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       أي إلى كل أخ مسلم باحث عن الحق بكل تجرد وموضوعية بعيدا عن

  .وصادق في سعيه من اجل يقين الحياة ا)بدية…… تعصب أو ھوى
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  مقدمة                        
 

.  اصدر بابا الفاتيكان وثيقة يبرئ فيھا اليھود من دم السيد المسيح 1964في سنة 

ء الدول العربية بالفاتيكان أن وبعد أيام قليلة من ھذا ا<صدار طلب سفرا
  . يجتمعوا بالبابا لكى يعربوا له عن احتجاجھم على ھذا الموقف

اندھشت وقتھا كثيرا لموقف البابا ولكنى اندھشت اكثر من موقف السفراء  
كل ھؤJء السفراء باستثناء سفير لبنان كانوا من المسلمين الذين J .  العرب

يف وھو لم يصلب يتحدث أحد عن صلب فك.  يؤمنون أن المسيح قد صلب
  !اليھود له 

اصدر فضيلة ا)مام ا)كبر شيخ ا)زھر ورئيس مجمع  1984أغسطس  27في 
حسين : بتشكيل لجنة من السادة 1984لسنة  500البحوث ا<سVمية القرار رقم 

عبد المجيد ھاشم ا)مين العام لمجمع البحوث ا<سVمية وا)ستاذ المستشار  
بد العزيز ھندي عضو مجمع البحوث ا<سVمية وفضيلة ا)ستاذ الشيخ السيد ع

    عطية محمد صقر عضو مجمع البحوث ا<سVمية <بداء الرأي حول كتاب 

ل\ستاذ محمد جVل كشك والذي تمت " خواطر مسلم في المسألة الجنسية"  
ر مصادرته بسبب استناده على سور الطور والواقعة وا<نسان وھى من سو

  .القرآن للدJلة على ممارسة الجنس مع الغلمان فى الجنة

بعد عدة شھور قدمت اللجنة تقريرھا الذي استندت إليه محكمة جنوب القاھرة 
المدھش ھنا أن التقرير لم يحتوى .  اJبتدائية فى إلغاء قرار مصادرة الكتاب

  .على أي نفى بخصوص موضوع اJستمتاع بالولدان المخلدين في الجنة

اصدر آية هللا الخميني في إيران فتوى يھدر فيھا دم الكاتب  1989في سنة 
سلمان رشدى بدعوى أن كتابه آيات شيطانية يسئ ) الھندي ا)صل(ا<نجليزي 

ولكن بعدھا بسنوات قليلة أنتجت ھوليود فيلما عن .  إلى نبي ا<سVم وزوجاته
الفيلم يسئ ".  خير للمسيح ا<غراء ا)" قصة لكاتب يوناني ا)صل واسم الفيلم 

المدھش إنه لم تصدر عن آيات .  إلى السيد المسيح وينسب إليه الشذوذ الجنسي
هللا في إيران أية فتوى بھذا الخصوص مع انھم يؤمنون بأن السيد المسيح من 

  . أنبياء هللا الصالحين

  

دفعتني ھذه المواقف الثVثة السابقة أثارت في فكرى عVمات استفھام كثيرة و
ھل ھو …دين العرب…إلى الدراسة والبحث والتقصى باحثا عن حقيقة ا<سVم

  حقا رسالة من السماء لھداية البشر أم أن له مصدرا آخر؟ 

ووجدت أن افضل أساس أقيم عليه ھذا البحث والتقصى ھو الدراسة المنطقية 
  .العقVنية بعيدا عن أى ميل أو ھوى

  .ن بعض اJفتراضات ا)ساسية في ا<سVموكانت بداية الدراسة ھي امتحا

  :فيما يلى نبذة صغيرة عن نتائج ھذا اJمتحان 

  

  .ا<سVم كما يؤمن المسلمون ھو دين  للعالم اجمع وليس للعرب فقط -1

. قرنا من تأسيس الديانة  14من سكان العالم مسلمون بعد %  20الواقع أن 

ونسبة المتعلمين من  العرب   .من المسلمين %  25وعدد العرب J يزيد عن 
  . منھم% J20 تزيد عن 

المشكلة ھنا أن معجزة ا<سVم الوحيدة ھي القرآن وJ يستطيع  أحد أن يتعرف 
من المسلمين % 95ھذا معناه أن (على ھذه المعجزة أJ إذا أتقن اللغة العربية 

  ) . يؤمنون رغم عدم تحققھم من المعجزة 

الي  العالم أجمع و خمسة في المائة فقط من سكانه  كيف يكون القرآن رسالة  
  !     فقط يجيد قراءتھا%  1و!   يتكلمون العربية ؟

  

. ينسب المسلمون إلي التوراة وا<نجيل التحريف دون أي دليل من أي نوع  - 2

J يظھرون نسخة اصلية تثبت التحريف بـل وJ يحددون من قام بالتحريف 
أكثر من ھذا ينسب إلي . ام كھذا بدون دليل J قيمة له اتھ. ومتى تم و)ي ھدف 

هللا عدم القدرة على حفظ كVمه أو الجھل بمعرفة تحريف كVمه وكلھا 
  .افتراءات باطلة يتعالى هللا عنھا علوا كبيرا 

  

يؤمن المسلمون بان ا<سVم نسخ المسيحية وھذا J يستقيم منطقيا Jن  - 3
ولم يتھم المسيحيون اليھود بتحريف التوراة بل  المسيحية لم تنسخ اليھودية

اكثر من ھذا . يعتبرون العھد الجديد والتوراة كتاب واحد ھو الكتاب المقدس 
فان المسيحيين يتمسكون بكل أقوال العھد القديم Jن فيھا الرموز والنبوات عن 

ماذا . مشكلة أخري في موضوع نسخ ا)ديان لبعضھا . مجيء السيد المسيح
  ! نع أن يقول البھائيون مثV أن البھائية قد نسخت ا<سVم؟يم

  

يعطى المسلمون )نفسھم حرية اتھام المسيحيين بتحريف كتابھم والمغاJة  - 4
في تقديرھم للسيد المسيح وادعاء صلبه وھى من أساسيات ا<يمان المسيحي 



Unknown  1/7/2012 4صفحة  

  

4

يطعن فى  بعدم نبوه محمد أو -بينما يجرمون إلي حد عقوبة الموت من يتفوه 
  .من أھل الكتاب في البVد التي تحكم بالشريعة ا<سVمية  -صحة القرآن 

يقول القرآن انه J اكراه في الدين وفى نفس الوقت ينص على قتل من  - 5
أJ يعتبر ھذا إكراھا في ). )نه يكون قد كفر بعد إيمانه.( يترك دين ا<سVم 

  !الدين ؟

أن ھذه .. ھذه المقدمة ولكن دعني أقول لن أطيل عليك عزيزي القارئ في 
المشكVت والكثير غيرھا كانت بداية رحلة طويلة شاقه استمرت عدة سنوات 
من البحث والدراسة انتھت بي إلي كتابة ھذه الصفحات التي بين يديك أصلى 

  . بنعمة الرب أن يستخدم ھذا الجھد البسيط لمجد اسمه وامتداد ملكوته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  تأسيس

   سبعة اعتبارات أساسية

  

  ماذا ينتفع ا<نسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟

عبارة قالھا السيد المسيح منذ حوالي ألفى عام ومازالت حتى اrن تنير ضمير 
  .البشرية عبر العصور وا)جيال وحتى انقضاء الدھر

  . السبب في ھذا أيھا القارئ الكريم ھو أن ا<نسان خالد

  .أن يفنى جسده تبقى روحه حية إلى ا)بد بعد 

والذي يحدد إلى أي مصير . ليس ھناك احتمال ثالث .. في السماء أو في الجحيم 
  .ھو ما نؤمن به ونتبعه على ھذه ا)رض .. نذھب 

ھل أنت متيقن انك بعد أن تغمض . فيا صديقي المسلم وأخي في ا<نسانية 
  تذھب إلي السماء ؟ سوف.. عينيك rخر مرة على ھذه ا)رض

إذا كنت متيقنا فأنى أدعوك )ن توفر وقت قراءة ھذا الكتاب وتذھب لتشاھد 
  . التليفزيون أو تستمع إلي الموسيقى أو تفعل أي شيء آخر  

فإنى أدعوك أن تكمل قراءة ھذا الكتاب  -وJ أظنك كذلك  -أما إذا لم تكن متيقنا 
  :واضعا فى اعتبارك ما يلى 

ھذا .عدم التناقض ھي ا)ساس المنطقي الذي يقوم عليه ھذا البحث قاعدة   -1
  .معناه أن الشيء ونقيضه J يمكن أن يكونا صحيحين 

إذا سألت امرأة عما إذا كانت حامل وكان ردھا با<يجاب وكان رد : مثال 
  .زوجھا بالنفي فان ھاتين ا<جابتين J يمكنا أن تكونا كلتيھما صحيحتين

  :نسبة ل\دياننفس الشيء بال

  المسيح لم يصلب /  المسيح صلب 

  محمد ليس نبي هللا / محمد نبي هللا 

  ا<نسان يعيش مرات عديدة/ ا<نسان يعيش مرة واحدة 
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ھذه العبارات J يمكن منطقيا أن تكون كلھا صحيحة وبالتالي فان ا)ديان جميعا 
إما . ا  صحيحة J يمكن أن تكون كلھ -نظرا لوجود تناقضات جوھرية فيھا  -

  . أن تكون كلھا غير صحيحة أو كلھا غير صحيحة ماعدا دين واحد 

  : فمثV  . ليس كل من يعبدون ألھا واحدا يعبدون بالضرورة نفس ا<له  - 2

  .’رع ’ إذا كان قدماء المصريين يعبدون إلھا واحدا اسمه 

  .زوس ، ’ واليونانيون القدماء يعبدون ألھا واحدا اسمه 

  .’براھما’دوس يعبدون ألھا واحدا اسمه والھن

  .’يھوه’واليھود  يعبدون إلھا واحدا اسمه  

  . هللا ، ’ والمسلمون يعبدون ألھا واحدا اسمه 

  . فھذا ليس معناه انھم جميعا يعبدون نفس ا<له 

السبب في ھذا أيھا القارئ الكريم ھو أن طبيعة وصفات ھذا ا<له الواحد تختلف 
لنفترض أن شخصان س ، ص يصفان .  دعني أوضح ما أقول. من دين rخر 

  .شخصا ثالثا أسمه ع

  ع  كما يصفه ص        ع  كما يصفه س

  صغير              صغير 

  أسمر            أسمر

  بدين            بدين

  أزرق العينين          أسود العينين

  أقدام 5طوله           أقدام 6طوله 

.. خص ؟ طبعا Jھل تعتقد أيھا القارئ الكريم أن س ، ص يصفان نفس الش

  .رغم أنھما يتفقان على الصفات الثVثة ا)ولى 

) ليس كاسم علم بل بمعنى ا<له" ( هللا " بالرغم مما سبق فسوف نستخدم كلمة

با<نجليزية وكما ھو    Godللتعبير عن الذات ا<لھية وھو ما يماثل كلمه 
  . في الترجمة العربية للكتاب المقدس) خطئا(مستخدم 

ناقشة ا)ديان فإنه من ا)فضل حصر الحوار في الرسالة أو الكتاب عند م-3
حياته وأقواله وافعاله وأخVقه : السماوي با<ضافة إلى حامل الرسالة نفسه 

وربما يكون من المفيد أيضا  أن يتناول البحث الدائرة الضيقة من ا<تباع 
فتأثروا بھا ..ول لھا ا)ولين الذين تلقوا الرسالة مباشرة وفھموا قصد المبلغ ا)

  .وتغيرت حياتھم بسببھا

أعتقد انه J يصح أن نحسب على الدين أولئك الذين جاءوا بعد مئات السنين  
من تبليغ الرسالة خصوصا أولئك الذين اتبعوا خطا مناقضا تماما لتعاليم المبلغ 

  . ا)ول 

به عVمات إذا جاءنا رسول برسالة جديدة من  هللا فإننا نتوقع أن تصح - 4
تساعد البشر المقصودين بالرسالة على التمييز بين الرسول الحقيقي والرسول 

  :عVمات اعتقد عزيزي القارئ انك ستتفق معي عليھم  3ھناك . الزائف 

أن تكون ھناك نبوات مذكورة عنه في الكتاب السماوي الموجود في  يد ) 1
  .البشر وقت ظھور ھذا الرسول الجديد 

  .يكون مؤيدا من هللا باrيات والمعجزات  أو أن)  2  

ھذا يختلف عن التكھن   بمن (أو أن يتنبأ ھذا الرسول الجديد وتتحقق نبواته) 3 
Vسيفوز في مباراة لكرة القدم مث   .(  

أنا :  تخيل معي أيھا القارئ الكريم أن موسى ذھب إلى فرعون وقال له 
فإذا قال له فرعون .من مصر  رسول من هللا وأقول لك دع شعب اليھود يخرج

لقد ظھر الرب لي على :  ما ھو الدليل على انك رسول من هللا قال له موسى : 
ھل تعتقد يا . الجبل وقال لي أنت رسولي اذھب إلي فرعون وقل له ھذا

  عزيزي القارئ أن فرعون كان سيضع أي وزن لكVم موسى
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J ر الخروج في كتاب التوراة دعني ھنا انقل أعداد قليلة من سف. ھذا ؟ طبعا
                                :ففي سفر الخروج نقرأ ما يلي .لكي أوضح ما اعنيه

ثم قال الرب لموسى قل لھارون مد عصاك واضرب تراب ا)رض ليصير "
مد ھارون يده بعصاه وضرب  . بعوضا فى جميع ارض مصر ففعV كذلك 
كل تراب ا)رض . وعلى البھائم  تراب ا)رض فصار البعوض على ا)رض 

صار بعوضا في جميع ارض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرھم ليخرجوا 
البعوض فلم يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البھائم فقال العرافون 

  ).19 – 16: 8خروج (. لفرعون ھذا إصبع هللا 

بمعنى . جديد  "مطلق "قائم ب " مطلق " انه J يصح منطقيا أن نستبدل  - 5
  .أن القديم ھو المرجع الذي يحكم على الحديث وليس العكس 

تخيل معي عزيزي القارئ أن المورمون يقولون أن كتاب المورمون ھو آخر   
رسالة من هللا وان جو زيف سميث ھو آخر ا)نبياء وانه مذكور في القرآن 

  .ولكن المسلمون قد حرفوا كتابھم 

ليقولوا أن الكتاب ا)قدس ھو آخر رسالة من هللا وأن  ثم يأتي بعده البھائيون
بھاء هللا ھو آخر ا)نبياء وانه مذكور في كتاب المرمون ولكنھم  قد حرفوا 

  .كتابھم

ھو آخر رسالة من هللا " الكتاب ا)كمل " ثم يأتي بعده زوج خالتي ليقول أن   
بھائيون قد حرفوا وانه آ خر ا)نبياء وانه مذكور في الكتاب ا)قدس ولكن ال

  ..وھكذا . كتابھم 

  .أJ ترى عزيزي القارئ أن ھذا منطق مغلوط J يستقيم مع التفكير الصحيح 

أن تتفق معي  -على ا)قل حتى اrن  -أنني J أتوقع منك عزيزي القارئ  - 6
  . في أيمانياتى   بشأن أمر من ا)مور

  .يمانياتك أنا أيضا  وبالتالي فأنني أرجوك أن تقبل أن أختلف معك في ا

لھذا أدعوك أJ تستغرب عندما اذكر اسم نبي ا<سVم محمد بدون أن اسبقه بلفظ 
)ن ھذا J يستقيم منطقيا "  صلعم " أو " ص" نبي أو رسول أو أتبعه بأى من

ولھذا أيضا .إثبات ھذه النبوة من عدمه  -ضمن ما يتناول  -في كتاب يتناول 
zتعتبر نقدي ل Jم والقرآن على انه تجريح أو سخرية أو شيء من أرجو أVس

ھذا القبيل بل ھو نقد أردته أن يكون علميا موضوعيا يرتكز في مجمله على 
المراجع ا<سVمية ا)ساسية كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسيرة النبوية 

  .Jبن ھشام با<ضافة للقرآن نفسه

ة فأنني أتمني أن يكون موقفك رغم أن فرضياتنا ا)ساسية قد تكون مختلف -7
الفكري ھو انك على صواب ولكن ربما تكون مخطئا وأنني مخطئ ولكن ربما 

  .أكون على صواب 

بھذه اJعتبارات السبعة أدعوك أيھا القارئ الكريم أن تقبل على قراءة ھذا         
أو الكتاب الصغير متيقنا من شئ واحد وھو أن نفسك الغالية أعظم من أي تقليد 

كما أرجو أن تغفر لي أي خطأ في النقل أو التعبير .. بل من العالم كله  ..تراث 
  . وجھه نبتغى ورضاه ننشد وتوفيقه نلتمس.. فالرب وحده صاحب العصمة .. 
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  منھج الكتاب

 

لقد كان من الضروري منطقيا أن نثبت في الفصل ا)ول أن القرآن يشھد                  
وا<نجيل بأنھما كلمة هللا المعصومة التي J يأتيھما الباطل من بين للتوراة 

يديھما وJ من خلفھما حتى يتسنى لنا أن نستند إليھما فى إثبات صحة ما نقول 
  .فى الفصول التالية

  :بعد ھذا يجوز لنا أن نتناول ثVثة اسئلة محورية في المعتقد ا<سVمي وھى

  ؟ھل هللا ھو ا�له الحقيقى -1 

  ھل القرآن رسالة سماوية ؟  -2

 ھل محمد نبي ا�له الحقيقى ؟ -3

  :ولھذا فنحن نقترح الفھرس التالي للكتاب   -4
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  الباب ا7ول

  شھادة القرآن لعصمة التوراة وا�نجيل

  الفصل ا7ول

  صحة التوراة وا�نجيل بحسب القرآن

وكل من يطالعه يندھش لشھادته                                  . شھد القرآن ل\سفار ا<لھية بالصحة    
  : والتي نوجزھا فيما يلى. الصريحة لصحة ما جاء فيھا 

  :انه كتاب موحى به  - 1

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ، وانزل التوراة وا<نجيل من "  
  ) .   4و 3آل عمران " ( قبل ھدى للناس 

وقفينا على آثارھم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه "
التوراة ، وھدى وموعظة ا<نجيل ، فيه ھدى ونور ومصدقا لما بين يديه من 

وليحكم أھل ا<نجيل بما أنزل هللا فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل هللا . للمتقين 
  ) . 47و  46المائدة " (فأولئك ھم الفاسقون 

وJ تجادلوا أھل الكتاب إJ بالتي ھي احسن ، إJ الذين ظلموا منھم ، وقولوا ‘‘  
" نا وإلھكم واحد ، ونحن له مسلمون آمنا بالذي نزل إلينا وأنزل  إليكم وإلھ: 

  ).46العنكبوت (

  .ھنا تعنى تسليم الوجه والخضوع { " ومسلمون " 

يا أيھا الذين آمنوا ، آمنوا با{ ورسوله والكتاب الذي نزل علي رسوله ، “  
 والكتاب الذي أنزل من قبل ، ومن يكفر با{ ومVئكته وكتبه ورسله واليوم

JVخر فقد ضل ضrقل يا أھل الكتاب لستعلى ) ."  136النساء (  بعيدا،، ا
 ).  68المائدة "( شيء حتى تقيموا التوراة وا<نجيل وما أنزل إليكم من ربكم

  ألقابه -2

ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة  ، ورزقناھم من "  الكتاب -أ 
ووھبنا له إسحاق . "  ) 16الجاثية " ( الطيبات ، وفضلناھم على العالمين 

ويعقوب ، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ، وآتيناه أجره في الدنيا ، وانه في 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ) ."  27العنكبوت ". ( اrخرة لمن الصالحين

         ).156ا)نعام" ( طائفتين من قبلنا ، وإن كنا عن دراستھم لغافلين 

   الكتاب المنير -ب 

 " فأن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات واالزبر والكتاب المنير" 

  ) .  184آل عمران ( 

   الكتاب المستبين -ج 

ولقد مننا على موسى وھارون ، ونجيناھم وقومھما من الكرب العظيم ، “ 
 - 114الصافات "( ونصرناھم فكانوا ھم الغالبين ، وآتيناھم الكتاب المستبين 

117 (  .  

  الفرقان -د 

  ) . 53البقرة " ( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تھتدون "  

   الذكر -ه 

"  ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ا)رض يرثھا عبادي الصالحون " 

  ) . 105ا)نبياء (

 " J نوحي إليھم ، فسألوا أھل الذكر إن كنتم Jرجا Jوما أرسلنا من قبلك إ
 ) 43النحل " ( ن تعلمو

 ) 9الحجر" (أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " 
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    :صفاته  - 3

   ھدى -أ 

  )  3آل عمران " ( وأنزل التوراة وا<نجيل من قبل ھدى للناس " 

   نور -ب 

  ) 44المائدة ( أنا أنزلنا التوراة فيھا ھدى ونور  "

"                                                                              قل هللا .. ى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وھد"  

  )                                                                    91ا)نعام ( 

   رحمة -ج 

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ ا)لواح وفى نسختھا ھدى ورحمه للذين " 
  ) 154ا)عراف "  (لربھم يرھبون  ھم

  )  17ھود " ( ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة " 

   بصائر للناس -د 

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أھلكنا القرون ا)ولى بصائر للناس وھدى " 
  )  43القصص " ( ورحمة لعلھم يتذكرون 

  ذكرى 7ولى ا7لباب -ه 

رثنا بنى إسرائيل الكتاب ھدى وذكرى )ولى ولقد آتينا موسى الھدى وأو"  
  ) . 54و 53غافر " ( ا)لباب 

   تفصيل لكل شئ -و 

ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ، وتفصيV لكل شئ وھدى " 
  ) . 154ا)نعام " ( ورحمة لعلھم بلقاء ربھم يؤمنون 

  :فعاليته -4

ى تابعيه ، مما يؤكد مصدره وأكد القرآن تأثير الكتاب المقدس وفعاليته عل
 :ا<لھي إذ اشتھر تابعوه بفضائل كثيرة يسرد القرآن بعضھا فيما يلى 

ثم قفينا على آثارھم برسلنا ، وقفينا بعيسى "   :شھرتھم بالرأفة والرحمة  -أ 
ابن مريم ، وآتيناه ا<نجيل ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 

  ) 27الحديد" (كتبناھا عليھم ، إJ ابتغاء رضوان هللا ورھبانية ابتدعوھا ، ما 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليھود " :شھرتھم  بالمودة والتواضع  -ب 
ذلك . والذين أشركوا ، ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى 

   )82المائدة " (بأن منھم قسيسين ورھبانا وأنھم J يستكبرون 

  :شھرتھم بالعبادة وا�يمان وا7مر بالمعروف وحب الخير والص�ح  -ج

من أھل الكتاب أمه قائمة يتلون آيات هللا إناء الليل وھم يسجدون ، يؤمنون "  
با{ واليوم اrخر ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ويسارعون فى 

  .)  114و 113آل عمران " ( الخيرات وأولئك من الصالحين 

ولقد آتينا موسى الكتاب فV تكن فى "   :شھرتھم بالعمل على ھداية الناس  -د 
وجعلناه   ھدى لبنى إسرائيل ، وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا . مرية من لقائه 

  ) . 24و  23السجدة "       (لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

  ) .  159عراف ا)" ( ومن قوم أمة يھدون بالحق وبه يعدلون "  

 القرآن يفند ادعاء التحريف اللفظي للتوراة وا�نجيل: الفصل الثاني 

Gنسخ -أو G     

أن التوراة  -بغير علم وJ ھدى وJ كتاب منير  -ادعي بعض المسلمين 
وھذا ادعاء كفر ويدل على . وا<نجيل نسخھما القرآن أي أزالھما وأبطلھما 

لقا أنه جاء لنسخ ما قبله من الكتب ، بل على جھل تام ، فالقرآن لم يذكر مط
ولم يذكر  ) . أي حافظا لھا ( العكس قال إنه جاء مصدقا لھا ومھيمنا عليھا 
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ولكن . الحديث  قط أي كلمة تدل على أن القرآن ناسخ للكتب المقدسة السابقة له 
إجماع علماء المسلمين ھو أن النسخ خاص بالقرآن فقط ، تنسخ آياته بعضھا 
. بعضا وھم يقولون ذلك لشھادة القرآن عن نفسه بوقوع الناسخ والمنسوخ فيه 

  : ولنذكر من ذلك آيتين ھما 

ألم تعلم أن هللا على كل . ما ننسخ من آية أو ننسھا نأت بخير منھا أو مثلھا " - 1
  ) . 106البقرة " (شئ قدير 

وا إنما أنت مفتر ، بل وإذا بدلنا آيه مكان آية ، وهللا أعلم بما ينزل قال"  - 2
  ).101النحل " ( أكثرھم J يعلمون 

وقد صرح بذلك أكبر علماء . فV عVقة للنسخ في القرآن بالتوراة  وا<نجيل 
إن النسخ مما خص به هللا : " ا<سVم ، كا<مام جVل الدين السيوطى الذي قال 

  ) .يعنى ا)مة ا<سVمية " ( ھذه ا)مة 

  لفظيG تحريف  -ثانيا 

 J كثيرا ما اختلف اليھود مع محمد فى تأويل آيات التوراة ، فاتھمھم بالتحريف
  .في ألفاظ التوراة ونصوصه ، بل فى تأويله وتفسيره 

  :التحريف في التأويل G في التنزيل 

  :وقد أشار القرآن ألي ذلك في اrيات التالية 

ن بعد ما عقلوه وھم وقد كان فريق منھم يسمعون كVم هللا ثم يحرفونه م" 
  ) .75البقرة ( يعلمون ،، 

"  من الذين ھادوا يحرفون الكVم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا " 

  ) . 45النساء (

) ."  13المائدة " ( يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به “ 

لكVم ومن الذين ھادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون ا
  ).41المائدة " ( عن مواضعه 

ومما . والمتأمل فى ھذه اrيات يرى أنھا تشير إلى تحريف المعنى J اللفظ 
يسترعى النظر أن ھذا التحريف في التفسير  صادر من بعض اليھود ، وليس 
من اليھود جميعا وبخصوص بعض آيات التوراة وليست بھا أية إشارة إلى أي 

  .تحريف فى ا<نجيل 

كان أھل الكتاب يقرئون : " فى صحيح البخاري  عن أبى ھريرة أنه قال و
J : " فقال النبي , التوراة بالعبرانية ، ويفسرونھا بالعربية )ھل ا<سVم 

صحيح البخاري فى مقدمة كتاب تفسير ". ( تصدقوا أھل الكتاب وJ تكذبوھم 
ير بالعربية أما القراءة   وھذا يعنى أنه قد يكون ھناك اختVف فى التفس  )القرآن

بالعبرية فV خVف عليھا ، فلن يكذبوھا ، واختVف التفاسير J يعطى أدنى 
  .دJلة على تحريف النص 

  التحريف بالكتمان

كان اليھود فى المدينة يخفون بعض آيات الكتاب عن العرب وJ يتلونھا عليھم 
ن محمد آية الرجم نصا ولكن يؤولون مضمونھا حسب أھوائھم ، كما أخفوا ع

الموجودة عندھم بالتوراة حتى J ينفذ حكم الرجم في الشريف والشريفة اللذين 
ولذلك Jم القرآن اليھود أشد اللوم على ھذا الكتمان الذي . جاءوا بھما من خبير 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات : " يؤدى إلى تحريف المعاني  ، فقال 
" ناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنھم هللا ويلعنھم الVعنون والھدى من بعد ما بي

 ) . 159البقرة (

إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليV ، أولئك ما " 
يأكلون فى بطونھم إJ النار ، وJ يكلمھم هللا يوم القيامة ، وJ يزكيھم ولھم 

  ) . 174البقرة " ( عذاب أليم 

لذين آتيناھم الكتاب يعرفون أبناءھم ، وإن فريقا منھم يكتمون الحق وھم وا"
  ) . 144البقرة " ( يعلمون 

    " يا أھل الكتاب ، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ "

  ) . 71آل عمران ( 
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    "يا أھل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب" 

  ) . 15المائدة ( 

فريقا يلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ) أھل الكتاب ( وإن منھم " 
وما ھو من الكتاب ، ويقولون ھو من عند هللا وما ھو من عند هللا يقولون على 

  ) . 78آل عمران " ( هللا الكذب وھم يعلمون 

فكان القارئ عندما يصل ويورد ابن كثير أحاديث عديدة عن إخفاء آية الرجم ، 
إليھا يخفيھا للحصول على حكم أقل من الرجم ، مثل الجلد مائة جلدة والتحميم ، 
وإركاب الزانيين على حمار ويطاف بھما مقلوبين ، فھذا ما خفف إليه اليھود 

إنھم وضعوا للنبي وسادة : الحكم بدJ من الرجم ، ويقول في أحد ھذه ا)حاديث 
ائتوني بالتوراة ،، فأتى بھا فنزع الوسادة من تحته :   فجلس عليھا ثم قال

  " .آمنت بك وبمن أنزلك : ووضع التوراة عليھا وقال 

ثم ذكر قصة إخفاء آية الرجم . فأتى بفتى شاب " ائتوني بأعلمكم : " ثم قال 
  ) 43ابن كثير فى تفسيره المائدة (

السابع صدق عليھا وھذه القصة تؤكد وجود نسخ سليمة غير محرفة في القرن 
  ) . 4449ورد نفس الحديث في سنن أبى داود تحت رقم ( محمد 

ولقد اتبع المسلمون حذو نبيھم فى ا<يمان بالتوراة خVل القرون ا)ربعة ا)ولى 
  لzسVم حتى جاء ابن حزم فى القرن الحادي عشر الميVدي وجاءت

توفى ابن حزم فى ( فرية تحريف الكتاب المقدس 00معه ھذه الفرية الخطيرة
  :فرضية ابن حزم ھى ) . م 1064قرطبة عام 

  .كل ما يقوله القرآن صحيح  - 

إذا تعارض ما يقوله أى كتاب سماوى مع القرآن فVبد أن الكتاب                       -
  .السماوى قد اصابه التحريف

المنطق بعلم   -ولو بسيطة  -وھو منطق مغلوط كما يعرف كل من له دراية  ( 
  :وذلك لسببين أساسيين 

 Jكيف يكون كتابا سماويا ومحرفا فى نفس الوقت : أو.  

إذا كان هللا غير قادر على حفظ كتبه المقدسة من التحريف فكيف نضمن : ثانيا 
  )انه قادر على حفظ القرآن من التحريف 

  ).م 1328توفى عام (بعد ابن حزم جاء ابن تيمية وسار على نفس المنوال 

لى الجانب اrخر من ھذه القضية الجوھرية تقف نخبة من كبار علماء ا<سVم ع
ومؤرخيه الذين شھدوا لسVمة الكتاب المقدس من أى تحريف وعلى رأسھم 

توفى (والغزالى ) م1037توفى عام (وابن سينا ) م956توفى عام (المسعودى 
  ).م1406توفى عام ( وابن خلدون ) م1111عام 

   ثالثا G تبديل

J يوجد شئ أكثر استحالة في الوجود من تغيير أو تبديل الكتاب المقدس ، 
فبقاؤه أكثر رسوخا من وجود السماء وا)رض ، )ن الكتاب ھو كلمة هللا الذي 

  .ليس عنده تغيير 

"  وأما كلمة إلھنا فتثبت إلى ا)بد. يبس العشب ذبل الزھر " قال النبي إشعياء  

  ) . 8:  40إشعياء ( 

  : لقد شھد القرآن بذلك شھادة قويه صريحة فى عدة مواضع منھا و 

  ) . 9الحجر ( أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ،، ,, 

  ) . 27الكھف (J مبدل لكلماته ،، ,, 

  ) . 64يونس ( J تبديل لكلمات هللا ،، ,, 

  ) . 115ا)نعام ( J مبدل لكلماته وھو السميع العليم ،، ,, 

  ) . 23الفتح (تجد لسنة هللا تبديV ،، ولن ,, 
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وبما . وبما أن التوراة وا<نجيل ھما كلمات هللا فV تبديل وJ تحريف فيھما 
  .أنھما مدعوان بالذكر فا{ حافظ لھما إلى ا)بد 

  :أسئلة حرجة يھرب مدعوا التحريف من مواجھتھا 

  :لنا الحق أن نسأل مدعى التحريف 

  المقدس ، ھل قبل القرآن أو بعده ؟ متى حدث تحريف الكتاب 

إن قالوا قبل القرآن يوقعھم القرآن نفسه فى إشكال J قبل لھم على الخروج منه 
، )ن القرآن يأمر محمدا أن يستعين بالذين يقرئون الكتاب المقدس للتخلص من 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ، فاسأل الذين يقرئون ,, : الشكوك ،إذ يقول 
  ) . 94يونس (اب من قبلك الكت

وبما أن هللا يعلم كل شئ ، فV يليق بجVله أن يحيل محمدا إلى قارئي كتاب  
  .محرف لتزول شكوكه 

وأنزلنا إليك ,, : ويمضى القرآن في شھادته لصحة الكتاب المقدس فيقول 
) .  48المائدة ( الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومھيمنا عليه ،،

الھيمنة ھي الحراسة ، والحراسة تعنى الحفاظ على ما في التوراة وا<نجيل و
القرآن . المھيمن ھو ا)مين ,, : وقال ابن عباس . من حقائق وشرائع إلھية 

  ) ص البخاري في مستھل أبواب فضائل القرآن ( أمين على كل كتاب قبله ،، 

يي التحريف يعنون فأن كان التحريف المزعوم حصل بعد القرآن ، فإن مدع 
بقولھم ھذا أ ن القرآن فشل في وظيفته كحارس ، )نه إن كان ا<نجيل والتوراة 
قد حرفا بعد القرآن ، يكون اJدعاء بذلك اتھاما صريحا )ھل القرآن في 
التفريط فى أھم الواجبات التي جاء القرآن لتأديتھا ، إذ كان عليھم على ا)قل أن 

من التوراة  وا<نجيل قبل تحريفھما ، )ن  الحراسة يحتفظوا بنسخة أو أكثر 
وھو  ) 43ارجع Jبن كثير في تفسير المائدة . ( توجب وجود ما يحرس 

  ) .الحديث الذي يؤكد وجود نسخة سليمة للتوراة بين يدي محمد نفسه 

ھكذا فعل المسيحيون لما رأوا في التوراة نبوات عن المسيح ، فأقاموا أنفسھم 
ھا ، وبذلوا الجھد في سبيل نشرھا في العالم ، حتى صارت اليوم تقرأ حراسا علي

فلماذا لم يفعل المسلمون ھكذا طالما ھم يعتقدون بأن . لغة  1400بأكثر من 
  التوراة وا<نجيل يحتويان على نبوات ودJئل عن محمد ؟ 

ومدعو التحريف في التوراة وا<نجيل يناقضون أقواJ قرآنية صريحة أو 
ون لتحريف تأويلھا لتنطبق على القرآن وحده ، مع أنھا تشير إلى كل يضطر

  : إعVنات هللا للبشر وإليك عينه منھا 

  ) . 9الحجر ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ،، ,,  

  ) . 34ا)نعام ( وJ مبدل لكلمات هللا ،، ,,  

  ) . 64يونس ( J تبديل لكلمات هللا ،، ,,  

  ) . 23الفتح (  التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة هللا تبديV ،، سنة هللا,,  

ونمت كلمة ربك صدقا وعدJ ، J مبدل لكلماته وھو السميع العليم ،،                                    ,,  
  ) . 115ا)نعام (

    وأتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ، J مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ,,  

  ) . 27الكھف ( ملتحدا ،، 

ھذه مجرد عينة من اrيات القرآنية التى تحوى وعودا من هللا بعدم تبديل كلمته 
أكثر من ھذا فانه يدعو المسلمين لzيمان . ، )نه ھو الذى أنزلھا وھو حافظ لھا 

  :  فٮاrيات التالية  -على سبيل المثال  -واJھتداء بھما كما نرى  

ب J ريب فيه ھدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصVة ذلك الكتا,, 
والذين  يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وباrخرة ھم . ومما رزقناھم ينفقون 

  ) . 5 - 1البقرة (أولئك على ھدى من ربھم وأولئك ھم المفلحون ،،  . يوقنون 

راھيم وإسماعيل وأسحق قولوا آمنا با{ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إب,,  
J . ويعقوب وا)سباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربھم 

  ) . 136البقرة ( نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون ،، 
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فكيف يأمر أله القرآن الذين آمنوا بما أنزل فيه أن J يفرقوا بين قرآ نھم وبين 
نزل من قبل محرف ومتغير ؟ أJ الكتاب الذي من قبل ، وھو عارف بأن الذي أ

  !يكون اJدعاء بالتحريف اتھاما لبر هللا وصدقه وأمانته؟

أ ما إذا قالوا أن التحريف حدث بعد القرآن ، فأن الواقع يدحض زعمھم 
  :باJستناد على الحقائق التالية 

الديانة المسيحية كانت منتشرة فى بلدان عديدة ، كا)ناضول وبVد  العرب ) 1( 
فھل . مال أفريقيا وإيران والھند وإيطاليا وفرنسا ، وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا وش

يسلم العقل السليم بأن المسيحيين المنتشرين في ھذه البلدان المتعددة والمتباعدة 
  !اجتمعوا يوما في مكان واحد لVتفاق على تحريف ا<نجيل؟

كن لھم لغة واحدة بل لغات الذين اعتنقوا المسيحية في تلك البلدان لم ت)  2( 
والكتاب العزيز كان  منتشرا  بلغاتھم ، مما يجعل اتفاقھم على تزوير . مختلفة 

 Vلسيما أنھم كانوا يجھلون لغات بعضھم البعض . الكتابات المقدسة أمرا مستحي
 .  

كان المسيحيون فى القرن الرابع منقسمين إلى طوائف عديدة ، تباعد )  3( 
وكل فريق يجتھد لدعم وجھة نظره بآيات الكتاب المقدس . المذھبية  بينھا العقائد

، فكثرت المناقشات حول التفسير ، وعقدت مجامع بحثت فيھا الخVفات 
الذى انتھى بشجب بدعة ) م 325عام ( العقائدية ، وأشھرھا مجمع نيقية ا)ول 

تحريف ولھذا يسقط ا<دعاء بأن المسيحيين اتفقوا على . أريوس وأتباعه 
  .ا<نجيل 

ولعله من الحق الصريح أن نسأل المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا متى وأين  
حصل التحريف ؟ ومن ھم الذين حرفوه ؟ وكيف حصل اJتفاق بينھم ؟ إن 
العالم لم يخل يوما من مؤرخين أمناء ، دأبھم أن يدونوا الحوادث فى سجVتھم ، 

رخ وثنى أو يھودى أو مسلم  ذكر ولو فھل يستطيع أحد أن يذكر لنا اسم مؤ
تلميحا أن مؤتمرا عقد بين شعوب العالم التى اعتنقت اليھودية والمسيحية 
والمختلفة فى العقيدة واللغة ، وجرى فيه العبث بكVم هللا ؟ وإن كان ھذا حدث ، 
أفلم يكن فى استطاعة أحد أن يحتفظ ولو بنسخة واحدة لتبقى شاھدا على تواطؤ 

  والمسيحيين ؟ اليھود 

ويقينا أنه لو حدث تواطؤ كھذا لكان معناه أن الخصومات بين اليھود 
  !والمسيحيين قد زالت ، وكان الثمن تحريف شريعة هللا 

الخVصة أننا نقول لكل إنسان يدعى بتحريف نصوص الكتاب المقدس ، أو 
 يزعم أن الكتاب الصحيح غير موجود ، أن مزاعمه J تثبت فى ضوء العقل

والمنطق فضV عن أنھا تخالف نصوص القرآن الصريحة  التى تشھد للكتاب 
  . المقدس بأنه حق ، J يأتيه الباطل من بين  يديه وJ من خلفه

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 



Unknown  1/7/2012 15صفحة  

  

15

  الباب الثاني

  ھل هللا ھو ا�له الحقيقى ؟

  مع ا�له المعلن فى الكتاب المقدس ؟‘‘ هللا ‘‘ ھل تتفق صفات  - 1

ة بين عدة آيات قرآنية مع ما يقابلھا فى الكتاب المقدس تجيب فيما يلى مقارن
  :على ھذا السؤال 

  ) 23الحشر  ( واحد من أسماء هللا الحسنى فى القرآن ‘‘ المتكبر ‘‘  -ا 

  :بينما يقول لنا الوحي فى الرسالة إلى أھل فيلبى وا<صحاح الثانى  

الذي إذ كان في صورة هللا  فليكن فيكم ھذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا‘‘ 
لم يحسب خلسة أن يكون معادJ {   لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا 
     في شبه الناس وإذ وجد في الھيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب 

  ). 8 - 5: 2فيلبى ( 

ين يقاوم هللا المستكبر"  الكتاب المقدس يحدثنا عن إله متضع بل انه أيضا يقول 
  . بينما يتحدث القرآن عن إله متكبر )  6:  4، يعقوب  5:  5بطرس 1( 

هللا فى القرآن يدعو المؤمنين به أن يردوا ا<ساءة با<ساءة فھو يقول   -ب 
    النفس بالنفس والعين بالعين وا)نف با)نف وا)ذن با)ذن والسن بالسن ،، ,,

  ) 45:  5المائدة ( 

أحسنوا إلى .. باركوا Jعنيكم .. احبوا أعدائكم ,, فيقول  أما إله الكتاب المقدس
  ) 5:44متى(”مبغضيكم وصلوا )جل الذين يسيئون إليكم ويضطھدونكم

بل أن .. الكتاب المقدس يحدثنا عن إله محب بينما يتحدث القرآن عن إله منتقم 
  .المنتقم،،,,واحدا من أسماءه الحسنى  فى القرآن ھو 

بينما يقول .) 34: 5متى ( ‘‘ J تحلفوا البتة ,,مقدس يقول  إله الكتاب ال -ت 
  .‘‘من يحلف فليحلف با{ ,, نبي ا<سVم 

من كان حالفا فليحلف با{ ": عن ابن عمر رضى هللا عنه أن النبي صلعم قال (
  ) .    80:  5صحيح مسلم (   "أو ليصمت

المقدس كانت فى سفر المرة الوحيدة التى اقسم فيھا الرب في كل الكتاب  -ث
بذاتى أقسمت يقول الرب إنى من أجل ,, إذ يقول الكتاب  22التكوين إصحاح 

  )16:  22تكوين ( انك فعلت ھذا ا)مر ولم تمسك ابنك وحيدك ،،  

ولھذا نراه يقسم بالليل والدجى والقمر ..بينما يذكر القرآن أن هللا يقسم بمخلوقاته 
  .والقلم والريح وغيرھا 

المقدس يحدثنا عن أله يقسم بذاته بينما يحدثنا القرآن عن إله يقسم  الكتاب
  ! ماذا تساوى خليقة هللا حتى يقسم بھا جل جVله ؟.. بمخلوقاته 

هللا في القرآن يأمر بقطع يد السارق بينما يحدثنا الكتاب المقدس بعكس ذلك  -ج 
  :كما نقرأ في الرسالة إلي أفسس 

د بل بالحرى يتعب عامV الصالح بيديه ليكون له أن J يسرق السارق فيما بع,,
  ) 28:  4أفسس ( يعطى من له احتياج ،، 

السارق والسارقة فأقطعوا أيديھما جزاء بما كسبانه نكاJ من ,, يقول إله القرآن 
  ) 41:  5مائدة ( هللا وهللا عزيز حكيم 

وه )ن يتعب إله القرآن يقطع يد السارق وإله الكتاب المقدس يغفر له ويدع
  .عامV الصالح بيديه 

إله القرآن يدعو الرجال أن يھجروا نساءھم في الفراش ويضربوھن إذا  -ح 
  .استدعى ا)مر بينما يدعو إله الكتاب المقدس الرجال إلي أن يحبوا نساءھم 

والVتي تخافون نشوزھن فعظوھن وأھجروھن فى المضاجع وأضربوھن ,, 
  )  34: 4النساء (ھن سبيV إن هللا كان عليا كبيرا ،، فان اطعنكن فV تبغوا علي
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أيھا الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح أيضا الكنيسة واسلم نفسه )جلھا ,, 
 ) 25: 5أفسس ( ،، 

 .  )19:  3كولوسى (" أيھا الرجال احبوا نساءكم وJ تكونوا قساة عليھن"

ع ا<ناء النسائي كذلك أيھا الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة م"
       كا)ضعف معطين إياھن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة 

يحدثنا                                                                 ). 7:3بطرس(
متكئين على سرر "القرآن عن جنة يتزوج فيھا الرجل بخمسين حورية 

ويطوف عليھم غلمان " ) 20: 52الطور("ھم بحور عيناتمصفوفة وزوج
)نھم فى القيامة J : "لكن المسيح يقول).  24:52الطور " (كأنھم لؤلؤ مكنون

  ) 30: 22متى (   "يزوجون وJ يتزوجون بل يكونون كمVئكة هللا فى السماء

يفرق اله القرآن بين الرجل والمرأة فى الميراث والشھادة ولذلك فان نصيب  -د
  .لمرأة وشھادة الرجل بشھادة امرأتين الرجل ضعف نصيب ا

  ) . 11:  4النساء ( " يوصيكم هللا فى أوJدكم للذكر مثل حظ ا)نثيين"

  فانه. أكثر من ھذا فان اله القرآن يميز بين الرجل والمرأة فى اrخرة أيضا 

  . يعد الرجال بخمسين حورية فى الجنة بينما J نراه يعد المرأة بخمسين رجل 

س من ھذا فإن إنجيل المسيح J يفرق بين الرجل والمرآة في الميراث علي العك 
  . أو الشھادة إذ يقول أنه J فرق 

  ليس يھودى وJ يونانى ، ليس عبد وJ حر ، ليس ذكر وأنثى )نكم واحد,, 

  ) 28:  3غVطية ( فى المسيح يسوع ،، 

وما ملكت  إله القرآن يسمح للمؤمنين به يتزوجوا مثني وثVث ورباع -ذ 
J تعدد . أيمانھم ولكن إنجيل المسيح يحدثنا عن رجل واحد وزوجة واحدة 

  .للزوجات في إنجيل المسيح 

  ) 3:  4النساء ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثVث ورباع ،، ,, 

فأجاب وقال لھم أما قرأتم أن الذى خلق منذ البدء خلقھما ذكرا وأنثى وقال ,, 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون اJثنان جسدا واحدا من أجل ھذا 

  ) 6-4 19متى ( فالذى جمعه هللا J يفرقه إنسان ،، . 

ولكن ) مع أنه ابغض الحVل عنده ( إله القرآن يسمح بالطVق )ي سبب  -ر 
  .السبب الوحيد للطVق للمؤمنين بالمسيح ھو علة الزنى 

  ) 5: 66الواقعة ( ،، ..يبدله أزواجا خيرا منكنعسى ربه أن طلقكن أن ,, 

  كل من طلق امرأته لغير علة الزنى وتزوج بأخرى فانه يزنى ،، ,, 

  ) 9: 19متى ( 

خير الماكرين ،، بينما يحدثنا إنجيل المسيح عن ,, يحدثنا القرآن عن إله ھو  -ز 
  .إله قدوس السماء ليست بطاھرة  أمامه 

  ) 54:  3آل عمران (  خير الماكرين ،، ومكروا ومكر هللا وهللا,, 

  ) 142:  4النساء ( ،، ..ان المنافقين يخادعون هللا وھو خادعھم ,, 

  )  15:  15أيوب ( والسموات غير طاھرة بعينيه ،، ,, 

أن أراد أن يھلك قرية أمر مترفھا أن يفسقوا بينما ‘‘ يحدثنا القرآن عن إله  -س 
يريد أن الجميع يخلصون وإلي معرفة الحق ,,  يحدثنا الكتاب المقدس عن اله

  .‘‘ يقبلون 

وإذا أردنا أن نھلك قرية أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا فحق عليھا القول فدمرنھا ,, 
  ) 16:  17ا<سراء ( تدميرا ،، 

)نه حسن ومقبول عند مخلصنا هللا الذى يريد أن جميع الناس يخلصون والى ,, 
  )   4:  2تيموثاوس  1(معرفة الحق يقبلون ،،  

بينما J يقول القرآن )  24:  4يوحنا ( يقول الكتاب المقدس أن هللا روح  -ش 
  .على ا<طVق أن هللا روح 

بينما J نجد في )  16:  4يوحنا  1( يقول الكتاب المقدس أن هللا محبة  -ص 
  .القرآن كله أي إشارة إلي أن هللا محبة 

الروح القدس يحل عليك وقوة العلي ,, ريم جبريل مVك الرب يقول لم -ط 
  ) 35:  1لوقا " ( تظللك فلذلك القدوس المولود منك  يدعي أبن هللا 

"      لقد كفر الذين قالوا أن هللا ھو المسيح أبن مريم,, جبريل القرآن يقول لمحمد 

  )  72:  5،  17:  5المائدة ( 

  ) يسميه القرآن عزيز ( أبن هللا يقول إله القرآن أن اليھود قالوا أن عزرا  -ر 

  ) 30:  9التوبة ( … ‘‘  وقالت اليھود عزيز أبن هللا ,, 
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والواقع أن اليھود بطول تاريخھم كله لم يدعو أن إنسانا أيا كان ھو هللا بما     
  . في ذلك إبراھيم وأسحق ويعقوب 

  .يقول إله القرآن أن إبراھيم لم يكن يھوديا  -ز 

  يم يھوديا وJ نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما،،ما كان إبراھ,, 

  ) 67:  3آل عمران ( 

  .عبراني ) إبرام ( بينما يقول إله التوراة أن ابر أھيم 

  ) 13:  14تكوين (   "فأتي من نجا وأخبر إبرام العبراني"

  

  جنة إله القرآن فيھا ا)كل والشرب بل والخمر كما نقرأ في سورة الطور  -س

بينما )  15:  47(وسورة محمد )  21:  56( وسورة الواقعة  ) 22:  52( 
  :يحدثنا اله الكتاب المقدس عن عكس ذلك تماما

 "  )ن ليس ملكوت هللا أكV وشربا بل ھو بر وسVم وفرح في الروح القدس" 

  ). 17:  14رومية (

أن السماء وا)رض تزوJن ولكن كVمى J " اله الكتاب المقدس يقول  -ش 
  ) . 25:  24متى " (ل يزو

    "ما ننسخ من آية أو ننسھا نأتى بخير منھا أو مثلھا : " بينما اله القرآن يقول

  ). 106البقرة ( 

J " بل إن إحدى وصاياه العشرة . اله الكتاب المقدس ينھى عن الكذب  -ص
  : ويقول أيضا فى موضع آخر على سبيل المثال " . تكذب 

وJ تغدروا أحدكم بصاحبه وJ تحلفوا بإسمى للكذب J تسرقوا وJ تكذبوا " 
  ) J19  :11 - 12ويين " ( أنا الرب . فتدنس اسم إلھك 

  : بينما نقرأ في صحيح مسلم مايلي 

  ما يجوز فيه الكذب : باب 

وكانت من  -عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط رضي هللا عنھا  - 1810
أنھا سمعت رسول هللا صلعم وھو  -صلعم  المھاجرات ا)ول الVتي بايعن النبي

قال ,, ليس الكذاب الذي  يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا ,,: يقول 
: ولم أسمع يرخص في شئ مما يقول الناس كذب إJ في ثVث : ابن شھاب 

. الحرب وا<صVح بين الناس وحديث الرجل إمرأته وحديث المرأة زوجھا 

  . أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إJ في ثVث  ولم: وفي رواية قالت 

  ) 28/  8صحيح مسلم ( 

) وھذه ھي نظرة ا<سVم إلي الحديث الصحيح ( إله محمد في وحيه المنطوق  

  .يرخص الكذب بينما إله الكتاب المقدس ينھي عنه 

إله القرآن يشجع المؤمنين به علي إنكار إيمانھم بينما يحذر إله الكتاب  -ض
  . المقدس أتباعه من فعل ذلك 

فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبى الذي في " 
  ) 33 - 32:  10متي "   (  السموات 

  ) 106:  16النحل " ( من كفر با{ من بعد إيمانه إJ من اكره وقبله مطمئن " 

  :وھذا ما يؤكده حديث محمد لعمار بن ياسر 

مار بن ياسر ولم يتركوه حتى سب النبي وذكر آلھتھم بخير أخذ المشركون ع" 
شر، ما تركت حتى نلت : ما ورائك ؟  قال : ثم تركوه فلما آتى رسول هللا قال 

: قال . مطمئن با<يمان : كيف تجد قلبك ؟ قال : منك وذكرت آلھتھم بخير قال 

أخرجه عبد . ( إJ من اكره وقلبه مطمئن با<يمان" فنزلت . إن عادوا فعد 
الرازق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه الحاكم فى المستدرك 

  ) .والبھيقى فى الدJئل 

   

إن كل من ينظر إلي إمرأة ليشتھيھا فقد زني : " يعلمنا إله الكتاب المقدس  -ط 
  ) 28:  5متي " (  بھا قي قلبه 

زيد بن ( ابنه بالتبني  بينما يصادق إله القرآن علي اشتھاء نبي ا<سVم لزوجة
وتخفى (.." لما رآھا حاسرة فتمنى أن يطلقھا زيد لكى يتزوجھا ھو )  حارثة 

وھذا ما يبينه الطبرى فى تفسيره ) . 37ا)حزاب  -.." فى نفسك ما هللا مبديه 
  :ل�ية كما نقرأ فيما يلى 

وذلك أن  فالقي في نفسه كراھتھا لما علم هللا مما وقع في نفس نبيه ما وقع,, 
زينب بنت جحش قيما ذكر رآھا رسول هللا صلعم فأعجبته وھي في حبال 

 -أقرأ جامع البيان في تفسير القرآن )بي جعفر أبن جرير الطبري [  "موJه

  ]من  سورة ا)حزاب  37المجلد العاشر في تفسير اrية 
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قه إن جاع عدوك فأطعمه خبزا وإن عطش فأس": يقول إله الكتاب المقدس  -ظ
  ) 21:  25أمثال ( " ماء 

  :بينما يعلم إله القرآن اJنتقام إذ يقول 

  

  )  194: 2البقرة " ( ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " 

  ) 179: 2البقرة "   ( ولكم في القصاص حياه يا أولي ا)لباب لعلكم تتقون " 

  :السيرة النبوية )بن ھشام بل أننا نقرأ تطبيقا عمليا لھذا اJنتقام في 

  ) :قتل البجليين وتنكيل الرسول بھم " (

فلما صحوا وانطوت بطونھم عدوا علي راعي رسول هللا صلعم يسار فذبحوه 
فبعث رسول هللا في آثارھم كرز بن . وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا اللقاح 

قرد فقطع  جابر فلحقھم ، فأتي بھم رسول هللا صلعم مرجعه من غزوة ذى
  )السيرة النبوية."         (أيديھم وأرجلھم وسمل أعينھم 

الصليب ھو محور الكتاب المقدس من أول أسفاره سفر التكوين وحتى  آخر  -ع
إذ يحدثنا عن الذبيحة التي أخذ الرب جلدھا وستر عورة . أسفاره سفر الرؤيا 

  .خطية العالم كله وھي ترمز للذبيح ا)عظم الذي ستر 3آدم وحواء في تكوين 

صليب المسيح ھو محور ا<نجيل حسب متي ومرقس ولوقا ويوحنا وقصة 
  . من البشائر ا)ربعة %   25الصلب وحدھا تشغل 

  :صليب المسيح ھذا ينكره إله القرآن إذ يقول في سورة النساء 

  ) 4:157النساء (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھم " 

حدانية مجردة بسيطة بينما وحدانية إله الكتاب المقدس وحدانية إله القرآن و  -غ
وحدانية من ثVث اقانيم متحدة دون امتزاج ومتميزة دون . وحدانية جامعة 

  :انفصال  

  فاrب ھو هللا

  وا<بن ھو هللا

  والروح القدس ھو هللا

  .والثVثة إله واحد وليسوا ثVثة آلھة 

  )الذي ھو المسيح(،  وكلمة هللا والمسلمون أيضا يؤمنون با{ ، وروح هللا

  فا{ وروحه وكلمته ھم واحد. وبما أن كلمة هللا أزلية

  .كما أن ا<نسان جسد ونفس وروح وھو في نفس الوقت إنسان واحد

  

أن هللا أتخذ لنفسه صاحبة أو أن المسيح قال J يقول  الكتاب المقدسثم أن 
J مVق في اتخذوني وأمي الھين من دون هللا فھذا الكVوجود له علي ا<ط 

  .الكتاب المقدس 

كأبديته وأزليته .. كما يصعب علي عقولنا فھم الكثير من ا)مور المتعلقة با{ 
  .كذلك يصعب علينا فھم وحدانيته الجامعة .. ووجوده في كل مكان 

  .أنھا ضد العقل ولكن أنھا فوق العقل .. الصعوبة J تعني 

         .ھو هللا) الكلمة المتجسد ( أن ا<بن الكتاب المقدس يعلم بوضوح 

  ).14، 7، 1:  1يوحنا ( 

  ) 4 - 3:  5أعمال (وھو أيضا يعلم بوضوح أن الروح القدس  ھو هللا 

إذا فأن النتيجة المنطقية ھي أن اrب واJبن والروح القدس إله واحد وھذا 
  .يتناقض مع إله القرآن 

بن الذي ھو المسيح بأنه كلمة هللا أو فكر الكتاب المقدس يتحدث عن هللا اJ -ف
وابن هللا  18: 1، يوحنا  2: 1، عبرانيين  1:1هللا المتجسد كما نقرأ في يوحنا 

في المسيحية تعبر عن كمال العVقة بين المسيح واrب كما تعبر عن أننا في 
  .المسيح رأينا صفات هللا 

ذا ما لم يعرفه إله وھ.ليست ھناك أبوة تناسلية في الVھوت المسيحي 
بديع السموات وا)رض أني يكون له ولد ولم تكن له " :القرآن إذ يقول 

  )101:  6ا)نعام "( صاحبة 
إله الكتاب المقدس ھو أب لكل المؤمنين به وھم أوJده وھذا يتنافى تماما مع  -ق

لطانا وأما كل الذين قبلوه فأعطاھم س": يقول الكتاب المقدس . تعاليم إله القرآن 
  ) 12: 1يوحنا (  "أن يصيروا أوJد هللا

  ) 11:  7متي ( " فصلوا انتم ھكذا أبانا الذي في السموات"

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوJدكم عطايا جيدة فكم بالحري " 
 ) 11:  7متي (   "أبوكم الذي في السموات يھب خيرات للذين يسألونه
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  من يتبعه الحياة ا7بدية ؟ھل يضمن إله القرآن ل -2

  

,, مقاJ بعنوان  2945نشرت مجلة آخر ساعة في عدد  1991إبريل  3في 

حوار ساخن بين الشيخ النمر وأربع صحفيات ،، خVل الحوار سألت إحدى 
  :الصحفيات الشيخ النمر 

ھل الحجاب ھو فرض بحيث إن لم التزم به ادخل النار بصرف النظر عن 
  أنا ھنا أتكلم عن المرأة المحتشمة ولكنھا ليست متحجبة؟أعمالي ا)خرى ؟ و

  :وأجاب الشيخ الدكتور النمر 

بمعني انك إن أديت الفرض .. الفرائض يا بنيتي كثيرة وهللا يحاسبنا بالقطاعي 
اقمت الصVة .. كل يحسب لك أو عليك . أن أھملت فيه عليك نقطة .. لك نقطة 
  . لم تصومي ھي عليك وھكذا .. ھي لك 

 Vلكل إنسان كتاب يقيد فيه .. أنا لم آت بجديد " :واستطرد الشيخ النمر قائ
  . "وھذه ھى معامVتنا مع أطفالنا..  هحسناته وسيئات

يعني لن يكون ھذا سببا في دخولي النار دون محاسبتي علي : قالت الصحفية 
  حياتي ؟

ربما أكون أنا أول  ..J أحد يعلم من سيدخلھا .. يابنيتي : أجاب الشيخ النمر 
J آمن مكر هللا حتى ,, : وكما قال أبو بكر الصديق .. أي وهللا ! الداخلين فيھا 

لو كانت إحدى قدمي في الجنة ،، من الذي يستطيع أن يقول أي ا)عمال ستقبل 
      .أم J ؟ آنت تعملين كل الذي تستطيعينه والحساب عند هللا وتسألينه القبول 

  ) 2945عة العدد مجلة آخر سا( 

J يعلم .. الشيخ عبد المنعم النمر وھو أستاذ كبير درس القرآن وتعاليم ا<سVم 
وآبو .. ويقول انه ربما يكون أول الداخلين النار .. إن كان سيدخل النار أم الجنة 

قال ! ) وأحد العشرة التى بشرھم محمد بالجنة ( بكر الصديق خليفة النبي محمد 
  .كر هللا حتى ولو كانت إحدى قدمي في الجنة ،،J آمن م,, : 

  . J يقين عند المسلم من جھة مصيره بعد الموت 

  : كما نقرأ في صحيح مسلم . حتى نبي ا<سVم نفسه J يضمن دخول الجنة 

   لن ينجى أحدا من عمله: باب 

سددوا وقاربوا وأبشروا ,,: قال رسول هللا صلعم : عن عائشة أنھا كانت تقول 
:   وJ أنت يا رسول هللا ؟،، قال ,, : انه لن يدخل الجنة أحدا عمله،، قالوا ف

وأعلموا أن أحب العمل إلي هللا أدومه . وJ أنا إJ أن يتغمدنى هللا منه برحمة ,,
  )141/  8صحيح مسلم (       .  وإن قل ،،

  .أكثر من ھذا القرآن نفسه يقول أن كل المسلمين سوف يوردون على النار 

  ). 71:  19مريم ( وإن منكم إJ واردھا كان علي ربك حتما مقضيا ،،    ,,

ويزداد المرء عجبا إذ يؤكد القرآن في آيات عديدة أن هللا يضل الناس ويدخلھم 
وفى ھذا يورد . النار بل ويخلق بعضھم خصيصا لكي تكون نھايتھم النار 

  : القرآن آيات عديدة 

ة ولكن يضل من يشاء ويھدي من يشاء ولتسئلن ولو شاء هللا لجعلكم أمه واحد" 
  )                              93:  16النحل " ( مما كنتم تعملون 

ويقول الذين كفروا لوJ أنزل عليه آية من ربه قل إن هللا يضل من يشاء " 
  )                                     27:  13الرعد "   ( ويھدي إليه من أناب 

أتريدون أن تھدوا من . ما لكم في المنافقين فئتين وهللا أر كسھم بما كسبوا ف“  
 V88:  4النساء (     "أضل هللا ومن يضلل هللا فلن تجد له سبي (  

وما أرسلنا من رسول إJ بلسان قومه ليدين لھم فيضل هللا من يشاء ويھدى " 
  ) 4:  14إبراھيم " . ( من يشاء وھو العزيز الحكيم 

  ) 31:  74المدثر " . ( كذلك يضل هللا من يشاء ويھدى من يشاء "..

ولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن وا<نس لھم قلوب J يفقھون بھا ولھم أعين " 
J يبصرون بھا ولھم آذان J يسمعون بھا أولئك كا)نعام بل ھم أضل أولئك ھم 

  ) 179:  7ا)عراف " ( الغافلون 

  . من يشاء ويخلق للنار ناسا بل وجنا ليخلدون فيھا ھذا ھو اله القرآن يضل

  :ھذا ا�له ليس ھو إله الكتاب المقدس الذي 
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  ) 9:  3بطرس  J.  ) 2 يشاء أن يھلك أناس بل أن يقبل الجميع إلي التوبة -

ھكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي J يھلك كل من يؤمن به بل تكون -
   )16:  3حنا يو (. له الحياة ا)بدية 

   )1: 8رومية  (.  إذا J شئ من الدينونة اrن علي الذين ھم في المسيح يسوع -

   12:  5يوحنا .  من له اJبن فله الحياة ومن ليس له ابن هللا فليست له الحياة -

وأما ھذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع ھو المسيح أبن هللا ولكي تكون لكم إذا  -
  ) 31:  20يوحنا ( .آمنتم حياة بإسمه

خرافي تسمع صوتي وأنا اعرفھا فتتبعني وأنا أعطيھا حياة أبدية ولن تھلك   -
  ) 27:  10يوحنا  (   إلى ا)بد

الذي يؤمن با<بن له حياة أبدية والذي J يؤمن با<بن لن يري حياة بل  يمكث  -
  ) 36:  3يوحنا (  عليه غضب هللا 

 

  فأعليتھا فقط دون اللجوء للقھر ؟ھل انتشرت رسالة ا�س�م بقوة  -3 

وحدانية هللا ونشر الدين : ھناك شيئان واضحان وضوح الشمس في ا<سVم 
  .بالسيف 

وھي الفترة التي كان محمد .. فبعد حالة الضعف في مكة في بداية الدعوة 
يتحدث فيھا عن أنه J إكراه في الدين وأنه J خوف علي أھل الكتاب وJ ھم 

إذا تغير الحال . لم يدم ھذا ا)مر كثيرا بعد الھجرة إلي المدينة . خ إل.. يحزنون 
وأتت اrيات .. من الضعف إلي القوة وصارت الكلمة العليا إلي السيف وحده 

الناسخة تبطل حرية اJعتقاد وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلھم خصوصا بعد 
Vح والقوة المادية غزوة بدر الكبرى التي مكنت المسلمين من العتاد والس

         والمعنوية فتم إلغاء الصوم العبري وكعبة بيت المقدس ونقض الصحيفة 

وإبطال الحرية الدينية وانتھاك ا)شھر الحرم وإجVء ) اJتفاقية مع اليھود ( 
        بني النضير وذبح رجال بني قريظة وإلقاء جثثھم في خندق في وسط المدينة 

كل ھذا بإسم القاھر الوھاب كما سنرى  فيما ) .. رجل  800 - 700حوالي ( 
  : يلي 

  أمثلة من آيات القتال -أ

   )193:  2البقرة  (وقاتلوھم حتى J تكون فتنة ويكون الدين { 

   )74: 4النساء( ومن يقاتل في سبيل هللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيم

ض المؤمنين عسي هللا أن يكف فقاتل في سبيل هللا J تكلف إJ نفسك وحر -
V84:  4النساء  ( بأس الذين كفروا وهللا أشد تنكي(  

فإن تولوا فخذوھم واقتلوھم وJ تتخذوا منھم وليا وJ نصيرا                            
      ) 89:  4النساء (

        فخذوھم واقتلوھم حيث ثقفتموھم وأولئك جعلنا لكم عليھم سلطانا مبينا          

  )91:  4النساء ( 

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق ا)عناق وأضربوا منھم  -
   - ) 12:  8ا)نفال (كل بنان 

  ) 39:  8ا)نفال (وقاتلوھم حتى J تكون فتنة ويكون الدين كله {   

كم            وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترھبون به عدو هللا وعدو -
   - )60:  8ا)نفال (

   )65:  8ا)نفال (يا أيھا النبي حرص المؤمنين علي القتال 

  ) 67:  8ا)نفال  (ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في ا)رض  

فإذا انسلخ ا)شھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوھم  -
  ) 5: 9التوبة (وأحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد 

  ) 14:  9التوبة  (قاتلوھم يعذبھم هللا بأيديكم  -

قاتلوا الذين J يؤمنون با{ وJ باليوم اrخر وJ يحرمون ما حرم هللا ورسوله  -
وJ يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم 

  ) 29:  9التوبة (صاغرون 

ين يدعونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا يا أيھا الذين آمنوا قاتلوا الذ
  )123:  9التوبة  (أن هللا مع المتقين 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموھم فشدوا الوثاق فإمامنا  -
  )4: 47محمد  (بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا   

  ) 35:  47محمد (فV تھنوا وتدعوا إلي السلم وأنتم ا)علون   -

  ) 4:  61الصف  (إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله  -

  ) 2:  7البقرة  (ويسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير  -

 

   أمثلة من ا7حاديث التى تحث على القتال -ب
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J تقتصر الدعوة إلي القتال علي القرآن فقط بل تمتد إلي الحديث كما نري فيما 
  :يلي من أمثلة 

أمرت آن اقاتل الناس حتى ,, :  عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا قال  -
يشھدوا أن J إله أJ هللا وأن محمدا رسول هللا ويقيموا الصVة ويؤتوا الزكاة فإذا 

  .فعلوا عصموا مني دماءھم وأموالھم إJ بحقھا وحسابھم علي هللا 

  ) 38:  1صحيح مسلم ج(  

سمعت أبى وھو بحضرة العدو : كر بن عبد هللا بن قيس عن أبيه قال عن أبى ب-
  ".أن أبواب الجنة تحت ظVل السيوف: " قال رسول هللا صلعم : يقول 

  ) 45/  6صحيح مسلم ج(  

والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل هللا : " وعنه صلعم أنه قال  -
  ) السيرة النبوية (   "فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل

 

 الفن العسكري"أمثلة من الفتوحات ا�س�مية كما وردت فى كتاب  -ج

  ا�س�مي

  

  شركة المطبوعات للتوزيع( الكتاب من تأليف العميد الركن ياسين سويد 

  ) . 1990 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بيروت  -والنشر 

  

  حروب الردة - 1
سVم قبائل عديدة في مختلف أنحاء بعد موت النبي مباشرة ارتدت عن ا<

الجزيرة كطي وأسد وغطفان وسليم وھوزان وبني عامر وبني ثعلبة بن بربوع 
وكانت حركة اJرتداد ھذه من الخطورة بحيث أنھا . وبني حنيفة وغيرھا 

ھددت إلي حد كبير وبجدية متناھية مصير ا<سVم والمسلمين وكان تحرك 
حركة في مستوي الحدث الخطير فجيش كل قوات الخليفة أبي بكر تجاه ھذه ال

المسلمين وعلى رأسھا قادة من أمثال خالد وعكرمة بن جھل والمھاجر بن أمية 
وشرحبيل بن حسنة وخالد بن سعيد وحذيفة بن محسن وعرمجة بن ھرثمة 

  .وسويد بن مقرن والعVء بن الحضرمي ومعن بن حاجز وعمرو بن العاص 

  غزو العراق- 2

   ھجرية   12 رغ أبو بكر من قتال المرتدين في الجزيرة العربية عامبعد آن ف

  :قرر أن يسير جيوشا لفتح العراق فجيش لفتح العراق جيشين ) م  633( 

ا<بلة ،، وھي في زاوية ,, جيش بقيادة خالد بن الوليد غزي العراق عن طريق 
  . الخليج الذي يدخل إلي مدينة البصرى 

ة عياض بن غنم الذي غزي العراق من ناحية الشمال والجيش الثاني بقياد
  .الشرقي وھي ناحية المصيخ علي حدود الشام 

  غزو الشام- 3

ھجرية وتنفيذا لرغبة سابقة أبداھا نبي ا<سVم عندما بدأ  12في أواخر عام 
) إJ انه توفي قبل ذلك ( بتجھيز حملة بقيادة أسامة بن زيد <نفاذھا إلي الشام 

كر الصديق جيشا بلغ عديدة نحو عشرين آلف مقاتل نظمه في خمس حشد ابو ب
  :فرق تم توزيعھا وتسييرھا إلي الشام علي الشكل التالي 

  

   الفرقة ا)ولي

  يزيد بن أبي سفيان : القائد      

  دمشق : الھدف    

  اrف مقاتل 4 - 3: العديد     

  احتVل دمشق ومساندة الفرق ا)خرى : المھمة    

  قة الثانية الفر

  شرحبيل بن حسنة: القائد      

  بصري عاصمة حوران: الھدف    

  اrف مقاتل  4 - 3: العديد     

  احتVل بصري ومساندة الفرق ا)خري: المھمة    

  الفرقة الثالثة

  أبو عبيدة الجراح: القائد      

  حمص : الھدف     

  اrف مقاتل   4 - 3: العديد      

  أحتVل حمص ومساندة ا)خرى:   الفرق المھمة   

  

   الفرقة الرابعة   
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  عمرو بن العاص : القائد       

  فلسطين : الھدف     

  اrف مقاتل 7 - 6: العديد      

  احتVل فلسطين: المھمة     

   الفرقة الخامسة

  عكرمة بن أبي جھل: القائد      

  اrف مقاتل 6: العديد     

  دينةاحتياط في الم: المھمة    

  

  

  فتح مصر والعبور إلي شمال افريقيا - 4
     ھجرية  19ما أن فرغ عمرو بن العاص من فتح قيصارية في فلسطين عام 

حتى انطلق بمن معه وكانوا نحو أربعة اrف مقاتل مجتازا حدود ) م  640( 
وكان عليھا حاكم روماني اسمه المقوقس . فلسطين غربا باتجاه مصر لفتحھا 

ما نزل بالعريش في سيناء من ارض مصر ثم تابع سيره إلي الفرماء فنزل أول 
وكانت مدينة محصنة ومنيعة تسيطر علي الطريق الرئيسي الممتد من العريش 
إلي مصر فحاصرھا شھرا وقاتل حاميتھا فأنتصر عليھا وفتح المدينة ثم تابع 

صحراء تقدمه باتجاه الجنوب الغربي سالكا طريقا ھي الحد الفاصل بين ال
والري حتى وصل إلي بلبيس فقاتل حاميتھا وكانت بقيادة أرطبون فأنتصر عليه 

" وامتلك المدينة ثم استمر في تقدمه جنوبا بغرب حتى اطل على مدينة 

التي تعرف اليوم بعين شمس وكان عمرو قد طلب من الخليفة " ھليوبوليس 
  .إمداد فأمده بعشرة آJف رجل بقيادة الزبير بن العوام 

بعد سقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص سقط  حصن كريون أيضا 
بعدھا اتجه عمروا إلي ا<سكندرية عاصمة مصر في ھذا الوقت فوجد . 

أھلھا معدين لقتاله فقاتلھم المسلمون قتاJ شديدا وحاصروھم ثVثة اشھر 
  .ھجرية  20انتھت بأن فتحھا عمرو بالسيف سنة 

  

  فتح ليبيا- 5

ح ا<سكندرية بفترة وجيزة غزا جيش المسلمين ليبيا بقيادة عقبة بن بعد فت
  Vنافع الذي وقف علي شاطئ البحر ا)بيض علي فرسه شاھرا سيفه وقائ "

 " .وهللا لو علمت أن وراء ھذا البحر يابسة لخضته بفرس ھذا 

  

  غزو البحر- 6

غزوا ركب المسلمون البحر غازيين في عھد الخليفة عثمان بن عفان ف
ثم غزوا رودس وصقلية ثم ) م  648( ھجرية  28قبرص وفتحوھا عام 

أھم معركة بحرية في تاريخ ) م  655( ھجرية  34خاضوا ضد الروم عام 
وكانت الحملة بقيادة " ( ذات الصواري " الفتوح ا<سVمية وھي معركة 

  ) .عبد هللا بن أبى سرح والى مصر 

  غزو ا7ندلس

  ھجرية 92قيادة طارق بن زياد الليثي ا)ندلس سنة غزت جيوش المسلمين ب

بين المغرب )  مضيق جبل طارق حاليا( بعد أن عبرت بحر الزقاق) م  711( 
وأسبانيا ليV في واقعة شھيرة في التاريخ ا<سVمي تم فيھا حرق السفن التي 

م نقلت الجيوش حتى J يكون ھناك مفر من القتال الذي ألھب ناره القائد الھما
  . البحر ورائكم والعدو أمامكم ،، ,, : بخطبته الشھيرة التي بدأھا بالقول 

  

  البحر ورائكم والناس اللذين سوف: Jحظ انه J يقول : تعليق من جانبنا ( 

  ! ) . ندعوھم بالموعظة الحسنة أمامكم    

يختتم المؤلف كتابه  بخVصة يحاول فيھا  تجميل الصورة وإضفاء صبغة من 
يس والتبجيل عليھا ورغم ھذا فأنھا تبقي اعترافا صريحا واضحا J تخطئه التقد

العين بأن السيف كان له القول الفيصل في انتشار ا<سVم في سنوات التأسيس 
  :ا)ولي وما بعدھا 

  : ما يلي  366 - 363جاء في صفحات 

لم يكن النبي محمد نبيا مرسV للعرب فقط ، وإنما كان صاحب رسالة  - 1
إنسانية كونية حملھا لينشرھا علي الناس أجمعين ، لذا ، كان J بد أن ينطلق 
، ھو وخلفاؤه من بعده ، حاملين رسالة ا<سVم إلي العالم وخارج حدود 
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الجزيرة العربية ، وذلك أمر يتطلب ، وJ شك ، اقتحاما وإيجابية ومبادأة 
  .عتھا وتوسعا لفرض السيادة ، وھذه كلھا مواقف ھجومية بطبي

لم يكن للعقيدة ا<سVمية أن تحقق ما حققته من توسع وفتوح في جميع  - 2
أقطار الدنيا لو لم تكن تتميز بعقيدة عسكرية ھجومية ، فالجھاد في ا<سVم 
لم يكن لرد اJعتداء بقدر ما كان لنشر مبادئ الدين الحنيف ، لذا لم يعتبر 

داء وانما ھو قتال فى سبيل المسلمون جھادھم في سبيل نشر ا<سVم اعت
إعVء كلمة هللا باعتبار أن الدين عند هللا ا<سVم ، كما أنه ، أي القتال ، دفاع 

  .عن عقيدة ا<سVم في وجه المشركين 

لم يكن للدعوة ا<سVمية أن تنتشر إJ بالجھاد الذي ھو في صلب الحياة  - 3
دة ا<سVم قوJ وعمV ، ا<سVمية ومن أھم الشعائر الVزمة لممارسة عقي

يظل الجھاد في ا<سVم أحد أھم وسائل "  J إكراه في الدين " ورغم أنه 
نشر الدعوة ا<سVمية التي حددت لغير المسلمين من أھل الكتاب ثVثة 

ا<سVم أو الجزية أو المنابذة ، أي القتال : منافذ للخVص J رابع لھا وھي 
. كين أكثر من منفذين ھما ا<سVم أو القتال ، ولم تحدد للكافرين والمشر

وإذا كان ا<سVم قد فرض الجزية علي أھل الكتاب ، في دولته ، وحيث 
يبسط سيادته ، فذلك )مر يتعلق بالنظام العام للدولة ، حيث يكون أھل 

بدل ،، عن الحماية أو الخدمة ,, الكتاب رعايا ، وJ تكون الجزية أكثر من 
ا كانت العقيدة ا<سVمية قد فرضـت علي الكفار والمشركين ، وإذ.العسكرية 

فذلك )مر يتعلق أيضا بالنظام العام للدولة ا<سVمية ، حيث يجب أن تسود 
دعوة ا<سVم ، مظھرا من مظاھر ا<قرار بسلطة الدولة ا<سVمية 

ن وسيادتھا ، ويكون ا<سVم ، بالنسبة إلي من دخل فيه من الكفار والمشركي
  .، مظھرا من مظاھر ا<يمان بعقيدة ا<سVم 

J ينتقص من سمو الدين ا<سVمي وأخVقياته أن تكون العقيدة العسكرية  - 4   
المنبثقة عنه ھجومية في ا)ساس ، فما أرسل هللا نبيه إJ رسوJ للعالمين ، 
ا وما كانت الدعوة ا<سVمية لتتقوقع داخل حدود الجزيرة العربية ، طالم

أنھا أتت لتكون دعوة إنسانية وشمولية ، ولكن المسلمين حافظوا ، في جميع 
مراحل فتوحھم ، علي أخVقية في السلوك العسكري في ممارسة الحرب 

  . ندر أن عرفھا سواھم من الفاتحين 

لم يكن المسلمون ليتحملون ھزيمة واحدة داخل حدود الجزيرة العربية إذا  - 5   
، لذا ) الروم والفرس ( ائھم الرابضين علي حدودھم ما حوصروا من أعد

كان عليھم أن ينقلوا الحرب إلي ديار ا)عداء ، وبالفعل ، لم يخض 

المسلمون معركة واحدة مع ھؤJء ا)عداء أو مع سواھم ، داخل الجزيرة 
  .العربية 

لذا إن ما J يمكن إنكاره ھو أن القتال أھم مظاھر الجھاد في ا<سVم ،  - 6   
فقد كرم هللا في قرآنه الكريم المقاتلين وحضھم عليه كما علمھم الكثير من 
أصوله ومبادئه ، وكذلك فعل النبي فقاد ھو نفسه المسلمين إلي القتال في 
معارك عديدة وعلمھم الكثير من أصول القتال وآدابه ، كل ذلك يدل علي أن 

  .القتال ھو أحد خصائص الدعوة ا<سVمية 

لم يكن المسلمون ليرتضون ، بعد أن أصبح ا)مر لھم في الجزيرة  - 7   
العربية ، أن J يتطلعوا إلي حياة أفضل يرون مظاھرھا خارج حدود 
جزيرتھم ، وربما يعترض الكثير من المفكرين المسلمين علي القول أن 
التطلع إلي حياة أفضل كان غاية من غايات الحرب في ا<سVم ، ولكن 

تي J تقبل الجدل ھي أنه ، وإن لم تكن الدوافع اJقتصادية غاية الحقيقة ال
الحروب ا<سVمية في الجزيرة العربية وانفتاح عرب ھذه الجزيرة علي 

 -أي الدوافع اJقتصادية  -العالم الخارجي بفضل عقيدتھم الجديدة ، أصبحت 

  .تمثل حافزا ھاما من حوافز الحرب عند المسلمين 

ا أن ا<سVم أمر بالجھاد وحض عليه ، وأمر المسلمين بالردع إذا قررن - 8   
وأقره لھم ، فالجھاد ، كما حدده ا<سVم ، يكون بالمال والنفس ، كما تكرر 
في عدد من اrيات الكريمة ، والردع يكون باJستعداد للقتال وبمباشرته قبل 

وأن يكون ذا  أن يبادر العدو به ، فالجھاد إذن ، والقتال أحد أسسه ، Jبد
طابع ھجومي في ا)ساس ، وھو كذلك بمفھومه العام ، وكذلك الردع أيضا 

.  

   للعقيدة العسكرية ا<سVمية J يعني ، إطVقا  " الطابع الھجومي " إن  - 9  

طالما أن الجھاد ، في جوھره ، وفي المفھوم ا<سVمي ، ذو "  العدوانية" 
ا<سVمية ، فإذا ما انحرف القتال  غاية محددة وواضحة ھي نشر الدعوة

عن ھذه الغاية ، لم يعد جھادا ، بل أصبح مجرد نزوة دنيوية J عVقة لھا 
  بعقيدة ا<سVم من قريب أو بعيد ، وقد كان يكفي أن تبلغ الدعوة غايتھا 

) وھي الدخول في ا<سVم ، أو المعاھدة ، أو اJلتزام المادي  أي الجزية (    

المسلمون عن القتال ، إذ أن عدم امتناعھم عنه ، في ھذه الحالة ،  حتى يمتنع
يجرده من أنبل أھدافه وأقدسھا ، وھي نشر دين هللا ، ويصبح المسلمون ، 
عندھا ، مجرد قوم يقاتلون لغاية دنيوية J تربطھا بأخVق ا<سVم وعقيدته 

ھي ا)ساس  إJ أنه يجب أن J يغرب عن بالنا أن الحرب ليست. أية صلة 
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في السعي لنشر الدين ا<سVمي وفي عVقات المسلمين بغيرھم ، فإذا أدت 
ھذه العVقات إلي الغاية المرجوة منھا وھي نشر الدعوة ا<سVمية ودفع 
الظلم عن المسلمين ورد اJعتداء عنھم ، لم يعد للحرب من مبرر ، أما إذا 

ح القتال أمرا Jزما ، بل واجبا لم تؤد ھذه العVقات إلي غايتھا المرجوة أصب
  .دينيا علي المسلمين 

وإذا كان المسلمون قد لجئوا إلي أسلوب الھجوم في القتال ، في سعيھم لحماية    
الدعوة ا<سVمية والذود عنھا ونشرھا ، فذلك )نھم كانوا ملزمين بالدفاع 

في  عنھا ضد مختلف صنوف ا)عداء الذين واجھوھا ، منذ بدئھا ، سواء
الجزيرة العربية أو خارجھا ، كما كانوا ملزمين بتنفيذ أوامر هللا عز وجل 

الجھاد في سبيله ونشر دينه : في أن يؤدوا المھمة التي انتدبھم هللا لھا وھي 
في أصقاع ا)رض قاطبة وفي ا)مم كافة ، ولم يكن ذلك ممكنا إJ بالوسائل 

  . الھجومية ، سلما كانت ھذه الوسائل أو حربا

من كل ما تقدم ، نري أن العقيدة العسكرية ا<سVمية ھي عقيدة ذات طابع    
ھجومي ، وقد جمع ا<سVم ، في القرآن والحديث والسنة ، بين النظرية 
والتطبيق ، في تحديد ھذه العقيدة العسكرية وفي ممارستھا ، ولم يتوان 

ك الفتوح ، عن الخلفاء ، بعد النبي والقادة العسكريون في مختلف معار
اJستمرار في تطبيق ھذه العقيدة القتالية ، حتى تمكنوا ، بفضلھا ، من 

  )انتھى .       (تحقيق أعظم اJنتصارات في تاريخ ا)مم 

يتضح مما سبق بما J يدع مجاJ للشك بأن ا<سVم انتشر عن طريق السيف     
ي الدين كما وليس عن طريق الجدال بالموعظة الحسنة وعدم ا<كراه ف

اكثر من ھذا إن كل اrيات الداعية إلي التسامح وخVفه .. يتشدق مروجوه 
 J قد نزلت أثناء الحقبة المكية وھي التي كان المسلمون فيھا مستضعفين

أما بعد الھجرة إلي المدينة واللجوء إلي السيف اشتد بأس . حول لھم وJ قوة 
آية السيف في سورة التوبة التي  المسلمين ونزلت اrيات الناسخة واشھرھا

. نسخت كل اrيات الداعية للتسامح من أمثال J إكراه في الدين وغيرھا 

وھذا ما كتبه بوضوح الدكتور سيد القمنى في كتابه ا)سطورة والتراث وھو 
  .ما نقتبسه في الصفحات القليلة القادمة 

  

  

    السيف والقرآن المدنى -د   
  

  :  273 - 272جاء في صفحة    

  فالمعلوم أن موقف ا<سVم من المسيحية كان في البداية موقفا مھادنا يؤكد   

حرية اJعتقاد وأن في ا<نجيل ھدي ونور وإن القرآن جاء يصادق علي ما    
سبق وورد فيه وأن هللا رفع أصحابه فوق الكافرين إلي يوم القيامة )سباب 

ھجرة لدي نجاشي الحبشة  ظرفية واضحة في حاجة المسلمين إلي دار
المسيحية  وحيث رددت شفاه المسلمين ھناك اrيات عن المسيح وأمه ، 

  .فكان أن أحسن استقبالھم ووصلھم بالود والرحمة 

   

كذلك الحال في الموقف من اليھودية واليھود ، فقد كانت يثرب دار ھجرة    
) المصلحة ( نت للمسلمين ، بينما كانت معقV كبيرا ليھود الجزيرة ، وكا

تستدعي أن تسبق المسلمين ، المھاجرين إلى يثرب ، آيات تردد ذكر أنبياء 
وا<قرار بأن فضلھم على العالمين ، . بني إسرائيل وقصص العھد القديم 

وأن توراتھم فيھا ھدى ونورا ، وعليھم الحكم بما جاء فيھا ، وكان أول 
له يثرب ھو عقد عمل سياسي ھام قام به المصطفي صلعم عند وصو

الصحيفة التي كفلت حرية اJعتقاد )ھل المدينة جميعا ، وكان من أھم 
ھذا كتاب محمد النبي صلعم ، بين المؤمنين والمسلمين من " نصوصھا 

قريش ويثرب ومن تبعھم ، أن اليھود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 
ھم النصر علي من حارب وان بين.. وان لليھود دينھم وللمسلمين دينھم .. 

، بل وأشترع للمسلمين صوم الغفران اليھودي ، بل .." أھل ھذه الصحيفة 
  ).بيت المقدس ( والتوجه في الصVة وجھه اليھود 

  

  ولكن الظرف لم يستمر علي حاله ، مما أدي إلي إلغاء الصوم العبري                

  كعبة بيت المقدس     واستبداله بصوم رمضان العربي ، كما ألغيت     

  واستبدلت بكعبة مكة ، ثم اخذ كل من النبي صلعم واليھود يكتشفون        

  اختVف توجھاتھم ، ثم يكتشفون اختVفات عميقة ، بين ما فى يدي اليھود     

  من التوراة ، وبين ما يتلوه رسول هللا صلعم ، وھذا اتخذ ا)مر وجھة     

  وة بدر الكبرى ، التي مكنت المسلمين من العتاد أخرى ،  خاصة  بعد غز    

  والسVح والقوة المادية والمعنوية ، حيث يكشف لنا الوحي أن سبب     

  اختVف القرآن عن التوراة ا)صلية ومن ھنا حق قتالھم لتبديلھم آيات هللا        

  "  ، بعد أن أصبح" وقاتلوھم حتى J تكون فتنة ويكون الدين كله { "    

  " .الدين عند هللا ا<سVم     
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  وكان نفس الموقف من المسيحية اليعقوبية بعد انتفاء الحاجة للحبشة                   

  ونجاشيھا ، وكان Jبد أن يقول الوحي كلمته إزاء العقائد المسيحية     

  وھو ا)مر الذي ينطبق علي الموقف من أھل مكة ، حيث بدأت اrيات         

  ا لحكيمة في مكة زاخرة بما يVئم حال الضعف التي كان عليھا المسلمون           

  وسط أكثرية معادية ، فقررت حرية اJعتقاد وأنه J إكراه في الدين ،                    

  وا)مر موكول إلي هللا يوم القيامة ، أما بعد الھجرة من مكة إلي المدينة ،          

  ة بدر الكبرى والتحول من حال الضعف إلي حال القوة ، أتت     و بعد وقع    

  اrيات الناسخة تبطل حرية اJعتقاد ، وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلھم ،    

  وھو ا)مر الذي لحظة ا<مام السيوطى وجلة ا)جVء من علماء ، لكنھم       

   Vيات بجrفاعفوا  {ء أدرجوه في باب المنسأ وھو ما عبرت عنه ا  

  )انتھى ) .          ( وأ صفحوا حتى يأتي هللا بأمره    

  

  

   الفتح العربى لمصر كنموذج Gنتشار ا�س�م -ه 

  

ھوامش الفتح " ربما يكون من المناسب ھنا أن ننقل فقرات قصيرة من كتاب 
  .للكاتبة المسلمة سناء المصرى تلقى الضوء على حقيقة ذلك الفتح " العربى 

  : 223فى صفحة  جاء

وكانوا , ثم دخل المسلمون نيقوس واحتلوھا ولم يجدوا أحدا من المحاربين " 
يقتلون كل من وجدوه فى الطريق وفى الكنائس رجاJ ونساءا  واطفاJ ولم 

  " .يشفقوا على أحد 

  : 90وجاء فى صفحة 

وقد مارس الحكام العرب صفات السيادة وتسخير المصريين فى شتى " 
ومن ھذا المنطلق سخر , الصعبة من أجل زيادة حصيلة الضرائب  ا)عمال

عمرو بن العاص آJف الفVحين فى إعادة حفر خليج تراجان أو قناة أمير 
المؤمنين كما سخر عبد هللا بن ابى سعد بن ابى سرح صناع مصر لبناء 

وفى العموم كان المصريون يقومون بحفر القنوات وبناء , ا)سطول العربى 
بينما يكتفى ھؤJء السادة بصفتھم الفرسان .. طط والبيوت للسادة العرب الخ

  .أصحاب السيوف والخيول والجيوش باستھVك الخيرات وانفاق الثروات 

وكثيرا ما عبر ملوك بنى أمية عن معنى العبودية الصريح فى رسائلھم الى 
  -لمصريين ا -وانما ھم عبيدنا , ان مصر دخلت عنوة : ( أمراء مصر بقولھم 

تاريخ الرسل والملوك : الطبرى ) ( نزيد عليھم كيف شئنا ونضع ما شئنا 
  ). " 106ص

  :  74وجاء فى صفحة 

ولم يكن ابن الخطاب يطالب عمرو بتقليل حجم الضرائب وعدم جمع ا)موال " 
من قبط مصر بل كان يطالبه بزيادة الخراج والحرص على تحصيل الجزية 

  :خيرات مصر وھو صاحب الكلمة الشھيرة  وجمع كل ما يستطيع من

  " .أخرب هللا مصر فى عمران المدينة " 

  : 75وجاء فى صفحة 

وقد جمع عمرو ثروة طائلة من فترتى وJيته على مصر ويقال أنه خلف من " 
سبعين بھارا دنانير واليھا جلد ثور ( الذھب سبعين رقبة جمل مملوءة ذھبا و

  ظھيرة الفضائل الباھرة ، مروج الذھب ، ابن) ( ملؤه اردبان بالمصرى 

  ). 230الجزء الثانى ص 

ونجد فى كتاب سير أعVم النبVء أن عمرو بن العاص امتلك بستانا بالطائف 
  ."يسمى تعريش الوھط ألف ألف عود كل عود بدرھم 

  : 151وجاء فى صفحة 

واقعة تسخير عمرو بن " حسن المحاضرة " ويؤكد السيوطى فى كتاب " 
  عاص للمصريين فى حفر القنوات واقامة الجسور باJشارة الى عمرو ال

ألف قوة من المصريين عددھا مائة وعشرين ألف عامل مھمتھا ا)ولى العمل ( 
 -حسن المحاضرة  -السيوطى ) ( فى حفر القنوات واقامة الجسور والقناطر 

  ). " 63الجزء ا)ول ص

  : 153وجاء فى صفحة 

فى كتابه بابا لكنائس مصر ودورھا وبابا آخر تحت  وقد أفرد المقريزى" 
فيذكر أمر زيادة ) ذكر انتفاض القبط وما كان من ا)حداث فى ذلك ( عنوان 

الضرائب على القبط  بما J يستطيعون احتماله وثوراتھم ضد بعض الوJة 
وإسراع الوJة والخلفاء فى قمع ھذه الثورات بكل وسائل العنف الممكنة فيذكر 

قدم حنظلة بن صفوان أميرا على مصر فى وJيته الثانية فتشدد على ( ه لما أن
النصارى وأحصى الناس والبھائم وجعل على كل نصرانى وسما صورة أسد 

ثم فى سنة إحدى وعشرين ومائة , وتتبعھم فمن وجده بدون وسم قطع يده 
خرج يحنس انتفض القبط بالصعيد وحاربوا العمال فحوربوا وقتل كثير منھم ثم 

  )بسمنود وحارب وقتل فى الحرب وقتل معه قبط كثير 
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 492الجزء الثانى ص  -المواعظ واJعتبار بذكر الخطط واrثار -المقريزى  

  : 149وجاء فى صفحة  

  وكانت قرى من مصر قاتلت فسبى منھا والقرى بلھيت والخيس وسلطيس " 

  ). 253القسم ا)ول ص - فتوح البلدان -البVذرى " ( فوقع سباؤھم بالمدينة 

  : 169وجاء فى صفحة 

أن J يركبوا ( وقد ذكر القلقشندى فى الشروط المفروضة على أھل الذمة "   
الحمير بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد وأن ينزلوا المسلمين صدر 

صبح ا)عشى فى : القلقشندى " ( الطريق والتمييز عن المسلمين فى اللباس
  ) .ا صناعة اJنش

  : 195وجاء فى صفحة 

وسواء كانت بقرة أو سلة أو خزانة فجميعھا تشبيھات تفصح عن معانى " 
معدن الذھب ( اJستنزاف التى تعرضت لھا مصر على يد الفاتح العربى )نھا 

مروج الذھب  -المسعودى )" ( والجواھر والزمرد وا)موال ومغارس الغVت 
.(  

  : 196وجاء فى صفحة 

  أھل مصر ثVثة اصناف فثلث( ليفة معاوية بن أبى سفيان الذى يقسم أما الخ" 

ناس وثلث يشبه الناس وثلث J ناس ، فأما الثلث الذين ھم الناس فالعرب والثلث 
       ) الذين يشبھون الناس فالموالى والثلث الذين J ناس المسالمة يعنى القبط 

  ) .   50ص -المواعظ واJعتبار  -المقريزى ( 

  

  العھدة العمرية وسماحة ا�س�م -و

  

  بعد ھزيمة المسلمين في موقعة تورز علي الحدود ا)سبانية الفرنسية أمام         

  جيوش فرنسا بقيادة شارل مارتل أستكن المسلمون إلي واقع ا)مر وأجبروا    

  ق علي اJكتفاء بما احتلوه من البVد في شمال أفريقيا وأسبانيا والشام والعرا 

  . وأفغانستان وما يعرف اrن بباكستان   

وكل ما كانوا يعرفونه      .. إذ أنھم بدو بالطبيعة .. ونظرا لعدم تحضر العرب   
كان J بد لھم  أن يستعينوا بأھل المعرفة .. ھو رعي الغنم وارتجال الشعر 

ين والخبرة في البVد الموطوءة حتى يمكنھم إدارة البVد بما فيھا من دواو
فالثابت تاريخيا أن الحضارات القديمة قامت .  وحرف وزراعة وري وخVفه 

علي ضفاف ا)نھار كالحضارة الفرعونية وحضارات اrشوريين والبابليين 

والفينيقيين واليمنيين والھنود والصينيين ولم يكن لعرب الجزيرة العربية أي 
بجحين والمتنطعين وبرغم ھذا ما زال البعض من المت.. حضارة من أي نوع 

  " .تناقض في ا)لفاظ " يتحدث عن الحضارة العربية وھو في لغة المنطق 

أضف إلي ھذا أن سVطين المسلمين لم يكن الجھاد في نشر ا<سVم ھو شاغلھم 
ولھذا فقد تفرغوا لVستمتاع بنعم الدنيا  -إن كان شاغلھم علي ا<طVق  -ا)ول 

  امت\ت قصورھم بالمغنيين وخيراتھا ومباھجھا ومسراتھا ف

والمغنيات والراقصين والراقصات والخمور وكل ما لذ وطاب من الطعام 
  ..والشراب 

ھذه ھي الفترة التي يتشدق مروجوا ا<سVم بأنھا دليل علي سماحة ا<سVم 
وھي منظومة يدحضھا . إلي أخر المنظومة إياھا .. ودعوته للسVم بين ا)ديان 

الذي ( ولعل العھدة العمرية التي شرعھا عمر بن الخطاب .. الواقع والتاريخ 
  .خير دليل علي ذلك ) يضرب به المثل في العدل 

من سورة التوبة  29فيما يلي نص العھدة كما وردت في تفسير أبن كثير ل�ية  
  :وھي المعروفة بآية السيف 

  

  العھدة العمرية

   

ب رضي هللا عنه تلك الشروط لقد اشترط عليھم أمير المؤمنين عمر بن الخطا
المعروفة في إذJلھم وتصغيرھم وتحقيرھم وذلك مما رواه ا)ئمة الحفاظ من  

كتبت لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه : رواية عبد الرحمن بن ا)شعري وقال 
حين صالح نصارى من أھل الشام بسم هللا الرحمن الرحيم ھذا كتاب لعبد هللا 

صارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم عمر أمير المؤمنين من ن
 J ا)مان )نفسنا وذرارينا وأموالنا وأھل ملتنا وشرطنا لكم علي أنفسنا أن
نحدث في مدينتنا وJ فيما حولھا ديرا وJ كنيسة وJ قVية وJ صومعة راھب 

منع وJ نجدد ما خرب منھا وJ نحيى منھا ما كان خططا للمسلمين وأن J ن
كنائسنا أن ينزلھا أحد من المسلمين في ليل وJ نھار وأن نوسع أبوابھا للمارة 
وابن السبيل وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثVثة أيام نطعمھم وJ نؤوي في 
 Jدنا القرآن وJنعلم أو Jنكتم غشا للمسلمين و Jمنازلنا جاسوسا و Jكنائسنا و

وJ نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في نظھر شركا وJ ندعو إليه أحدا 
ا<سVم إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لھم من مجالسنا إن أرادوا 
 Jنعلين و Jعمامة و Jبسھم في قلنسوة وVنتشبه بھم في شئ من م Jالجلوس و
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فرق شعر وJ نتكلم بكVمھم وJ نكتني بكناھم وJ نركب السروج وJ نتقلد 
وJ نتخذ شيئا من السVح وJ نحمله معنا وJ ننقش خواتيمنا بالعربية  السيوف

وJ نبيع الخمور وأن نجز مقاديم  رءوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد 
الزنانير علي أوساطنا وأن J نظھر صلبنا وJ كتبنا في شئ من طرق المسلمين 

با خفيفا وأن J نرفع وJ أسواقھم وJ نضرب نواقيسنا في كنائسنا إJ ضر
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شئ في حضرة المسلمين وJ نخرج شعانين 
وJ بعوثا وJ نرفع أصواتنا مع موتانا وJ نظھر النيران معھم في شئ من 
طرق المسلمين وJ أسواقھم وJ نجاورھم بموتانا وJ نتخذ من الرقيق ما جري 

قال فلما . لمسلمين وJ نطلع عليھم في منازلھم عليه سھام المسلمين وأن نرشد ا
أتيت عمر بالكتاب زاد فيه وJ نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك علي 
أنفسنا وأھل ملتنا وقبلنا عليه ا)مان فإن نحن خالفنا في شئ مما شرطناه لمن 

لشقاق وظفنا علي أنفسنا فV ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أھل المعاندة وا
.  

  

  ا�س�م وانتحال حضارات الب�د الموطوءة -ى 

  
أنتحل العرب كل أعمال ومنجزات أھل العلم والمعرفة من أبناء .. اكثر من ھذا 

البVد الموطوءة التي رفعوا رايات ا<سVم عليھا قھرا ونسبوھا لzسVم 
إذ أنك .. ول ولعل في القائمة التالية ما يؤيد ما نق. وا<مبراطورية ا<سVمية 

تري عزيزي القارئ أنه ليس ھناك عالما واحدا في ھذه القائمة الطويلة من 
"  الحضارة ا<سVمية "أصل عربي  وھو ما يفند أكاذيب أصحاب خرافة 

  .الخ .. الخ " الطابع ا<سVمي "و

Jحظ أن ھذا أيضا تناقض في ا)لفاظ إذ أن الحضارات J ترتبط با)ديان وإنما 
ولھذا فأننا J نسمع مثV عن الحضارة الھندوسية والحضارة البوذية .. ب بالشعو

  .وإنما نسمع عن الحضارة الھندية والحضارة الصينية

  

  قائمة بأسماء علماء 

  الب�د الموطوءة تحت راية 

  ا�مبراطورية ا�س�مية

       

المؤسسة . من موسوعة علماء العرب والمسلمين للدكتور محمد فارس (  
  )  1993الطبعة ا)ولي  -بيروت  -لعربية للدراسات والنشر ا

  

  اندلسى  -وطبيب  -فيلسوف  -ابن باجة 

  اندلسى  -عالم نبات وصيدJني وطبيب  -ابن البيطار 

  )تركيا حاليا ( من بين النھرين  -جغرافي ورحالة  -ابن حوقل 

  فارسى  -جغرافي واديب  -ابن خرداذبة 

  س فار -عالم  -ابن رسته 

  اندلسى  -طبيب وعالم وفيلسوف  -ابن رشد 

  اندلسى  -عالم نبات  -ابن مفرج النباتي 

  اندلسى  -طبيب  -ابن زھر 

ا)وزبك حاليا ( من مدينة بخاري  -عالم وطبيب وفيلسوف وشاعر  -ابن سينا 
(  

  سوري  -رياضى وفلكي  -ابن الشاطر 

  اندلسى -فيلسوف وعالم وطبيب  -ابن طفيل 

  يمني  -جغرافي  -قيه الھمداني ابن الف

  مصري  -رياضي وفلكي  -ابن المجدي 

  عراقي  -طبيب وكيميائي وفيلسوف  -ابن مسكويه 

  اندلسى  -طبيب وفيلسوف  -ابن ميمون 

  سوري -طبيب  -ابن النفيس 

  مصري  -رياضي وفقيه  -ابن الھائم الفرضي 

  عراقي  -فيزيائي وطبيب ورياضي  -ابن الھيثم 

  يمني  -فلكي ورياضي  -نس ابن يو

  اندلسي -عالم ورحاله  -ابو حامد المازني 

  سوري  -فلكي وجغرافي ومؤرخ  -عماد الدين الملك المؤيد 

  فارسى  -عالم وفيلسوف  -أبوا النصر الفارابي 

  عراقيون  -علماء  -أخوان الصفا 

  مغربي  -جغرافي وعالم ورحاله  -ا)دريسى 

  عراقي  -مھندس فلكى ورياضى و -البتاني 

رياضي وفيزيائي وطبيب وفلكي  -ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي 
ھو ابو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن ) يمنى ( وجغرافي وفيلسوف 
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عمران بن اسماعيل بن محمد بن ا)شعث بن قيس الكندي وھو من اصل يمنى 
 873 -م  800( عراق من قبيلة كندة اليمنية عاش كل حياته وتلقى تعليمه في ال

إذ كان أبوه شخصية رسمية في بVط ھارون الرشيد الخليفة العباسى ) م 
  .الخامس 

  من ساحل عمان  -مVح وجغرافي  -ابن ماجد 

  مصري  -عVمة وفقيه  -السيوطى 

  عراقي  -عالم وطبيب وجغرافي  -البغدادي 

  من خراسان  -منجم وفلكي  -البلخي 

  من بوزجان  -كي رياضى وفل -البوزجاني 

  من خوارزم  -رياضى وفلكي  -البيروني 

  تركي  -مھندس وفلكي  -الراصد الشامي 

  تركي  -طبيب ورياضى وفلكي  -الحراني 

  عراقي  -كيميائي وطبيب  -جابر ابن جان 

  تركي  -عVمة وجغرافي  -حاجي خليفة 

  من اوزبكستان  -رياضى وفلكي وجغرافي  -الخوارزمى 

  ايراني  -طبيب  وكيميائي ورياضى وفيلسوف وفلكي  -ازي ابو بكر الر

  ايراني  -عVمة وفقيه  -فخر الدين الرازي 

  اندلسى  -فلكي ورياضى وعالم  -الزرقالي 

  اندلسى  -طبيب وجراح  -الزھراوي 

  سوري  -جغرافي  -سراج الدين الوردي 

  فلكي ورياضى فارسى  -سھل بن بشر 

  سوري  -عي واديب موسو -شھاب الدين الدمشقي 

  فارسى  -كيميائي وشاعر  -الطغرائي 

  طبرستان  -طبيب  -علي بن زين الطبري 

  خراسان  -رياضى وفلكي وطبيب وفيلسوف وشاعر  -عمر الخيام 

  اورزبكستان  -فلكي ورياضى  -الفرغاني 

  فارسى  -عVمة وفقيه  -القزويني 

  اندلسى  -رياضى وفلكي وكيميائي  -المجريطي 

  عراقي -جغرافي وعالم ومؤرخ ورحالة  -سعودي الم

  يمني  -مVح وجغرافي  -المھري 

  خراسان  -رياضى وفلكي  -الطوسي 

  يمني  -جغرافي ومؤرخ  -المھراني 

  تركي  -جغرافي ومؤرخ واديب  -ياقوت الحموي 

  

رغم ا)دلة الدامغة السابقة لم يكف المروجون عن محاولة إثبات دعواھم بأي 
علي حساب الحق والحقيقة فنجدھم يلجئون إلي كتابات بعض ثمن حتى 

المنشقين عن المسيحية بحثا عن عبارة ھنا أو فقرة ھناك في محاولة مستميتة 
ولكن تلك المخادعات لم تخيل علي بعض . <ضفاء مصداقية لدعواھم الواھنة 

ر الكتاب المسلمين الموضوعيين من أمثال الدكتور حسين احمد أمين الذي ذك
  :دليل المؤمن الحزين ،، ما يلي ,,في كتابه 

  

  دليل المؤمن الحزين 

  حسين أحمد أمين 

  دار سعاد الصباح 

  

  :  41جاء في ص 

  :  اGتجاھات ا7وربية الحديثة في كتابة السيرة

وبازدھار ما يعرف بعصر العقل في أوربا ، وتعرض الكثيرين من فVسفة 
مثل إدوارد ( بالنقد والھجوم ، اتخذ بعضھم وكتاب القرن الثامن عشر للمسيحية 

من مدح ا<سVم والحديث ) جيبون في كتابه عن ا<مبراطورية الرومانية 
الطيب عن محمد ، وسيلة ماكرة للھدم من أسس المسيحية التي يبغضونھا ، 

وقد بلغ ھذا اJتجاه الجديد أوجه قبل منتصف . ولzساءة إلي صورة المسيح 
م  1840مايو  8يوم الجمعة ( شر ، حين وقف توماس كارJيل القرن التاسع ع

يلقي محاضرة عامة في أدنبرة عن محمد وا<سVم كان لھا شأن خطير في ) 
وقد دافع كارJيل في محاضرته ھذه عن . تطور الدراسات ا<سVمية في أوربا 

لي أيضا ع( محمد دفاعا J يزال المسلمون السذج إلي ھذا اليوم يعتزون به 
ولو ألموا بطبيعة فكر كارJيل في " ) . وشھد شاھد من أھلھا " أساس 

مجموعه ومكان إشادته با<سVم ونبيه من ھذا الفكر ، لما وجدوا مدعاة 
لقد كان ا<سVم مجرد مشجب وجده الفيلسوف البريطاني مناسبا . لVعتزاز 

  . لعرض آرائه في الحياة والسياسة والدين 

  



Unknown  1/7/2012 29صفحة  

  

29

  س�مية وحرق مكتبة ا�سكندريةالحضارة ا�  -م

  

  لم يكتف الغزاة العرب بانتحال حضارات البVد الموطوءة فقط بل كان عدائھم 

  وھذا ما يسجله كتاب. لھذه الحضارات سمة بارزة من عVمات اJحتVل 

  :فيما يلى " الغدير فى الكتاب والسنة وا)دب " 

  

  الغدير فى الكتاب والسنة وا7دب

  الجزء السادس  -حمد ا)مينى النجفى عبد الحسين أ

  .لبنان  -بيروت  -دار الكتاب العربى 

  : 300جاء فى صفحة 

  وھذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيھا كل من يلى ا)مر من الملوك 

  :واتباعھم الى وقتنا ھذا ، فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له 

وكتب . استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب J يمكننى أن آمر بأمر اJ بعد 
  الى عمر وعرفه بقول يحيى الذى ذكر ، ما الذى يصنعه فيھا ؟  فورد

وأما الكتب الذى ذكرتھا فان كان فيھا ما يوافق : عليه كتاب عمر يقول فيه 
 Vكتاب هللا ففى كتاب هللا عنه غنى ، وان كان فيھا ما يخالف كتاب هللا تعالى ف

فشرع عمرو بن العاص فى تفريقھا على حمامات . اليھا فتقدم باعدامھا حاجة 
ا<سكندرية وإحراقھا فى مواقدھا وذكرت عدة الحمامات يومئذ وأنسيتھا ، 

  .فذكروا انھا استنفدت فى مدة ستة أشھر 

  : 301وجاء فى صفحة 

وكان رأى الخليفة ھذا عاما على جميع الكتب فى ا)قطار التى فتحتھا يد 
  : 446ج  ص 1" كشف الظنون " قال صاحب . <سVم ا

ان المسلمين لما فتحوا بVد فارس وأصابوا من كتبھم كتب سعد بن ابى وقاص 
  الى عمر بن الخطاب يستأذنه فى شأنھا وتنقيلھا للمسلمين فكتب اليه

ان اطرحوھا فى الماء فان يكن ما فيھا ھدى ، فقد ھدانا : عمر رضى هللا عنه 
فطرحوھا فى الماء . لى بأھدى منه ، وان يكن ضJV فقد كفانا هللا تعالى هللا تعا

  .أو فى النار فذھبت علوم الفرس فيھا 

انھم احرقوا : فى اثناء كVمه عن اھل ا<سVم وعلومھم  25ص 1وقال فى ج
  . ما وجدوه من الكتب فى فتوحات البVد 

ة والحكماء فى أمم النوع فالعلوم كثير:  32ص 1وقال ابن خلدون فى تاريخه ج
ا<نساني متعددون ، وما لم يصل الينا من العلوم أكثر مما وصل ، فأين علوم 

  الفرس التى أمر عمر رضى هللا عنه بمحوھا عند الفتح ؟

  )انتھى (                                                                     

سيظل وصمة عار فى جبين الفاتح العربى  J شك ان ضياع ھذه الكنوز العلمية
وغصة فى حلق كل متبجح متشدق بفضل العرب والمسلمين على الحضارة 

  .ا<نسانية 

  

  ھل حفظ إله القرآن رسالته من التحريف والزوال ؟ -4

  

  .يشھد الكتاب المقدس عن كلمة هللا بأنھا G تزول 
"         كVمي J يزول السماء وا)رض تزوJن ولكن : " يقول السيد المسيح 

  ) 31:  13مرقس (

إلي أن تزول السماء وا)رض J يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من "
  ) 33:  21لوقا ( "الناموس

  ) 8:  40اشعياء  ( "وأما كلمة إلھنا فتثبت إلي ا)بد"

أن كان أحد يزيد علي ھذا يزيد هللا عليه الضربات المكتوبة في ھذا الكتاب وأن 
أحد يحذف من اقوال كتاب ھذه النبوة يحذف هللا نصيبه من سفر الحياة كان 

  )19- 18:  22رؤيا  (ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في ھذا الكتاب   

  

  ھل ھذا ينطبق علي القرآن ؟

  

  لقد ضاع الكثير من القرآن باعتراف المسلمين أنفسھم ولھذا نقرأ في كتاب

عبد هللا بن أبي داود سليمان بن ا)شعث للحافظ ابي بكر " المصاحف "  
مصحف علي بن أبي طالب :  أن )  1936الطبعة ا)ولي سنة ( السجستاني 

كان يحوي سورتي الحفد والخلع الغير موجودتين في المصحف العثماني الذي 
  .بين أيدينا اrن 

كيف تقرأ : قال لي أبي بن كعب ,, : وعن شريك بن عاصم عن زر فمن قوله  -
والذي احلف به ,,: سبعين أو احدى وسبعين آية ،، قال : ورة ا)حزاب ؟ قلت س

  لقد نزلت علي محمد صلعم وأنھا لتعادل البقرة أو تزيد عليھا ،،

  ) 44 - 42:  10انظر التھذيب (  
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قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ، قد : ليقولن أحدكم ,, : وعن عمر قال  -
  كن ليقل قد أخذت منه ما ظھر ،،ذھب منه قرآن كثير ول

كانت سورة ا)حزاب تقرأ في زمن النبي حتى مائتي ,, : وعن عائشة قالت  -
  .آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منھا إJ علي ما ھو اrن 

لقد أقرأنا رسول هللا صلعم آية ,, : وعن ابى أمامة ابن سھل عن خالته قالت  -
  . ا زنيا فارجموھا البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة إذ: الرجم 

قرأ ,, : اخبرني ابن ابى حميدة بنت يونس قالت : وقال حدثنا حجاج ابن جريح 
،، إن هللا ومVئكته يصلون : علي ابى وھو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة 

قبل ان يغير : " قالت ,, يا أيھا الذين يصلون في الصفوف ا)ولي . علي النبي 
  " .عثمان المصحف 

واورده ابن الجوزي عن )  29\ 1( وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي  -
لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشر : " عائشة رضي هللا عنھا قالت 

  )مرض(وكانت في ورقة تحت سرير بيتي فلما اشتكي رسول هللا صلعم 

رسول هللا صلعم وھي مما فتوفي ) تعني شاة (تشاغلنا بأمره فأكلتھا ربيبة لنا 
ھذه اrيات حسب قول أم المؤمنين عائشة كانت مما يقرأ في ( يقرأ في القرآن ،،

القرآن عند وفاة نبي ا<سVم ولكنھا غير موجودة في المصحف العثماني الذي 
  ).بين ايدينا اrن 

 للحافظ أبي بكر عبد هللا بن أبي داود سليمان بن ا)شعث" المصاحف " كتاب  -

السجستاني خير دليل علي تباين قراءات القرآن ووجود اختVفات لفظية جسيمة 
فيما بينھا يستحيل معھا أن يكون للقرآن نص واحد كما يدعي البعض خصوصا 

وھذا . ھؤJء الذين يؤمنون بأزلية القرآن ووجوده في اللوح المحفوظ منذ ا)زل 
إما ان هللا خلق ھذا . ازلية هللا  ھو الشرك بعينه )نه J يوجد لوح أو غيره ازلي

وإما ان اللوح ازلي ازلية هللا وبالتالي فإن هللا لم . اللوح وبالتالي فھو ليس ازليا 
  !يخلقه 

اقرأ كتاب   ( تباين قراءات القرآن حتي عن القرآن الذي كان يقرأه محمد  -
 خير دليل علي وقوع) )بي عمر حفص بن عمر الدوري " قراءات النبي "

اكثر من ھذا لقد غير الحجاج بن يوسف الثقفي عشرة آيات من . التغيير فيه 
  .آيات القرآن كما ھو ثابت في كتاب المصاحف 

في الصفحات التالية أمثلة قليلة من ھذه ا<ختVفات والتغييرات نترك للقارئ 
  :الكريم فرصة أن يحكم عليھا بنفسه 

  

  اخت�ف القراءات في المصاحف  - 1

  
البعض بأن اختVف قراءات القرآن ھو نتيجة JختVف لھجات القبائل  يدعي

  العربية وقت محمد والواقع ان ھذا ليس صحيحا كما ھو ثابت في كتاب 

للحافظ أبي بكر عبد هللا بن أبي داود سليمان بن ا)شعث "  المصاحف " 
  .  بالكتاب قائمة باثنين وعشرين مصحفا مخالفا لمصحف عثمان. السجستاني 

سوف نعطي بعض ا)مثلة من اختVفات ھذه المصاحف عن المصحف 
  .الموجود في أيدي أصدقائنا المسلمين اليوم 

( ولكن دعونا أوJ أن نذكر ھنا ما قاله عميد ا)دب العربي طه حسين في كتاب 

وھو ما ننقله ) دار المعارف بمصر  -الطبعة السابعة  -عثمان  -الفتنة الكبرى 
  :يلي  حرفيا فيما

  : 182جاء في صفحة 

وقد تظاھرت الروايات أيضا بأن المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن أيام النبي " 
نفسه ولم يكن اختVفھم في اللھجات وإنما كان اختVفھم في ا)لفاظ دون أن 

وقد اختصم المختلفون الي النبي نفسه فأجاز . تختلف معاني ھذه ا)لفاظ 
وقد . لم تختلف في معناھا وإنما كانت تختلف في ألفاظھا  قراءتھم جميعا )نھا

جمع القرآن أيام أبي بكر وعمر وجاءت الشكوى الي عثمان بأن المسلمين في 
ا)مصار والثغور يختلفون في قراءة القرآن ثم يختصمون حول ھذا اJختVف 

فة فيفضل بعضھم قرآنه علي قرآن غيره حتي أوشكوا أن يفترقوا وحتى قال حني
  " .بن اليمان لعثمان أدرك أمة محمد قبل أن تتفرق حول القرآن 

  : 183وجاء في صفحة 

وقد يمكن أن يعترض عليه في أنه كلف كتابة المصحف نفرا قليV من " 
أصحاب النبي وترك جماعة من القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه 

Jء القراء جميعا ويجعل وعلموا الناس في ا)مصار وكان خليقا أن يجمع ھؤ
فقد كان ابن مسعود . ومن ھذا نفھم غضب ابن مسعود . إليھم كتابة المصحف 

من أحفظ الناس للقرآن وھو فيما كان يقول قد أخذ من فم النبي نفسه سبعين 
فإيثار عثمان لزيد بن . سورة من القرآن ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلم بعد 

مسعود وغيره الذين سبقوا إلي استماع القرآن من  ثابت وأصحابه وتركه <بن
وھذا يفھم من غير مشقة وJ . النبي وحفظه عنه قد أثار عليه بعض اJعتراض 

  " .عسر 

  .واrن إلي تعدد المصاحف 
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1  

   مصحف عمر بن الخطاب - 
صراط من أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم {  7سورة الفاتحة آية )  1

صراط من أنعمت عليھم غير { في المصحف العثماني وھي } وغير الضالين 
  }المغضوب عليھم وJ الضالين 

  مصحف علي بن أبي طالب - 2

آمن الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون وھي {  285سورة البقرة آية )  1
  }آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون { في المصحف العثماني 

  

   ودمصحف عبد هللا بن مسع -3
  )إن هللا J يظلم مثقال نملة (  40سورة النساء آية )  1

  )أن هللا J يظلم مثقال ذرة ( وھي في المصحف العثماني      

  }واركعي واسجدي في الساجدين {  43سورة آل عمران آية )  2

  }واسجدي واركعي مع الراكعين { وھي في المصحف العثماني      

  } تزودوا وخير الزاد التقوى و{  197سورة البقرة آية )  3

  }وتزودوا فإن خير الزاد التقوى { وھي في المصحف العثماني      

  } وأقيموا الحج والعمرة للبيت {  196سورة البقرة آية )  4

  }وأتموا الحج والعمرة { { وھي في المصحف العثماني      

  م في مواسم     J جناح أن تبتغوا فضV من ربك{  198سورة البقرة آية )  5

  }الحج فإذا أفضتم    

  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضV من     { وھي في المصحف العثماني      

  }ربكم فإذا أفضتم     

  } لكل جعلنا قبلة يرضونھا {  148سورة البقرة آية )  6

  }ولكل وجھه ھو موليھا { وھي في العثماني      

  }كنتم فولوا وجوھكم قبلة  حيث ما{  144سورة البقرة آية )  7

  }وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم شطرة { وھي في العثماني      

  }وJ تخافت بصوتك وJ تعال به {  110سورة ا<سراء آية )  8

  }وJ تجھر بصVتك وJ تخافت بھا { وھي في العثماني      

  } وإن يؤخذوا تفدوھم {  85سورة البقرة آية )  9

  }وإن يأتوكم أسري تفدوھم { ماني وھي في العث     

    وإذ يرفع ابراھيم القواعد من البيت واسماعيل{  127سورة البقرة آية )  10

  }يقوJن ربنا      

  }وإذا يرفع ابراھيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا{ وھي في العثماني      

  } J تحسبن أن البر {  177سورة البقرة آية )  11

  }ليس البر { العثماني  وھي في       

  ھل ينظرون إJ أن يأتيھم هللا والمVئكة في  {  210سورة البقرة آية )  12

  }ظلل من الغمام       

  ھل ينظرون إJ أن يأتيھم هللا في ظلل من الغمام { وھي في العثماني       

  }و المVئكة     

  } إJ أن يخافوا {  229سورة البقرة آية )  13

  }إJ أن يخافا { ي في العثماني وھ      

  } من قبل أن تجامعوھن {  237سورة البقرة آية )  14

  } من قبل أن تمسوھن { وھي في العثماني       

  } ما ننسك من آية أو ننسخھا {  106سورة البقرة آية )  15

  }ما ننسخ من آية أو ننسھا { وھي في العثماني      

  } من أراد أن يكمل الرضاعة ل{  233سورة البقرة آية )  16

  }لمن أراد أن يتم الرضاعة { وھي في العثماني       

  } وإن حقيقة تأويله إJ عند هللا {  7سورة آل عمران )  17

  }وما يعلم تأويله إJ هللا { وھي في العثماني       

  }إن الدين عند هللا الحنيفية {  19سورة آل عمرن آية )  18

  }إن الدين عند هللا ا<سVم { ثماني وھي في الع      

  }وناداه المVئكة يا زكريا إن هللا {  39سورة آل عمران آية )  19

  فنادته المVئكة وھو قائم يصلي في المحراب إن هللا { وھي في العثماني      

  } بقنطار يوفه إليك {  75سورة آل عمران آية ) 20

  } ليك بقنطار يؤده إ{ وھي في العثماني       

  }وهللا بصير بما تعلمون {  156سورة آل عمران آية )  21

  }وهللا بما تعلمون بصير { وھي في العثماني       

  وقتلھم ا)نبياء بغير حق ويقال لھم ذوقوا  {  181سورة آل عمران آية )  22

  }عذاب الحريق      

  ا عذاب  وقتلھم ا)نبياء بغير حق ونقول ذوقو{ وھي في العثماني       

  }الحريق      

  ومن يأكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في {  10سورة النساء آية )  23
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  }بطنه نارا وسوف يصلي سعيرا      

  أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإنما يأكلون في {وھي في العثماني      

  }بطونھم نار وسيصلون سعيرا      

  } وسيؤتي هللا المؤمنين {  146سورة النساء آية )  24

  }وسوف يؤت هللا المؤمنين { وھي في العثماني       

  } بيت مبيت منھم {  81سورة النساء آية )  25

  }بيت طائفة منھم { وھي في العثماني       

  }قال سأنزلھا عليكم {  115سورة المائدة آية )  26

  }  قال هللا إني منزلھا عليكم{ وھي في العثماني       

  } إن تعذبھم فعبادك {  118سورة المائدة آية )  27

  }إن تعذبھم فإنھم عبادك { وھي في العثماني       

  } ما كان فتنتم {  23سورة ا)نعام آية )  28

  }ثم لم تكن فتنتم { وھي في العثماني       

  }كالذي استھواه الشيطان {  71سورة ا)نعام آية )  29

  }كالذي استھوته الشياطين { ي وھي في العثمان      

  } لقد تقطع بينكم {  94سورة ا)نعام آية )  30

  }لقد تقطع ما بينكم { وھي في العثماني       

  }وقد تركوك أن يعبدوك وآلھتك {  127سورة ا)عراف آية )  31

  } ويذرك وإلھتك { وھي في العثماني       

  }غفر لنا وترحمنا قالوا ربنا أJ ت 23سورة ا)عراف آية )  32

  }قاJ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا { وھي في العثماني       

  } وقل إذن خير ورحمة لكم {  61سورة التوبة آية )  33

  }وقل إذن خير لكم { وھي في العثماني       

  }ولو قطعت قلوبھم {  110سورة التوبة آية )  34

  }أن تنقطع قلوبھم  أJ{ وھي في العثماني       

  } من بعد ما زاغت قلوب طائفة {  117سورة التوبة آية )  35

  }من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق { وھي في العثماني       

  }جرين بكم {  22سورة يونس آية )  36

  }جرين بھم { وھي في العثماني      

  قوم إني لكم ولقد أرسلنا نوحا إلي قومه فقال يا {  25سورة ھود آية )  37

  }نذير مبين       

  }ولقد أرسلنا نوحا إلي قومه إني لكم نذير مبين { وھي في العثماني       

  }من ربي وعميت عليكم {  28سورة ھود آية )  38

  }  من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم { وھي في العثماني       

  } وJ تنقصوه شيئا {  57سورة ھود آية )  39

  }وJ تضرونه شيئا { وھي في العثماني       

  }فأسر بأھلك بقطع من الليل إJ امرأتك {  81سورة ھود آية )  40

  فأثر بأھلك بقطع من الليل وJ يلتفت معكم أحد إJ { وھي في العثماني       

  }امرأتك      

  والشمس والقمر والنجوم مسخرات والرياح {  12سورة النحل آية )  41

  } بأمره      

  }والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره { وھي في العثماني       

  } وليوفين الذين صبروا أجرھم {  96سورة النحل آية )  42

  }ولنجزين  الذين صبروا أجرھم { وھي في العثماني      

  }حين ظعنكم {  80سورة النحل آية )  43

  } يوم ظعنكم  {وھي في العثماني       

  إما يبلغان عندك الكبر إما واحد وإما {  23ورة ا<سراء آية س)  44

  }كVھما       

  }إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كVھما { وھي في العثماني       

  }سبحت له ا)رض وسبحت له السموات {  44سورة ا<سراء آية )  45

  }تسبح له السموات السبع وا)رض { وھي في العثماني       

  }ويوم يقول لھم نادوا {  52سورة الكھف آية  ) 46

  }ويوم يقول نادوا{ وھي في العثماني       

  } قبل أن تقضي كلمات ربي {  109سورة الكھف آية )  47

  }قبل أن تنفذ كلمات ربي { وھي في العثماني       

  }تكاد السموات لتتصدع منه {  90سورة مريم آية )  48

  } تكاد السموات يتفطرن منه  {وھي في العثماني       

ومن الشياطين من يغوص له ويعمل وكنا لھم  {  82سورة ا)نبياء آية )  49
  }حافظين 

  ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عمV دون{ وھي في العثماني       

  }ذلك وكنا لھم حافظين       

  } ض احسب الذين كفروا معجزين في ا)ر{  57سورة النور آية )  50
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  }J تحسبن الذين كفروا معجزين في ا)رض { وھي في العثماني        

  } أنسجد لما تأمرنا به {  60سورة الفرقان آية )  51

  }أنسجد لما تأمرنا { وھي في العثماني        

  إنما اتخذتم من دون هللا أوثانا وتخلقون إفكا   {  25سورة العنكبوت آية )  52

  }نكم انما مودة بي      

  }وإنما اتخذتم من دون هللا أوثانا مودة بينكم { وھي في العثماني       

  } ھدي وبشري للمحسنين {  3سورة لقمان آية )  53

  }ھدي ورحمة للمحسنين { وھي في العثماني       

  }لعنا كثيرا {  68سورة ا)حزاب آية )  54

  }لعنا كبيرا { وھي في العثماني       

  }تقذف بالحق وھو عVم الغيوب {  48آية  سورة سبأ)  55

  }يقذف بالحق عVم الغيوب { وھي في العثماني       

  }وإنه عليم للساعة {  85سورة الزخرف آية )  56

  }وعنده علم الساعة{ وھي في العثماني       

  }فسيؤتيه هللا أجرا عظيما {  10سورة الفتح آية )  57

  }ه أجرا عظيما فسيؤتي{ وھي في العثماني       

  } أو أراد بكم رحمة {  11سورة الفتح آية )  58

  }أو أراد بكم نفعا{ وھي في العثماني        

  }وخياركم عند هللا أتقاكم {  13سورة الحجرات آية )  59

  }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{ وھي في العثماني       

  

  مصحف عبد هللا بن عباس  - 5

  
  J جناح عليكم أن تبتغوا فضV من ربكم في  {  198سورة البقرة آية ) 1

  }مواسم الحج فإذا أفضتم     

  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضV من ربكم فإذا  { وھي في العثماني     

  }أفضتم     

  } وأقيموا الحج والعمرة للبيت {  196سورة البقرة آية ) 2

  } وأتموا الحج والعمرة للبيت{ وھي في العثماني     

  } وإن عزموا السراح {  227سورة البقرة آية ) 3

  }وإن عزموا الطVق { وھي في العثماني     

  }وما يعلم تأويله ويقول الراسخون آمنا به{  7سورة آل عمران آية ) 4

  وما يعلم تأويله إJ هللا والراسخون في العلم يقولون  { وھي في العثماني     

  }آمنا به    

  حافظوا علي الصلوات والصVة الوسطي وصVة  {  238آية  سورة البقرة) 5

  }العصر    

  حافظوا علي الصلوات والصVة الوسطي وقوموا  {    { وھي في العثماني     

  }قانتين     

  }فما استمتعتم به منھن إلي أجل مسمي فأتوھن {  24سورة النساء آية ) 6

  }ھن فأتوھنفما استمتعتم به من{ وھي في العثماني     

  }إذا جاء فتح هللا والنصر { 1سورة النصر آية ) 7

  }إذا جاء نصر هللا والفتح { وھي في العثماني     

  

  مصحف عبد هللا بن الزبير - 6

  } في جنات يتساءلون يا فVن ما سلك فى سفر{ 42-40سورة المدثر آية ) 1

  } ككم في سفرفي جنات يتساءلون عن المجرمين ما سل{ وھي في العثماني   

  وينھون عن المنكر ويستعينون با{ علي ما  {  104سورة آل عمران آية ) 2

  }وينھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون { وھي في العثماني }  أصابھم    

  

  مصحف عائشة - 7

  

  حافظوا علي الصلوات والصلوة الوسطي وصلوة    {  238سورة البقرة آية ) 1

  } قانتين  العصر وقوموا {   

  حافظوا علي الصلوات والصلوة الوسطي وقوموا {  { وھي في العثماني      

  }قانتين     

  إن هللا ومVئكته يصلون علي النبي والذين  {  56سورة ا)حزاب آية ) 2

  }يصلون الصفوف ا)ولي يا أيھا الذين    

  }ا أيھا الذين إن هللا ومVئكته يصلون علي النبي ي{ وھي في العثماني     

  

  

  مصحف عبيد بن عمير الليثي - 8
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  } سبح اسم ربك الذي خلقك {  1سورة ا)على آية ) 1

  }سبح اسم ربك ا)على الذي خلق { وھي في العثماني     

  

  مصحف مجاھد - 9

  

  }فV جناح عليه أJ يطوف بھما {  158سورة البقرة آية ) 1

  }ن يطوف بھما فV جناح عليه أ{ وھي في العثماني     

  

  مصحف سيد بن جبير  - 10

  

  } أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب من قبلكم{ 5سورة المائدة آية ) 1

  }أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم { وھي في العثماني   

  

   مصحف محمد بن أبي موسى شامي - 11
  

  } قھون وأكثرھم J يف{  103سورة المائدة آية ) 1

  }وأكثرھم J يعقلون { وھي في العثماني     

  

   مصحف سليمان بن مھران ا7عمش - 12
  

  }أنعام وحرث حرج{  138سورة النعام آية ) 1

  }أنعام وحرث حجر { وھي في العثماني     

  

تحت " المصاحف " لعله من المناسب ھنا أن نذكر واقعة خطيرة يسجلھا كتاب 
  " :سول هللا باب من كتب الوحي لر" 

  

  باب من كتب الوحي لرسول هللا 

  

حدثنا عبد هللا قال حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن زيد قال حدثنا المقرئ  قال حدثنا 
حدثنا عبد هللا قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود . الليث بن سعد بھذا 

يكتب قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجV كان 
لرسول { صلعم فكان إذا أملي عليه سميعا بصيرا كتب سميعا عليما وإذا أملي 

وكان قد قرأ البقرة وآل عمران وكان . عليه سميعا عليما كتب سميعا بصيرا 
  .من قرأھما قرأ قرآنا كثيرا فتنصر وقال إنما كنت أكتب ما شئت عند محمد

  

بأسماء اJثنين وعشرين مصحفا  وللدJلة علي تعدد المصاحف نورد ھنا قائمة 
  : الوارد ذكرھم في كتاب المصاحف 

  مصحف عمر بن الخطاب  - 1

  مصحف علي بن أبي طالب  - 2

  مصحف أبي بن كعب  - 3

  مصحف عبد هللا بن مسعود - 4

  مصحف عبد هللا بن عباس  - 5

  مصحف عبد هللا بن الزبير  - 6

  مصحف عبد هللا بن عمر  - 7

  زوجة النبيمصحف عائشة  - 8

  مصحف حفصة زوجة النبي - 9

  مصحف أم سلمة زوجة النبي - 10

  مصحف عبيد بن عمير الليثي - 11

  مصحف عطاء بن أبي رباح - 12

  مصحف عكرمة - 13

  مصحف مجاھد - 14

  مصحف سعيد بن جبير - 15

  مصحف ا)سود بن زيد  - 16

  مصحف محمد بن أبي موسى - 17

  الرقاشى  مصحف قحطان بن عبد هللا - 18

  مصحف صالح بن كيسان  - 19

  مصحف طلحة بن مصرف - 20

  مصحف ا)عمش  - 21

  مصحف بن قيس - 22
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  اخت�ف قراءة محمد عن مصحف عثمان  - 2

  

  كتاب قراءات النبي

  أبي عمر حفص بن عمر الدوري

  تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين

  المدينة المنورة  -مكتبة الدار 

مائة وثVثين صفحة (  180إلي صفحة  51ي من صفحة في كتاب قراءات النب
  :تتناول قراءات النبي المخالفة للقرآن العثماني ، ھذه بعض ا)مثلة منھا ) 

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم J يضركم من { ) :  105آية ( سورة المائدة  -
  }…ضل إذا اھتديتم 

  :كان محمد يقرأھا 

  }…م أنفسكم J يضركم من ضل الكفار إذا اھتديتم يا أيھا الذين آمنوا عليك{ 

  ) :100آية ( سورة التوبة  -

  }…والسابقون ا)ولون من المھاجرين وا)نصار والذين اتبعوھم { 

  :كان محمد يقرأھا 

  }…والسابقون ا)ولون من المھاجرين وا)نصار الذين اتبعوھم { 

  ) : 58آية ( سورة الذاريات  -

  }زق ذو القوة المتين أن هللا ھو الرا{ 

  :كان محمد يقرأھا 

  }إني أنا الرازاق ذو القوة المتين { 

  

  ما غير الحجاج في القرآن  - 3

  

  ما غير الحجاج في مصحف عثمان : باب 

قال أبو بكر كان في كتاب أبي :  118 - 117جاء في كتاب المصاحف صفحة 
ب عن عوف بن أبي حدثنا رجل فسألت أبي من ھو ؟ فقال حدثنا عباد بن صھي

  :جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا، قال 

} لم يتسنه { فغيرھا ) لم يتسن وانظر { )  259آ  2س ( كانت في البقرة  

  .بالھاء 

شرعة { فغيرھا } شريعة ومنھاجا { )  48آ  5س ( وكانت في المائدة 
  . } ومنھاجا 

  }يسيركم { فغيرھا } ھو الذي ينشركم {  )22آ  10س ( وكانت فى يونس 

أنا أنبئكم { فغيرھا } أنا آتيكم بتأويله { )  45آ  12س ( وكانت في يوسف 
  .} بتأويله 

{ ثVثتھن } سيقولون { { { )  89 - 85آ  23س ( وكانت في المؤمنين 
  .} { هللا { فجعل ا)خريين 

وفي } من المخرجين { )  116آ  26س ( وكانت في الشعراء في قصة نوح 
من المرجومين { فغير قصة نوح } من المرجومين { )  167آ ( قصة لوط 

  . }من المخرجين { وقصة لوط 

{ فغيرھا } نحن قسمنا بينھم معائشھم { )  32آ  43س ( وكانت في الزخرف  

  .} معيشتھم

  من ماء{ فغيرھا } من ماء غير يسن { )  15آ  47س ( وكانت في محمد 

  .} غير آسن 

} فالذين آمنوا منكم واتقوا لھم أجر كبير { )  7آ  57س ( وكانت في الحديد 

  .} منكم وأنفقوا { فغيرھا 

  فغيرھا } وما ھو علي الغيب بظنين { )  24آ  81( وكانت في التكوير 

  .}ضنين { 
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  الباب الثالث

  ھل القرآن رسالة سماوية ؟
  

  ض القرآن للكتاب المقدس ؟ھل يناق -1
  

  ) . 74:  6سورة ا<نعام ( اسم أبو إبراھيم في القرآن آزر  - 1

  ) .27: 11تكوين" ( تارح " وھو في الكتاب المقدس      

  وأھلھا " زوجة عمران " وأمھا " ابنة عمران " مريم العذراء ھي  - 2

  ة مريم كما ھو واضح في سورة آل عمران وفي سور" آل عمران "      

  . و في نفس الوقت يدعوھا القرآن أخت  ھارون   28 - 27:  19    

  وأن     )  23:  3( لوقا " ھالي " بينما يقول الكتاب المقدس أن اسم أبوھا      

  عمرام ھو أبو ھارون وموسى ومريم  وبين ھاتين المريمتين ألف وستمائة        

  نى الراحل على داشتى ان ھذه المشكلةفى ھذا يقول الكاتب اJيرا. ( عام     

  ) العمل النبوى لمحمد : سنة  23اقرأ  -" كينج سايز" القرآنية    

  أن أحد أبناء نوح غرق     43 - 42:  11يقول القرآن في سورة ھود  - 3

  .فى الطوفان     

  بينما يقول الكتاب المقدس في ا<صحاح العاشر من سفر التكوين أن أوJد       

  . نوح الثVثة نجوا جميعا من الطوفان ھم وزوجاتھم     

  أن امرأة فرعون ھي التي أنقذت 9:  28يقول القرآن في سورة القصص  - 4

  .موسى وھو طفل من الغرق      

  . بينما  يقول الكتاب المقدس أن الذي أنقذ موسى ھى ابنة فرعون     

  )  10 - 5:  2خروج  (     

  أن هللا ضرب مصر    104 - 101:  17سورة ا<سراء  يقول القرآن في - 5

  .بيد موسى تسعة ضربات     

  .بينما يقول الكتاب المقدس في سفر الخروج أن عدد الضربات عشرة     

  وسورة غافر )  38, 8:  28( يشير القرآن في سورة القصص  - 6

  .الي ھامان بأنه كان وزيرا لفرعون )   36:  40(   

  قرأ في سفر أستير في الكتاب المقدس أن ھامان كان وزيرا        بينما ن    

  . )حشويرش ملك الفرس في فترة تبعد عن فرعون بألف عام    

  " .    ولقد ھمت به وھم بھا "   24:  12يقول القرآن في سورة يوسف  - 7

  الذي يبرئ يوسف من   ) 9: 39تكوين ( وھذا يناقض قول الكتاب المقدس     

  كيف أصنع ھذا الشر العظيم وأخطئ إلي   : " ھذه التھمه الشنيعة عندما قال    

  " .هللا    

  .أن إسماعيل كان رسوJ نبيا  54:  19يقول القرآن في سورة مريم  - 8

  انه يكون أنسانا   ) 12:16(بينما يقول الكتاب المقدس في سفر  التكوين     

  .ه وحشيا يده علي كل ويد كل واحد علي   

  وكتبنا له في ا)لواح من كل شئ   "  145:  7جاء في سورة ا)عراف  - 9

  " .موعظة وتفصيV لكل شئ     

  أن موسى كتب الشريعة    )  18:  31خروج ( بينما يقول الكتاب المقدس     

  والمكتوب  كان الوصايا العشر فقط   . علي لوحين اثنين فقط وليس ألواح     

    Vلكل شئ وليس تفصي            .  

  إن فرعون جعل لنفسه صرحا )  38:  28( جاء في سورة القصص  - 10

  .لكي يطلع عليه إلي إله موسى ) برجا (     

  بينما يعلمنا الكتاب المقدس بأن البرج بناه الكلدانيين في بابل بعد         

  ) . 9 - 1:  11تكوين ( الطوفان وقبل فرعون بقرون طويلة     

  أن عيسى     110:  5وسورة المائدة  46:  3جاء في سورة آل عمران  - 11

  .كان يكلم الناس في المھد ) المسيح ( ابن مريم     

  وھذا يناقض الكتاب المقدس الذي يتحدث عن النمو الطبيعي للمسيح      

  ). 52:  2لوقا ( ا<نسان    

  . 157:  4ورة النساء ينكر القرآن صلب المسيح بكل وضوح كما في س - 12

  وھذا يناقض الكتاب المقدس  تماما الذي يفرد الصفحات تلو الصفحات في       

  نبوة في    30الحديث عن صلب المسيح في العھد الجديد وعن اكثر من    

  . العھد القديم عن صلبه وقيامته    
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  مرة 60 إن كلمة الصليب ومفرداتھا تتكرر في العھد الجديد وحده اكثر من   

  .باJرتباط بالسيد المسيح     

  إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي   "  12:  20جاء في سورة طه  - 13

  .والكVم ھنا لموسى النبي "  المقدس طوى     

  أن كVم الرب    3بينما يعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج إصحاح      

  م جبل مشھور في شبه جزيرة   لموسى كان علي جبل حوريب وھو اس     

  .سيناء      

  وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك   "  56 - 55:  2جاء في سورة البقرة  - 14 

  حتى نري هللا جھرا فأخذتھم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثنا كم من بعد       

  يسألك أھل "  153:  4وجاء في سورة النساء " . موتكم لعلكم تشكرون      

  فقد سألوا موسى اكبر من ذلك" الكتاب أن تنزل عليھم كتابا من السماء    

  ".فقالوا أرنا هللا جھرة فأخذتھم الصاعقة       

  :    ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن بني إسرائيل خافوا من هللا وقالوا لموسى      

  )    19 : 20خروج " ( تكلم أنت معنا وJ يتكلم معنا هللا لئV نموت "      

      فعكس القرآن الموضوع وقال إن بني إسرائيل طلبوا أن  يروا هللا فأماتھم     

  ولعل الدافع علي ھذا أن يخيف العرب الذين  . بالصاعقة ثم بعثھم ثانية      

  .سألوا محمدا أن ينزل لھم كتابا من السماء      

  ريم يا بني     وإذ قال عيسى ابن م"   6:  61جاء في صورة الصف  - 15

  إسرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا       

  برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءھم بالبينات قالوا ھذا سحر         

  ".مبين      

  والواقع أن ھذا القول عن السيد المسيح ليس له مكان علي ا<طVق فى        

  ولكننا نري تحذيرا من المسيح   . المقدس بعھديه القديم  والجديد الكتاب      

  : 15:  7)تباعه في متي      

  احترزوا من ا)نبياء الكذبة الذين يأتونكم في ثياب الحمVن ولكنھم من"       

  " .داخل ذئاب خاطفة       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھل يناقض القرآن نفسه؟ -2

  

  :فيما يلى بعض ا)مثلة 
  لتناقض ا7ولا

  

  ك�م هللا Gيتبدل

  ) Jتبديل لكلمات هللا ( 

  ). 46:  10سورة يونس ( 

  

  ) Jمبدل لكلماته( 

  ). 27:  18سورة الكھف ( 

  

  

  ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(

  ).  9:  15سورة الحجر (

  

  ك�م هللا يتبدل

وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ( 
ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم 

  ) Jيعلمون

  ). 101:  16سورة النحل ( 

ما ننسخ من آية أو ننسھا نأت بخير ( 
منھا أو مثلھا ألم تعلم أن هللا على كل 

  ) شئ قدير

  ). 106:  2سورة البقرة ( 

هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم  يمحو( 
  ) الكتاب

  ). 39:  13سورة الرعد ( 

  

  التناقض الثانى

  

  ليوم عند هللا خمسون ألف سنةا  اليوم عند هللا ألف سنة 
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يدبر ا)مر من السماء إلى ا)رض ( 
ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف 

  ) سنة مما تعدون

  )  5:  32سورة السجدة (              

تعرج المVئكة والروح إليه فى يوم ( 
  كان مقداره خمسين ألف

  ) .  4:  70سورة المعارج ). ( سنة  

  

  

  

  

  

  التناقض الثالث 

  قليل من أھل الجنة مسلمون

  ثلة من ا)ولين وقليل من ( 

  ) اrخرين 

  ) 14و  13:  56سورة الواقعة ( 

  كثير من أھل الجنة مسلمون 

  ثلة من ا)ولين وثلة من ( 

  سورة الواقعة ) ( اrخرين

  ) 40و  39:  56

  التناقض الرابع

  Gشفاعة

قل { الشفاعة جميعا له ملك  
  السماوات وا)رض ثم إليه ترجعون 

  ). 44:  39سورة الزمر( 

  

ذى خلق السماوات وا)رض وما هللا ال(
بينھما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ما لكم من دونه من ولى 

سورة السجدة ) ( وJشفيع أفV تتذكرون
32  :4 (  

  توجد شفاعة

الذى خلق السماوات  إن ربكم هللا( 
وا)رض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر ا)مر ما من شفيع إJ من 
 Vبعد إذنه ذلكم هللا ربكم فاعبدوه أف

  ) تذكرون

  ) .  3: 10سورة يونس ( 

  

  التناقض الخامس

خ�ص اليھود والنصارى 
  والصابئين والمسلمين 

إن الذين آمنوا والذين ھادوا ( 

  خ�ص المسلمين فقط

  من يبتغ غير ا<سVم دينا ( 

فلن يقبل منه وھو فى اrخرة من 

والصابئون والنصارى من آمن با{ 
 Vخر وعمل صالحا فrواليوم ا

  ) نونخوف عليھم وJھم يحز

  ) 69:  5سورة المائدة ( 

  Gنبى للعرب قبل محمد

وما أتيناھم من كتب وماارسلنا إليھم 
  )  44:  34سبأ ( من قبلك من نذير 

لتنذر قوما ما أتاھم من نذير من قبلك 
  لعلھم يھتدون 

  ) 3:  32السجدة ( 

  ) الخاسرين 

  ) 85 : 3سورة آل عمران ( 

  

  

  اسماعيل نبى للعرب

  

  واذكر فى الكتاب إسماعيل 

  إنه كان صادق الوعد وكان 

  ) 54:  19مريم ( رسوJ نبيا 

  

  التناقض السادس

  

  ا7مر بالصفح

إن الساعة rتية فاصفح الصفح ( 
  ) الجميل 

  )  85:  15سورة الحجر ( 

  النھى عن الصفح

  يا أيھا النبى جاھد الكفار( 

  قين واغلظ عليھم والمناف 

  ) ومأواھم جھنم وبئس المصير

  )  73:  9سورة التوبة ( 

  

  

  التناقض السابع

  

  النھى عن الفحشاء

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليھا آباءنا ( 
وهللا أمرنا بھا قل إن هللا Jيأمر بالفحشاء 

سورة ) ( أتقولون على هللا ما Jتعلمون
  )  28:  7ا)عراف 

  ا7مر بالفحشاء

وإذا أردنا أن نھلك قرية ( 
أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا 
فحق عليھا القول فدمرناھا 

 17سورة ا<سراء ) ( تدميرا

 :16 (  

  

  التناقض الثامن
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  تحريم الخمر فى الدنيا

ياأيھا الذين آمنوا إنما الخمر ( 
والميسر وا)نصاب وا)زJم رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

  ) 90:  5سورة المائدة ) ( تفلحون

  تحليل الخمر فى اnخرة

تقون فيھا مثل الجنة التى وعد الم( 
أنھار من ماء غير آسن وأنھارمن لبن 
لم يتغير طعمه وأنھار من خمر لذة 

  ) للشاربين

  )  15:  47سورة محمد ( 

يسقون من رحيق مختوم ختامه ( 
)( مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون

  )  26و  25:  83سورة المطففين 

  التناقض التاسع

  

  خلق ا7رض قبل السماء 

  

قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق ا)رض فى ( 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 
وجعل فيھا رواسى من فوقھا وبارك فيھا 
وقدر فيھا أقواتھا فى أربعة أيام سواء للسائلين 

قال لھا ثم استوى إلى السماء وھى دخان ف
ول\رض ائتيا طوعا أو كرھا قالتا أتينا 
طائعين فقضاھم سبع سماوات فى يومين 
وأوحى فى السماء أمرھا وزينا السماء الدنيا 

   ) بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم

  )  12 - 9: 41سورة فصلت ( 

  خلق السماء قبل ا7رض

  

أأنتم أشد خلقا أم السماء ( 
بناھا رفع سمكھا فسواھا 
وأغطش ليلھا وأخرج 
ضحاھا وا)رض بعد ذلك 
دحاھا أخرج منھا ماءھا 

ل ومرعاھا والجبا
  ) أرساھا

:  79سورة النازعات ( 

27 - 32  (  

  

  التناقض العاشر

  نجاة فرعون

  

وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعھم ( 
فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه 

ال آمنت أنه J إله إJ الذى آمنت به الغرق ق
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين اrن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك 

سورة يونس ) ( ببدنك لتكون لمن خلفك آية
10  :89 - 92 (  

  غرق فرعون

  

إنى )ظنك يافرعون ( 
تفزھم مثبورا فأراد أن يس

من ا)رض فأغرقناه ومن 
  ) معه جميعا

:  17سورة ا<سراء ( 

  ) . 103و  102

فأخذناه وجنوده فنبذناھم ( 
فى اليم فانظر كيف كان 

سورة ) ( عاقبة الظالمين
  )  40:  28القصص 

  

  التناقض الحادى عشر
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  النھى عن النفاق

بشر المنافقين بأن لھم عذابا أليما ( 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين أيبتغون عندھم 

  ) زة فإن العزة { جميعاالع

  ).139 - 138:  4سورة النساء ( 

المنافقون والمنافقات بعضھم من ( 
بعض يأمرون بالمنكر وينھون 
عن المعروف ويقبضون أيديھم 
نسوا هللا فنسيھم إن المنافقين ھم 
الفاسقون وعد هللا المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جھنم 

هللا خالدين فيھا ھى حسبھم ولعنھم 
  ) ولھم عذاب مقيم

  )  68:  67:  9سورة التوبة ( 

ألم تر إلى الذين تولوا قوما ( 
 Jغضب هللا عليھم ما ھم منكم و
منھم ويحلفون على الكذب وھم 
يعلمون أعد هللا لھم عذابا شديدا 
إنھم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا 
أيمانھم جنة فصدوا عن سبيل هللا 

سورة ) ( فلھم عذاب مھين
  )  . 16 - 14:  58المجادلة 

) اتخذوا إيمانھم: ( قال البيضاوى 

وقاية ) جنة ( الذى أظھروه  -
  . دون دمائھم وأموالھم

  ا�كراه على النفاق

وقالت اليھود عزير ابن هللا وقالت ( 
ابن هللا ذلك قولھم  النصارى المسيح

بأفواھم يضاھئون قول الذين كفروا 
  ) من قبل قاتلھم هللا أنى يؤفكون

  ) . 30:  9سورة التوبة ( 

  فقطع دابر القوم الذين ظلموا( 

  ) و الحمد { رب العالمين 

  ) . 45:  6سورة ا)نعام ( 

ياأيھا الذين آمنوا ھل أدلكم على ( 
ون تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن

با{ ورسوله وتجاھدون فى سبيل هللا 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم 
جنات تجرى من تحتھا ا)نھار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك 

  ) الفوز العظيم

  )  12 - 10:  61سورة الصف ( 

وجاھدوا فى هللا حق جھاده ھو ( 
فى الدين من  اجتباكم وما جعل عليكم

حرج ملة أبيكم إبراھيم ھو سماكم 
المسلمين من قبل وفى ھذا ليكون 
الرسول شھيدا عليكم وتكونوا شھداء 

  )على الناس

  )  78:  22سورة الحج (  

  

  

  

  

  التناقض الثانى عشر

  

  النھى عن الھوى

وأما من خاف مقام ( 
ربه ونھى النفس عن 
الھوى فإن الجنة ھى 

  )المأوى

سورة النازعات        (  
  )  41و  40: 79   

  إباحة الھوى

أباح محمد )تباعه القيام بالغارات الدينية  - 1
والدخول على ا)سيرات دون تطليقھن من 

من النساء إJ ما  والمحصنات: ( فقال.  أزواجھن
  ) ملكت أيمانكم 

  )  24:  4سورة النساء ( 

إJ ما ملكت أيمانكم من الVتي : ( قال البيضاوى 
.  سبين ولھن أزواج كفار فھن حVل للسابين

والزواج مرتفع بالسبى لقول أبى سعيد رضى هللا 
أصبنا سبايا يوم أوطاس ولھن أزواج كفار : عنه

) صلعم( ألنا النبى فس.  فكرھنا أن نقع عليھن

  !فنزلت اrية

وذات : عنى الفرزدق بقوله .  فاستحللناھن وإياه
حVل لمن يبنى بھا لم .. حليل أنكحتھا رماحنا

  . تطلق

2- Vأباح  محمد الزواج بأى من تھواه ويھواھا ب
قيد أو شرط فوق زوجاته العديدات وفوق ما 

وامرأة مؤمنة إن وھبت : ( ملكت يمينه، فقال
ا للنبى إن أراد النبى أن يستنكحھا خالصة لك نفسھ

  )50: 33ا)حزاب ) ( من دون المؤمنين

  كما أن محمدا جعل نكاح النساء أمل -3

المرأة البيضاء ( حور : ( المستقبل فى الجنة فقال
  لم يطمثھن .. مقصورات فى الخيام) 

متكئين على .. إنس قبلھم وJ جان) لم يمسھن( 
منسوب إلى ( رى خضروعبق) وسائد ( رفرف 

و  72:  55سورة الرحمن ) ( عبقر، وادى الجن
  )  76و  74
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  التناقض الثالث عشر

  

  القرآن مبين 

ولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه ( 
بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى 

  ) وھذا لسان عربى مبين

  )  103:  16سورة النحل ( 

  القرآن متشابه

آيات  ھو الذى أنزل عليك الكتاب منه( 
محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات 
فأما الذين فى قلوبھم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
ومايعلم تأويله إJ هللا والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 

  ) وما يذكر إJ أولو ا)لباب

  )  7:  3سورة آل عمران ( 

  

  

  التناقض الرابع عشر

  

  Gيقسم بالبلد

  

  )  1:  90سورة البلد ) ( J أقسم بھذا البلد( 

  يقسم بالبلد

  )وھذا البلد ا)مين( 

  )  3:  95سورة التين (  

  

  

  لتناقض الخامس عشرا

  

  

  النھى عن إيذاء الكفار

  

وJتطع الكافرين : ( Jتؤذھم  -1
والمنافقين ودع أذاھم وتوكل على هللا 

V33سورة ا)حزاب ) ( وكفى با{ وكي 

 :48 (  

   

  ا7مر بقتل الكفار

  

  : حرض على قتلھم -1

ياأيھا النبى حرض المؤمنين على ( 
القتال إن يكن منكم عشرون 

  ) صابرون يغلبوا مائتين

  ) 65:  8سورة ا)نفال ( 

  : J إكراه فى الدين-2

قد تبين الرشد من : J إكراه فى الدين( 
الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با{ 

روة الوثقى J انفصام فقد استمسك بالع
:  2سورة البقرة ) ( لھا وهللا سميع عليم

256 .(  

  : بذل ا)موال لھم  -3 

ليس عليك ھداھم ولكن هللا يھدى من ( 
يشاء وما تنفقوا من خير ف\نفسكم 
وماتنفقون إJ ابتغاء وجه هللا وما تنفقوا 

)( من خير يوف إليكم وأنتم Jتظلمون

  ) . 272:  2سورة البقرة 

  

  : تركھم وشأنھم-4

قل للذين أوتوا الكتاب وا)ميين ( 
أأسلمتم فإن أسلموا فقد اھتدوا وإن تولوا 

  )فإنما عليك البVغ وهللا بصير بالعباد

  

 

  ) . 20:  3سورة آل عمران ( 

ولو شاء هللا ما أشركوا وما جعلناك ( 
) ( عليھم حفيظا وما أنت عليھم بوكيل 

  ). 107:  6سورة ا)نعام 

ولو شاء هللا ما أشركوا وما جعلناك  ( 
) ( عليھم حفيظا وما أنت عليھم بوكيل

  ). 107:  6سورة ا)نعام 

ولو شاء ربك rمن من فى ا)رض ( 
كلھم جميعا أفأنت بكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن 
إJ بإذن هللا ويجعل الرجس على الذين 

و  99:  10سورة يونس ) ( Jيعقلون

  : قتال فى الدين -2

وقاتلوھم حتى Jتكون فتنة ويكون ( 
  ) 193:  2سورة البقرة ) ( الدين {

  

  

  : جزية منھمأخذ ال-3

 ) Jيؤمنون با{ وJ قاتلوا الذين
باليوم اrخر وJيحرمون ما حرم هللا 
ورسوله وJ يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 

  ) الجزية عن يد وھم صاغرون

  ) 29:  9سورة التوبة ( 

   

  : مVحقتھم باJضطھاد -4

ودوا لو تكفرون كما كفروا ( 
V تتخذوا منھم فتكونون سواء ف

أولياء حتى يھاجروا فى سبيل هللا 
فإن تولوا فخذوھم واقتلوھم حيث 
وجدتموھم وJ تتخذوا مھنھم وليا 

Jو  

  ) 89:  4سورة النساء ) ( نصيرا

  

إذا لقيتم الذين كفروا فضرب ( 
الرقاب حتى إذا أثخنتموھم فشدوا 

  ) 4:  47سورة محمد ) ( الوثاق

فار يا أيھا النبى جاھد الك( 
والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم 

  )جھنم وبئس المصير

  )  73:  9سورة التوبة ( 

  :الدعوة بالسيف -5

  ) Jتكلف إJ فقاتل فى سبيل هللا
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100 .(  

ادع إلى سبيل : ( الدعوة بالحسنى -5
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلھم بالتى ھى أحسن إن ربك ھو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وھو أعلم 

  ) بالمھتدين

  ) . 125:  16سورة النحل ( 

سورة ) ( نفسك وحرض المؤمن
  ) . 84:  4النساء 

ولھذا فتك محمد بمعارضيه فى 
الدين، مثل كعب ابن ا)شرف ، 
وأبى عفك الشيخ ، وأبى رافع بن 

  . أبى عقيق

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھل ھناك أخطاء في القرآن ؟- -3

  

  بعض ا7خطاء اللغوية) 1

  

  مقدمة
       

لقد كان العرب يتحدثون . لم يخترع سبويه قواعد النحو العربي ولكنه اكتشفھا   
وفق قواعد معينة فكانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول وكانوا يراعون أن 

لم يخترع سبويه ھذه . يتبع الفعل الفاعل في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع 
ا عزيزي القارئ كان يجب أن يتبع القرآن الذي القواعد ولكنه سجلھا وبوبھا لھذ

انزل بلسان عربي فصيح ھذه القواعد وJ يحيد عنھا ولكن ھذا لم يحدث كما 
  .ترى في الصفحات القليلة القادمة 

       

  رفع المعطوف علي المنصوب 

. إن الذين آمنوا والذين ھادوا والصابئون ،، ,,  69:  5جاء في سورة المائدة 

والصابئين ،، كما فعل ,, أن ينصب المعطوف علي اسم إن فيقول  وكان يجب
  .17:  22والحج  62:  2ھذا في سورة البقرة 

  

  نصب الفاعل 

J ينال عھدي الظالمين ،، وكان يجب أن ,, 124:  2جاء في سورة البقرة  
  .الظالمون،،,, يرفع الفاعل فيقول 

  

  تذكير خبر اGسم المؤنث

وكان . إن رحمة قريب من المحسنين ،، ,,  56:  7جاء في سورة ا)عراف 
  .قريبة ،، ,, يجب أن يتبع خبر إن اسمھا في التأنيث فيقول 

  

 

  تأنيث العدد وجمع المعدود 

. وقطعناھم اثنتي عشرة أسباطا أمما ،، ,,  160:  7جاء في سورة ا)عراف 

  ر سبطا ،،اثني عش,, وكان يجب أن يذكر العدد ويأتي بمفرد المعدود فيقول 
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  جمع الضمير العائد علي المثني 

وكان . ھذان خصمان اختصموا في ربھم ،، ,,  19:  22جاء في سورة الحج 
  .اختصما في ربھما ،،,,يجب أن يثني الضمير العائد علي المثني فيقول 

 

  باسم الموصول العائد علي الجمع مفردا  ىأت

وكان يجب أن " . ضوا وخضتم كالذي خا"  96:  9جاء في سورة التوبة  
 "خضتم كالذين خاضوا" يجمع اسم الموصول العائد علي ضمير الجمع فيقول 

. 

  جزم الفعل المعطوف علي المنصوب 

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي ,,  10:  36جاء في سورة المنافقون      
أحدكم الموت فيقول رب لوJ أخرتني إلي أجل قريب فأصدق وأكن من 

  لحين ،، وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف علي المنصوب فيقولالصا

  .فأصدق وأكون ،،,, 

  

  جعل الضمير العائد علي المفرد جمعا

مثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ,,  17:  2جاء في سورة البقرة      
وكان يجب أن يجعل الضمير العائد علي المفرد . ما حوله ذھب هللا بنورھم ،،

  ذھب هللا بنوره ،،..…استوقد,, ردا فيقول مف

  

   نصب المعطوف علي المرفوع

لكن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون ,,  162:  4جاء في سورة النساء      
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصVة والمؤتون الزكاة 

وكان يجب أن . عظيما ،، والمؤمنون با{ واليوم اrخر أولئك سنؤتيھم أجرا
  .والمقيمون الصVة ،،,, يرفع المعطوف علي المرفوع فيقول 

  

  

  بجمع كثرة حيث أريد القلة ىأت

وكان يجب . لن تمسنا النار إJ أياما معدودة ،،,,  80: 2جاء في سورة البقرة  
  .أياما معدودات ،،,, أن يجمعھا جمع قلة حيث أنه أراد القلة فيقول 

  

  ر اGسم المؤنث تذكير خب

هللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ,,  17: 42جاء في سورة الشورى     
فلماذا لم يتبع خبر لعل ا سمھا في التأنيث .   وما يدريك لعل الساعة قريب ،،

  قريبة ،،؟,, فيقول 

  

  اGلتفات من المخاطب إلي الغائب قبل إتمام المعني

حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بھم بريح ,,  21:  10جاء في سورة يونس     
طيبة وفرحوا بھا جاءتھا ريح عاصف ،، فلماذا التفت عن المخاطب إلي الغائب 

  .قبل تماما المعني ؟ وا)صح أن يستمر علي خطاب المخاطب 

  

  أتي بضمير المفرد للعائد علي المثنى 

فلماذا لم . رضوه ،،وهللا ورسوله أحق أن ي,,  62:  9جاء في سورة التوبة      
  أن يرضوھما،،؟,, يثن الضمير العائد علي اJثنين اسم الجVلة ورسوله فيقول 

  

  أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة

كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ,,  183: 2جاء في سورة البقرة      
رة عدته وكان يجب أن يجمعھا جمع كثرة حيث أن المراد جمع كث. معدودات ،،

  .أياما معدودة ،،,, يوما فيقول  30

  

  جمع اسم علم حيث يجب إفراده

وإن إلياس لمن المرسلين ,,  132 - 123:  37جاء في سورة الصافات      
إلياسين ،، ,, فلماذا قال . إنه من عبادنا المؤمنين ،،… سVم علي إلياسين …

ير اسم العلم حبا في السجع الياس،، المفرد ؟ فمن الخطأ لغويا تغي,,بالجمع عن 
والتين والزيتون وطور سينين ,,  3 - 1:  95وجاء في سورة التين . المتكلف 

سينين ،، بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ لغويا ,, فلماذا قال . وھذا البلد ا)مين ،،
  .تغيير اسم العلم حبا في السجع المتكلف 

  

  أتى باسم الفاعل بدل المصدر

ليس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق ,,  177:  2ة البقرة جاء في سور     
. والمغرب ولكن من آمن با{ واليوم اrخر والمVئكة والكتاب والنبيين 
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ولكن البر أن تؤمنوا با{ ،، )ن البر ھو ا<يمان J ,, والصواب أن يقال 
  .المؤمن 

  

  نصب المعطوف علي المرفوع 

والموفون بعھدھم إذا عاھدوا والصابرين ,,  177 :2جاء في سورة البقرة      
في البأساء والضراء وحين البأس،وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع 

  .والصابرون ،،.…والموفون ,, فيقول 

  

  وضع الفعل المضارع بدل الماضي

أن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه ,,  59:  3جاء في سورة آل عمران      
وكان يجب أن يعتبر المقام الذي يقتضي . م قال له كن فيكون ،،من تراب ث

  .قال له كن فكان ،،,, صيغة الماضي J المضارع فيقول 

  

  لم يأت بجواب لما 

فلما ذھبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ,,  15:  12جاء في سورة يوسف      
فأين جواب . غيابه الجب وأوحينا إليه لتنبئنھم بأمرھم ھذا وھم J يشعرون ،،

  .لما؟ ولو حذف الواو التي قبل أوحينا Jستقام المعني

  

  أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعني 

إنا أرسلناك شاھدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا ,,  9و 8: 48جاء في سورة الفتح      
،، Vوھنا تري اضطرابا . با{ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصي

  . ب اJلتفات من خطاب محمد إلي خطاب غيره في المعنى بسب

تعزروه  وتوقروه ،، عائد على الرسول ,, و)ن الضمير المنصوب في قوله 
ھذا . تسبحوه ،، عائد على اسم الجVلة المذكور أوJ ,, المذكور أخرا وفي قوله 

 فإن كان القول. وليس في اللفظ ما يعينه تعيينا يزيل اللبس . ما يقتضيه المعنى

تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيV ،، عائدا علي الرسول يكون كفرا ، ,, 
تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة ,, وإن كان القول . )ن التسبيح { فقط 

  !  عائدا على هللا يكون كفرا ، )نه تعالي J يحتاج لمن يعزروه ويقويه "وأصيل

  نون الممنوع من الصرف 

ويطاف عليھم بآنية من فضة وأكواب ,,  15:  76سان جاء في سورة ا<ن     
كانت قواريرا ،، بالتنوين مع أنھا J تنون Jمتناعھا عن الصرف ؟ إنھا على 

  .وزن مصابيح 

  

  بعض ا7خطاء العلمية في القرآن - 2
  

  مغيب الشمس في بئر  - 1

: ويسألونك عن ذي القرنين قال ,,  86 - 83:  18جاء في سورة الكھف   

أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في ا)رض وآتيناه من كل شئ سببا فأتبع سببا س
  .حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عين حمئة ووجد عندھا قوما ،،

إذا كانت الشمس أكبر من ا)رض مليونا وثVثين ألف مرة ، فكيف تغرب في  
  الذين عندھا ؟؟بئر رآھا ذو القرنين ورأى ماءھا وطينا ورأى الناس 

  

  ا7رض ثابتة G تتحرك  - 2

خلق السموات بغير عمد ترونھا وألقى في ,,  10:  31جاء في سورة لقمان      
  .ا)رض رواسي أن تميد بكم ،،

. وھو الذي مد ا)رض وجعل فيھا رواسي ،،,,  3:  13وجاء في سورة الرعد 

قينا فيھا رواسي وأنبتنا وا)رض مددناھا وأل,,  19:  15وجاء في سورة الحجر 
وألقى في ا)رض ,, وجاء في سورة النحل . فيھا من كل شئ موزون ،،

وجاء في سورة ا)نبياء . رواسي أن تميد بكم وأنھارا وسبV لعلكم تھتدون ،،
21 :31  ,, Vوجعلنا في ا)رض رواسي أن تميد بھم وجعلنا فيھا فجاجا سب

  .لعلھم يھتدون ،،

ن ا)رض تدور حول نفسھا مرة كل أربع وعشرين ساعة إذا كان واضحا أ 
وتدور حول الشمس مرة كل سنة ، وينشأ . وينشأ عن تلك الحركة الليل والنھار 
فكيف تكون ا)رض ممدودة مبسوطة ثابتة . عن ذلك الدوران الفصول ا)ربعة 

  J تتحرك ، وأن الجبال تمنعھا عن أن تميد ؟
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  النجوم رجوم للشياطين  - 3

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناھا ,,  5:  67جاء في سورة الملك      
  .رجوما للشياطين اعتدنا لھم عذاب السعير ،،

إذا كان كل كوكب ھو عالم ضخم ، والكواكب ھي مVيين العوالم الضخمة 
تسبح علي أبعاد شاسعة في فضاء J نھائي ، فكيف نتصور الكواكب كالحجارة 

مVك في حجم ا<نسان ليضرب بھا الشيطان منعا له من استماع يمسك بھا 
أصوات سكان السماء؟ ھل كل ھذه ا)جرام السماوية خلقت لتكون ذخيرة أو 

! عتادا حربيا كالحجارة لرجم الشيطان حتى اشتھر اسمه بالشيطان الرجيم ؟

 وكيف يطرح المVئكة الكواكب ؟ وكيف يحفظ توازن الكون إذا سارت في غير

  فلكھا؟

  

  السموات السبع وا7رضي السبع  - 4

هللا الذي خلق سبع سموات ومن ا)رض ,,  12:  65جاء في سورة الطVق      
ھو الذي خلق لكم ما في ا)رض ,,  29:  2وجاء في سورة البقرة . مثلھن ،،

وجاء . جميعا ثم استوى إلى السماء فسواھن سبع سماوات وھو بكل شئ عليم،،
فقضا ھن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل ,,  12:  41صلت في سورة ف

. سماء أمرھا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ،،

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وھم عن آياتھا ,,  32:  21وجاء في سورة ا)نبياء 
   65:  22وجاء قي سورة الحج . معرضون ،،

".  تقع على ا)رض إJ بإذنه إن هللا بالناس لرؤوف رجيم ويمسك السماء أن" 

أفلم ينظروا إلي السماء فوقھم كيف بنيناھا ,,  6:  50وجاء في سورة ق 
  .وزيناھا وما لھا من فروج ،،

كيف يقول عن الفضاء المتسامي سموا J متناھي فوقنا إنه سقف أملس قابل  
ع؟ وإن مVيين الكواكب التي للسقوط ، وإنه يوجد سبعة سقوف من ھذا النو

تسبح في الفضاء غير المحدود مصابيح مركزة في ھذا السقف الموھوم؟ وكيف 
يقول إن أرضنا ، وھي واحدة من مVيين الكواكب والسيارات وا)قمار 

  والشموس يوجد سبعة مثلھا؟

  

  جريان الشمس - 5

ك تقدير والشمس تجري لمستقر لھا ذل,,   38:  36جاء في سورة يس      
الشمس ثابتة تدور حول نفسھا وJ تنتقل من مكانھا ، .…العزيز العليم ،،

فكيف يقول القرآن إن الشمس تجري ، وإن لھا . وا)رض ھي التي تدور حولھا 
  مستقرا تسير إليه ؟

وأما القول بوجود قراءة في القرآن أن الشمس تجري وJ مستقر لھا ، فيدل  
اختVفا يغير المعنى ، مما يطعن في سVمة القرآن  علي اختVف قراءات القرآن

  .وصحته 

  

  !!العجل الذھبي من صنع السامري - 6

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ,,  88 - 85:  20جاء في سورة طه      
وأضلھم السامري فرجع موسى إلي قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعد كم 

أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم  ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العھد
فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم 
فقذفناھا فكذلك ألقى السامري فأخرج لھم عجV جسدا له خوار فقالوا ھذا إلھكم 

  .وإله موسى فنسي ،،

إسرائيل من مصر السامرة مدينة في فلسطين لم يكن لھا وجود لما خرج بنو  
فكيف نتخيل . وسافروا في سيناء ، فعمل لھم ھارون العجل الذھبي كطلبھم 

  سامريا يصنع لھم  العجل قبل أن يكون للسامريين وجود ؟

  

  !روح ا�نسان في الحيوان - 7

فلما عتوا عما نھوا عنه قلنا لھم كونوا ,,  166:  7جاء في سورة ا)عراف      
  .قردة خاسئين ،،

من المعقول أن نقابل إنسانا مسخ قردا أو خنزيرا ؟ أJ تعلمنا الطبيعة أن كل ھل 
شئ يبذر بذرا كجنسه؟ أليس من يقول إن القمح صار شعيرا وإن العنب صار 

  تينا كمن يقول إن ا<نسان صار قردا أو خنزيرا؟

  

  !ميت يتوكأ على عصا مدة سنة  - 8

الموت ما دلھم ) سليمان ( ينا عليه فلما قض,,  14:  34جاء في سورة سبأ      
فلما خر تبينت الجن أن لو ) العصا ( على موته إJ دابة ا)رض تأكل منسأته 

  .كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المھين ،،

كيف يموت سليمان الملك ويستمر سنة دون أن يعلم به أحد ؟ أين نساؤه ؟ وأين  
ه ؟ أJ يوجد أحد من كل ھؤJء يسأل عنه ؟ أوJده ؟ وأين حاشيته؟ وأين شعب

 Jأكل و Jوھل يتصورونه قائما يصلي علي عصاه سنة كاملة بدون نوم و



Unknown  1/7/2012 46صفحة  

  

46

شرب وJ استحمام ؟ وكيف لما مات متكئا علي العصا لم يسقط ؟ ألم يتحلل 
ولما أكلت ا)رضة جزءا من العصا ألم يختل . جسده ويصبه النتن والتعفن 

س تآكل العصا في يوم يكفي لسقوط جسد الميت كتآكلھا ألي توازنه ويسقط ؟ ألي
آخرھا لمدة سنة ؟ وإذا كان سليمان قد بني علي نفسه صرحا من قوارير ليعمي 
  عين ا<نس والجن عن موته ، فلماذا لم يعلم مقدما الدور الذي ستلعبه ا)رضة ؟

  

  !الطير تحارب بالحجارة - 9

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ,,  5 - 1:  105جاء في سورة الفيل      
ألم يجعل كيدھم في تضليل وأرسل عليھم طيرا أبابيل وترميھم بحجارة من 

  .سجيل فجعلھم كعصف مأكول ،،

روي أن واقعة الفيل وقعت في السنة التي ولد فيھا رسول ,, : قال البيضاوي  
لي اليمن من قبل وقصتھا أن أبرھة بن الصباح ا)شرم ملك ع) . صلعم ( هللا 

أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماھا القليس وأراد أن يصرف الحاج 
. فخرج رجل من كنانة فقعد فيھا ليV فأغضبه ذلك فحلف ليھدمن الكعبة . إليھا 

فلما تھيأ للدخول . فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه محمود وفيله أخري 
وإذا وجھوه . لي الحرم برك ولم يبرح وعبا جيشه قدم الفيل وكان كلما وجھوه إ
فأرسل هللا تعالي طيرا كل واحد في . إلي اليمن أو إلي جھة أخري ھرول 

منقاره حجر وفي رجليه حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة فترميھم 
  .فھلكوا جميعا ! فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 

الوثنيين ويھرب من معاونة المسيحيين ،  كيف آثر الفيل أن يعاون: ونحن نسأل 
فكلما وجھوه لكعبة ا)وثان رفض السير وكلما وجھوه إلى اليمن ھرول ؟ 
وكيف أدركت الطير ذلك فاشتركت في الحرب مع الوثنيين ضد المسيحيين ؟ 
وكيف تفاھمت جماعات الطير وعرفت مكان الموقعة وأحضرت الحجارة 

ا جيش المسيحيين دون الوثنيين ؟ وكيف وم\ت أفواھھا وأرجلھا ورمت بھ
انحاز الرب للفيل وللطير و)صحاب الكعبة الوثنيين ضد المسيحيين ؟ وكيف 
ينزل الحجر الذي ھو أصغر من الحمصة من فم الطير إلي رأس الرجل 

  فيخترق رأسه وعنقه وصدره وبطنه ويخرج من دبره؟

  

  !نومه ث�ثمائة وتسع سنين  - 10

أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقيم ,,  26 - 9: 18ة الكھف جاء في سور     
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكھف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة 

وھيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانھم في الكھف سنين عددا ثم بعثناھم 
الحق إنھم فتية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأھم ب

آمنوا بربھم وزدناھم ھدى وربطنا على قلوبھم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السماوات وا)رض لن ندعو من دونه إلھا لقد قلنا إذا شططا ھؤJء قومنا 
اتخذوا من دونه آلھة لوJ يأتون عليھم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 

J هللا فأووا إلي الكھف ينشر لكم ربكم من هللا كذبا وإذ اعتزلتموھم وما يعبدون إ
رحمته ويھيئ لكم من أمر كم مرفقا وتري الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم 
ذات اليمين وإذا غربت تقرضھم ذات الشمال وھم في فجوة منه ذلك من آيات 
هللا من يھد هللا فھو المھتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبھم أيقاظا 

ود ونقلبھم ذات اليمين وذات الشمال وكلبھم باسط ذراعيه بالوصيد لو وھم رق
اطلعت عليھم لوليت منھم فرارا ولملئت منھم رعبا وكذلك بعثناھم ليتساءلوا 
بينھم قال قائل منھم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما 

ينظر أيھا أزكى طعاما فليأتكم لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه إلي المدينة فل
برزق منه وليتلطف وJ يشعرن بكم أحدا إنھم إن يظھروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملتھم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليھم ليعلموا أن وعد هللا 
حق وأن الساعة J ريب فيھا إذ يتنازعون بينھم أمرھم فقالوا ابنوا عليھم بنيانا 

لم بھم قال الذين غلبوا على أمرھم لنتخذن عليھم مسجدا سيقولون ثVثة ربھم أع
رابعھم كلبھم ويقولون خمسة سادسھم كلبھم رجما بالغيب ويقولون سبعة 
وثامنھم كلبھم قل ربي أعلم بعدتھم ما يعلمھم إJ قليل فV تمار فيھم إJ مراء 

عل ذلك غدا إJ أن يشاء ظاھرا وJ تستفت فيھم منھم أحدا وJ تقولن لشئ إني فا
هللا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يھدين ربي )قرب من ھذا رشدا ولبثوا 
في كھفھم ثVث مائة سنين وازدادوا تسعا قل هللا أعلم بما لبثوا له غيب 
السماوات وا)رض أبصر به وأسمع ما لھم من دونه من ولي وJ يشرك في 

  .حكمه أحدا،،

لمان وكلبھم أن يعيشوا ثVثمائة سنة وتسع سنين بدون كيف يتسنى لسبعة غ 
أكل وJ شرب وJ مشي وJ تبول وJ تبرز ، تحسبھم أيقاظا وھم رقود ، 
يتقلبون ذات الشمال وذات اليمين وكلبھم باسط ذراعية بفناء المغارة ؟ وما ھو 

  !الدرس المستفاد من ھذه القصة لنا اليوم؟

  

  ما علي أتباع محمد؟ھل كان تأثير القرآن عظي  -3
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لم ينتظر أتباع محمد حتى يموت بل بدأت الخVفات بينھم علي الملك وھو  -
علي فراش المرض لدرجة أن عمر بن الخطاب منع أن يعطي كتاب لمحمد 

  .لكي يكتب فيه اسم خليفته خشية أن يكتب اسم أبن عمه علي بن أبي طالب 

  :ھذا ما نقرأه في صحيح البخاري 

يوم الخميس وما يوم الخميس ؟ ثم ,, اس رضي هللا عنھما أنه قال عن أبن عب
اشتد برسول هللا صلعم وجعه يوم : بكى حتى خضب دمعة الحصباء فقال 

ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا وJ : الخميس فقال 
  ..ينبغي عند نبي تنازع 

  

وأھله مشغولون .. قبل ان يبرد جسدهوحتى .. ما برح نبي ا<سVم أن مات  -
ويشھر .. بتغسيله وإذ بسعير ا<قتتال علي السلطة يشتد في سقيفة بنى ساعده 

ولم يحسم ا)مر إJ .. عمر بن الخطاب سيفه على سعد بن عبادة كبير ا)نصار 
انشقاق أبناء عمومة ا)نصار ومبايعة أغلبيتھم للمھاجرين بقيادة أبو بكر 

  .بايعاه عمر بن الخطاب وعبيده بن الجراح الصديق الذي 

انتھي " منا اJمير ومنكم الوزير : " ھذا اJجتماع الذي بدأه أبو بكر بقوله 
  .بسعد بن عباده مدوسا بأقدام المجتمعين من المھاجرين وا)نصار أھل عشيرته

أن أبو بكر أو غيره من الخلفاء الراشدين لم يتخذوا من .. غني عن القول 
  .صار وزيرا واحدا كما وعد أبو بكر الصديق ا)ن

قاتل أبو بكر الصديق المسلمين الذين رفضوا دفع الزكاة في الحروب  -
 المعروفة بحروب الردة وقتل منھم عشرات اJrف علي يد قائد جيوشه خالد بن

  .الوليد 

 غني أيضا عن القول أن ثVثة من الخلفاء الراشدين ا)ربعة قتلوا بالسيف بل -

. أن عثمان الخليفة الثالث اشترك في قتله محمد بن أبى بكر وھو يقرأ القرآن 

وأن المسلمين لم يستطيعوا أن يدفنوه إJ بعد ثVثة أيام من موته في مقابر اليھود 
  )بسبب اندJع القتال بينھم ( 

قاتل الخليفة الرابع علي بن أبى طالب أبن عم النبي أحب زوجات النبي  -
في موقعة الجمل ) الذين قتV في المعركة ( صحابيان طلحة والزبير  عائشة وال

  .التي راح ضحيتھا عشرة آJف مسلم في ثVثة أيام 

قتل أنصار معاوية ابن أبى سفيان محمد بن أبى بكر أبن الخليفة ا)ول وأخو  -
  .ووضعوا جثته في جسم حمار تنكيV به . أحب زوجات النبي 

ي أبن أبي طالب الخليفة الرابع وبين أمير الشام معاوية أبن أندلع القتال بين عل-
  أبى سفيان في موقعه صفين التي راح ضحيتھا اJrف من المسلمين 

حرض معاوية بن أبى سفيان جعدة بن ا)شعث علي سم زوجھا الحسن بن  -
  .علي بن أبي طالب ففعلت رغبة في الزواج من أبنه يزيد ولكنه لم يتزوجھا 

الدولة ا)موية المسلمة بقيادة أميرھا يزيد أبن معاوية الحسين أبن علي قتلت  -
وذبحت أھل بيته ) وحفيد محمد نبي ا<سVم ( بن أبى طالب الخليفة الرابع  

  .وذلك في مدينة كربVء بالعراق 

  

ھذه يا عزيزي القارئ مجرد نبذة مختصرة تجلي بكل وضوح كيف أن رسالة 
أثير السامي المتوقع من رسالة يقال أنھا سماوية على ا<سVم لم يكن لھا الت

الجماعة من البشر التي عايشت صاحب الرسالة عن قرب وتعلمت منه وتأثرت 
  .. أقواله وأعماله .. بحياته 

بطرس .. ذھب فكري إلي تVميذ السيد المسيح .. وأنا اكتب ھذه الكلمات 
أو أن .. ا علي اrخر لم نقرأ أن أحدا منھم رفع سيف.. ويعقوب ويوحنا 

  .المسيحيين ا)وائل شھروا السيوف في وجه أحد 

ضع سيفك في غمده : "لبطرس  -وتذكرت أيضا قول السيد المسيح له المجد 
  "فالذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون 

أن سنوات التأسيس ا)ولي للدولة ا<سVمية .. لعلك عزيزي القارئ تتفق معي 
  .المسيح ھذاخير مثل لقول السيد 

  

فيما يلي مقتطفات مختصرة عن حياة الخلفاء الراشدين ا7ربعة 
  وھم من مجلس العشرة المبشرين بالجنة

  

  أبو بكر الصديق  -1

  

  .لم تزيد مدة خVفته عن سنتين . أول الخلفاء الراشدين * 

ه عائشة لمحمد نبي ا<سVم وھي في التاسعة وھو في الثانية تج أبنزوّ * 
  .والخمسين 

 * Vمنا ا)مير ومنكم الوزير : " خادع ا)نصار في سقيفة بني ساعدة قائ . "

  .ولم يوفى بوعده ولم يستشر أحد من ا)نصار في فترة خVفته
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ترك علي بن أبي طالب منھمكا في تغسيل جسد نبي ا<سVم وأسرع إلي * 
  .السقيفة مشغوJ بالحصول علي الحكم 

لتي راح ضحيتھا آJف ممن ارتدوا عن استفحلت في عھده حروب الردة ا*
: و)بي بكر حديث مشھور في ھذا الصدد يقول فيه . ا<سVم بعد موت نبيه 

  .وهللا لو منعوني عقاJ كانوا يؤدونه إلي رسول هللا لقاتلھم علي منعه

رفض معاقبة خالد بن الوليد لقتله رجل مسلم ھو مالك بن نويرة التميمى *  
وھى أم متمم صاحبة اجمل سيقان في الجزيرة ( حيضھا وامتطى امرأته قبل 

  ما كنت )شيم: " تحقيقا لحلمه القديم وكانت حجة أبو بكر ھي ) العربية 

  " .سيفا سله هللا عليھم أبدا ) أغمد ( 

لو كانت إحدى قدماي في الجنة وا)خرى خارجھا J : " من أشھر أقواله *  
  " . أأمن  مكر هللا 

  خطاب عمر بن ال - 2 

  

  خطب أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب نبي ا<سVم وھي في عمر أحفاده*  

: وضع يده على ساقھا فكشفھا فقالت له " يعاينھا " عندما أرسلھا على إليه لكي 

  . أتفعل ھذا ؟ لوJ أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك 

درھم  228والدينار الذھب وزنه ( ألف دينار  40انتھت القصة بأنه أمھرھا 
كل ھذا طبعا من أموال البVد الموطوءة التي كانت تنزح نزحا إلي ) وقتھا 

  .المدينة 

رفض رجم المغيرة بن شعبة رغم زناه مع أم جميل بنت محجن بن ا)فقم بن *  
شعينة بن الھزم رغم شھادة ثVثة من الشھود بأنه كان يدخل ما معه ويخرجه 

الخطاب على الشاھد الرابع زياد بن أبية  ضغط عمر بن. كالميل في المكحلة 
كانت . رأيت منظرا قبيحا وسمعت نفسا عاليا وما ادري أخالطھا أم J : فقال 

نتيجة ھذه الشھادة الزور أن عمر أمر بجلد الثVثة ا)وائل وبذلك أفلت المغيرة 
  .)نه من أصحاب رسول هللا 

   .التراث بالعدل كان ھذا ھو حكم عمر بن الخطاب المشھور في كتب  

  : تزوج عمر بن الخطاب تسعة من النساء وھم *  

  زينب بنت فطعون أم عبد هللا وعبد الرحمن ا)كبر وحفصة - 1

  أم كلثوم بنت علي أم زيد ا)كبر ورقية - 2

  جميلة بنت عاصم بن ثابت حمر الدبر بن ا)قلح ا)نصارية أم عاصم - 3

  د ا)صغر وعبيد هللامليكة بنت جرول الخزاعية أم زي - 4

  أم عبد الرحمن ا)وسط ) أم ولد ( لھية  - 5

  عاتكة بنت زيد أم عياض  - 6

  أم ولد وھي أم عبد الرحمن ا)صغر  - 7

  أم زينب ) أم ولد ( فكيھة  - 8

  أم حكيم بنت الحارث بن المغيرة أم فاطمة - 9

  

  .مات مقتوJ علي يد أبو لؤلؤة المجوسى *  

  

  بي عفانعثمان بن أ - 3

  
أشتھر ببعزقة المال العام علي أقاربه ومواليه إذ كان يغدق عليھم بالضياع * 

الفسيحة ومئات ا)لوف من الدراھم  وھو ما أدي إلي الثورة عليه في النھاية 
  .وقتله فيما عرف في التاريخ ا<سVمي بالفتنة الكبري 

  

ش شريدا ھو وزوجته وطرده فعا) رابع من أسلم ( أمر بجلد أبادر الغفارى * 
  .وعندما حضرته الوفاة لم يكن ھناك ثوب لكفنه 

  

لرفضه إحراق ) ( حامل حذاء النبي ( أمر بجلد عبد هللا بن مسعود * 
وجره برجله حتى كسر له ضلعان ومنعه عطاءه فظل أبن مسعود )مصحفه

  .مغاضبا له حتى توفي 

بنتا محمد ولذا سمى بذى تزوج عثمان تسعة من النساء منھن أم كلثوم ورقية ا* 
  .النورين 

  

  :زوجات عثمان ھن * 

  أم كلثوم بنت محمد بن عبد هللا  - 1

  رقية بنت محمد بن عبد هللا - 2

  فاخته بنت غزوان  - 3

  بنت جندب بن ا)زد  - 4

  فاطمة بنت الوليد  - 5

  أم البنين بنت عينيه  - 6

  رملة بنت شيبة  - 7
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  نائلة بنت الفرافصة  - 8

  أم ولد  - 9

قتل علي يد أربعة من المسلمين ھم محمد بن أبي حزيفة ومحمد بن أبى بكر * 
  وعمر بن الحمق الخزاعى وعبد الرحمن بن عديس 

  

  

  

  علي بن أبي طالب  -4 

     
مات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد سوي الخدم والعبيد وتوفي عن * 

لعقار والضياع ما كانوا به أربعة وعشرين ولدا من ذكر وأنثي وترك لھم من ا
كل ھذا من خيرا البVد المنھوبة إذ أن أبن أبي طالب كان . ..أغنياء قومھم 

معدما فقيرا في بداية حياته وكان يعمل بأجر زھيد وكان يربط الحجر علي 
بطنه من الجوع لدرجة أنه عندما بلغ فاطمة بنت محمد خبر عزم أبيھا تزويجھا 

  ) .فقير آل أبي طالب  (منه اعترضت بحجة أنه 

  

  :وزوجاته ھن * 
  فاطمة بنت محمد - 1

  خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية - 2

  ليلي بنت معوذ بن خالد النھشلى - 3

  أم البنين بنت حزام بن خالد - 4

  أم ولد وھي أم محمد ا)صغر  - 5

  أسماء بنت عميس  - 6

  أم حبيب الصھباء التغلبية - 7

  بنت أبي العاص - 8

  أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفى - 9

  

  :خVف  أوJد أمھات شتى ولدن له* 

      -أم كلثوم الصغرى  -زينب الصغرى  -رمله الصغرى -ميمونه  -أم ھانى   

  .وجمانة -وأم جعفر  -وخديجة وأم الكرم وأم سلمة  -وأمامة  -فاطمة    

  مات مقتوJ علي يد عبد الرحمن بن ملجم *  

  

  برة عن زوجات المبشرين بالجنةم�حظة عا

  

  من الVفت للنظر أن الصحابة والمبشرين بالجنة وأوJدھم كانوا يلعبون لعبة

  الموسيقية مع نساء المدينة كما ھو واضح من عدد) أو قل ا)سرة( الكراسى 

  :زيجاتھن 

  :عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل تزوجت خمسة * 

  عبد هللا بن أبى بكر -1

  الخطاب عمر بن -2

  )أحد المبشرين بالجنة ( طلحة بن عبيد هللا  -3

  )شقيق عبد هللا بن أبى بكر ( محمد بن أبى بكر  -4

  عمرو بن العاص  -5    

  

  :أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط تزوجت أربعة *  

  زيد بن حارثة -1

  )أحد المبشرين بالجنة ( الزبير ابن العوام  -2    

  )أحد المبشرين بالجنة ( عوف عبد الرحمن بن  -3   

  عمرو بن العاص -4   

  

  :عائشة بنت طلحة بن عبيد هللا تزوجت ثVثة * 

  عبد الرحمن بن أبى بكر -1    

  مصعب بن الزبير بن العوام -2    

  عمر بن عبيد هللا -3    

  :أم كلثوم بنت على تزوجت ثVثة * 

  عمر بن الخطاب -1

  ار بن أبى طالبعون بن جعفر الطي -2         

  محمد بن جعفر الطيار بن أبى طالب -3         

  :أم اسحق بن طلحة تزوجت ثVثة * 

  الحسن بن على بن أبى طالب -1          

  الحسين بن على بن أبى طالب -2          
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  محمد بن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن أبى بكر -3          

  

  :أسماء بنت عميس تزوجت ثVثة * 

  جعفر الطيار بن أبى طالب -1

  أبى بكر الصديق -2         

 على بن أبى طالب -3         

  

  الباب الرابع

  

  ھل محمد نبي هللا ؟

      

نري أنه من واجبنا …ھذا ما سنتناوله بالبحث في ھذا الباب ولكن قبل أن نبدأ 
علي القيادة  أن ننوه ألي حقيقة ھامة وھي أن عVمات النبوة تتجاوز كثيرا القدرة

وبVغة الحديث والمھارات العسكرية فھذه الصفات قد توافرت في رجال 
لكن J .. كثيرين عبر التاريخ من أمثال ا<سكندر ا)كبر ونابليون وغيرھما 
  .يستطيع أي عاقل أن يدعى أنھم كانوا من ا)نبياء الذين أوحى هللا لھم 

  

  ھل تنبأ الكتاب المقدس عن محمد ؟-1

       

فيما بعض . يعتقد أصدقاؤنا المسلمون أن ھناك نبوات عن محمد في التوراة  
  :آيات التوراة التي يشيرون إليھا وردودنا عليھا 

  

   18 - 15:  18تثنية  -أ 

له تسمعون حسب كل . يقيم لك الرب إلھك نبيا من وسطك من أخوتك مثلي " 
 Vجتماع قائJأعود أسمع صوت ما طلبت من الرب إلھك في حوريب يوم ا J
قد " قال لي الرب . الرب إلھي وJ أري ھذه النار العظيمة أيضا لئV أموت 

احسنوا في ما تكلموا أقيم لھم نبيا من وسط أخوتھم مثلك وأجعل كVمي في فمه 
  " .فيكلمھم بكل ما أوصيه به 

من سورة  157يعتقد بعض المسلمين أن ھذه نبوة عن محمد كما في اrية 
  :ھذه J يمكن أن تكون نبوة عن محمد لعدة أسباب . اف ا)عر

إصحاح ( من نفس ا<صحاح  2بدليل اrية " اليھود " معناھا " أخوته "  - 1
والكVم ھنا عن سبط Jوى ." …فV يكون له نصيب في وسط  أخوته ) "  18

.  

  

الرب  إذا كان الكVم عن غير أخوة من أسباط إسرائيل ا)خرى ، لماذا يقيم - 2
  !لليھود نبيا من خارج أسباطھم بل ومن أعدائھم؟

  

أنظر ا<صحاح السابق مباشرة . حتى ملوك إسرائيل كانوا كلھم من اليھود  - 3
فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلھك من وسط أخوتك تجعل عليك " 

  " ملكا J يحل لك أن تجعل عليك رجV أجنبيا ليس ھو أخاك 

  .لم يكن لليھود ملكا من غير اليھود بطول تاريخھم كله ) .  15:  17تثنية ( 

  

ليت إسماعيل يعيش : " وقال إبراھيم { "  19 - 18:  17نقرأ في تكوين  - 4
بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعوا اسمه أسحق وأقيم : " فقال هللا " أمامك 

  " .عھدي معه عھدا أبديا لنسله من بعده 

المسلمين من نسل إسماعيل وليس من نسل أسحق ، وبالتالي محمد باعتراف 
  . فإن عھد هللا ا)بدي ليس له 

  

  : ينطبق تماما على المسيح  18 - 15:  18الحديث في تثنية  - 5

)ني J أتكلم من نفسي لكن الرب الذي " فھو من سبط يھوذا وھو الذي قال  -
   49:  12يوحنا "   أقول وبماذا أتكلم أرسلني ھو أعطاني وصية ماذا

   44:  4ويوحنا  11:  21ومتي  57:  13أنظر متي . وھو نبي  -

وھو مثل موسى )نه عاين هللا وجھا لوجه وأيده هللا باrيات والمعجزات مثله  -
  .وھذا J ينطبق على محمد . 

   

ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى "  12 - 10:  34نقرأ في تثنية  - 6
ه الرب وجھا لوجه في جميع اrيات والعجائب التي أرسله الرب الذي عرف

ليعملھا في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه وفي  كل اليد 
  ".الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعھا موسى أمام جميع إسرائيل 
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واضح من اrيات السابقة التي يختتم بھا سفر التثنية آخر أسفار موسى الخمسة  
أن مواصفات النبي الذي يكون  مثل موسى تشمل معرفة الرب وجھا لوجه 

  .والتأييد باrيات والعجائب 

فلما جاءكم الحق من عندنا قالوا لوJ أوتي مثل ما ( ونقرأ في صورة القصص  
  )أوتي موسي أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران يظھرا 

  ) . 47قصص ( 

  

  rية أن المشركين كانوا يتوقعون أن يجري محمد آيات يتضح من ھذه ا
كيف . وعجائب مثل موسى ولكنه لم يستطع وتذرع بأنه ليس إJ بشير ونذير 

  إذا يكون محمد مثل موسى ؟ 

  

" يقول بطرس الرسول مشيرا إلي المسيح  22:  3في سفر أعمال الرسل  - 7

من أخوتكم له تسمعون في فإن موسى قال ل�باء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب 
  ".كل ما يكلمكم به 

  

)نكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم " يقول المسيح  46:  5في إنجيل يوحنا  - 8
  ".تصدقونني )نه ھو كتب عني 

  

ھذا ھو " يقول أستفانوس عن المسيح  37:  7في سفر أعمال الرسل  - 9
ھكم من أخوتكم له تسمعون موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلى سيقيم لكم أل

. "  

  

ثم ابتدأ من موسى ومن جميع " نقرأ عن المسيح  27:  24في إنجيل لوقا  - 10
  ".ا)نبياء يفسر لھم ا)مور المختصة به في جميع الكتب 

  

ليس أحدا رأى " يتحدث المسيح عن نفسه ويقول  46: 6في إنجيل يوحنا  - 11
  ". rب اrب إJ الذي من هللا ھذا قد  رأى ا

  .J يستطيع أحد أن يدعى أن محمدا رأى اrب 

  

   2:  33تثنية  -ب 

  ".جاء الرب من سيناء وأشرق لھم من سعير وت\) من جبل فاران " 

يقول بعض أصدقائنا من المسلمين أن ھذا العدد يتحدث عن ثVث زيارات   
ن فاران للرب واحدة من سيناء لموسى والثانية من سعير للمسيح والثالثة م

  :وللرد نقول . لمحمد 

 Jسعير تبعد عن فلسطين مئات ا)ميال : أو.  

فاران في شمال شرق سيناء قرب جنوب فلسطين وتبعد عن مكة مئات : ثانيا 
  .ا)ميال 

العدد يتحدث عن مجيء الرب ومجيء الرب يكون بعشرة آJف مVك : ثالثا 
  .وليس عشرة آJف جندي يحمل سيفا في يده 

ھذا العدد يأتي ضمن إصحاح كامل يبارك فيه موسى كل أسباط : رابعا
إسرائيل ، فكيف يحتوي على تنبؤ عن أعداء اليھود الذين سوف ينصبون لھم 

  !المجازر فى يثرب ويسبوا  نساءھم وأطفالھم ؟

  

   3:  3حبقوق  -ج 

هللا جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران جVله غطى السموات وا)رض " 
  ".من تسبيحه  امت\ت

  :ھذه ليست نبوة عن محمد ل\سباب اrتية 

  .فاران تبعد مئات ا)ميال عن مكة  - 1

واضح جدا أن الكVم ھنا عن . اrية تقول جVله غطى السموات وا)رض  - 2
  !!فھل محمد ھو هللا ؟. هللا وليس عن إنسان 

  

   5 -3:  45مزمور  -د 

Vلك وبھاؤك وبجVلك اقتحم اركب من تقلد سيفك علي فخدك أيھا الجبار ج" 
أجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء 

  ".تحتك يسقطون . الملك 

)ن محمد ھو نبي السيف يعتقد بعض أصدقائنا من المسلمين بأن ھذه ا)عداد 
  ح أنيوض)  6عدد ( وللرد نقول أن العدد التالي مباشرة . تتنبأ عن محمد 

  " كرسيك يا{ إلي دھر الدھور قضيب ملكك " المخاطب ھنا ھو هللا إذ يقول 

  .J أعتقد أن ھناك مسلم عاقل يؤمن بأن محمد ھو هللا 

من ا<صحاح  8ھذا يتحدث بوضوح كامل عن المسيح إذا قارناه بعدد  6عدد 
ا هللا إلي وأما عن اJبن كرسيك ي: " ا)ول للرسالة إلي العبرانيين الذي يقول 

  ".قضيب استقامة قضيب ملكك . دھر الدھور 
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   7:  21إشعياء  -ه 

" ركابا أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال فأصغي إصغاءا شديدا  ىفرأ"

.  

يعتقد بعض أصدقائنا المسلمين أن ركاب حمير إشارة إلي المسيح  وركاب   
اب يتحدث عن سقوط للرد نقول أن ھذا الجزء من الكت. جمال إشارة ألي محمد 

سقطت سقطت بابل وجميع …: " الذي يقول  9بابل كما ھو واضح من عدد 
  ا<شارة إلي الفرسان " تماثيل آلھتھا المنحوتة كسرھا إلي ا)رض 

  . والحمير والجمال ھو لبيان الوسائل المتعددة Jنتشار خبر سقوط بابل 

  .ليس في ھذا أي إشارة الي موسى أو المسيح أو محمد 

  

   11:  3متي  -و 

 " Vأنا أعمدكم بماء التوبة ولكن الذي يأتي بعدي ھو أقوي مني الذي لست أھ
  " .أن أحل سيور حذاءه ھو سيعمدكم بالروح القدس ونار

يعتقد بعض أصدقائنا المسلمين أن يوحنا المعمدان J يشير ھنا إلي المسيح )ن 
ر إلي نبي آخر يأتي بعد المسيح وبالتالي فإنه يشي. المسيح كان معاصرا ليوحنا 

  : وللرد نقول . وھو محمد 

 Jصوت صارخ في البرية أعدوا طريق " المعمدان قال عن نفسه أنه : أو
وذلك )ن مھمته إعداد الطريق . من نفس ا<صحاح  3في عدد " الرب 

  .<رسالية المسيح الكبرى 

J يعتقد " .س ونار ھو سيعمدكم بالروح القد: " تقول  3نھاية عدد : ثانيا 
  . مؤمن عاقل أن محمد عمد أحدا 

الذي رفشه بيده وسينقي بيدره :  " يقول )  12عدد ( العدد التالي مباشرة : ثالثا 
وھذا  إشارة ". ويجمع إلي قمحه ألي المخزن وأما التبن فسيحرقه بنار J تطفأ 
طبعا . ه القرآن لمجيء المسيح الثاني ليدين ا)حياء وا)موات وھو ما يعترف ب

  . ھذه ليست نبوة عن محمد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھل الفار قليط ھو محمد ؟
    

  :جاء في السيرة النبوية 7بن ھشام ما يلي 

تبشير يحنس الحواري ( صفة رسول هللا صلي هللا عليه وسلم من ا<نجيل 
  ) :برسول هللا صلي هللا عليه وسلم 

عما كان وضع عيسى بن مريم فيما وقد كان ، فيما بلغني : قال أبن إسحاق 
جاءه من هللا في ا<نجيل )ھل ا<نجيل من صفة رسول هللا صلعم ، مما أثبت 
يحنس الحواري لھم ، حين نسخ لھم ا<نجيل عن عھد عيسى بن مريم عليه 

من أبغضني فقد أبغض الرب ، : السVم في رسول هللا صلعم إليھم أنه قال 
ائع لم يصنعھا أحد قبلي ، ما كانت لھم خطيئة ولوJ أني صنعت بحضرتھم صن

، ولكن من اrن بطروا وظنوا أنھم يعزونني ، وأيضا للرب ، ولكن J بد من 
فلو قد جاء . أنھم أبغضوني مجانا ، أي باطV : أن تتم الكلمة التي في الناموس 

الذي روح القدس ، ھذا ) و(المنحمنا ھذا الذي يرسله هللا إليكم من عند الرب ، 
من عند الرب خرج ، فھو شھيد علي وأنتم أيضا ، )نكم قديما كنتم معي في 

  .لكيما J تشكوا : ھذا قلت لكم 

البرقليطس ، صلي هللا عليه : وھو بالرومية : محمد ) : بالسريانية(والمنحمنا 
  ) .السيرة النبوية . (وآله وسلم  

  

المسلمين في جدالھم  لھذا السبب وبسبب ما ورد في سورة الصف يدعي بعض
الوارد ذكره في إنجيل يوحنا " أي الروح القدس " مع المسيحيين أن الفارقليط 

  :ويشيرون الي بعض اrيات الكتابية التي أبرزھا " محمد"ھو 

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من ا)ب فيعطيكم معزيا "
ق الذي J يستطيع العالم أن آخر ليمكث معكم إلي ا)بد، روح الح) فارقليطا(

  يقبله )نه J يراه وJ يعرفه وأما أنتم فتعرفونه )نه ماكث معكم ويكون فيكم                    
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  )  17 - 15:  14يوحنا (  

الروح القدس الذي سيرسله ) الفارقليط(بھذا كلمتكم وأنا عندكم ، وأما المعزي " 
          "        بكل ما قلته لكم  اrب باسمي فھو يعلمكم كل شئ ويذكركم

   )26 – 25:  14يوحنا ( 

الذي سأرسله أنا إليكم من اrب ، روح الحق ) الفارقليط(ومتي جاء المعزي "
”    الذي من عند اrب فھو يشھد لي ، وتشھدون أنتم أيضا )نكم معي من ا<بتداء

  ) 27 - 26:  15يوحنا ( 

  

أن أنطلق )نه إن لم أنطلق J يأتيكم المعزي ولكني أقول الحق إنه خير لكم "
).  7:  16يوحنا ".                 ( ولكن إن ذھبت أرسله إليكم ) . الفارقليط(

وقد تناول علماء المسلمين من قدامي ومحدثين وعلي رأسھم أبن تيمية في 
  ، وأبن قيم الجوزية في كتابه " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "كتاب 

ھذه اrيات بالدراسة " . ھداية الحيارى في الرد علي اليھود والنصارى  "
ھو محمد ، وأن الماكث معھم إلي ا)بد ھي ) الفار قليط ( زاعمين أن المعزي 

الرسالة ا<سVمية التي J تتسخ وJ سيما أنھا حسب رأيھم ، آخر الرساJت 
  . وأكملھا 

يقة ا<لھية ، وتصحيحا لمسار خاطئ فكان J بد ، والحالة ھذه ، وخدمة للحق
غلب علي عقول المسلمين الذين تواترت إليھم ھذه التأويVت أن نعرض لھذا 
الموضع كما نصت عليه أسفار الكتاب المقدس وJ سيما ا)ناجيل ، لعلنا نسعف 

  أصحاب العقول المتطلعة إلي المعرفة اليقينية علي اكتشاف الحقيقة 

في ظني أن نعرض لھا لنسترعي انتباه القراء المسلمين الھامة ، التي J بد  
الذين لم يطلعوا علي وجھات النظر المسيحية ، وإنما اقتفوا من غير تبصر 
خطي علمائھم المسلمين الذين أخفقوا في إدراك المعاني الحقيقية لھذه اrيات 

حقا عن  البينات ، في محاولة فاشلة منھم للبرھنة عن أن الكتاب المقدس قد تنبأ
وكان الغرض ا)ساسي من ھذا التأكيد ھو إضفاء صفة " . محمد"مجيء 

الشرعية علي مؤسس ا<سVم كأحد ا)نبياء أولي الزم ، وعلي صحة نبوته 
وسنحاول في ھذه الدراسة الموجزة أن نثبت . ورسالته في عيون أھل الكتاب 

بإيراد الحقائق  بطVن ھذه الدعوة ، ليس علي أساس عاطفي أو تھجمي ، إنما
  .الصادقة 

  

ھناك ث�ثة دواع رئيسية فرضت علي علماء المسلمين المجاھرة بمثل ھذه  
  :المزاعم والتأكيد علي أن الكتاب المقدس قد تنبأ بمجيء محمد 

  

 Gتدعي أن محمد قد ذكر اسمه في ا<نجيل ، )  6:  61()ن سورة الصف : أو
إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل { :وزعموا أن عيسى أبن مريم قد قال 

إني رسول هللا إليكم مصدقا بما يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي 
  .}اسمه أحمد فلما جاءھم بالبينت قالوا ھذا سحر مبين 

  

إن المسلمين يؤمنون بأن كV من الكتاب المقدس والقرآن يقران بمجيء  :ثانيا 
وات الواضحة عن مجئ المسيح والتي تحققت المسيح فالعھد القديم ملئ بالنب

بحذافيرھا في العھد الجديد ، كما نصت عليه ا)ناجيل ورسائل الرسل ، فكان 
والقرآن نفسه يشھد بأبلغ . ھذا التحقيق أبلغ شاھد علي صحة الكتاب المقدس 

غير أن اليھود .  بيان لمجيء المسيح ورسالته ، وإن كان ينفي صفته الVھوتية 
مسيحيين ينكرون وجود نبوءة واحدة أو حتى عبارة ما في التوراة أو أو ال

لھذا أنكب . ا<نجيل تنبئ بمجيء محمد أو تشير من بعيد أو قريب إلي رسالته 
العلماء المسلمون بكل اجتھاد علي البحث  بين أسفار الكتاب المقدس لعلھم 

علي  نبوءة  يعثرون علي أية نبوة تصادق علي دعواھم وتضفي صفة الشرعية
  . محمد في عيون أھل الكتاب

  

إذا صح وجود مثل ھذه النبوات ، يضحي من الواجب علي اليھود  :ثالثا 
والنصارى أن يذعنوا لرسالة محمد ويعترفوا به نبيا بل عليھم أن يعتنقوا 
ا<سVم دينا من حيث ھو ، كما يدعون ، آخر ا<عVنات ا<لھية وأكملھا 

  .س البشري وأفضلھا لصالح الجن

  

عندما نتأمل في اrيات المذكورة أعVه J بد لنا أن نتوقف عند بعض 
المصطلحات والعبارات التي من شأنھا أن تلقي أضواء علي بعض ھذه 
القضايا )نھا ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة البحث ، و)ن وجودھا أساسي في 

  .تفنيد ادعاءات العلماء المسلمين ومزاعمھم 

  

Gحي إ: أوVب"ن اصطrستنكار " وا)بوة"و " اJ المعزوين ألي هللا عرضه
ھو ا)قنوم ا)ول من الثالوث ا<لھي ، وھو أمر مرفوض " فاrب"المسلمين 
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أما المسيح " . باrب"في الVھوت ا<سVمي ، ومن التجديف أن ندعو هللا 
وقت نفسه أبن الكلمة لوجوس فھو ا)قنوم الثانى من ھذا الثالوث كما ھو في ال

أي ) الفارقليط(ھذا ھو الذي طلب من اrب أن يرسل " ا)بن " ا<نسان ،و 
  .الروح القدس الذي يشكل ا)قنوم الثالث من الثالوث ا)قدس 

  

المعزي ، المعين ، المدافع ، المشير ، وليس ) : الفارقليط(تعني لفظة  :ثانيا 
"  15: 14ارة الواردة في يوحنا أن العب. كما يزعم العلماء المسلمون " محمدا"

تتضمن حقيقة ذات مغزى )ننا إذا " معزيا آخر ) فارقليطا(وسيعطيكم 
فأن ذلك يولد مشكلة خطيرة للمسلمين ، أو " محمد"افترضنا جدJ أن معناھا 

إن كان المسيح كما يزعم المسلمون قد أنبأ بمجيء محمد : كما يقول جلكرست 
: القرآنية يجب أن تقرأ ) حسب التفسير القرآني (  بذكر ذات اسمه ، فإن اrية

  ".آخر ) محمدا(وأنا أطلب من اrب أن يعطيكم " 

        إن مثل ھذا التأويل يتعارض مع العقيدة ا<سVمية )نه يدعو إلي وجود 

  .سبق أحدھما اrخر ، وھو أمر يستنكره المسلمون أشد اJستنكار " محمدين " 

  

يض من التفسير ا<سVمي الشائع ، فإن ھذه اrيات تتفق كليا وعلي النق: ثالثا 
فالمسيح إبان حياته ا)رضية كان . مع المفھوم المسيحي لعقيدة الروح القدس 

ولكن بعد صعوده . المعزي ا)ول الذي شجع قلوب حوارييه وم\ھا بسVمه 
ھم إلي الروح القدس ليعزيھم ويمكث مع) الفارقليط(إلي السماء أرسل إليھم 

حقا لتوجب عليه أن يمكث في " محمد"ھو ) الفارقليط(فإذا كان . ا)بد
وإذا فرضنا أن ھذه العبارة . الحواريين إلي ا)بد ، وھو أمر لم يحدث قط 

تشيرالى الرسالة اJسVمية فان ذلك يعنى أن الكنيسة المسيحية ظلت من غير 
أضف إلي . دعوة ا<سVمية منذ أيام المسيح حتى ظھور ا<سVم وال) فارقليط(

ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تعترف في يوم من ا)يام بصدق نبوة محمد أو 
  .صحة دعوته 

Jقتضى علي الكنيسة ) الفارقليط(ومن الجدير بالذكر ھنا أنه لو كان محمد ھو 
  : أن تؤمن به حتى لو رفضه العالم كله ، )ن اrية تقول 

العالم أن يقبله )نه J يراه وJ يعرفه ؛ وأما  روح الحق الذي J يستطيع…"
  ) 17:  14يوحنا ".         ( أنتم فتعرفونه )نه ماكث معكم ويكون فيكم 

  .والواقع أ ن ھذا ا)مر لم يحدث في تاريخ الكنيسة 

  

خاطب السيد المسيح في اrيات المذكورة أعVه حوارييه ، فقد كان : رابعا 
حوارييه يتعرضون لھا في حقبة ھي من أشد حقب  يعالج مشكVت آتية كان

واجه الحواريون بعد صعود السيد المسيح إلي . تأسيس الكنيسة صعوبة وضيقا 
السماء ظروفا مستجدة إذ وجدوا أنفسھم طائفة فقيرة ، ضعيفة منبوذة في 

يشدد عزائمھم في ) فارقليط(مجتمع عدائي ، فكانوا أحوج ما يكونون إلي معز 
يوم " لھذا ، فقد وقف بطرس الرسول في . ام اJضطھاد الحالكة إثناء أي

وھتف في وسط ) الفارقليط ( بعد أن امت\ من الروح القدس " الخمسين 
  :الجماھير المحتشدة 

) الفارقليط( بيمين هللا وأخذ موعد الروح القدس ) السيد المسيح ( وأذ أرتفع " 

(                 " .              ونه من اrب سكب ھذا الذي أنتم تبصرونه وتسمع

  )  33:  2سفر أعمال الرسل 

فھل كان محمد ھو الروح القدس الذي سكبه السيد المسيح علي حوارييه في يوم 
  الخمسين ؟ 

  

، كما ورد علي ) الفارقليط ( عن )  27 - 26:  15يوحنا ( نقرأ في : خامسا 
  :لسان السيد المسيح 

  "ون أنتم أيضا )نكم معي من اJبتداء فھو يشھد لي وتشھد…"

يشھد للسيد ) الفارقليط ( وھذه العبارة لھا مغزاھا الھام )ننا نري ھنا أن 
المسيح ولكل ما صدر عنه من قول وفعل ومن جملتھا عقيدة ألوھيته ، وموته 

، أي الروح القدس كان مع الكلمة لوجوس ) الفارقليط ( ، وقيامته ، وذلك )ن 
كذلك يشھد . زل من حيث ھو ا)قنوم الثاني من الثالوث ا)قدس منذ ا)

. الحواريون أيضا للسيد المسيح )نھم كانوا معه من بداية خدمته ا)رضية 

ومن ھنا نري أن . وھكذا فإن السماء وا)رض تشھدان للسيد المسيح 
يكن ھو حقا الروح القدس وJ يمكن أن يكون محمدا )ن محمدا لم ) الفارقليط (

  . مع اrب والكلمة اللوجوس منذ ا)زل 

  : ف تاسكر . يقول ر

علي الرغم من عداوة العالم فإن شھادة الحق كما تجسدت في المسيح ستستمر 
الذي أرسله ) الفارقليط(معلنة كما كانت بعد صعوده ، عن طريق المعزي 

يسوع  اrب بطلب من المسيح المقام ، وعن طريق الرسل أيضا الذين كانوا مع
  .منذ بدء خدمته 
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. وشھادة الرسل ھما في الواقع شھادة واحدة )  الفارقليط(إن شھادة المعزي 

وشھادة شھود العيان علي خدمة يسوع التي أعلنت بوحي من الروح القدس لھا 
أھمية عظمى ودائمة ، )ن الرسل ھم الصلة الوحيدة بين المؤمنين الVحقين 

المعزي ا)ساسي أن J يدع ا<ضطھادات من واجب . والمسيح التاريخى 
  .والمقاومات تعيق ھذه الشھادة

  

نجد في اrيات ا)ربع المقتبسة في مستھل ھذه الدراسة أن : سادسا 
قد استخدمت " روح الحق " و " الروح القدس "و " المعزي"مصطلحات 

بصورة تبادلية في سياق أحاديث السيد المسيح وتعاليمه ، ومن الواضح أنه 
كان يتكلم عن كائن واحد مستخدما مصطلحات مختلفة وكلھا تشير إلي نفس 

  ) .الفارقليط ( الشخص 

لم يكن كائنا بشريا بل روحا مع أن السيد المسيح قد ) الفارقليط ( ومن البين أن 
) الفارقليط" (الروح القدس " استخدم صيغة المذكر في كل مرة أشار فيھا إلي 

لغريب ، فإن ا)سفار المقدسة والقرآن نفسه قد أشارت ولم يكن ھذا با)مر ا. 
جميعھا إلي هللا بصيغة المذكر في كل مرة ورد اسمه في سياق النص ، علما 

  .أن هللا كما ھو واضح من الكتب المقدسة ھو روح وليس كيانا ماديا 

ولكن كل ما أشرنا أليه سابقا ليس سوي لمحة عابرة عن الحقيقة كم تجلت بكل 
ولكي تكتمل الصورة في أذھاننا . في كتاب هللا الصادق ا)مين وضوح 

أي الروح القدس ، J بد لنا عن البحث في أصل ) الفارقليط (ونستوعب طبيعة 
ھذه الكلمة كما وردت في النص ا<نجيلي ، Jستكشاف ما ھي وظائف الروح 

  .القدس كما أثبتھا السيد المسيح نفسه

في أصلھا إلي اليونانية كما كانت شائعة في   paracletosتعود ھذه اللفظة 
وقد وردت في جميع مخطوطات إنجيل يوحنا . عصر السيد المسيح وحواريه 

  المعزي ،: السابقة لظھور ا<سVم بقرون علي ھذه الصيغة ، ومعناھا 

المشير ، المدافع ، وطبعا الروح القدس ، وروح الحق ، وليس كما يدعي 
الشھير ، : ومعناھا    periklutosلي صيغة المسلمون أنھا وردت ع

  .المعروف ، المحمود، المجيد، النبيل، الممتاز

  . The Classic Greek   ,Dictionary by George R. Berryراجع (  

        ( Published by Follet Publishing Co -  Chicgo II 1956   

  

بمعنى آخر أنھا Jيمكن   .أى أن ھذه اللفظة ھى صفة ولم تستخدم قط كإسم علم
أن تكون إسما لعلم كما عربھا المسلمون وزعموا أنھا تشير ألى صاحب الدعوة 

كإسم علم بل " محمود"أو " محمد " وليست " أحمد" فھى ليست .  ا<سVمية
ثم لو صح .  صيغة صفة كقولنا رجل شھير أو معروف أو محمود الخصال

لن يجيبك " أحمد" )نك إن ناديت " محمدا " ليس " أحمد "  أنھا إسم لعلم فإن 
فعملية .  مع أنھما مشتقان من نفس الجذر" أحمد " بل من اسمه " محمد " 

بدJ من    Periklutosالتعريب التى قام بھا المسلمون حين استخدموا لفظة 
ھى إقحام وانتحال على اللغة ، الھدف منھا   Paracletosاللفظة الحقيقية 
أحمد " إن القول أن .  مد با<ستناد إلى نبوات كتابية كما يدعونتأصيل نبوة مح

J مبرر " محمد" إلى " أحمد" )ن تحويل .  عملية إنتحالية" محمد " ھو " 
التى استخدمھا السيد     Paracletosكما أنه J أصل له فى لفظة .  لغوى له

نربأ بأصحاب  ونحن فى الواقع.  المسيح فى مختلف إشاراته إلى الروح القدس
العقول المفكرة من أصدقائنا المسلمين أن يعصف بھم التعصب فيغشى رؤياھم 

  .  ويحول بينھم وبين الوقوف عند الحق ا<لھى

ھذه لم ترد فى    Periklutosونود ھنا أن نؤكد لكل المسلمين قاطبة أن لفظة 
ة أية مخطوطة من مخطوطات العھد الجديد فى أى عصر من العصور السابق

ھذه حقيقة على جميع علماء المسلمين أن .  لظھور ا<سVم أو التالية له
يدركوھا ويفوھا حقھا من البحث والدرس ، بل إننا نحث المتشككين منھم أن 
يعنوا بدراسة المخطوطات القديمة لzطVع على صحة ھذه الوثائق بأنفسھم 

كما أشار إليه ) ارقليط الف( إن .  شأن الباحثين المدققين من العلماء المخلصين
إنجيل يوحنا، ھو الروح القدس أى ا)قنوم الثالث من الثالوث ا)قدس ، ولم 
يحدث قط أن زعم محمد أنه ھو الروح القدس ، )ن الروح القدس طبقا للنص 

ومن حيث أن .  القرآنى و الحديث ھو المVك جبرائيل حامل الوحى
القدس ، قد استخدمت بصورة  مصطلحات معز ، ومعين ، ومشير ، و الروح

تبادلية فى النصوص ا<نجيلية كما أشرنا سابقا ، أصبح لزاما علينا أن نقتبس 
لنرى أن كانت ھذه ) الفارقليط ( أھم اrيات التى تبرز لنا بوضوح وظائف 

  .  الوظائف تنطبق على شخص محمد

  فى مي�د المسيح  -ا

يحل عليك وقوة ) الفارقليط ( س الروح القد:  " قال المVك لمريم العذراء 
  ) .  34: 1لوقا " . ( العلى تظللك فكذلك المولود منك يدعى إبن هللا 
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المحمد يحل عليك وقوة : " لنقرأ ھذه اrية كما يريدنا المسلمون أن نقرأھا 
  " . …العلى إلخ

ھو الذى حل على مريم فحبلت بالسيد المسيح ، وكان المولود " محمد" أكان 
بن هللا ؟  وھل مثل ھذا الكVم مما يقبله العقل ويتفق مع ما نعرفه من منھا إ

الحقائق التاريخية الموثوق بھا، فمحمد لم يكن فى عالم الوجود فى زمن مولد 
السيد المسيح أو حين حل الروح القدس على مريم ، حتى لو طبقنا لفظة 

Periklutos    وليس Paracletos   ية عينھاrعلى ا.  

  مودية يسوعمع -ب

يسوع المسيح مقبV إليه من بعيد ھتف ) يحيى ( عندما شاھد يوحنا المعمدان 
أنا أعمدكم .  " فى وسط الجماھير التى ازدحمت حوله على شاطئ ا)ردن

بماء للتوبة ولكن الذى يأتى بعدى ھو أقوى منى الذى لست أھV أن أحل حذاءه 
: 1، مرقس  11:  3متى  " .  ( ارون) الفارقليط ( ھو سيعمدكم بالروح القدس 

  ) .  34 - 29:  1يوحنا ( ، راجع أيضا )  16: 3، لوقا  8

            أو " المحمد" الواردة فى اrية بلفظة ) الفارقليط ( فلو استبدلنا لفظة 

ھو " ، فإن نص اrية يكون  Periklutosأى " باحمد " أو " المحمود" 
  .ونار إلخ " أحمد " أو " حمودالم" أو " بالمحمد " سيعمدكم 

فھل لمثل ھذه العبارة  مھما حاولنا أن نتVعب فى تأويلھا أى معنى منطقى ؟  
  أو J يتناقض ھذا الكVم مع العقيدة ا<سVمية ذاتھا والتعاليم القرآنية؟ 

  : فى سياق معمودية السيد المسيح) 22: 2لوقا ( ونقرأ أيضا فى إنجيل 

بھيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت ) الفارقليط ( القدس ونزل عليه الروح " 
 Vأنت ابنى الحبيب بك سررت : من السماء قائ  . "  

       أو " المحمد " باسم ) الفارقليط( لنسبتدل مرة أخرى لفظة الروح القدس 

  أو " المحمود" أو " المحمد " ونزل عليه : " ونقرأ" أحمد " أو " المحمود " 

  " .يئة جسمية مثل حمامة بھ" أحمد " 

إن أى طالب Jھوت أو دارس للدين غير متحيز يجد أن مثل ھذا التفسير 
مخالف للمنطق ، وJ سيما أن معمودية السيد المسيح حدثت قبل ظھور محمد 
بأكثر من خمسة قرون  ، لھذا يتعذر على ذوى العقول النيرة أن يتقبلوا مثل 

  .  ھذا التعليل

  

  بالروح القدسإمت�ء  يسوع -ج

  : 1:  4ورد فى إنجيل لوقا 

  ) " .الفارقليط ( أما يسوع فرجع من ا)ردن ممتلئا من الروح القدس " 

  :لنحاول أن نقرأ ھذه اrية على ضوء المعطيات ا<سVمية 

        أو " المحمود " أو " المحمد" أما يسوع فرجع من ا)ردن ممتلئا من " 

  . مثل ھذا التأويل يصح فى تفسير ھذه اrية  أحكم بنفسك إن كان" أحمد" 

:  و يمكن أن يقال الشئ نفسه عن الشھيد استفانوس فى لحظات حياته ا)خيرة 

  ) " الفارقليط ( أما ھو فشخص إلى السماء وھو ممتلئ من الروح القدس " 

  ) .   55:  7أعمال الرسل ( 

كان ممتلئا من " يحيى " ويؤكد لنا الكتاب المقدس أيضا أن يوحنا المعمدان 
فھل كان يوحنا )  15: 1يوحنا ( من بطن أمه ) الفارقليط( الروح القدس 

؟ إن أى إنسان " أحمد " أو " المحمود" أو " المحمد " المعمدان ممتلئا من 
يتمتع بعقل سليم Jيمكنه أن يؤول ھذه اrيات تأويVت غير معقولة كما يدعو 

  .إليھا أصدقاؤنا المسلمون 

  

  فى يوم الخمسين -د

لكنكم ستنالون " أن السيد المسيح قال لحوارييه  8:  1نقرأ فى سفر ا)عمال 
عليكم وتكونوا شھودا لى فى أورشليم ) الفارقليط ( قوة متى حل الروح القدس 

  " وفى كل اليھودية والسامرة والى أقصى ا)رض

" أحمد " أو " ودالمحم" أو " المحمد " لنتابع إستبدال لفظة فارقليط باسم 

" ا)حمد"أو " المحمود " أو " المحمد " لكنكم ستنالون قوة متى حل " ونقرأ 

  ".عليكم 

حقا على حواريى السيد المسيح فى يوم الخمسين ؟ وھل ھو " محمد" ھل حل 
  روح القوة ا<لھية الذى وعد به السيد المسيح حوارييه قبل صعوده؟

سيح كان يخاطب آنئذ حوارييه الذين عاشوا تذكر ياقارئى العزيز أن السيد الم
قبل مولد محمد بما يزيد عن خمسة قرون ، فأية صلة بين ھذا الفارقليط الذى 

  حل عليھم وبين محمد؟ 

  : ونقرأ أيضا فى نفس ا<نجيل

و أبتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى ) الفارقليط ( وامت\ الجميع من الروح القدس " 
  ) .  4: 2أعمال الرسل " ( قواكما أعطاھم الروح أن ينط

  : لنحاول قراءة ھذا النص حسب التأويل ا<سVمى
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وابتدأوا يتكلمون " أحمد" أو " المحمود " أو " المحمد " وامت\ الجميع من " 
" أن ينطقوا" أحمد " أو " المحمود " أو " المحمد " بألسنة أخرى كما أعطاھم 

  ) . 4:  2أعمال الرسل ( 

مھما كدحنا الذھن فإننا نجد أنفسنا أمام لغة أو تعبير من الكVم أى لغو ھذا؟ ف
يقوم على تعليل باطل من أساسه ، فمحمد ليس روحا ليحل على الحواريين ، 
ويم\ھم ويعلمھم لغات وألسنة غريبة عنھم ، فھو نفسه إبان حياته لم يكن 

والتى  يعرف سوى العربية ، فكيف به يلقنھم شتى اللغات التى نطقوا بھا
  وردت فى نفس ھذا ا<صحاح؟ 

   31:  4يقول الوحى المقدس فى سفر ا)عمال إصحاح 

ولما صلوا تزعزع المكان الذى كانوا مجتمعين فيه، وامت\ الجميع من الروح "
  "  …) الفارقليط ( القدس 

لنطبق القاعدة السابقة عينھا ، فھل نفھم من ھذه اrية أن الحواريين قد امت\وا 
  The Periklutos؟ أى من " أحمد " أو " المحمود " أو" المحمد " من حقا 

 

  معمودية المؤمنين -ه

أمر السيد المسيح حوارييه ، ومن خVلھم الكنيسة على مر العصور أن يعمدوا 
 Vالمؤمنين باسمه قائ:  

  إ ذھبوا و تلمذوا جميع ا)مم وعمدوھم باسم اrب واJبن والروح القدس " 

  ).   19:  28متى ) " ( يطالفارقل( 

من الجلى أن السيد المسيح ھنا لم يكن يتحدث عن كائن مادى ، بل عن ا)قنوم 
الثالث من الثالوث ا)قدس ، )نه J معنى إطVقا لھذه اrية لو قرأناھا على ھذا 

  : النحو

  أو " المحمود" أو " المحمد" إذھبوا و تلمذوا جميع ا)مم وعمدوھم باسم " 

  " . د أحم" 

إن مثل ھذا اJدعاء باطل من أساسه )نه لم يكن ھناك زمن فى تاريخ الحركة 
ا<سVمية منذ نشأتھا حتى اrن ، مارس فيھا محمد و المسلمون من بعده 
فريضة المعمودية ، كما أن محمدا نفسه لم يدع قط أنه ا)قنوم الثالث من 

لمسلمين جواب عن ھذا وJ أدرى إن كان لدى علماء ا.  الثالوث ا)قدس 
  .  الموضوع

  : 44:  10ونطالع أيضا فى سفر أعمال الرسل 

على جميع ) الفارقليط ( فبينما بطرس يتكلم بھذه ا)مور حل الروح القدس " 
  " .الذين كانوا يسمعون الكلمة

  أو" المحمود" أو " المحمد" فھل كان الروح الذى حل عليھم جميعا 

حرف عن جادة الصواب حين نتجاھل ا<عVن ا<لھي ولشد ما نن.  ؟ " أحمد"  
  . البين ، فنضل ونضل

  :وعندما ظھر السيد المسيح لحوارييه بعد قيامته المباركة من ا)موات

  ) ". الفارقليط ( إقبلوا الروح القدس : نفخ وقال لھم " 

  ) .  22: 20إنجيل يوحنا ( 

) الفارقليط ( لروح القدس وكان ھذا إعدادا لھم ليوم الخمسين الذى حل فيه ا

كائنا ماديا كمحمد لما كانت ھناك حاجة إلى ) الفارقليط ( فلو كان . عليھم
عملية النفخ كرمز لروحانية الفارقليط ، وإنى أرى أنه خير لفقھاء المسلمين أن 

 . يعيدوا النظر فى تأويVتھم لعلھم يھتدون

  الخطيئة التى Gتغتفر -و

Vتغتفر ، فإن التجديف على الروح القدس كما أن الشرك فى ا<سJ م خطيئة   

 2ولوقا  32:  12فى المسيحية خطيئة Jتغتفر ، فقد ورد فى متى ) الفارقليط ( 

  : ما يلى 15: 

يغفر له ، وأما من قال كلمة ) أى المسيح ( ومن قال كلمة على ابن ا<نسان " 
فى ھذا العالم وJ العالم فلن يغفر له J ) الفارقليط" ( الروح القدس " على 
  .اrتى

" أو " المحمود " أو " المحمد " باسم ) الفارقليط ( فلو استبدلنا الروح القدس 

، فھل يكون كل من جدف على ھذا ا<سم ثم رجع عن تجديفه قد ارتكب " أحمد
خطيئة Jتغتفر، واستوجب عذاب اrخرة ؟ يكون التجديف على الروح القدس 

ح هللا ، كوصفه مثV بروح شيطانية مصدرھا إبليس ، من حيث ھو ذات رو
وھذا بالفعل ما عمد إليه اليھود عندما اتھموا المسيح أنه قد أمر ا)رواح 

  . الشريرة أن تخرج من أجساد المسكونين بقوة الشيطان 

أو الروح القدس Jيمكن أن ) الفارقليط ( لھذا كما يتضح لنا ، أن المعزى أو 
  . )ن المبدأ ذاته فى أساسه مخالف للعقيدة ا<سVمية  " .محمدا" يكون 

  

  الملقن ھو الروح القدس  -ك
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قام السيد المسيح قبيل موته وقيامته وصعوده إلى السماء بإعداد الحواريين لكل 
طارئ ، فقد أنبأھم بأنھم سيكابدون العذاب ويتعرضون إلى القتل وا<ضطھاد 

  . وآJم السجون من أجل اسمه

قة أن كل الحواريين باستثناء الرسول يوحنا قد استشھدوا من أجل رسالة والحقي
ا<نجيل ، حتى الرسول بولس الذى كان ألد أعداء المسيحية قبل إھتدائه قد نفذ 

  : قال لھم السيد المسيح.  فيه حكم الموت

فمتى ساقوكم ليسلموكم فV تعتنوا من قبل بما تتكلمون وJ تھتموا ، بل مھما " 
   تم فى تلك الساعة فبذلك تكلموا )نكم لستم المتكلمين بل  الروح القدس أعطي

  ) . 11:  13إنجيل مرقس ) " ( الفارقليط ( 

  .  12 - 11:  12وورد أيضا فى إنجيل لوقا  

ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسVطين فV تھتموا كيف أو بما " 
يعلمكم فى تلك الساعة ) الفارقليط ( تحتجون أو بما تقولون )ن الروح القدس 

  " .ما يجب أن تقولوه

  : يطالعنا قول السيد المسيح لحوارييه  20:  10ثم إذا رجعنا إلى إنجيل متى 

    "الذى يتكلم فيكم) الفارقليط ( )ن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم " 

  :تنبر ھذه اrيات عن ثVث حقائق أساسية 

Jيمكن أن يكون محمدا )نه لم يكن قد ولد بعد) يط الفارقل( إن : أوJ ھنا .  

إن السيد المسيح كان يوجه كVمه إلى حوارييه الذين ھم فى مجتمع وثنى : ثانيا
.  كالمجتمع الرومانى أو من ا)وساط اليھودية المعادية لرسالة المسيح وإنجيله

ية ومن أجل ولقد استشھد ھؤJء الحواريون حقا فى سبيل العقيدة المسيح
  . المسيح 

إن المعلم والملقن الذى كان يوحى إلى الحواريين بما يتكلمون به أمام : ثالثا
الرؤساء والملوك والسVطين ھو الروح القدس ،اذ كانوا Jبد أن يواجھوا 

والذى ليس له عVقة J بمحمد وJ بأى ) بالفارقليط ( الموت من أجل إيمانھم 
لم يكن موجودا فى زمن الحواريين ، كما أن السيد أنسان آخر ، فمحمد نفسه 

أى روح هللا بالذات ، فھل " روح أبيكم " المسيح يؤكد أن الروح القدس ھو
  كان محمد ھو روح اrب ، ا)قنوم ا)ول فى الثالوث ا)قدس ؟ 

  

  الروح القدس ھو روح الحق  -ل

ح ، فالذاكرة كان الحواريون فى أشد الحاجة لمن يذكرھم بكل تعاليم المسي
ا<نسانية مھما بلغت من قوة الحافظة تعجز عن تذكر كل ما تلقنته من تعاليم 

طوال ثVث سنوات ونصف ، وھى سنوات مفعمة با)حداث الجليلة ، 
لھذا .  والشروحات والنبؤات والتعاليم التى نطقت بھا أقدس شفتين منذ الخليقة 

لھم ليعلم ويذكر ويرشد كان Jبد من حلول الروح القدس الموحى والم
الحواريين ليكون كل ما يصدر عنھم من تعليم وكتابة ھو من وحى إلھى مباشر 
وليس من صنع البشر ؛ فV يمكننا القول ھنا أن ما جاء فى ا<نجيل من سيرة 
السيد المسيح وتعاليمه ھو مماثل ل\حاديث ا<سVمية )ن ا)حاديث ا<سVمية 

س بل ھى مجموعة أخبار وأقوال تواترت على ليست من وحى الروح القد
ألسنة الصحابة منسوبة فى أصلھا إلى صاحب الدعوة ا<سVمية أما ا)ناجيل 
فكل ما ورد فيھا ھو وحى إلھى مصدره الروح القدس  لھذا جاءت ا)ناجيل 

تأملوا فيما .  وإرشاده ) الفارقليط ( والرسائل كلھا مكتوبة بإلھام الروح القدس 
  : السيد المسيح على مسامع الحواريين قاله 

الذى ) الفارقليط ( بھذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزى الروح القدس " 
  " سيرسله أبى باسمى ، فھو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم 

  ) . 26:  25إنجيل يوحنا ( 

 "المعزى" من الواجب ھنا أن نVحظ كيف استخدم السيد المسيح مصطلحى 

" وأما المعزى ، الروح القدس " بصورة تبادلية عندما قال " الروح القدس"و

الروح " و" المعزى" إذ يتضح بطريقة جازمة أن السيد المسيح لم يفرق بين 
  . )نھما حقا واحد" القدس 

لھذا فمن الجلى أن الموعود به فى ھذه اrيات التى اقتبسناھا من إنجيل يوحنا  
وليس محمدا ، وإن ) الفارقليط ( سة ھو الروح القدس فى مستھل ھذه الدرا

تأويVت إبن تيمية ومن حذا حذوه ، ليست سوى تصورات باطلة يجب إعادة 
  . النظر فيھا وتصحيحھا

بروح الحق ، وكذلك أيضا فى ) الفارقليط ( دعى  17 - 15:  14وفى يوحنا 
  :ح من نفس ا<نجيل إذ يقول السيد المسي 27 - 26:  15إصحاح 

الذى سأرسله أنا إليكم من اrب روح الحق ) الفارقليط ( ومتى جاء المعزى " 
  ".الذى من عند اrب فھو يشھد لى وتشھدون أنتم أيضا )نكم معى من اJبتداء 

  : 13:  16ونقرأ أيضا فى إنجيل يوحنا 

وأما متى جاء ذاك روح الحق ، فھو يرشدكم إلى جميع الحق )نه Jيتكلم من " 
   وھذا ما حدث بالفعل ؛ فإن "  سه بل بكل ما يسمع به ويخبركم بأمور آتية نف

الروح القدس ھو ذاته روح الحق قد أوحى إلى الحواريين بما ) الفارقليط ( 
يقولون ، وماذا يكتبون و ذكرھم بأقوال السيد المسيح وأعماله ومعجزاته  
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، ) ص رؤيا يوحنا الVھوتى راجع با)خ( وأخبرھم بأمور آتية إلى نھاية العالم 
فجاءت تعاليمھم وشروحاتھم منسجمة كليا مع تعاليم السيد المسيح وأقواله )نھا 

ووحيه ) الفارقليط ( جميعا صادرة عن روح واحد ، إذ بإرشاد الروح القدس 
 J وإيعازه تم تدوين ا)ناجيل ا)ربعة وجميع الرسائل وسفر الرؤيا ، وھو أمر

  .J لسواه من سائر بنى البشرفضل فيه لمحمد و

 

   الخVصة-م

زعم باطل Jيتفق مع ) الفارقليط ( ھو " محمدا " قصارى القول إن الزعم أن 
الحقائق الكتابية وفقا للوقائع التاريخية والمنطقية والعقائدية ، وإن جميع 
المحاوJت التى قام بھا علماء المسلمين من قدامى ومحدثين لتأويل ھذه اrيات 

أويV مشوھا قد أخفقت فى طمس الحق ا<لھي كما نصت عليه أسفار الكتاب ت
موحى " فالكتاب المقدس كما يقول الرسول ، .  المقدس بعھديه القديم والجديد 

وJيمكن للوحى ا<لھى أن يناقض بعضه بعضا وإJ فقد هللا " … به من هللا 
  . ، يستحيل حدوثه صفة اليقينية وصدق الوحى المقدس ، وھو أمر كما نعلم

  

  أن يسوع قال 18 - 9:  82و  14،  10:  72و  5:  42جاء فى فصل  - 2

لكھنة اليھود وللسامرية عن نفسه أنه ليس المسيا  بل المسيا ھو محمد الذى   
  .سيأتى بعده

  83أن الذين نجوا مع نوح من الطوفان كانوا  7:  115جاء فى فصل  -3

من الطوفان بمن فيھم نوح كانوا ثمانية  شخصا والحقيقة أن الذين نجوا
  .أشخاص

سنة  15أن داود أعتلى العرش عندما كان ابن  24:  150جاء فى فصل  -4
  . سنة  30والحقيقة أنه أعتلى العرش عندما كان عمره 

  أن اليوبيل يقع كل مائة عام مع أن 25:  83و  18:  82جاء فى فصل  -5

  ح على ا)رض كل خمسين عاما فقط اليوبيل كان يقع لغاية وجود المسي

  أما جعل اليوبيل كل مائة عام فكان بأمر البابا    ) .   J25  :11ويين ( 

ا<نجيل " وھذا يفصح عن زمان كتابة . ( م  1300بونيفاس الثامن سنة  
  . المزعوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  إنجيل برنابا
  

إلى رفيق بولس الرسول نسبة ( يدعى البعض أن ھناك مايسمى بإنجيل برنابا 
فى الصفحات القليلة القادمة سوف .  الذى تنبأ عن مجئ محمد نبى ا<سVم ) 

  .نسلط الضوء على ھذا ا<دعاء لكى نتبين مدى صحته

  

   تعليقات على إنجيل برنابا

  

أن السموات تسع مع أن      6 - 5:  178و  8 -3:  105جاء فى فصل  -1
   .السموات سبع فقط فى القرآن

أن الناصرة وأورشليم ھما ميناءان على  3:  92،  1:  20جاء فى فصل  -2
وھذا يدل على جھل كاتب إنجيل برنابا بجغرافية فلسطين Jن الناصرة . البحر

  . مدينة فى السھل وأورشليم مدينة على جبل

أن المسيح ھرب إلى دمشق واتخذھا  1:  143و  13:  139جاء فى فصل  -3
بتVميذه مع أن دمشق عاصمة سوريا وJتقع فى بVد فلسطين  مركزا لVجتماع

  . التى عاش المسيح فيھا
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أن يسوع ذھب مع تVميذه إلى جبل سيناء وقضى  1:  92جاء فى فصل  -4
يوما فى الصوم مع أن جبل سيناء يبعد كثيرا عن بVد فلسطين  40معھم ھناك 

إليه ھو جبل الزيتون فى  التى عاش فيھا المسيح ، وأن الجبل الذى كان يذھب
  .فلسطين

أنه توجد فى فلسطين مقاطع ل\حجار والرخام مع  9:  109جاء فى فصل  -5
وھذا يفصح . ( أن ھذه المقاطع J توجد ھناك بل توجد بكثرة فى ايطاليا واسبانيا

  . المزعوم " ا<نجيل " عن مكان كتابة 

وا يضعون الخمور فى أن اليھود فى فلسطين كان 25:  152جاء فى فصل  -6
  براميل يمكن دحرجتھا مع أنھم كانوا يضعونھا فى زقاق من الجلد 

  ) .  13:  9يشوع ( 

أنه عندما ولد يسوع كان بيVطس واليا على اليھودية  2:  3جاء فى فصل  -7
وكان حنان وقيافا رئيسا كھنة مع أن بيVطس كان واليا على اليھودية فى المدة 

م وقيافا فى  15 - 6وحنان كان رئيسا للكھنة فى المدة من  م 36 - 26من سنة 
  .م  بعد وJدة المسيح بعدة سنوات 36 - 16المدة من 

أن هللا خلق كتلة من التراب ليصنع  27،  26،  7،  6:  35جاء فى فصل  - 8
ألف سنة دون أن يفعل بھا شيئا فبصق الشيطان عليھا  25منھا آدم ثم تركھا 

ريل برفع ھذا البصاق مع شئ من التراب الذى تحته فكان وحينئذ أسرع جب
  .لVنسان بذلك سرة فى بطنه

أن آدم عندما أكل من الشجرة أراد أن يوقف نزول  28:  40جاء فى فصل  - 9
الطعام إلى جوفه ، فوضع يده فى حلقه ، فظھرت العVمة المعروفة بتفاحة آدم 

  .فيه

  .ء بكيا )جل خطيتھما مئة عامأن آدم وحوا 16:  34جاء فى فصل  - 10

أنه قبل يوم الدينونة يتحول القمر إلى كتلة  19 - 15:  53جاء فى فصل  - 11
من الدم حتى أن الدم يتساقط منه على ا)رض كما يتساقط الندى وتقع حرب 

  .ھائلة بين ا)جرام السماوية وتبكى النباتات وقتئذ بدل الدمع دما

  

  :المسلمين المتنورين فى إنجيل برنابا فيما يلى عينة من بعض آراء

فى صحيفة ا)خبار القاھرية الصادرة  كتب ا)ستاذ عباس محمود العقاد  -أ  
م موضوعا عن إنجيل برنابا ، جاءت فيه النقاط الخمس  1959أكتوبر  26فى 

  :اrتية

إن الكثير من عبارات ا<نجيل المذكور كتبت بصيغة لم تكن معروفة ، )  1( 
  .يوع اللغة العربية فى ا)ندلس وماجاورھاقبل ش

يستند وصف الجحيم فى إنجيل برنابا إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة )  2( 
  . بين اليھود فى عصر المسيح

بعض العبارات الواردة به كانت قد تسربت إلى القارة ا)وربية نقV عن )  3( 
  . مصادر عربية

يد المسيح قد أعلن البشارة أمام ا)لوف ليس من المألوف أن يكون الس)  4( 
  " .محمد رسول هللا " باسم 

تكرر فى ھذا ا<نجيل بعض أخطاء Jيجھلھا اليھودى المطلع على كتب )  5( 
قومه ، وJ يرددھا المسيحى المؤمن با)ناجيل المعتمدة فى الكنيسة الغربية ، 

من المناقضة بينه وبين وJ يتورط فيھا المسلم الذى يفھم ما فى إنجيل برنابا 
  . نصوص القرآن ، مثل القول عن محمد إنه المسيا أو المسيح

تحت )  354ص ( فى الموسوعة الميسرة قال دكتور محمد شفيق غربال   -ب 
إنجيل مزيف ، وضعه أوروبى فى القرن الخامس : مايأتى " برنابا " كلمة 

ام المسيح أخطاء عشر ، وفى وصفه للوسط السياسى والدينى فى القدس أي
كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح ، إنما جاء مبشرا .   جسيمة 

  .بمحمد الذى سيكون المسيح

مروج الذھب ، والقول ( مثل  سجلت كتب التاريخ ا<سVمية القديمة -ج 
اJبريزى ، والبداية والنھاية ، والتاريخ الكامل ، وتاريخ اليعقوبى ، وتاريخ أبى 

أن إنجيل ) كتاب دائرة معارف الناشئين ( والكتب الحديثة أيضا مثل ) داء الف
فضV عن ذلك .  المسيحيين ھو المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا

فقد اقتبست بعض الكتب المذكورة الكثير من اrيات التى وردت فى ھذا 
 -" إنجيل برنابا  "ا<نجيل ، بينما Jيوجد بھا أى اقتباس من الكتاب الذى يدعى 

  . وھذا دليل على عدم قدمه أو بالحرى على عدم قانونيته

 

  :الخ�صة

  

إنجيل برنابا إنجيل مزيف تم تأليفه فى أوربا فى القرون الوسطى وھو يتعارض 
كما أنه يتعارض مع القرآن .  مع ا)نجيل الصحيح ولھذا يرفضه المسيحيون 

  .ولھذا يرفضه كل مسلم مؤمن بصحة القرآن
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  ھل حقا تنبأ احبار اليھود ورھبان النصارى عن محمد ؟ 

  
  :نكتفى ھنا بما كتبه عميد ا)دب العربى الدكتور طه حسين بھذا الخصوص 

  

   فى الشعر الجاھلى 

  طه حسين. د  

  1926الطبعة ا7ولى 

  مطبعة دار الكتب المصرية  

  

  :29 - 28جاء فى صفحة  

نية الجديدة لنفسھا عن أصل تاريخى قديم فمن المعقول جدا أن تبحث ھذه المد
إذا فليس ما .  يتصل با)صول التاريخية الماجدة التى تتحدث عنھا ا)ساطير 

يمنع قريشا من أن تقبل ھذه ا)سطورة آلتي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل 
و إبراھيم كما قبلت روما قبل ذلك و )سباب متشابھة أسطورة أخرى صنعھا 

  .نان تثبت أن روما متصلة بإينياس ابن بريام صاحب طروادة لھا اليو

أمر ھذه القصة إذا واضح فھى حديثة العھد ظھرت قبيل ا<سVم و استغلھا 
  .ا<سVم لسبب دينى و قبلتھا مكة لسبب دينى و سياسى أيضا 

إذا يستطيع التاريخ ا)دبى و اللغوى أJ يحفل بھا عندما يريد أن يتعرف اصل 
العربية الفصحى التى كانت تتعلمھا العدنانية و اللغة التى كانت تتكلمھا اللغة 

القحطانية فى اليمن إنما ھى كالصلة بين اللغة العربية و أى لغة أخرى من 
  " العارية " و إن قصة .  اللغات السامية المعروفة 

 و تعلم إسماعيل العربية من جرھم كل ذلك أساطير J خطر  " المستعربة " و 

  . له و J غناء فيه 

  

  : 70 - 69و جاء فى صفحة 

فكان ھذا اJنتحال فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة و صدق 
و أنت تستطيع أن تحمل على .  النبى و كان ھذا النوع موجھا إلي عامة الناس 

ھذا كل ما يروى من ھذا الشعر الذى قيل فى الجاھلية ممھدا لبعثة النبى و كل 
ما يتصل به من ھذه ا)خبار و ا)ساطير التى تروى لتقنع العامة بأن علماء 
العرب و كھانھم و أحبار اليھود و رھبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة نبى 

عربى يخرج من قريش أو من مكة و فى سيرة ابن ھشام و غيرھا من كتب 
تحمل على ھذا  التاريخ و السير ضروب كثيرة من ھذا النوع و أنت تستطيع أن

لونا آخر من الشعر المنتحل لم يضف إلى الجاھليين من عرب ا<نس فقط و إنما 
  .أضيف إلى الجاھليين من عرب الجن 

و أنت تعرف أن ا)عراب و الرواة قد لھوا بعد ا<سVم بتسمية الشياطين الذين  
  .كانوا يلھون الشعراء قبل النبوة و بعدھا 

أنبأت بأن الجن استمعوا للنبى و ھو " سورة الجن  "و فى القرآن سورة تسمى 
       يتلو القرآن فVنت قلوبھم و آمنوا با{ و برسوله  و عادوا فانذروا قومھم 

و ھذه السورة تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون .  و دعوھم إلى الدين الجديد 
ف قوة و ضعفا إلى السماء  يسترقون السمع ثم يھبطون و قد ألموا إلماما يختل

بأسرار الغيب فلما قارب زمن النبوة حيل بينھم و بين استراق السمع فرجموا 
     فلم يكد القصاص . بھذه الشھب و انقطعت أخبار السماء عن ا)رض حينا 

و الرواة يقرؤون ھذه السورة و ما يشبھھا من اrيات التى فيھا حديث عن الجن 
ستغلوھا استغJ JV حد له و انطقوا الجن حتى ذھبوا فى تأويلھا كل مذھب و ا

  .بضروب من الشعر و فنون من السجع 

  

  : 72و جاء فى صفحة 

إنما ھو إرضاء العامة الذين يريدون  -فيما نرجح  -و الغرض من ھذا اJنتحال 
المعجزة فى كل شىء و J يكرھون أن يقال لھم أن من دJئل صدق النبوة فى 

بل أن يجئ بدھر طويل تحدثت بھذا اJنتظار شياطين رسالته أنه كان منتظرا ق
  .الجن و كھان ا<نس و أحبار و رھبان النصارى 

فالقرآن يحدثنا بأن اليھود و النصارى يجدون النبى مكتوبا عندھم فى التوراة و 
و إذا فيجب أن تخترع القصص و ا)ساطير و ما يتصل بھا من .  ا<نجيل 

ا)حبار و الرھبان كانوا يتوقعون بعثة النبى و  الشعر ليثبت أن المخلصين من
  .يدعون الناس إلى ا)يمان به حتى قبل أن يظل الناس زمانه 

و نوع آخر من تأثير الدين فى انتحال الشعر و إضافته إلى الجاھليين و ھو ما  
يتصل بتعظيم شأن النبى من أسرته و نسبه فى قريش ف\مر ما  اقتنع الناس بأن 

أن يكون صفوة بنى ھاشم و أن يكون بنو ھاشم صفوة بنى عبد  النبى يجب
مناف ،  و أن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى و أن تكون قصى صفوة 
قريش و قريش صفوة مضر صفوة عدنان و عدنان صفوة العرب و العرب 

  .صفوة ا<نسانية كلھا 
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  : 81و جاء فى صفحة 

بعده فكرة أن ا<سVم يجدد دين و شاعت فى العرب أثناء ظھور ا<سVم و 
و من ھنا اخذوا يعتقدون أن دين إبراھيم ھذا قد كان دين العرب فى .  إبراھيم 

عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلھا به المضلون و انصرفت إلى 
و لم يحتفظ بدين إبراھيم إJ أفرد قليلون يظھرون من حين إلى .  عبادة ا)وثان 

  . د يتحدثون فنجد فى أحاديثھم ما يشبه ا<سVم حين وھؤJء ا)فرا

و تفسير ھذا . و تأويل ذلك يسير فھم أتباع إبراھيم و دين إبراھيم ھو ا<سVم  
 Vء الناس وضعت لھم عليھم حمJمن الوجھة العلمية يسير أيضا فأحاديث ھؤ

و على .  بعد ا<سVم J لشئ إJ ليثبت أن لzسVم فى بVد العرب قدمة و سابقة 
  ھذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد من ھذه ا)خبار و ا)شعار 

و ا)حاديث التى تضاف إلى الجاھليين و التى يظھر بينھا و بين ما فى القرآن 
  .من الحديث شبه قوى أو ضعيف 

  ھل أيد هللا محمد باnيات والمعجزات ؟ -2
  

إتيان معجزة لتأييد دعواه حاول اليھود والعرب مرارا أن يحملوا محمدا على 
  : بالنبوة ، فاعترف بعجزه التام ، وانتحل لذلك أعذارا ،  وھاكم أقواله فى ذلك

  

وما منعنا أن نرسل باrيات إJ أن (  59:  17جاء فى سورة ا<سراء  - 1 -
  ) . كذب بھا ا)ولون 

ملھا هللا إن كانت اrيات بV فائدة مطلقا عند الذين عملت معھم قديما فلماذا ع
وما الذى يمنع هللا عن عملھا على يد محمد كما عملھا على يد جميع ا)نبياء 
. الصادقين كموسى وإيليا وأليشع والمسيح ؟ ھذا عذر أبداه محمد للتملص فقط

  وإذا كانت اrيات ممتنعة لتكذيب الناس إياھا ، فلماذا Jيكون التبليغ ممتنعا

  لتكذيب الناس إياه أيضا؟

  

وقالوا لوJ أنزل عليه آيات من (  51و  50:  29اء فى سورة العنكبوت ج- 2 -
ربه قل إنما اrيات عند هللا وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفھم أنا أنزلنا عليك 

  ) . الكتاب يتلى عليھم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 

صالح وعصا مثل ناقة  -) ولوJ أنزل عليه آيات من ربه : ( قال البيضاوى 
لست .  ينزلھا لما يشاء  -) قل إنما اrيات عند هللا .  ( موسى ومائدة عيسى

ليس من شأني إJ  -)وإنما أنا نذير مبين .  ( أملكھا فآتيكم بھا بما تقترحون 
  . ا<نذار

إذا كانت اrيات عند هللا ، وكان لمحمد صلة با{ كا)نبياء والرسل ، فلماذا لم 
  !ييده بھا ؟ يسمح هللا بتأ

  

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل (  108:  2جاء فى سورة البقرة - 3 -
  ) .موسى من قبل

أو .ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة : قال اليھود لمحمد  
فجر لنا أنھارا نتبعك ونصدقك كما فعل موسى ، فإنه ضرب الصخرة فانفجرت 

وسألوه ھذا السؤال مرارا .  أم تريدون أن تسألوا رسولكم فقال لھم.  المياه 
  .وعجز عن إجابتھم بإتيان معجزة

أليس لليھود حق فى سؤالھم ؟ فكيف يعتبر محمد نفسه نبيا وھو J يماثل ا)نبياء 
  فى شئ ؟

وقال الذين Jيعلمون لوJ يكلمنا هللا أو (  118: 2جاء فى سورة البقرة - 4 -
  ) . قال الذين من قبلھم تشابھت قلوبھم تأتينا آية كذلك 

إن كنت رسوJ من هللا كما تقول فقل { فيكلمنا : قال رافع بن خزيمة لمحمد 
إن اليھود سألوا : فأجابه . حتى نسمع كVمه، أو اصنع آية حتى نؤمن بك 

وھذا الجواب خطأ )ن اليھود سألوا عكس ذلك  .  موسى أن يريھم هللا جھرة 
  )وJيتكلم معنا هللا لئV نموت . تكلم أنت معنا فنسمع : ( سى وقالوا لمو

  ) . 19:  20خروج ( 

  !أليس من حق الناس أن يفحصوا كل رسالة يقول صاحبھا إنھا من عند هللا؟ 

  

  

وأقسموا با{ جھد أيمانھم لئن جاءتھم آية (  109:  6جاء فى سورة ا)نعام  -5-
  ) .   وما يشعركم أنھا إذا جاءت Jيؤمنون ليؤمنن بھا قل إنما اrيات عند هللا

يا محمد ، إنك تخبرنا أن موسى كانت له عصا يضرب بھا : قالت قريش 
الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا ، وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى ، 

أى شئ : فقال محمد .  فأتنا بآية حتى نصدقك ونؤمن بك.  وأن ثمود لھم ناقة 
وابعث لنا بعض موتانا نسألھم عنك أحق .  تجعل لنا الصفا ذھبا: واتحبون ؟ قال

إن فعلت بعض ما : فقال محمد . ما تقول أو باطل ؟ وأرنا المVئكة يشھدون لك 
وسأل .  نعم وهللا ، لئن فعلت لنتبعنك أجمعين: تقولون أتصدقونني؟ قالوا 
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وجعل يدعو هللا أن  فقام محمد.  المسلمون محمدا أن ينزلھا عليھم حتى يؤمنوا
ما شئت إن شئت أصبح ذھبا ولكن إن : فجاءه جبريل فقال .  يجعل الصفا ذھبا

أن يتوب : فقال محمد . لم يصدقوك لنعذبنھم وإن شئت تركتھم حتى يتوب تائبھم
  !وھكذا تخلص محمد من أن يأتى بمعجزة .  تائبھم

  

ؤمن لك حتى تفجر وقالوا لن ن(  93 - 90:  17جاء فى سورة ا<سراء - 6 -
لنا من ا)رض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر ا)نھار خVلھا 
تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى با{ والمVئكة قبيV أو 
يكون لك من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 

  ) . إJ بشرا رسوJ ؟ كتابا نقرؤه قل سبحان ربى ھل كنت 

ألم يكن موسى وإيليا وأليشع ودانيال من البشر الرسل ؟ ومع ذلك كانوا 
فإن كان محمد صاحب رسالة فلماذا J تساند السماء .  أصحاب معجزات

  رسالته ؟  

  

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية (  145:  2وجاء فى سورة البقرة  - 7 -
ت بتابع قبلتھم وما بعضھم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت ما تبعوا قبلتك وما أن

  ) . أھواءھم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 

  

ويقول الذين كفروا لوJ أنزل عليه آية (  27:  13وجاء فى سورة الرعد - 8 -
  ) . من ربه قل إن هللا يضل من يشاء ويھدى إليه من أناب 

  

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو (  31:  13رعد وجاء فى سورة ال- 9 -
  ) . قطعت به ا)رض أو كلم به الموتى بل { ا)مر جميعا

  

وإذا جاءتھم آية قالوا لن نؤمن حتى (  124:  6وجاء فى سورة ا)نعام - 10 -
نؤتى مثل ما أوتى رسل هللا ، هللا أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 

  ) .  وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أجرموا صغار عند هللا

  

وقالوا لوJ نزل عليه آية من ربه قل (  37:  6وجاء فى سورة ا)نعام - 11 -
  ) . إن هللا قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرھم Jيعلمون 

  

وإذا لم تأتھم بآية قالوا لوJ (  203:  7وجاء فى سورة ا)عراف  - 12 -
يوحى إلى من ربى ھذا بصائر من ربكم وھدى ورحمة اجتبيتھا قل إنما أتبع ما 

  ) . لقوم يؤمنون 

  

ويقول الذين كفروا لوJ أنزل عليه آية (  7:  13وجاء فى سورة الرعد   - 13 -
  ) . من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد

وأما .  فى جميع ھذه اrيات يعترف القرآن أن محمدا لم يأت بمعجزة واحدة
فالمعجزات التى عملھا ا)نبياء أمام .  نتحلھا واعتذر بھا فمردودةا)سباب التى ا

وعليه فالقول .  الشعوب ا)ولين آمن بسببھا البعض بينما رفضھا البعض اrخر
: ولو كان القرآن معجزة لكان قال.  عذر مرفوض) إJ كذب بھا ا)ولون ( 

لم يأت ) .  يات وما منعنا أن نأتى باr( ھاكم القرآن معجزة وما كان ليقول 
  . وJ حتى القرآن, محمد بآية مطلقا تثبت أنه رسول مشترع 

التى ابتدعھا البعض بعد موت نبى ا<سVم بأكثر " المعجزات " أما بخصوص 
مثل وضوء عدد كبير من الرجال بما تبقى من وضوء محمد أو ( عام  300من 

احتراما لعقل القارئ  - عظام الدجاجة التى أحياھا بعد التھامھا  الخ ، فاننا
وتقديرا لوقته ، سوف نربأ عن تناولھا ونتركھا للمتنطعين والمتفلحسين  -الكريم 

  . لكى يلتھوا  ويلھوا بھا 

  

                          

    ھل كان محمد أميا حقا ؟                        

    
كان أميا يدعى البعض أن تVوة محمد للقرآن معجزة فى حد ذاتھا )نه  

الواقع والحقيقة ينفيان ذلك تماما كما ھو واضح فى .  Jيعرف القرآة والكتابة 
  :كتب الصحاح والسيرة كما نقرأ فى ا)مثلة التالية 

  

  أنا أعربتم أى أفصحكم عربية)  1(  

إنه صلى هللا عليه وسلم كان :  89جاء فى الجزء ا)ول من السيرة الحلبية ص 
أنا قرشى واسترضعت فى بنى .  عربتم أى أفصحكم عربية يقول )صحابه أنا أ

وجاء أن أبا بكر رضى هللا تعالى عنه لما قال له صلى هللا عليه وسلم ما . سعد 
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رأيت أفصح منك يا رسول هللا فقال له ما يمنعنى وأنا من قريش وأرضعت فى 
  .بنى سعد

  

  عبد هللا بن عمر يحفظ عن محمد ألف مثل)  2( 

وعن عبد هللا بن عمر رضى :  285رة الحلبية الجزء ا)ول ص جاء فى السي
  .هللا تعالى عنھما أنه حفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألف مثل

  

  اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا)  3( 

يوم الخميس ، وما يوم : عن أبن عباس رضى هللا عنھما أنه قال  - 1305
اشتد برسول هللا صلعم : الحصباء ، فقال  الخميس ؟  ثم بكى حتى خضب دمعه

ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، : وجعه يوم الخميس ، فقال 
: ھجر رسول هللا صلعم قال : فتنازعوا وJينبغى عند نبى تنازع ، فقالوا 

دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه، وأوصى عند موته بثVث ، اخرجوا 
كين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزھم  ونسيت المشر
  .الثالثة 

  ) مختصر صحيح البخارى (      

  

  فأخذ رسول هللا الكتاب فكتب)  4( 

اعتمر النبى صلعم فى : عن البراء بن عازب رضى هللا عنھما قال  - 1186
ن يقيم بھا ذى القعدة ، فأبى أھل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاھم على أ

ھذا ما قاضى عليه محمد رسول صلعم : ثVثة أيام ، فلماكتبوا الكتاب كتبوا 
Jنقر بھا فلو نعلم أنك رسول هللا ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد هللا : فقالوا
أمح رسول هللا ، فقال : أنا رسول هللا وأنا محمد بن عبد هللا ، ثم قال لعلى : فقال

أبدا ، فأخذ رسول هللا صلعم الكتاب فكتب ھذا ما قاضى عليه J وهللا Jأمحوك : 
محمد بن عبد هللا Jيدخل مكة سVحا إJ فى القراب ، وأن Jيخرج من أھلھا 

.  ( بأحد إن أراد أن يتبعه ، وأن Jيمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بھا  

  ) صحيح البخارى 

  

  اطلبوا العلم ولو فى الصين)  5(  

).   اطلبوا العلم ولو فى الصين( ا)حاديث المنسوبة لمحمد ھى قوله  من أشھر

فإذا كان ھذا تقديره للعلم أفليس من ا)ولى أن يكون ھو نفسه متعلما خصوصا 

أنه كان تاجرا ناجحا فى مكة وله أسفار كثيرة يتعامل فيھا مع أناس مختلفى 
  ون للقراءة والكتابة ؟  اللغات واللھجات وأيضا لكون أقرانه من الصحابة متعلم

  

  ھل تعلم محمد القراءة والكتابة فى مرحلة متأخرة من عمره)  6( 

ھذا .  يقول البعض أن محمدا ربما قد تعلم الكتابة فى فترة متأخرة من عمره
يتنافى مع المنطق )ن كتب السيرة وا)حاديث مليئة بأبواب كثيرة أقل أھمية من 

فعلى سبيل المثال .  لذكر فيھا ولو حتى مرة واحدةھذا ا)مر ، فلو كان ھذا حق 
، ھناك أحاديث وأبواب فى كتب السيرة عن الحيض ومن مس ذكره وقتل 
الكVب وشرب النبيذ ولعق ا)صابع والصحفة وأكل ا)رانب والجراد ولحوم 
الخيل ولبس الحرير وصبغ الشعر واJنتعال والرقى من العين والتداوى بالخمر 

المرأة وقتل النمل وأكل البصل والثوم والتثاؤب ونھيق الحمير والشؤم فى 
ليس من المنطق إطVقا أن تكون ھذه ا)مور أھم من تعلم .  وظراط الشيطان

نبى هللا للقراءة والكتابة حتى تفرد لھا صفحات فى كتب السيرة والحديث 
  .  وJتكون ھناك إشارة ولو عابرة عن تعلم النبى للقراءة والكتابة

  

إن اJدعاء بأن نبى ا<سVم قد تعلم القراءة و الكتابة فى مرحلة متأخرة من 
  . عمره Jيستند على أى دليل على ا<طVق فى كتب الحديث والسيرة

  

  

محمد كان يعرف القراءة والكتابة كما ھو ثابت فى كتب الحديث : الخ�صة 
  . والسيرة

  

  

  

  ھل ھناك أدلة أخرى على نبوة محمد ؟

  
صحيح مسلم والسيرة النبوية يحدثاننا عن أدلة أخرى على النبوة تجدر  كتابى

  .ا<شارة إليھا

  

  ) بيضة الحمامة ( خاتم النبوة مثل زر الحجلة )  1( 
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  فى خاتم النبوة : باب 

كان رسول هللا صلعم قد : عن جابر بن سمرة رضى هللا عنه قال  - 1559
يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ،  شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادھن لم

J ، بل كان : وجھه مثل السيف ، قال : فقال رجل .  وكان كثيف شعر اللحية 
مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا ، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة 

  .الحمامة يشبه جسده

  )  86/  7صحيح مسلم ( 

  

ى خالتى إلى رسول ذھبت ب: عن السائب بن يزيد رضى هللا عنه قال  - 1560
فمسح رأسى ودعا لى بالبركة . يا رسول إن أبن  أختى وجع: هللا صلعم فقالت 

، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظھره ، فنظرت إلى خاتمه بين 
  .كتفيه مثل زر الحجلة

  )  86/  7صحيح مسلم (

  

،  رأيت النبى صلعم: عن عبد هللا بن سرجس رضى هللا عنه قال  - 1561
 استغفر لك النبى : قال فقلت له ) ثريدا : أو قال ( وأكلت معه خبزا ولحما 

واستغفر لذنبك والمؤمنين :  ( نعم ولك ، ثم تV ھذه اrية : صلعم ؟  قال 
ثم درت خلفه ، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند : ، قال ) والمؤمنات 

  .مثال الثآليلناغض كتفه اليسرى جمعا جمعا عليه خيVن ، كأ

  )  87 - 86/ 7صحيح مسلم (           

  

  !ھل وجود ورم فى كتف محمد يدل على أنه خاتم ا7نبياء؟: سؤال

  

  

  .ا�سراء والمعراج كدليل على النبوة)  2( 

  ) : حديث أم ھانئ عن مسراه  صلى هللا عليه وسلم ( 

رضى هللا وكان فيما بلغنى عن أم ھانئ بنت أبى طالب : قال محمد بن إسحاق 
ما أسرى : عنھا ، واسمھا ھند ، فى مسرى رسول هللا صلعم ، أنھا كانت تقول 

برسول هللا صلعم إJ وھو فى بيتى، نام عندى تلك الليلة فى بيتى ، فصلى 
العشاء اrخرة ، ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أھبنا رسول هللا صلعم ، فلما 

أم ھانئ ، لقد صليت معكم العشاء اrخرة يا : صلى الصبح وصلينا معه، قال 

كما رأيت بھذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ، ثم قد صليت صVة 
الغداة معكم اrن كما ترين ، ثم قام ليخرج ، فأخذت بطرف ردائه ، فكشف عن 

يا نبى هللا ، Jتحدث بھذا الناس فيكذبوك ، : بطنه كأنه قطنية مطوية ، فقالت له 
  .وهللا )حدثھم: ال فق

  ) السيرة النبوية (  

  

  ) :  حديث عائشة عن مسراه صلى هللا عليه وسلم( 

أن زوجة النبى صلعم كانت : وحدثنى بعض آل أبى بكر : قال ابن إسحاق  
  .  مافقد جسد رسول هللا صلعم ، ولكن هللا أسرى بروحه : تقول 

  ) السيرة النبوية ( 

  

وأحب زوجاته ) أم ھانئ ( نة عم محمد التى نام ببيتھا إذا كان حديثا اب: سؤال 
ينفيان ) خذوا نصف دينكم من ھذه الحميراء: التى قل عنھا : عائشة  ( إليه 

  !ا�سراء بالجسد ، فلماذا يدعى البعض غير ذلك؟

  

كتاب "بھذا الصدد تجدر ا<شارة إلى ما جاء فى صحيح البخارى تحت عنوان 
وما جاء فى سورة مريم بخصوص ) " صلعم (  بدء الوحى إلى رسول هللا

  :حديث جبريل مع مريم 

  

  ) صلعم ( كتاب بدء الوحى إلى رسول هللا  -1

  

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
وكان يكتب الكتاب العبرانى  -خديجة ، وكان امرؤا قد تنصر فى الجاھلية 

فقالت خديجة  -ماشاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فيكتب من ا<نجيل
يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : 

ھذا الناموس الذى نزل هللا على : رسول هللا صلعم خبر ما رأى ، فقال له ورقة 
، فقال رسول هللا  موسى يا ليتنى فيھا جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك

نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إJ عودى : أو مخرجى ھم ؟ قال : صلعم 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر 

  مختصر صحيح البخارى.                    الوحى
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  ما ھى ع�قة موت ورقة بفتور الوحى ؟: سؤال 

    

  

   ل على مريمنزول جبري -2

فأرسلنا إليھا روحنا فتمثل لھا بشرا سويا، فقالت : ( تقول  19 - 17سورة مريم 
قال إنما أنا رسول ربك )ھب لك غVما .  إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 

  ) زكيا 

لم يسمع أحد إن مريم كانت ترتعش ويغشى عليھا وتزبد وتغط كغطيط الجمل 
  .الخ..دوى النحلوتسمع صوت كصلصلة الجرس و

  

  ألعل ھذا جبريل آخر غير الذى كان يظھر لمحمد ؟

  

  

  

  

  ھل القرآن معجزة Gيمكن ا�تيان بمثلھا

  ؟ وبألتالى فھو دليل على النبوة

  

  

قل لئن اجتمعت ا)نس والجن على أن يأتوا : " يقول القرآن فى سورة ا<سراء 
  ".ض ظھيرا بمثل ھذا القرآن J يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبع

  ) 88:  17ا<سراء (                                                               

كما نرى فى ) ودون الحاجة إلى الجن ( والواقع أن ا)نس قد أتوا بمثله 
  :الصفحات التالية 

  

  أبو الع�ء المعرى يحاكى القرآن

  كتاب الفصول والغايات
  

   بن سليمان المعرى أبى العVء أحمد بن عبد هللا

  ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتى 

  الجزء ا)ول 

  المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر

  

فيما يلى أجزاء قليلة من كتاب الفصول والغايات للشاعر الضرير أبى العVء 
المعرى تثبت بما Jيدع مجاJ للشك أن ا)مر Jيحتاج إلى أن يجتمع ا<نس 

Jشيء من ھذا القبيل والجن و:  

  

  :  313جاء فى صفحة 

الملك { راعى الغافلين الجبار القديم ، سند أھل الخيف شرواك نفقد وتقواك 
)  Jحظ الشبه بسورة الفاتحة . ( أعطنا ا)مان المستبين أمان الكريم.  نستجير

ينبغى لمن يرث ، أن يحترث .  أفضلت فزدنا ، Jيخفى عنك خفى لدى الغارين
قد أخذت فى كل ا)نحاء .  وإJ فى التراث ، وخزائن هللا Jتنفد وفيھا ا)رزاق، 

أيھا المستجير من لك .  ، فرأيت مرض ا)صحاء ، أروح من سؤال ا)شحاء
  . لعل الخرس أفضل من الفصحاء! بالنصحاء 

  :  234وجاء فى صفحة  

تك مائدة ، ا)شياء سواك بائدة ، J تخلد على ا)رض خالدة ، وھى من عظم
  .تحيد عن قدرك الحائدة ، وا)مور إليك عائدة سبحتك ا)صلية والزائدة

  :  400وجاء فى صفحة 

إن هللا ھو الملك ، J يھلك ولكن يھلك ، والفلك بعض ما يملك والطرق إلى 
  !. طاعتك تنسلك ، فخاب من يشرك ، ما أخذ وما أترك

  

  !!سورة من مثله 

  

وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا (  24و  23:  2جاء فى سورة البقرة 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شھداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين فإن لم 

) .  تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرين 

 أم يقولون افتراه  قل فأتوا بسورة مثله(  38:  10وجاء فى سورة يونس 

  ) .وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقين
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فماذا يحدث لو أننا أتينا بسورة واثنين وثVث وأربع سور مثل القرآن ، دون 
  :حاجة إلى اجتماع ا<نس والجن ؟ وھاكم السور ا)ربع 

  

  سورة الخلع 

  

  اللھم إنا نستعينك ونستغفرك 

  ونثنى عليك وJنكفرك 

  ونخلع ونترك من يفجرك 

  

  سورة الحفد

  

  .اللھم إياك نعبد

  .ولك نصلى ونسجد

  .وإليك نسعى ونحفد

  .نرجو رحمتك ونخشى عذابك

  .إن عذابك بالكفار ملحق

  

  سورة الوGية

  

يا أيھا الذين آمنوا آمنوا بالنبى والولى الذين بعثناھما يھديانكم الى سراط مستقيم 
لذين يوفون بعھد هللا لھم ان ا. نبى وولى بعضھما من بعض وأنا العليم الخبير . 

والذين اذا تليت عليھم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين ، ان لھم فى جھنم . جنات النعيم 
فاذا نودى لھم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون المرسلين ما . مقاما عظيما 

وما كان هللا ليظھرھم الى أجل قريب وسبح بحمد ربك . خلفھم المرسلين بالحق 
  .من الشاھدين وعلى 

  

  سورة النورين 

  

  .بسم هللا الرحمان الرحيم

ياأيھا الذين آمنوا بالنورين أنزلناھما يتلوان عليكم آياتى ويحذرانكم عذاب يوم 
  .عظيم

  .نوران بعضھما من بعض وأنا لسميع عليم

  .إن الذين يعرفون بعھد هللا ورسوله فى آيات لھم جنات نعيم

ا بنقضھم ميثاقھم وما عاھدھم الرسول عليه يقذفونه والذين كفروا من بعدما آمنو
  .فى الجحيم

  .ظلموا أنفسھم وعصوا لوحى الرسول أولئك يسقون من حميم

إن هللا الذى نور السموات وا)رض بما شاء واصطفى المVئكة والرسل وجعل 
  .من المؤمنين أولئك من خلقه يفعل هللا ما يشاء J إله إJ ھوالرحمان الرحيم

  .كر الذين من قبلھم برسلھم فأخذتھم بمكرھم إن أخذى شديد أليمقد م

  .إن هللا قد أھلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلھم لكم تذكرة أفV تتقون

  .وفرعون بما طغى على موسى وأخيه ھارون أغرقته ومن تبعه أجمعين

  .ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون

  .الجواب حين يسألونإن هللا يجمعھم يوم الحشر فV يستطيعون 

  .إن الجحيم مأواھم وإن هللا حكيم عليم

  .يا أيھا الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون

  .قد خسر الذين كانوا عن آياتى وحكمى معرضين

  .مثل الذين يوفون بعھدك إنى جزيتھم جنات النعيم

  .وإن عليا لمن المتقين.  إنى لذو مغفرة وأجر عظيم

  .وإنا لنوفه حقه يوم الدين

  .وما نحن عن ظلمه بغافلين

  .وكرمناه على أھلك أجمعين

  .وإنه وذريته لصابرون

  .وإن عدوھم إمام المجرمين

قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بھا ونسيتم ما 
وعدكم هللا ورسوله ونقضتم العھود من بعد توكيدھا وقد ضربنا لكم ا)مثال 

  .لعلمكم تھتدون

ياأيھا الرسول قد أنزلنا إليك آيات مبينات فيھا من يتوفه مؤمنا ومن يتوله من 
  .بعدك يظھرون

  .فاعرض عنھم إنھم معرضون

  .إنا لھم محرضون فى يوم J يغنى عنھم شئ وJھم يرحمون

  .إن  لھم فى جھنم مقاما عنه Jيعدلون

  .فسبح باسم ربك وكن من الساجدين
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ا استخلف فبغوا أما ھرون فصبر جميل فجعلنا ولقد أرسلنا موسى وھرون بم
  .منھم القردة والخنازير ولعناھم إلى يوم يبعثون

  .فاصبر فسوف يبلون ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين

  .وجعلنا لك منھم وصيا لعلھم يرجعون

ومن يتول عن أمرى فإنى مرجعه ، فليتمنعوا بكفرھم قليV فV تسأل عن 
  .ثينالناك

  .ياأيھا الرسول قد جعلنا لك فى أعناق الذين آمنوا عھدا فخذه وكن من الشاكرين

قل ھل يستوى الذين .  إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر اrخرة ويرجو ثواب ربه
  .ظلموا وھم بعذابى يعلمون

  .سيجعل ا)غVل فى أعناقھم وھم على أعمالھم يندمون

  .إنا بشرناك بذرية الصالحين

  .نھم )مرنا Jيخلفونوإ

  .فعليھم منى صVة ورحمة أحياء وأمواتا ويوم يبعثون

  .وعلى الذين يبغون عليھم من بعدك غضبى أنھم قوم سوء خاسرين

  .وعلى الذين سلكوا مسلكھم منى رحمة وھم فى الغرفات آمنون

  .والحمد { رب العالمين آمين 

بى بن كعب وفى مصحف ومعلوم أن سورتى الخلع والحفد جاءتا فى مصحف أ
.  وإن محمدا علمھما لعلى بن أبى طالب الذى كان يعلمھما للناس.  ابن عباس

فلماذا J توجدان فى القرآن المتداول اليوم؟ .  وصلى بھما عمر بن الخطاب
  ولماذا أسقطھما المسلمون؟ 

  والسور ا)ربع التى ذكرناھا تحاكى القرآن وتماثله وتبطل الحجة القائلة 

ھل ھذه السور ساقطة من القرآن؟  : وJزلنا نسأل ).  أتوا بسورة من مثلهف( 
  ولماذا اختلف عليھا المسلمون فأثبتھا بعض المتقدمين ونفاھا عموم المتأخرين؟

  

  عبد هللا بن سعد بن أبى سرح والوحي

  

  : من سورة ا)نعام  93يقول البيضاوى فى تفسير آية 

  ليه شئ كعبد هللا بن سعد بن أبى سرح كان أو قال أوحى إلى ولم يوحى إ".. 

ولقد خلقنا ا<نسان من سVلة " يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما نزلت
فتبارك هللا أحسن " فلما بلغ قوله ثم انشأناه خلقا آخر قال عبد هللا" من طين 
نزلت تعجبا من تفصيل خلق ا<نسان فقال عليه السVم أكتبھا فكذلك " الخالقين 

لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كما أوحى إليه وان " فشك عبد هللا وقال
  " . كان كاذبا لقد قلت كما قال 

  تفسير البيضاوى المسمى أنوار التنزيل               (                                    

  ) 184وأسرار التأويل  ص                                     

 )J يدل على ان ھناك أكثر من خالق" أحسن الخالقين" حظ أيضا أن تعبير  

  !)وھذا كفر بين 

   

  اعجازية ؟" الناس"ھل سورة : على سبيل المثال 

  
ھل يصدق عاقل أن العرب فى عصر محمد الذين عرفوا بالبVغة والملكة 

ج الشعرية وكانت لھم قصائد بديعة يعلقونھا على جدار الكعبة فى موسم الح
وھى المعروفة بالمعلقات ، لم يستطيعوا أن ينظموا سورة مثل سورة الناس 

  .عندما تحداھم محمد

تأمل فيھا عزيزى القارئ وأحكم بنفسك عن مدى .  فيما يلى نص سورة الناس
  :ا<عجاز فى السورة 

  

  سورة الناس

  

   الناسقل أعوذ برب )  1( 

  الناسملك )  2( 

  الناسإله )  3( 

  الوسواس الخناس  من شر)  4( 

  الناسالذى يوسوس فى صدور )  5( 

  الناسمن الجنة و )  6( 

                            

  

  ھل كان محمد يعرف الغيب ؟ -3               
  

إذ أن القرآن نفسه قد , الحقيقة أن ا<جابة على ھذا السؤال فى غاية السھولة 
  :ض ا)مثلة من اrبات القرآنية واليك بع. أكدھا بما J يدع مجاJ )ى شك 
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  31: 11ھود "     …وJ أقول لكم عندى خزائن هللا وJ أعلم الغيب " 

  50:  6ا)نعام "   …قل J أقول لكم عندى خزائن هللا وJ أعلم الغيب " 

قل J أملك لنفسى نفعا وJ ضرا إJ ما شاء هللا ولو كنت أعلم الغيب " 
  "ى السوء إن أنا إJ نذير وبشير لقوم يؤمنون )ستكثرت من الخير وما مسن

  188:  7ا)عراف                                                                     

  

  "السيرة النبوية" رغم أن شھادة القرآن كافية فإننا نسوق ھنا شھادة أخرى من

  :)بن ھشام 

  

  أمر الشاة المسمومة 

  

صلعم أھدت له زينب بنت الحارث ، امرأة سVم بن فلما أطمئن رسول هللا 
مشكم ، شاة مصلية ، وقد سألت أى عضو من الشاة أحب إلى رسول هللا صلعم 

الذراع ، فأكثرت فيھا من السم ، ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت : ؟  فقيل لھا 
بھا ، فلما وضعتھا بين يدى رسول هللا صلعم ، تناول الذراع فVك منھا مضغة 
، فلم يسغھا ، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، قد أخذ منھا كما أخذ رسول هللا 

إن ھذا : صلعم ، فأما بشر فأساغھا وأما رسول هللا صلعم فلفظھا ، ثم قال 
ما حملك على ذلك : العظم ليخبرنى أنه مسموم ، ثم دعا بھا ، فاعترفت ، فقال 

إن كان ملكا استرحت منه : قلت بلغت من قومى ما لم يخف عليك ، ف: ؟  قالت 
فتجاوز عنھا رسول هللا صلعم ، ومات بشر من : ، وإن كان نبيا فسيخبر ، قال 

  .أكلته التى أكل 

: وحدثنى مروان بن عثمان بن أبى سعيد بن المعلى ، قال : قال ابن إسحاق 

كان رسول هللا صلعم قد قال فى مرضه الذى توفى فيه ، ودخلت أم بشر بنت 
يا أم  بشر ، إن ھذا ا)وان وجدت فيه انقطاع أبھرى : اء  بن معرور تعوده البر

فأن كان المسلمون ليرون أن : قال .  من ا)كلة التى أكلت مع أخيك بخيبر
      .  رسول هللا صلعم مات شھيدا، مع ما أكرمه هللا به من النبوة 

  )السيرة النبوية (                                                                 

  !لو كان محمد يعلم الغيب ھل كان يلوك مضغة من الشاة المسمومة ؟: سؤال 

  

  

  ھل تنبأ محمد وتحققت نبؤاته ؟             
  

  ھل تنبأ محمد بأمور قادمة تحققت ليكون تحقيقھا برھانا على صدق إرساليته؟

  

نبوة عن  45:  54قمر قال بعض علماء ا<سVم ان ما جاء فى سورة ال -1
ولكن إذا " . سيھزم الجمع ويولون الدبر " اJنتصار فى موقعة بدر ، إذ يقول 

لوجدنا أن الحديث فى ھذه اrية ھو عن يوم  48-43درسنا القرينة من آيات 
أم لكم براءة ) المصريين الذين ھلكوا ( أكفاركم خير من أولكم "الدين ، فيقول 

جميع منتصرالجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدھم  فى الزبر أم يقولون نحن
والساعة أدھى وأمر ان المجرمين فى ضVل وسعر يوم يسحبون فى النار على 

  " .وجوھھم ذوقوا مس سقر 

) يا محمد ( إذ يريك هللا فى منامك " حلما  43:  8ذكرت سورة ا)نفال  -2

لكن هللا سلم انه عليم بذات قليV ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى ا)مر و
وقد نزلت ھذه اrية بعد موقعة بدر عن حلم رآه محمد  قبل الموقعة ". الصدور 

ولكننا نجد فى ھذه اrية مشاكل ، فھى J تقول ان الحلم أعلن       خبر النصر . 
القادم ، ولكنھا تقول ان هللا جعل المسلمين يرون ا)عداء      الكثيرين عددا 

، Vفى رأيى خدعة لجنود المسلمين ، بھدف ان يخوضوا المعركة ( وھذا  قلي
فكيف لzله الحق القادر على كل شئ أن يخبر جيشه بغير الحق ! بشجاعة 

  وھذا يشبه ما نقرأه فى سورة . لينزع الخوف من صدورھم 

عندما يأمر هللا مريم أن تقول انھا نذرت { صوما ، رغم انھا كانت  26مريم 
  .ويقول المفسرون انھا أمرت أن تصوم عن الكVم! لتمر وتشرب الماء تأكل ا

يخدع هللا الجن ليخدموا سليمان بعد موته ، ظنا منھم  14 - 12وفى سورة سبأ 
لم يصلب المسيح ، لكن هللا خدع الحواريين  157وفى سورة النساء . انه حى 

  !ى صلب واليھود ، فشبه لھم أن المسيح ھو الذى صلب ، وما ھو الذ

  لماذا J يقال أن ما رآه محمد فى منامه كان تفكيرا بالتمنى ؟

لقد صدق هللا رسوله الرؤيا "   27:  48ونقرأ عن حلم آخر فى سورة الفتح  -3
 J بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين

  .. ".تخافون فعلم ما لم تعلموا 
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ن رؤيا رآھا قبل أن يبدءوا رحلتھم إلى مكة ، انھم أخبر محمد رجاله ع
سيؤدون فريضة الحج ، فأوقفھم المكيون عند الحديبية ولم يسمحوا لھم بأداء 

 Vويقول الحديث . الحج ، واكتفى المسلمون بكتابة عھد أنھم سيؤدونھا مستقب  

تحقيق  أن أمل المسلمين خاب )ن الرؤيا لم تتحقق ، فنزلت ھذه اrية لتعلن أن
  .الرؤيا قادم عن قريب 

  . وعلى القارئ أن يحدد حكمه على ھذه الرؤيا ، )ن القرآن J يذكر نصھا 

  !وسط كلمات نبوية من فم هللا نفسه؟" إن شاء هللا " ولكن كيف جاء القول 

  " .إن شاء هللا " فلماذا يقول " لتدخلن " وان كان قد صدق رسوله الرؤيا 

  !ا يشاء ، ويفعل ما يشاء انه هللا الذى يعلم م

الم غلبت الروم "   4 - 1:  30وھناك نبؤة تحققت ، نجدھا فى سورة الروم  -4
فى أدنى ا)رض وھم من بعد غلبھم سيغلبون فى بضع سنين { ا)مر من قبل 

ويقول علماء المسلمين إن ھذه اrيات نزلت ". ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
. كان الفرس يھددون باJستيVء على القسطنطينية  عندما 616أو  615عام 

  . وبعد ثمانى سنوات تغيرت ا)مور وكان الروم يدخلون فارس

وعليه فيمكن أن . ودورة ا)يام وانھزام المنتصر أمام المھزوم ليس غريبا 
تصدق ھذه النبوة بالفراسة وحدھا ، ولتحقيقھا فرصة من أربع أو خمس فرص 

.  

يث والروايات ا<سVمية الشفاھية نبوات لمحمد تحققت ، وتعزو بعض ا)حاد
  .    ولكننا نكتفى بما يقولون انه جاء بالقرآن 

   

  

  ھل تشير كتب التراث ا�س�مي إلى بعض مصادر القرآن ؟
  

  نكتفى ھنا بنقل أجزاء قليلة من كتابات المفكر ا<سVمي المعروف الشيخ

  :أشھر كتبه  خليل عبد الكريم كما جاءت فى اثنين من

  

    محمد و الصحابة -1

  خليل عبد الكريم  

  دار سينا للنشر  

  

  :144جاء فى صفحة 

و من أثر تجوال سلمان على العقائد و الملل و النحل المختلفة تراكمت لديه  
  :ثقافة دينية طويلة و عريضة و عميقة و ثرة 

،  و ھو بحر J  علم العلم ا)ول و العلم ا)خر:  سئل على عن سلمان فقال ( 
باب "  ھذه شھادة واحد من علماء الصحابة و كان يقال فى حقه ) .  ينزف 

و ھى بذاتھا تقطع بغزارة علم  سلمان الفارسى الدينى و إحاطته "  مدينة العلم 
بما Jيحصى من العقائد و المذاھب الدينية و ھذا يفسر لنا علة الجلسات الطويلة 

حيث J   ن يختلى فيھا محمد بسلمان فى الليل ،بل البالغة الطول التى كا
  .يزعجھما أحد 

كان لسلمان مجلس من رسول هللا بالليل حتى كاد يغلبنا على : قالت عائشة (   
  ) .  رسول هللا 

ھذا خير موثق بعد أن أطبق عليه مصدران من أوثق المصادر :  من ناحية  
و من ناحية أخرى فان " ب أسد الغابة و اJستيعا" التى كتبت عن الصحابة 

ناقلة الخبر أو راويته عائشة أصغر زوجات محمد و أجملھن و أحبھن إلى قلبه 
  ،  و ھى تصرح بأن الفارسى أوشك فى ليلتھا المخصصة لھا أن يغلبھا 

و يستأثر بمحمد دونھا فى الجلسات الطوال التى كانا يعقدانھا فى ھدأة الليل ،  و 
ر ا)صحاب و ما ذاك إJ )ن الفارسى يحمل فى بعيدا عن المشاكل و سائ

صدره كنزا معرفيا عقائديا J يقدر بثمن و كان محمد شديد الحرص على 
  " .ا<طVع على ھذا الكنز الثمين 

  

  

  قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية    -2

  خليل عبد الكريم 

  1966الطبعة الثانية  -دار سينا للنشر  

  

  : 73جاء فى صفحة 

 و لقد نجح عبد المطلب أيما نجاح فيما استھدفه من الرؤيا الخاصة بحفر زمزم

و ما Jبسھا من قداسة إذ غدت زمزم بئرا مقدسة بل أنھا مازالت كذلك بعد 
مضى ما يقرب من خمسة عشر قرنا ،  و ينقل إلينا ا<خباريون حلما آخر رآه 

" المرة  يتعلق بمستقبل  عبد المطلب فى منامه أيضا فى الحجر و لكنه فى ھذه
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و كيف أن واحد من شبابھا يخرج من صلبه و ھو الذى سوف " دولة قريش 
  يقوم بأمرھا و يتولى شئونھا حتى يملك المشرق و المغرب 

  .و تدين له الناس 

  

  :  161و جاء فى صفحة 

و قد ذكر ا<خباريون أن ورقة بن نوفل ابن عم أم المؤمنين السيدة خديجة 
    عنھا و ھى أولى زوجات محمد عليه السVم كان يقرأ العبرانية  رضى هللا

وفى رواية كان يعرف اللسان العبرانى و ھذا ثابت فى أكثر من كتاب من 
كتب السيرة المحمدية ،  ورقة ھذا كان من أكابر الخلفاء فى مكة و ھو الذى 

  .بشر محمد عليه السVم انه نبى ھذه ا)مة 

على أن ورقة كان ينقل أجزاء من التوراة إلى اللسان  و تنص بعض الروايات
العربى أى إلى اللغة العربية ، و كونه ابن عم لخديجة يعنى أن محمد عليه 
السVم كان على اتصال حميم به و الفترة من زواج محمد بخديجة إلى إعVنه 
رسالته و ھى خمسة عشر عاما فترة معتمة فى كتب السيرة أى J يسلط عليھا 
الضوء و الذى نرجحه أن محمد و قد كفته ثروة  خديجة شظف العيش و عناء 

خارجا بھا إلى  السفر على الرزق كراعى غنم و أخرى كتاجر بمال الغير
   Jشك أنه فى تلك الفترة اتصل بأصحاب الملل .  الخ … أطراف الجزيرة 

كمقيمين بھا أو  والنحل و أتباع ا)ديان و المذاھب الذين كانت تعج بھم مكة إما
  وافدين للحج و التجارة و ممن اتصل بھم الصائبة 

و ا)حناف أو الحنيفية و على رأسھم ورقة بن نوفل بسب قرابته القريبة 
لزوجه خديجة وJ ريب أنه دارت بينھما حوارات و مساجVت و أن ا)وراق 

ت حاضرة أو ا)جزاء التى قام بترجمتھا ورقة من العبرانية إلى العربية كان
  .فى تلك الجلسات 

  بل أن بعض الباحثين يرى أنه قد تمت ترجمة لبعض أجزاء من التوراة 

و استدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم و بمحاولة الحبر ) العھد القديم ( 
اليھودى إخفاء آية الرجم عن النبى محمد عليه السVم و وضع يده عليھا كما 

م تكن مكتوبة بالعربية لما شرع فى سترھا )ن ورد فى البخارى و إنھا لو ل
  .يكن يعرف العبرانية و J اrرامية  محمدا عليه السVم لم

  

  : 163و جاء فى صفحة    

  استن سننا جاء بھا ا<سVم فيما بعد منھا تحريم الخمر و الزنا          ( عبد المطلب  

  ) .و إقامة الحد على من يقارفھما  

ان لھا فعاليات بالغة الخطورة فى المساھمة فى قيام دولة بنى ھذه التأثيرات ك
قريش فى يثرب على يد محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب القرشى عليه 

  .الصVة و السVم 

  

  : 216و جاء فى صفحة   

أن الصابئين يصلون خمس صلوات فى اليوم و أن صيامھم كف عن تناول 
  Vثين يوما و أنھم يتوضاونالمطعومات و المشربات و انه لمدة ث

  و يتضرعون و يقدمون ا)ضاحى و يؤدون الزكاة و يحرمون الخنزير 

  .و يجيزون الطVق  

  

  :  231و جاء فى صفحة   

  و لو أننا J نرى مانعا من انه اختلط بالصابئة الذين كانوا موجودين فى مكة                      

  و اطلع على عقائدھم و طقوسھم      خاصة و منطقة الحجاز على العموم   

  .العبادية التى ظھرت بصماتھا جلية بعد ذلك   

  

  : 367و جاء فى صفحة 

ان الدين : " و سبق أن ذكرنا أن عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه كان يقرا 
كما دونھا فى فى مصحفه و ھى اrية التى وردت فى " عند هللا الحنيفية 

rم " تى المصحف العثمانى كاVو ديوان أمية بن " .  إن الدين عند هللا ا<س
و التى " ا)برار " أبى الصلت ملىء بذكر الجزاء و الجنة التى أعدت ل 

" سرادقھا " و حفت بھا الحدائق و النار التى يحيط " نمارقھا " مصفوفة 

 . بالمذنبين أ)شرار التى سوف تسوؤھم مرافقھا 

  

  ؟ىتذھل أخ�ق محمد مثاG يح -4

  

فى .  نسمع كثيرا من اخوتنا المسلمين أن محمدا كان يشتھر بإسم ا)مين
الصفحات القليلة التالية سوف نستعرض بعض ما جاء بھذا الخصوص فى كتب 
الصحاح والسيرة وكتابات بعض الكتاب والمؤرخين المسلمين الذين J يشك 

التعليق تماما سوف نمتنع عن .  أحد فى مدى حبھم وتقديرھم لنبى ا<سVم
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تقديرا لمشاعر اخوتنا المسلمين وحتى J يساء  تفسير ما نكتب، اننا نترك 
  .للقارئ الكريم أن يحكم بنفسه بعد أن يتحقق من صحة النقل عن المصادر

  

  محمد والنساء
  

  كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن - 1

  

  أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 

  فة للطباعة والنشر دار المعر -المجلد العاشر

  لبنان -بيروت 

  :من سورة ا)حزاب ما يلى 37جاء فى تفسير اrية 

وإذ تقول للذى أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك : ( القول فى تأويل قوله تعالى
عليك زوجك واتق هللا وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه وتخشى الناس وهللا أحق 

وجنكھا لكى J يكون على المؤمنين حرج أن تخشه فلما قضى زيد منھا وطرا ز
Jفى أزوج أدعيائھم إذا قضوا منھن وطرا وكان أمر هللا مفعو.(  

إذ تقول للذى أنعم ( يقول تعالى ذكره لنبيه صلعم عتابا من هللا له واذكر يا محمد
، يعنى زيد بن حارثة مولى رسول هللا )هللا عليه بالھداية وأنعمت عليه بالعتق

وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر ) عليك زوجك واتق هللا أمسك( صلعم 
رآھا رسول هللا صلعم فأعجبته، وھى فى حبال موJه، فألقى فى نفس زيد 
كراھتھا لما علم هللا مما وقع فى نفس نبيه ماوقع، فأراد فراقھا، فذكر ذلك 

وھو ) أمسك عليك زوجك( لرسول هللا صلعم زيد، فقال له رسول هللا صلعم 
وخف هللا فى الواجب له ) واتق هللا ( عم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحھا صل

وتخفى فى نفسك : يقول) وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه( عليك فى زوجتك 
 محبة فراقه إياھا لتتزوجھا إن ھو فارقھا، وهللا مبد ما تخفى فى نفسك من ذلك 

وتخاف أن يقول : " " "ذكرهيقول تعالى ) وتخشى الناس  وهللا أحق أن تخشاه( 
وهللا أحق أن تخشاه من , أمر رجV بطVق امرأته ونكحھا حين طلقھا: الناس
  ". الناس

  . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أھل التأويل

  : ذكر من قال ذلك

) وإذ تقول للذى أنعم هللا عليه( ثنا يزيد ، عن قتادة : حدثنا بشر، قال  - 28518

أمسك ( أعتقه رسول هللا صلعم : عليه با<سVم، وأنعمت عليهوھو زيد أنعم هللا 
وكان يخفى فى نفسه : قال) عليك زوجك واتق هللا وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه

وتخفى ( ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منھا قوله: ود أنه طلقھا، قال الحسن
    ئا من الوحى لكتمھا ، ولو كان نبى هللا صلعم كاتما شي)فى نفسك ما هللا مبديه

  .خشى نبى هللا صلعم مقالة الناس: ، قال)وتخشى الناس والحق أحق أن تخشاه( 

كان النبى : قال ابن زيد: أخبرنا أبن وھب،قال : حدثنى يونس، قال - 28519
صلعم قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ابنة عمته، فخرج رسول هللا 

تر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف، صلعم يوما يريده وعلى الباب س
وھى فى حجرتھا حاسرة، فوقع إعجابھا فى قلب النبى صلعم، فلما وقع ذلك 

: يا رسول هللا ، إنى أريد أن أفارق صاحبتى، قال: كرھت إلى اrخر،فجاء فقال

J، وهللا ما رابنى  منھا شئ يارسول هللا ، وJ : مالك، أرابك منھا شئ ؟  قال
Jإمسك عليك زوجك واتق هللا ، فذلك :  خيرا، فقال له رسول هللا صلعم رأيت إ

وإذ تقول للذى أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ( قول هللا تعالى
  ".تخفى فى نفسك إن فارقھا تزوجتھا) واتق هللا وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه

  :ملحوظة

   لكنھا من كتاب ) ان فى تفسير القرآنجامع البي( الفقرة التالية ليست من كتاب 

  :  126ل\ستاذ سعيد عاشورص) فقه السيرة ( 

بعد طVقى من زيد لم اعلم إJ ورسول هللا قد دخل على بيتى وأنا : تقول زينب
يارسول هللا أھكذا بدون ولى :  مكشوفة الرأس فعلمت إنه أمر السماء وقلت له

  .وجبريل شاھد) ى ھو الولىأ( هللا زوجك : وJ شاھد ؟  فقال لى 

  ) . 52/  2حلية ا)ولياء(                                                                 

  

  

  

  كتاب نساء النبى عليه الص�ة والس�م - 2
  

  الدكتورة عائشة عبد الرحمن

  دار الھ�ل 

  : 146جاء فى صفحة 
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وآيات " قصة غرام ووله "ومن الحق أن القصة فى جوھرھا لم تكن قط " 
القرآن فيھا تشھد بأن المصطفى عليه الصVة والسVم تحرج من ھذا الزواج 

ولكن ماذا عن .  خشية أن يقول الناس تزوج ممن كانت زوجا لولده بالتبنى
المرويات ا<سVمية فى الستر من الشعر الذى رفعته الريح وانصراف الرسول 

وقد كتبت ھذه المرويات "  مقلب القلوبسبحان هللا: " عن بيت زيد وھو يقول
قبل أن تسمع الدنيا بالحروب الصليبية بأقVم نفر من مؤرخى ا<سVم ورواة 

  السيرة والمفسرين J ترقى إليھم شبھه اتھام بعداء النبى والدس على ا<سVم؟

  :  148 - 147وفى صفحتى 

ى فى نفسك ما هللا وتخف: من نحو تسعة قرون كتب الزمخشرى يفسر قوله تعالى
بيديه وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه أن الرسول أبصر زينب بعدما نكحھا 

وذلك أن نفسه كانت تجفو .  سبحان هللا مقلب القلوب: زيدا فوقعت فى نفسه فقال
  .عنھا قبل ذلك لتريدھا ولو أرادتھا Jختطبھا

  : 82وجاء فى صفحة 

.  أمت\ت بھن البيوت التسعةوجاءت من بعد حفصة زوجات أخريات حتى 

كانت فيھن زينب بنت جحش الشابة الجميلة وأم سلمة بنت أبى أمية زاد الركب 
الحسناء ا)بية المترفعة وجويرية بنت الحارث التى تأخذ العين بمVحتھا 
وصفية بنت حيى سليلة اليھود الناعمة الساحرة وأم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم 

م كانت ھناك مارية المصرية الجذابة وأم ابراھيم بن محمد ث.  مكة وقائد جيشھا
  .وريحانة بنت عمرو حسناء بنى قريظة

  

  كتاب الطب النبوى.  3

  ابن قيم الجوزى

  راجع ا)صل وصح عبد الغنى عبد الخالق

  أستاذ أحوال الفقه بكلية الشريعة

  مصر -مؤسسة الفيصل 

  :  197و  196جاء فى صفحتى 

يVعب أھله ويقبله وروى أبو داود فى سننه أنه صلعم  كان رسول هللا صلعم
نھى : " ويذكر عن جابر بن عبد هللا قال.  كان يقبل عائشة ويمص لسانھا

  . رسول هللا صلعم عن المواقعة قبل المVعبة

وكان رسول هللا صلعم ربما جامع نساءه كلھن بغسل واحد وربما اغتسل عند 
أن النبى صلعم كان : " حه عن أنسروى مسلم فى صحي.  كل واحدة منھن

  ".يطوف على نسائه بغسل واحد

  

    كتاب أزواج النبى. 4
  ا<مام محمد بن يوسف الصالحى الدمشقى

  المدينة المنورة -مكتبة دار التراث 

   1992 -الطبعة ا)ولى 

  

 Gزوجاته التى دخل بھن صلعم: أو :  
  خديجة بنت خويلد  -1

  عائشة بنت أبى بكر الصديق -2

  حفصة بنت عمر بن الخطاب -3

  أم سلمة -4

  أم حبيبة بنت أبى سفيان -5

  سودة بنت زمعة -6

  زينب بنت جحش -7

  زينب بنت خزيمة الھVلية -8

  ميمونة بنت الحارث -9

  جويرية بنت الحارث -10    

  صفية بنت حيى - 11    

  

  : سراريه صلعم: ثانيا

  مارية القبطية -1

  روريحانة بنت زيد بن عم -2    

  

  

  :من عقد عليھن ولم يدخل بھن صلعم: ثالثا
  أم شريك ا)نصارية  -1

  خوله بنت الھذيل  -2

  عمرة بنت يزيد الكVبية -3
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  اسماء بنت الصلت -4

  اسماء بنت كعب -5

  أسماء بنت النعمان -6

  فاطمة بنت الضحاك بن سفيان -7

  أميمة بنت شراحيل  -8

  أم حرام  -9

  سلمى بنت نجدة -10

  بنت سفيان سبا -11

  سنا بنت أسماء بن الصلت -12

  الشاة بنت رفاعة -13

  شراف بنت خليفة الكVبية -14

  الشنباء بنت عمرو الغفارية -15

  العالية بنت ظبيان -16

  عمرة بنت معاوية الكندية -17

  عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس -18

  عمرة بنت يزيد الغفارية -19

  غزية -20

  بن سفيان الكVبية فاطمة بنت الضحاك -21

  قتيلة بنت قيس الكندية -22

  ليلى بنت الخطيم -23

  ليلى بنت حكيم ا)نصارية ا)وسية -24

  مليكة بنت كعب الكنانية -25    

  )البرصاء( ھند بنت يزيد  -26   

  

  من خطبھن ولم يعقد عليھن أو عرضن نفسھن أو عرضن عليه: رابعا

  : صلعم

  جمرة بنت الحارث بن عوف -1

  جمرة بنت الحارث بن أبى حارثة المزنية -2

  حبيبة بنت سھل -3

  خولة بنت حكيم -4

  سودة القرشية -5

  صفية بنت بشامة -6

  ضباعة بنت عامر بن قرط -7

  نعامة -8

  أم شريك بنت جابر الغفارية -9

  أم شريك ا)نصارية  -10

  أم شريك الدوسية -11

  أم شريك القرشية العامرية -12

  ختة بنت أبى طالب بن عبد المطلبأم ھانئ فا -13

  امرأة لم تسم  -14

  أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب -15

  عزة بنت أبى سفيان -16   

  

  فيما يلى أمثلة مما ورد فى كتب الصحاح والسيرة بخصوص نفس الموضوع 

  

  سيرى منھا صلى هللا عليه وسلم ما رأيت  -1

  

صلعم قد أصاب منھم سبيا  وكان رسول هللا):  أمر جويرية بنت الحارث( 
كثيرا، فشا قسمه فى المسلمين، وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا جويرية 

  .بنت الحارث بن أبى ضرار، زوج رسول هللا صلعم

وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن : قال ابن إسحاق
لق، وقعت جويرية لما قسم رسول هللا صلعم سبايا بنى المصط: عائشة ، قالت

بنت الحارث فى السھم لثابت بن قيس بن الشماس، أو Jبن عم له، فكاتبته على 
نفسھا ، وكانت امرأة حلوة مVحة، J يراھا أحد إJ أخذت بنفسه فأتت رسول 

فوهللا ما ھو إJ أن رأيتھا على باب : هللا صلعم تستعينه فى كتابتھا ، قالت عائشة
أنه سيرى منھا صلعم ما رأيت، فدخلت عليه، فقالت حجرتى فكرھتھا، وعرفت 

يا رسول هللا ، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبى ضرار، سيد قومه ، وقد : 
أصابنى من البVء ، ما لم يخف عليك ، فوقعت فى السھم لثابت بن قيس بن 
الشماس، أو Jبن عم له، فكاتبته على نفسى، فجئتك أستعينك على كتابتى ، قال 

وما ھو يا رسول هللا؟ قال أقضى عنك : ھل لك فى خير من ذلك؟ فقالتف: 
  .قد فعلت: نعم يا رسول هللا ، قال : كتابتك وأتزوجك ، قالت 

  السيرة النبوية              
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  )بنات الروم الجمي�ت( تغنموا بنات بنى ا7صغر  -2

  

ف خلفك يا أبا قيس ھل لك ان تخرج معنا لعلك ترد: " قال محمد للجد بنى قيس 
"يا محمد لماذا تفتنى بالنساء: " فقال له الجد بن قيس ".  بنات بنى ا)صغر

   103/    23السيرة الحلبية ج        .  

  :141وھذا ما كتبه السيوطى فى اسباب النزول ص

  ).أغزوا تغنموا بنات بنى ا)صغر: أن النبى قال )صاحبه : قال ابن عباس( 

  

  :ةمن ا7رجوحة إلى فراش الزوجي -3

  

تزوجنى النبى صلعم وأنا بنت ست : عن عائشة رضى هللا عنھا قالت - 1591
سنين ، فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج ، فوعكت ، فتمزق 
شعرى فوفى جميمة ، فأتتنى أمى أم رومان وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب 

دى حتى أوقفتنى لى ، فصرخت بى ، فأتيتھا J أدرى ما تريد بى، فأخذت بي
على باب الدار، وإنى )نھج حتى سكن بعض نفسى، ثم أخذت شيئا من ماء 
فمسحت به وجھى ورأسى ، ثم أدخلتنى الدار، فإذا نسوة من ا)نصار فى البيت 
، فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتنى إليھن فأصلحن من شأنى 

فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع ، فلم يرعنى إJ رسول هللا صلعم ضحى ، 
  )مختصر صحيح البخارى( .سنين

  

  :ما أرى ربك إG يسارع فى ھواك -4

   

كنت أغار على الVتى وھبن : عن عائشة رضى هللا عنھا قالت  - 1761
: فما أنزل هللا عز وجل ! أتھب المرأة نفسھا: أنفسھن لرسول هللا صلعم وأقول 

إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فV ترجى من تشاء منھن وتؤوى {
  .ما أرى ربك إJ يسارع فى ھواك: قلت. }جناح عليك

  )مختصر صحيح البخارى(       

  محمد يأذن بالدعارة - 4

1844 - Jكنا فى : عن جابر بن عبد هللا وسلمة بن ا)كرع رضى هللا عنھما قا
  .ستمعوا فأستمتعواإنه قد أذن لكم أن ت: جيش ، فأتانا رسول هللا صلعم فقال

  )مختصر صحيح البخارى(        

 

  ما استحللتم به الفروج -5

أحق : قال رسول هللا صلعم : عن عقبة بن عامر رضى هللا عنه قال  - 1189
  .الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

  ) مختصر صحيح البخارى(        

  يذوق عسيلتك -6

أة رفاعة القرظى ، جاءت إلى أن امر: عن عائشة رضى هللا عنھا - 1876
يا رسول هللا إن رفاعة طلقنى، فبت طVقى وإنى : رسول هللا صلعم فقالت

نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى وإنما معه مثل الھدبة، قال رسول 
لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ J، حتى يذوق عسيلتك وتذوقى : هللا صلعم

  .عسيلته

  )البخارىمختصر صحيح (        

  

  لترجع بعد ذلك إلى بيتى وتضطجع مع بعض نساءك -7

رجع رسول هللا من البقيع فوجدنى وأنا أجد " عن ابن اسحق عن عائشة قالت
صداعا فى رأسى وأقول ورأساه فقال بل أنا وهللا يا عائشة وارأساه ثم قال وما 

{ فقلت له و. ضرك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك
لكأنى بك لترجع بعد ذلك إلى بيتى وتضطجع مع بعض نساءك فإبتسم رسول 

  ) 455ص  3السيرة الحلبية ج -165ص  4السيرة النبوية ج ". ( هللا 

  

  محمد والقتل
  

  فى كتابات القدامى والمحدثين 

  
 J القراءة المتأنية لكتب القدامى والمحدثين من الكتاب المسلمين تفصح بما

قارئ الفطين وغير الفطين  عن الجانب الدموى لسنوات التأسيس يخفى على ال
وھو الجانب الذى Jيستطيع أن ينكره اJ .ا)ولى لzمبراطورية ا<سVمية 

   :  فبما يلى مقتطفات من بعضھا .  متعامى أو مكابر 
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  فجر ا�س�م - 1

  أحمد أمين  

  1965الطبعة العاشرة  

  

  : 86جاء فى صفحة  

 صلعم كان يفعل أحد ھذين ا)مرين أحيانا و كان يقتل ا)سير أن رسول هللا 
أحيانا ويسترق أحيانا ففى يوم بدر قتل عقبه بن أبى معيط و قد أتى به أسيرا 
وقتل بنى قريظة و قد نزلوا على حكم سعد و نادى بجماعة من المشركين 

أسير فى  أسارى المسلمين الذين أسروا و من على ثمامة بن أثال الحنفى و ھو
  .يده و أسترق ذرارى قريظة و استرق نساء ھوازن و ذراريھم 

  

  : 89و  88و جاء فى صفحتى 

من بنى المصطلق و ھم عرب  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصاب منھم 
  .سبيا كثيرا فشا قسمه فى المسلمين   -من خزاعة 

Vا<س Jم لم يعد يقبل من العربى إVم أو القتال فأصبح غير و لما انتشر ا<س
  .محل لVسترقاق حتى لو وقع أسيرا فأما أن يسلم و أما أن يقتل 

و لما كثرت الفتوح كثر اJسترقاق من ا)مم المفتوحة كثرة ھائلة و وزع 
المسترقون رجاJ و نساء و ذرارى على العرب الفاتحين حتى يروى 

لف أمة و ھذا الرقيق يعد المسعودى أن الزبير ابن العوام كان له ألف عبد و أ
مملوكا للسيد كالمتاع له الحق فى بيعه و ھبته و إذا كان أمة جاز للسيد أن 

  .بستمتع بھا 

  حروب دولة الرسول - 2

  سيد محمود القمنى

  دار سينا للنشر

  

  :108جاء فى صفحة 

  :و تخميس الغنائم ھنا يعود إلى أمر الوحى 

)   41سورة ا)نفال " ( مسه و للرسول اعلموا إنما غنمتم من شْى فان { خ" 

عبد هللا بن ( وھى الحصة التى سبق و اشترعھا )ول مرة ابن عمة الرسول 
  فى سريته إلى نخلة و التى خرق فيھا ا)شھر الحرم )  جحش 

أن "  لرفاقه   و استولى على مغانم القافلة و كانت أول غنم المسلمين ثم قال
  "س ثم فرق الباقى بينه و بين أصحابه لرسول هللا مما غنمناه الخم

  .و ھو ما جاء الوحى بعد ذلك مصدقا عليه فى اrية السالفة  

  

  :  22و جاء فى صفحة 

  :بلسان النبي ا)مين  

  "اتبعونى أجعلكم أنسابا و الذى نفسى بيده لتملكن كنوز كسرى و قيصر "  

  

عن مغانم أحلھا هللا و لھذا عندما تم ا<عVن : "  55و  54و جاء فى صفحتى 
لرسوله و المؤمنين من أموال المشركين أصبح الحل حقيقة مادية دنيوية 
ملموسة و مكاسب عينية ماثلة أمام االمستضعفين تدعوھم إلى دخول جيش 
الدولة الجديدة و ھو الھدف الذى سيفصح عن نفسه عمليا فى المكاسب التى 

تحول حالھم الشظف إلى حال آخر و ستحققھا الغزوة البدرية لجماعة المسلمين ل
  ".فى تحالف القبائل المحيطة مع القوة ا<سVمية  

  :113و جاء فى صفحة 

 J و ھى السياسة التى ابتغت انضواء اليھود الكامل السياسى و العقدى بحيث
السياسية أو العمل على إجVئھم عن  يكونون أحVفا على ذات القدر من الندية

أفتھم و ھو ا)مر الذى سيتم تحقيقه بإصرار و دون ھوادة يثرب أو استئصال ش
  و الذى كان سببه الوضع الخاص لليھود كأصحاب كتاب سماوى 

  و دستور عقدى و ھو ما جعلھم المنكر السماوى الحى لنبوة النبى العربى

  .و ھو ما كان يشكل خطرا دائما و حقيقيا على الدولة و أيديولوجيتھا  

  

  

   ل الحكما�س�م وأصو -3

  الدكتور ممدوح حقى : نقد و تعليق 

  بيروت -منشورات دار مكتبة الحياة 

  على عبد الرازق: تأليف 

  

  حاشية على التعليق

  على الباب الثانى من الكتاب ا7ول 
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   )صلعم ( غزوات الرسول 

  

  بدر ا)ولى -4العشيرة         -3بواط             -2ا)بواء              -1

  .السويق - 8بنى قينقاع      - 7قرقرة الكدر    - 6.     الكبرىبدر  -5

  .حمراء ا)سد - 12أحد            -11بحران          -10غطفان           -9

  بدر الصغرى الموعد -15ذات الرقاع    -14بنى النضير   - 13

  .  بنى قريظة - 19الخندق       - 18المرسيعيع   -17دومة الجندل   - 16

  خيبر - 23الحديبية  - 22) ذو قرد( الغابة -21بنى لحيان     - 20

  .تبوك - 27الطائف    - 26حنين            - 25فتح مكة       - 24

 

  )صلعم ( سرايا الرسول 

  

  . عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ - 1

  . عمر بن عدى لقتل العصماء اليھودية - 2

  . سالم بن عمير لقتل أبى عفك - 3

  .محمد بن مسلمة لقتل كعب  بن ا)شرف - 4

  . زيد بن حارثة إلى قردة - 5

  . أبى سلمة إلى قطن - 6

  .عبد هللا ابن أنيس لقتل سفيان بن خالد - 7

  . المنذر بن عمرو إلى بئر معونة - 8 

  . عاصم بن ثابت إلى الرجيع -9

  . محمد بن مسلمة إلى القراطا - 10

  . عكاشة إلى غمر مرزوق - 11

  . محمد بن مسلمة إلى ذى القصة - 12 

  . زيد ابن حارثة إلى بنى سليم - 13

  .زيد بن حارثة إلى العيص - 14 

  .زيد بن حارثة إلى طرف - 15

  .زيد بن حارثة إلى حسمى - 16

  .كرز إلى العرينين - 17

  . زيد بن حارثة إلى وادى القرى - 18

  .عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل - 19

  .بد هللا بن عتيك لقتل أبى رافعع - 20

  .عبد هللا بن رواحة إلى أسير بن رزام اليھودى - 21

  .زيد بن حارثة إلى مدين - 22 

  . أبان بن سعيد قبل نجد - 23

  . عمر بن الخطاب إلى تربة - 24

  .بشر بن سعد إلى بنى مرة - 25

  . بشر بن سعد إلى يمن وجبار - 26

  .أبن عمر إلى قبل نجد - 27

  . شجاع بن وھب إلى بنى عامر - 28

  . كعب بن عمير إلى ذات أطVح - 29

  .  مؤتة - 30

  . عمرو بن العاص إلى ذات السVسل - 31

  . أبى عبيدة إلى سيف البحر - 32

  . أبى قتادة ا)نصارى إلى خضرة - 33

  . أبى قتادة إلى بكن إضم - 34

  . عبد هللا بن أبى حدرج إلى الغابة - 35

  . بن الوليد إلى العترس خالد - 36

  .أبى موسى ا)شعرى إلى أوطاس - 37

  . الطفيل بن عامر إلى ذى الكفين - 38

  .خالد بن الوليد إلى أكيدر - 39

  .أسامة بن زيد إلى أھنى أبنى - 40

  

  بعوث الرسول صلعم العسكرية

  

  . حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر - 1 

  . سعد بن أبى وقاص إلى الخرار - 2 

  . عبد هللا بن جحش إلى بطن نخلة - 3 

  .عمرو بن أمية إلى أبى سفيان بن حرب - 4 

  .على بن أبى طالب إلى بنى سعد - 5 

  . زيد إلى أم قرفة - 6 

  .غالب الليثى إلى الميفعة -7 
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  . غالب بن عبد هللا إلى فدك - 8     

  . عمر بن العاص إلى سواع -9    

  . ناةسعد بن زيد إلى م - 10   

  . خالد ابن الوليد إلى بنى جذيمة - 11   

  . عمرو بن العاص إلى حيفر وعبد - 12   

  . العVء الحضرمى إلى ملك البحرين - 13   

  .عيينه بن حصن إلى بنى تميم - 14   

  .الوليد ابن عقبة إلى بنى المصطلق- 15   

  .قطبة بن عامر إلى خثعم - 16   

  .لكVبى إلى بنى كVبالضحاك ابن سفيان ا - 17  

  .علقمة بن مجزز إلى الحبشة - 18  

  .  على بن أبى طالب إلى الفلس - 19  

  . أبى موسى ا)شعرى إلى اليمن - 20 

  .  خالد بن الوليد إلى عبد المدان بنجران - 21 

  . على بن أبى طالب إلى اليمن - 22 

  .  جرير بن عبد هللا إلى ذى الكVع - 23 

  . بيدة بن الجراح إلى أھل نجرانأبى ع - 24 

  

  : ما يلى) تعليق الدكتور ممدوح حقى(  163 - 160وجاء فى صفحات 

.  ولنستعد بعض الخطوط العريضة فى حياة الرسول صلعم ففيھا مؤيد لما ندعى

.  ونحن مؤمنون بأن سلوكه فى جميع ما سلك، لم يكن إJ بوحى من هللا تعالى

  :العسكرى يوم قدم المدينةولنبدأ من حديث بدأ جھاده 

أن بنى المسجد، ليكون مركز حكومته الجديدة، وألقى فيه : أول عمل قام به -1
J تفرطوا فى جنب هللا فقد علمكم هللا : " خطبة حث فيھا على الجھاد فقال منھا

كتابه، ونھج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن 
ھو اجتباكم وسماكم .  وعادوا أعداءه وجاھدوا فى هللا حق جھاده.  هللا إليكم 

" المسلمين، ليھلك من ھلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة، وJ قوة إJ با{

  ).رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى( 

  . آخى بين المھاجرين وا)نصار ليبدأ التكتل الشعبى و التناصر -2

وأقرھم على دينھم وأموالھم، واشترط عليھم أJ وادع اليھود، وعاھدھم  -3
وھى معاھدة سياسية ولعبة .  وإن دھمه عدو نصروه.  يعينوا عليه أحدا

دبلوماسية ذكية جدا، يحمى بھا ظھره فى أثناء تحركاته العسكرية خارج 
  . المدينة

وابتدأ التحرش العسكرى  بعد سبعة أشھر من ھجرته واستقراره فى  -4
بعث حمزة بن عبد المطلب فى ثVثين .  ل أن يبدأه العمل العدائى أحدالمدينة، قب

راكبا إلى سيف البحر يتعرض لعير قريش، فلقى أبا جھل بالساحل فى ثVث 
فلما تصافوا للقتال حجز بينھما مجدى ابن عمرو الجھنى، وكان .  مائة راكب

ن خوض معركة وكان حمزة عاقV فى التوقف ع.  موادعا للفريقين، حليفا لھما
  .غير أنه أثبت وجود دولته الصغيرة،على أى حال.  سيخسرھا

كأنما يريد أن ينبه … وتتالت الغزوات بعد ذلك كا<يواء و بواط والعشيرة -5
  . العرب بھا إلى ميVد دولته الجديدة

خصوصا وأنھا  -زعماء الجزيرة  -وخوفت ھذه الدولة الناشئة القرشيين  -6
ارتھم فدخلوا معھا معركة بدر قبل أن يستفحل أمرھا  قامت على طريق تج

  . فخسروا وكان خسارھم إيذانا بتوطيد أركانھا.. ويشتد ساعدھا

  

  أمثلة مما جاء فى كتب الصحاح والسيرة بخصوص نفس الموضوع

  

  محمد يأمر بقتل عبد هللا بن سعد -1

  ):عھد الرسول إلى أمرائه وأمره بقتل نفر سماھم( 

وكان رسول هللا صلعم قد عھد إلى أمرائه من المسلمين، حين : ققال ابن إسحا
إJ أنه قد عھد فى نفر سماھم .  أمرھم أن يدخلوا مكة، أن J يقاتلوا إJ من قاتلھم

أمر بقتلھم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منھم عبد هللا بن سعد، أخو بنى عامر 
  )السيرة النبوية(           .بن لؤى

  ب عنق عبد هللا بن سعد بن أبى سرحمحمد يبغى ضر -2

  ) : سبب أمر الرسول بقتل سعد وشفاعة عثمان فيه( 

وإنما أمر رسول هللا صلعم بقتله )نه قد كان أسلم، وكان يكتب لرسول هللا 
صلعم الوحى، فارتد مشركا راجعا إلى قريش، ففر إلى عثمان بن عفان، وكان 

 صلعم بعد أن اطمأن الناس وأھل أخاه للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول هللا
نعم، : فزعموا أن رسول هللا صلعم صمت طويV، ثم قال : مكة، فاستأمن له

لقد : فلما انصرف عنه عثمان، قال رسول هللا صلعم لمن حوله من أصحابه
فھV أومأت : فقال رجل من ا)نصار.  صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه

  .النبى J يقتل با<شارةإن : إلى يا رسول هللا؟ قال
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  )السيرة النبوية(             

  

  محمد يقطع ا7يدي وا7رجل ويسمل ا7عين -3

  ): قتل البجليين وتنكيل الرسول بھم( 

فلما صحوا وانطوت بطونھم، عدوا على راعى رسول هللا صلعم يسار،     
م فى فبعث رسول هللا صلع.  فذبحوه وغرزوا الشوك فى عينيه، واستاقوا اللقاح

آثارھم كرز بن جابر، فلحقھم، فأتى بھم رسول هللا صلعم مرجعه من غزوة ذى 
  .قرد، فقطع أيديھم وأرجلھم ، وسمل أعينھم

  )لسيرة النبويةا(            

  قتل أبنة مروان نصر w ورسوله -4

  ):خروج الخطمى لقتلھا( 

ع ذلك فقال رسول هللا صلعم حين بلغه ذلك، أJ آخذ لى من ابنة مروان؟ فسم
من قول رسول هللا عمير بن عدى الخطمى، وھو عنده، فلما أمسى من تلك 

يا : الليلة سرى عليھا فى بيتھا فقتلھا، ثم أصبح مع رسول هللا صلعم، فقال
ھل على : فقال نصرت هللا ورسوله يا عمير،فقال . رسول هللا ، إنى قد قتلتھا

  . ا عنزانJ ينتطح فيھ: شئ من شأنھا يا رسول هللا؟ فقال 

  )السيرة النبوية(             

  محمد يغزو بنفسه تسعة عشرة غزوة -5

  عدد غزوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: باب

  أن عبد هللا بن يزيد خرج يستسقى بالناس، فصلى: عن أبى إسحق -1193

ليس بينى وبينه غير : قال( فلقيت يومئذ زيد بن أرقم: ركعتين ثم استسقى، قال
: كم غزا رسول هللا صلعم؟ قال: فقلت له : ، قال )ينه رجلرجل، أو بينى وب

  .ذات العسير أو العشير:فما أول غزوة غزاھا؟ قال: تسع عشرة غزوة، فقلت 

  )5/199صحيح مسلم(             

  الخير كله فى السيف  - 6

  فضل الجھاد: جاء فى باب

ر عدة من أصحابنا، عن أحمد بن حمد ، عن على بن الحكم ، عن عم - 2415
الخير كله : قال رسول هللا صلعم: بن أبان ، عن أبى عبد هللا عليه السVم قال 

والسيوف مقاليد .  وJ يقيم الناس إJ السيف.  فى السيف وتحت ظل السيف
  . الجنة والنار

صحيح الكافى من سلسلة صحاح ا)حاديث عند الشيعة ا<مامية للشيخ محمد ( 
  )الدار ا<سVمية -الجزء ا)ول  -الباقر البھبوى

  

  يا رسول هللا أتحب أن أقتله -7

  قتل كعب بن ا7شرف: باب 

من  لكعب بن : " قال رسول هللا صلعم: عن جابر رضى هللا عنه قال  - 1170
يا : ؟ فقال محمد بن مسلمة رضى هللا عنه"ا)شرف، فإنه قد آذى هللا ورسوله

    ".نعم: "رسول هللا ، أتحب أن أقتله؟ قال

  ) 185 - 184/  5صحيح مسلم (                                      

  

  

  إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اnخر منھما - 8

  إذا بويع لخليفتين: باب

"   :  قال رسول هللا صلعم : عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه قال - 1200

  ".إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اrخر منھما 

 9         )  23/  6مسلم  صحيح(          

  نصرت بالرعب -

  ) : ما نزل فى ا)سارى والمغانم( 

ثم عاتبه هللا تعالى فى ا)سارى ، وأخذ المغانم ، ولم يكن أحد : قال ابن إسحاق
حدثنى محمد أبو : قال ابن إسحاق. قبله من ا)نبياء يأكل مغنما من عدو له 

نصرت بالرعب،  :قال رسول هللا صلعم: جعفر بن على بن الحسين ، قال
وجعلت لى ا)رض مسجدا وطھورا، وأعطيت جوامع الكلم، وأحلت لى المغانم 

  . ولم تحلل لنبى كان قبلى، وأعطيت الشفاعة، خمس لم يؤتھن نبى قبلى

  ) السيرة النبوية(           

  

  

  محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر - 10

  ):ما عم المسلمين من الخوف وظھور نفاق المنافقين( 

وعظم عند ذلك البVء ، واشتد الخوف ، وأتاھم عدوھم من فوقھم ومن ): قال(
أسفل منھم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى 
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كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز : قال معتب بن قشير، أخو بنى عمرو بن عوف
  .إلى الغائط كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم J يأمن على نفسه أن يذھب

  )السيرة النبوية(             

  

  Gيترك بجزيرة العرب دينان - 11

  ): ما أوصى به الرسول عند موته( 

وحدثني صالح بن كيسان، عن ابن شھاب الزھرى ، عن عبيد : قال ابن إسحاق
لم يوص رسول هللا صلعم عند موته إJ : هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، قال

لرھاويين بجاد مئة وسق من خيبر، وللداريين بجاد مئة وسق بثVث ، أوصى ل
من خيبر، وللسبائيين ، ول\شعريين بجاد مئة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ 

  .بعث أسامة بن زيد بن حارثة، وأJ يترك بجزيرة العرب دينان

  )السيرة النبوية(             

  

  ھذا يھودي خلفي فتعالى فاقتله - 12

  ين اليھودفى قتال المسلم: باب

J تقوم : " عن أبى ھريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا صلعم قال - 2025
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود، فيقتلھم المسلمون حتى يختبئ اليھودى من 

ھذا ! يا عبد هللا ! يا مسلم: وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر
  ".من شجر اليھود يھودى خلفى، فتعال فاقتله إJ الغرقد فإنه

  )  188/  8صحيح مسلم (           

  

  محمد والتواضع
  

  :فيما يلى أمثله مما جاء فى كتب الصحاح والسيرة بخصوص ھذا الموضوع 

  

  أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيھا ثم الجنة)  1( 

  

  ابتداء شكوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ) :بدء الشكوى( 

ثنى عبد هللا بن عمر، عن عبيد بن جبير مولى الحكم ابن وحد: قال ابن إسحاق
العاص، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن أبى مويھبة ، مولى رسول هللا 

يا أبا مويھبة، إنى : بعثنى رسول هللا صلعم من جوف الليل، فقال : صلعم ، قال
ا وقف قد أمرت أن أستغفر )ھل ھذا البقيع، فانطلق معى، فانطلقت معه  فلم

السVم عليكم يا أھل المقابر، ليھنئ لكم ما أصبحتم فيه مما : بين أظھرھم ، قال
أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرھا أولھا ، اrخرة 

يا أبا مويھبة، إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن : شر من ا)ولى، ثم أقبل على، فقال
فقلت : قال. ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة الدنيا والخلد فيھا، ثم الجنة

J و هللا : بأبى أنت وأمى ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيھا، ثم الجنة، قال: 
يا أبا مويھبة، لقد اخترت لقاء ربى والجنة، ثم استغفر )ھل البقيع، ثم انصرف 

  . ، فبدأ برسول هللا صلعم وجعه الذى قبضه هللا فيه

  )السيرة النبوية(             

  G يبصق بصاقا إG ابتدروه )  2( 

  ) عروة بن مسعود رسول من قريش إلى الرسول( 

فكلمه رسول هللا صلعم بنحو مما كلم به : قال الزھرى : قال ابن إسحاق 
فقام من عند رسول هللا صلعم وقد .  أصحابه ، وأخبره أنه لم يأت يريد حربا 

J ،رأى ما يصنع به أصحابه Jيبصق بصاقا إ Jابتدروا وضوءه ، و Jيتوضأ إ 
يا معشر : فرجع إلى قريش، فقال . وJ يسقط من شعره شيء إJ أخذوه. ابتدروه

. والنجاشى فى ملكه . قريش إني قد جئت كسرى فى ملكه ، وقيصر فى ملكه

 J وانى وهللا ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه  ولقد رأيت قوما
  )السيرة النبوية.                 (سلمونه لشيء أبدا ، فروا رأيكمي

  

  ابن مسعود حامل حذاء الرسول)  3( 

كان لمحمد تسعة عشر خادما منھم أنس بن مالك وا)صلع بن شريك وبVل بن 
  رباح وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وعبد هللا بن مسعود وغيرھم 

أن ابن مسعود كان مخصصا "ى السيرة الحلبية وعن عبد هللا بن مسعود نقرأ ف
لحمل حذاء رسول هللا فإذا قام ليمشى كان ابن مسعود يلبسه الحذاء وإذا جلس 
محمد كان ابن مسعود يحمل حذاءه بين ذراعيه حتى يقوم وكان يمشى بالعصا 
أمام الرسول وأما عقبه فكان صاحب بغلة رسول هللا يھتم بھا ويقودھا في 

  .ا)سفار

  )420ص  3السيرة الحلبية ج(          
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  واصطفاني) 4(

  )صلعم(اصطفاء النبى : باب 

سمعت رسول هللا صلعم : عن وائلة بن ا)سقع رضى هللا عنه قال  - 1523
إن هللا عز وجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل عليه السVم ، : "يقول 

ن بنى واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بنى ھاشم واصطفانى م
  ".ھاشم

  )7/58صحيح مسلم (            

  أنا سيد ولد آدم) 5( 

  أنا سيد ولد آدم) : صلعم(قول النبى : باب 

أنا سيد : "قال رسول هللا صلعم : عن أبى ھريرة رضى هللا عنه قال  - 1524
  ". ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأنا أول شافع وأول مشفع

  )7/59م صحيح مسل(            

  

  ص�ة فى مسجدى خير من ألف ص�ة) 6( 

صVة فى مسجدى ھذا خير : وعنه رضى هللا عنه أن النبى صلعم قال  - 621
  .من ألف صVة فيما سواه إJ المسجد الحرام

  )مختصر صحيح البخارى(          

  

  تدليك الوجه بنخامة محمد)  7(

1192 -  Jصلعم زمن خرج سول هللا: عن المسور بن مخرمة ومروان قا 
الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلعم أما ا<سVم فأقبل ، وأما 

: المال فلست منه في شئ ، ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبى بعينيه قال 

فوهللا ما تتخم رسول هللا صلعم نخامة إJ وقعت فى كف رجل منھم فدلك بھا 
أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وجھه وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا 

، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له ، فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال أى قوم ، وهللا لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشى ، وهللا إن يتنخم نخامة إJ وقعت فى كف رجل منھم 

وجلده ، وإذا أمرھم ابتدروا أمره ، وإذا توضا كادوا يقتتلون  فدلك بھا وجھه
على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيما 

  .له

  )مختصر صحيح البخارى(          

  من قد رآنى فقد رأى الحق)  8( 

ى من رآن: قال النبى صلعم : عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه قال  -218
  .فقد رأى الحق ، فان الشيطان Jيتكوننى

  )مختصر صحيح البخارى(          

  إني 7خشاكم w وأتقاكم)  9( 

جاء ثVثة رھط إلى بيوت : عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال  - 1828
أزواج النبى صلعم يسألون عن عبادة النبى صلعم ، فلما أخبروا كأنھم تقاولوھا  

لنبى صلعم قد غفر هللا له ماتقدم من ذنبه ، وما تأخر ، وأين نحن من ا: فقالوا 
أنا اصوم الدھر، وJ : فقال احدھم أما أنا فانى أصلى الليل أبدا ، وقال آخر 

فجاء رسول هللا صلعم . أنا أعتزل النساء فV أتزوج أبدا : وقال آخر . أفطر 
اكم { وأتقاكم له لكنى أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما وهللا إني )خش: إليھم فقال 

.                                   أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى 

  )مختصر  صحيح البخارى (

  

   محمد والخرافات                    
  

  فيما يلى أمثله مما جاء فى كتب الصحاح  والسيرة بخصوص ھذا الموضوع

  

   ريل يرقى محمدجب)  1( 

  فى رقية جبريل عليه الس�م للنبى صلى هللا عليه وسلم : باب 

  

كان إذا اشتكى رسول هللا : عن عائشة زوج النبى صلعم أنھا قالت  - 1443
بسم هللا يبريك ، ومن كل داء يشفيك ، : صلعم رقاه جبريل عليه السVم ، قال 

  .ومن شر حاسد إذا حسد ، وشر كل ذى عين

  )7/13صحيح مسلم (            

ان جبريل : عن عبد العزيز بن صھيب عن أبى نضرة عن أبى سعيد  - 1444
بسم : قال " نعم: "يا محمد اشتكيت ؟ قال : عليه السVم أتى النبى صلعم فقال 

هللا أرقيك ، من كل شئ يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد ، هللا يشفيك ، 
  .بسم هللا أرقيك
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  )7/13صحيح مسلم (            

  

  الشؤم فى المرأة)  2( 

سمعت النبى صلعم يقول : عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنھما قال  - 1240
  .إنما الشؤم فى ثVثة ، فى  الفرس والمرأة والدار: 

  )مختصر صحيح البخارى(                      

  شيطان يقال له خنزب)  3( 

  التعوذ من شيطان الوسوسة فى الص�ة: باب 

يا : ان عثمان بن أبى العاص أتى النبى صلعم فقال : عن ابى العVء  - 1448
رسول هللا ان الشيطان قد حال بينى وبين صVتى وقراءتي يلبسھا على ، فقال 

ذاك شيطان يقال له خنزب  فإذا أحسسته ، فتعوذ با{ منه ، : "رسول هللا صلعم 
  .به هللا عنىففعلت ذلك ، فاذھ: ، قال " واتفل على يسارك ثVثا

  )7/21صحيح مسلم (            

  

  الرقية من النملة)  4( 

  فى الرقية من النملة: باب 

رخص رسول هللا صلعم فى : عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال  - 1451
  .الرقية من العين ، والحمة ، والنملة

  )7/18صحيح مسلم (            

  

  محمد يأمر عائشة بأن تسترقى من العين)  5( 

  فى الرقية من العين :باب 

كان رسول هللا صلعم يأمرنى أن : عن عائشة رضى هللا عنھا قال  - 1455
  .استرقى من العين

  )7/18صحيح مسلم (            

  غسل قلب محمد وبطنه بالثلج)  6( 

  )السيرة النبوية Jبن ھشام( 

  )وJدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضاعته( 

: قال ابن إسحاق) : لم بنفسه ، وقد سئل عن ذلك تعريفه صلى هللا عليه وس( 

وحدثنى ثور بن يزيد ،عن بعض أھل العلم ، وJ أحسبه إJ عن خالد بن معدان 
  : الكVعى

يارسول هللا ، أخبرنا عن : أن نفرا من أصحاب رسول هللا صلعم قالوا له 
ت أمى عيسى، ورأ) أخى ( نعم ، أنا دعوة أبى إبراھيم ، وبشرى : نفسك؟ قال 

واسترضعت فى .  حين حملت بى أنه خرج منھا نور أضاء لھا قصور الشام
إذ أتانى .  بنى سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى بھما لنا

رجVن عليھما ثياب بيض بطست من ذھب مملوءة ثلجا، ثم أخذانى فشقا بطنى، 
رحاھا، ثم غسV قلبى واستخرجا قلبى فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فط

وبطنى بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدھما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، 
: زنه بمئة من أمته، فوزننى بھم فوزنتھم، فقال : فوزننى بھم فوزنتھم، ثم قال

  .دعه عنك ، فوهللا لو وزنته بأمته لوزنھا

  )السيرة النبوية(             

  فى السماء يقبل ويدبر إذا رأى مخيلة)  7( 

كان النبى صلعم إذا رأى مخيلة فى : عن عائشة رضى هللا عنھا قالت  - 1355
السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج وتغير وجھه فإذا أمطرت السماء سرى عنه 

فلما رأوه عارضا  ( وما أدرى لعله كما قال قوم: فعرفته ذلك ، فقال: قالت
   )مختصر  صحيح البخارى (        )مستقبل أوديتھم

  

  اJنتعال باليمنى)  8( 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ : وعنه رضى هللا عنه أن رسول هللا صلعم قال - 1994
  .باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولھما تنعل وآخرھما تنزع

  )مختصر صحيح البخارى (               

  يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه)  9( 

أن النبى صلعم سحر حتى كان يخيل إليه : رضى هللا عنھا  عن عائشة - 1344
  .أنه صنع شيئا ولم يصنعه

  )مختصر صحيح البخارى(               

  سحر لبيد بن ا)عصم لمحمد)  10( 

   )صلعم( فى السحر، وسحر اليھود للنبى : باب 

سحر رسول هللا صلعم يھودى من : عن عائشة رضى هللا عنھا قالت - 1445
حتى كان رسول هللا صلعم : زريق، يقال له لبيد بن ا)عصم، قالت يھود بنى 

يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، دعا 
يا عائشة، أشعرت أن هللا أفتاني : "رسول هللا صلع ، ثم دعا، ثم دعا، ثم قال 

واrخر عند رجلى فقال  فيما استفتيه فيه؟ جائني رجVن فقعد أحدھما عند رأسي
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ما وجع : الذى عند رأسى للذى عند رجلى، أو الذى عند رجلى للذى عند رأسى 
فى أى شئ؟ : لبيد بن ا)عصم، قال : مطبوب، قال من طبه؟ قال : الرجل؟ قال 

فى بئر ذى : فأين ھو؟ قال : قال فى مشط ومشطاطة وجب طلعة ذكر، قال 
يا " "صلعم فى أناس من أصحابه، ثم قال  فأتاھا رسول هللا: ، قالت "أروان

: قالت " عائشة وهللا لكان ماءھا نقاعة الحناء، وكأن نخلھا رؤوس الشياطين

J، أما أنا فقد عافانى هللا، وكرھت أن : "يا رسول هللا، أفV أحرقته؟ قال : فقلت 
  "أثير على الناس شرا، فأمرت بھا فدفنت

  )7/14صحيح مسلم (            

  يبصق عن يساره ثVثافل)  11( 

  إذا رأى ما يكره فليتعوذ وليتحول عن الجنب الذى كان عليه: باب 

إذا رأى : "عن جابر رضى هللا عنه عن رسول هللا صلعم أنه قال  -1518
أحدكم الرؤيا يكرھھا فليبصق عن يساره ثVثا، وليستعذ با{ من الشيطان 

  "ثVثا، وليتحول عن جنبه الذى كان عليه

  )7/52مسلم  صحيح(            

  محمد يقبل الحجر ا)سود)  12( 

إني : أنه جاء إلى الحجر ا)سود فقبله فقال : عن عمر رضى هللا عنه  - 808
أعلم أنك حجر Jتضر وJتنفع، ولوJ أنى رأيت رسول هللا صلعم يقبلك ما 

  .قبلتك

  )مختصر صحيح البخارى(          

  

  أحاديث أخرى عن خصال محمد
  

  هللا ويتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة محمد يستغفر)  1( 

وهللا : سمعت النبى صلعم يقول : عن أبى ھريرة رض هللا عنه قال  - 2071
  .إني أستغفر هللا ، وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة

  )مختصر صحيح البخارى(          

  محمد J يضمن دخول الجنة)  2( 

  لن ينجى أحدا من عمله: باب 

قال رسول هللا صلعم سددوا وقاربوا، : عن عائشة أنھا كانت تقول  - 1927
: وJ أنت يا رسول هللا؟ قال: قالوا "وابشروا، فانه لن  يدخل الجنة أحدا عمله 

واعلموا أن أحب العمل إلى هللا أدومه  . وJ أنا، إJ أن يتغمدنى هللا منه برحمة"
  ".وان قل

  )8/141صحيح مسلم (            

  طان نخس محمد فى وJدتهالشي) 3(

  مس الشيطان كل مولود إG مريم وابنھا عليھما الس�م: باب 

ما من : "عن أبر ھريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا صلعم قال  - 1619
مولود يولد إJ نخسه الشيطان، فيستھل صارخا من نخسه الشيطان إJ ابن مريم 

وأنى أعيذھا بك وذريتھا من ( :اقرؤوا إن شئتم : ثم قال أبو ھريرة ". وأمه
  ).الشيطان الرحيم

  )7/96صحيح مسلم (            

  اللھم العن فVنا وفVنا وفVنا)  4( 

عن أبى عمر رضى هللا عنھما أنه سمع رسول هللا صلعم، إذا رفع  - 1622
اللھم العن فVنا وفVنا : رأسه من الركوع من الركعة ا)خيرة من الفجر يقول

: يقول سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل هللا عز وجل وفVنا، بعدما 

  ).فانھم ظالمون(إلي قوله ) ليس لك من ا)مر شئ(

  )مختصر صحيح البخارى(          

  رضاعة الكبير)  5( 

أن سالما مولى أبى حذيفة وأھله فى بيتھم، : عن عائشة رضى هللا عنھا  - 880
إن سالما قد بلغ ما يبلغ : لعم فقالت النبى ص) سھلة بنت سھيل: تعنى (فأتت 

الرجال وعقل ما عقلوا، وانه يدخل علينا، وإني أظن أن فى نفس أبى حذيفة من 
أرضعيه، تحرمى عليه، ويذھب الذى فى نفس : "ذلك شيئا، فقال النبى صلعم 

إني قد أرضعته فذھب الذى فى نفس أبى : فرجعت اليه فقالت " أبى حذيفة
  .حذيفة

  )4/168ح مسلم صحي(            

  وطء المشركات المتزوجات حVل)  6( 

  وطء الحبالى من السبى: باب 

ان رسول هللا صلعم يوم حنين : عن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه  - 873
فظھروا عليھم، فأصابوا لھم سبايا، . بعث جيشا الى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوھم

من غشيانھن من أجل فكان ناسا من أصحاب رسول هللا صلعم تحرجوا 
من ) 3(والمحصنات "   أزواجھن من المشركين، فأنزل هللا عز وجل فى ذلك

  .أي فھن لكم حVل إذا انقضت عدتھن" النساء إJ ما ملكت ايمانكھم
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  )4/170صحيح مسلم (            

  

)3 ( Jالمراد بالمحصنات ھنا المزوجات، أى أنھن حرام على غير أزواجھن إ
  .انه ينفسخ نكاح زوجھا الكافرما ملكتم بالسبى ف

  

  J تبدءوا اليھود والنصارى بالسVم)  7( 

 

  G تبدؤا اليھود والنصارى بالس�م: باب 

1432 

Jتبدأوا اليھود وJ "أن رسول هللا صلعم قال : عن أبى ھريرة رضى هللا عنه  - 
  ".النصارى بالسVم، وإذا لقيتم أحدھم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه

  )7/5صحيح مسلم (            

  اليھودى والنصرانى فكاك المسلم من النار)  8( 

 

  يجعل لكل مسلم فداء من النار فى الكفار: باب 

إذا كان يوم القيامة دفع : "قال رسول هللا صلعم : عن أبى موسى قال  - 1937
  "ھذا فكاكك من النار" هللا إلى كل مسلم يھوديا أو نصرانيا، فيقول 

  )8/104لم صحيح مس(            

  

  محمد يشك فى إبراھيم ابنه) 9(

  :روى البزار بسند جيد عن أنس رضى هللا تعالى عنه قال 

لما ولد إبراھيم ابن النبى صلعم من مارية جاريته، وقع فى نفس النبى صلعم 
  .السVم عليك يا أبا إبراھيم: منه شئ ، حتى أتاه جبريل عليه السVم فقال 

  )طبقات ابن سعد(            

 

رواه البزار، : وقال الھيثمى  2/189جه البزار كما فى كشف ا)ستار أخر(
كما أخرجه ابن . وفيه أبن لھيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح 

  )8/214وابن سعد فى الطبقات ) 410(السنى فى عمل اليوم والليلة 

  

  ما يجوز فيه الكذب)  10( 

  ما يجوز فيه الكذب: باب 

وكانت من  -ثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى هللا عنھا عن أم كل - 1810
أنھا سمعت رسول هللا صلعم وھو  -المھاجرات ا)ول الVتى بايعن النبى صلعم 

قال ابن " ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا: "يقول 
: ولم أسمعه يرخص فى شئ مما يقول الناس كذب إJ فى ثVث : شھاب 

.  ب، وا<صVح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجھاالحر

  .ولم أسمعه يرخص فى شئ مما يقول الناس إJ فى ثVث: وفى رواية قالت 

  ) 28:  8صحيح مسلم ( 

  

  الخ�صة
  

  نتيجة حتمية G يمكن تجنبھا                             
  

القارئ الكريم أن تكون قد امتحنت  قبل أن ننتھى من ھذا الكتاب ، أرجو أيھا
دقة التوثيق وضاھيت كل اJقتباسات التى سقناھا اعتمادا على المراجع 

  :ا<سVمية ا)ساسية التى يعتمد عليھا جلة المسلمين وھى 

السيرة النبوية Jبن  -4صحيح مسلم    -3صحيح البخارى    -2القرآن     -1
  ھشام  

الغالب ا)عم من ھذا الكتاب على المصادر  لقد اعتمدنا عزيزى القارئ فى
السابقة حتى يكون أساس تقييمنا متينا J يرتقى إليه الشك أو الوھن من أي 

  .جانب 

 J فإذا كان )حد رأى معارض للنتيجة الحتمية لھذه الدراسة ، فانه فى الحقيقة
  . يختلف معنا ولكنه يختلف مع ھذه المصادر التى نقلنا عنھا حرفيا 

ولكى نسد الباب على كل متنطع أو .. ومن ناحية أخرى . ا من ناحية ھذ
رواد التعتيم .. متفلحس أو متبجح من أصحاب المذھب التبجيلى اJنتقائى 

  الذين يحلوا لھم دفس المخازى .. صناديد الشجب ومغاوير التنديد .. والتجھيل 

  ا معنا مختلفا تماما نقول أن ا<سرائيليات لھ" .. ا<سرائيليات " تحت سجادة  

  .عما يدعون ويزعمون 

مثل ( فى غفلة من المسلمين  " فھى ليست أحاديث أو قصص دسھا اليھود 
  )فى الشراب وغرر بھا " شيئا أصفر " ادعاء كل ساقطة بأن شابا وضع لھا 

  .بل ھى القصص التى وردت فى القرآن والحديث بخصوص بنى إسرائيل 
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Vمي المعروف ا)ستاذ حسين أحمد أمين فى حديثه وھذا ما أكده الباحث ا<س
والذى نقتبسه )  1999يونيو  26بتاريخ  118العدد ( لمجلة ا)ھرام العربى 

  :فيما يلى 

ومنشأ القول با<سرائيليات لدى العامة ھو اتجاه إلى أن كل ما J يعجبنا " 
ص آلتي ويرفضه العقل في كتابات علماء أفاضل مثل القرطبي وھو ملئ بالقص

فالقرطبي إذا قال أن المرأة متى . J يمكن أن يصدقھا عقل أو فكر متطور 
  "مستقذرة" بلغت الخمسين أصبحت غير ملزمة بالحجاب )نھا أضحت 

  ما ھذه الكلمة الشنيعة ؟.. 

والقرطبى وغيره بحكم انتمائھم للعصر الوسيط أوردوا أشياء J تتفق مع العقل 
نا بدأ الناس ينكرون على القرطبى ذلك ويصفونه ويرفضھا الذوق الحديث وھ

بأنه رجل فاضل وإنما دس اليھود فى تفسيره ھذه ا)قوال التى تفتقد إلى الدقة 
  انتھى. "       وا)مانة العلمية 

ما يسميه الشيخ خليل عبد الكريم   -ما نريد أن نوضحه ھنا عزيزى القارئ ھو 
للدكتور محمد أحمد خلف " القرآن  الفن القصصى فى" فى تعليقه على كتاب 

وھو باختصار أن فى القرآن وكتب " المسكوت عنه  فى كتب التراث"  -هللا 
الصحاح والسيرة أدلة جلية وبراھين دامغة كافية لتقويض اساس ا<سVم وھدم 

  .صرحه

وھى النتيجة الحتمية التى J أشك انك لم تخطئھا بعد فحص البراھين التى 
ولذلك فانه بإعمال العقل والمنطق نستطيع أن . صول السابقة سقناھا فى الف

  :نخلص بان 

  هللا ليس ا<له الحقيقى -1

  محمد قد يكون رسول هللا ولكنه ليس رسول ا<له الحقيقى -2

  القرآن قد يكون كVم هللا ولكنه ليس كVم ا<له الحقيقى -3

  وبعد يا عزيزى القارئ المسلم ، ماذا أنت فاعل ؟

  ولكن الذى . انك تستطيع أن تبقى على إيمانك ، فھذا حقك الشخصى  J شك

  .ليس من حقك ھو اJدعاء بأن إيمانك ھذا يستند إلى العقل والمنطق 

وتستطيع أيضا أن تبحث عن ا<له الحقيقى لكى تتبعه وتتمتع بالحياة معه وأبوته 
الخVص ا)بدى ھنا على ا)رض وفى السماء إلى ا)بد ، وأيضا تتيقن من نوال 

  .قبل أن تغادر ھذه ا)رض فى أى لحظة 

وإذا أردنا عزيزى القارئ أن نرد على السؤال الذى يطرحه عنوان الكتاب  
  .نقول بكل موضوعية وتجرد أن ا<سVم ليس معقوJ )نه ليس دينا سماويا 

ھو مجرد مجموعة من الفروض والممارسات التى أبتدعت من أجل إنشاء دولة 
وكان Jبد . شتات القبائل العربية المتفرقة على غرار الروم والفرس تجمع 

لنظامھا أن يتفاعل مع المزاج العربى الذى يمكن تلخيصه فى المثل العربى 
  :الشھير 

  "إذا قتلت فاقتل رجV، وإذا سرقت فاسرق جمV ، وإذا عشقت فاعشق قمرا" 

لذھبية التى قامت عليھا وھى القاعدة ا. قتل وسرقة ووطأ : ا)مر فى جملته 
ا<مبراطورية ا<سVمية منذ بداية التقويم الھجري وحتى نھاية الخVفة 

  .ا<سVمية بسقوط الدولة العثمانية فى القرن الحالى وقصف سيف ا<سVم 

إذ قامت على عرض لم يستطع أن يرفضه .. لقد كانت قاعدة ذھبية حقا 
بما فيھا الغلمان ( أربعة أخماس الغنائم  : "المعدمون والغوغاء من أھل المدينة 

فى حالة اJنتصار وخمسين حورية وغلمان فى جنة تجرى من ) والنسوان 
  .تحتھا ا)نھار فى حالة الھزيمة 

انتھت الدولة وبقى الدين الذى يؤمن به أكثر من بليون ضحية بريئة فى طريقھا 
  .الى عذاب أبدى وھى تظن انه الطريق الى جنة الخلد 

J أحد يأتى .. أنا ھو الطريق والحق والحياة : " لقد قال السيد المسيح له المجد 
  أعد -الشيطان  -ولكن عدو الخير ) .. 6:14يوحنا ". ( الى اrب اJ بى

  .طريقا آخر يبدو فى ظاھره أنه طريق الحق وھو فى حقيقته طريق الھVك

  وھو الطريق.. ق قايين الذى يسميه الكتاب المقدس طري.. انه طريق ا)عمال 

  البشرى أو المحاولة اJنسانية للوصول الى هللا عن طريق ا)عمال الصالحة

  . طريق الدين :  باختصار .. وا)صوام والممارسات والشعائر والفرائض 

لھذا أعطى . يعلمنا الكتاب المقدس ان اJنسان عاجز فى ذاته للوصول الى هللا 
  العشر حتى يرى ا)نسان أنه J يستطيع هللا ناموس موسى أو الوصايا

الناموس قد زيد بسبب التعدى "وفى ھذا يقول الكتاب أن . أن يوفى مطاليب هللا 
  عندما ينظر اJنسان نفسه فى مرآة " . مؤدبنا الى المسيح " وأنه " 

  .   كلمة هللا يدرك احتياجه الى خVص هللا الذى أعده فى الصليب 

)نه ھكذا احب .. " والصليب خير دليل على ذلك .. رحيم J شك أن هللا غفور و
  هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد حتى J يھلك كل من يؤمن به بل تكون 

  ) 16:3يوحنا " (له الحياة ا)بدية 

اننى أدعوك أيھا القارئ الكريم أن تقتنى نسخة من الكتاب المقدس وتقرأه 
. وجه هللا بكل صدق وسوف يظھر ذاته لك اطلب .. بنفسك مبتدئا بالعھد الجديد 

  ".من يأتى الى J أخرجه خارجا: " فھو الصادق ا)مين الذى  وعد أن 
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سواء  -أرجوك أJ تثنيك عن ھذا مغالطات بعض الذين ينسبون الى المسيحية 
  ما ھى منه براء أو ممارسات بعض الذين ينسبون -عن جھل أو سوء قصد 

  .ا يكونون عن تعاليم السيد المسيحأنفسھم اليھا  وھم أبعد م

انك مدين لنفسك ولكل من يعنيك أمرھم أن تتعرف على الحق وتتبعه اينما كان 
  ولھذا فانى أدعوك مخلصا الى دراسة جادة لVيمان المسيحى الذى . 

  كلمة هللا  وروح"يقوم أساسا على شخص السيد المسيح الذى  يدعوه القرآن 

  ويسند اليه القدرة على الخلق وھى من" يا واrخرة وجيھا فى الدن" و " منه 

  .خصائص هللا وحده 

  كل: " اذ يقول ) وھى صفة هللا وحده ( ويسند اليه الحديث الصحيح العصمة 

كما يصفه بأنه ديان .." ابن آدم نخسه الشيطان عند وJدته اJ ابن مريم وامه
فكيف يدين الخاطئ .. خاطئ  العالم وھذا عمل J يقوم به اJ هللا )ن كل انسانا

  .        خاطئا مثله

ان موقفك من السيد المسيح وقبولك أو رفضك لعمله على الصليب من اجلك 
اذا كنت حكيما فأنت " يقول الكتاب المقدس . سوف يحدد أين ستقضى أبديتك 

  ".حكيم لنفسك وان استھزأت فأنت وحدك تتحمل
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  1ملحق 

  

  ؟ھل ھناك إعجاز علمى وعددى فى القرآن

  

  أعجاز ا7رقام فى القرآن

  :تنويه 
  

القرآن والكتاب المقدس فى ضوء "ھذا الملحق مأخوذ بإيجاز من كتاب 
  إس�م ضد ا�س�م  " وكتاب ) للدكتور وليم كامبل"( التاريخ والعلم

  ) .لyستاذ الصادق النيھوم (  

  

وقد حاول الدكتور .  Jت حديثة <ثبات ا<عجاز القرآني فى ا)رقامجرت محاو
أن يثبت )  معجزات أظھرھا الكمبيوتر فى القرآن الكريم( رشاد خليفة فى كتابه 

  .ذلك

  :يقول الدكتور خليفة فى كتابه

بسم هللا ( المفتاح لمعجزة محمد الدائمة موجود فى أول آيات القرآن الكريم  
وقد وردت .  وھذه حقيقة ملموسة.  حرفا 19فعدد حروفھا ) .  الرحمن الرحيم 

    فالكلمة ا)ولى .   19كل كلمة من ھذه فى القرآن فى عدد يقبل القسمة على 

).   142فى  19( مرة  2698وردت ) هللا (وكلمة .  مرة 19وردت ) اسم ( 

دت ور) الرحيم ( وكلمة ).  3فى  19( مرة  57وردت ) الرحمن ( وكلمة 
  ) . 6فى  19( مرة  114

  ) بدJ من بسم " ( باسم" ألم يكن ممكنا أن تكتب آية القرآن ا)ولى 

.  حرفا 19حرفا، J  21فيكون عدد حروفھا )  بدJ من الرحمن"  ( الرحمان" و

  !حرفين تغير الرقم مرة أخرى) الVم فى هللا ( فإذا اعتبرنا الحرف المشدد 

وردت فى القرآن ثVث مرات فقط ، فى سورة ) م بس( ثم أننا نجد أن كلمة 
دون إضافتھا ) اسم ( أما كلمة .   30وسورة النمل  41وسورة ھود  1الفاتحة 

وواضح . جاءت خمس مرات) اسمه(مرة ، وكلمة  19إلى ضمائر فقد جاءت 
  ! 19وھو رقم J يقبل القسمة على   27=  3،  1 9،  5أن

  أغفل المرات الثVث التى جاءت فيھا كلمة خليفة لماذا . وJ يفسر لنا د 

ولماذا أغفل ) .  اسمه ( وترك كلمة ) اسم ( ولماذا أحصى كلمة ) .  بسم ( 
سورة ) ( و{ ا)سماء الحسنى( مرة ، ومنھا  12التى جاءت ) أسماء ( كلمة 

  ). 180ا)عراف 

ليصل ) { ( ة كلم)  3( خليفة . فقد أحصى د) هللا ( أما فى إحصاء اسم الجVلة 
ليكون المجموع قابV للقسمة ) ( { ( فإن كان قد أحصى .   2698إلى العدد 

وفى ھذه الحالة J يقبل المجموع القسمة ) بسم ( وجب أن يحصى )  19على 
  ! 19على 

  . x 3 19فھى ) الرحمن ( خليفة فى إحصاء كلمة . وقد صدق د

  مرة ، 34مرة فقد ظھرت  114التى قال إنھا ظھرت ) الرحيم ( أما كلمة 

.  مرة ، ومرة واحدة بصيغة الجمع 81) بدون آل التعريف ) ( رحيم ( و 

  . 19مرة ، وھو رقم J يقبل القسمة على  116فالمجموع 

  ) .هللا ( خليفة أJ يحصى الVم المشددة فى اسم الجVلة . لقد قرر د

  ) .  {( مع أنه أحصى ) بسم ( وقرر أن يغفل من إحصاءاته 

  ) .اسمه ( وقرر أJ يحصى كلمة 

  .وقرر أJ يحصى صيغة الجمع لكلمتى اسم والرحيم

  .خاطئا) الرحيم ( وجاء إحصاؤه لكلمة 

  

  :خليفة معجزات عددية. نماذج أخرى لما يسميه د

  

  .  مرة ، أي بقدر شھور السنة 12تكررت فى القرآن الكريم ) الشھر( كلمة  -

  . مرة ، أي بقدر عدد أيام السنة 365ت تكرر) اليوم ( كلمة  -

مرة ، أي  114) الرحيم ( وتكرر لفظ .  مرة  57تكررت ) الرحمن ( كلمة  -
  .بمقدار الضعف، وھو عدد سور القرآن

مرة فقط ، )ن  117) الجزاء ( مرة ، بينما ذكر  234) المغفرة ( ذكرت 
  .المغفرة ضعف الجزاء

  : و الرقم الذى ورد فى قوله تعالى وھ.  حرفا 19حروف البسملة تساوى 

  . 30سورة المدثر آية ) .                      عليھا تسعة عشر( 

.  فھو يساوى عدد كلمات سورة العلق.  له ھوية سرية فى القرآن 19الرقم  -

كما أن عدد .  ويساوى أيضا عدد كلمات آخر آية.  أول ما نزل من القرآن 
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وكذلك فى .  حرفا 19يساوى ) نعبد وإياك نستعينإياك : ( الحروف فى قوله 
  ) .اھدنا الصراط المستقيم: ( قوله 

البحث المتأني والدقيق لzيات المذكورة Gيأتى على ا�ط�ق 
  .بنفس النتيجة التى وصل إليھا الدكتور خليفة

  

Vلكن .  مرات فقط 6مرة ، بل  12لم ترد بھذه الصيغة ) الشھر ( كلمة : فمث
من دون أداة التعريف، وأھمل بقية الصيغ ) شھر ( أضاف إليھا كلمة الباحث 

 12، متعمدا أن يحصل على الرقم ) أشھر، وشھور، وشھرين (  ا)خرى مثال 

وھو منھج J يخلو .  ، بغض النظر عن اJلتواء الواضح فى منھجه اJنتقائى 
  .  من روح العلم فحسب، بل يخلو أساسا من روح ا)مانة

  

Vمرة على ا)قل، فى  480مرة ، بل وردت  365لم ترد ) اليوم( كلمة :  ومث
لكن السيد ) .  يوم ويومكم ويومھم و يومين وأيام وأياما و يومئذ : ( صيغ منھا

فقط وعندما اكتشف أن العدد المتوافر من ) اليوم ( الباحث اختار منھا صيغة 
من دون أداة ) يوم (ھذه الصيغة ، J يفى بالمطلوب، أضاف إليھا كلمة 

     التى تتكون فى الواقع من كلمتي ) يومئذ ( التعريف، متعمدا أن يھمل كلمة 

والطريف فى ا)مر أن الباحث نسى فى غمرة حماسته أن السنة ) .  يوم ذاك ( 
ذات الثVثمائة وخمسة وستين يوما، ھى سنة التقويم الشمسى الذى J يستخدمه 

  .القرآن أساسا

V114لم يتكرر بعدد سور القرآن ، كما زعم الباحث ، أي ) الرحيم ( ظ لف: ومث 

لكن السيد الباحث رأى أن يحذف الرقم الزائد ، .  مرة 115بل تكرر .  مرة
له ھوية سرية فى  19إما الزعم بأن الرقم . لمجرد أنه أفسد عليه لعبته الحسابية

أھدنا الصراط : (قوله حرفا، وكذلك  19القرآن ، منھا أن البسملة تتكون من 
فھو خطأ تورط فيه الباحث ربما بسبب عدم معرفته بتاريخ .  إلخ) .. المستقيم 

فالخط العربى المستمد من الخط النبطى ، لم يستخدم ا)لف .  الخطوط السامية
لكتابة الصائت الطويل فى وسط الكلمة إJ فى مرحلة متأخرة نسبيا، مما نجم 

    كثير من كلمات القرآن بالذات، مثل كتابة كلمة  عنه اختVف ظاھر فى رسم

  ] والVه[ بدل ] وهللا [ ، ] بدل السماوات ] السموات[ 

ولو عاد ] . الشيطان [ بدل ] والشيطن [ ، ] الرحمان [ بدل ] والرحمن[ ، 
مثV ، ) اھدنا الصراط المستقيم ( الباحث إلى أي مصحف ، لوجد أن جملة 

  ]. الصراط[ ، بسبب حذف ا)لف من وسط كلمة  19حرفا وليس  18تضم 

  

  . G يوجد دليل منطقى على أن ھناك إعجازا علميا فى القرآن: الخ�صة 

  ھل تنبأ القرآن بالعلم الحديث؟
  

القرآن و الكتاب : مأخوذ باختصار من كتاب الدكتور كامبل السابق ذكره ( 
  ). المقدس فى ضوء التاريخ و العلم 

وريس بوكاى بالحديث عن العVقة بين القرآن والعلم ، فإن علماء م. J ينفرد د
بشير تركى ، . فلنبحث أفكارھم، خصوصا د.  مسلمين كثيرين قاموا بذلك

العلم ( التونسى ، صاحب الدكتوراه فى العلوم الذرية، ومؤسس ومحرر مجلة 
  ) .ا<سVم دين العلم ( ومؤلف كتاب ) و ا<يمان 

  

  : لبحاردورة الماء وا -1

إن القرآن ، سبق )  2ص (تركى . ود)  203 - 198ص ( بوكاى . يقول د
  :وذكر دورة الماء ، فالماء 

مطرا ، )  3( يصبح سحبا تنزل )  2( يتبخر من البحار وا)رض ، و)  1(
  .وجود آبار وينابيع سفلى) ب  4( إنبات ا)رض ، و ) أ 4( يسبب 

، ) وھى من العھد المكى المتأخر(  57:  7وكمثال لنتأمل سورة ا)عراف 
  : وتقول 

وھو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقاJ سقناه ( 
لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 

  ) .تذكرون

أ ،  4و  3و  2يمكن أن يصف خطوات ) حتى من سكان المدن ( كل إنسان 
وكل من يتعامل مع الفVحين أثناء الجفاف يسمعھم يتحدثون عن جفاف اrبار 

ب وھى أن المطر مصدر المياه  4والينابيع ، مما يبرھن معرفتھم بخطوة 
  .الجوفية

فھو ماJ تقدر المVحظة )  1خطوة ( أما أن البخر ھو مصدر السحب المطيرة 
  . يورد القرآن لھا ذكرا وھذه الخطوة ھى التى لم.  وحدھا أن تدركه

   1ولكن إذا قرأنا العھد القديم وجدنا ثVث آيات تحوى الخطوة 
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ھو ذا هللا عظيم وJ نعرفه وعدد سنيه J (  28 - 26:  36فى سفر أيوب 
( مطرا من ضبابھا الذى )  2( تسح .  يجذب قطرات الماء)  1( )نه .  يفحص

  ). تھطله السحب وتقطره على أناس كثيرين)  3

(  15: 13وفى سفر ھوشع .  ب4وقد أوردت ھذه اrيات كل الخطوات ما عدا 

ريح .  تأتى ريح شرقية( ب 4تتضح خطوة ) سنة  1400قبل الھجرة بنحو 
فالريح الشرقية J تحمل ).  الرب طالعة من القفر فتجف عينه وييبس ينبوعه 

وھكذا ترى أن .  خيرويمتنع الزرع وال, مطرا، فتجف اrبار والعيون والينابيع
العھد القديم ذكر كل الخطوات ا)ربع ، بما فيھا الخطوة الصعبة ا<دراك ، 

  .   1وھى الخطوة 

  

  : التيارات البحرية  - 2

 6أو  5وترجع لعام (  40و  39بشير تركى من سورة النور آيتى . اقتبس د

اء حتى إذا والذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن م).  ( ھجرية 
جاءه لم يجده شيئا ووجد هللا عنده فوفاه حسابه وهللا سريع الحساب أو كظلمات 
فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضھا فوق بعض إذا أخرج 

  ).يده لم يكد يراھا ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور 

  

يظھر ) من فوقه  بحر لجى يغشاه موج( تركى أن قول القرآن . ويقترح  د
  . معرفة سابقة بعلوم البحار، من أمثال تيارات الخليج وتيار اليابان

تركى فى أن ھذا إنباء قرآنى بالعلم الحديث ، لقلت إن ھذه . لو صدق زعم د
 750فقد تنبأ يونان عام .  النبوءة جاءت فى سفر يونان النبى وفى مزامير داود

:  ان إلى الرب إلھه من جوف الحوت وقالفصلى يون( ق م عندما ابتلعه الحوت 

صرخت من جوف الھاوية ، فسمعت . دعوت من ضيقى الرب ، فاستجابنى 
جازت . فأحاط بى نھر.  )نك طرحتنى فى العمق فى قلب البحار.  صوتى 

ولكننى أعود .  قد طردت من أمام عينيك: فقلت . فوقى جميع تياراتك ولججك
التف . أحاط بى غمر.  نفتنى مياه إلى النفسقد اكت.  أنظر إلى ھيكل قدسك

. مغاليق ا)رض على إلى ا)بد. نزلت إلى أسافل الجبال. عشب البحر برأسى

  )ثم أصعدت من الوھدة حياتى أيھا الرب إلھى

  ). 6 - 1:  2يونان (  

  :حاجز بين المياه المالحة والمياه الحلوة - 3

وھى من العھد المكى ا)ول (  22 - 19:  55بوكاى سورة الرحمان . يقتبس د
يخرج منھما اللؤلؤ … مرج البحرين يلتقيان بينھما برزخ Jيبغيان ).  ( 

فھو يذكر البرزخ أو ).  يخرج منھما اللؤلؤ والمرجان … والمرجان J يبغيان
وقد جاء المعنى نفسه فى سورة .  الحاجز الذى يفصل بين نوعين من المياه

وھو الذى مرج ) : ( ضا من العھد المكى المبكروھى أي(  53:  25الفرقان 
البحرين ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج وجعل بينھما برزخا وحجرا 

  ).محجورا

أليست ھذه الحقيقة ظاھرة طبيعية معروفة لدى كل صياد بسيط : ونحن نتساءل 
لقد قام محمد برحVت … يصيد فى نھر عذب يصب ماءه فى بحر مالح؟ 

ديجة، وسافر حتى حلب شمالى دمشق، ولعله فى رحلة من تجارية فى خدمة خ
ھذه ذھب إلى ساحل سوريا أو لبنان، وسمع من بحار عن عدم امتزاج الماءين 

  .المالح والعذب

وھل إذا صدق ا<عجاز فى النصف ا)ول من اrية يصدق أيضا فى النصف 
أى العذب (  )منھما ( الثانى منھا ، والذى يقول إن اللؤلؤ و المرجان يخرجان 

  وھو ما يخالف الحقائق العلمية؟) والمالح 

  

  أمثلة أخرى عن محاوGت إثبات ا�عجاز العلمي للقرآن - 4

  )للدكتور الصادق النيھوم "  إسVم ضد ا<سVم " مأخوذ من كتاب ( 

دعونا اrن نناقش .  يسترشد المؤمنون با<عجاز العلمي للقرآن بعدة آيات أخرى
  :البعض منھا 

  

Vياأبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا : ( قول القرآن على لسان النبى يوسف: فمث
  :بقوله) الباحثين(يفسره أحد , ) والشمس والقمر رأيتھم لى ساجدين

إذا، فھناك .  ونحن نعرف تسعة كواكب فقط.  القرآن يحدد أحد عشر كوكبا
كب لم نعرفھا أJ نجد فى ھذا حثا على اكتشاف كو.  كوكبان لم نكتشفھما بعد

ھل يVحظ القارئ ..  بعد؟  وأليس ھناك تحديد لما سوف نتوصل إليه لو بحثنا؟
  ]مدى اJستفادة التى يجنيھا العلم والبشرية من اJھتداء بقول القرآن؟

  : والواقع أن التوراة أيضا تقول فى سفر التكوين على لسان يوسف

  ]. ر كوكبا ساجدة لى وإذا الشمس والقمر و أحد عش.  إنى حلمت حلما [ 

) الباحث ( وھى جملة يوردھا القرآن بنصھا، ولو عاد إليھا ).   10تكوين ( 

.  متاعب البحث عن الكواكب الضائعة.  وعلى الجنس البشرى.  لوفر على نفسه
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فالرقم يشير إلى اخوة يوسف، وعددھم أحد عشر ، بناء على قول ا<صحاح 
.  ن أخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصرفنزل عشرة م: [ الثانى وا)ربعين

  ) .   4-3:  42تكوين ] ( وأما بنيامين فلم يرسله يعقوب مع أخوته

 Vيصبح سرا ]ھو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا : [ قوله تعالى: ومث ،
: [ الذى يعلن عن دھشته صارخا) الباحث ا<سVمى ( علميا مثيرا بالنسبة إلى 

زمام العلم فى ھذا القرن العشرين ، أعدمت منذ بضع مئات إن ا)مم التى تملك 
من السنين علماء وفلكيين قالوا بأن نور القمر ھو نور الشمس بعد انعاكسه، 
وأن ذلك نتيجة أن القمر وا)رض و الشمس ما ھى إJ أجرام كروية الشكل لھا 

  .]أليس ذلك أمر محزن.. دوراتھا حول نفسھا ، ولھا دوراتھا حول بعضھا

والمحزن فعV، أن المرء Jيعرف من ھم العلماء والفلكيون الذين جرى 
فالتاريخ J يسجل إعدام عالم أو فلكى واحد ) .  الباحث ( إعدامھم ، كما يزعم 

وإذا كان الباحث يشير إلى كوبرنيق، فقد .  بسبب ما قاله عن الشمس أو لم يقله
حركة [ من كتابه عن  مات ھذا السيد على فراشه، وھو يحتضن أول طبعة

أما جاليليو فإن .  الذى كان قد أھداه للبابا بول الثالث شخصيا] ا)جرام السماوية
والواقع أن .  فى بيت صديقه أسقف سيانا) حبسه ( أقسى حكم صدر ضده ھو 

انعكاس ضوء الشمس على القمر لم يكن سرا علميا، بل كان حقيقة شائعة جدا 
فمنذ القرن الخامس قبل الميVد، كان .  على ا)قل قبل نزول القرآن بألف سنة

  : أناكساغورس قد أعلن

  ].أن القمر ليس جسما وھاجا بل كوكب يستمد نوره من الشمس[ 

Vباحث ( وھى آية يتعمد كل ).  وا)رض بعد ذلك دحاھا: ( يقول تعالى: ومث
بتحديد أن يوردھا فى معرض التدليل على أن القرآن قد سبق زمانه ) إسVمي 

) الباحثين( فى قاموس ھؤJء ] دحاھا [فكلمة .  شكل ا)رض شبه الكروى

  ].وھى بيضة النعامة [تعنى جعلھا كالدحية 

وقد .  فكلمة دحاھا تعنى فقط بسطھا ومدھا.  ھذا التفسير، ليس له وجه فى اللغة
على المكان الذى تبيض فيه النعامة، وليس ] ا)دحية [ أطلق العرب اسم 

يدحو ا)رض برجله، حتى يبسط [ )ن ھذا الطائر J يبنى عشا، بل .  ابيضھ
والدحية .  والدحية بكسر الدال ھو رئيس الجند].  التراب ويوسعه ثم يبيض فيه

) الباحث ا<سVمى( وJ أحد يعرف من أين استمد .  بفتح الدال ھى أنثى القرد

  . كلمة الدحية بمعنى البيضة

ية ا)رض فى عصر القرآن، لم تكن نظرية معروفة أكثر من ذلك ، فإن كرو
فحسب ، بل كانت حقيقة علمية J جدال فيھا، وكان الفلكيون فى أثينا 

وا<سكندرية، قد قاسوا محيطھا بفارق قدره مائتى ميل فقط عن القياس المعتمد 
  . اrن

  

  ؟ھل توجد مشاكل علمية فى القرآن

دس فى ضوء التاريخ والعلم للدكتور القرآن والكتاب المق" مأخوذ من كتاب ( 
  ) وليم كامبل 

  

  الجبال - 1

  

تضاريس ( من كتابه ليتحدث عن  208 - 206بوكاى صفحات . خصص د
يصف علماء : ( وناقش اrيات القرآنية التى تحدثت عن الجبال ، وقال) ا)رض

وح الجيولوجيا الحديثون تعرجات ا)رض بأنھا تثبت ا)جزاء البارزة التى تترا
أبعادھا من الكيلومتر إلى عشرة كيلومترات، ومن ظاھرة التعرج ھذه ينتج 

   31:  21ويقتبس من سورة ا)نبياء ).  ثبات القشرة ا)رضية

) وجعلنا فى ا)رض رواسى أن تميد بھم ) ( وھى من العھد المكى الوسيط ( 

رض وألقى فى ا)) ( من العھد المكى المتأخر(  15:  16ومن سورة النحل
) من العھد المكى المتأخر(  10:  31ومن سورة لقمان ) رواسى أن تميد بكم

من (  7و  6:  78ومن سورة النبأ ) وألقى فى ا)رض رواسى أن تميد بكم(
  :ويقول ) ألم نجعل ا)رض مھادا والجبال أوتادا) ( العھد المكى المبكر

) ثبيت الخيام فى ا)رضوا)وتاد المشار إليھا ھنا ھى تلك التى تستخدم فى ت(  

  20و  19:  88ويقتبس من سورة الغاشية ).   208ص ( 

  ). وإلى الجبال كيف نصبت وإلى ا)رض كيف سطحت( ..  

وتقول ھذه اrيات إن هللا أرسى الجبال فى ا)رض كأوتاد خيمة ليحفظھا من أن 
  ).أى تميل وتضطرب( تميد 

: ( بوكاى فى مطلع كVمنا ھنا بالقول.دافيد يونج على مااقتبسناه من د. ويعلق د

صحيح أن سVسل جبال كثيرة تكونت من صخور متعرجة ، ولكن ليس 
بل إن وجود ھذه التعرجات .  صحيحا أن ھذه التعرجات تثبت ا)جزاء البارزة

  ).دليل على عدم ثبات أديم ا)رض

وھذا يعنى أن الجبال J تحفظ ا)رض من أن تميل ، بل إنھا تجعل سطح 
وتقترح النظريات الجيولوجية الحديثة أن أديم ا)رض الصلد ! ا)رض يھتز

مكون من أجزاء أو طبقات تتحرك مع بعضھا ببطء ، بسرعة تعادل سرعة نمو 
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ويعتقد معظم الجيولوجيين أن ھذا يوضح .  وتنفصل الطبقات أحيانا.  ا)ظافر
وفى بعض أنحاء .  قياانفصال أمريكا الشمالية والجنوبية عن قارتى أوربا وأفري

.  الكرة ا)رضية تتصادم ھذه الطبقات و تنبعج وتتغضن وتنزلق فوق بعضھا

 وتجد ھذا فى الشرق ا)وسط حيث كان تحرك شبه الجزيرة العربية نحو إيران

سببا فى ظھور سلسلة جبال زاجروس ، وجبال أطلس فى المغرب، وجبال 
  .يةا)لب التى تكونت بسبب تحرك الطبقات ا)رض

  

  سبع سماوات - 2

  

تركى ھذه اrيات . وقد اقتبس د.  تحدث القرآن فى بضع آيات عن سبع سماوات
  :وتحدث عنھا

ألم تروا كيف خلق ) : ( من العھد المكى المبكر(  16و  15:  71سورة نوح 
  ).هللا سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيھن نورا وجعل الشمس سراجا

الذى خلق سبع سماوات ) : ( لعھد المكى الوسيط من ا(  3:  67سورة الملك 
  ).طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل ترى من فطور

ولقد خلقنا ): ( من العھد المكى المتأخر (  86و  17:  23سورة المؤمنون 
قل من رب السماوات السبع .. فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين

  ).عظيمورب العرش ال

فقضاھن سبع سماوات ): ( من العھد المكى المتأخر(  12:  41سورة فصلت 
  ).فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرھا

تسبح له السماوات ) : ( وتعود للسنة ا)ولى للھجرة (  44:  17سورة ا<سراء 
  ).السبع وا)رض ومن فيھن

الذى خلق لكم ما فى  ھو): ( وتعود للسنة الثانية للھجرة(  29:  2سورة البقرة 
ا)رض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواھن سبع سماوات وھو بكل شئ 

  ).عليم

تركى حاول . وعندما يقرأ المرء ھذه اrيات يرى فيھا معناھا الرمزى، ولكن د
 40أن يرى توافقھا مع العلوم الفلكية الحديثة، فبدأ بالغVف الجوى وسمكه نحو 

ثم ضاعف ھذا عشرة آJف مرة، وقال إنه .  ماء ا)ولىكيلو مترا، وقال إنه الس
ثم ضاعف ھذا عشرة آJف مرة، وقال إنه السماء .  السماء الثانية، سماء القمر

وجعل يضاعف الرقم كل مرة عشرة آJف مرة، متحدثا .  الثالثة، سماء الشمس

( م ث) )نھا نحو حجم مجرتنا ) ( سماء المجرة( عن سماء النجوم ا)قرب، ثم 

  ).السماء الكونية(  وأخيرأ ) سماء أقرب المجرات

فتسمية .  تركى السبعة صحيحة عدديا، ولكنھا غير مقنعة. وقد تبدو تقسيمات د
الغVف الجوى ل\رض بالسماء ا)ولى قد يكون صحيحا، لكن بقية التسميات 

  . تركى نفسه.مجازية )ن الفضاء ممتد ومتشابه ، كما يقول د

اسا إمكانية فصل سماء القمر عن سماء الشمس، ويفترض فھو يفترض أس
عن النجوم القريبة وعن المجرة التى ) وھى نجم ( إمكانية فصل الشمس 

.  تحتويھا، ويفترض تسمية مجرتنا سماء والمجرات ا)خرى سماء أخرى

 Jبرھان علمى عليه، و J ف مرة أمر جزافى أيضاJومضاعفة الرقم عشرة آ
  .تركى.التى ذكرھا د 19و  7) اد المقدسة ا)عد( يوحى ب 

   

  تناقض فى زمن أيام الخلق القرآنية -3

  

فى القرآن سبع إشارات لخلق السماوات وا)رض فى ستة أيام ، ھى سورة 
وسورة  59وسورة الفرقان  7وسورة ھود  3وسورة يونس  54ا)عراف 

س سورة يونس ونكتفى ھنا باقتبا.   4وسورة الحديد  38وسورة ق  4السجدة 
)نھا تحوى كل ما أوردته اrيات ا)خرى ) من العھد المكى المتأخر(   3:  10

إن ربكم هللا الذى خلق السماوات وا)رض فى ستة أيام ثم استوى : ( من حقائق
ذنه ذلكم هللا ربكم   على العرش يدبر ا)مر ما من شفيع إJ من بعد إ

 12 - 9:  41ولكن سورة فصلت , حوھذا كVم واض).  فاعبدوه أفV تذكرون؟

قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق ا)رض فى : ( تقول) من العھد المكى المتأخر( 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيھا رواسى من فوقھا 
وبارك فيھا وقدر فيھا أقواتھا فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء 

لھا و ل\رض ائتيا طوعا أو كرھا قالتا أتينا طائعين فقاضاھن وھى دخان فقال 
سبع سماوات فى يومين وأوحى فى كلى سماء أمرھا وزينا السماء الدنيا 

  ).بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم

وواضح أن ھذه اrيات تقول إن هللا خلق ا)رض في يومين، وأقواتھا في 
بعد أن خلق الجبال وا)قوات من نباتات و.  والمجموع ستة أيام.  أربعة

.  فيكون المجموع الكلى ثمانية أيام.  وحيوانات خلق السماوات السبع في يومين

فأن ا)رض تكونت ، وبردت ، ونمت فيھا أشجارھا وحيواناتھا قبل خلق 
ھو الذي خلق لكم ما في (  29:  2السماوات، وھو ما تقوله أيضا سورة البقرة 
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ثم استوى إلى السماء فسواھن سبع سماوات وھو بكل شئ ا)رض جميعا 
  ).عليم

وواضح أن ھذه العبارات القرآنية J تتوافق مع نظريات العلم الحديث فى بدء 
  .الكون

  مكان إنتاج المنى - 4                              

  

حرمت ) ( ھجرية 6أو  5وترجع إلى عام (  23:  4جاء فى سورة النساء 
بخVف أبنائكم ) ( حVئل أبنائكم الذين من أصVبكم) .. للزاوج ( عليكم  

ھل ھذه معرفة سابقة بعلوم الطب الحديث تنبئ عن تدلى خصية الذكر ). بالتبنى
  من منطقة الكلى أثناء التطور الجنينى؟ 

لماذا يشير هللا إلى : Jنستطيع منطقيا أن نرفض ھذه الفكرة، ولكنى أتساءل
  ! ه فى آية Jتناقش علم التشريح كبرھان على قوة هللا الخالقةحقيقة مبھمة كھذ

من العھد المكى (  172:  7وھناك آية قرآنية أخرى فى سورة ا)عراف 
.. وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظھورھم ذريتھم( تقدم استعارة أخرى ) المتأخر

كان والظھور فى سورة ا)عراف، كا)صVب فى سورة النساء  إشارة إلى م) 
ويقول علماء اللغات إن ھذين تعبيرين معروفان فى الحضارات القديمة .  القوة

  .بالشرق ا)وسط

ولئن وجد المسلم فى ھذه اrية دليV على سبق القرآن العلمي، فليعلم أن الفكرة 
) (  chalatsملوك سيخرجون من صلبك ( قال هللا  ليعقوب .  موجودة بالتوراة

ھو يبنى  chalatsابنك  الخارج من صلبك ( لداود  ويقول)  11:  35تكوين 
  ).  19:  8ملوك  1) ( البيت Jسمى

  

  

  علقة  وأطوار أخرى فى تكوين الجنين -5

  

خمس مرات فى القرآن ، وجاءت ) بصيغة المفرد ) ( علقة ( جاءت كلمة 
مرة واحدة، فى خمس آيات قرآنية، لتصف مرحلة من ) علق ( بصيغة الجمع 

  .الجنين مراحل نمو

  تقدم أكثر اrيات معالجة للموضوع  14 - 12:  23ولكن سورة المؤمنون 

ولقد خلقنا ا<نسان من سVلة من طين ثم ) ( وھى من العھد المكى المتأخر( 
جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 

اه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأن
  ).الخالقين

فى تكوين الجنين، ) العلقة( ويعرف كل دارس ل\حياء أن J وجود لمرحلة 
  .وھذا يخلق مشكلة علمية كبرى

  عن علقة ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ( قال الراغب ا)صفھانى فى كتابه 

والعلق . لقت المرأة حبلتالدم الجامد، ومنه العلقة  التى يتكون منھا الولد، وع( 
  ).التشبث بالشئ

  ،  2و  1:  96وكان أول ما أنزل على محمد من القرآن فى مكة سورة العلق 

  ).اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق ا<نسان من علق( وتقول فاتحتھا 

  ذلك ھو ).   ما يتشبث بالشئ( علق تشير إلى ما يعلق : ( بوكاى . ويقول د

  ). 231ص ) ( طة الدم معنى مشتق من ھذا المعنىوجل.  المعنى ا)ول

( بوكاى مترجمى القرآن إلى ا<نكليزية والفرنسية فى ترجمتھم لكلمة .  وينتقد د

  : فيقول) علقة

فالواقع أن ترجمات .  فأكثر ما يضل الباحث ھنا أيضا ھو مشكلة المفردات( 
لرجال العلم  وتفسيرات بعض الفقرات التى ما زالت منتشرة فى عصرنا تعطى

على .  الذين يقرؤونھا فكرة مغلوطة تماما عن اrيات الخاصة بھذا الموضوع
) جلطة دم ( سبيل المثال تقول معظم ھذه التفسيرات بتشكل ا<نسان ابتداء من

وھذه المقولة J يقبلھا مطلقا العالم المتخصص فى ھذا ).  التحام( أو ابتداء من 
تجعلنا نتصور ا)ھمية الكبرى Jقتران المعارف مثل ھذه المVحظة .. الميدان

اللغوية والمعارف العلمية للوصول إلى إدراك معنى المقوJت القرآنية عن 
  ) . 227و  226ص ) ( التناسل

..  لzنكليزية أو الفرنسية؟) علقة ( بوكاى أن يترجموا كلمة . فكيف يريد د

( ويقول ).  ما يتشبث بالشئ( أو ) ما يعلق( أو ) التحام( يريدھم أن يترجموھا 

يتحقق استقرار البويضة بالرحم بواسطة امتدادات حقيقية، كما لو كانت بذورا 
) وھذه اJمتدادات ھى التى تجعل البويضة تتعلق بالرحم .. تضرب فى ا)رض

  ). 230ص ( 

J ) ما يتشبث بالشئ( ولكن أين ذكر البويضة؟  إن .  وھذا الكVم ممكن، وھو
.  ن السائل المنوى وحده ، بل من اندماج نواة المنى ونواة البويضةيتكون م

وبالطبع فإن إغفال ذكر أمر ليس بالضبط ارتكاب خطاء، ولكنه ينتقص من 
  .  الحقيقة
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، )مضغة( J يتوقف عن التعلق حتى يصبح ) ما يتشبث بالشئ( إن : وثانيا
  .مدة ثمانية أشھر ونصف حتى يولد) عالقا ( ولكنه يستمر 

  تصبح عظاما، ثم يغطيھا اللحم ) المضغة( تقول تلك اrيات إن : وثالثا

وانظر إلى العظام (  259:  2وھذا ما يتكرر فى سورة البقرة ).  العضVت( 
ويتضح من ھذا أن الھيكل العظمى يتكون ).  كيف ننشرھا ثم نكسوھا لحما

فى التكون فى وقت  أوJ، ثم يكسوه اللحم، والحقيقة أن العظام واللحم يأخذان
واحد، وفى نھاية ا)سبوع الثامن يكون الجنين قادرا على ا<تيان ببعض 
الحركات العضلية، )ن الضلوع تصبح غضروفية، وتتواجد العضVت، ويبدأ 
تكوين العظام عند أطراف الضلوع وتنتشر فى العمود إلى أن تصل إلى أطراف 

قادرة على الحركة ببداية  وتكون العضVت.  الغضروف فى الشھر الرابع
  .ا)سبوع الثامن، ولى أنھا منذ ا)سبوع العاشر إلى الثانى عشر تتطور وتنمو

فلو قلنا إن العلقة تصبح مضغة فى ا)سبوع الرابع، فإن العضVت تكون 
.  موجودة مع العظام، وJ تكسو عظاما كانت موجودة من قبل، كما يقول القرآن

  .وتبقى المشكلة بغير حل

  

  

  حديثان يذكران العلقة

  

عن أنس بن مالك أن جبريل أتى رسول هللا وھو يلعب مع : الحديث ا)ول
الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة 

ثم غسله فى طست من ذھب بماء زمزم، ثم .  ھذا حظ الشيطان: سوداء، فقال 
يعنى مرضعته ( ان يسعون إلى أمهوجاء الغلم.  )مه، ثم أعاده فى مكانه

وقد : قال أنس.  فاستقبلوه وھو منتقع اللون. إن محمدا قد قتل: فقالوا) حليمة
  ). 231:  1السيرة الحلبية ) كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره 

استخدمت لتعنى كتلة دم ) علقة ( ويظھر من ھذا الحديث استعمال مبكر لكلمة 
  .بوكاى. تركى وJ د. معانى المقترحة من دسوداء، ولكنھا J تثبت ال

حدثنا رسول هللا، وھو : أما الحديث الثانى فعن زيد بن وھب، قال عبد هللا  
إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفه، ( الصادق المصدوق، قال

ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث هللا ملكا فيؤمر 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه : مات، ويقال لهبأربع كل

فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما تكون بينه وبين الجنة إJ ذراع فيسبق .  الروح

ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إJ .  عليه كتابه فيعمل بعمل أھل النار
البخارى، كتاب بدء ) ( ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أھل الجنة

 82ومشكاة المصابيح حديث رقم  -دار الشعب بالقاھرة   135ص  4الخلق ج 

  ). متفق عليه -

ھذا الحديث عن محمد، وقد رواه البخارى ومسلم ، وأخطاؤه واضحة فى القول 
ثم ).  يوما 80ومجموعھما ( يوما  40يوما، ثم العلقة  40إن المنى يبقى 

وقد أثبت العلم الحديث أن ).  يوما 120عھم ومجمو( يوما  40المضغة 
 70الجرثومة المنوية تبقى حية لمدة أقل من أسبوع داخل المرأة، وأن فى مدة 

ولكن ھذا .  يوما  تكون أعضاء الجنين قد نمت وتطورت، ماعدا المخ والعظام
.  يوما، وھو خطأ علمى 80الحديث يقول إن الجنين J يصير مضغة إJ بعد 

وصف تطور الجنين فى ھذا الحديث J ) بوكاى ھذا الحديث ويقول  .ويذكر د
  ). 281ص ) ( يتفق مع المعلومات العلمية الحديثة

  

نترك ھنا كتاب الدكتور كامبل لكى نقتبس  ما كتبه الدكتور الصادق النيھوم فى 
  :بخصوص نفس الموضوع " إسVم ضد ا<سVم " كتابه 

ن معرفة أطوار الجنين كشف علمي صاعق اكثر من ھذا ، أن اJعتقاد بأ" 
  يستحيل صدوره عن معارف القرن الميVدي السابع ، )ن أحدا في ا)رض 

  بأسرھا ، لم يكن يعلم شيئا عن مراحل تطور الجنين ، ھو زعم خاطئ جملة

 Vن علم ا)جنة كان قد تطور آلي درجة عالية على يد خبراء . وتفصي(
فيما نشر أبيقور دراسات متخصصة فى ھذا التحنيط في مصر القديمة ، 

، واrخر " طفل السبعة أشھر " الموضوع بالذات منھا كتابان ، أحدھما بعنوان 
تفكيك " با<ضافة إلى مرشد للجراحين ، عن    " طفل التسعة أشھر " بعنوان 

وقد شاعت ھذه ا)عمال بين أطباء الشرق ا)وسط ، منذ ". الجنين فى الرحم 
وكانت مكتبة . <غريق للمنطقة خVل القرن الرابع قبل الميVد احتVل ا

ا<سكندرية ، التى ضمت نصف مليون مجلد ، تحتوى على فرع خاص بعلم 
والواقع أن النص القرآني J يورد أية . ا)جنة وأمراض الحمل والوJدة

 معلومات جديدة ، بل يردد المعلومات المتوافرة فى عصره ، ومنھا أن الجنين

وھى نظرية وردت فى سفر أيوب على النحو . يوجد كامV فى نطفة الرجل 
  :التالى 

ألم تصبنى كاللبن وخثرتنى كألجبن ، كسوتنى جلدا ولحما فنسجتنى بعظام " 
  ) 12:  10أيوب ". ( وعصب 



Unknown  1/7/2012 94صفحة  

  

94

  

  .نعود اnن لكتاب الدكتور كامبل  

  

  :الوراثة، والصفات المكتسبة

  :علم الوراثة ولبن ا7م ) أ(

  

      وتعود(   23:  4و أن القرآن يحوى أحد ا)فكار القديمة، ففى سورة النساء يبد

نقرأ قائمة بالنساء التى يحرم على الرجل الزواج بھن، ) ھجرية 6أو  5إلى عام 
وحVئل أبنائكم الذين … أمھاتكم الVتي أرضعنكم… حرمت عليكم( ومنھن 

مسموح بالزواج منھن فى بخVف زوجات ا)بناء بالتبنى ال) ( من أصVبكم
  ). 37سورة ا)حزاب 

بوكاى حقيقة علمية ھى أن ما نرثه من صفات تحكمه الجينات فقط . ويؤكد د
وJ تصلنا أية صفة وراثية من الرضاعة أو من .  التى يأخذھا من آبائنا وأمھاتنا

وJ عVقة مطلقا بين ولد رضع من مرضعة واJبنة الجسدية لتلك .  المرضعات
ضعة، وعليه فV يوجد سبب علمي يمنع زواج الولد الذى رضع من المر

  .مرضعة أن يتزوج بابنة مرضعته

يمكن أن يقال إن فى ھذا المنع تكريم للمرضعة، ولكن لم يكن ھذا ھو السبب 
الذى جعل القرآن يحرم ھذا الزواج، فالسبب الواضح أن الرضاعة تجعل الذى 

أن )  12ص  7كتاب النكاح ،ج ( ىجاء فى البخار.  رضع قريبا للمرضعة
ولكنھا تسمح بزيارة ) الرضاعة تحرم ما تحرم الوJدة( النبى قال لعائشة 

و{ الحرية فى التشريع، ولكن ھذا J .  ا)خت فى الرضاعة وھى غير محجبة
  ! يتوافق مع معرفتنا العلمية فى الوراثة

  

  :مشاكل أخرى

  

من (  66:  16سورة النحل  ويمكن أن نتحدث عن مشاكل أخرى جاءت فى
وإن لكم فى ا)نعام لعبرة  نسقيكم مما فى ( حيث نقرأ ) العھد المكى المتأخر

فھل يجئ اللبن من بين ).  بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 
  الفرث والدم؟ 

وما من دابة ) ( وھى من العھد المكى المتأخر(  38:  6وتأمل سورة ا)نعام 
؟ )أمم أمثالكم( فما معنى ..). ا)رض وJ طائر يطير بجناحيه إJ أمم أمثالكمفى 

بوكاى إن المقصود ھو النحل، وJشك أن النحل أمة، ولكن ماذا عن . يقول د
  العنكبوت الذى تأكل أنثاه الذكر بعد التلقيح، فھل ھذه أمة مثلى ومثلك؟ 

    

  :رجال الفضاءالمسلمون فى المنطقة القطبية الشمالية، وص�ة 

  

المشكلة ا)خيرة التى أذكرھا ھى الحقائق التى أغفلھا القرآن، مع أنه يقول إن 
فيه الھدى والنور للعالمين، ولكن Jيوجد إنسان فى المنطقة القطبية الشمالية 

وقد يعترضنى معترض بأن كل من يشھد الشھادتين ! يمكن أن يكون مسلما
والمسلم .  جوار ھذا يجب أن يصوم رمضانيصبح مسلما، ولكنى أجيبه إنه إلى 

المقيم فى المنطقة القطبية الشمالية سيموت جوعا لو جاء رمضان صيفا، )ن 
فسيظل ينتظر غروب الشمس ليفطر فيموت قبل أن .  الشمس J تغرب أبدا

إذا فليصم ويفطر بحسب التوقيت فى مكة أو : وسيقول المعترض! تغرب
ى إJ أن معظم المسلمين سيعترضون عليه )نه ومع أن ھذا منطق.  استكھولم

وJزال المسلمون يعتمدون على رؤية الھVل بالعين .  فكر غير أصولي
ومع أن الحساب الفلكى لظھور القمر . المجردة لبدء شھر الصوم أو نھايته

سورة ) ( فمن شھد منكم الشھر فليصمه( صحيح تماما، إJ أن القرآن يقول
  ).  185: 2البقرة 

كيلو  200وھناك مشكلة حديثة، فإن أحد رواد الفضاء السعوديين طار بارتفاع 
ألف كيلو متر فى الساعة، وكان يدور حول ا)رض مرة كل  29مترا، بسرعة 

فكيف يؤدى صلواته اليومية الخمس والشمس تشرق وتغرب عليه . دقيقة 90
  !ل ثانية؟ساعة؟ وكيف يجعل مكة قبلته ، والقبلة تتغير ك 24مرة كل  18
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  الناسخ والمنسوخ
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  المنسوخ 

  

  السلم فى سبيل الدعوة

Jإكراه فى الدين قد تبين الرشد ( 
  ) من الغى

  ) 256: 2سورة البقرة ( 

  

  

ولو شاء ربك rمن من فى ( 
م جميعا أفأنت تكره ا)رض كلھ

  ) الناس حتى يكونوا مؤمنين 

  )99:  10سورة يونس ( 

  

  

   قصاص الحبس للزانيات

والVتي يأتين الفاحشة من ( 
نسائكم فاستشھدوا عليھن أربعة 
منكم فإن شھدوا فأمسكوھن فى 
البيوت حتى يتوفاھن الموت أو 

Vسورة ) ( يجعل هللا لھن سبي
  )15: 4النساء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الواحد للعشرة ثبات

إن يكن منكم عشرون صابرون ( 
  ) يغلبوا مائتين

  )   65:  8سورة ا)نفال ( 

   الناسخ

  

  القتال فى سبيل الدعوة

  قاتلوا الذين J يؤمنون با{ وJ باليوم( 

  اrخر وJ يحرمون ما حرم هللا ورسوله

وJ يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى  
  )يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون

  )  29:  9سورة التوبة ( 

يا أيھا النبى جاھد الكفار والمنافقين واغلظ ( 
  )عليھم ومأواھم جھنم وبئس المصير

  ) 73:  9سورة التوبة ( 

  

  

  

  

  زانياتقصاص الجلد لل

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منھما مائة (
  )جلدة

  )  2:  24سورة النور(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثبات الواحد لyثنين

اrن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن ( 
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أمر الزوجة المتوفى عنھا 
  زوجھا با�عتداد سنة كاملة

والذين يتوفون منكم ويذرون ( 
أزواجا وصية )زواجھم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فإن 
خرجن فV جناح عليكم فى ما 

معروف  فعلن فى أنفسھن من
  )وهللا عزيز حكيم

  ) 240: 2سورة البقرة (  

  الخمر إثم وفيھا منافع للناس

ويسألونك عن الخمر والميسر ( 
قل فيھما إثم كبير ومنافع للناس 

  )وإثمھما أكبر من نفعھما

  )  219: 2سورة البقرة (  

سورة )(يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين
  )66: 8ا)نفال 

أمر الزوجة المتوفى عنھا زوجھا باGعتداد 
  أشھر وعشرة أيام أربعة

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ( 
 Vبأنفسھن أربعة أشھر وعشرا فإذا بلغن أجلھن ف
جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسھن بالمعروف 

  )وهللا بما تعملون خبير

  ) 234: 2سورة البقرة (  

  

  

  الخمر رجس من عمل الشيطان 

سر ياأيھا الذين آمنوا إنما الخمر والمي( 
وا)نصاب وا)زJم رجس من عمل الشيطان 

  )90:  5سورة المائدة ) ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  

  

  

  ا7سباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ

  

  لماذا نسخ تحريم القتال فى الشھر الحرام ؟ -1

1-   

  ) .يسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير(  217:  2جاء فى سورة البقرة 

ھذه اrية الناسخة بعد القتال الذى قام به عبد هللا بن جحش ا)سدى فى الشھر الحرام جاءت 
وھى سنة ابتدعھا عبد هللا بن جحش وأقرھا هللا بعد ذلك في (وإعطائه خمس السلب لمحمد،

فلكى يسكتھم .  وتعيير قريش لمحمد لسبب ارتكاب المسلمين القتال فى الشھر الحرام) قرآنه 
  !ويبرر سلبه قال بھذه اrية الناسخة ويرضى أصحابه

  

  لماذا نسخ بيت المقدس كقبلة صVته ؟ -2

  

قد نرى تقلب وجھك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاھا فول (  144:  2جاء فى سورة البقرة 
  )وجھك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره 

وأراد محمد .  يصلون مستقبلين بيت المقدسجاءت ھذه اrية الناسخة بعد أن كان المسلمون 
أن يستميل العرب إليه ، ولكى J يتحولوا إلى اليھودية التى كان يقدس قبلتھا، قال إن هللا غير 

فحكم النسخ ليس حسب المشيئة ا<لھية الثابتة بل حسب .  له القبلة إلى القبلة التى يرضاھا
  !ھوى محمد ورضاه 
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  بزوجته؟ لماذا نسخ تمسك الرجل - 3

  

وإذ تقول للذى أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك (  37:  33جاء فى سورة ا)حزاب 
زوجك واتق هللا وتخفى فى نفسك ما هللا مبديه وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه فلما قضى 

  ).زيد منھا وطرا زوجناكھا لكى Jيكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائھم

rية الناسخة لزيد أن يتقى هللا ويتمسك بزوجته زينب بعد أن خاف محمد من جاءت ھذه ا
تعيير العرب له أنه يتزوج بزوجة ابنه بالتبنى، مع ماسبق وأضمره محمد فى نفسه ساعة 

  !ثم قال إن هللا أمره بالزواج من زينب. سبحان مقلب القلوب: رأى زينب واشتھاھا، فقال

  

  لنساء وقت الصيام؟لماذا نسخ اJمتناع عن ا - 4

  

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ھن لباس لكم وأنتم (  187: 2جاء فى سورة البقرة 
  ). لباس لھن علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاrن باشروھن

نوا جاءت ھذه اrية الناسخة بعد اعتراف أصحاب محمد، ومنھم عمر بن الخطاب أنھم خا
فجعلت اrية الناسخة الممنوع ممكنا .  نظام الصيام المتبع بإتيانھم نسائھم بعد صVة العشاء

Vوالمحرم محل!  

  

  لماذا نسخ ما حرمه على نفسه وحنث بالقسم ؟ - 5

  

يا أيھا النبى لم تحرم ما أحل هللا لك تبتغى مرضات (  2و  1:  66جاء فى سورة التحريم 
  ).م قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم وهللا موJكم وھو العليم الحكيمأزواجك وهللا غفور رحي

روى محمد ھذه اrية بعد أن أتى بمارية القبطية فى بيت زوجته حفصة بنت عمر بن 
اكتمى على وقد حرمت : فأرضاھا وقال لھا. الخطاب، وفى غيبتھا ، فشق ذلك على حفصة

فطلقھا ثم اراد مراجعتھا ولكن كيف . ائشةولكن حفصة أخبرت ع.  مارية القبطية على نفسى
فقد أمر هللا ! السبيل لمراجعة حفصة التى طلقھا؟  أتى الناسخ يحلل ذلك ، ويعفى من القسم

  !بمعاشرة مارية المحرمة وبرجوع حفصة المطلقة

  

  

  لماذا نسخ تحريم العبث بأشجار ا)عداء وقت الحرب؟ - 6

  

) النخلة التى ثمرھا من دون نوى: اللينة ( م من لينةما قطعت"  5:  59جاء فى سورة  الحشر 

  ".أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن هللا وليخزى الفاسقين

يا : لما حاصر محمد يھود بنى النضير بجوار يثرب ، قطع نخيلھم ، فنادوه من الحصون 
  تحريفھا؟ محمد ، قد كنت تنھى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخيل و
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فأتى الناسخ .  فارتاب بعض الصحابة بجواز ھذا الفعل وتأثروا من اعتراض بنى النضير
  !وجعل ھذه ا)فعال الفاسدة بإذن هللا 

  

  لماذا نسخ الصVة على غير المسلم؟ - 7

  

وJتصل على أحد منھم مات أبدا وJ تقم على قبره إنھم كفروا (  84:  9جاء فى سورة التوبة 
  ).رسوله وماتوا وھم فاسقون با{ و

جاءت ھذه اrية بعد فراغ محمد من صVته على جثة المنافق عبد هللا بن أبى سلول وإقامته 
.  وكان عمر يمانع محمدا من الصVة عليه بسبب نفاقه فلم يمتنع.  على قبره حتى نھاية دفنه

  . ولكن إرضاء لعمر نزل الناسخ ليوقف تأثير الصVة
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