوفِّ ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ ا الَّ بُّ  َوَأمَّ

املنَِِي( )آل عمران:  ْرَبى  }(.. 57الظَّ وا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَسانًا َوبِِذي اْلق  ك  وا اهللََّ َوال ت رْشِ َواْعب د 

ِبيِل وَ  اِحِب ِباجْلَْنِب َواْبِن السَّ ْرَبى َواجْلَاِر اجْل ن ِب َوالصَّ َما َمَلَكْت  َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلق 

ورًا( )النساء:  َْتاالً َفخ  بُّ  َمْن َكاَن خم 
ِ ْم إِنَّ اهللََّ ال حي  ْم  }(..  36َأْياَمن ك  َسه  َتان وَن َأْنف  ِذيَن خَيْ اِدْل َعِن الَّ َ َوال جت 

انًا َأِثياًم( )النساء:  بُّ َمْن َكاَن َخوَّ
ِ بُّ اهللَّ  اجْلَهْ  }(.. 107إِنَّ اهللََّ ال حي 

ِ  ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن  ال حي 
ِ
وء َر ِبالسُّ

ْم    }(..  148ظ ِلَم َوَكاَن اهللَّ  َسِميعًا َعِلياًم( )النساء:  وا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللَّ  َلك  م  رِّ َ ِذيَن آَمن وا ال حت  َا الَّ َيا َأهيُّ

بُّ امْل ْعَتِديَن( )املائدة: 
ِ وا ِإنَّ اهللََّ ال حي  ل وا    }(..  87َوال َتْعَتد  لِّ َمْسِجٍد َوك  ْم ِعْنَد ك  وا ِزيَنَتك  ذ  َيا َبنِي آَدَم خ 

ِفنَي( )ألعراف:  بُّ امْل رْسِ
ِ ف وا إِنَّه  ال حي  ب وا َوال ت رْسِ بُّ    }(..  31َوارْشَ

ِ ْفَيًة ِإنَّه  ال حي  عًا َوخ  ْم َترَضُّ وا َربَّك  اْدع 

 (  55امْل ْعَتِديَن( )ألعراف: 

ذلك، بل يضع أصول األخالق التي جتمع فروعها، وأول ما يفاجئنا يف  والقرآن ال يكتفي بكل  

ْرِف    }: مكارم األخالق هذه اآلية التي جتتمع فيها مجيع  القرآن من هذه األصول هو   ْر ِباْلع  ِذ اْلَعْفَو َوْأم  خ 

 ( 199)ألعراف:   َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ 

وقد حاول علامء املسلمني انطالقا من هذا أن يبينوا وجه انحصار األخالق يف هذه األصول،  

القرطبي:) هذه اآلية من ثالث كلامت، تضمنت قواعد الرشيعة يف املأمورات واملنهيات.  فقال 

ِذ اْلَعْفَو    }فقوله:  ذلك من    دخل فيه صلة القاطعني، والعفو عن املذنبني، والرفق باملؤمنني، وغري   {خ 

ْرِف  }أخالق املطيعني. ودخل يف قوله:  ْر ِباْلع  صلة األرحام، وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام،   { َوْأم 

احلض عىل التعلق   {  َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ  }وغض األبصار، واالستعداد لدار القرار. ويف قوله: 
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اء، ومساواة اجلهلة األغبياء، وغري  بالعلم، واإلعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفه 

   ( 1) ذلك من األخالق احلميدة واألفعال الرشيدة ( 

اَم   }ومن اآليات اجلامعة أصول األخالق ما جاء يف القرآن يف ذكر أوصاف املؤمنني:  ِإنَّ

وا ِبأَ  ولِِه ث مَّ مَلْ َيْرَتاب وا َوَجاَهد  ِذيَن آَمن وا ِباهللَِّ َوَرس  م   امْل ْؤِمن وَن الَّ ِسِهْم يِف َسِبيِل اهللَِّ أ وَلِئَك ه  ْم َوَأْنف 
ْمَواهِلِ

اِدق ونَ   ( 15)احلجرات:   الصَّ

وقد انطلق الغزايل.. وهو عامل األخالق املسلم.. من هذه اآلية ليبني األصول التي جتتمع فيها  

العقل ومنتهى  األخالق، فقال:) فاإليامن باهلل وبرسوله من غري ارتياب هو قّوة اليقني، وهو ثمرة 

احلكمة، واملجاهدة باملال هو السخاء الذي يرجع إىل ضبط قوة الشهوة، واملجاهدة بالنفس هي  

 الشجاعة التي ترجع إىل استعامل قّوة الغضب عىل رشط العقل وحّد االعتدال (   

وبام أن األخالق تعني التوازن بني لطائف النفس وطاقاهتا، فإنا نرى القرآن حيض عىل  

االعتدال.. وكمثال قرآين عىل ذلك موقف القرآن من أكل الشهوات أو استعامهلا، والذي تنشأ عنه  

األخالق اخلاصة هبذه القوة من قوى اإلنسان، فقد ورد ذكره يف القرآن الكريم مقيدا بام يمنعه من  

وَشاٍت   }الطغيان:  وَشاٍت َوَغرْيَ َمْعر  ِذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعر  َو الَّ ْيت وَن    َوه  ل ه  َوالزَّ َْتِلفًا أ ك  ْرَع خم  َوالنَّْخَل َوالزَّ

ه  َيْوَم َحَصاِدِه َوال ت رْسِ  ل وا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآت وا َحقَّ َتَشاِبٍه ك  َتَشاهِبًا َوَغرْيَ م  اَن م  مَّ بُّ  َوالرُّ
ِ ف وا ِإنَّه  ال حي 

ِفنيَ   ( 141)األنعام:   امْل رْسِ

دعوة لألكل تنايف ما يدعو إليه الرهبان من اجلوع، ولكنها ال تنسجم كذلك مع    ففي هذه اآلية 

ما يدعوا إليه أهل الشهوات من االقتصار عىل األكل املجرد، بل تضم إليه أمرين: األول عدم  

اإلرساف، حتى ال ينمي هذا األكل يف اإلنسان أخالق اليهيمية التي ال تبايل ما تأكل، وال كيف تأكل،  

ف وا ِإنَّه    }ما نص عليه القرآن:  وهذا  ب وا َوال ت رْسِ ل وا َوارْشَ لِّ َمْسِجٍد َوك  ْم ِعْنَد ك  وا ِزيَنَتك  ذ  َيا َبنِي آَدَم خ 

ِفنيَ  بُّ امْل رْسِ
ِ  (  31)ألعراف:   ال حي 
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والثاين البذل، وعدم نسيان املحتاجني، ألن الشهوة قد تولد احلرص املولد للبخل، فلذلك  

 ة بالبذل. تعارض الشهو 

َوال   }ومن األمثلة ـ كذلك ـ ما ورد يف القرآن من احلض يف وقت واحد عىل اإلنفاق والتقتري: 

وراً  َد َمل ومًا حَمْس  لَّ اْلَبْسِط َفَتْقع  ْطَها ك  ن ِقَك َوال َتْبس  َعْل َيَدَك َمْغل وَلًة ِإىَل ع  (، فغل اليد  29)االرساء:   جَتْ

إىل العنق يولد صفة البخل، وهي من رش الصفات، وبسط اليد كل البسط، قد يولد الفاقة والفقر،  

 وهو كذلك منبع من منابع االنحراف. 

وبام أن األخالق حتتاج إىل ضوابط حتميها من من طريف اإلفراط والتفريط، وجتعلها متناسقة مع  

عرب القرآن  ا جانب عىل جانب بحيث يؤثر ذلك يف مجاله وكامله، فقد بعضها البعض، فال يطغى فيه 

إِنَّ    }عن هذه الضوابط التي حتمي األخالق بمصطلح ) االستقامة(، الذي ورد يف مواضع متعددة من القرآن: 

ل  َعَلْيِهم  امْلَالئَِكة  َأالَّ  وا َتَتَنزَّ َنا اهللَّ  ث مَّ اْسَتَقام  وا َربُّ ِذيَن َقال  ْنت ْم   الَّ ِتي ك  وا ِباجْلَنَِّة الَّ َزن وا َوَأْبرِش  اف وا َوال حَتْ خَتَ

ونَ  َزن ونَ  }، ( 30)فصلت:  ت وَعد  ْم حَيْ وا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ه  َنا اهللَّ  ث مَّ اْسَتَقام  وا َربُّ ِذيَن َقال    ِإنَّ الَّ

وا َعىَل الطَِّريَقةِ   }، ( 13)االحقاف:  ِو اْسَتَقام  ْم َماًء َغَدقاً   َوَألَّ  ( 16)اجلـن:   أَلَْسَقْيَناه 

 البعد االجتامعي: 

 قلت: فام تريد بالبعد االجتامعي يف الرتبية؟ 

قال: هو البعد الذي هييء الفرد للتعايش اإلجيايب مع املجتمع.. وهو يقتيض السلوك األمثل  

 لعالقات االجتامعية (  الذي جيعل الفرد إلفا مألوفا، حمبا حمبوبا، وهو ما يطلق عليه ) آداب ا 

ويقتيض التأثري اإلجيايب يف املجتمع بخدمته وإفادته، وحماولة االستغناء عنه، وهو ما يطلق عليه  

 ) املسامهة يف التنمية االجتامعية (  

 قلت: هل ترى الكتاب املقدس اهتم هباتني الناحيتني؟ 

قال: يؤسفني أن أذكر لك بأنه يناقض ما تتطلبه هاتني الناحيتني.. فالسلوك الذي يظهر به من  
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 يعتربهم قدوة يتناىف مع السلوك االجتامعي السليم..  

فاملسيح الذي هو الرمز واملثال والنموذج األمثل.. يقوله الكتاب املقدس أقواال كثرية تتناىف مع  

 السلوك االجتامعي السليم: 

 (؟ 4:  2هيني أمه وسط احلضور، ويقول هلا:) مايل ولك يا إمرأة ( )يوحنا: فهو  

(؟.. وبقوله هلم:) أهيا  7: 3وهو هيني معلمي الرشيعة بقوله هلم:) يا أوالد األفاعي()متى: 

 (؟ 17:  23اجلهال العميان ()متى: 

(،  23: 16وهو هيني تالميذه، ويشتمهم، إذ قال لبطرس كبري احلواريني:) يا شيطان ( )متى: 

(.. مع أنه هو  25: 24وشتم آخرين منهم بقوله:) أهيا الغبيان، والبطيئا القلوب يف اإليامن ( )لوقا 

 (؟ 10:  8نفسه الذي قال هلم:) قد أعطى لكم أن تفهموا أرسار ملكوت اهلل ()لوقا:  

  وهو الذي يشتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده، وجعلتموه يشتمه يف بيته:) سأله فرييس 

أن يتغذى عنده، فدخل يسوع واتكأ، وأما الفرييس فلام رأى ذلك تعجب أنه مل يغتسل أواًل قبل  

الغداء، فقال له الرب:) أنتم اآلن أهيا الفريسيون تنقون خارج الكأس، وأما باطنكم فمملوء اختطافًا  

له: يا معلم، حني  وخبثًا يا أغبياء، ويل لكم أهيا الفريسيون (، فأجاب واحد من الناموسيني، وقال 

 (؟ 39:  11تقول هذا تشتمنا نحن أيضًا، فقال:) وويل لكم أنتم أهيا الناموسيون ( )إنجيل لوقا: 

 (؟   4:  10وهو الذي يطلب من تالميذه عدم إفشاء السالم يف الطريق)لوقا:  

 (؟ 6:  7وهو الذي يقول:) ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم قدام اخلنازير () متى: 

( أن إخوة املسيح طلبوا منه أن يصعد    3:  7و الذي يكذب عىل إخوته، كام يف إنجيل يوحنا) وه 

إيل عيد املظال عند اليهود، فرد عليهم قائاًل:) اصعدوا انتم إيل العيد، فأنا ال أصعد إيل هذا العيد.. وملا  

 صعد إخوته إيل العيد، صعد بعدهم يف اخلفية ال يف العالنية (؟ 

 سيح أوصانا بمحبة أعدائنا. قلت: ولكن امل 

قال: نعم.. هو أوصانا بذلك.. ولكنه قال يف نفس الوقت بكل قسوة:) أما أعدائي الذين مل  
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 ( 27:  19يريدوا أن أملك عليهم فأتوا هبم إىل هنا واذبحـوهم قدامي ( )لوقا:  

ببغض   نعم.. نحن نروي وصيته لنا بأعدائنا، ولكنا يف نفس الوقت نجعله يأمرنا بكل قسوة 

(:) إن جاء إيل أحد، ومل يبغض أباه وأمه وزوجته  26: 14أقرب الناس إلينا.. لقد جاء يف )لوقا: 

 وأوالده وإخوته وأخواته، بل نفسه أيضا، فال يمكنه أن يكون تلميذا يل (؟  

بل إنه يقول:) ال تظنوا أين جئت أللقي سالما عىل األرض. ما جئت أللقي سالما، بل  

:  10جعل اإلنسان عىل خالف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكنة مع محاهتا( )متى:  سيفا.فإين جئت أل 

34 ) 

بل جعله الكتاب املقدس يقول:) جئت أللقي عىل األرض نارا، فلكم أود أن تكون قد  

 ( 49:  12اشتعلت؟ ( )لوقا  

يلعن  الكتاب املقدس مل يكتف بكل ذلك، بل إنه جعلت املسيح يتجرد من أبسط مظاهر الرمحة ل 

شجرة مسكينة ال ذنب هلا سوى أهنا مل تثمر.. ومل تثمر من عندها، بل ألنه مل يكن وقت الثمر.. لقد  

(:) ويف الغد، بعدما غادروا بيت عنيا، جاع. وإذ رأى من بعيد شجرة تني  12: 11جاء يف )مرقس: 

الورق، ألنه ليس أوان   مورقة، توجه إليها لعله جيد فيها بعض الثمر. فلام وصل إليها مل جيد فيها إال 

 التني. فتكلم وقال هلا: ) ال يأكلن أحد ثمرا منك بعد إىل األبد(؟  

ومل يكتف بالشجر، بل راح يلحق األذى باحليوانات الربيئة.. بل يتسبب بمقتل ألفي حيوان يف  

(:) وكان هناك قطيع كبري من اخلنازير يرعى عند اجلبل،  11: 5وقت واحد.. كام يف )مرقس: 

ت  فتوسلت األرواح النجسة إىل يسوع قائلة: أرسلنا إىل اخلنازير لندخل فيها، فأذن هلا بذلك، فخرج 

األرواح النجسة ودخلت يف اخلنازير، فاندفع قطيع اخلنازير من عىل حافة اجلبل إىل البحرية، فغرق  

 فيها، وكان عدده نحو ألفني(؟  

أذكر أين درست النص عىل طاليب، فقال يل أحدهم بكل جرأة ما ذنب اخلنازير وصاحب  

 اخلنازير، حني أراد إخراج الشياطني من املجنون؟  
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 أمل يكن من األجدى إخراج الشياطني دون اإلرضار باخلنازير؟!   وقال يل آخر: 

 أما سائر الطالب، فضحكوا..  

 لقد شوه هذا النص وغريه كل ما نقوله هلم عن سامحة املسيح وسالم املسيح. 

 هذا بعض ما يف كتب البشارات..  

 أما العهد القديم.. فحدث وال حرج..  

 خاليا من مثل هذا؟ قلت: أعرف هذا وغريه.. فهل ترى القرآن  

قال: ليس خاليا فقط.. بل يف القرآن نظام اجتامعي متكامل خيدم كالم اجلانبني: السلوك  

 االجتامعي، واملسامهة االجتامعية. 

 قلت: فحدثني عن السلوك االجتامعي يف القرآن. 

قال: ذلك طويل.. ولكني سأقرأ لك فقط بعض اآليات التي تبني اهتامم القرآن باآلداب  

َك لِلنَّاِس َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحًا إِنَّ اهللََّ ال    }جتامعية.. لقد ورد يف موعظة لقامن: اال  ْر َخدَّ َوال ت َصعِّ

ورٍ  َْتاٍل َفخ  لَّ خم  بُّ ك 
ِ  ( 18)لقامن:   حي 

وورد يف القرآن التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب االجتامعية، كآداب االستئذان، كام يف هذه  

َبنيِّ    }: اآلية  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكَذلَِك ي  م  احْل ل َم َفْلَيْسَتْأِذن وا َكاَم اْسَتْأَذَن الَّ ْم آَياِتِه  َوِإَذا َبَلَغ اأْلَْطَفال  ِمنْك   اهللَّ  َلك 

 ( 59)النور:   َواهللَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ 

َلْيَس َعىَل اأْلَْعَمى َحَرٌج َوال َعىَل اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوال َعىَل   }: أو آداب الزيارة كام يف هذه اآلية 

مْ  َهاتِك  ي وِت أ مَّ ْم َأْو ب  ي وِت آَباِئك  ْم َأْو ب  ي وِتك  ل وا ِمْن ب  ْم َأْن َتْأك  ِسك  ي وِت  امْلَِريِض َحَرٌج َوال َعىَل َأْنف   َأْو ب 

ْم أَ  ي وِت َأَخَواتِك  ْم َأْو ب  ْم  ِإْخَوانِك  ي وِت َخاالِتك  ْم َأْو ب  ي وِت َأْخَوالِك  ْم َأْو ب  تِك  ي وِت َعامَّ ْم َأْو ب  ي وِت َأْعاَمِمك  ْو ب 

ل وا مَجِيعًا َأْو َأْشَتاتًا َفِإَذا دَ  َناٌح َأْن َتْأك  ْم ج  ْم َلْيَس َعَلْيك  ه  َأْو َصِديِقك  ي وتًا َفَسلِّم  َأْو َما َمَلْكت ْم َمَفاحِتَ وا  َخْلت ْم ب 

مْ  م  اآْلياِت َلَعلَّك  َبنيِّ  اهللَّ  َلك  َباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذلَِك ي  يًَّة ِمْن ِعنِْد اهللَِّ م 
ْم حَتِ ِسك   (  61)النور:   َتْعِقل ونَ   َعىَل َأْنف 

وا يِف  }: أو آداب املجالس، كام يف هذه اآلية  ح  ْم َتَفسَّ ِذيَن آَمن وا ِإَذا ِقيَل َلك  َا الَّ املََْجالِِس  َيا َأهيُّ



 437 

ِذي  ْم َوالَّ ِذيَن آَمن وا ِمنْك  وا َيْرَفِع اهللَّ  الَّ ز  وا َفاْنش  ز  ْم َوِإَذا ِقيَل اْنش  وا َيْفَسِح اهللَّ  َلك  َن أ وت وا اْلِعْلَم  َفاْفَسح 

 ( 11)املجادلة:   َدَرَجاٍت َواهللَّ  ِباَم َتْعَمل وَن َخِبريٌ 

ْض ِمْن َصْوِتَك إِنَّ َأْنَكَر   }: أو آداب الكالم، كام يف هذه اآليات  َواْقِصْد يِف َمْشِيَك َواْغض 

ْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ    }.. ( 19)لقامن:   اأْلَْصَواِت َلَصْوت  احْلَِمريِ  وا َأْصَواَتك  ِذيَن آَمن وا ال َتْرَفع  َا الَّ َيا َأهيُّ

ْم لَِبْعٍض   وا َله  ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضك  َهر  ونَ َوال جَتْ ر  ْم َوَأْنت ْم ال َتْشع  ك  َبَط َأْعاَمل   ( 2)احلجرات:   َأْن حَتْ

دُّوَها إِنَّ اهللََّ َكاَن   }: أو آداب التحية، كام يف هذه اآلية  يِّيت ْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمنَْها َأْو ر  َوِإَذا ح 

 َحِسيباً 
ٍ
ء لِّ يَشْ  (  86)النساء:   َعىَل ك 

َك لِلنَّاِس َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحًا   } ورد يف موعظة لقامن: أو آداب امليش، كام  ْر َخدَّ َوال ت َصعِّ

ورٍ  َْتاٍل َفخ  لَّ خم  بُّ ك 
ِ َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلْن    }وكام يف هذه اآلية: ،  ( 18)لقامن:   إِنَّ اهللََّ ال حي 

 (   37)االرساء:   َباَل ط واًل خَتِْرَق اأْلَْرَض َوَلْن َتْبل َغ اجلِْ 

َعاَء   }: أو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس بام يناسبهم، كام يف هذه اآلية  َعل وا د  ال جَتْ

ْم َبْعضًا    َبْعِضك 
ِ
َعاء ْم َكد  وِل َبْينَك  س   ( 63)النور:    الرَّ

ثرية، ومباحث  وهكذا يف آيات قرآنية كثرية.. وهذه األوصول تدعم كل واحد منها أحاديث ك 

 فقهية واسعة ختدمها وختدم الطريقة املثىل لتنفيذها. 

 أما املسامهة االجتامعية فنجدها واضحة يف القرآن.. واضحة املعامل، واضحة األصول: 

ِذيَن آَمن وا    }وتبدأ هذه املسامهة بالتناصح بني املؤمنني، والتواِص بينهم عىل احلق..:  ث مَّ َكاَن ِمَن الَّ

رْبِ َوَتَواَصْوا ِبامْلَْرمَحَةِ  احِلَاِت َوَتَواَصْوا   }(.. 17)البلد:  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ ِإالَّ الَّ

رْبِ   ( 3)العرص:   ِباحْلَقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

وِف َواْنَه َعِن امْل ْنَكِر    }ه: وإىل هذا اإلشارة بقول لقامن يف وصيته البن  ْر ِبامْلَْعر  الَة َوْأم  َنيَّ َأِقِم الصَّ َيا ب 

ورِ   (  17)لقامن:   َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْل م 

ٍة أ ْخِرَجْت    }وقد اعترب القرآن هذا التناصح خاصة من خصائص أمة حممد، فقال:  ْنت ْم َخرْيَ أ مَّ ك 
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ْؤِمن وَن ِباهللَِّ وِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْل ْنَكِر َوت  وَن ِبامْلَْعر  ر   (  110)آل عمران:    لِلنَّاِس َتْأم 

ْؤِمن وَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر   }بل اعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني، فقال:  ي 

وِف َوَيْنَهْوَن عَ  وَن ِباملَْْعر  ر  نيَ َوَيْأم  احِلِ اِت َوأ وَلِئَك ِمَن الصَّ وَن يِف اخْلَرْيَ َساِرع  )آل   ِن امْل ْنَكِر َوي 

وِف َوَيْنَهْوَن َعِن   }(، وقال: 114عمران:  وَن ِباملَْْعر  ر  ْم َأْولَِياء  َبْعٍض َيْأم  ه  َوامْل ْؤِمن وَن َوامْل ْؤِمَنات  َبْعض 

ْؤت ونَ  الَة َوي  وَن الصَّ ِقيم  م  اهللَّ  ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز  امْل ْنَكِر َوي  مَح ه  وَله  أ وَلِئَك َسرَيْ وَن اهللََّ َوَرس  ِطيع  َكاَة َوي   الزَّ

وَن    }(، وقال: 71)التوبة:   َحِكيمٌ  وَن اآْلِمر  اِجد  وَن السَّ اكِع  وَن الرَّ ائِح  وَن السَّ وَن احْلَاِمد  التَّاِئب وَن اْلَعاِبد 

وَن عَ  وِف َوالنَّاه  وِد اهللَِّ ِبامْلَْعر  ِ امْل ْؤِمننِيَ   _ِن امْل نَْكِر َواحْلَافِظ وَن حِل د   ( 112)التوبة:   َوَبرشِّ

وَنه    }بل اعتربه من صفات الرسول األساسية:  ِذي جَيِد  يَّ الَّ وَل النَِّبيَّ اأْل مِّ س  وَن الرَّ ِذيَن َيتَِّبع  الَّ

ْنِجيلِ  ْم يِف التَّْوَراِة َواأْلِ م    َمْكت وبًا ِعْنَده  َرِّ يَِّباِت َوحي  لُّ هَل م  الطَّ
ِ ْم َعِن امْل نَْكِر َوحي  وِف َوَينَْهاه  ْم ِباملَْْعر  ه  ر  َيْأم 

ِذيَن آَمن وا ِبِه َوَعزَّ  ِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ ْم َواأْلَْغالَل الَّ ه  ْم ِإرْصَ وه   َعَلْيِهم  اخْلََباِئَث َوَيَضع  َعنْه  وه  َوَنرَص  ر 

َبع   ونَ َواتَّ م  امْل ْفلِح   (  157)ألعراف:   وا النُّوَر الَِّذي أ ْنِزَل َمَعه  أ وَلِئَك ه 

وا    }واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض:  ْم يِف اأْلَْرِض َأَقام  نَّاه  ِذيَن ِإْن َمكَّ الَّ

وِف َوهَنَْوا َعِن ا  وا ِبامْلَْعر  َكاَة َوَأَمر  ا الزَّ الَة َوآَتو  ورِ الصَّ  (  41)احلج:   مْل نَْكِر َوهلِلَِّ َعاِقَبة  اأْل م 

والقرآن ال يكتفي هبذه املسامهة مع أمهيتها بل يضم إليها رعاية مجيع احلاجات.. ابتداء من  

 احلاجة إىل الطعام، وانتهاء باحلاجة إىل األمن: 

لُّ َنْفٍس ِباَم    }فالقرآن حيض عىل رعاية هذه احلاجات، فيقول:  َكَسَبْت َرِهيَنٌة ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي  ك 

وا مَلْ َنك  ِمَن امْل َصلِّنَي َومَلْ َنك  ن طْ  ْم يِف َسَقَر َقال  ِعم  امْلِْسِكنَي  يِف َجنَّاٍت َيَتَساءل وَن َعِن امْل ْجِرِمنَي َما َسَلَكك 

ب  ِبَيْوِم ا  نَّا ن َكذِّ وض  َمَع اخْلَائِِضنَي َوك  نَّا َنخ  افِِعنيَ َوك  ْم َشَفاَعة  الشَّ ه  يِن َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقني  َفاَم َتْنَفع    لدِّ

 (  48ـ    38)املدثر: 

فقد اعتربت هذه اآليات عدم إطعام املساكني من اجلرائم التي تسبب الدخول يف جهنم، بل  

الشافعني  تقرن هذه اجلريمة برتك الصالة، ثم تقدم عىل التكذيب بالدين، ثم يتوعدون بعدم نفع 
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 فيهم. 

بل مل يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين ال يملكون ما يطعمون  

َكالَّ َبل    }غريهم، ألنه مل يأمر باإلطعام فقط، بل أمر باحلض عىل اإلطعام، ليشمل هذا األمر اجلميع: 

وَن َعىَل َطَعاِم ا  اضُّ وَن اْلَيِتيَم َواَل حَتَ ّبًا مَجّاً الَّ ت ْكِرم  بُّوَن امْلَاَل ح 
ِ اَث َأْكاًل ملًَّّا َوحت  َ ل وَن الرتُّ   مْلِْسِكنِي َوَتْأك 

 (  20ـ    17)الفجر: 

لُّوه  ث مَّ اجْلَِحيَم َصلُّوه  ث مَّ يِف    }ويذكر القرآن موقفا من مواقف القيامة الشديدة، فيقول:  وه  َفغ  ذ  خ 

وَن ِذَراعًا فَ  َها َسْبع  ْؤِمن  ِباهللَِّ اْلَعِظيِم َواَل حَي ضُّ َعىَل َطَعاِم امْلِْسِكنِي  ِسْلِسَلٍة َذْرع  وه  ِإنَّه  َكاَن اَل ي  اْسل ك 

ه  ِإالَّ اخْلَاِطئ ونَ  ل  َنا مَحِيٌم َواَل َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلنٍي ال َيْأك   ( 37ـ    30)احلاقة:   َفَلْيَس َله  اْلَيْوَم َهاه 

تكاد تكون خاصة هبذا اجلانب يعترب من ال حيض عىل طعام املسكني  بل نجد هذا يف سورة كاملة  

عُّ اْلَيِتيَم َواَل حَي ضُّ َعىَل َطَعاِم امْلِْسِكنِي   }مكذبا بالدين:  يِن َفَذلَِك الَِّذي َيد  ب  ِبالدِّ َكذِّ ِذي ي  َأَرَأْيَت الَّ

ونَ  ْم َعن َصاَلهِتِْم َساه  ِذيَن ه  َصلِّنَي الَّ ْلم  وَن  َفَوْيٌل لِّ وَن امْلَاع  وَن َوَيْمَنع  َراؤ  ْم ي  ِذيَن ه  ـ   1)املاعون: {الَّ

7 ) 

األمر باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح التي جاءت  أما املسامهة يف األمن االجتامعي، فقد برر القرآن   

َقاِتل وَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوامْل ْسَتْضَعِفنَي    }الرشيعة حلفظها بكونه وسيلة حلفظ أرواح املستضعفني:  ْم ال ت  َوَما َلك 

امِلِ َأهْ  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ول وَن َربَّ ِذيَن َيق   َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنَِّساء ل َها َواْجَعْل َلَنا ِمْن  ِمَن الرِّ

ْنَك َولِّيًا َواْجَعْل َلَنا  ْنَك َنِصرياً   َلد   ( 75)النساء:   ِمْن َلد 

 *** 

ما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى رأينا مدير املدرسة وهو قادم نحونا، فصافحني  

 األستاذ وانرصف.. وهو يقول: اكتم عني ما ذكرته لك.. فلم أذكره يف مجيع حيايت لغريك. 

 ما هداك إليه عقلك. قلت: ال حرج عليك.. وأنت مل تقل إال خريا.. مل تقل إال  

انرصف شاكرا.. وقد بدت عليه أنوار كثرية يمنعها اخلوف من الظهور.. ولكنها يوشك أن  
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 تتمرد عىل خوفها لتتمتع بأشعة شمس حممد. 

مددت يدي إىل حمفظتي ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة التي سلمها  

 يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

حينها أن السور التاسع من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا  لقد أيقنت 

 غري القرآن الكريم. 
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 عارشا ـ اجلامل 

يف اليوم العارش من رحلتي إىل اإلسكندرية، جاءتني رسالة مستعجلة من كنيستنا يف أملانيا تطلب  

 الذي مل أتعوده منها.   مني احلضور الرسيع.. دهشت هلذه الرسالة، وهلذا االستعجال 

حزمت أمتعتي، وودعت أخي الذي واصل مكوثه يف اإلسكندرية إلكامل ما أوكل إلينا من  

 مهام.. 

بحثت عن سيارة توصلني إىل القاهرة، ألمتطي الطائرة التي تعود يب إىل بلدي، فلم أجد.. مل  

ارة، ألتعرض لشعاع  أعرف السبب حينها، ولكني عرفت بعد ذلك أن اهلل أراد أن ال أجد أي سي 

 ، وألتعرف عىل السور األخري من أسوار الكلامت املقدسة..    جديد من أشعة حممد 

 اقرتب مني أحد العامل يف مطبعتنا، وقال: أراك مستعجال.. إىل أين تريد الذهاب؟ 

القاهرة  قلت: إىل القاهرة.. لقد جاءتني رسالة مستعجلة، وال بد أن أكون مساء هذا اليوم يف 

 ألرحل غدا باكرا إىل بلدي. 

 قال: لدي حل إن كنت تقبله. 

 قلت: وما هو؟ 

قال: لدينا شاحنة تذهب كل أسبوع إىل القاهرة لتحمل نسخا من الكتاب املقدس إىل كنائسنا  

ومكتباتنا هناك.. وهي ستسري اآلن.. فإن كان ذلك ال يضريك، فتعال لرتكب فيها، فتترشف  

 ويترشف صاحبها بصحبتك. الشاحنة،  

قلت: شكرا عىل هذا العرض الطيب.. بل الرشف يل أن أركب شاحنة حتمل نسخ الكتاب  

 املقدس. 

 قال: فهيا إذن..  

رست معه إىل الشاحنة، وجلست يف املقعد أمام السائق، وانتظرت برهة، فإذا بالعامل نفسه  
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 جيلس يف كريس السائق، قلت: أنت هو السائق إذن؟ 

.. لقد كنت أراك  دائام.. وكان يل شوق أن أجلس معك، وقد أتاح اهلل يل هذه الفرصة  قال: أجل 

 لتسري معي كل هذه املسافة. 

 قلت: ما اسمك؟ 

 قال: لويس بشارة..  

 قلت: أنت مسيحي إذن؟ 

 قال: ال شك يف ذلك.. كيف أكون عامال يف مطبعة الكتاب املقدس، ثم ال أكون مسيحيا؟ 

 ة االنتامء.. بل أقصد الدين.. هل أنت متدين؟ قلت: ال أقصد باملسيحي 

 قال: أجل.. أنا ملتزم بكل شعائر الكنيسة وطقوسها، ولوال ذلك ما اشتقت للجلوس إليك. 

قلت: شكرا عىل هذه املجاملة.. ولكني متعب.. ولدي سفر طويل.. وهلذا ـ ربام ـ ال أستطيع  

 أن أرضيك بام تشتهي من مواعظ. 

 أن جتلس معي فقط.. فقد تتحادث األرواح بام ال تتحادث به األجساد. قال: ال بأس.. يرشفني  

أعجبت بقوله هذا.. ثم رسنا برهة ال حيدث بعضنا بعضا.. رأى يف وجهي بعض الضيق، فقال:  

 لعلك تريد أن تسمع شيئا.. لدي أرشطة كثرية.. ما الذي تريد أن تسمع منها؟ 

 قلت: ما تقصد؟ 

 وسيقى؟ قال: املوسيقى.. ألست حتب امل 

قلت: أجل.. ولكني أحب سامع الصوت البرشي املمتلئ باإليامن.. فهو أحب إىل نفيس من  

 تلك األجراس التي تدقها املوسيقى.. خاصة موسيقى هذه األيام. 

قال: أنت مثيل إذن.. فأنا ال أحب إال سامع األصوات التي أشعر بصدقها.. إنني أحلق معها يف  

 ساين التعبري عنها. عوامل اجلامل التي ال يطيق ل 

 قلت: وهل لك أرشطة حتوي مثل هذه األصوات؟ 
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 سكت قليال، ثم قال: أجل.. ولكني أخاف منك أن تغضب إن علمت بوجودها عندي. 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: أنا أخفي هذه األرشطة عن أعني زمالئي خشية أن تصل أخبارها إىل مسؤول املطبعة،  

 فيعاقبني، وقد يطردين. 

 ل؟.. أحتمل ممنوعات يف هذه الشاحنة؟.. ألست حتمل الكتاب املقدس؟ قلت: ما تقو 

قال: أجل.. أنا أمحل الكتاب املقدس.. ولكنيـ  لطول الطريقـ  أستمع إىل بعض األرشطة التي  

 تيرس عيل قطع الطريق. 

 قلت: ومن يمنعك من سامعها؟ 

 قال: أتأذن يل يف سامعها؟ 

 ا كام تتمتع هبا أنت أيضا. قلت: ال حرج عليك.. بل لعلني سأمتتع هب 

أوقف الشاحنة، ثم فتح حقيبته، وأخرج أرشطة حمفوظة بعناية كام حتفظ املمنوعات، ثم قال: أنا  

 أغامر اآلن بسامع هذه األرشطة أمامك، فأرجو أن يبقى هذا رسا بيني وبينك. 

 قلت: ال بأس. 

األرشطة التي مألته باألشواق  وضع الرشيط عىل القارئ، وبقيت منتظرا بلهفة سامع هذه 

 واملخاوف، فإذا يب أفاجأ بالقرآن الكريم يقرأ بصوت عذب.. مملوء باإليامن. 

 لقد شعرت حينها بقشعريرة لذيذة ترسي يف جسدي، فتملؤين بمشاعر ال أستطيع وصفها. 

 إلتفت إىل صاحبي، فإذا بدموعه تكاد تفيض، قلت: أهذا قرآن حممد؟ 

 فاسرت ذلك عيل. قال: أجل..  

 قلت: ومل تضع قرآن حممد.. وأنت حتمل الكتاب املقدس؟ 

 قال: لقد ذكرت لك أين أشعر عند سامعه بمتعة ال تدانيها متعة، وبلذة ال تدانيها لذة. 

 قلت: فكيف اخرتته من بني كل األصوات اجلميلة التي تنبعث من حناجر العامل؟ 
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ولكني كلام سمعت القرآن يتىل كلام امتألت هبذه  قال: لست أدري متى بدأ ذلك.. وكيف بدأ..  

 املشاعر اللذيذة.. أتدري؟ 

 قلت: ماذا؟ 

قال: أنا أصاحب باعة األرشطة لسبب واحد هو سامع تلك األصوات اجلميلة التي تنبعث من  

 حناجر قارئي القرآن. 

خطرت عىل بايل فكرة وضع تراتيل للكتب املقدس تضارع تراتيل القرآن، فرحت أسارع  

بطرحها عليه، قلت: أتدري.. لقد جعلني كالمك هذا أفكر يف وسيلة مهمة قد جتذب ماليني  

املسلمني إىل املسيحية، ويف نفس الوقت تريض هنم املسيحيني إىل هذا اجلامل الذي يتمتع به قرآن  

 حممد. 

  قال: أعلم تلك الفكرة.. لقد خطرت عىل بايل منذ سنوات.. بل رحت أحاول تنفيذها.. لكني 

 مل أزد طني كتابنا املقدس إال بلة. 

 قلت: اسمع الفكرة أوال.. ثم ناقشها. 

 قال: وملاذا أسمعها منك.. وقد سمعتها من نفيس منذ سنوات؟ 

 قلت: أي فكرة تقصد؟ 

 قال: أنت تبحث عن وضع تراتيل للكتاب املقدس تشبه تراتيل املسلمني.. أهذه هي فكرتك؟ 

بني تنفيذها؟.. أم أنك ترى بأن املسلمني سيخرجون إىل  قلت: أجل.. فام الذي حيول بيننا و 

 الشوارع يف انتفاضة عارمة؟ 

قال: ال أقصد هذا.. حتى لو خرجوا.. فام عساهم يفعلوا؟.. إهنم رسعان ما يتأقلمون  

وينسون.. ولكن أخشى أن توضع هذه الرتاتيل يف املرسحيات الكوميدية لتمأل أفواه الناس  

 شوع. بالضحك، ال قلوهبم باخل 

 قلت: ما تقول؟ 
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 ..  ( 1) قال: إن املرتل لقرآن املسلمني يبدأ القرآن من أوله إىل آخره.. فال يزيد سامعيه إال خشوعا  

 قلت: فليبدأ القارئ تراتيله للكتاب املقدس من أوله إىل آخره..  

قال: سأسلم لك.. بل سأطبق هذا أمامك، فقد وهبني اهلل صوتا ال يقل عن صوت هؤالء  

ء.. باإلضافة إىل أين أملك قدرة عىل التقليد ال تضاهى.. ولذلك سأقلد القارئ املعروف )عبد  القرا 

 فاخرت أي جزء من الكتاب املقدس أقرؤه عليك. .  الباسط عبد الصمد( يف قراءته للسور القصار. 

 قلت: اقرأ ما تشاء. 

 قال: أنا أحفظ إنجيل متى عن ظهر قلب.. ولذلك سأقرؤه عليك من أوله. 

بدأ القراءة، لقد كان صاحب صوت مجيل جدا.. بدأ إنجيل متى من أوله:) كتاب ميالد يسوع  

املسيح ابن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد اسحق. واسحق ولد يعقوب. ويعقوب ولد هيوذا واخوته.  

وهيوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد حرصون. وحرصون ولد ارام. وارام ولد  

وعميناداب ولد نحشون. ونحشون ولد سلمون. وسلمون ولد بوعز من راحاب.  عميناداب. 

وبوعز ولد عوبيد من راعوث. وعوبيد ولد يسى. ويسى ولد داود امللك. وداود امللك ولد سليامن  

 ( 7ـ  1/ 1من التي ألوريا وسليامن ولد رحبعام. ورحبعام ولد ابيا. وابيا ولد آسا. ()متى:  

 
بل نرى رأيا ال ذكرنا رأيا يف كتاب )األبعاد الرشعية لرتبية األوالد( من سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصدية( هذا نصه:»   ( 1)

نجد املقام لالستدالل عليه هنا، وهو  أن تسجل التالوات للقرآن املرتجم باللغات املختلفة، مرتلة باألصوات الرخيمة اجلذابة 

مجة نفسها يف قمة البالغة املمكنة، ثم تشاع يف البالد التي ال تعرف العربية، ليكون ذلك طريقا من طرق املؤثرة، عىل أن تكون الرت

 إيصال هداية اهلل إليها.

املوجه للبرشية مجيعا،  تعاىلوال مانع من ذلك، فيام نرى، إال أعراف تعارفناها جعلتنا نحتكر القرآن الكريم مع كونه كالم اهلل 

حرمته تكون بكتابته كتابة مزخرفة، ثم يوضع يف لوح مكنون ال يمسه أحد، وال يسمع به أحد، ليبقى طاهرا فرصنا نتصور أن 

 مقدسا، غافلني عام أمرنا به من اجلهاد بالقرآن الكريم.

يم يف قمة البالغة،  وإنام ذكرنا هذا، ألن يف اإلنسان ميال إىل الكالم املؤثر سواء يف بالغته أو طريقة أدائه، ولذلك كان القرآن الكر

وقد أمرنا بتزيني األصوات به، ومن احتكار القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية ال بغريها من اللغات مع أن أكثر هذه األمة ـ 

 أمة اإلجابة أو أمة الدعوة ـ من غري العرب.
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إىل قوله:) فجميع االجيال من ابراهيم اىل داود اربعة عرش جيال. ومن  تركته يقرأ إىل أن وصل  

 (  17/ 1داود اىل سبي بابل اربعة عرش جيال. ومن سبي بابل اىل املسيح اربعة عرش جيال ()متى:  

لست أدري كيف مل أملك نفيس من الضحك.. لقد ضحكت كام مل أضحك يف حيايت، التفت  

 احك يصلح إلضحاك الناس ال إلبكائهم. إيل، وقال: أمل أقل لك: إن اقرت 

بعد أن عادت إيل نفيس، اصطنعت اجلد، وقلت: أجل.. كالمك صحيح.. ولكن ما الرس يف  

 اختالف كتاب املسلمني عن كتابنا يف هذه الناحية؟ 

 قال: لقد بحثت يف ذلك..  

 قلت: فام وجدت؟ 

 قال: أربعة أسباب. 

 لكتابنا املقدس. قلت: فام هي؟.. عسانا نوفرها  

قال: ذلك حمال.. لقد جربت كل الوسائل.. وكانت النتيجة ال ختتلف عن تلك الضحكات  

 التي أرسلتها.. إن تلك املعاين األربع مل تتحقق إال يف كتاب حممد. 

 قلت: فام هي؟ 

 قال: التعبري الفني، والتصوير الفني، والنظم الفني، والنغم الفني. 

 : التعبري الفني 

 تريد بالتعبري الفني؟   قلت: فام 

قال: بإمكانك أن تقارن القرآن بأي كتاب يف الدنيا، فستجد فيه من عذوبة التعبري ومجاله ما  

 يقرص دونه كل كالم. 

قلت: وما أدراك أنت باللغة وشؤون البالغة فيها.. لو كنت شاعرا قبلت قولك، ولو كنت  

 خطيبا ربام وثقت بحكمك.. لكنك لست سوى سائق؟ 

ل.. أنا لست سوى سائق.. ولكني مع ذلك أتذوق الكالم، كام أتذوق الطعام.. إن  قال: أج 
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 للكالم الطيب حالوة ال حتوجنا إىل خمتصني ينوبون عنا يف تذوقها. 

ومع ذلك.. فقد عرفت أن القرآن حتدى أهل عرصه بمن فيهم من البلغاء والفصحاء، فلم  

 يملكوا إال أن يقروا بام مل تقبله مني. 

ْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ    }قل العرب يف البدء من شأن القرآن، فراحو يقولون: لقد است  َلْو َنَشاء  َلق 

لنِيَ  ه  َبرَشٌ    }(، وقالوا: 31)ألنفال:  {َأَساِطري  اأْلَوَّ َعلِّم  اَم ي  َما َأْنَزَل اهللَّ  َعىَل    }(( وقالوا: 103)النحل:    {إنَّ

 
ٍ
ء  (  91:  )األنعام {َبرَشٍ ِمْن يَشْ

لكنهم رسعان ما تراجعوا عن هذه األحكام املستعجلة التي أفرزها كربهم ال عقوهلم.. لقد  

كانوا يف ذلك أشبه بطفل صغري يريد أن يواجه مصارعا خطريا.. فال يملك بعد حني من املواجهة إال  

 أن ينكص عىل عقبيه. 

عراء اخلطباء.. طالبا منهم أن  ملا قالوا ذلك، رد عليهم القرآن.. وهم الفصحاء البلغاء.. الش 

وا    }يواجهوا حتديه، لقد قال هلم برصاحة ال تعلوها أي رصاحة:  ْؤِمن وَن َفْلَيْأت  َله  َبْل ال ي  ول وَن َتَقوَّ َأْم َيق 

 ( 34ـ    33)الطور: {بَِحِديٍث ِمْثِلِه إِْن َكان وا َصاِدِقنيَ 

اه    }ام كانوا يزعمون: بل نزل.. فاكتفى بأن حيدد هلم عرش سور مثله مفرتيات في  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

ْنت ْم َصاِدِقنيَ  وا َمِن اْسَتَطْعت ْم ِمْن د وِن اهللَِّ ِإْن ك  َياٍت َواْدع  ْفرَتَ َوٍر ِمْثِلِه م  ْل َفْأت وا ِبَعرْشِ س   (  13)هود: {ق 

سورة قصرية،  ثم زاد، فنزل.. واكتفى بأن يطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله.. بأي سورة، ولو  

ْنت ْم   }لقد قال هلم:  وا َمِن اْسَتَطْعت ْم ِمْن د وِن اهللَِّ إِْن ك  وَرٍة ِمْثِلِه َواْدع  ْل َفْأت وا ِبس  اه  ق  ول وَن اْفرَتَ َأْم َيق 

 ( 38)يونس: {َصاِدِقنيَ 

  فلم جيرؤوا أن يفعلوا.. لقد بقي يطالبهم أكثر من عرشين سنة بذلك، مظهرًا هلم النكري، زارياً 

 عىل أدياهنم، مسفهًا آراءهم وأحالمهم.. ومع كل ذلك مل جيرؤوا عىل االقرتاب منه..  

نعم لقد نابذوه وناصبوه احلرب التي هلكت فيه النفوس، وأريقت املهج، وقطعت األرحام،  

 وذهبت األموال.. أترى أهنم لو كانوا قادرين عىل مواجهته بكالم مثل كالمه كانوا يقرصون!؟  
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(، انظر..  إنه حتد ليس  24)البقرة:  {َفِإْن مَلْ َتْفَعل وا َوَلْن َتْفَعل وا    }لقرآن يقول هلم متحديا: لقد كان ا 

ْل َلئِِن   }فوقه حتد.. بل هو يضيف فيطلب منهم أن جيتمعوا بإنسهم وجنهم عىل مواجهته، فيقول:  ق 

نُّ َعىَل َأْن َيْأت وا ِبِمْثِل َهذَ  ْنس  َواجْلِ ْم لَِبْعٍض  اْجَتَمَعِت اأْلِ ه  ْرآِن ال َيْأت وَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعض  ا اْلق 

 ( 88)االرساء: {َظِهرياً 

قلت: لقد كان النشغاهلم بمواجهته أثر يف سكوهتم عن الرد عليه.. أحيانا جيد اإلنسان نفسه ـ  

 حتت ضغط ظروف معينة ـ يترصف بعيدا عن عقله. 

موصوفني برزانة األحالم ووفارة العقول، وقد كان فيهم اخلطباء  قال: ال.. لقد كان قومه 

ب وه  َلَك ِإالَّ َجَدالً    }: املصاقع، والشعراء املفلقون.. بل إن القرآن وصفهم باجلدل واللدد، فقال  َما رَضَ

ونَ  ْم َقْوٌم َخِصم  َ  }: (، وقال 58)الزخرف: {َبْل ه  َناه  ِبِلَسانَِك لِت َبرشِّ ْ ْنِذَر ِبِه َقْومًا  َفِإنَّاَم َيرسَّ  ِبِه امْل تَِّقنَي َوت 

ّداً   (  97)مريم: {ل 

قلت: أحيانا ينبغ رجل من الناس بني قومه.. ولن جتد أحدا يستطيع مواجهته.. ألست ترى    

 املالكمني العامليني الذين يتهاوى الرجال أمامهم كام يتهاوى البنيان؟ 

بعني عامًا مل يسمعوا منه بيتًا من الشعر، أو  قال: أليس عجيبا أن ينهض رجل أمي عاش بينهم أر 

قوالً بليغًا، ليأتيهم بكالم يتحداهم به مجيعا، بجيمع شعرائهم وبلغائهم وعلامئهم من اإلنس واجلن  

 ال يف زمانه فحسب، بل يف كل األزمنة؟ 

ْرآِن  اَل َتْسَمع    }لقد احتاروا يف رس تلك اجلاذبية التي جيذهبم هبا القرآن، فراحوا يقولون:  وا هِلََذا اْلق 

ْم َتْغِلب وَن ﴾)فصلت:  َواْلَغْوا ِفيِه َلعَ   ( 26لَّك 

 قلت: فأنت ترى أن رس إعجاز القرآن الذي يذكره املسلمون هو تعبريه الذي حري البلغاء. 

 قال: ال.. هذا جزء من إعجازه.. إعجازه ال يمكن التعبري عنه. 

 جزا؟ قلت: فكيف تسمي ما ال تستطيع التعبري عنه مع 

قال: إن نواحي اإلعجاز يف القرآن أكثر من أن حترصها العبارة.. وما اإلعجاز البالغي إال ناحية  
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 من نواحيه. 

 قلت: أنت تتلقى كل ذلك تقليدا.. فلست تذكر سوى ما ذكر لك. 

قال: ال.. نعم أنا سائق.. ولكني ابن هلذه اللغة، حمب هلا عشت أقرأ شعرها ونثرها، وأتنعم  

 واياهتا، ولوال ذلك ما حدثتك هبذا. بقصصها ور 

 قلت: فحدثني عام رفع القرآن إىل تلك اآلفاق التي عجز عنها سائر الكالم. 

قال: أول يشء تتذوقه من القرآن هو تلك املعاين اجلميلة التي جاء هبا، وكساها بثياب معجزة  

 من البالغة. 

 قلت: أي إعجاز يف هذا.. إن من قدر عىل يشء يقدر عىل غريه. 

 قال: ال.. ال يمكن ذلك.. هل تراين ـ وأنا سائق الشاحنة ـ قادرا عىل أن أسوق الطائرة؟ 

إن قدرات البلغاء حمدودة.. سل الشعراء والبلغاء ليخربوك.. وإن شئت أن تتحدى أكرب  

 الشعراء يف أن يسوغ لك قوانني املرور يف قصيدة فافعل، فسيعجز عن ذلك ال حمالة. 

 قلت: والقرآن؟ 

لقد انتظم القرآن كل املعاين.. ومع ذلك مل خيل يف معنى من املعاين بام أودع فيه من أرسار  قال:  

 اإلعجاز..  

لقد كانت بالغة العربـ  الذين هم قوم حممدـ  ال تعدو وصفا ملشاهداهتم، مثل وصف بعري أو  

قري.. وليس  فرس أو جارية أو ملك أو رضبة أو طعنة أو حرب أو غارة.. أو لغو كثري ألجل أمر ح 

 يف القرآن ـ الذي جاء به حممد يف تلك البيئة ـ أي يشء من هذه األشياء. 

وهذا وحده معجز.. أليس للبيئة والعرص آثارا يف نفوس البلغاء.. ألستم تتعرفون من خالل  

الكتاب املقدس عىل البيئة التي كتب فيها.. لكن القرآن خيلو من كل ذلك، وكأن الذي كتبه ليس يف  

 .. إنه من عامل آخر!؟  األرض 

صمت قليال، ثم قال: باإلضافة إىل هذا ألست ترى الشعراء والبلغاء قد حيسنون يف فن،  
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 ويسيئون يف غريه؟ 

قلت: بىل.. وهلذا قالوا يف شعر امرئ القيس: حيسن عند الطرب وذكر النساء وصفة اخليل..  

ف اخلمر، وشعر زهري عند الرغبة  وقالوا: شعر النابغة عند اخلوف، وشعر األعشى عند الطلب ووص 

 والرجاء.. وهكذا كل شاعر حيسن كالمه يف فّن، فإنه يضعف كالمه يف غري ذلك الفن.  

 .. فإنه جاء فصيحًا يف كل الفنون عىل أعىل طبقات الفصاحة: ( 1) قال: إال القرآن 

ٍ َجَزاًء ِباَم َكان وا   }اسمع ما يقول يف الرتغيب:  ِة َأْعني  رَّ َفال َتْعَلم  َنْفٌس َما أ ْخِفَي هَل ْم ِمْن ق 

ي َطاف  َعَلْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه   }(.. ويقول: 17)السجدة: {َيْعَمل ونَ 

( أترى كالما يمكن أن يرغبك يف يشء كام  71)الزخرف: {ونَ اأْلَْنف س  َوَتَلذُّ اأْلَْعني   َوَأْنت ْم ِفيَها َخالِد  

يرغبك هذا الكالم.. إنه جيعل لنفسك احلرية يف اختيار ما تشتهي، كام جيعل لبرصك احلرية يف اختيار  

ما يرى.. إنك لو مجعت مجيع أصناف النعيم يف قصيدة ألفية ما استطاعت أن تعرب بمثل هذا املخترص  

 الوجيز. 

ْم َحاِصبًا ث مَّ    }قول يف الرتهيب: ثم اسمع ما ي  ْرِسَل َعَلْيك  ْم َجانَِب اْلرَبِّ َأْو ي  َأَفَأِمْنت ْم َأْن خَيِْسَف ِبك 

ْم َوِكيالً  وا َلك  لُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد ِمْن َوَراِئِه َجَهنَّم    }(.. ويقول: 68)االرساء: {ال جَتِد  وا َوَخاَب ك  َواْسَتْفَتح 

 َص 
ٍ
ْسَقى ِمْن َماء َو ِبَميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه  َوي  لِّ َمَكاٍن َوَما ه  ه  َوَيْأِتيِه امْلَْوت  ِمْن ك  ِسيغ  ه  َوال َيَكاد  ي  ع  ِديٍد َيَتَجرَّ

 ( انظر املخاوف التي حتملها هذه اآليات. 17ـ 15)إبراهيم:   {َعَذاٌب َغِليظٌ 

وَن َوِفْرَعْوَن وَ   }وقال يف الزجر ما ال يبلغه وهم البرش:  وَسى ِباْلَبيَِّناِت  َوَقار  ْم م  َهاَماَن َوَلَقْد َجاَءه 

ْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِص  الًّ َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنه  وا يِف األَْرِض َوَما َكان وا َساِبِقنَي َفك  ْم َمْن  َفاْسَتْكرَب  بًا َوِمنْه 

ْيحَ  ْم َمْن َأَخَذْته  الصَّ ْيَحة  َوِمنْه  ْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اهللَّ   َأَخَذْته  الصَّ ْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه األَْرَض َوِمْنه  ة  َوِمنْه 

وَن )العنكبوت:   ْم َيْظِلم  َسه  ْم َوَلِكْن َكان وا َأْنف   ( 40ـ    39لَِيْظِلَمه 

و   }وقال يف الوعظ:  ْم َما َكان وا ي  ْم ِسننَِي ث مَّ َجاَءه  ْم َما َكان وا  َأَفَرَأْيَت إِْن َمتَّْعَناه  وَن َما َأْغنَى َعنْه  َعد 

 
 االستثناء هنا منقطع بال شك .. فالقرآن ليس شعرا.  ( 1)
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وَن   َمتَّع   ( هل ترى وعظا أعظم تأثريا يف النفس من هذا الوعظ؟ 207ـ    205)الشعراء:  {ي 

اَمَواِت َومَ   }وقال يف وصف اهلل:  ه  ِسَنٌة َوال َنْوٌم َله  َما يِف السَّ ذ  َو احْلَيُّ اْلَقيُّوم  ال َتْأخ  ا  اهللَّ  ال ِإَلَه ِإالَّ ه 

 ِ ْم َوال حي   ِمْن  يِف اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفع  ِعْنَده  ِإالَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلم  َما َبنْيَ َأْيِدهِيْم َوَما َخْلَفه 
ٍ
ء يط وَن ِبيَشْ

َو  اَم َوه  ه  ِحْفظ ه  ود  اَمَواِت َواأْلَْرَض َوال َيؤ  ْرِسيُّه  السَّ اْلَعيِلُّ  ِعْلِمِه ِإالَّ ِباَم َشاَء َوِسَع ك 

 ( 255)البقرة: {اْلَعِظيم  

 وهكذا الشأن يف كل املواضيع التي طرقها القرآن، وهي مواضيع ال تعد كثرة. 

وفوق هذا كله.. لقد التزم القرآن الصدق يف كل ذلك، مع أن البالغة أحيانا قد تتطلب من  

ترك الكذب، والتزم  التعابري ما حيوجها إىل الكذب والزيادة والنقصان.. ألست ترى كل شاعر 

الصدق نزل شعره ومل يكن جيدًا، أال ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ملا أسلام نزل شعرمها  

 ومل يكن شعرمها اإلسالمي يف اجلودة كشعرمها اجلاهيل؟ 

 لكن القرآن ـ مع التزامه الصدق التام ـ جاء يف قمة قمم البالغة. 

هذه القمم التي تتحدث عنها بثقة عجيبة.. لو كنت    قلت: إىل اآلن.. مل أفهم رس حرصك عىل 

مسلام، لقلت: إن الرجل مسلم.. وجيب عليه أن يقول هذا وإال طرد من ساحة املسلمني، فتطلق  

 زوجته، ويرمى يف غري مقابر املسلمني، ولكني أراك مسيحيا، فكيف ترص عىل هذا؟ 

ألهله.. لقد رأيت كثريا من إخواننا    قال: إن كوين مسيحيا ال حيول بيني وبني االعرتاف باحلق 

املسيحيني يعلمون أوالدهم القرآن حرصا عىل تنمية قدراهتم البالغية.. وقد فعل والدي ذلك.. فلذا  

 تراين أحفظ القرآن.. لقد حفظته يف الكتاب مع أوالد املسلمني. 

 قلت: فام الذي جعلك ترص عىل اعتباره أبلغ كالم وأفصحه؟ 

لكالم من حيث بالغته ثالثة أنواع: فمنه البليغ الرصني اجلزل.. ومنه  قال: أنت تعرف أن ا 

 الفصيح القريب السهل.. ومنه اجلائز الطلق الرسل. 

كل الكالم البليغ ال خيرج عن هذه األنواع.. فالقسم األول أعىل طبقات الكالم وأرفعه..  
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 . ( 1) والقسم الثاين أوسطه وأقصه.. والقسم الثالث أدناه وأقربه  

 ت: فأنت ترى أن القسم األول هو الذي ينتمي إليه القرآن؟ قل 

 قال: لو كان كذلك ملا كان معجزا.. أو لكان معجزا بالنسبة للقسم الذي ينتمي إليه..  

 قلت: فإىل أي قسم ينتمي إذن؟ 

قال: إىل األقسام الثالثة.. لقد حازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة،  

نوع من أنواعها شعبة، فانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف نمط من الكالم جيمع  وأخذت من كل 

 صفتي الفخامة والعذوبة.. وما أصعب أن جتمع بني الفخامة والعذوبة. 

 قلت: مل؟ 

قال: ألهنام عند اإلنفراد يف نعوهتام كاملتضادين، فالعذوبة نتاج السهولة، واجلزالة واملتانة تعاجلان  

.. فلهذا كان اجتامع األمرين يف نظمه، مع بعد كل واحد منهام عىل اآلخر فضيلة  نوعًا من الوعورة 

 خص هبا القرآن. 

 قلت: فلم عجز البرش عن اإلتيان بمثل هذا؟ 

قال: إن كل كالم البد له من ثالثة أمور: لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط هلام ينظمهام.. وقد  

ا، فلذلك ال ترى شيئًا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال  حاز القرآن كل هذه األمور يف منتهى كامهل 

 أعذب من ألفاظه.. وال ترى نظاًم أحسن تأليفًا وأشد تالؤمًا وتشاكاًل من نظمه..  

أما املعاين، فأنت تعرف املعاين السامية التي جاء القرآن لتقريرها وتأكيدها وتربية النفوس  

ل بالتقدم يف أبواهبا، والرتقي إىل أعىل درجات الفضل من  عليها.. إهنا املعاين التي تشهد هلا العقو 

 نوعتها وصفاهتا. 

 قلت: ولكن مثل هذا قد يوجد يف كالم البلغاء؟ 

 
( يف رسالته 388ذكر هذا النوع من اإلعجاز البالغي القرآين أبو سليامن محد بن حممد بن إبرهيم اخلطايب البستي )تويف سنة      (  1)

 الوجيزة التي وضعها يف بيان إعجاز القرآن، وهو من السابقني الباحثني يف هذا الباب.
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قال: يوجد مفرقا ال جمموعا.. وهلم العذر يف ذلك.. ألن من رام ذلك جيب أن يكون حميطا  

 تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء  بجميع العربية وألفاظها ثم حييط بجميع دالالهتا.. والبرش مجيعا ال 

املحمولة عىل تلك األلفاظ، وال تكمل معرفتهم الستيفاء مجيع وجوه النظوم التي هبا يكون ائتالفها  

وارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار األفضل عن األحسن من وجوهها، إىل أن يأتو بكالم  

 مثله. 

ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف،  قلت: فأنت ترى أن القرآن إنام صار معجزًا،  

 مضمنًا أصح املعاين. 

قال: أجل.. وال يمكنناـ  ولو طفنا عىل األرض هبذه الشاحنةـ  أن نستويف ما يتطلبه هذا اإلمجال  

 من تفصيل، وهذه القواعد من أمثلة. 

امية، من وصف  ولكني أكتفي بأن أذكر لك بأن الكتاب الذي حيتوي عىل كل هذه املعاين الس 

هلل، ودعاء إىل طاعته، وبيان منهاج عبادته، من حتليل وحتريم، ومن وعط وتقويم، وأمر بمعروف  

وهني عن منكر، وإرشاد إىل حماسن األخالق، وزجر عن مساوئها، مودعًا أخبار القرون املاضية، وما  

يف األعصار الباقية من الزمان،  نزل من مثالت اهلل بمن عىص وعاند منهم، منبئًا عن الكوائن املستقبلة  

جامعًا يف ذلك بني احلجة واملحتج له، والدليل واملدلول عليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه،  

وإنباء عن وجوب ما أمر به وهنى عنه.. كتاب يعجز مجيع البرش.. بل تعجز مجيع الكائنات أن تأيت  

 بمثله. 

ل: ناحية أخرى جديرة باالهتامم.. وهي أن الكالم  صمت قليال، وكأنه يسرتجع أنفاسه، ثم قا 

الفصيح والشعر الفصيح، يتفق ـ عادة ـ يف القصيدة يف البيت والبيتني والباقي ال يكون كذلك..  

فتكتفي القصيدة بالتزين ببيتها أو بيتيها، وتظل عاطلة يف سائر أبياهتا.. أما القرآن، فإنه كله فصيح  

 جزون عن مجلته. يعجز اخللق عن آحاده كام يع 

ثم إن من قال كالما فصيحا يف وصف يشء فإنه إذا كرره مل يكن كالمه الثاين يف وصف ذلك  
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اليشء بمنزلة كالمه األول.. بينام نجد يف القرآن تكرار كثري، ومع ذلك، كل واحد منها يف هناية  

 الفصاحة وال يظهر التفاوت أصاًل. 

قد يوجب اختالل فصاحة أي فصيح، ولكن القرآن  زيادة عىل هذا فإن يف مواضيع القرآن ما 

يطرقها طرقا مجيال، فال تؤثر فيه املواضيع مهام تبادعت أغراضها، اسمع إليه، وهو يعرب عن أركان  

وَهك   }طهارة املسلمني وأنواعها يف إجياز بليغ:  ج  الِة َفاْغِسل وا و  ْمت ْم ِإىَل الصَّ ِذيَن آَمن وا ِإَذا ق  َا الَّ ْم  َيا َأهيُّ

ن بًا َفاطَّ  ْنت ْم ج  ْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َوإِْن ك  َلك  ْم َوَأْرج  وِسك  ؤ  وا ِبر  ْم ِإىَل امْلََرافِِق َواْمَسح  ْنت ْم  َوَأْيِدَيك  وا َوإِْن ك  ر  هَّ

ْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو الَمْست م  النَِّساَء َفَلْم جَتِ  وا َصِعيدًا َطيِّبًا  َمْرََض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنْك  م  وا َماًء َفَتَيمَّ د 

ِريد  لِي َطهِّ  ْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ي  ِريد  اهللَّ  لَِيْجَعَل َعَلْيك  ْم ِمْنه  َما ي  ْم َوَأْيِديك  وِهك  ج  وا ِبو  ْم َولِي ِتمَّ  َفاْمَسح  َرك 

ونَ  ر  ْم َتْشك  ْم َلَعلَّك   (  6)املائدة: {نِْعَمَته  َعَلْيك 

جتد القرآن أصال للعلوم كلها، فعلم الهوت املسلمني كله يف القرآن، وعلم الفقه كله   وهلذا 

مأخوذ من القرآن، وعلم أصول الفقه وعلم النحو واللغة، وعلم الزهد يف الدنيا وأخبار اآلخرة،  

 واستعامل مكارم األخالق كلها مستنبطة من القرآن مأخوذة منه. 

لذات الكالم البليغ، بل يقصده ليستخدمه وسيلة لتبليغ  فالقرآن ال يقصد الكالم البليغ 

أغراضه.. وهذا خالف سائر الكالم.. فالشعراء الذين اهتموا بتزويق الكالم واحلرص عىل زينته  

تاهوا فيام ال حاجة فيه من وصف النساء أو اخليل أو اخلمر، أو يف مدح شخص معني أو فرس أو ناقة  

بع، أو يشء من املشاهدات املتعينة التي ال تفيد شيًئا إال قدرة املتكلم  أو حرب أو كائنة أو خمافة أو س 

املعرب عىل التعبري عىل اليشء اخلفي أو الدقيق أو إبرازه إىل اليشء الواضح، ثم جتد له فيها بيًتا أو بيتني  

 أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر ال طائل حتته. 

هنايات البالغة.. إن تأملت أخباره وجدهتا يف غاية احلالوة،  وأما القرآن فجميعه فصيح يف غاية  

سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم ال، وكلام تكرر حال وعال ال خَيلق عن كثرة الرد،  

وال يمل منه العلامء، وإن أخذ يف الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه اجلبال الصم الراسيات، فام  
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امهات، وإن وعد أتى بام يفتح القلوب واآلذان، ويشوقها بحيث تتحرك إىل ما طلبه  ظنك بالقلوب الف 

 منها عن رضا وطيبة نفس. 

قلت: لقد ساعدت اللغة العربية القرآن عىل اقتحام هذه املجاهيل.. فهي لغة ثرية غنية بمفرداهتا  

 وتراكيبها.. ولوالها ما كان للقرآن هذا اجلامل، وهذه القوة. 

اللغة العربية كام ذكرت.. وأكثر مما ذكرت.. ولكنها يف نفس الوقت كان فيها كالما    قال: نعم.. 

كثريا من الغريب واأللفاظ احلوشية الثقيلة عىل السمع.. وهو ما جلأ إليه مضطرا الكثري من البلغاء  

مع اللفظ    والشعراء.. ولكن القرآن جتنب ذلك كله، ومل خيرت من اللغة إال ما اجتمع فيه املعنى الرفيع 

 اجلميل. 

 اسمع ما يقول الشنفرى: 

هلوٌل َوَعرفاء  َجيَأل   م َأهَلوَن سيٌد َعَملٌَّس             َوَأرَقط  ز   َويل دوَنك 

 وفيها يقول: 

ل   عاٌر َوإِرزيٌز َوَوجٌر َوَأفك  حَبتي       س   َدَعست  َعىل َغطٍش َوَبغٍش َوص 

دت  َكام َأبَدأت  َوالَليل  َألَيل             َفَأيَّمت  نِسوانًا َوَأيَتمت  آَلَدًة      َوع 

لقد جتنب القرآن أكثر األلفاظ الغريبة التي استعملها هذا الشاعر وغريه.. فال جتد يف القرآن مع  

سعة حجمه مقارنة بقصائد الشعراء ألفاظا مثل مسشزرات، وجحلنجح،  والبخصات، وامللطاط،  

 وغري ذلك كثري.  

هذه التعابري التي قاهلا بعض املتقعرين:) دهنا، فإذا مهت تأتدن، فال ختلها   وال جتد تعابري مثل 

مترخد، وقبل أن تقفعل، فإذا ائتدنت فامسحها بخرقة غري وكيلة، وال جشّية، ثم امعسها معسًا رقيقًا،  

    ( 1) ثم سن شفرتك، وأمهها فإذا رأيت عليها مثل اهلبوة فسن رأس األزميل ( 

القرآن واقعيا يعرب باأللفاظ السوقية التي يأبى معانيها، فال جتد فيه كلمة املرباع التي  وال جتد 

 
 الثاين من كتاب إىل بعض احلذائني يف نعل.رواه القايل يف أماليه أليب حملم الشيباين يف أواخر القرن  ( 1)
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تعني ربع الغنيمة إىل الذي كان يأخذه الرئيس يف اجلاهلية، وال جتد النشيطة وهي ما أصاب الرئيس  

جتد املكس، وهو    قبل أن يصري إىل القوم، أو ما يغنمه الغزاة يف الطريق قبل بلوغ املوضع املقصود، وال 

دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف األسواق اجلاهلية، وال جتد قوهلم للملوك:) أبيت اللعن (  

 وغري ذلك مما اتفق عىل التعبري به املجتمعات اجلاهلية التي عاش بينها حممد. 

 قلت: فالقرآن يتخري ألفاظه اختيارا إذن؟ 

 : ( 1) رب لك هذا قال: أجل.. وسأذكر لك بعض األمثلة التي تق 

ْن    }لقد جاء يف القرآن:  ْن َله  َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيك  َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيك 

ِقيتًا( )النساء:   م 
ٍ
ء لِّ يَشْ  ( 85َله  ِكْفٌل ِمْنَها َوَكاَن اهللَّ  َعىَل ك 

يب منها( وعن الشفاعة السيئة )يكن له كفل  أتدري مل قال عن الشفاعة احلسنة )يكن له نص 

 منها(؟ 

 
 انظر يف هذا ما كتب يف اإلعجاز البياين يف القرآن الكريم، وهي كثرية، ومن الكتب املعارصة امليرسة: ( 1)

خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية للدكتور عبد العظيم املطعني. حصل من خالهلا عىل مرتبة الدكتوراه مع  .1

م مكتبة 1992م. وهي مطبوعة يف جملدين سنة 1974ألوىل من كلية اللغة العربية / األزهر سنةمرتبة الرشف ا

 وهبة / مرص.

رس اإلعجاز يف تنوع الصيغ املشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن للدكتور عودة اهلل منيع القييس. وحصل هبا عىل  .2

 م. 1996دار البشري يف عامن سنة درجة الدكتوراة من كلية اآلداب اجلامعة األردنية. ونرشهتا 

الرتادف واالشرتاك والتضاد يف القرآن ملحمد نور الدين املنجد. وحصل هبا عىل شهادة املاجستري من جامعة دمشق  .3

 م.1999بتقدير ممتاز . طبعته دار الفكر سنة 

 م. 2004، 2، طإعجاز القرآن الكريم البياين ودالئل مصدره الرباين، د. صالح اخلالدي، دار عامر، عامن .4

 م. 2001، 2بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، د. فاضل السامرائي، دار عامر، عامن، ط .5

 م.2002، 2التعبري القرآين، د. فاضل السامرائي، دار عامر، عامن، ط .6

 م. 2001، 2ملسات بيانية يف نصوص التنزيل، د. فاضل السامرائي، دار عامر، عامن، ط .7

 عض هذه األمثلة.ومن هذه املراجع استقينا ب
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 قلت: هو جمرد تنوع يف األلفاط ليتخلص من التكرار. 

قال: ال.. لقد وضع القرآن كل لفظة يف حملها اخلاص.. فمن معاين )الِكفل( يف اللغة: النصيب  

حمدد بيشء   املساوي، واملثل، والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس أكثر.. أما )النصيب( فمطلق غري 

 معني. 

ْن َله  ِكْفٌل ِمنَْها    }وهلذا جاء التعبري عن السيئة بقوله:  ؛ ألن السيئة جتازى بقدرها، كام ورد يف  {َيك 

َْزى ِإالَّ ِمْثَلَها ()غافر:    }اآلية األخرى:   ( 40َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفال جي 

ْن َله  نَ   }أما احَلَسنة فتضاعف، فلهذا عرب عنها بقوله   ، وقد جاء يف القرآن اإلخبار  {ِصيٌب ِمْنَها  َيك 

َمْن َجاَء ِباحْلََسَنِة َفَله  َخرْيٌ ِمْنَها    }: (، وفيه 160)األنعام:  {َمْن َجاَء ِباحْلََسَنِة َفَله  َعرْش  َأْمَثاهِلَا    }هبذا، ففيه  

َو  }(، وفيه: 84) القصص: { ل وَن اجْلَنََّة  َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو أ ْنَثى َوه  ْؤِمٌن َفأ وَلِئَك َيْدخ  م 

ْرَزق وَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب()غافر:    (  40ي 

وهلذا قال عن حامل السيئة أن له الكفل أي املثل، أما صاحب الشفاعة احلسنة فله نصيب منها،  

 والنصيب ال تشرتط فيه املامثلة. 

يف قصة خلق آدم يف سورة األعراف  سكت قليال، ثم قال: سأرضب لك مثال آخر.. لقد جاء 

َد ِإْذ َأَمْرت َك َقاَل َأَنا َخرْيٌ ِمْنه  َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَته  ِمْن ِطنٍي(   }هذا النص:  َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسج 

 (  12)ألعراف: 

ثبتها يف سورة )ص(   إِْبِليس  َما َمنََعَك َأْن    َقاَل َيا   }لقد أثبت القرآن )ال( يف هذا املوضع، ولكنه مل ي 

ْنَت ِمَن اْلَعالنِيَ  َت َأْم ك  َا َخَلْقت  ِبَيَديَّ َأْسَتْكرَبْ
َد ملِ  ( 75)ّص:   {َتْسج 

 أتدري رس ذلك؟ 

 قلت: أرى فرقا بني التعبريين.. ولكني لست أدري رسه.. أليست )ال( يف األعراف زائدة؟ 

 حمكم غاية اإلحكام. قال: ال.. ليس يف القرآن حرف واحد زائد.. إنه  

لقد كان السؤال يف سورة ) ص ( عن املانع إلبليس من السجود.. أي: ملاذا مل تسجد؟ هل كنت  
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 متكربًا أم متعاليًا؟ فقد ذكرت اآلية سببان قد يكونان مانعني للسجود، مها االستكبار واالستعالء. 

ال: ما الذي دعاك إىل أال  أما السؤال يف سورة األعراف فإنه عن يشء آخر.. ويكون معنى السؤ 

 تسجد؟ 

والدليل عىل ذلك وجود ) ال ( النافية يف اآلية التي تدل عىل وجود فعل حمذوف تقديره: َأجلأك،  

 أحَوَجك..  

 فالسؤال هنا عن الدافع له لعدم السجود، وليس عن املانع له من السجود. 

عن السبب املانع من السجود..  واجلمع بينهام أن السؤال جاء عىل مرحليتني: يف األوىل سئل 

 وامتناع إبليس عن السجود قاده إىل عدم السجود. 

 ويف الثانية: السؤال عن السبب احلامل له عىل عدم السجود بعد أن أمره بذلك. 

واحلكمة من السؤال الثاين هو أنه من املمكن عقال أن يكون هنالك سببان: سبب يمنع عن فعل  

 يشء، وسبب حيمل عىل ترك يشء. 

 فقولك ألحدهم: ملاذا مل تفعل كذا؟ خيتلف عن سؤالك لآلخر: ما الذي محلك عىل ترك كذا؟ 

وا ِمْن د وِن    }سكت قليال، ثم قال: سأرضب لك مثاال آخر.. لقد جاء يف القرآن:  َذ  ِذيَن اختَّ َمَثل  الَّ

ََذْت َبْيتًا َوإِنَّ َأوْ  وَن(  اهللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكب وِت اختَّ َهَن اْلب ي وِت َلَبْيت  اْلَعْنَكب وِت َلْو َكان وا َيْعَلم 

 ( 41)العنكبوت: 

 قلت: إن قومي يتعلقون هبذه اآلية.. ويرمون هبا املسلمني. 

قال: أعلم ذلك.. هم يقولون: إن هذه اآلية ختالف احلقيقة العلمية الثابتة بأن خيط العنكبوت  

 أقوى من مثيله من الفوالذ. 

 .. أليس ذلك صححيا؟ قلت: أجل 

 قال: يكون ذلك صحيحا لو قال القرآن:) إن أوهن اخليوط خيط العنكبوت (  

 قلت: وما الفرق بينهام؟ 
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قال: عظيم.. اخليوط هي مادة البناء.. والبناء ال حيتاج إىل مادة فقط.. بل حيتاج قبل ذلك إىل  

 ء. اختيار حمل، وتأسيس قاعدة، ونواح هندسية كثرية ليستقيم البنا 

أرأيت لو رصفنا طوبا كثريا من أقوى أنواع الطوب من غري أن يكون ذلك عىل حسب القواعد  

 اهلندسية.. هل يمكن أن يستمر البنيان قائام؟ 

 قلت: ال.. لعل أضعف ريح يمكنها أن ترديه أرضا. 

 قال: وهلذا عرب القرآن عن وهن البنيان، ومل يعرب عن وهن مادة البنيان. 

ل: أتدري مل نكرت كلمة )أحد( يف سورة اإلخالص، بينام عرفت  سكت قليال، ثم قا 

َو اهللَّ  َأَحٌد)   })الصمد(.. فقد جاءت هذه السورة هكذا:  ْل ه  ) 1ق  َمد  وَلْد) 2(اهللَّ  الصَّ (َومَلْ  3(مَلْ َيِلْد َومَلْ ي 

ًوا َأَحٌد)  ف  ْن َله  ك   ()اإلخالص( 4َيك 

 ك. قلت: ال.. ولكني أشعر أنه البد أن تكون كذل 

 قال: نعم.. البد أن تكون كذلك.. ولكن العلامء حاولوا أن يعرفوا رس ذلك. 

 قلت: فام وجدوا. 

قال: إن كلمة )أحد( مسبوقة بكلمتني معرفتني )هو اهلل(، ومها مبتدأ وخرب.. وبام أن املبتدأ  

تعريف  واخلرب معرفتان وداللتهام عىل احلرص.. فقد استغني بتعريفهام وداللتهام عىل احلرص عن 

 )أحد( 

فجاء لفظ )أحد( نكرة عىل أصله.. ألن األصل يف الكلمة هو التنكري.. فهو نكرة ويعرب خربا  

 ثانيا. 

كام أن لفظ )أحد( جاء عىل التنكري للتعظيم والتفخيم والترشيف، ولإلشارة إىل أن اهلل تعاىل فرد  

 أحد ال يمكن تعريف كيفيته وال اإلحاطة به سبحانه وتعاىل. 

صمد(، فقد جاء معرفة يف اآلية الثانية ألن )اهلل الصمد( مبتدأ وخرب.. وجاءا معرفتني  أما )ال 

 ليطابقا )هو اهلل ( يف اآلية األوىل.. وقد جاء تعريف )اهلل الصمد( ليدل عىل احلرص أيضًا. 
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 باهلل. فقوله )هو اهلل أحد( يدل عىل احلرص لتعريف املبتدأ واخلرب.. أي أن األحدية حمصورة  

وقوله )اهلل الصمد( يدل عىل احلرص أيضا لتعريف املبتدأ واخلرب.. وذلك ليدل عىل أن  

 الصمدانية حمصورة باهلل. 

 سكت قليال، ثم قال: أتدري الفرق بني تعبري القرآن عن السالم ليحي والسالم للمسيح؟ 

ٍة َوَءاَتْيَناه   َيا حَيَْيى خ    }قلت: أجل.. أعرف ذلك.. فقد جاء السالم عىل حيي منكرا:  وَّ ِذ اْلِكَتاَب ِبق 

ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقيًّا) 12احْل ْكَم َصِبيًّا)  نَّ ْن َجبَّاًرا  13(َوَحَناًنا ِمْن َلد  ا ِبَوالَِدْيِه َومَلْ َيك  (َوَبرًّ

ْبَعث  َحيًّا) 14َعِصيًّا)  وت  َوَيْوَم ي  لَِد َوَيْوَم َيم   يم( ()مر 15(َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم و 

َباَرًكا  30َقاَل ِإينِّ َعْبد  اهللَِّ َءاَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنِبيًّا)  }بينام جاء عىل املسيح معرفا:  (َوَجَعَلنِي م 

ْنت   َكاِة َما د ْمت  َحيًّا) َأْيَن َما ك  اَلِة َوالزَّ ا ِبَوالَِديِت َومَلْ 31َوَأْوَصايِن ِبالصَّ جَيَْعلنِي َجبَّاًرا  (َوَبرًّ

لِْدت  َوَيْوَم َأم وت  َوَيْوَم أ ْبَعث  َحيًّا) 32َشِقيًّا)  اَلم  َعيلَّ َيْوَم و   ()مريم( 33(َوالسَّ

 قال: أتدري ما رس هذا التفريق؟ 

 قلت: ما رسه؟ 

قال: لقد جاءت كلمة )السالم( نكرة يف قصة حييى، ألن ذلك جاء يف سياق تعداد نعم اهلل عليه،  

إخبار من اهلل بأنه قد منح حييى ) سالما ( كريام يف مواطن ثالثة: يوم والدته، ويوم موته، ويوم    وفيها 

 بعثه حيا يف اآلخرة. 

أما ) السالم ( يف قصة املسيح، فقد جاء معرفة، ألن لفظ ) السالم ( هو كالم من املسيح، حيث  

 موته، ويوم بعثه حيا يف اآلخرة. دعا ربه أن يمنحه السالم يف ثالثة مواطن: يوم والدته، ويوم  

فبام أن املسيح هو الذي دعا، فمن املؤكد أنه سي لح يف الدعاء، فيطلب املعايل.. فلذلك عّرف  

 السالم داللة عىل أنه يريد السالم الكثري العام الشامل الغزير. 

ويف هذا إشارة كذلك إىل أن السالم الذي حصل عليه املسيح كان أخص من السالم الذي  

 حصل عليه حييى، وأن املسيح أفضل من حييى. 
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سكت قليال، ثم قال: لقد وردت آيتان تتحدثان عن أمر واحد يف سورة واحدة.. ومع ذلك  

 اختلف التعبري يف كل منها..  

ى اهللَّ    }أما أوالمها، فقد ذكر فيها القرآن أن اهلل سريى العمل هو ورسوله واكتفى هبام:  َوَسرَيَ

ْم َوَرس   ْنت ْم َتْعَمل ونَ َعَمَلك  ْم باَِم ك  َهاَدِة َفي َنبِّئ ك  َردُّوَن ِإىَل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ه  ث مَّ ت   (  94)التوبة: {ول 

ِل    }وأما الثانية، وهي يف نفس السورة، فقد ذكر بأنه سريى اهلل عملهم هو ورسوله واملؤمنون:  َوق 

و  ْم َوَرس  ى اهللَّ  َعَمَلك  ْنت ْم  اْعَمل وا َفَسرَيَ ْم ِباَم ك  َهاَدِة َفي َنبِّئ ك  وَن ِإىَل َعامِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ دُّ َ ه  َوامْل ْؤِمن وَن َوَسرت  ل 

 (  105)التوبة: {َتْعَمل ونَ 

 أتدري ما رس ذلك؟ 

 تأملت قليال، ثم قلت: ما رس ذلك؟ 

سيلة إظهار  قال: لقد وردت اآلية األوىل يف سياق احلديث عن املنافقني.. وهم كفار اختذوا و 

اإلسالم وإبطان الكفر حماولة لنقض اإلسالم من داخله.. أما الثانية فقد جاءت يف سياق احلديث عن  

 املؤمنني الصاحلني ودعوهتم إىل العمل الصالح وخاصة دفع الزكاة. 

فلهذا حذفت كلمة )واملؤمنون( يف سياق اآلية األوىل، ألن الكالم فيها عن املنافقني.. ولطبيعة  

اق فإن املسلمني ال يعلمون ما خيفي املنافق يف قلبه، ألهنم ال يعلمون الغيب، واهلل عامل الرس  النف 

وأخفى، وهو أخرب حممدا بأسامئهم كلهم.. وهلذا كان اهلل ورسوله يعلامن كذهبم، لكن باقي املؤمنني  

 ال يعلمون ذلك. 

ظاهرة املكشوفة من صالة وزكاة..  أما يف اآلية الثاين فهي يف سياق احلديث عن أعامل املسلمني ال 

 والتي يراها إخواهنم املسلمون ويطلعون عليها. 

سكت قليال، ثم قال: لقد تكررت كلمة واحدة ثالث مرات، ومع ذلك أفادت معاين ثالثة ال  

 معنى واحدا.. أتدري ما هي؟ 

 تأملت قليال، ثم قلت: ال أدري. 
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ِذي  }قال: لقد ورد يف سورة الروم:  ًة ث مَّ  اهللَّ  الَّ وَّ ْم ِمْن َضْعٍف ث مَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ق  َخَلَقك 

َو اْلَعِليم  اْلَقِدير   ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة خَيْل ق  َما َيَشاء  َوه  وَّ  (  54)الروم: {َجَعَل ِمْن َبْعِد ق 

فلكمة ) ضعف ( نكرة تكررت يف نفس املوضع ثالث مرات، وذلك يفيد أن الضعف األول  

 الثاين وغري الثالث. غري  

 قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: هناك قاعدة بيانية متفق عليها عند علامء العربية تذكر أن النكرة إذا تكررت، فإهنا يف كل  

 مرة تفيد معنى جديدًا. 

 وهلذا، فإن املراد من الضعف األول هو النطفة، وهي ضعيفة، ألهنا من ماء مهني. 

، ألن الطفل بحاجة إىل رعاية أمه يف مرحلة الرضاع، وعناية  واملراد من الضعف الثاين الطفولة 

 خاصة حتى جيتاز مرحلة املراهقة ويصل البلوغ. 

واملراد من الضعف الثالث: الشيخوخة، ألن اإلنسان يتحول يف مرحلة الشيخوخة ضعيفا  

 عاجزا.. ضعيف الفكر.. ضعيف احلركة والسعي والنشاط. 

وردت نكرة وكررت مرتني، وبذلك ختتلف داللتهام كذلك..  واللطيف يف اآلية أن ) قوة ( 

فالقوة األوىل، تعرب عن قوة فرتة الصبا، فالصبي قوي مندفع كثري احلركة، والقوة الثانية تعرب عن قوة  

الشباب، وهي قوة اجلسم واملشاعر واألحاسيس واهلمة والعزيمة واالنطالق يف الفكر واألحالم  

 والطموح. 

الفهم تلخص حياة اإلنسان عىل األرض وأهنا تقوم عىل مخس مراحل: ثالثة   فهذه اآلية هبذا 

 منها ضعف، وهي: كونه جنينا يف بطن أمه، وكونه رضيعا يف حضن أمه، وكونه شيخا عجوز هرم. 

 واثنان منها قوة: وهي كونه صبيا نشيطا مندفعا، وكونه شيخا عجوزا هرما. 

 األلفاظ وأرقها وأوجزها. لقد عرب القرآن عن كل هذه املعاين بأدق  

سكت قليال، ثم قال: القرآن ال خيتار الكلامت فقط.. بل خيتار وجوه بنائها ليضعها يف املواضع  
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 املناسبة هلا. 

 سأذكر لك مثاال مقربا لذلك.  

 أنت تعلم الفرق بني صيغ املبالغة.. الشك يف ذلك؟ 

 قلت: ما الذي تريد منها؟ 

 صيغة مبالغة عىل وزن )فّعال(، وصيغة املبالغة عىل وزن )فعلة( قال: أخربين عن الفرق بني  

قلت: صيغة مبالغة عىل وزن )فّعال( ـ كام يقول أهل اللغة ـ تدل عىل احِلرفة والصنعة، فيقال  

ملحرتف النجارة نّجار، وملحرتف احِلدادة حّداد، وتشتهر عندهم أسامء  املهن عىل هذا الوزن كالفتال  

والصفار والنحاس والبزاز. فكلمة )كذاب( عندما تطلق عىل أحد فإهنا تدل عىل  والزراد واخلراط 

أن الكذب صار حرفته التي حيرتفها كام أن حرفة ذاك هي النجارة أو احلدادة. وهذه الصيغة تقتيض  

 املزاولة، ألن صاحب الصنعة يداوم عىل صنعته. 

 قال: ووزن )فعلة(؟ 

، ثم بولغ بالتاء، كالراوي، فنقول عند املبالغة )راوية(..  قلت: له داللتان: ما أصله غري مبالغة 

ز( وهي   َ زة( فأصلها )مه  والثاين ما أصله صيغة مبالغة، ثم تأيت التاء لتأكيد املبالغة وزيادهتا، مثل: )مه 

َدر ـ ف سق(، فنأيت بالتاء لزيادة  املبالغة.  َطم ـ ل َكع ـ غ   من صيغ املبالغة مثل )ح 

ما بولغ بالتاء يدل عىل النهاية يف الوصف، والغاية فيه، فليس كل )نازل(  ويقول أهل اللغة: 

يسمى )نازلة(، وال كل )قارع( يسمى )قارعة( حتى يكون مستطريا عاما قاهرا كاجلائحة، ومثلها  

 القيامة والصاخة والطامة. 

 يف الوصف. قال: فنحن أمام صيغتني للمبالغة إحداها تدل عىل املزاولة، واألخرى عىل النهاية  

 قلت: أجل.. هذا هو الفرق بينهام. 

ِإنََّك   }قال: هلذا ترى القرآن يستعمل كل صيغة يف حملها اخلاص، فقد جاء يف سورة نوح مثال: 

ارًا( )نوح:  وا ِإالَّ َفاِجرًا َكفَّ ْم ي ِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيِلد  (، فاآلية تشري إىل أن الكفر صار ديدهنم  27إِْن َتَذْره 
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 تهم الالزمة هلم، وأهنم لن خيرجوا عنه. ومهن 

ارًا( )نوح:  }ويف نفس السورة نقرأ:  ْم ِإنَّه  َكاَن َغفَّ وا َربَّك  ْلت  اْسَتْغِفر  (، أي أن اهلل غفار،  10َفق 

 وكلام أحدث العبد ذنبا أحدث اهلل له مغفرة. 

ثم يذكرها يف  ليس هذا فقط.. بل إن القرآن قد يذكر الكلمة الواحدة يف موضع ببناء خاص، 

 موضع آخر ببناء آخر القتضاء السياق ذلك. 

َعَلة( يف قوله:  َوْيٌل    }سأرضب لك مثال عىل ذلك بكلمة ) اهلمز(، فقد جاءت مرة عىل صيغة )ف 

َزٍة مل ََزٍة( )اهلمزة:  َ لِّ مه   ِبَنِميٍم( )القلم:   }(، وجاءت مرة عىل صيغة )َفّعـال( يف قوله: 1لِك 
ٍ
اء اٍز َمشَّ  ( 11مَهَّ

رس ذلك يرجع إىل السياق الذي وردت فيه.. فمن استقراء سورة القلم التي جاءت فيها الكلمة  

عىل صيغة )َفّعـال( نالحظ أهنا تتحدث عن التعامل مع اخللق  بني الناس، فكل مشاهد السورة أو  

ل ٍق َعِظيمٍ  }: أغلبها تدور حول هذا األمر.. حتى أن فيها هذه اآلية  (.. فهي  4( )القلم: َوِإنََّك َلَعىَل خ 

 . ( 1) تتناول السلوكيات، وال تذكر العاقبة إال قليال 

أما يف سورة اهلمزة، فقد ذكر النتيجة وتعرض للعاقبة، لذلك ناسب أن يذكر بلوغه النهاية يف  

ِة(  َكالَّ َلي ْنَبَذنَّ يِف احْل َطمَ  }االتصاف هبذه الصفة، وناسب أيضا أن يذكر يف اجلزاء صيغة مماثلة فقال: 

(، والنبذ إذالل، واحل َطمة صيغة مبالغة بالتاء تدل عىل النهاية يف احلطم، وهي تفيد أن اجلزاء  4)اهلمزة: 

 من جنس العمل فكام أنه يبالغ يف اهلمز، فسيكون مصريه مماثال يف الشدة. 

ْم ِمْن َبنْيِ َأْيِدهِيْم َوِمْن    }: سكت قليال، ثم قال: أتدري مل قال القرآن عىل لسان الشيطان  مَّ آَلِتَينَّه  ث 

ْم َشاِكِريَن( )ألعراف:  (، فقد ذكر اجلهات  17َخْلِفِهْم َوَعْن َأْياَمهِنِْم َوَعْن َشاَمِئِلِهْم َوال جَتِد  َأْكَثَره 

 األربع.. ومل يذكر من فوقهم ومن حتتهم؟ 

 قلت: ال أعرف.. ما رس ذلك؟ 

 
ه  َعىَل اخْل ْرط وِم( )القلم: : تعاىلوهي التي وردت يف قوله  ( 1)  ( 16َسنَِسم 
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ن اإلخبار بأن هاتني اجلهتني خمتصتان برمحة اهلل وعذابه.. ففي الرمحة جاء  قال: لقد ورد يف القرآ 

ِْم أَلََكل وا ِمْن َفْوِقِهْم وَ  }يف القرآن:  ْنِجيَل َوَما أ ْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرهبِّ
وا التَّْوَراَة َواأْلِ ِت  َوَلْو َأهنَّ ْم َأَقام  ِمْن حَتْ

ْقتَ  ٌة م  ْم أ مَّ لِِهْم ِمنْه  ْم َساَء َما َيْعَمل وَن( )املائدة: َأْرج   ( 66ِصَدٌة َوَكِثرٌي ِمنْه 

ْم َأْو    }وجاء يف العذاب:  ِلك  ِت َأْرج  ْم َأْو ِمْن حَتْ ْم َعَذابًا ِمْن َفْوِقك  َو اْلَقاِدر  َعىَل َأْن َيْبَعَث َعَلْيك  ْل ه  ق 

ْم َبْأَس َبْعٍض اْنظ ْر كَ  ِذيَق َبْعَضك  ْم ِشَيعًا َوي  وَن( )األنعام: َيْلِبَسك  ْم َيْفَقه  ف  اآْلياِت َلَعلَّه   ( 65ْيَف ن رَصِّ

ْأس  َشْيبًا ()مريم:  }سكت قليال، ثم قال: أتدري مل قال القرآن:  (.. أتدري ما  4َواْشَتَعَل الرَّ

 احلكمة من لفظ )اشتعل ( يف اآلية؟ 

 قلت: ما احلكمة من ذلك؟ 

املشتعلة من حالة إىل حالة أخرى مع استحالة رجوعها  قال: االشتعال هو عملية حتول املادة 

للحالة األوىل أي حالة ما قبل االشتعال.. وهذا التصور والوصف ينطبق عىل سواد الشعر وبياضه،  

 أي أن البياض يستحيل أن يتحول إىل سواد. 

إال  سكت قليال، ثم قال: أتدري مل أضاف القرآن اإلنارة إىل الرساج مع أن الرساح ال يكون 

نرِيًا( )األحزاب:   }منريا يف قوله:  اجًا م   (؟ 46َوَداِعيًا ِإىَل اهللَِّ ِبِإْذِنِه َورِسَ

 قلت: ال أدري.. وأنا أتعجب من ذلك، وأتصوره إطنابا ال مربر له. 

 قال: ليس يف القرآن إطناب.. كل ما يف القرآن له داللته اخلاصة..  

َو الَِّذي َجَعَل    }ر كام جاء يف القرآن عن الشمس: أنت تعلم أن الضوء هو امتزاج احلرارة بالنو  ه 

ْمَس ِضَياًء()يونس:    }(، والنور هو جتريد الضوء من احلرارة كام جاء يف القرآن عن القمر: 5الشَّ

(، واحلرارة سلب والنور إجياب لذلك جاء تعاىل بلفظ )منريا ( الشتامل  5َواْلَقَمَر ن ورًا ()يونس: 

 ، وهو النار، وهو ال يليق بوصف يمدح به حممد. مضيئًا عىل جانب سلبي 

سكت قليال، ثم قال: حرف واحد قد يؤثر يف املعنى تأثريا عظيام.. اسمع هذه اآلية التي تصف  

ا َوَقاَل هَل    }: سوق الكفار إىل جهنم  َ ِتَحْت َأْبَواهب  وَها ف  َمرًا َحتَّى ِإَذا َجاء  وا ِإىَل َجَهنََّم ز  ِذيَن َكَفر  ْم  َوِسيَق الَّ
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ْم َهذَ  ْم لَِقاَء َيْوِمك  وَنك  ْنِذر  ْم َوي  ْم آَياِت َربِّك  ْم َيْتل وَن َعَلْيك  ٌل ِمْنك  س  ْم ر  وا َبىَل َوَلكِْن  َخَزَنت َها َأمَلْ َيْأتِك  ا َقال 

ْت َكِلَمة  اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكاِفِريَن( )الزمر:   ( 71َحقَّ

َمرًا   } اجلنة: واسمع هذه اآلية التي تصف سوق املؤمنني إىل  َقْوا َرهبَّ ْم ِإىَل اجْلَنَِّة ز  ِذيَن اتَّ َوِسيَق الَّ

ل وَها َخالِِدينَ  ْم ِطْبت ْم َفاْدخ  َا َوَقاَل هَل ْم َخَزَنت َها َسالٌم َعَلْيك  ِتَحْت َأْبَواهب  وَها َوف  (  َحتَّى ِإَذا َجاء 

 ( 73)الزمر: 

ف واحد، فقد دخلت )الواو( )وفتحت(عند  لقد ذكر الفتح يف كال املوضعني.. لكنه بفارق حر 

 ذكر أصحاب اجلنة، ومل تدخل )فتحت( عند ذكر أصحاب النار. 

 أتدري ما رس ذلك؟ 

 قلت: ما رس ذلك.. أليس هي جمرد زيادة؟ 

 قال: تستحيل الزيادة يف القرآن.. كل حرف له داللته اخلاصة، وعمله اخلاص. 

ة، إذ أن أصحاب النار قد سيقوا إىل جهنم، وهي  أما هنا، فقد عملت )الواو( عمال بالغ الرضور 

 بعد مل تفتح، حتى إذا وقفوا عىل أبواهبا فتحت عن مجلة عذاهبا، فكان هذا عذابا ضعفا عليهم. 

أما أصحاب اجلنة فقد سيقوا إىل اجلنة وأبواهبا قد فتحت هلم قبل جميئهم أي أن تقدير اآلية:)  

 ذا من زيادة الرتحيب بأهل اجلنة وتعجيل البشارة هلم. حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواهبا (، وه 

وهكذا فإن القرآن معجز من حيث اختيار الكلامت التي يعرب هبا عن  سكت قليال، ثم قال: 

 أغراضه، وقد سمعت كثريا من املختصني يف العلوم املختلفة يبينون دقة القرآن يف استعامل كلامته: 

ز القرآن الترشيعي، ويبينون اختيارات األلفاظ الترشيعية  فأهل الترشيع والقانون يبّينون إعجا 

يف القرآن ودقتها يف الداللة عىل دقة الترشيع ورفعته ما ال يصح استبدال غريها هبا، وأن اختيار هذه  

 األلفاظ يف باهبا أدق وأعىل مما نبنّي نحن من اختيارات لغوية وفنية ومجالية. 

قرآين من الناحية الطبية الترشحيية ودقتها.. ومن ذلك أن  وأهل الطب يذكرون أرسار التعبري ال 

ما ذكره القرآن من مراحل تطور اجلنني يف الرحم هي التي انتهى إليها العلم مما مل يكن معروفًا قبل  
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 هذا العرص، فاختيار تعبري )العلقة( و )املضغة( أعجب اختيار علمي: 

فإن املخلوق يف هذه املرحلة أشبه يشء بالعلقة وهي    فاختيار التعبري بـ )العلقة( اختيار له داللته، 

الطفيلية املعروفة. وكذلك التعبري بـ )املضغة(، فاملضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ املاضغ.  

ولكن الختيار كلمة )مضغة( سبب آخر، ذلك أن املضغة هي قطعة اللحم املمضوغة أي التي  

يث أن اجلنني يف هذه املرحلة ليس قطعة حلم عادية بل هو  مضغتها األسنان، وقد أثبت العلم احلد 

كقطعة اللحم التي مضغتها األسنان، فاختيار لفظ )املضغة( اختيار علمي دقيق، فالقرآن مل يقل )قطعة  

 حلم صغرية(، ولو قال ذلك لكان صوابًا ولكن قال )مضغة(  

 ..  ( 1) وهكذا يف كل ختصص 

التاريخ وما دلت عليه احلفريات احلديثة من أخبار ذي القرنني  وقد قرأت فيام توصل إليه علم  

أدق الكالم وأدق األخبار ما مل يكن يعرفه مجيع مفرسي القرآن فيام مَض من الزمان. وأن الذي  

اكتشفه املؤرخون واآلثاريون وما توصلوا إليه يف هذا القرن منطبق عىل ما جاء يف القرآن الكريم كلمة  

 معلومًا قبل هذا القرن.   كلمة ومل يكن ذلك 

وقرأت يف اختيار التعبري القرآين لبعض الكلامت التارخيية كـ )العزيز( يف قصة يوسف، وكاختيار  

تعبري )امللك( يف القصة نفسها، واختيار كلمة )فرعون( يف قصة موسى، فعرفت أن هذه ترمجات  

ق ترمجة ملن يقوم بذلك املنصب يف  دقيقة ملا كان ي ستعمل يف تلك األزمان السحيقة فـ )العزيز( أد 

حينه، وأن املرصيني القدامى كانوا يفرقون بني امللوك الذين حيكموهنم فيام إذا كانوا مرصيني أو غري  

مرصيني، فامللك غري املرصي األصل كانوا يسمونه )امللك(، واملرصي األصل يسمونه )فرعون(،  

هو من اهلكسوس فسامه )امللك(، وأن الذي  وأن الذي كان حيكم مرص يف زمن يوسف غري مرصي، و 

كان حيكمها يف زمن موسى هو مرصي فسامه )فرعون(، فسمى كل واحد بام كان ي سمى يف األزمنة  

 السحيقة. 

 
 انظر األمثلة الكثرية املثبتة هلذا يف رسالة )معجزات علمية( من هذه السلسلة.  ( 1)
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إن التعبري القرآين الواحد قد ترى فيه إعجازًا لغويًا مجاليًا، وترى فيه يف الوقت نفسه إعجازًا  

 جازًا نفسيًا، أو إعجازًا تربويًا، أو إعجازًا ترشيعيًا، أو غري ذلك. علميًا، أوإعجازًا تارخييًا، أو إع 

قلت: ولكن مع ذلك.. ففي القرآن الكثري من الكلامت الغريبة، والتي تؤثر فيام ذكرته من بالغة  

 ..    ( 1) القرآن  

 قال: اذكر يل أمثلة لذلك.. فكل دعوى البد هلا من دليل يدل عليها، أو مثال ينبه إليها. 

: لست بحاجة إىل ذكر أمثلة لذلك، فوجود الغريب ىف القرآن من املشهور الذي ال شك  قلت 

فيه.. لقد ألف العلامء يف هذا الفن.. فاإلمام حممد بن مسلم بن قتيبة وضع كتابًا ىف )غريب القرآن(،  

وأورده عىل وفق ما جاء ىف سور القرآن سورة سورة.. ومثله فعل السجستانى، وتفسريه لغريب  

لقرآن مشهور، ومثلهام الراغب األصفهانى ىف كتابه )املفردات( ىف رشح غريب القرآن.. ومثلهم  ا 

 مجيعا جالل الدين السيوطى، الذي له كتاب حيمل اسم )مبهامت القرآن( 

 أال ي عد كل ذلك اعرتافًا رصحيًا من هؤالء األئمة بورود الغريب ىف القرآن؟ 

القرآن قاموا برشح ما رأوه غريبًا ىف القرآن.. فكيف  باإلضافة إىل ذلك.. فإن مجيع مفرسى 

 يسوغ القول بإنكار وجود الغريب ىف القرآن أمام هذه احلقائق التى ال تغيب عن أحد؟ 

اه،   ا، غسلني، حنانا، أوَّ وإن أردت أمثلة عىل ذلك.. ففي القرآن مثال هذه الكلامت )فاكهًة وأبًّ

حنني، حصحص، يتفيؤا، رسبا، املسجور، قمطرير، عسعس،  الرقيم، كاللة، مبلسون، أخبتوا، 

سجيل، الناقور، فاقرة، استربق، مدهامتان.. وغريها من األلفاظ الغريبة املخالفة ملا تقتضيه البالغة  

 من يرس األلفاظ وقرهبا. 

قال: الغريب غريبان، غريب مطلق، وهو ما كان غريبا يف تركيبه، وهو الذى يعد عيبًا ىف الكالم،  

 وإذا وجد فيه سلب عنه وصف الفصاحة والبالغة.. وال وجود هلذا النوع ىف القرآن. 

 
هنا نرد عىل شبهة وجود الغريب يف القرآن الكريم، وهو ما يمنع من فهمه، وهي من الشبه املشتهرة لدى املبرشين وغريهم.     (  1)

 انظر يف الرد عليها )شبهات املشككني( 
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ومنه غريب نسبي، وهو ما اختلف الناس يف التعرف عليه بحسب مستوياهتم اللغوية.. أال ترى  

أن ألفاظا كثرية هي ألفاظ سلسة طبيعية عند األدباء أو الشعراء.. ولكنها قد تكون غريبة عىل من مل  

 حرفتتهم، ومل يتعلم علومهم؟   حيرتف 

بل إن هذا النوع من الغريب ال خيلو منه أحد من الناس، فاللغة واسعة، وكل كلمة جديدة عىل  

 الذهن تبدأ غربية، ثم تزول غرابتها باإلدمان عىل استعامهلا. 

ولتفسري هذا النوع من الكلامت جاءت املؤلفات التي ذكرهتا مما يسمى بـ )غريب القرآن (،  

ول مؤلف وضع ىف ذلك هو كتاب )غريب القرآن( البن قتيبة ىف القرن الثالث اهلجرى، وكونه يف  وأ 

هذا القرن دليل عىل أنه مل يكتب للمسلمني العرب، بل كان القصد منه هو أبناء الشعوب غري العربية  

 التى دخلت ىف اإلسالم، وكانت جديدة املعرفة بالعربية. 

 ذا الباب حتت هذا االسم أو غريه ألفت هلذا الغرض.  وكل املؤلفات التي ألفت يف ه 

فام يطلق عليه )غريب القرآن( ىف املؤلفات الرتاثية أو كتب علوم القرآن، وما تناوله مفرسو  

 القرآن ىف تفاسريهم، هو غريب نسبى ال غريب مطلق. 

ال وجود  والغريب النسبى بكل االعتبارات غريب فصيح سائغ، وليس غريبًا عديم املعنى، أو  

 له ىف معاجم اللغة ومصادرها، بل هو موضع إمجاع بني علامء اللغة والبيان ىف كل عرص ومرص. 

 قلت: فقد وردت قصة عن ابن عباس تدل عىل غرابة كلامت قرآنية كثرية عىل العرب. 

 قال: تقصد ما يسمى بـ )مسائل ابن األزرق(؟ 

ابن األنبارى ىف كتابه )الوقف(،  قلت: أجل.. فهي مسطورة ىف كثري من كتب الرتاث مثل 

والطربانى ىف كتابه )املعجم الكبري(، واملربد ىف كتابه )الكامل(، وجالل الدين السيوطى ىف كتابه  

 )اإلتقان ىف علوم القرآن(، وغريهم. 

وإن كنت ال تذكر القصة، فهي تنص عىل أن عبد اهلل بن عباس كان جالسًا بجوار الكعبة يفرس  

فأبرصه رجالن مها: نافع بن األزرق، ونجدة بن عويمر، فقال نافع لنجدة:) قم بنا إىل هذا  القرآن، 
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ا نريد أن نسألك عن أشياء   الذى جيرتئ عىل القرآن ويفرسه بام ال علم له به(، فقاما إليه فقاال له:) إنَّ

القرآن بلسان عربى مبني    ىف كتاب اهلل، فتفرسها لنا، وتأتينا بام يصادقه من كالم العرب، فإن اهلل أنزل 

(، فقال ابن عباس: سالنى عام بدا لكام. ثم أخذا يسأالنه وهو جييب بال توقف، مستشهدًا ىف إجاباته  

عىل كل كلمة، قرآنية سأاله عنها بام حيفظه من الشعر العربى املأثور عن شعراء اجلاهلية، ليبني  

 للسائلني أن القرآن نزل بلسان عربى مبني. 

 يف هذا من الشبهة؟ قلت: فام  

 قال: لوال أن يف القرآن غريبا ملا احتاج هذان الرجالن إىل تفسريه. 

 قال: هذا مما يدلك عىل قوة لغة القرآن ال عىل ضعفها. 

 قلت: كيف ذلك.. وقد استعمل غريبا ال يعرفه هؤالء العرب اخللص. 

الكلامت القليلة التي يتداوهلا    قال: لقد احتوى القرآن عىل معان كثرية جليلة ال تستطيع الوفاء هبا 

الناس فيام بينهم، فلذلك مل يكتف هبا، بل استعمل خزان العربية الثري، لينهل منه األلفاظ الدالة عىل  

 املعاين بدقة. 

وإن شئت دليال عىل هذا.. فاذهب إىل القواميس اخلاصة باملصطلحات املرتبطة بكل فن من  

 جديدة للداللة عىل املعاين اجلديدة.   الفنون.. فأنت جتد يف كل يوم مصطلحات 

 قلت: وما عالقة ذلك بالقرآن؟ 

قال: لقد جاء القرآن بعلوم كثرية، ومواضيع كثرية مل تعهدها العرب يف كالمها، فلذلك اختار  

 التعابري املناسبة لتلك املعارف العميقة..  

الة والزكاة والذكر..  بل إنه مل يكتف بذلك.. بل وضع مصطلحات دالة عىل هذه املعاين.. كالص 

 ومثلها كثري من املصطلحات ال نجدها إال يف القرآن.. ولكنا نجد أصوال هلا يف اللغة العريب. 

 وهذا ما فرسه ابن عباس لذلك الرجل..  

فالقرآن مل يبتدع ألفاظا ال يعرفها أحد من الناس، وإنام استعمل ما يعرفه الناس ليعرب عن املعاين  
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 التي يريد. 

يدخل ما ذكرته من الكلامت التي تصورت غرابتها ككلمة )غسلني( التي تعني  ويف هذا 

الصديد، أى صديد أهل النار، وما يسيل من أجسادهم من أثر احلريق، وملا كان يسيل من كل  

 أجسامهم شبه باملاء الذى ي غَسل به األدران. 

ستخدم اللفظ القريب  فهذه الكلمة تدل عىل معنى غري موجود يف لغة العرب.. ولكن القرآن ا 

 املؤدي للمعنى. 

بل قد قد يستعمل القرآن أحيانا ألفاظا أعجمية عربتها العرب وجعلتها عىل موازينها..وذلك  

مثل إستربق، وسندس، واليم، فهذه األلفاظ كانت مأنوسة االستعامل عند العرب حتى قبل نزول  

 ية. القرآن، بل كانت شائعة شيوعًا ظاهرًا ىف حمادثاهتم اليوم 

 وهى مفردات وليست تراكيب، بل هي أسامء مفردة ألشخاص أو أماكن أو معادن أو آالت. 

ثم إهنا وإن مل تكن عربية األصل، فهى ـ باإلمجاع ـ عربية االستعامل. ومعانيها كانت ـ وما تزال  

 ـ معروفة ىف القرآن، وىف االستعامل العام. 

فاستعارة اللغات من بعضها من سنن املجتمعات  وهذه الظاهرة ليست خاصة بالعربية.. 

 البرشية، وهي دليل عىل حيوية اللغة. 

بل نجد هذه الظاهرة فاشية ىف العرص احلديث، ويسميها اللغويون بـ )التقارض( بني اللغات..  

ة  تستوي يف ذلك اللغات مجيعا.. سامية أو غريها كاإلنجليزية واألملانية والفرنسية وىف اللغة األسباني 

 كلامت مستعملة اآلن من اللغة العربية. 

أما مااقرتضته اللغة العربية من غريها من اللغات القديمة أو ما له وجود حتى اآلن فقد اهتم به  

ب(، مثل كتاب العالمة اجلواليقى، وقد   العلامء املسلمون ونصوا عليه كلمة كلمة، وأسموه بـ )املعرَّ

 يسمونه بـ )الدخيل( 

م هذا مع ما نص عليه القرآن يف مواضع متفرقة من أنه أنزل بلسان عريب  قلت: فكيف يستقي 
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ْم َتْعِقل وَن( )يوسف:   }مبني.. أمل تقرأ فيه:  ْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَّك  ا َأْنَزْلَناه  ق  اَم  }(..  2ِإنَّ ول وَن ِإنَّ َوَلَقْد َنْعَلم  َأهنَّ ْم َيق 

ْلِحد   ِذي ي  ه  َبرَشٌ لَِسان  الَّ َعلِّم  ِبنيٌ ي  َوَكَذلَِك   }(.. 103)النحل:  {وَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ م 

ِْدث  هَل ْم ِذْكرًا( )طـ  وَن َأْو حي  ْم َيتَّق  ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّه  ْرآنًا َعَرِبّيًا َورَصَّ ِكَتاٌب  }(.. 113ه: َأْنَزْلَناه  ق 

ْرآناً  ه  ق  َلْت آَيات  وَن( )فصلت: ف صِّ َلْت    }(..  3 َعَرِبّيًا لَِقْوٍم َيْعَلم  وا َلْوال ف صِّ ْرآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقال  َوَلْو َجَعْلَناه  ق 

ْؤِمن وَن يِف آَذاهِنِْم َوقْ  ِذيَن ال ي  دًى َوِشَفاٌء َوالَّ َو لِلَِّذيَن آَمن وا ه  ْل ه  ه  َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ ق  َو َعلَ آَيات  ْيِهْم  ٌر َوه 

َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد( )فصلت:  ْم َتْعِقل وَن(  }(.. 44َعمًى أ وَلئَِك ي  ْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَّك  ا َجَعْلَناه  ق  ِإنَّ

 ( 3)الزخرف: 

 ؟ ( 1) فكيف يمكن أن يكون عربيا، وفيه هذه األلفاظ األعجمية 

من فارسية، وآشورية، ورسيانية،  كيف يكون القرآن عربيًّا مبيًنا، وبه كلامت أعجمية كثرية: 

 وعربية، ويونانية، ومرصية، وحبشية، وغريها؟ 

وإن شئت التمثيل لذلك.. فكل هذه الكلامت كلامت أعجمية )آدم أباريق إبراهيم أرائك  

استربق إنجيل تابوت توراة جهنم حرب حور زكاة زنجبيل سبت سجيل رسادق سكينة سورة رصاط  

 ون مشكاة مقاليد ماروت هاروت.. ( طاغوت عدن فرعون فردوس ماع 

 صمت قليال، وكأنه يستجمع أفكاره ليجيبني، ثم قال: هل قرأت دائرة املعارف اإلسالمية؟ 

 قلت: أجل.. اطلعت عىل الكثري منها، فهل فيها اإلجابة عىل هذه الشبهة؟ 

 قال: أجل.. ولكن يف نسختها العربية فقط. 

 القرآن فيها، ولكني مل أجد اجلواب عن هذه الشبهة. قلت: لقد قرأهتا.. وقرأت مادة  

 قلت: هل أنت متأكد من أنك قرأت النسخة العربية منها؟ 

 قلت: أجل.. مثلام أنا متأكد من وجودك معي. 

 قال: لعلك قرأت نسخة خمتلطة.. ليست عربية حمضة. 

 
 هنا نرد عىل شبهة وجود الكلامت األعجمية يف القرآن .. انظر املصادر السابقة.  ( 1)
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 قلت: بل قرأت نسخة عربية حمضة. 

 قال مبتسام: بلسان عريب مبني. 

 بلسان عريب مبني.. فقد أرشف عليها لغويون كبار. قلت: أجل..  

 قال: لقد أجبت نفسك عن شبهتك. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: أال توجد يف تلك النسخة كلامت أعجمية؟ 

قلت: أجل.. يوجد الكثري منها.. وهو رضورة.. فأحيانا حيتاج الكاتب إىل نقل النص بلغته  

 ن تكتب بتلك الصيغة. األصلية، باإلضافة إىل أن هناك أعالما البد أ 

قال: وهكذا القرآن.. فهو بلسان عريب مبني.. وكونه كذلك ال يمنع من وجود بعض األلفاظ  

 القليلة التي تأيت عىل سبيل الندرة من الكلامت األعجمية. 

فوجود مفردات أجنبية ىف أى لغة سواء كانت اللغة العربية أو غري العربية ال خيرج تلك اللغة  

من املعروف أن األسامء ال ترتجم إىل اللغة التى تستعملها حتى اآلن.. فاملتحدث  عن أصالتها، و 

 باإلنجليزية إذا احتاج إىل ذكر اسم من لغة غري لغته، يذكره برسمه ونطقه ىف لغته األصلية. 

ومن هذا ما نسمعه ىف نرشات األخبار باللغات األجنبية ىف بالدنا، فإهنا تنطق األسامء العربية  

عربيَّا، وال يقال: إن نرشة األخبار ليست باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية مثاًل، ملجرد أن بعض   ن طقاً 

 املفردات فيها نطقت بلغة أخرى. 

واملؤلفات العلمية واألدبية احلديثة التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر  

ا باألحرف األجنبية والنطق األجنبى ال يقال:  األسامء األجنبية واملصادر التى نقلوا عنها ويرسموهن 

 إهنا مكتوبة بغري اللغة العربية، ملجرد أن بعض الكلامت األجنبية وردت فيها، وهكذا. 

وهلذا، فإن كل ما ىف القرآن من كلامت غري عربية األصل إنام هى كلامت مفردات، وهي يف  

 إسحاق، فرعون( معظمها  أسامء أعالم مثل ) إبراهيم، يعقوب،  
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زيادة عىل ذلك، فإن القرآن خيلو متاًما من تراكيب غري عربية، فليس فيه مجلة واحدة اسمية، أو  

 فعلية من غري اللغة العربية. 

قلت: ليست اخلطورة يف هذا.. ولكن اخلطورة يف مصطلحات كثرية ورد هبا القرآن.. وهي  

 دليل عىل تأثره بمصادر أجنبية. 

 ؟ قال: ما أمثلة ذلك 

قلت: هي كلامت كثرية هلا دالالهتا اخلاصة، كالزكاة، والسكينة، واحلور، والسبت، والسورة،  

 وعدن.. بل حتى كلمة )اهلل( التي هي علم عىل إله املسلمني. 

وية عريقة ىف   قال: من أخربهم بأن هذه كلامت أعجمية.. هذه كلامت عربية أصيلة هلا جذور لغ 

عاجم العربية وكتب فقه اللغة وغريها تأصيل هذه الكلامت عربيَّا، فالزكاة  اللغة العربية، وقد ورد ىف امل 

ـ مثالـ  من زكا يزكو فهو زاٍك، وأصل هذه املادة هى الطهر والنامء.. والسكينة، بمعنى الثبات والقرار،  

  ضد االضطراب هلا جذر لغوى عميق ىف اللغة العربية، يقال: سكن بمعنى أقام، ويتفرع عنه: يسكن، 

 ساكن، مسكن، أسكن.. وهكذا سائر الكلامت..  

ومن أكذب االدعاءات أن يقال: إن لفظ اجلاللة )اهلل( عربى أو رسيانى، وأن القرآن أخذه عن  

 هاتني اللغتني، إذ ليس هلذا اللفظ )اهلل( وجود ىف غري العربية. 

، وهيوا أو هيوفا.. فأين  فالعربية مثاًل تطلق عىل )اهلل( عدة إطالقات، مثل ايل، الوهيم، وأدوناى 

 هذه األلفاظ من كلمة )اهلل( ىف اللغة العربية؟ 

ومثلها يف اللغة اليونانية التى ترمجت منها األناجيل إىل اللغة العربية حيث نجد اهلل فيها )الوى(  

 وقد وردت ىف بعض األناجيل يذكرها املسيح مستغيثًا بربه هكذا )الوى الوى (، وترمجتها إهلى إهلى. 

اإلضافة إىل هذا كله.. فإن هذه املفردات ـ التي وصفت بأهنا غري عربية ـ وإن مل تكن عربية ىف  ب 

أصل الوضع اللغوى، فهى عربية باستعامل العرب هلا قبل عرص نزول القرآن.. وهبذا االستعامل  

ْت عربية نطقًا واستعامالً وخطاًّ.  دَّ  فارقت أصلها غري العربى، وع 
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الهلا سورة الضحى بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد..كانت  صمت قليال، سمعنا خ 

 قراءة خاشعة حتلق بالروح لسموات مجيلة مملوءة بفضل اهلل ورمحته وقربه من عباده. 

بعد أن انتهى القارئ من قراءته، قال: ال شك أن هذه القراءة هزت أعامقك.. هي تفعل ذلك  

 .. بل بمعانيها.. وبالكسوة التي كسيت هبا معانيها. معي.. وهي ال تفعل ذلك بسبب أداء القارئ فقط 

 : التصوير الفني 

قلت: وعيت مرادك من التعبري الفني، وأشهد صادقا أن القرآن حيوي من مجال التعبري ما يسلب  

 األلباب.. فام مرادك من التصوير الفني؟ 

كام يصفها  قال: هي ناحية أخرى من نواحي املتعة فيه.. إن القرآن ال يصف لك األحادث 

البلغاء، فتتيه بألفاظهم ومجال تعابريهم عن األحداث التي يريدون وصفها لك.. بل إنه ينقل لك  

 األحداث لرتاها بعينيك، وتسمعها بأذنيك، وتشمها بأنفك. 

 إنه خيترص مسافات املكان والزمان لينقلك لرتى احلقائق بصورة مشاهد تعيشها، وتنفعل هلا..  

اجلميل مل يكتمل إال يف القرآن.. فالقارئ فيه ال يقرأ، وإنام يشاهد ويعيش  وهذا التصوير 

 ويتحقق.. ولذلك كان تأثري القرآن أعظم من كل تأثري. 

إنني أقرأ يف الكتاب املقدس قصة موسى.. وأرى األحداث التي مر هبا، فال ختتلف قراءيت فيه  

رآن.. فأجد قصة موسى حية، تنبعث احلياة يف  عن قراءيت ألي كتاب يف التاريخ.. بينام أرجع إىل الق 

 كل جزء من أجزائها..  

وَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا    }إنني أقرأ التواراة.. فال أجد فيها مثل هذا النص اجلميل:  َوَأْوَحْيَنا ِإىَل أ مِّ م 

ا َرا  َزيِن ِإنَّ ايِف َوال حَتْ وه  ِإَلْيِك َوَجاِعل وه  ِمَن امْل ْرَسِلنيَ ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال خَتَ  ( 7)القصص: {دُّ

إن هذا النص يصور أم موسى، وهي خائفة وجلة عىل ابنها، فيأتيها األمر اإلهلي احلي بأن تلقيه  

 يف اليم، وبأن ال ختاف عليه وال حتزن، بل تستبرش ألن اهلل سريده إليها، وسيجعله من املرسلني. 

لذي تكاد تبرصه بعينيك ال ترى أم موسى فقط.. بل ترى رمحة اهلل وفضله  إنك يف هذا احلادث ا 
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 عىل عباده.. فاهلل ال يعرب يف هذه اآلية بصيغة الغائب، وإنام يعرب بصيغة املتكلم احلارض. 

وأقرأ يف القرآن قصة رحيل موسى إىل مدين، فأمتلئ بمعاين سامية أكاد أبرصها بعيني، وأملسها  

وَسى إِنَّ امْلَأَل   }ذا النص اجلميل: بيدي.. اسمع إىل ه  ٌل ِمْن َأْقىَص امْلَِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا م  َوَجاَء َرج 

قَّب  َقاَل َربِّ نَ  ْج ِإينِّ َلَك ِمْن النَّاِصِحنَي َفَخَرَج ِمنَْها َخاِئفًا َيرَتَ وَن ِبَك لَِيْقت ل وَك َفاْخر  نِي ِمْن اْلَقْوِم  َيْأمَتِر  جِّ

املِِ  ِبيِل َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْديَ الظَّ َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ ًة  نَي َومَلَّا َتَوجَّ َن َوَجَد َعَلْيِه أ مَّ

اَم َقاَلَتا ال  وَداِن َقاَل َما َخْطب ك  وَن َوَوَجَد ِمْن د وهِنِْم اْمَرأَتنْيِ َتذ  َعاء   ِمْن النَّاِس َيْسق  ْصِدَر الرِّ  َنْسِقي َحتَّى ي 

َا َأنَزْلَت ِإيَلَّ ِمْن َخرْيٍ 
ا  َوَأب وَنا َشْيٌخ َكِبرٌي َفَسَقى هَل اَم ث مَّ َتَوىلَّ ِإىَل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإينِّ ملِ َ  َفِقرٌي َفَجاَءْته  ِإْحَدامه 

وَك   َقاَلْت ِإنَّ َأيِب َيْدع 
ٍ
لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَلامَّ َجاَءه  َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص  مَتيِْش َعىَل اْسِتْحَياء

ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْره  ِإنَّ َخرْيَ َمْن اْسَتأْ  َ َجْرَت اْلَقِويُّ  َقاَل ال خَتَْف َنَجْوَت ِمْن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي َقاَلْت ِإْحَدامه 

َريِن َثاَمنَِيَة ِحَجٍج َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشًا َفِمْن    األَِمني  َقاَل ِإينِّ أ ِريد   َأْن أ نِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتنْيِ َعىَل َأْن َتْأج 

نَي َقاَل َذلَِك َبْينِي َوَبْينََك  احِلِ يِن إِْن َشاَء اهللَّ  ِمْن الصَّ قَّ َعَلْيَك َسَتِجد  اَم  ِعنِْدَك َوَما أ ِريد  َأْن َأش  اأَلَجَلنْيِ   َأيَّ

ول  َوِكيٌل   ْدَواَن َعيَلَّ َواهللَّ  َعىَل َما َنق   ( 28ـ    20)القصص:  {َقَضْيت  َفال ع 

إن هذا املشهد ال يروي خميلتك فقط باملشاهد، بل ينقل لك معها نفس موسى الطيبة وروحانيته،  

كن أن تلمسها، وال أن  وتقواه، ومروءته، إهنا صور كثرية، ال ألشياء حمسوسة فقط.. بل ألشياء ال يم 

 تراها. 

قلت: إن أي قصة يف الدنيا يمكن أن تتحول إىل مشاهد يف ذهن املستمع.. وليس للقرآن مزية  

 يف ذلك. 

قال: إن املشاهد القرآنية خمتلفة متاما، إن حياهتا ال تنبعث من تصويرها لألحداث املحسوسة،  

 وملا بعدها. بل تنبعث من تصويرها ملا وراء األحداث، وملا قبلها،  

 ومع ذلك.. فاسمع أي موضوع يف القرآن جتده يصور لك أي يشء مهام غمض وخفي..  

 ِفيِه   }إنه يصور النفوس يف اضطراهبا وحريهتا وقلقها وخوفها، فيقول: 
ِ
اَمء َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ
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يٌط ِبا  ِ َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت َواهللَّ  حم  ْم يِف آَذاهِنِْم ِمَن الصَّ ْلَكاِفِريَن َيَكاد   ظ ل اَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق جَيَْعل وَن َأَصابَِعه 

اَم َأَضاَء هَل ْم َمَشْوا ِفيِه وَ  لَّ ْم ك  ق  خَيَْطف  َأْبَصاَره  وا َوَلْو َشاَء اهللَّ  َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم  اْلرَبْ ِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقام 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء لِّ يَشْ  ( 20ـ    19)البقرة:   {َوَأْبَصاِرِهْم ِإنَّ اهللََّ َعىَل ك 

إن هذا مشهد عجيب، حافل باحلركة، مشوب باالضطراب، فيه تيه وضالل، وفيه هول  

ء وأصداء.. صيب من السامء هاطل غزير فيه ظلامت ورعد  ورعب، وفيه فزع وحرية، وفيه أضوا 

وبرق.. كلام أضاء هلم مشوا فيه.. وإذا أظلم عليهم قاموا حائرين ال يدرون أين يذهبون، وهم  

 مفزعون جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت. 

والربق، إىل احلائرين   إن احلركة التي تغمر املشهد كله من الصيب اهلاطل، إىل الظلامت والرعد 

املفزعني فيه، إىل اخلطوات املروعة الوجلة التي تقف عندما خييم الظالم.. إن هذه احلركة يف املشهد  

حركة التيه واالضطراب والقلق واألرجحة التي تعيش فيها   - عن طريق التأثر اإلحيائي  - لرتسم 

اطني.. بني ما يقولونه حلظة، ثم  نفوس أولئك املنافقون بني لقائهم للمؤمنني، وعودهتم للشي 

ينكصون عنه فجأة.. بني ما يطلبونه من هدى ونور، وما يفيئون إليه من ضالل وظالم.. فهو مشهد  

 .  ( 1) حيس يرمز حلالة نفسية؛ وجيسم صورة شعورية 

قلت: هو تصوير بارع.. نعم.. ولكن ما تأثري هذا عىل األهداف التي جاء القرآن ليقررها، ويريب  

 س عليها؟ النفو 

 قال: ال يمكن أن تتحقق أي أهداف يف الدنيا حتى تصبح صورا ومشاهد متأل نفوس أصحاهبا. 

 لقد اعتمد القرآن هذا األسلوب التصويري ليمأل التفوس بالطهارة، واألرواح بالسمو. 

وِر َفَصِعَق َمْن يِف    }: صمت قليال، قرأ القارئ خالهلا بصوته اجلميل قوله تعاىل  ِفَخ يِف الصُّ َون 

وَن َوَأرْشَ  ْم ِقَياٌم َينْظ ر  َمَواِت َوَمْن يِف األَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اهللَّ  ث مَّ ن ِفَخ ِفيِه أ ْخَرى َفِإَذا ه  َقْت األَْرض   السَّ

َهَدا  ِضَع اْلِكَتاب  َوِجيَء ِبالنَِّبيِّنَي َوالشُّ ا َوو  َ لُّ  ِبن وِر َرهبِّ َيْت ك  فِّ وَن َوو  ْظَلم  ْم ال ي  ْم ِباحْلَقِّ َوه  يِضَ َبْيَنه   َوق 
ِ
ء

 
 من الظالل بترصف.   ( 1)
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وهَ  َمرًا َحتَّى ِإَذا َجاء  وا ِإىَل َجَهنََّم ز  ِذيَن َكَفر  َو َأْعَلم  ِباَم َيْفَعل وَن َوِسيَق الَّ ِتَحْت  َنْفٍس َما َعِمَلْت َوه  ا ف 

ا َوَقاَل هَل ْم َخَزَنت َها َأمَلْ  َ ْم َهَذا  َأْبَواهب  ْم لَِقاَء َيْوِمك  وَنك  ْنِذر  ْم َوي  ْم آَياِت َربِّك  ْم َيْتل وَن َعَلْيك  ٌل ِمْنك  س  ْم ر   َيْأتِك 

ل وا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها   ْت َكِلَمة  اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكاِفِريَن ِقيَل اْدخ  وا َبىَل َوَلكِْن َحقَّ َفِبْئَس َمْثَوى  َقال 

ا وَ امْل   َ تَِحْت َأْبَواهب  وَها َوف  َمرًا َحتَّى ِإَذا َجاء  ْم ِإىَل اجْلَنَِّة ز  َقْوا َرهبَّ  ِذيَن اتَّ يَن َوِسيَق الَّ ِ َقاَل هَل ْم َخَزَنت َها  َتَكربِّ

ِذي َصَدَقَنا َوْعَده   وا احْلَْمد  هلِلَِّ الَّ ل وَها َخالِِديَن َوَقال  ْم ِطْبت ْم َفاْدخ  أ  ِمْن  َسالٌم َعَلْيك   َوَأْوَرَثَنا األَْرَض َنَتَبوَّ

وَن ِب  َسبِّح  ِْم  اجْلَنَِّة َحْيث  َنَشاء  َفنِْعَم َأْجر  اْلَعاِمِلنَي َوَتَرى املاَْلِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ي  َحْمِد َرهبِّ

ْم ِباحْلَقِّ َوِقيَل احْلَْمد  هلِلَِّ َربِّ اْلَعامَلِ   (  75ـ    68)الزمر:    {نيَ َوق يِضَ َبْيَنه 

 أغلق اجلهاز، ثم قال: هل رأيت هذا املشهد؟ 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: هذا املشهد العظيم الذي ذكره القرآن.. إين أسمعه كلام قطعت هذه الطريق، ومع ذلك ال  

أمل من سامعه.. إن القرآن ينقل يل أحداثا كثرية ال تزال مل حتدث بعد.. ليجعل عيناي ترياهنا بكل  

 دقة. 

 إن هذا املشهد يمأل النفوس طهارة.. واألرواح رفعة.. 

إنه برفعك إىل آفاق سامية ال يستطيع أي جدل عقيل، وال منطق حيس، وال قصيدة وجدانية أن  

 ترفعك إليها. 

وهو ال يكلف عقلك أي عنت لتفهم ما تقول.. بل يكفي أن ترسح ملخيلتك العنان لتعيش ما  

 ا باحلقائق التي ال يستطيع اجلدل أن يبلغها. تسمع.. ثم متأل النفس بعده 

إنه ) مشهد رائع حافل، يبدأ متحركًا، ثم يسري وئيدًا، حتى هتدأ كل حركة، وتسكن كل نأمة،  

 وخييم عىل ساحة العرض جالل الصمت، ورهبة اخلشوع، بني يدي اهلل ( 

ر، إنك ترى فيه  إنك ترى فيه األرض، وقد طوي بساطها، والسامء وقد التحفت بإرشاقة النو 

 العامل بصورة خمتلفة.. صورة متأل النفس باملواجيد الصادقة. 
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 قلت: هي مشاهد مجيلة.. نعم.. وتروي اخليال.. نعم.. ولكن ما عالقة كل ذلك بالسلوك؟ 

قال: كل سلوك صالح ينطلق من هذه املشاهد.. أمل تسمع ذلك الوصف لسوق أهل اجلنة..  

ك.. وهم يوصفون باألتقياء لتتحرك يف مهة كل من يرى هذا املشهد إىل  إهنم يقادون إىل اجلنة كامللو 

 التحقق بالتقوى. 

وهو يصف أهل جهنم الذين يقادون إليها أذالء بأهنم من الكفار لتمتلئ النفوس خوفا من  

 الكفر الذي يوردها هذا املورد..  

 إنه ليس مشهدا فقط.. إنه مدرسة تربوية كاملة. 

ب حممد بمثل هذه املشاهد امتألت نفوسهم بحب اجلنة.. وملا امتألت  وهلذا ملا امتأل أصحا 

 بحب اجلنة امتألت بام يقرهبم إليها. 

اسمع احلارث بن مالك االنصاري، وهو أحد أصحاب حممد، وهو يصف تأثري هذه املشاهد  

فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قلت: أصبحت مؤمنا حقا، فقال:    عىل نفسه، قال: مررت بالنبي  

نظر ما تقول! فان لكل شئ حقيقة فام حقيقة إيامنك؟ قلت: قد عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت  ا 

لذلك ليىل وأظمأت هناري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها،  

 .  ( 1) ثا قاهلا ثال   - وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها، فقال:) يا حارث! عرفت فالزم (  

يقرأ يف املغرب بالطور، فلام    ومما يروى من ذلك عن جبري بن مطعم أنه قال:) سمعت النبي  

وَن )  }بلغ هذه اآلية:  م  اخْلَالِق   َأْم ه 
ٍ
ء وا ِمْن َغرْيِ يَشْ ِلق  اَمَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل  35َأْم خ  وا السَّ ( َأْم َخَلق 

وِقن وَن )  ْم َخزَ 36ي  وَن ) ( َأْم ِعنَْده  م  امْل َسْيِطر   )الطور( كاد قلبي أن يطري (. {( 37اِئن  َربَِّك َأْم ه 

صمت قليال، ثم قال: هبذا األسلوب يصور لك القرآن كل املشاهد.. احلسية واملعنوية.. وكل  

 احلقائق.. العلوية والسفلية.. إنه يتكلم عن كل يشء.. ويصور كل يشء. 

تصوير القرآن ملعنى النفور الشديد من دعوة اإليامن.. اسمع هذه  سأرضب لك مثاال عىل كيفية  

 
 الطرباين يف الكبري وأبو نعيم.رواه  ( 1)
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ْعِرِضنَي )  }اآليات:  ْسَتْنِفَرٌة ) 49َفاَم هَل ْم َعِن التَّْذِكَرِة م  ْت ِمْن َقْسَوَرٍة  50( َكَأهنَّ ْم مح  ٌر م  ( َفرَّ

 )املدثر( {( 51) 

لسخرية وشعور اجلامل..  ففي هذا النص تشرتك مع الذهن حاسة النظر وملكة اخليال وانفعال ا 

السخرية من هؤالء الذين يفرون كام تفر محر الوحش من األسد ال ليشء إال ألهنم يدعون إىل اإليامن،  

واجلامل الذي يرتسم يف حركة الصورة حينام يتماّلها اخليال يف إطار من الطبيعة ترشد فيه احلمر تيبعها  

ل نفسه مع الصورة التي ن قلت إليه ويف ثناياها  قسورة، فالتعبري هنا حيرك مشاعر القارئ، وتنفع 

 االستهزاء باملعرضني.  

وَن    }واسمع إىل القرآن كيف يصور عجز اآلهلة التي يعبدها املرشكون من دون اهلل:  ِذيَن َتْدع  ِإنَّ الَّ

بَ  م  الذُّ ْبه  وا َله  َوِإن َيْسل  َباًبا َوَلِو اْجَتَمع  وا ذ  ق  وِن اهللَِّ َلن خَيْل  الِب   ِمن د  َف الطَّ وه  ِمْنه  َضع  اب  َشْيًئا الَّ َيْسَتنِقذ 

 ( 73)احلج:  {َوامْلَْطل وب  

ضعت يف أذهان معتنقيها يف   فالصورة الفنية هنا هي الربط بني قدسية اآلهلة املزعومة حيث و 

  أقدس صورة، والربط بينها وبني خملوق حقري.. ومل يكتف هبذا الربط بل حشد هلذا املخلوق مجوعأً 

ضخمة، فعجزوا عن خلقه، ثم يف الصورة التي تنطبع يف الذهن من طرياهنم خلف الذباب الستنقاذ  

 ما يسلبه، وفشلهم مع اتباعهم عن هذا االستنقاذ.  

 : النظم الفني 

 قلت: فام تريد بالنظم الفني؟ 

 قال: لقد متيز القرآن بنظم خاص ال يشاكل فيه أي نظم يف الدنيا. 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: ارجع إىل كل ما كتب يف الدنيا من شعر ونثر وقارن بينه وبني القرآن، فستجد للقرآن أسلوبه  

 اخلاص الذي مجع بني حماسن الشعر وحماسن النثر، ووقي يف نفس الوقت من مساوئهام. 

لقد ذكر أبو العالء املعري الشاعر األديب املتهم بمعارضة القرآن هذه اخلاصية فقال:) وأمجع  



 481 

د ومهتد أن هذا الكتاب الذي جاء به حممد كتاب هبر باالعجاز، ولقى عدوه باالرجاز، مـا حذى  ملح 

عىل مثال ، وال أشبه غريب األمثال ،.. ما هو من القصيد املوزون ، وال الرجز، وال شاكل خطابة  

ة  العرب وال سجع الكهنة، وجاءكالشمس ، لو فهمه اهلضب لتصدع ، وإن اآلية منه أوبعض اآلي 

لتعرض يف أفصح كلم يقدر عليه املخلوقون، فتكون فيه كالشهاب املتالىلء يف جنح غسق، والظهرة  

 البادية يف جدوب (  

والتفت إليها قبله الوليد بن املغرية املخزومي، وهو عدو من أعداء حممد األولني، وقد عرف بني  

ع آيات من سورة غافر فرجع  عرب اجلاهلية بكياسته وحسن تدبريه ، حتى سمي رحيانة قريش.. سم 

اىل قومه، فقال هلم:) واهلّل لقد سمعت من حممد آنفا كالما ما هو من كالم االنس وال من كالم اجلن  

    ( 1) ، وإن له حلالوة ، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق ، وإنه ليعلو وما يعىل عليه( 

النوع من مجال األسلوب عن حقائق القرآن التي تلبس تلك  وقد حجب الكثري من املتنبئني هبذا  

 الثياب اجلميلة، فرحوا حياولون تقليد القرآن.. فضحكوا، واضحكوا عليهم الناس. 

التفت إيل، فرآين وامجا، فقال: سأذكر لك منها ما يغسل صدرك غسال.. ستضحك كام مل  

 تضحك من قبل. 

:)  ذب.. قالـ  فيام يزعم أنه ن ال شك أنك تعرف مسيلمة.. ذلك املتنبئ الكا  زل عليه من السامءـ 

ضخم، والذئب األدمل، واجلذع األزمل، ما انتهكت أسيد من حمرم ( ذكر ذلك يف خالف  والليل األ 

 وقع بني قوم أتوه من أصحابه. 

 وقال فيهم:) والليل الدامس، والذئب اهلامس، ما قطعت أسيد من رطب وال يابس(  

احليوانات، فلذلك ضم قرآنه بعض أوصافها، فهو يقول يف الغنم:)  وكان معجبا بأنواع من 

والشاء وألواهنا، وأعجبها السود، وألباهنا، والشاة السوداء، واللبن االبيض، إنه لعجب حمض، وقد  

 حرم املذق، فام لكم ال جتتمعون(  

 
 .روى هذا احلاكم، وصححه عن ابن عباس ( 1)
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،  التفت إيل، وقد غلبني الضحك عن نفيس، فراح يكمل: وكان يقول:) ضفدع بنت ضفدعني 

نقى ما تنقني، أعالك يف املاء وأسفلك يف الطني، ال الشارب متنعني، وال املاء تكدرين، لنا نصف  

 االرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون!( 

وكان يقول:) واملبديات زرعا، واحلاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا،  

ام، إهالة وسمنا، لقد فضلتم عىل أهل الوبر، وما  واخلابزات خبزا، والثاردات ثردا، والالقامت لق 

 سبقكم أهل املدر، ريفكم فامنعوه، واملعرت فآووه، والباغى فناوئوه (  

 وبمثل ذلك نطق أكثر املتنبئني. 

 اصطنعت اجلد، وقلت له: أتصدق أن مثل أولئك قالوا مثل هذا. 

 قال: قد كنت أكذبه.. حتى ظفرت بأدلة تصدق ذلك. 

 .. أرأيت خمطوطا تركه مسيلمة عليه بصامت يده فيه هذا اهلذر. قلت: وما ظفرت 

قال: ال.. لقد كتب قومي وقومك مثل قول مسيلمة، فاستدللت به عىل صدق ما ورد عن  

 مسيلمة. 

 قلت: ما تقول؟.. مل أسمع أن قومنا فكروا يف تقليد القرآن. 

 م التي يشنوهنا عىل القرآن. قال: ال.. بل فعلوا.. لقد كان هذا آخر اخرتاع اخرتعوه يف حرهب 

 قلت: ومن أين هلم األدباء الفضالء الذين انتدبوهم هلذا الغرض؟ 

قال: لقد اشرتوا بعض األلسن الفارغة، والعقول السخيفة، فراحت هتذر بنظم ال خيتلف عن  

 . ( 1) نظم مسيلمة 

 قلت: فأسمعني بعض ما قالوا. 

طويلة عىل تأليفه.. سامه مؤلفه، أو مؤلفوه )الفرقان  قال: سأسمعك قرآنا جديدا.. مل متض مدة  

 
 انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف رسالة )النبي املعصوم( من هذه السلسلة.  ( 1)
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 . ( 1) احلق(.. وهو حماولة عرصية لتقليد النص القرآين لفظًا ومعنًى وأسلوبًا وصياغة 

ال يمكنني أن أقرأ عليك هذا الفرقان مجيعا.. فلن تطيق سامعه.. وهلذا سأقترص عىل بعض  

 سوره.. أو أربع منها.. ربام كانت أفضلها. 

أما السورة األوىل.. فهي )سورة احلق(، وأول آية منها تقول:) وأنزلنا الفرقان احلقَّ نورًا عىل نور  

 حمقًا للحّق ومزهقًا للباطل وإن كره املبطلون(  

ابتسمت استغرابا هلذا التقليد العجيب، فقال: هذه آية واحدة من هذه السورة.. ولكنها مع ذلك  

 ت واألفعال واألسامء: متتلئ أخطاء يف احلروف والكلام 

فهذا النص يبدأ بـ )بالواو (  وهي عىل تعدد أنواعها ال تأيت يف هذا املوضع إال عىل احتاملني:إما  

أن تكون استئنافية، أو تكون عاطفة.. ويف كال احلالني البد من كالم قبلها، لنستأنف بالواو ما بدأناه،  

 أو نعطف هبا عىل مجلة  سبقتها. 

تقدير  مجلة حمذوفة قبل الواو، غري أنه ال بد للمحذوف من كالم يدّل عليه أو يشري    فالبّد إذًا من 

ِفْد شيئًا، ومل تضف   إليه، وليس فيام ييل الواو ما يدّل عىل معنى سابق مقّدر، فام احلاجة إليها إذًا وهي مل ت 

ئدة ليست يف وجود  معنى؟ بل يمكن االستغناء عنها، أو إبداهلا حرف توكيد، حيث تتأتى من ذلك فا 

 الواو يف هذا املوضع. 

ثم جاء الفعل )أنزلنا(.. وهو تعبري مقتبس من القرآن كسائر الكلامت.. فلم اقتبسوه، ومل مل  

 يقولوا قّدمنا أو كتبنا أو أرسلنا أو أّلفنا. 

ثم ملاذا وصفوا الفرقان بكونه حقا، مع أن الفرقان اسم معرف بأل وهذه الـ ) أل( تفيد يف أحد  

أمرين فإما أن يكون املتكلم واملخاطب متفقني عىل املعّرف بحيث تدل هذه الـ )أل( عىل ما تعارفا  

 عليه كقولك ملن وضعت عنده كتابًا ) أين الكتاب؟ ( فيناولك إياه. 

أو تفيد الكامل أي تقول ) هذا الكالم ( أو ) هذا الرجل( وتقصد الكالم الكامل كام جيب أن  

 
 انظر: أكذوبة الفرقان احلق، للباحث: يارس األقرع، من موقع اإلعجاز العميل يف القرآن والسنة. ( 1)
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 ملة كام جيب أن تكون.  يكون والرجولة الكا 

والفرقان بذكره معّرفًا بأل يفيد الكامل أي كامل التفريق بني احلق والباطل ومن هنا فال يضيف  

 وصفه بـ ) احلّق ( إىل معنى الفرقان جديدًا،  فتنعدم بذلك الفائدة من الصفة.  

لباطل بشكله  فلو قيل ) الفرقان ( دون وصفه لكان املعنى الفرقان الذي يفرق بني احلق وا 

 الكامل الذي ال نقص فيه فهو ) احلّق (   

وثمة احتامل آخر وهو أن يكون ثمة فرقان آخر، هو الباطل وهذا الفرقان هو احلق فالصفة تفّرق  

بني اسمني مشرتكني يف اللفظ فتقول )مررت بزيد القائم (  وهذا يقتيض وجود رجل اسمه زيد وهو  

 غري قائم. 

ا تكفي لتفند دعاوى من يّدعي باطاًل بأنه فرقان، ومن يكون حقًا  لكن كلمة الفرقان وحده 

فرقانًا، فلو اّدعى جمموعة  أشخاص بأن كاًل منهم هو حكم أو عادل، ثم أرشت إىل رجل وقلت  

 )هذا احلكم ( أو ) هذا العادل (، لكفاك ذلك يف دحض دعاوى غريه بأهنم احلكام أو العادلون.  

الوا.. واذكر يل ما قالوا.. فال أحسبني جاهال باللغة إىل درجة أن  قلت: دعني من مناقشة ما ق 

 يؤثر يف أي كالم. 

قال: بعد تلك اآلية تأيت هاتني اآليتني:) ففضَح مكر الشيطان الرجيم، ولو تنّزل بوحي ملك  

 رحيم، وأبطل فرية رسله الضالني، ولو نطقوا بام أعجز األميني (  

 و نطقوا بام أعجز األميني (  غلبني الضحك، فقلت: هل قال:) ول 

قال: أجل.. هل رأيت محقه وكذبه وحتامله عىل القرآن.. إن القرآن حتدى أصحاب البالغة  

 والفصاحة والعلم واملعرفة. 

 قلت: حدثني عن سورة أخرى من هذه السور العجيبة. 

نه احلق.. إن  قال: سأذكر لك اآلية األوىل من سورة الفاحتة التي استهل هبا مسيلمة اجلديد فرقا 

هذه السورة تستدعي براعة االستهالل ـ كام يسميها البالغيون، وهي تقتيض أن حتوي عبارات  
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موجزة وإشارات دالة يستطيع القارئ بواسطتها أن يفهم مضمون الكتاب املقدم عىل قراءته ـ اسمع  

كافة وال ختش القوم  ما قال يف هذا:) هو ذا الفرقان احلق نوحيه فبلغه للضالني من عبادنا وللناس 

 املعتدين ( 

الني من عبادنا وللناس كافة (.. هل الضالون من العباد   غلبني الضحك، وقلت: ملاذا قال:) للضَّ

 ال يندرجون حتت اسم )الناس كافة (؟ 

 زدين سورة أخرى..  

 قلت: سأقرأ عليك بعض سورة محلت اسم )سورة الّضالني ( 

منها، وهي:) وألبس الشيطان الباطَل ثوب احلّق   ضحكت، فقال: سأقرأ عليك اآلية األوىل 

وأضفى عىل الظلم جلباب العدل، وقال ألوليائه أنا ربكم األحد مل ألد ومل  أولد ومل  يكن يل منكم  

 كفوًا أحد(  

قلت: هذا كتبه حاقد.. ومل يكتبه متحد صادق.. وإال فكيف خيتار تعابري القرآن بل كلامت القرآن  

 وأسلوب القرآن؟  

ل: أجل.. إنه مل يفعل سوى أن غري رصف كلامت القرآن لينشئ منها ما تومهه حتديا.. اسمع  قا 

اآلية الثانية من هذه السورة:) فأنا امللك اجلبار املتكرب القهار القابض املذل املميت املنتقم الّضار املغني  

 فإياي تعبدون وإياي تستعينون (  

 ه ألفاظ قرآنية ومعاين قرآنية أعاد رصفها وصياغتها. قلت: ما الذي جاء به من عنده؟ كل ما ذكر 

( مهيمن حيطم سيف الظلم   2قال: سأكمل لك اآليات املتبقية من هذه السورة.. اسمع:) ) 

( وينزع    4( وهيدم رصح الكفر بيد اإليامن ويشيد موئاًل للتائبني )    3بكف العدل وهيدي الظاملني )  

( ويطّهر نجس الزنى بامء العفة ويربئ   5احلاقدين ) غلَّ الصدر شذى املحبة ويشفي نفوس 

( فيا أهيا الذين ضّلوا    7( ويفضح قول اإلفك بصوت احلق ويكشف مكر املفرتين)    6املسافحني )  

 من عبادنا توبوا وآمنوا فأبواب اجلنة مفتوحة للتائبني (  
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هذه السورة العجيبة التي تصور  هبذه اآليات السبعة التي تتفق مع سورة الفاحتة يف عددها تنتهي  

 صاحبها أنه يعارض هبا القرآن. 

 قلت: دعنا من هذا اجلنون.. وعد بنا إىل القرآن.. ما رس مجال النظم القرآين؟ 

قال: إن القرآن ليس كلامت مرصوفة تبحث عن فاصلة تنتهي هبا، بل هو حقائق تنساب كام  

 اجلامل الذي ال يمكن وصفه. ينساب املاء العذب يف املنحدرات.. فلذلك كان له  

 قلت: فكيف يفهم الغري رس إعجازه إذا مل تقدر عىل وصفه؟ 

قال: األشياء التي ينتهي فيها اجلامل إىل مراتب ال تطاق ال يمكن وصفها.. لقد عرب عن ذلك  

ابن أبى احلديد، وهو عامل من علامء املسلمني، وأديب من أدبائهم، فقال:) اعلم أن معرفة الفصيح  

ألفصح، والرشيق واألرشق، واجلىل واألجىل، والعىل واألعىل من الكالم أمر ال يدرك إال بالذوق،  وا 

وال يمكن إقامة الداللة املنطقية عليه، وهو بمنزلة جاريتني: إحدامها بيضاء مرشبة محرة، ودقيقة  

ألخرى دوهنا يف هذه  الشفتني، نقية الشعر، كحالء العني، أسيلة اخلد، دقيقة األنف، معتدلة القامة، وا 

الصفات واملحاسن، لكنها أحىل يف العيون والقلوب منها، وأليق وأملح، وال يدرى ألي سبب كان  

ذلك، لكنه بالذوق واملشاهدة يعرف، وال يمكن تعليله.. وهكذا الكالم.. نعم، يبقى الفرق بني  

يحة، وأما الكالم  الوصفني أن حسن الوجوه ومالحتها وتفضيل بعضها يدركه كل من له عني صح 

فال يعرفه إال بالذوق، وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو بالفقه كان من أهل الذوق، وممن  

يصلح التنقاد الكالم، وإنام أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل  

أولئك ينبغى أن يرجع يف معرفة  واخلطب والكتابة والشعر، وصارت هلم بذلك دربة وملكة تامة، فإىل  

   ( 1) الكالم وفضل بعضه عىل بعض ( 

سكت قليال، ثم قال: لقد حاول بعض املحللني معرفة بعض رس ذلك، فذكر أن كون النظم  

 معجزًا يتوقف عىل بيان نظم الكالم، ثم بيان أن هذا النظم خمالف لنظم ما عداه. 

 
 نقال عن اإلتقان للسيوطي.  ( 1)
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بضم احلروف املبسوطة بعضها إىل بعض لتحصل  ثم ذكر ان مراتب تأليف الكالم مخس.. تبدأ  

الكلامت الثالث االسم والفعل واحلرف.. والثانية: تأليف هذه الكلامت بعضها إىل بعض لتحصل  

اجلمل املفيدة، وهو النوع الذي يتداوله الناس مجيعًا يف خماطباهتم وقضاء حوائجهم، ويقال له املنثور  

ىل بعض ضاًم له مباد ومقاطع ومداخل وخمارج، ويقال له  من الكالم.. والثالثة: يضم بعض ذلك إ 

املنظوم.. والرابعة: أن يعترب يف أواخر الكالم مع ذلك تسجيع، ويقال له املسجع.. واخلامسة: أن  

جيعل مع ذلك وزن، ويقال له الشعر واملنظوم، إما حماورة ويقال له اخلطابة، وإما مكاتبة ويقال له  

 الرسالة. 

ال خترج عن هذه األقسام، ولكل من ذلك نظم خمصوص، والقرآن جامع  فأنواع الكالم 

ملحاسن اجلميع عىل نظم غري نظم يشء منها يدل عىل ذلك، ألنه ال يصح أن يقال له رسالة أوخطابة  

أو شعرا أوسجعا، كام يصح أن يقال هوكالم، والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبني ما عداه من  

ه  َلِكَتاٌب َعِزيٌز ال َيْأِتيِه اْلَباِطل  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن   }قرآن: النظم، وهلا ورد يف ال  َوإِنَّ

( تنبيهًا عىل أن تأليفه ليس عىل هيئة نظم يتعاطاه البرش، فيمكن أن يغري  42)فصلت: {َحِكيٍم مَحِيٍد 

 . ( 1) بالزيادة والنقصان كحالة الكتب األخر 

، ثم قال: ال شك أنك ترى القرآن خمتلفا عن الشعر.. لقد ذكر القرآن ذلك، فقد  سكت قليال 

ِبنيٌ   }جاء فيه:  ْرآٌن م  َو ِإالَّ ِذْكٌر َوق  ْعَر َوَما َيْنَبِغي َله  ِإْن ه  ْمَناه  الشِّ  ( 69)ّيـس: {َوَما َعلَّ

وه بالشعر..  ومع أن العرب كانوا يدركون أن القرآن ليس كالشعر إال أهنم يف خصومتهم شبه 

َو َشاِعٌر َفْلَيْأِتَنا   }وقد جاء يف القرآن حكاية عن كفار العرب:  اه  َبْل ه  وا َأْضَغاث  َأْحالٍم َبِل اْفرَتَ َبْل َقال 

ل ونَ   ( 5)االنبياء: {ِبآَيٍة َكاَم أ ْرِسَل اأْلَوَّ

اهلني  وصدق القرآن، فليس هذا النسق شعرًا.. ولكن العرب كذلك مل يكونوا جمانني وال ج 

 بخصائص الشعر، يوم قالوا عن هذا النسق العايل: إنه شعر! 

 
 اإلتقان للسيوطي. ( 1)
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لقد راع خياهلم بام فيه من تصوير بارع، وسحر وجداهنم بام فيه من منطق ساحر، وأخذ أسامعهم  

 بام فيه من إيقاع مجيل.. وتلك خصائص الشعر األساسية، إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل. 

ع بني مزايا النثر والشعر مجيعًا، فقد أعفى التعبري من قيود القافية  عىل أن النسق القرآين قد مج 

املوحدة والتفعيالت التامة، فنال بذلك حرية التعبري الكاملة عن مجيع أغراضه العامة.. وأخذ يف  

الوقت ذاته من خصائص الشعر، املوسيقي الداخلية، والفواصل املتقاربة يف الوزن التي تغني عن  

 . ( 1) لتقفية التي تغني عن القوايف التفاعيل، وا 

 : النغم الفني 

 قلت: فام تريد بالنغم الفني.. هل القرآن أغنية هلا نغامهتا املطربة. 

قال: القرآن أمجل أغنية ملن كان له سمع وذوق.. أمل ترنا نطرب لسامع ترتيله، بل نحلق يف  

 األجواء العالية مع كلامته التي ترتنم هبا احلناجر اخلاشعة. 

َل َأْحَسَن احْلَِديِث   }لقد ذكر القرآن كل ذلك، فقال عن تاثر القلوب املؤمنة لدى سامعه:  اهللَّ  َنزَّ

ل وهب    ْم َوق  ه  ل ود  ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ْم ث مَّ َتِلني  ج  ل ود  الَّ ا َمَثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمْنه  ج  َتَشاهِبً   ْم ِإىَل ِذْكِر اهللَِّ َذلَِك ِكَتاًبا م 

ْضِلِل اهللَّ  َفاَم َله  ِمْن َهادٍ  َدى اهللَِّ هَيِْدي ِبِه َمْن َيَشاء  َوَمْن ي   ( 23) الزمر: {ه 

وا َما أ ْنِزَل ِإىَل   }وأخرب عن أثره يف القلوب التي حتن إىل احلق عندما تسمعه، فقال:  َوِإَذا َسِمع 

ْمِع مِمَّا  ْم َتِفيض  ِمَن الدَّ وِل َتَرى َأْعي َنه  س  اِهِدينَ  الرَّ َنا آَمنَّا َفاْكت ْبَنا َمَع الشَّ ول وَن َربَّ   {َعَرف وا ِمَن احْلَقِّ َيق 

 ( 83)املائدة: 

ًعا    }: بل أخرب عن أثره يف اجلبال لو أنزل عليها  َتَصدِّ ْرآَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَته  َخاِشًعا م  َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلق 

ونَ ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ َوتِْلَك اأْلَ  ر  ْم َيَتَفكَّ َا لِلنَّاِس َلَعلَّه  هب   ( 21)احلرش: {ْمَثال  َنرْضِ

إن هذا التأثري العجيب الذي حيدثه سامع القرآن يف النفوس إعجاز قائم بذاته.. لقد ذكر بعض  

القدماء من علامء املسلمني ذلك، فقال:) يف إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس، فال يكاد يعرفه  

 
 التصوير الفني يف القرآن لسيد قطب.  ( 1)
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ذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالمًا غري القرآن  إال الشا 

منظومًا وال منثورًا، إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف احلال، ومن الروعة  

حظها  واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه، تستبرش به النفوس وتنرشح له الصدور، حتى إذا أخذت  

منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها اخلوف والفرق.. تقشعر منه اجللود، وتنزعج  

له القلوب، حيول بني النفس وبني مضمراهتا وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول من  

ا حني وقعت  رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثو 

يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأهيم األول، وأن يركنوا إىل مساملته ويدخلوا يف دينه، وصارت عداوهتم  

    ( 1) مواالة، وكفرهم إيامنًا ( 

مل يكن هذا اكتشاف األقدمني فقط.. بل إن املحدثني بام طوروه من علم املوسيقى اكتشفوا كثريا  

كيس هبا القرآن.. إنه أنغام تبهر العقول، وتذهل النفوس،   من هذه األنظمة الصوتية الدقيقة التي 

رصفت ألفاظه وعباراته عىل ترصيفات موسيقية رقيقة، متناسبات األجراس، متناسقات التواقيع،  

يف تقاسيم وتراكيب سهلة سلسة، عذبة سائغة، ذات رّنة وجذبة شعرية عجيبة، واستهواء سحرّي  

 غريب. 

وع من اجلامل القرآين، فقال:) إن هذا اإليقاع متعدد األنواع،  هذا الن  ( 2) لقد ذكر سيد قطب 

 ويتناسق مع اجلو، ويؤدي وظيفة أساسية يف البيان (  

وذكر أن هذه املوسيقي القرآنية إشعاع للنظم اخلاص يف كل موضع، فهي تابعة لقرص الفواصل  

 أللفاظ يف الفاصلة الواحدة.. وطوهلا، كام هي تابعة النسجام احلروف يف الكلمة املفردة، والنسجام ا 

وحيثام تال اإلنسان القرآن أحس بذلك اإليقاع الداخيل يف سياقه، يربز بروزًا واضحًا يف السور  

 
 انظر: اإلتقان للسيوطي.  ( 1)

وذلك يف كتابه )التصوير الفني( يف فصل خاص عن اإليقاع املوسيقي يف القرآن، وذكر أن املوسيقّي املبدع األستاذ )حممد   ( 2)

 جعته وضبط بعض املصطلحات الفنية املوسيقية عليه.حسن الشجاعي( تفضل بمرا
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القصار، والفواصل الرسيعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة، ويتوارى قلياًل أو كثريًا يف  

 بناء النظم القرآين.   السور الطوال، ولكنه ـ عىل كل حال ـ ملحوظ دائاًم يف 

وذكر مصطفى حممود األديب الذواقة هذا اإلحساس الذي جيده سامع القرآن وقارئه، فقال  

حيدث عن جتربته: لقد اكتشفت منذ الطفولة دون أن أدري، حكاية املوسيقى الداخلية الباطنة يف  

س بالشعر وبالنثر، وال  العبارة القرآنية، وهذا رس من أعمق األرسار يف الرتكيب القرآين.. إنه لي 

بالكالم املسجوع.. وإنام هو معامر خاص من األلفاظ صفت بطريقة تكشف عن املوسيقي الباطنة  

 فيها. 

ويذكر الفرق بني النوعني من املوسيقى، املوسيقى الباطنة واملوسيقى الظاهرة، فيرضب مثاال  

 ره.. وهو البيت الذي ينشد فيه: عىل ذلك ببيت للشاعر عمر بن أيب ربيعة، اشتهر باملوسيقي يف شع 

 قال يل صاحبي ليعلم ما يب أحتب القتول أخت الرباب؟ 

ثم قال: أنت تسمع وتطرب وهتتز عىل املوسيقي.. ولكن املوسيقي هنا خارجية صنعها الشاعر  

 بتشطري الكالم يف أشطار متساوية، ثم تقفيل كل عبارة تقفياًل واحدًا عىل الباء املمدودة. 

املوسيقي تصل إىل أذنك من خارج العبارة وليس من داخلها، من التقفيالت )القافية(، ومن  

 البحر والوزن. 

ْيِل ِإَذا َسَجى  }: ثم قارن ذلك بأسلوب القرآن، فقال: أما حينام تتلو  َحى َواللَّ   {َوالضُّ

طري، ومع ذلك،  (، فأنت أمام شطرة واحدة.. وهي بالتايل ختلو من التقفية والوزن والتش 2)الضحى: 

 فاملوسيقي تقطر من كل حرف فيها، من أين، وكيف؟ 

هذه هي املوسيقى الداخلية، واملوسيقى الباطنة، رس من أرسار املعامر القرآين، ال يشاركه فيه أي  

 تركيب أديب. 

مْحَن  َعىَل اْلَعْرِش   }ورضب مثاال آخر عىل ذلك بام ورد يف القرآن حينام يقول:  الرَّ

ْأس  َشْيبًا    }( وحينام يتلو كلامت زكريا لربه: 5ه: )طـ {اْسَتَوى  َقاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظم  ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ
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َعاِئَك َربِّ َشِقّياً  ْن بِد  لُّ    }(، أو كلمة اهلل ملوسى: 4)مريم: {َومَلْ َأك  اَعَة آِتَيٌة َأَكاد  أ ْخِفيَها لِت ْجَزى ك  ِإنَّ السَّ

ِْرمًا َفإِنَّ َله  َجَهنََّم ال    }( أو كلمة اهلل وهو يتوعد املجرمني: 15)طـه: {ْسَعى َنْفٍس ِباَم تَ  ه  جم  ِإنَّه  َمْن َيْأِت َربَّ

وت  ِفيَها َوال حَيَْيى   (  74)طـه:   {َيم 

ثم يقول: كل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته تنبع فيه املوسيقي من داخل الكلامت ومن ورائها  

 بطريقة حمرية ال تدري كيف تتم؟! ومن بينها،  

َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإىَل   }وحينام يروي القرآن حكاية موسى بذلك األسلوب السيمفوين املذهل: 

ْم  ْب هَل ْم َطِريقًا يِف اْلَبْحِر َيَبسًا ال خَتَاف  َدَركًا َوال خَتَْشى َفَأْتَبَعه  وَسى َأْن َأرْسِ بِِعَباِدي َفارْضِ ِفْرَعْون   م 

ْم َوَأَضلَّ ِفْرَعْون  َقْوَمه  َوَما َهَدى )طه:   ْم ِمْن اْلَيمِّ َما َغِشَيه  ن وِدِه َفَغِشَيه   (  79  -   77بِج 

كلامت يف غاية الرقة مثل )يبسا( أو ال ختاف )دركًا( بمعنى ال ختاف ادراكًا.. إن الكلامت لتذوب  

و نسيج وحده بني كل ما كتب  يف يد خالقها وتصطف وترتاص يف معامر ورصف موسيقي فريد، ه 

بالعربية سابقًا وال حقًا ال شبيه بينه وبني الشعر اجلاهيل، وال بينه وبني الشعر والنثر املتأخر، وال حماولة  

 واحدة للتقليد حفظها لنا التأريخ، برغم كثرة األعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن. 

خصائصها متامًا، وكأهنا ظاهرة بال تربير وال  يف كل هذا الزحام تربز العبارة القرآنية منفردة ب 

 تفسري، سوى أن هلا مصدرًا آخر غري ما نعرف. 

 *** 

ما وصل صاحبي من حديثه إىل هذا املوضع حتى الحت لنا القاهرة بمآذهنا وعامراهتا، فكف    

  عن احلديث، ثم أخذ تلك األرشطة، وخزهنا يف املوضع الذي أخرجها منه، والتفت إيل، وقال: هل 

 ما حدثتك به ؟ عيل  تسرت  

قلت: ال حرج عليك.. ولكني حمتار فيك.. إن لك علام واسعا باللغة العربية، وبالقرآن، فكيف  

آثرت العمل يف مطبعة الكتاب املقدس عىل أن تكون معلام من معلمي املسلمني، أو أستاذا من  

 أساتذهتم.. أم أهنم يرفضون أن يدرسهم مسيحي؟ 
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ال يكفي ما بقي من طريق ألحدثك عنها.. ولكن هذه القصة لن تستمر  قال: لذلك قصة طويلة  

 طويال.. سيأيت اليوم الذي ترتفع فيه تلك احلجب التي حتول بيني وبني الشمس..  

أنا اآلن يف شتاء تتجمع فيها الغيوم لتحجب أشعة الشمس.. لكن الربيع قادم.. وسترشق  

   الشمس عيل كام أرشقت عىل املاليني من مثيل.. 

 أنا مشتاق لذلك اليوم.. ومتلهف لوصوله..  

 قلت: مل تفهم ما الذي تقصد. 

قال: ستفهم حني حيصل لك ما حيصل يل.. كل من تعرض لشعاع من أشعة شمس تلك احلقيقة  

البد أن حين إليها، فإذا اجتمع احلنني، وامتأل القلب باألشواق ضمته الشمس إليها، فصار شعاعا من  

 أشعتها. 

ل فهمت ما كان يقصد، أم مل أفهم، ولكن نربة صوته أوحت إيل أن الرجل قريب  لست أدري ه 

 جدا من شمس حممد، وأنه يوشك أن تضمه إليها كام ضمت املاليني من أمثاله. 

عندما وصلنا إىل املطار مد يده إيل، وصافحني بحرارة، ثم قال: لقد أعجبني إنصاتك.. فاستمر  

ق أن تصل إىل قلبه وعقله، ومن أذن للحقائق أن تصل إىل عقله  عليه.. فمن أنصت، فقد أذن للحقائ 

 وقلبه، فقد أذن لعقله وقلبه أن يتقبلها. 

قال ذلك، ثم مد يده إىل جيبه، وأخرج مصحفا صغريا، وقال: خذ هذا املصحف معك..  

 واقرأة.. وقارن بينه وبني الكتاب املقدس.. فباملقارنة تتميز احلقائق. 

.. مددت يدي إىل حمفظتي ألضع املصحف، فامتدت يدي إىل الورقة  ثم ركب شاحنته، وسار 

 التي سلمها يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها..  

لقد أيقنت حينها أن السور األخري من أسوار الكلامت املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا  

 غري القرآن الكريم. 
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 اهلداية 

، وبمجرد استقراري عىل  الطائرة ختام رحلتي القصرية املباركة إىل اإلسكندرية ركبت  يف 

، ورحت أقرأ فيه بحرارة.. لست أدري كيف  الذي أعطانيه سائق الشاحنة   أخذت املصحف   كرسيها 

انجذبت إليه كل ذلك االنجذاب.. لقد كانت املعاين تلوح يل من كلامته، وكأنه بحر زاخر ال ساحل  

 له. 

إىل أن كدنا نصل إىل البالد التي جئت  لقد انشغلت عن الطائرة، وركاب الطائرة.. وكل يشء..  

بصمته وسكينته ووقاره،  ذلك اهلادي الذي أهداه اهلل إيل، ذا به منها، فالتفت إىل الذي بجانبي، فإ 

 التفت إيل، وابتسم، وقال: لقد عدت حتمل كتابا مقدسا آخر..  

 هذا قرآن املسلمني.. هو كتاب مقدس عندهم.   قلت: ال.. هذا القرآن.. 

يف املرة  قال: ولكني رأيتك تغرق يف بحره.. ورأيت أسارير وجهك تنم عن مشاعر مل أرها 

 ؟ السابقة 

 قلت: لست أدري.. أرى هذا الكتاب يتحدث بلغة غريبة. 

 قال: البد أن تكون لغة الكتاب املقدس لغة غريبة.. ألهنا من مصدر غري اإلنسان. 

 ت: ولكنها توجه لإلنسان.. فكيف تكون غريبة عنه؟ قل 

قال: هي توجه لكل اإلنسان بكل لطائفه وطاقاته.. أما سائر الكلامت، فتوجه لبعض لطائف  

اإلنسان، وتغفل عن غريها.. قد تتوجه إىل العقل، وقد تتوجه إىل النفس، وقد تتوجه إىل املشاعر..  

تتحدث مع زمان، وتغفل عن زمان.. وقد تتحدث إىل  قد ختاطب فردا، وقد ختاطب جمموعا.. وقد  

 مكان، وتغفل عن أمكنة..   

 قلت: والكلامت املقدسة؟ 

قال: جتمع الكل.. وجيتمع لدهيا الكل.. وهي لذلك كلامت غريبة يف نظمها وأسلوهبا ومعانيها  
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 وموضوعاهتا.. ألن الذي قاهلا فوق الكل، ومبدع الكل. 

 قلت: أشعر هبذا نحو القرآن. 

 ال: فهو كلامت مقدسة إذن. ق 

 قلت: ال أجرؤ أن أقول ذلك.. وال أجرؤ أن أقر بذلك.. مع أين أشعر أنه كذلك. 

 قال: فاذبح توأمك إذن. 

 قلت: هو أخي.. فكيف تريد مني أن أذبحه؟ 

 قال: اذبح تلك اخليوط التي تربطك به، أو جتعلك أسريا له. 

 قلت: ولكنه يموت إن بقي وحده. 

 وعقلك وروحك ورسك يموت إن بقي مرتبطا به. قال: ولكن قلبك  

 قلت: فام أعمل؟ 

قال: أنت الذي تعمل.. وأنت الذي تفكر ماذا تعمل.. وأنا ال طاقة ألن أرشدك ليشء.. فأنت  

 الذي تبني، وأنت الذي هتدم. 

 قلت: إن يف نفيس من آثار البابا الذي زارنا ما ال يمحى. 

 ا كل الظلامت. قال: فابحث عن األشعة التي تنمحي بنوره 

 قلت: قد ظفرت بكثري من األشعة.. لكنها مل تطفئ ظلمتي بعد. 

 قال: فليصحبك الشوق إىل األشعة.. فإن الشوق ينري درب األشعة. 

 قلت: أتريد مني أن أبحث أنا عن األشعة.. ال أن أتركها تبحث عني؟ 

 قال: كن صادقا يف طلبها فقط.. وهي تأتيك، بل هترول إليك. 

 املضيفة.. وأخذته كعادهتا.. وتركتني أسري حرييت. جاءت  

 *** 

وقد تعرفت من خالهلا  إىل الكلامت املقدسة،  وقال: كانت هذه هي رحلتي     ، إيل الشيخ  التفت    
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عىل القرآن الكريم.. وعرفت أنه بحد ذاته شمس عظيمة.. كل آية فيه، بل كل كلمة، بل كل حرف،  

 .. ويدل عىل اإلنسان. عىل حممد  شعاع من األشعة يدل عىل اهلل.. ويدل  

لقد ظل ذلك املصحف الذي أهداه إيل ذلك املتنعم بجامل القرآن يصاحبني إىل اليوم.. كنت  

 أقرأ فيه.. وأبكي أحيانا كثرية.. وترجتف مجيع أوصايل..  

ولكني ما إن ألتقي أخي التوأم حتى تنسدل احلجب عىل قلبي لتجعلني أتعذب.. فال أنا مع  

 حممد.. وال أنا مع أخي..  

أن تلك اخليوط التي تربطني بأخي بدأت تتقطع،  قراءة للقرآن الكريم  يف كل    ولكني كنت أشعر 

وأن تلك األشعة التي تقربني من حممد بدأت جتتمع ليتشكل منها يف األخري اخليار الذي اخرتته  

 .. وصحبة الكلامت املقدسة التي تنزلت عليه. وهو أن أعيش صحبة حممد    حليايت.. 
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 هذا الكتاب 

هبا رجل دين مسيحي إىل اإلسكندرية، هو وأخوه التوأم ]الذي يمثل   حيكي رحلة يقوم 

نفسه وهواه املانع له من اإليامن[ لطباعة الكتاب املقدس، ويف كل يوم من األيام يلتقي بشخص  

من عامل املطبعة أو غريهم، يثري له شبهات حول الكتاب املقدس، ويدعوه إىل مقارنتها بالقرآن  

 الكريم. 

حتاول إثبات قدسية الكلامت التي تنزلت عىل حممد  تلك احلوارات الكثرية  وهي من خالل  

 الكتاب املقدس، وقد اشتملت  ت العلمية والدقيقة واملوضوعية بينها وبني قارنا ، وعقد امل

نواح، هي: احلفظ، والربانية، واحلق، واحلقيقة، والعقالنية، والروحانية،  املقارنات عىل عرشة 

 واألدب، والرتبية، واجلامل. والشمول، 
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