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 في��ه مك��ان # ال��ذي، والتن��ّور العل��م عص��ر ف��ي نع��يش أنن��ا � الحم��د
 للبح�����ث مفتوح����ة ال�����دنيا أوس����اط إن. والناموس�����يوالمت����دين  للمتعص����ب
 يفتشون الذين من كنت فإن، الحقيقة أسس على المبني والتفاھم الموضوعي

 وتلبس الوحي جوھر لتجد العواطف من الخالية للدراسة فندعوك الحق عن
  . العلي قوة

 م�ن أكث�ر من�ذ أل�ف فان�در ال�دكتور الخبير �ن أخرى مرة � الحمد
 �ن في�ه للتغيي�ر حاج�ة نج�د ول�م الح�ق مي�زان الش�ھير الكتاب ھذا سنة مائة

 م�رة كتابه ننشر أن فيسرنا، وعدل وفھم احترام على ومبنية متينة مقارناته
 إلى وينطلقون لوسطىا القرون جو يغادرون الشباب بعض أن عسى أخرى
  .والمحبة والمنطق الواقع على المبنية والحياة الفكر حرية

نقدم . وبما أن القارئ العادي يقرأ وينسى ويضع الكتاب في رفوفه 
ھ���ذا الكت���اب كسلس���لة دروس بالمراس���لة لتس���تطيع التعم���ق ف���ي المواض���يع 

ب��ا وبزي��ادة عل��ى ھ��ذه المعرف��ة نق��دم لك��ل ن��اجح ف��ي ال��دروس كت. المختلف��ة 
أخرى مجانا ھدية للتعمق ا�كثر ، �ن المجتھ�د يس�تحق معرف�ة أكث�ر وق�وة 

  .اليقين في فرح المحبة وا#حترام 
 الناشرون
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  )أي التوراة وا#نجيل(في بيان أن العھد القديم والجديد 
  ھما كIم H ولم ُيحّرفا ولم ُينسخا

  
―  *―  

�� � �$%��  
  ة وا#نجيلفي شھادة القرآن للتورا

  
. ونقل�ي عقل�ي:  ن�وعين إل�ى البرھ�ان # يخفى أن العلماء قد قس�موا

 ت��أليف نؤل��ف كن��ا ول��و. وال��داخلي الخ��ارجي ال��دليلين عل��ى يحت��وي ف��العقلي
 ن��أتي أن أو#ً  علين��ا يج��ب لك��ان، ا�ص��نام وعب��دة والملح��دين الكف��ار Nقن��اع
فين وغي�ر ق�ديمان ھم�ا واNنجيل التوراة بأن الخارجي بالدليل Qونب�ّين، مح�ر 
 ت�اريخ ن�ذكر أن علينا ثم تعالى H من وحي �نھماعليھما  ا#عتماد وجوب

 يحق وھل، ا�سفار جمع كيفية لنبّين - إمكاننا بقدر - أسفارھما من سفر كل
 ُكتب���ت ال���ذين لSنبي���اء ا�س���فار ننس���ب أن الخ���ارجي ال���دليل وزن بع���د لن���ا

 م�ن الم�أخوذ ال�داخلي ال�دليل حقيق�ة يف نبحث وأخيراً  #؟ أم عليھا أسماؤھم
  . بحثنا نتيجة ونبّين ا�سفار نفس

   وغيرھم الملحدين �ن، ذلك كرروا فإنھم المسيحيون أما



 ٣٩

 وحققوا المسيحيون فحص Nقناعھمو. المنزلة الكتب ضد عواناً  حرباً  أثاروا
 بالوص��ية التمس�ك ش��ديدي لك�ونھم عل�يھم أو لھ��م كان�ت س��واء، ا�دل�ة جمي�ع

���ُكوا. َش���ْيءٍ  ُك���لQ  اْمَتِحُن���وا" القائل���ة قدس���ةالم Q٢١: ٥ ت���س١( "ِنِبالَحَس��� َتَمس( 
 ج�ل� عق�ل وھبنا الذي تعالى H من بأمر منا مطلوبة الوصية تلك فإطاعة
 أخ�ص م�ن الح�ق أن وحي�ث. ا�ق�دس اس�مه تمجيد سبيل في خطواتنا ھداية

 يري�د وال�ذي. دياً أب� يبق�ى أن يج�ب ب�ل، يتIش�ى ولن يبيد لن فھو H صفات
 # المقدس��ة H إرادة حس��ب مس��الكه ف��ي والس��ير اNلھ��ي الح��ق ع��ن البح��ث
 إتم�ام وبع�د، م�ا ش�يء إيمان�ه أس�س ح�ول تنقي�ب أدق ع�ن يصده و# يخِوفه

 ق�ادر ھ�و ب�ل، فق�ط وح�ده الح�ق ص�خرة عل�ى يثبت # والبحث التنقيب ذلك
 والمذب�ذبين ت�رددينالم م�ن وغيرھم أدرية الI مثل آخرين إعانة على أيضاً 

 كتقلي�د ھو ليس إذ إيمان اسم عليه يطلق أن يستحق حينئذ فإيمانه، الشك في
ك و# الجاھلين   . المتعصبين كتمس[

 العلم��اء فمكات��ب المس��يحية الديان��ة ص��حة عل��ى العقلي��ة ا�دل��ة أم��ا
 �ن.Nيرادھ��ا مح�ل̂  ھن�ا ول�يس، موض�وعھا ف�ي بالكت�ب ممل�وءة المس�يحيين

   إخواننا مساعدة بل، الكفرة إقناع ليس يفالتأل ھذا غرض



 ٤٠

 أن�ه ويؤمنون، لھم تعالى H من إعIن كآخر القرآن يقبلون الذين المسلمين
 م�ا ص�دق اعتقاد المسلم عند شيء كل من فأھم، نفسه H كIم على يحتوي

 قال�ه م�ا بعك�س يعتق�دون الج�اھلين المسلمين بعض �ن الشريف القرآن قاله
 أكث�رھمو# يستغرب اذا قلنا أن ) ١(وما سببه إ# سوء الفھم كذل في القرآن
 أن مس��لم بك��ل فيج��در. ل��ه الق��رآن يش��ھد م��ا غي��ر المق��دس الكت��اب ف��ي يعتق��د

 لنس��تفيد، واNنجي��ل للت��وراة الق��رآن ش��ھادات ع��ن البح��ث ف��ي معن��ا يش��ترك
 .فُتشكر ُتذكر فائدة جميعاً 

 زم�ن الع�رب جزي�رة ف�ي ُوج�د أن�ه يعلم الجميع أن المصحف يشھد
 ١١٣: ٢ البق�رة س�ورة ف�ي ق�ال، ال�دين ف�ي مختلفت�ان أمت�ان القرآن صاحب

 اْلَيُھ�ودُ  لَْيَس�تِ  النَص�اَرى َوَقالَ�تِ  َش�ْيءٍ  َعلَ�ى النَصاَرى لَْيَستِ  اْلَيُھودُ  َوَقالَتِ "
، " َق��ْولِِھم ِمْث��لَ  َيْعلَُم��ونَ  َ#  ال��Qِذينَ  َق��الَ  َك��َذلِكَ  اْلكَت��ابَ  َيْتلُ��ونَ  َوُھ��مْ  َش��ْيءٍ  َعلَ��ى

 وف�د ق�دوم عن�د نزل�ت إنھا اaية ھذهل تفسيره في البيضاوي قاله ما وملخص
، بذلك وتقاولوا اليھود أحبار مع تناظروا حيث، القرآن صاحب على نجران
  والحال به ويعتد يصح أمر على أي شيء على ليست

_________  
ل�ة الس�نية عل�ى ص�دق يجدر بالقارئ الكريم أن يقتني نسخة م�ن كت�اب خIص�ة ا�د )١(

  ١٨٧٧الديانة المسيحية المطبوع في بيروت سنة 



 ٤١

 كعب��دة يعلم��ون # ال��ذين ق��ال ق��ولھم ومث��ل، والكت��اب العل��م أھ��ل م��ن إنھ��م
 أھ�ل منھم�ا كل بتسمية اتحدا فقد ديناً  اختلفا وإن لكنھما  .والمعطلة ا�صنام
-٦٩: ٣ عم�ران آل س�ورة ف�ي ق�ال. واليھ�ود المس�يحيون وھما أ#؛ الكتاب

تْ " ٧١ Qُيِض�ل[ونَ  َوَم�ا ُيِضل[وَنُكمْ  لَوْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َود  Q#َِوَم�ا أَْنفَُس�ُھمْ  إ 
 اْلكَتابِ  أَْھلَ  َيا, َتْشَھُدونَ  َوأَْنُتمْ  QHِ  ِبآَياتِ  َتْكفُُرونَ  لِمَ  اْلكَتابِ  أَْھلَ  َيا, َيْشُعُرونَ 

 عم��ران آل وف��ي "ََتْعلَُم��ون َوأَْن��ُتمْ  اْلَح�قQ  َوَتْكُتُم��ونَ  ْلَباِط��لِ ِبا اْلَح��قQ  َتْلِبُس��ونَ  لِ�مَ 
 َوأَْكَث���ُرُھمُ  اْلُمْؤِمُن��ونَ  ِم���ْنُھمُ  لُھ��مْ  َخْي��ر لََك���انَ  اْلكَت��ابِ  أَْھ���لُ  آَم��نَ  َولَ��وْ " ١٢٠

 َوَم�ا ِب�ا�Qِ  ُي�ْؤِمنُ  لََم�نْ  اْلكَت�ابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َوإِنQ  "١٩٩ آية أيضاً وفيھا  "َاْلَفاِسقُون
ً  Hِ  ِبآَياتِ  َيْشَتُرونَ  َ#  Q�ِِ  َخاِشِعينَ  إِلَْيِھمْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيُكمْ  أُْنِزلَ   أُولَِئكَ  َقلِيIً  َثَمنا
 أَنْ  اْلكَت�ابِ  أَْھ�لُ  َيْس�أَلُكَ "١٥٣: ٤ النس�اء س�ورة وفي "َْربjِھم ِعْندَ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ 

لَ  jَماءِ  ِم��نَ  ِكَتاب��اً  َعلَ��ْيِھمْ  ُتَن��ز�� Qاْلكَت��ابِ  أَْھ��لِ  ِم��نْ  َوإِنْ " ١٥٧ آي��ة وفيھ��ا "الس  Q#ِإ 
 Qأَْھلَ  ُتَجاِدلُوا َو#َ " ٤٧و  ٤٦آية  العنكبوت سورة وفي "َِمْوِته َقْبلَ  ِبهِ  لُيْؤِمَنن 
�ا َوقُولُ�وا ِم�ْنُھمْ  َظلَُم�وا ال�Qِذينَ  إِ#Q  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالِتي إِ#Q  اْلكَتابِ  Qِذي آَمن�Qأُْن�ِزلَ  ِبال 

  ." َُمْسلُِمون لَهُ  َوَنْحنُ  َواِحدٌ  َوإِلَُھُكمْ  َوإِلَُھَنا إِلَْيُكمْ  َوأُْنِزلَ  إِلَْيَنا
  يزل لم الشعبان ھذان إليه انتمى الذي الكتاب أن يشھد القرآن إن



 ٤٢

 َي�َود[  َم�ا" ١٠٩و ١٠٥: ٢ البق�رة س�ورة في قال. زمنه إلى بصحته موجوداً 
  ..."ب اْلكَتا أَْھلِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َودQ  ... اْلكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الQِذينَ 

 اْلكَت���ابَ  أُوُت���وا لِل���Qِذينَ  َوقُ��لْ " ٢٣و ٢٠: ٣ عم���ران آل س���ورة وف��ي
 Hِ  ِكَت�ابِ  إِلَى ُيْدَعْونَ  اْلكَتابِ  ِمنَ  َنِصيباً  أُوُتوا الQِذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ  ... َوا�ُِمِيينَ 

  ." َُمْعِرُضون َوُھمْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  َيَتَولQى ُثمQ  َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ 
 الق��رآن H وكت��اب، محم��د ال��داعي ملخص��ه م��ا:  البيض��اوي ق��ال

  .والتوراة
 َبْيَنَن�ا َس�َواءٍ  َكلَِم�ةٍ  إِلَى َتَعالَْوا اْلكَتابِ  أَْھلَ  َيا قُلْ " ٦٤ آية أيضاً  وفيھا

ونَ  لِ�مَ  ابِ اْلكَت� أَْھ�لَ  َيا" ٦٥ آيةو "الخ َوَبْيَنُكمْ   أُْنِزلَ�تِ  َوَم�ا إِْب�َراِھيمَ  ِف�ي ُتَح�اج[
تْ " ٦٩ آي�ةو "الخ َبْعِدهِ  ِمنْ  إِ#Q  َواNِْْنِجيلُ  التْوَراةُ  Qاْلكَت�ابِ  أَْھ�لِ  ِم�نْ  َطاِئَف�ةٌ  َود 

 "ُدونَ َتْشھَ  َوأَْنُتمْ  Hِ  ِبآَياتِ  َتْكفُُرونَ  لِمَ  اْلكَتابِ  أَْھلَ  َيا" ٧٠ وآية "ُْيِضل[وَنُكم لَوْ 
 ِم�نْ  َطاِئَف�ةٌ  َوَقالَتْ " ٧٢ وآية "الخ اْلَحقQ  َتْلِبُسونَ  لِمَ  اْلكَتابِ  أَْھلَ  َيا" ٧١ وآية
 إل�ى "الخ ِبِقنَطارٍ  َتأَْمْنهُ  إِنْ  َمنْ  اْلكَتابِ  أَْھلِ  َوِمنْ " ٧٥ وآية "الخ اْلكَتابِ  أَْھلِ 
 ھ�و أن�ه شك و#،  الكتاب بأھل والنصارى اليھود القرآن يسمي كثيرة آيات
 َوَكْي��فَ " ٤٧آي��ة  المائ��دة س��ورة ف��ي ق��ال. بأي��ديھم موج��وداً  وقتئ��ذ ك��ان ال��ذي

ُموَنكَ  jُحْكمُ  ِفيَھا التْوَراةُ  َوِعْنَدُھمُ  َيَحك  ِH ا" )٤٨ وآية(  "الخ Qإِن   



 ٤٣

 أَْھ�لَ  اَي� قُ�لْ " ٧٢ وآي�ة "ال�خ النِبي[ونَ  ِبَھا َيْحُكمُ  َوُنورٌ  ُھدىً  ِفيَھا التْوَراةَ  أَْنَزْلَنا
 ِم�نْ  إِلَ�ْيُكمْ  أُْن�ِزلَ  َوَم�ا َواNِْْنِجي�لَ  الت�ْوَراةَ  ُتِقيُم�وا َحت�Qى َشْيءٍ  َعلَى لَْسُتمْ  اْلكَتابِ 
ُكمْ  jالتوراة - الكتاب تلقوا اليھود بأن يصرح ا�عراف سورة وفي "الخ َرب - 

 فٌ َخْل�� َبْع��ِدِھمْ  ِم��نْ  َفَخلَ��فَ " ١٦٨حي��ث يق��ول ف��ي آي��ة  آب��ائھم ع��ن ب��التوارث
 إن الكت�اب أھ�ل يس�أل أن محم�داً  ي�أمر الق�رآن أن حت�ى "ال�خ اْلكَت�ابَ  َوِرُثوا
 َف�إِنْ " ٩٤: ١٠ ي�ونس سورة في قال. به ليتثبQت القرآن في شك عنده حصل
ا َشكl  ِفي ُكْنتَ  Qِذينَ  َفاْسأَلِ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَنا ِممQالخ َقْبلِكَ  ِمنْ  اْلكَتابَ  َيْقَرأُونَ  ال ".  

 الت�وراة أي الثIثة �جزائه ومبينة مفصلة شھادات يشھد أنه وحتى
 الت��ْوَراةَ  َوأَْن��َزلَ " ٤و ٣: ٣ عم��ران آل س��ورة ف��ي ق��ال. واNنجي��ل والزب��ور
�اسِ  ُھ�دىً  َقْبلُ  ِمنْ  َواNِْْنِجيلَ  Qَم�نْ  قُ�لْ " ٩١: ٦ ا�نع�ام س�ورة وف�ي. " ال�خ لِلن 

��اسِ  َوُھ��دىً  وراً ُن�� ُموَس��ى ِب��هِ  َج��اءَ  ال��Qِذي اْلكَت��ابَ  أَْن��َزلَ  Qَق��َراِطيسَ  َتْجَعلُوَن��هُ  لِلن 
قُ  ُمَب�اَركٌ  أَْنَزْلَن�اهُ - الق�رآن أي - ِكَت�ابٌ  َوَھ�َذا" ٩٢ وآي�ة "ال�خ ُتْبُدوَنَھا jُمص�د 

. قبل�ه الت�ي الكت�ب أو الت�وراة يعن�ي:  البيض�اوي ق�ال.  "ال�خ َيَدْي�هِ  َب�ْينَ  الQِذي
ً  كَتابَ الْ  ُموَسى آَتْيَنا ُثمQ " ١٥٤ آية وفي  الُكلj  َوَتْفِصيل أَْحَسنَ  الQِذي َعلَى َتَماما
ِھ�مْ  ِبلَِقاءِ  لََعلQُھمْ  َوَرْحَمةً  َوُھدىً  َشْيءٍ  jَتقُولُ�وا أَنْ " ١٥٦ آي�ة وف�ي "َُيْؤِمُن�ون َرب 
َما Qاْلكَتابُ  أُْنِزلَ  إِن   



 ٤٤

 ف�ي وق�ال. رىوالنصا اليھود أي البيضاوي قال "الخ َقْبلَِنا ِمنْ  َطاِئَفَتْينِ  َعلَى
 وف��ي. " ال��خ ِفي��هِ  َف��اْخُتلِفَ  اْلكَت��ابَ  ُموَس��ى آَتْيَن��ا َولََق��دْ " ١١٢آي��ة  ھ��ود س��ورة
ُموَن��كَ  َوَكْي��فَ " ٤٦ة آي�� ف��ي اليھ��ود حال��ة يص��ف المائ��دة س��ورة jَوِعْن��َدُھمُ  َيَحك 
�ا" ٤٧ وآي�ة " .ال�خ Hِ  ُحْك�مُ  ِفيَھ�ا التْوَراةُ  Qْوَراةَ  أَْنَزْلَن�ا إِن� Qَوُن�ورٌ  ُھ�دىً  ِفيَھ�ا الت 
�ونَ  ِبَھا َيْحُكمُ   ُھ�مُ  َفأُولَِئ�كَ  Hُ  أَْن�َزلَ  ِبَم�ا َيْحُك�مْ  لَ�مْ  َوَم�نْ  فيھ�ا ق�ال أن إل�ى النِبي[

ْيَن�ا" ٤٩آي�ة  واNنجي�ل المسيح في وقال "َاْلكاِفُرون Qِبِعيَس�ى آَث�اِرِھمْ  َعلَ�ى َوَقف 
قا َمْرَيمَ  اْبنِ  jِْنِجي�لَ  َوآَتْيَن�اهُ ْوَراةِ الت� ِم�نَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَما ُمَصدNَْوُن�ورٌ  ُھ�ًدى ِفي�هِ  ا 

قا jِق��ينَ  َوَمْوِعَظ��ةً  َوُھ��ًدى الت��ْوَراةِ  ِم��نَ  َيَدْي��هِ  َب��ْينَ  لَم��ا َوُمَص��د Qأَْھ��لُ  َوْل��َيْحُكمْ  لِْلُمت 
 "َاْلَفاِس�قُون ُھ�مُ  َفأُولَِئ�كَ  Hُ  أَْن�َزلَ  ِبَم�ا َيْحُك�مْ  لَمْ  َوَمنْ  ِفيهِ  Hُ  أَْنَزلَ  ِبَما اNِْْنِجيلِ 

قا ِب�الَحقj  - الق�رآن أي - اْلكَتابَ  إِلَْيكَ  َوأَْنَزْلَنا" ٥١ آية القرآن في وقال jُمَص�د 
 أي "َِعلَْي�ه َوُمَھْيِمن�اً  - المنزلة الكتب جنس من أي - اْلكَتابِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَما

 الثب�اتو بالص�حة لھ�ا ويش�ھد التغيي�ر ع�ن يحفظھ�ا الكت�ب جمي�ع على رقيباً 
  . البيضاوي قال ھكذا

 الحدي�د س�ورة ف�ي كم�ا وأتباع�ه واNنجي�ل المس�يح بخص�وص وقال
٢٧: ٥٧ " Qْيَن��ا ُث��م Qْيَن��ا ِبُرُس��لَِنا آَث��اِرِھمْ  َعلَ��ى َقف Qَوآَتْيَن��اهُ َم��ْرَيمَ  اْب��نِ  ِبِعيَس��ى َوَقف 

َبُعوهُ الQِذينَ  قُلُوبِ  ِفي َوَجَعْلَنا اNِْْنِجيلَ  Qةً  ْحَم�ةً َورَ  َرْأَفةً  ات� Qَم�ا اْبَت�َدُعوَھا َوَرْھَباِني 
  َفآَتْيَنا ِرَعاَيِتَھا َحقQ  َرَعْوَھا َفَما Hِ  ِرْضَوانِ  اْبِتَغاءَ  إِ#Q  َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا



 ٤٥

  ." ََفاِسقُون ِمْنُھمْ  َوَكِثيرٌ  أَْجَرُھمْ  ِمْنُھمْ  آَمُنوا الQِذينَ 
 اNس�راء س�ورة ف�ي كم�ا - المزامي�ر - داود زب�ور بخصوص وقال

ْلَنا َولََقدْ " ٥٥: ١٧ Qينَ  َبْعضَ  َفضjوق�ال. "ًَزُب�ورا َداُودَ  َوآَتْيَن�ا َبْع�ٍض  َعلَى النِبي 
ُب��ورِ  ِف��ي َكَتْبَن��ا َولََق��دْ " ١٠٥: ٢١ ا�نبي��اء س��ورة ف��ي Qال��ذْكرِ  َبْع��دِ  ِم��نْ  الز  Qأَن 

  ." َالصالُِحون ِعَباِديَ  َيِرُثَھا اْ�َْرضَ 
 منزل�ة واNنجي�ل والزب�ور الت�وراة أن آيات عدة في نالقرآ شھد لقد

 م�ا، كلھ�ا ومثبت�ا وحافظاً  مراقباً  أي ومھيمناً  مصدقاً  جاء وأنه،  H عند من
 ُھ�وَ  اْلكَت�ابِ  ِم�نَ  إِلَْي�كَ  أَْوَحْيَن�ا َوالQِذي" ٣١آية  المIئكة سورة في وكما، تقدم

قا اْلَحق[  jَيَدْيهِ  َبْينَ  لَما ُمَصد  Qإِن  َH  َِبِصيرٌ  َخِبيرٌ  ِبِعَباِده  Qِذينَ  اْلكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثم�Qال 
  . " الخ ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا

 يؤمن و# الكتب ھذه يقبل # من أن القرآن يخبرناوفضI عن ذلك 
ً  اaخرة في ُيعاقب سوف بھا  ٧٠و ٥٣: ٤٠غ�افر سورة في كما شديداً  عقابا
 ِ�ُولِ�ي َوِذْك�َرى ُھ�دىً  اْلكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َوأَْوَرْثَنا اْلُھَدى َسىُمو آَتْيَنا َولََقدْ "

ُبوا ال��Qِذينَ  …اْ�َْلَب��ابِ  Qإِذِ  َيْعلَُم��ونَ  َفَس��ْوفَ  ُرُس��لََنا ِب��هِ  أَْرَس��ْلَنا َوِبَم��ا ِباْلكَت��ابِ  َك��ذ 
Iَِسلُ  أَْعَناِقِھمْ  ِفي اْ�َْغIَلُ  Qيمِ اْلَحمِ  ِفي ُيْسَحُبونَ  َوالس  Qُيْسَجُرونَ  النارِ  ِفي ُثم" ,  

  ثم نجد القرآن يقول بموافقة تعليم التوراة لتعليم ا#نجيل الذي



 ٤٦

ْيَن�ا" ٤٩آي�ة  المائ�دة س�ورة ف�ي كم�ا ج�اء جاء به س�يدنا عيس�ى المس�يح  Qَوَقف 
قا َمْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى آَثاِرِھمْ  َعلَى jوحي�ث " ال�خ الت�ْوَراةِ  ِم�نَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَما ُمَصد

أن القرآن يقول كل ذلك ع�ن الكت�اب المق�دس فالحاج�ة # تم�س إل�ى إظھ�ار 
Iفادة كافر مثN ا�دلة على صحة ذلك الكتاب كما يكون لو كنا نكتب.  

 يس��عكم # المس��يحيين جماع��ة ي��ا إنك��م) او#( يق��ول معت��رض ورب
ى تعال H عند من منزل ككتاب لديكم مقبول غير �نه القرآن من ا#ستشھاد

 الق��ديم العھ�دين باس�م المس�يحيين بأي�دي اaن الموج�ودة ا�س�فاران ) وثاني�ا(
. تحرفQت إنھا أو، القرآن في إليھا المشار ا�صلية الكتب ھي ليست والجديد

 ب��أن نس��لم ذل��ك عل��ى ف��رداً  .منس��وخة ح��ال ك��ل عل��ى فھ��ي ُتح��رQف ل��م وإن
 وحي�ث، المس�يحيين ىعل� البرھ�ان ك�ان ل�و محله في كان ا�ول ا#عتراض

 منه فا#ستشھاد، H عند من القرآن بإنزال المعتقدين المسلمين على أُقيم أنه
 نحتاج # المسيحيين فنحن وإ#، الخصم عند مسلQم �نه، قاطعاً  برھاناً  يكون
 ا#عت�راض وأم�ا . الق�رآن م�ن با#ستش�ھاد المقدس الكتاب صحة إثبات إلى

 تغيي�ر بع�دم يق�ول إذ، مستقيم خط على قرآنال نصوص يعارض فإنه الثاني
لَ  َوَ# " )٣٤: ٦ ا�نع�ام(  س�ورة ف�ي ق�ال. H كلم�ات jلَِكلَِم�اتِ  ُمَب�د  ِH  َْولََق�د 
   َنَبأِ  ِمنْ  َجاَءكَ 



 ٤٧

 س�ورة وف�ي "Hِ  لَِكلَِم�اتِ  َتْب�ِديلَ  #َ " ٦٤: ١٠ ي�ونس س�ورة وفي "اْلُمْرَسلِينَ 
لَ  #َ  َرب�jكَ  ِكَت�ابِ  ِم�نْ  إِلَْي�كَ  يَ أُوِح� َم�ا َواْتلُ " ٢٧: ١٨ الكھف jِلَِكلَِماِت�ه ُمَب�د " ،

واaن نكتف�ي قب�ل الش�روع ف�ي ذل�ك .  الب�اب ھذا فصول بقية في ستراه كما
بإيراد بعض نصوص القرآن الذي يشھد فيھا للكتاب المقدس ثم نكشف عن 
د أقوال أشھر المفسرين لكي نكون على بينة من معن�ى اaي�ات الت�ي نستش�ھ

  .بھا 
. محم�د زم�ن ف�ي أھل�ه بين موجوداً  كان الكتاب أن القرآن من جلي

 م�ن بقلي�ل نكتف�ي ذاك إثب�ات و�ج�ل. ولم يكن كم�ا ي�زعم اس�ما ب�I مس�مى 
 َحت�Qى َش�ْيءٍ  َعلَ�ى لَْس�ُتمْ  اْلكَت�ابِ  أَْھ�لَ  َيا قُلْ " ٧١آية  المائدة سورة ففي. كثير

ُك�مْ  ِم�نْ  إِلَ�ْيُكمْ  أُْن�ِزلَ  اَومَ  َواNِْْنِجيلَ  التْوَراةَ  ُتِقيُموا jَرب  Qَم�ا ِم�ْنُھمْ  َكِثي�راً  َولََيِزي�َدن 
 ال�Qِذينَ  إِنQ  اْلك�اِفِرينَ  اْلَق�ْومِ  َعلَ�ى َت�أْسَ  َف�Iَ  َوُكْف�راً  ُطْغَيان�اً  َرب�jكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ 
 اaِْخ��رِ  َواْلَي��ْومِ  ِب��ا�Qِ  آَم��نَ  َم��نْ  َوالنَص��اَرى َوالص��اِبُئونَ  َھ��اُدوا َوال��Qِذينَ  آَمُن��وا
ً  َوَعِملَ   م�ا اaية ھذه نزول وسبب "ََيْحَزُنون ُھمْ  َوَ#  َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َفIَ  َصالِحا

 الص�يف اب�ن ومال�ك مش�كم ابن وسIم رافع جاء:  قال. عباس ابن عن جاء
. عن�دنا بما وتؤمن ودينه إبراھيم ملة على أنك تزعم ألست محمد يا:  فقالوا
  وجحدتم أحدثتم ولكنكم .بلى:  قال



 ٤٨

 فإن�ا أي�دينا ف�ي بم�ا نأخ�ذ:  ق�الوا. للن�اس تبين�وه أن أُمرتم ما وكتمتم فيھا بما
  )النزول أسباب( والحق الھدى على

. اليھ�ود ب�ين المتداول�ة للكت�ب قبول�ه أعلن محمداً  أن يظھر اھذ فمن
 ھمدي�انت رس�وم في أدخلوھا قد إنھم قال التي وا�حداث البدع رفض أنه ولو

 ف�ي لليھ�ود المس�يح سيدنا لقول محمد قول يوافق القبيل ھذا ومن، الظاھرية
َھا لَُكمْ  َوْيلٌ " ٢٤-١٦: ٢٣ متى بشارة في كما زمنه  اْلَقاِئلُونَ  اْلُعْمَيانُ  اْلَقاَدةُ  أَي[

َھ�ا! َت�ِزمُ َيلْ  اْلَھْيَك�لِ  ِب�َذَھبِ  َحلَفَ  َمنْ  َولِكنْ . ِبَشْيءٍ  َفلَْيسَ  ِبالَھْيَكلِ  َحلَفَ  َمنْ :   أَي[
َھبُ :  أَْعَظمُ  َماھُ أَيّ ، َواْلُعْمَيانُ  اْلُجھQالُ  Qِذي اْلَھْيَكلُ  أَمِ  أَلذQسُ  ال jالخ؟ الذَھبَ  ُيَقد .  

 نزولھ�ا لس�بب عب�اس اب�ن ورواية اaية ھذه أن ھو ھنا المھم ولكن
 وإ#،  والمس�يحيين اليھ�ود عن�د موج�ودين كان�ا واNنجي�ل الت�وراة أن تثبتان

 كان�ت إن الكت�ب بتل�ك الموج�ودة والنواھي ا�وامر بإقامة �مرھم معنى Iف
فت أو أُعدمت Qب�ل ممكن�ة غي�ر ا�م�ر طاع�ة تكون ا�ولى الحالة ففي،  تحر 

  .السبيل سواء عن ُتضلھم المحرQف فطاعة الثانية في وأما. مستحيلة
 َعلَ�ى اَرىالنَص� لَْيَس�تِ  اْلَيُھ�ودُ  َوَقالَ�تِ " ١١٣: ٢ البق�رة س�ورة وفي

  "اْلكَتاب َيْتلُونَ  َوُھمْ  َشْيءٍ  َعلَى اْلَيُھودُ  لَْيَستِ  النَصاَرى َوَقالَتِ  َشْيءٍ 



 ٤٩

 الت��وراة يتل��ون الوق��ت ذل��ك ف��ي ك��انوا إنھ��م )يتل��ون( قول��ه ص��يغة ومعن��ى
 ص�يغة اس�تعمال الواج�ب ك�ان وإ#، أي�ديھم ب�ين موج�ودان وھما، واNنجيل
  تأمل  .فقط لماضيا في تلوه أنھم على د#لة الماضي

��ا َش��كl  ِف��ي ُكْن��تَ  َف��إِنْ " ٩٤: ١٠ ي��ونس س��ورة وف��ي Qإِلَْي��كَ  أَْنَزْلَن��ا ِمم 
 المفس�رين ج�ل حكاه ما وملخص" الخ َقْبلِكَ  ِمنْ  اْلكَتابَ  َيْقَرأُونَ  الQِذينَ  َفاْسأَلِ 

�ن�ه  الكتاب أھل وكل سامع وآمر بسؤال أمته والمراد، محمد المخاَطب أن
 ذلك تحقيق والمراد، على نحو ما ألقينا إليك  كتبھم في ثابت ،عندھم محقق

 وص�ف أو، فيھ�ا لم�ا مص�دق القرآن فإن المتقدمة الكتب في بما وا#ستشھاد
 الرس��ول تھي��يج أو، إلي��ه أُن��زل م��ا بص��حة العل��م ف��ي بالرس��وخ الكت��اب أھ��ل

 بالكت�ا أن تؤك�د اaي�ة ھ�ذه فألفاظ. وخIفه البيضاوي في كما تثبيته وزيادة
 ويث�ق، بص�حته يعت�رف وأن�ه، القرآن مجيء زمن في موجوداً  كان المقدس

ائه به Qأو محم�د م�ن يطل�ب أن ل�ه ج�از لما وإ#. والنصارى اليھود من وبقر 
 الش�ك ع�نھم وي�زول قل�وبھم ف�ي اNيمان ليتثبQت يسألھم أن سامع كل أو أمته

 ري�ب و#. ُيح�رQف ولم ُيغيQر لم الذي الموجود وكتابھم الثقات ھؤ#ء بشھادة
 يعتق��د ك��ان إن م��ن ك��ل ش��ين الكت��اب بس��Iمة ش��ك الق��ارئ عن��د يب��ق ل��م أن��ه

  .المبين  قرآنه بصدق



 ٥٠

 ُموَس�ى َق�ْومِ  َوِم�نْ " اليھ�ود مادحاً ١٥٨آية  ا�عراف سورة في وقال
ةٌ  Qَيْھُدونَ  أُم  jي�ة ھذه على البيضاوي وقال "ََيْعِدلُون َوِبهِ  ِبالَحقaملخص�ه م�ا ا 

 وب��الحق الح��ق بكلم��ة، أو محق��ين الن��اس يھ��دون طائف��ة إس��رائيل ن��يب وم��ن"
 الق��ائمون اNيم��ان عل��ى الث��ابتون:  بھ��ا والم��راد. م"الح��ك ف��ي بي��نھم يع��دلون
  .الكتاب أھل مؤمنو ھم وقيل، زمانه أھل من بالحق

 وس�Iمته بص�حته موج�وداً  ك�ان المق�دس الكتاب أن تشھد اaية ھذه
 ب�أوامره عامل�ة موج�ودة أم�ة وكان�ت، ق�رآنال إتي�ان زم�ن ف�ي تغيير كل من

  .ونواھيه
 ِم�نَ  َنِص�يباً  أُوُت�وا ال�Qِذينَ  إِلَ�ى َترَ  أَلَمْ " ٢٣: ٣ عمران آل سورة وفي

 َوُھ���مْ  ِم��ْنُھمْ  َفِري��قٌ  َيَت��َولQى ُث��مQ  َبْي��َنُھمْ  لِ��َيْحُكمَ  Hِ  ِكَت��ابِ  إِلَ��ى ُي��ْدَعْونَ  اْلكَت��ابِ 
 محم�داً  أن اaية ھذه نزول سبب أن ضاويالبي قاله ما وملخص "َُمْعِرُضون

 أي عل�ى:  زي�د ب�ن والح�رث عم�رو ب�ن نع�يم ل�ه فقال. اليھود مدراس دخل
:  فق�ال. يھودي�اً  ك�ان إب�راھيم:  ل�ه فق�ال. إبراھيم دين على:  فقال؟ أنت دين

 أي - الكت��اب - وق��ال. فنزل��ت. فأبي��ا. وبي��نكم بينن��ا فإنھ��ا الت��وراة إل��ى ھلم��وا
 - بي��نھم ل��يحكم H كت��اب إل��ى ي��دعون - الس��ماوية الكت��ب ج��نس أو الت��وراة
  .التوراة H وكتاب محمد الداعي



 ٥١

، الق��رآن ص��احب زم��ن ف��ي كان��ت الت��وراة أن جلي��اً  تب��ين اaي��ة فھ��ذه
ً  تكون أن خصومه من وطلب،  H كتاب سماھا بھا ولثقته   .بينھم حكما

 ُك��ل[ " البيض��اوي قال��ه م��ا ملخ��ص م��ع ٩٣ آي��ة أيض��اً  الس��ورة وف��ي
َع��امِ  Qَك��انَ  الط Iل أي - إِْس��َراِئيلَ  لَبِن��ي ِح��Iلھ��م ح��-  Q#ِمَ  َم��ا إ Qإِْس��َراِئيلُ  َح��ر- 
لَ  أَنْ  َقْب��لِ  ِم��نْ  َنْفِس��هِ  َعلَ��ى -يعق��وب Qَف��أُْتوا قُ��لْ  -إنزالھ��ا قب��ل أي -الت��ْوَراةُ  ُتَن��ز 
ْوَراةِ  Qكيتھموتب بمحاجتھم أمر "ََصاِدِقين ُكْنُتمْ  إِنْ  َفاْتلُوَھا ِبالت .  

 كان��ت الت��وراة أن تفي��د فاaي��ة ومحايدت��ه البيض��اوي محاول��ة وم��ع
 افت�رى فم�ن اaي�ة ھ�ذه عق�ب وقول�ه. اليھ�ود بأي�دي محمد زمن في موجودة

 ھ���م فأولئ��ك" الحج���ة ل��زمتھم م���ا بع��د م��ن ذل���ك بع��د م���ن الك��ذب H عل��ى
. لھم وضح ما بعد الحق ويكابرون أنفسھم من ينصفون # الذين "الظالمون

  تأمل .H من وحقاً  ثقة المّدعي عند كانت التوراة أن البيضاوي ولوق
 البيض��اوي تفس��ير ملخ��ص م��ع ٤٧و  ٤٦آي��ة  المائ��دة س��ورة وف��ي

ُموَنكَ  َوَكْيفَ " jُحْكمُ  ِفيَھا التْوَراةُ  َوِعْنَدُھمُ  َيَحك  ِH" من ھمتحكيم من تعجب # 
 عن�دھم ھ�و ال�ذي الكت�اب ف�ي علي�ه منصوص الحكم أن والحال. به يؤمنون

 بكتابھم "بالمؤمنين أولئك وما" التوراة من حال H حكم وفيھا )قال أن إلى(
   أنزلنا إنا" وبه بك أو يوافقه وعما عنه Nعراضھم



 ٥٢

 ا�حك�ام م�ن اش�تبه م�ا يكش�ف "ون�ور" الح�ق إل�ى يھ�دي "ھدى فيھا التوراة
 "أس�لموا نال�ذي" بع�ده وم�ن موس�ى أو إس�رائيل بني من "النبيون بھا يحكم"

 وعلم��اؤھم زّھ��ادھم وا�حب��ار والرب��انيون ھ��ادوا ال��ذين للنبي��ين م��دح ص��فة
 كت�اب م�ن اس�تحفظوا بم�ا" )نالنبي�و( عل�ى عط�ف أنبيائھم طريقة السالكون

H" أمر بسبب H وك�انوا" والتحري�ف التض�ييع من كتابه يحفظوا أن إياھم 
  .منه خفي ما يبينون شھداء أو يغيروا أن يتركون # رقباء "شھداء عليه

 اليھ���ود تحك���يم م���ن يتعج���ب أن���ه اaيت���ين ھ���اتين مفھ���وم وملخ���ص
 حك�م فيھ�ا الت�ي الت�وراة أن الح�الو. ب�ه يؤمن�ون # أنھم مع القرآن لصاحب

H عراض��ھم ب��ه بم��ؤمنين وليس��وا عن��دھم ھ��يN بي��نھم تحكيمھ��ا ع��ن .Hو 
 تحكم. ا�حكام من اشتبه ما يكشف نور وھي، الحق إلى تھدي التوراة أنزل
 رب�انيوھم أيض�اً  بھ�ا وتحك�م، اليھ�ود لرب�انيي أنفس�ھم المس�لمون ا�نبي�اء بھا

 فل�ذا. والتحريف التضييع من كتابه يحفظوا أن لھم H أمر بسبب وأحبارھم
 اaي��ات ھ��ذه فھ��ل، تغيي��ره أو تحريف��ه م��ن أح��داً  يمّكن��وا ل��مء، رقب��ا علي��ه ھ��م

  ؟!للتوراة والتغيير التحريف دعوى تسمع
  الجديد العھدين أي المقدس الكتاب وجود على الشاھدة ا�دلة ومن



 ٥٣

 المص�رحة في�ه الموج�ودة ا#قتباس�ات،  الق�رآن مجيء حين بسIمته والقديم
 في أي- ِفيَھا َعلَْيِھمْ  َوَكَتْبَنا" ٤٩آية  المائدة سورة في كما منھما مقتبسة بأنھا

 ِب��ا�ُُذنِ  َوا�ُُذنَ  ِب��ا�َْنفِ  َواْ�َْن��فَ  ِب��الَعْينِ  نَ َواْلَع��يْ  ِب��النQْفسِ  ال��نْفسَ  أَنQ  -الت��وراة
 Qن jَوالس  jن jٌِقَصاص َواْلُجُروحَ  ِبالس".  

 َوإِنْ " ونص��ه ٢٥-٢٣: ٢١ الخ��روج س��فر م��ن منقول��ة اaي��ة فھ��ذه
ةٌ  َحَصلَتْ  Qُتْعِطي أَِذي  ً  َوِرْج�Iً ، ِبَي�دٍ  َوَي�داً ، ِبِس�نl  َوِسّناً ، ِبَعْينٍ  َوَعْيناً ، ِبَنْفسٍ  َنْفسا
  ."الخ ِبِرْجلٍ 

ُب�ورِ  ِف�ي َكَتْبَنا َولََقدْ " قوله ١٠٥: ٢١ ا�نبياء سورة وفي Qكت�اب- الز 
 ا�رض أو الجن���ة أرض- اْ�َْرضَ  أَنQ  -الت���وراة أي- ال���ذْكرِ  َبْع���دِ  ِم���نْ  -داود

 م����ن ملخص����اً  "الم����ؤمنين عام����ة - الص����الُِحونَ  ِعَب����اِديَ  َيِرُثَھ����ا -المقدس����ة
يقُونَ " ونص��ه ٢٩: ٣٧ مزم��ور م��ن مقتبس��ة اaي��ة هفھ��ذ. البيض��اوي jالص��د 

  . "ِاْ�ََبد إِلَى َوَيْسُكُنوَنَھا اْ�َْرضَ  َيِرُثونَ 
ُبوا الQِذينَ  إِنQ " قال ٣٩آية  ا�عراف سورة وفي Qَواْسَتْكَبُروا ِبآَياِتَنا َكذ 

َماءِ  أَْبَوابُ  لَُھمْ  ُتَفتQحُ  # َعْنَھا Qةَ  َيْدُخلُونَ  َوَ#  الس Qى اْلَجن�Qِف�ي اْلَجَم�لُ  َيلِ�جَ  َحت  jَس�م 
 ق�ال ٢٤: ١٩ مت�ى بش�ارة ف�ي كم�ا اNنجي�ل م�ن مقتبس�ة اaية فھذه "اْلِخَياطِ 

 َغِن�ي̂  َي�ْدُخلَ  أَنْ  ِم�نْ  أَْيَس�رُ  إِْب�َرةٍ  َثْقبِ  ِمنْ  َجَملٍ  ُمُرورَ  إِنQ :  أَْيضاً  لَُكمْ  َوأَقُولُ "
  سمرق بشارة وفي لهِ "ال َملَُكوتِ  إِلَى
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 "َجَم�لٍ  ُدُخ�ولَ  ِ�َنQ " ق�ال ٢٥: ١٨ لوق�ا بشارة وفي بعينه العدد لفظ ٢٥:١٠
  .بلفظه العدد آخر إلى

، الزب��ور م�ن وثانيھ�ا، الت�وراة م��ن أح�دھا، الثIث�ة ا#قتباس�ات فھ�ذه
 بأي�دي كان�ت الت�ي المنَزل�ة الكت�ب ب�أن جل�ي برھ�ان ھي اNنجيل من وثالثھا
 كان��ت الت��ي با�س��ماء وُتس��مى، اaن ابأي��دين الت��ي ھ��ي والنص��ارى اليھ��ود
 أو الروم�ي ال�دين ج�Iل مثن�وي م�ن أبيات�اً  اقتبس�نا ما إذا ذلك ومثال. بعينھا

 فم�ن، مش�ھور آخ�ر كت�اب من أو طالب أبي ابن لعلي المنسوب الديوان من
ً  يحكم الخبير القارئ من نظرة أول  موجودة المصنفات ھذه بأن قطعياً  حكما
 بأن يحكموا أن المنصفين القرآن لعلماء ينبغي كان ككذل. الحاضر وقتنا في

 زم�ن في موجوداً  كان أنه على تدل المقدس الكتاب من اقتبسھا التي اaيات
 فيھ�ا لھ�م اوكتبن� قول�ه في والزبور التوراة من المقتبستان اaيتان بل، محمد

 ھ��ذين أن ص��ريح برھ��ان فيھم��ا الزب��ور ف��ي كتبن��ا ولق��د وقول��ه الت��وراة أي
  .اaن ھما كما حينئذ موجودين كانا ينالسفر

 ف��ي وردت الق��رآن ف��ي ال��واردة القص��ص م��ن كثي��راً  أن ذل��ك ع��دا
 في تكون وقد -يوسف سورة- يوسف قصة ذلك أمثال ومن. المقدس الكتاب
   اليھودية التقاليد يطابق تغييراً  ا�صل عن مغيرة القرآن



 ٥٥

 تن�وير كت�اب ف�ي ذل�ك ش�رحنا كما، المتقدمة التوراة آيات من أكثر المتأخرة
 ج�داً  كثي�رة مقتبس�ات على القرآن يشتمل وكذلك اNسIم مصادر في ا�فھام

، ا�ص�ل بمراجع�ة إ# فھمھ�ا و# تعليلھ�ا يمكن # المقدس الكتاب أسفار من
 اس��م ٩٣: ٣ عم��ران آل س��ورة ف��ي ورد. منھ��ا واح��دة ذك��ر عل��ى فنقتص��ر
 نق�در أنن�ا المس�تحيل فم�ن، طعاماً  نفسه على حرم وأنه يعقوب بدل إسرائيل

 حرم�ه ال�ذي الطع�ام ن�وع ھو وما، بإسرائيل يعقوب اسم أبدل لماذا نفھم أن
 تجد حيث ٣١-٢٢: ٣٢ التكوين سفر اُنظر. التوراة بمراجعة إ# نفسه على
  .وافياً  شرحاً  مشروحاً  ذلك

. المق�دس الكت�اب ع�ن منقول�ة فق�رات المحمدي�ة ا�حاديث في وورد
 سنة طبعة من ٤٨٧ص المصابيح مشكاة - كتاب في ردو ما ذلك أمثال من

 - وأھلھ�ا الجنة وصف عن كIمه في ا�ول والفصل ا�ول الباب ھـ١٢٩٧
 و# رأت ع�ين # ما الصالحين لعبادي أعددتُ  تعالى H قال H رسول قال
 منق�ول الح�ديث ھ�ذا أن أح�د يش�ك ف�I بشر قلب على خطر و# سمعت أذن
 ھ��و ومم��ا. ٩: ٢ كورنث��وس أھ��ل إل�ى الرس��ول لب��ولس ا�ول��ى الرس��الة م�ن

 H ك�Iم م�ن الوص�ف ھ�ذا أن محم�د يق�رر بينم�ا أن�ه ھن�ا بالمIحظ�ة ج�دير
   ينكر



 ٥٦

 م�ن بھ�ا م�وحى رس�ائله وأن، رس�ولٌ  ب�ولس أن اNس�Iم علماء من كثيرون
H.  

 ويتض�من الق�ديم العھ�د قس�مين إلى الغالب في المقدس الكتاب ينقسم
 باللغ��ة ا�ص��ل ف��ي وُكتب��ت، اليھودي��ة ا�م��ة عن��د القانوني��ة دس��ةالمق ا�س��فار
 وق�د الجدي�د والعھ�د. اaرامي�ة باللغ�ة كتب فإنه منھا القليل عدا ما، العبرانية

 نح��ن أم��ا منھم��ا بواح��د إ# يؤمن��ون ف��I اليھ��ود أم��ا، اليوناني��ة باللغ��ة ُكت��ب
 المقدس�ة سفارا� إلى يشير القرآن ولكن. كليھما بالعھدين فنؤمن المسيحيين

 وھ�ي أقس�ام ثIث�ة ل�ه ي�ذكر أن�ه مع المقدس الكتاب ھو واحد بكتاب جميعھا
  .واNنجيل والزبور التوراة

 الن��اموس وھ��ي أقس��ام ثIث��ة إل��ى كت��بھم أو أس��فارھم اليھ��ود ويقس��م
 وھ��ذا. ٤٤: ٢٤إص��حاح  لوق��ا بش��ارة م��ن يظھ��ر كم��ا، والمزامي��ر وا�نبي��اء

 الحاض�ر الوق�ت وف�ي )١( المس�يح قب�ل ١٣٠ س�نة إل�ى عھده يرجع التقسيم
 القرآن يدعوھا بالمزامير تبتدئ و�نھا، الصحف الثالث القسم اليھود يسمي

  توراة ا�ول القسم القرآن ويدعو" الزبور" واNنجيل
__________  

 انظر مقدمة يشوع بن سيراخ لمجموعة امثال جده)  ١(



 ٥٧

 يطل��ق وق��د. اللف��ظ يف�� طفي��ف تغيي��ر م��ع العبراني��ة الكلم��ة م��ن معدول��ة ھ��ي
 وكثي�راً . ب�التوراة يبت�دئ �ن�ه كل�ه المقدس الكتاب على ا#سم ھذا المسلمون

 أھمي��ة بھ��م اNيم��ان عل��ى ويعل��ق الق��ديم العھ��د أنبي��اء إل��ى الق��رآن يش��ير م��ا
ا قُولُوا" ١٣٦: ٢ البقرة سورة في قوله ذلك ومن، عظيمة Qآَمن  ِQأُْنِزلَ  َوَما ِبا� 

 أُوِتيَ  َوَما َواْ�َْسَباطِ  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إِلَى ْنِزلَ أُ  َوَما إِلَْيَنا
ِھمْ  ِمنْ  النِبي[ونَ  أُوِتيَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى jقُ  َ#  َرب jلَ�هُ  َوَنْحنُ  ِمْنُھمْ  أََحدٍ  َبْينَ  ُنَفر 

 جلي�اً  يظھ�ر ناھ من. ٨٤: ٣ عمران آل سورة يف ذلك مثل وجاء "ُمْسلُِمون
 تل��ك ف��ي الكت��اب أس��فار ك��ل ب��أن الش��ھادة ف��ي اNنجي��ل م��ع يتف��ق الق��رآن أن

  .بھا موحى الثIثة ا�قسام
 العھ��د أس��فار ك��ل عل��ى اNنجي��ل اس��م المس��يحيون أيض��اً  يطل��ق وق��د

 يبت�دئ الجدي�د العھ�د أن ذل�ك أس�باب وم�ن، الق�رآن عليھ�ا يطلق�ه كم�ا الجديد
 الخب�ر وھ�ذا، بش�ارة أو س�ار خب�ر معناه نجيلاN أن ومنھا، ا�ربع بالبشائر

 من واضح وذلك، به فُسمي، آخره إلى أوله من الجديد العھد خIصة السار
#ً  ُيْك��َرزَ  أَنْ  َوَيْنَبِغ��ي" يق��ول حي��ث ١٠: ١٣ م��رقس بش��ارة Qِْنِجي��لِ  أَوNِف��ي ِبا 
 -اNنجي�ل أي- الجدي�د العھ�د وك�ان. كثيرة أخرى مواضع ومن "ِا�َُمم َجِميعِ 

   عصر في منتشراً 



 ٥٨

 من�ه يقت�بس ل�م ل�ذلك، المسيحية الشعوب بين العالم من عظيم قسم في محمد
 ١٩ مت�ى بش�ارة أي -بش�ائره- أقس�امه من ثIثة في موجودة آية فقط القرآن

 س��ورة ف��ي ورد كم��ا ٢٥: ١٨ لوق��ا وبش��ارة٢٥:١٠ م��رقس وبش��ارة ٢٤:
 ھذا وعلى. ذكره قدمت كما نفسه محمد أيضاً  منه اقتبس بل ٣٩آية  ا�عراف

 الق�رآن ب�أن يعت�رف أن ال�ذميم التعص�ب م�ن خ�ال سليم عقل ذي لكل ينبغي
 H م�ن ب�ه وم�وحى عص�ره ف�ي منتشر كتاب بأنه المقدس الكتاب إلى يشير
  .تعالى

وع���دا م���ا تق���دم # يفت���أ الق���رآن ي���ذكر الكت���اب المق���دس ب���ا#حترام 
 ٧٥: ٢ البق�رة س�ورة - H ك�Iم قول�ه مث�ل، ا�لقاب بأعظم ويلّقبهوالتعظيم 

 ا�نبي�اء س�ورة - "للمتق�ين وذك�رى وض�ياء" ٥٣آي�ة " الفرقان"ويسميه بھا 
 وكت�اب البيض�اوي وف�ي. ١٠١: ٢ البقرة سورة - "H وكتاب" – ٤٨: ٢١

 س�ورة م�ن ٢٣ آي�ة تفس�ير في المقدس الكتاب مقام إلى يشير النزول أسباب
. وبي�نھم بين�ه حكم�اً  لتك�ون وراةالت� اليھ�ود م�ن طل�ب محم�داً  بأن عمران آل

 كال��ذي محم��د إل��ى ب��ه أُوح��ي ال��ذي ال��وحي ن��وع أن الق��رآن يفي��د ذل��ك وف��وق
 اْلُھ��َدى إِنQ  قُ�لْ " قول�ه ذل�ك عل�ى ي�دل كم�ا، المتق�دمين ا�نبي�اء إل�ى ب�ه أوح�ي
 وقول�ه - ٧٣: ٣ عم�ران آل س�ورة - "ْأُوِتي�ُتم َما ِمْثلَ  أََحدٌ  ُيْؤَتى أَنْ  Hِ  ُھَدى

" Qأَْوَحْيَنا اإِن   



 ٥٩

��ينَ  ُن��وحٍ  إِلَ��ى أَْوَحْيَن��ا َكَم��ا إِلَْي��كَ  j١٦٢: ٤ النس��اء س��ورة - "َِبْع��ِده ِم��نْ  َوالنِبي - 
 س�ورة - "ُاْلَحِك�يم اْلَعِزي�زُ  Hُ  َقْبلِ�كَ  ِم�نْ  الQِذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  ُيوِحي َكَذلِكَ " وقوله

 أن يج�ب الق�رآن ل�ىإ المنس�وب التنزي�ل أن عل�من ذكر مما. ٣: ٤٢ الشورى
 ف�ي بھا المسلم البديھيات أول من أن حيث عليه المتقدمة ا�سفار إلى ينسب

ً  شيئان ساوى إذا أنه ھو الھندسة أصول علم  # لبعضھم متساويان فھما ثالثا
 الق�رآن ينس�به ال�ذي التنزي�ل ب�نفس H عند من منزلة العھدين فأسفار محالة
 كم�ا علي�ه المتقدم�ة با�س�فار يعترف�وا أن ع�هأتبا يأمر فالقرآن وعليه، لنفسه

 نزل القرآن بأن يعتقدوا أن أيضاً  مأمورون وھم، تمييز أقل بI به يعترفون
ق jآل س��ورة ف��ي ورد م��ا ذل��ك أمث��ال وم��ن، والنص��ارى اليھ��ود لكت��اب امص��د 
لَ " ٣: ٣ عمران Qاْلكَتابَ  َعلَْيكَ  َنز  jقا ِبالَحق jالت�ْوَراةَ  أَْنَزلَ وَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَما ُمَصد 

��اسِ  ُھ��دىً  َقْب��لُ  ِم��نْ  َواNِْْنِجي��لَ  Qأن عل��ى التوكي��د ولزي��ادة "َاْلفُْرَق��ان َوأَْن��َزلَ  لِلن 
 أو بھما يكفر لمن صارم تھديد القرآن في جاء بھما موحى واNنجيل التوراة

ُبوا ال�Qِذينَ " قول�ه ذل�ك وم�ن، الظن�ون بھم�ا يظن Qِب�هِ  ْلَناأَْرَس� َوِبَم�ا ِباْلكَت�ابِ  َك�ذ 
Iَِسلُ  أَْعَناِقِھمْ  ِفي اْ�َْغIَلُ  إِذِ  َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  ُرُسلََنا Qاْلَحِميمِ  ِفي ُيْسَحُبونَ  َوالس 

 Qھذهل تفسيره في والبيضاوي. ٧٠المؤمن آية  سورة -"ُيْسَجُرونَ  النارِ  ِفي ُثم 
   على السماوية الكتب أو بالقرآن الكتاب ولهق يفسر اaية
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 والش�رائع ال�وحي أو الكت�ب بس�ائر رسلنا به أرسلنا وما قوله ويفسر ومالعم
 الكت�اب ل�يس بالكتاب ھنا المقصود أن افتراض على التفسير ھذا وبمقتضى
 الس�ماوية الكت�ب تك�ون، الق�رآن ھ�و ب�ل الكت�اب أھ�ل ي�ا قول�ه ف�ي المستعمل
  .محالة # والجديد القديم العھد أسفار ھي ا�خرى

 الجدي�د العھ�د أس�فار م�ع تتف�ق الق�ديم العھ�د أسفار أن القرآن ويشھد
 َم�ْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى آَثاِرِھمْ  َعلَى َوَقفQْيَنا" قوله ذلك ومن، العمومية المسائل في

قا jِْنِجيلَ  َوآَتْيَناهُ التْوَراةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَما ُمَصدNْقا َوُنورٌ  ُھًدى ِفيهِ  ا jلَم�ا َوُمَصد 
ِقين َوَمْوِعَظةً  َوُھًدى التْوَراةِ  ِمنَ  ْيهِ َيدَ  َبْينَ  Q٤٩ المائدة سورة - "َلِْلُمت .  

والخIصة لما تقدم حيث أننا انتھينا من ھ�ذا الفص�ل نلحق�ه ب�المواد 
  :اaتية 

 وأس�فار والزب�ور التوراة أي، والجديد القديم العھد أسفار ان) أو#(
 رص�ع ف�ي منتش�رة جميعھ�ا كانت المسيح رسل ورسائل واNنجيل، ا�نبياء
 ا�س�فار ھ�ذه أن الق�رآن يق�رر )ثانيا( والنصارى اليھود بين القرآن صاحب
 نفسه القرآن يعّظم بينما )ثالثا(تعالى  عنده من منزلة أي، H من بھا موحى

  وبين نفسه بين يساوي فإنه، التعظيم درجات أعلى إلى
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 كت�اب" المق�دس الكت�اب قرآنال يسّمي) رابعا(عليه المتقدمة المقدسة ا�سفار
H مIوك H ي�أمر) خامس�ا" (ال�خ ورحم�ة وھ�دى ون�وراً  وال�ذكر والفرق�ان 

 م�ا تحقي�ق ف�ي المق�دس الكت�اب إل�ى يرجع�وا أن المس�لمين أو محم�داً  القرآن
 مث�ل يفعلوا أن واليھود النصارى ويحرضون دينھم أصول من فيه يرتابون

ً  التوراة يتخذوا أن داليھو على القرآن يشير) سادسا( ذلك  في�ه ھ�م فيما حَكَما
 بالكت�اب مؤمن�ون أنھ�م يش�ھدوا أن المس�لمين الق�رآن ي�أمر) س�ابعا( يختلفون
 بالكت��اب يؤمن��ون # ال��ذين إن) ثامن��ا( بق��رآنھم مؤمن��ون ھ��م كم��ا المق��دس
  . بالقرآن يؤمنوا لم لو كما اaخرة في عظيم عذاب لھم المقدس

��"&�� �$%����"&�� �$%��  
  # في حقائقه يمكن أن ُينسخ لم ُينَسخ و#الكتاب المقدس 

 و# في عقائده و# في مبادئه ا�دبية

  

تب��ّين م��ن الب��راھين الت��ي ق��دمناھا ف��ي الفص��ل الس��ابق أن��ه ينبغ��ي 
للمسلمين الخاضعين �وامر القرآن أن يدرسوا كتاب H أي أسفار العھ�دين 

 .القديم والجديد ويحترموه ويطيعوه

  : مم معنا بھذه النتيجة استناداً على دعواھغير أن بعضھم # يسل
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أن ا�سفار المقدسة المتداولة الي�وم ليس�ت ) ٢( إن الكتاب المقدس ُنسخ )١(
وبعض�ھم يق�ول ربم�ا تك�ون ) ٣( ھي ا�سفار التي ذكرھا القرآن وش�ھد لھ�ا

حتى ولعبت بھا يد ا�غراض ھي بعينھا، إ# أنه اعتراھا التحريف والتبديل 
فغرض��نا م��ن  .حق الكرام��ة و# العناي��ة المعط��اة لھ��ا ف��ي الق��رآنل��م تع��د تس��ت

الفصول اaتية البحث في ھذه ا#عتراضات لنرى صحتھا من عدمه، ولنبدأ 
ف��ي ھ��ذا الفص��ل بالبح��ث عم��ا إذا ك��ان الكت��اب المق��دس ُنس��خ حقيق��ًة كم��ا 

نق�ول إن كان�ت ھ�ذه ا#عتراض�ات ف�ي محلھ�ا تس�قط حجتن�ا . يزعمون أم #
كم�ا #  ا في الفص�ل ا�ول، غي�ر أن�ه بھ�ذا يض�عف نف�وذ الق�رآنالتي قدمناھ

  .يخفى على اللبيب
ولنسلم ھنا أن بعض علماء اNسIم يحاولون أن يثبتوا صحة وقوع 
النسخ على الكتاب المقدس، كالبيضاوي م�ثIً، فإن�ه يق�ول ف�ي تفس�يره عل�ى 

ي ال��دين ال��ذي ينس��خ أ - ٣٠س��ورة التوب��ة  - "َِّو#َ َي��ِديُنوَن ِدي��َن اْلَح��ق"قول��ه 
 ًIثم ورد في كتاب عيون أخبار . سائر ا�ديان ويبطل مفعولھا اعتقاداً وعم

كل نبي كان في أيام موسى وبعده كان على منھاج : قوله  ٣٦الرضا فصل 
لكتاب��ه إل��ى زم��ن عيس��ى، وك��ل نب��ي ك��ان ف��ي أي��ام  موس��ى وش��ريعته وتابع��ا

  عيسى وبعده كان على منھاج عيسى
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لكتابه، إلى زم�ن نبين�ا محم�د وش�ريعة محم�د # ُتنس�خ إل�ى  عاوشريعته وتاب
  .يوم القيامة

وورد في كت�اب ھداي�ة الط�البين إل�ى أص�ول ال�دين للمول�وي محم�د 
تقي الكاشاني الفارسي ما ترجمته إلى العربية إن علماء اNس�Iم ق�رروا أن 

  .١٦٦ص  -محمداً نبي ھذا الزمان، ودينه ناسخ �ديان ا�نبياء السابقين 
ورداً على ذلك نقول إن مسألة النسخ وإن كانت مقبولة عند العام�ة 
وكثي�رين م��ن الخاص�ة، غي��ر أن��ه يج�ب أن نIح��ظ أن الق��رآن ل�م يش��ر إليھ��ا 

وباNجم�ال . بكلمة واحدة، و# أشار إليھا الحديث عند السنيين و# الش�يعيين
ش تعليم القرآن وتقلبه رأساً على عقب jأن ھذه المسألة تشو.  

إن نسخ بمعنى أُزيل أو أُبطل لم ي�رد ف�ي الق�رآن إ# ف�ي موض�عين 
َم�ا َنْنَس�ْخ ِم�ْن آَي�ٍة أَْو ُنْنِس�َھا "وھ�و قول�ه  ١٠٦: ٢ا�ول سورة البقرة : اثنين

َ َنأِْت ِبَخْيٍر ِمْنَھ�ا أَْو ِمْثلِھ� َوَم�ا "وھ�و قول�ه  ٥٢: ٢٢، والث�اني س�ورة الح�ج "ا
ِت�ِه أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن رَ  Qْيَطاُن ِف�ي أُْمِني� Qى أَْلَق�ى الش� Qإَِذا َتَمن Q#ِإ lُس�وٍل َو#َ َنِب�ي

ْيَطاُن ُثمQ ُيْحِكُم Hُ آَياِته Qَما ُيْلِقي الش ُH توجد في الموضع ا�ول . "َِفَيْنَسُخ Iف
و# الموضع الثاني أقل إش�ارة ت�دل عل�ى أن الق�رآن ناس�خ للكت�اب المق�دس، 

  عددلنفسه في بعض أجزائه، حتى أن بعضھم  بل ھو ناسخ
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  .اaيات المنسوخة من القرآن فبلغت مائتين وخمساً وعشرين آية
س��ورة البق��رة  aي��ةويخبرن�ا البيض��اوي بأن��ه توج��د ق��راءات مختلف��ة 

، لكن لدى التأمل نجد أن تلك القراءات واح�دة ف�ي المعن�ى، و# يمك�ن ١٠٦
Nزالة أو اNبط�ال، فاNش�ارة إذاً إل�ى أن يطلق عليھا معنى النسخ الذي ھو ا

  .نسخ القرآن نفسه في بعض أجزائه
وإليك مثا#ً مشھوراً ذكره البيضاوي في تفسيره النQسخ المشار إلي�ه 
في سورة الحج، حيث يبّين كيف نسخ H بعض الكلمات م�ن س�ورة ال�نجم، 

ر أن�ه وملخ�ص الخب�. وھي قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتھن لُترتج�ى
بينم�ا ك�ان محم��د يتلق�ى ال��وحي م�ن جبري�ل ألق��ى الش�يطان عل��ى لس�انه تل��ك 
الكلمات ليستھويه إلى عبادة ال�Iت والع�زى ومن�اة، فقالھ�ا كأن�ه م�وحى بھ�ا 

H ثم بعد ذلك نسخھا ،H ل ال�دين ف�ي . منIوروى ھذه القصة يحي�ى وج�
ھش�ام ع�ن اب�ن  تفسيرھما على النQسخ الوارد في س�ورة الح�ج، ورواھ�ا اب�ن

. اسحق في سيرته، وقد ذكرت أيضاً في المواھ�ب اللدني�ة وذكرھ�ا الطب�ري
�ر عن�ه بقول�ه فينس�خ  Qقامة الدليل على أن النس�خ المعبN وفي ھذا القدر كفاية

وم�ع أن ال�دعوى ب�أن الزب�ور . H الوارد في سورة الحج ھو ما تكلمنا عنه
  ناسخ للتوراة
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باطل��ة ل��يس لھ��ا أس��اس ف��ي الق��رآن و# ف��ي  واNنجي��ل ناس��خ للزب��ور دع��وى
الحديث البتة، وقد راجت بين ع�وام المس�لمين رواج�اً عظيم�اً، و# ب�أس أن 

  :نورد شھادة بعض العلماء المعتبرين في ھذا الصدد
قال الحاج رحمة H الھندي في كتابه إظھار الح�ق إن الق�ول بنس�خ 

ي�ل بھت�ان # أث�ر ل�ه ف�ي التوراة بنزول الزبور ونس�خ الزب�ور بظھ�ور اNنج
القرآن و# في التفاسير، بل # أث�ر ل�ه ف�ي كت�اب م�ن الكت�ب المعتب�رة �ھ�ل 

والزب��ور عن��دنا ل��يس بناس��خ للت��وراة و# بمنس��وخ م��ن اNنجي��ل،  -اNس��Iم 
وك��ان داود علي��ه الس��Iم عل��ى ش��ريعة موس��ى علي��ه الس��Iم، وك��ان الزب��ور 

وقد صدق في م�ا ق�ال �ن�ه . الكيفيةفھذا العالِم ينكر النسخ على ھذه . أدعية
. # يقول بالنسخ أحد إ# إذا كان جاھI للقرآن وللكتاب المق�دس كم�ا س�نبينه

اقرأ الكتاب المقدس بتأم�ل وخش�وع حت�ى تق�ف عل�ى مش�تمIته الجوھري�ة، 
وحينئ��ذ ت��رى بمزي��د م��ن الوض��وح أن تعل��يم أس��فار العھ��دين الق��ديم والجدي��د 

واحد، ووجھتھا واح�دة مس�تدرجة ف�ي إع�Iن  واحد، وأنھا سائرة على نظام
  .مقاصد H ا�زلية لبني اNنسان

ففي أسفار العھد القديم نتعلم كيف خلق H اNنسان، ثم كيف دخلت 
  الخطية إلى العالم، ويتلو ذلك الوعد اNلھي بأن نسل المرأة 



 ٦٦

ل يسحق رأس الحية، وبعد ذل�ك بمئ�ات الس�نين نج�د أن الع�الم الق�ديم ق�د ض�
 H ووقع في عب�ادة ا�وث�ان والرذيل�ة، وف�ي ذل�ك الوق�ت دع�ا H عن عبادة
إبراھيم من وسط قومه وأوثق مع�ه ميثاق�اً ب�أن المخلّ�ص م�ن م�وت الخطي�ة 

ث�م نج�د . الذي وعد به الجنس البشري يكون من ذرية ابنه الشرعي إس�حاق
، وينّبئھم بأنھم بعد ذلك أن H يجدد الميثاق المشار إليه مع إسحاق، فيعقوب

سينزلون إلى مصر، ثم ينجلون عنھا إل�ى أرض كنع�ان للغاي�ة الت�ي دع�اھم 
  .إليھا

ثم نزلت التوراة على موسى وقد شملت على ھذه المواعيد وزادت 
عليھا مواعيد جديدة تستحق ا#عتبار، ثم توالى ا�نبياء جيIً بعد جيل وأتوا 

موس�ى، ب�ل غاي�ة م�ا ف�ي ا�م�ر  بأقوال # تخرج عن المعاني التي أت�ى بھ�ا
زادتھا وضوحاً وبياناً من جھة أن اNنسان خاطئ و# بد له من مخلّص، ثم 
أخذوا من وقت إلى آخر يبس�طون كIمھ�م ع�ن ذل�ك المخل�ص، فأنب�أوا ع�ن 

أم��ا اNنجي��ل . أعمال��ه العجيب��ة، والبل��دة الت��ي يول��د فيھ��ا، وع��ن آ#م��ه وموت��ه
عمال�ه الت�ي ج�اءت موض�حة ومتمم�ة فيخبرنا عن بعض وقائع المخلّ�ص وأ

  .لنبوات التوراة والمزامير وكل أسفار العھد القديم
ثم يخبرنا كيف بعث ذلك المخلّص رسله إلى الع�الم أجم�ع وأم�رھم 

  أن يكرزوا باNنجيل للخليقة كلھا، وبعد ذلك كيف ينتظرونه حتى 
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م�وات، يأتي مرة ثانية عل�ى س�حاب الس�ماء كم�ا وع�دھم لي�دين ا�حي�اء وا�
  .ويعتق ا�رض من عبودية الفساد، ويملك إلى ا�بد
وھ���ي ا�ج���زاء المتمم���ة  -وأم���ا أس���فار أعم���ال الرس���ل ورس���ائلھم 

وس�فر . �سفار العھد الجديد فتشرح لنا كيف ابتدأ الرسل ب�الكرازة بالمس�يح
ينبئنا عن الضيقة العظيم�ة الت�ي س�يقع  -خاتمة أسفار العھد الجديد  -الرؤيا 

  .منون بالمسيح، ثم النصر العظيم الذي يتبعھافيھا المؤ
ھذه با#ختصار سلسلة حقائق العھدين من ابتداء س�فر التك�وين إل�ى 
نھاية سفر الرؤيا، فكأن الكتاب المق�دس والحال�ة ھ�ذه يش�به عم�ارة عجيب�ة، 
أساس��ھا الت��وراة واNنجي��ل ختامھ��ا، وك��ل منھم��ا يظھ��ر حكم��ة H وعدالت��ه 

  .وأنه خالق كل ا�شياء ومحبته ورحمته الفائقة
ففي ت�وراة موس�ى يظھ�ر قص�د H م�ن حي�ث نعمت�ه بك�ل وض�وح، 
حتى أن الذين عرفوه حسبما ھو مبيQن فيھا مالوا إليه وأحبوه وعبدوه وآمنوا 
ب��ه ووج��دوا في��ه م��ا يش��بع أش��واق نفوس��ھم الخال��دة م��ن الس��Iم والس��عادة 

ا�خب�ار إل�ى درج�ة أرف�ع  وفي أسفار ا�نبياء والمزامير تعلو ھ�ذه. الحقيقية
بھم ش�يئاً  Qم�ن الب�دء اخت�ار بن�ي إس�رائيل وھ�ذ H من تلك �نھا تشرح لنا أن
فشيئاً صابراً على غIظة قلوبھم وش�ر أفع�الھم وفش�لھم ف�ي تأدي�ة م�ا كلفھ�م 

  منوتشرح لنا مسألة أخرى ھي . به
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جي��ة أن بع��ض الرس��وم الديني��ة ومناس��ك العب��ادة الخارا�ھمي��ة بمك��ان وذل��ك 
ليست مقصودة في حد ذاتھا، ولكنھا خّصت ببني إسرائيل ليستعملوھا مؤقتاً 

Iً إلى قصد معلوم وھ إيجاد فاص�ل ممي�ز ب�ين اليھ�ود وا�م�م ) أو#(و توص[
لتعل�يمھم ب�أن تل�ك الطق�وس وإن ) ثاني�ا( إلى أن يأتي المخلّ�ص الموع�ود ب�ه

��دة ب��أوامر إلھي��ة، فليس��ت إ# رم��وز لحق��ائق  Qروحي��ة، �ن العب��ادة كان��ت مؤي
المقبولة عند H # تقوم بشكلھا الظاھر فق�ط، ب�ل بالحال�ة الت�ي يك�ون عليھ�ا 

وِح . Hَّ ُروحٌ ": قل��ب العاب��د حي��ث ق��ال المس��يح  َوال��Qِذيَن َيْس��ُجُدوَن لَ��ُه َفِب��الر[
ومما يدل على أن تل�ك الطق�وس  ٢٤: ٤يوحنا  - "َواْلَحقj َيْنَبِغي أَْن َيْسُجُدوا

بj ِبالُمْحَرَق�اِت "يست مقصودة لذاتھا ما قاله صموئيل النبي ل Qةُ ال�ر Qَھ�ْل َمَس�ر
؟ ُھ��َوَذا ا#ِْس��ِتَماُع أَْفَض��ُل ِم��َن الذِبيَح��ِة  jب Qَوال��ذَباِئِح َكَم��ا ِباْس��ِتَماِع َص��ْوِت ال��ر

وورد في سفر . ٢٢: ١٥صموئيل  ١ - "َِواNِْْصَغاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلكَباش
لَ�ِه ": خا النبي أن ملكاً ُيسمى ب�ا#ق س�أل مي ِrَِْوأَْنَحِن�ي ل jب Qُم إِلَ�ى ال�ر Qِب�َم أََتَق�د

ب[ ِب��أُلُوِف  Qُم ِبُمْحَرَق��اٍت؟ ِبُعُج��وٍل أَْبَن��اِء َس��َنٍة؟ َھ��ْل ُيَس��ر[ ال��ر Q؟ َھ��ْل أََتَق��د jاْلَعلِ��ي
ي َعْن َمْعِصَيِتي؟ َثَمَرَة َجَسِدي اْلكَباِش؟ ِبَرَبَواِت أَْنَھاِر َزْيٍت؟ َھْل أُْعِطي ِبْكرِ 

ِة َنْفِسي؟ فجاءه الجواب من قبل النبي مصرحاً بعدم فائ�دة الش�عائر  Qَعْن َخِطي
دھا في سؤاله ما لم تكن مقرونة  Qالتي عد  
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َھا اNِْْنَساُن َم�ا ": بتكريس الحياة والقلب � وھاك نص الجواب  َقْد أَْخَبَرَك أَي[
ْحَم��َة ُھ��َو َص��الٌِح َوَم�� Qالر Qَوُتِح��ب Qأَْن َتْص��َنَع اْلَح��ق Q#ِإ ، ب[ Qاَذا َيْطلُُب��ُه ِمْن��َك ال��ر

  .٨-٦: ٦ميخا  - "َوَتْسلَُك ُمَتَواِضعاً َمَع إِلَِھكَ 
والس��يد المس��يح يواف��ق عل��ى ھ��ذا التعل��يم ك��ل الموافق��ة ب��أن ص��رح 

��اِجُدوَن َت��أِْتي َس��اَعٌة َوِھ��َي اaَْن ": ب��أقوال مش��ابھة، وھ��اك م��ا قال��ه  Qِح��يَن الس
، ِ�َنQ اaَْب َطالِ��ٌب ِمْث��َل ھ��ُؤَ#ِء  jوِح َواْلَح��ق ��وَن َيْس��ُجُدوَن لsْ��ِِب ِب��الر[ اْلَحِقيِقي[

��اِجِديَن لَ��هُ  Qُروحٌ . الس ّHَ . َيْنَبِغ��ي أَْن jوِح َواْلَح��ق َوال��Qِذيَن َيْس��ُجُدوَن لَ��ُه َفِب��الر[
أعلنت ھذه ا�سرار الروحية والتعاليم  ولما. ٢٤و ٢٣: ٤يوحنا  - "َيْسُجُدوا

ودّرب  -٢: ٢يوحنا  ١انظر-الراقية وقدمت الكفارة عن خطايا العالم أجمع 
المس��يح الح��واريين وأرس��لھم ليك��رزوا ويبش��روا باNنجي��ل ف��ي ك��ل أقط��ار 
 -المسكونة ويعرض�وا عل�ى بن�ي آدم ھب�ة H المجاني�ة وھ�ي الحي�اة ا�بدي�ة 

ي��اً لھ��م ق��درة ومعون��ة حت��ى يقيم��وھم م��ن قب��ور معط -٢٣: ٦انظ��ر رومي��ة 
خطاي�اھم إل�ى حي�اة الب��ر والفض�يلة ويم�Sوا ا�رض م��ن معرف�ة ال�رب كم��ا 

ولما تم كل ھذا آن اaوان ال�ذي ينبغ�ي . ٩: ١١إشعياء -تغطي المياه البحر 
فيه حل رموز تلك العبادة القائمة بال�ذبائح والبخ�ور والغس�ل إل�ى غي�ر ذل�ك 

  تفصيل في التوراة مما ھو مذكور بال
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ول�و# العب�ادة . بالعبادة الروحية التي كانت ترمز إليھا تلك الرسوم الظاھرة
وإذا ج�اء الص�ريح اس�ُتغني . الروحية لكانت تل�ك الرس�وم خالي�ة م�ن الفائ�دة

وإل�ى ھ�ذا المعن�ى . عن الرم�ز كم�ا ُيس�تغنى ع�ن القش�رة بع�د نض�وج الحب�ة
�امٌ "أشار إرميا النبي فقال  Qب[ َوأَْقَط�ُع َم�َع َبْي�ِت إِْس�َراِئيَل  َھا أَي Qَت�أِْتي َيقُ�وُل ال�ر

لَ��ْيَس َكاْلَعْھ��ِد ال��Qِذي َقَطْعُت��ُه َم��َع آَب��اِئِھْم َي��ْوَم . َوَم��َع َبْي��ِت َيُھ��وَذا َعْھ��داً َجِدي��داً 
ُتُھْم أَْمَسْكُتُھْم ِبَيِدِھْم ِ�ُْخِرَجُھْم ِم�ْن أَْرِض ِمْص�َر، ِح�يَن َنَقُض�وا َعْھ�ِدي َفَرَفْض�

ب[  Qاِم . َيقُوُل الر� Qِذي أَْقَطُعُه َمَع َبْيِت إِْس�َراِئيَل َبْع�َد ِتْل�َك اْ�َيQَبْل ھَذا ُھَو اْلَعْھُد ال
ب[  Qأَْجَعُل َشِريَعِتي ِف�ي َداِخلِِھ�ْم َوأَْكُتُبَھ�ا َعلَ�ى قُلُ�وِبِھْم، َوأَُك�وُن لَُھ�ْم : َيقُوُل الر

وم�ن ھ�ذه اaي�ات أخ�ذنا . ٣٣-٣١: ٣١إرمي�ا - "ًْعباإِلھاً َوُھْم َيُكوُنوَن لِ�ي َش�
وجعلناھا اسما لrنجيل، وھو الجزء الثاني من الكتاب  -العھد الجديد -كلمة 

و#حظ كي�ف تتف�ق ھ�ذه اaي�ات م�ع ق�ول المس�يح ال�ذي أش�رنا إلي�ه . المقدس
فإن��ه يتب��ين أن ك��ل الطق��وس والش��عائر . ٢٤و ٢٣: ٤آنف��اً ف��ي بش��ارة يوحن��ا 

ق�د تم�ت تمام�اً -أو كما يسميھا بعضھم الش�ريعة الطقس�ية  -لوقتية اليھودية ا
في ملء روحانية العھد الجديد الذي نوى المسيح أن يعقده مع كل من يؤمن 

ومن أجل ذلك ق�ال المس�يح بھ�ذا الص�دد . به من أية أمة كانت على ا�رض
  #مرأة من 
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ُه َتأِْتي سَ "السامرة  Qِقيِني أَن jاَعٌة َ# ِفي ھَذا اْلَجَبِل َوَ# ِفي أُوُرَشلِيَم َيا اْمَرأَةُ َصد
ا َنْح�ُن َفَنْس�ُجُد لَِم�ا َنْعلَ�ُم . َتْسُجُدوَن لsِْبِ  Qأَْنُتْم َتْسُجُدوَن لَِما لْسُتْم َتْعلَُموَن، أَم- 

�اجِ . ِ�َنQ اْلَخIََص ُھَو ِمَن اْلَيُھودِ  Qَن، ِح�يَن السaُْدوَن َولِكْن َتأِْتي َساَعٌة َوِھ�َي ا
، ِ�َنQ اaَْب َطالِ��ٌب ِمْث��َل ھ��ُؤَ#ِء  jوِح َواْلَح��ق ��وَن َيْس��ُجُدوَن لsْ��ِِب ِب��الر[ اْلَحِقيِقي[

��اِجِديَن لَ��هُ  Qُروحٌ . الس ّHَ . َيْنَبِغ��ي أَْن jوِح َواْلَح��ق َوال��Qِذيَن َيْس��ُجُدوَن لَ��ُه َفِب��الر[
  .٢٤-٢١: ٤يوحنا  - "َيْسُجُدوا

أجاب��ت ب��ه تل��ك الم��رأة المس��يح ي��دل عل��ى أن ث��م أن الج��واب ال��ذي 
مس��ألة إتم��ام العھ��د الق��ديم بالعھ��د الجدي��د، أو بعب��ارة أخ��رى إيض��اح العب��ادة 
الطقس��ية بالعب��ادة الروحي��ة، ك��ان معروف��اً ومنتظ��ر ل��يس فق��ط عن��د اليھ��ود 

انظر -بل وعند المحققين من السامريين  -٢٩: ٢انظر بشارة لوقا -ا�تقياء 
واقتبس أحد الحواريين مقالة إرميا التي ذكرناھ�ا . ٢٣-٢١: ٤بشارة يوحنا 

آنفاً في ھذا الصدد، وبّين أن ذكر العھد الجديد الذي بشر به إرميا يدل على 
أن يھود عصره كانوا يعتقدون ب�أن الطق�س الموس�وي ش�اخ وھ�رم وق�ارب 

انظ�ر رس�الة العب�رانيين -على ا#ضمحIل واحتاج الحال إلى العھد الجدي�د 
انظر إنجيل متى  -# يبطل التوراة بل يكشف الحجاب عن حقائقھا  -١٣: ٨
واعلم أن الحق بحسب جوھره ثابت ودائم غير قاب�ل للتب�ديل  -١٨و ١٧: ٥

  أو النسخ، فالحقائق التي وردت في العھد القديم يجب أن تبقى حقاً إلى 
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ا وأبرزھ�ا و# ُيقال إن العھد الجديد نسخھا، بل ُيقال إنه ش�رحھ. ما # نھاية
  .في شكلھا الروحي الذي يIئم الناس في كل زمان ومكان

العھد القديم كان بين H وبني إسرائيل فقط، ومدت�ه انتھ�ت بمج�يء 
أما العھد الجديد الذي تنبأ به إرميا النبي فعھد بين . المسيح وتأسيس ملكوته

فھذا العھد  H والمؤمنين بالمسيح سواء كانوا من بني إسرائيل أو من ا�مم
ا�خير أع�م وأھ�م م�ن ا�ول، �ن ا�ول ك�ان قائم�اً عل�ى ف�رائض وطق�وس 
ب بن��ي إس��رائيل فق��ط عل��ى إدراك الحق��ائق الروحي��ة ت��دريجياً  jورس��وم ت��در

فالعھ��د ا�ول . اس��تعداداً �ن يكون��وا تIمي��ذ للمس��يح وأس��اتذة الع��الم أجم��ع
العھد الجديد فيش�به  والحالة ھذه يشبه بذرة محصورة في دائرة ضيقة، وأما

فك��أن ب��ذرة العھ��د الق��ديم أنبت��ت . ش��جرة متأص��لة نامي��ة ش��اغلة مكان��اً متس��عاً 
  .شجرة العھد الجديد، وا#ثنان واحد جوھراً وإن اختلفا ظاھراً 

وحيث كان ا�مر كذلك فمن الخطأ المعيب أن ُيقال أن العھد الق�ديم 
الق�ول #حظ�وا الطق�وس منسوخ والعھد الجديد ناسخ، ولعل الذين قالوا ھ�ذا 

والفرائض التي خّصت ببني إسرائيل وأُھملت من جانب المسيحيين فنجيب 
عن ذلك أن تلك الطقوس اNس�رائيلية ھ�ي ب�ذاتھا أنتج�ت العب�ادات الروحي�ة 

  كما تنتج البذرة شجرة . للمسيحيين
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 ًIُترى كأنھا شيء جدي�د، والحقيق�ة ھ�ي أنھ�ا الب�ذرة بعينھ�ا إنم�ا أخ�ذت ش�ك
تب�ع الن�اموس للنم�و وا#رتق�اء، ف�I يص�ّح أن ُيق�ال إن الش�جرة نس�خت آخر 

الب��ذرة ومح��ت أثرھ��ا م��ن ص���حيفة الوج��ود، ب��ل أتمتھ��ا وأظھ��رت قوتھ���ا 
  .وإنتاجھا بشكل محسوس

طقس��ية وأدبي��ة؛ : و# يب��رح م��ن ذھن��ك أن وص��ايا الت��وراة نوع��ان 
إ#  وا�ول��ى كان��ت خاص��ة ببن��ي إس��رائيل، والكثي��ر منھ��ا ل��م يك��ن مش��روعاً 

وم�ن أج�ل ذل�ك ل�م يك�ن . عندما أُوحي إلى موسى بالتوراة على جبل س�يناء
وھذه مIحظ�ة ج�ديرة با#لتف�ات، �نھ�ا ت�دل . إبراھيم مكلفاً منھا إ# بالختان

على أن نفوذ الوصايا الطقسية محصور ووقتي حتى أن�ه ل�م يش�مل إب�راھيم 
إذاً من ھذه  فالغرض. وإسحاق ويعقوب وا�سباط وذريتھم إلى زمن موسى

ا�ول، �جل أن يعزل اليھود : الوصايا الطقسية ھو كما أسلفنا بيانه أمران 
ع��ن ا�م��م عزل��ة تام��ة ص��وناً لھ��م م��ن الس��قوط ف��ي الوثني��ة الت��ي ك��ان لھ��ا 
الس��لطان ا�عظ��م ف��ي تل��ك العص��ور المظلم��ة، واس��تدامت ھ��ذه العزل��ة إل��ى 

ت�ى يتعلّم�وا عملي�اً والثاني، ح. مجيء المسيح وتأسيس كنيسته على ا�رض
 H أن العب��ادات الظ��اھرة القائم��ة ف��ي المناس��ك وإن كان��ت م��وحى بھ��ا م��ن
ليس��ت مقص��ودة ل��ذاتھا و# ت��روي ال��نفس المتعطش��ة إل��ى H، ب��ل غاي��ة م��ا 

  ھنالك يرمز بھا إلى حقائق روحية ھي المقصودة 
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 -١٧و ١٦: ٥١ق�ارن مزم�ور -بالذات كما شرحناھا في غير ھذا الموض�ع 
فل��م تك��ن تل��ك الوص��ايا مفروض��ة عل��ى ا�م��م، وق��د . المس��يح م��هين م��ا تموب��

  .ضعف تأثيرھا على بني إسرائيل أنفسھم منذ قيامة المسيح من ا�موات
أما الوصايا ا�دبية فھي أزلية أبدية، والناس ملتزم�ون بھ�ا ف�ي ك�ل 
زمان ومكان، وإن كان أُوحي بھا إلى موس�ى، إ# أن ا#لت�زام بھ�ا م�ن ب�دء 

# ت�زن، # تس�رق، # تقت�ل، # : فمن الوصايا ا�دبي�ة . خليقة إلى منتھاھاال
فھذه الوصايا متعلقة ب�ذات H تع�الى وطبيعت�ه القدوس�ة؟ م�ن . تعبد ا�صنام

أجل ذلك ينبغي أن تكون من ا�زل إلى ا�بد، و# معنى للناس�خ والمنس�وخ 
مب�ين و عل�ى خط�أ فم�ن ي�زعم أن اNنجي�ل ينس�خ الت�وراة ھ�. في ھ�ذا المق�ام

 م�رقٍ وجھل مطبق وما اNنجيل بناسخ للتوراة بل مصدق وشارح لمعانيه و
ولھذا السبب ورد في اNنجيل أقوال . لرسومه من الجسديات إلى الروحيات

تف��وق الحص��ر م��ن الت��وراة ف��ي مواض��يع مختلف��ة، مش��روحة ش��رحاً وافي��اً 
كون��ه مص��دقا ولق��د ص��دق الق��رآن حي��ث أف��اد ف��ي وص��فه اNنجي��ل ب. وم��دققاً 

َوَقفQْيَنا َعلَى آَثاِرِھْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم " ٤٩للتوراة كما جاء في سورة المائدة 
قا لَم�ا  jِْنِجيَل ِفيِه ُھًدى َوُنوٌر َوُمَصدNْقا لَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التْوَراِة َوآَتْيَناهُ ا jُمَصد

  َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التْوَراِة 



 ٧٥

ِقينَوُھًدى َومَ  Qوليس بناسخ كما يزعم بعضھم  ."َْوِعَظًة لِْلُمت.  
ولنك�رر الق�ول ھن�ا إن الوص�ايا ال�واردة ف�ي الت�وراة ول�م يلت�زم بھ��ا 
المس��يحيون م��ا ھ��ي إ# وص��ايا طقس��ية، عل��ى أن اNنجي��ل ل��م ينس��خھا ول��م 

وم�ن أمثل�ة ذل�ك . يبطلھا بل قد أكملھا وبلغھا إلى درجة رضوان H الكام�ل
التوراة أن H فرض على بني إسرائيل تقديم ال�ذبائح ال�ذي ك�ان  ما ورد في

مستعمIً من بدء الخليقة عند كل الشعوب، وأم�رھم أن يق�دموھا ف�ي أوق�ات 
و# ُيعقل بداھة أن تقديم . معلومة ولغايات مختلفة، منھا التكفير عن الخطايا

�َك "ي فقال ذبائح الحيوانات يرفع خطايا البشر،  وقد #حظ ذلك داود النب Qِ�َن
ُمَھا jَفُكْنُت أَُق�د Q#ِ١٦: ٥١مزم�ور - "ِبُمْحَرَق�ٍة َ# َتْرَض�ى. َ# ُتَسر[ ِبَذِبيَحٍة َوإ- 

  :وقد كمل اNنجيل التوراة في ھذا الموضوع حيث يقول 
ِء ِ�َنQ الناُموَس، إِْذ لَُه ِظل[ اْلَخْيَراِت اْلَعِتي�َدِة َ# َنْف�ُس ُص�وَرِة اْ�َْش�َيا"

�َل ال�Qِذيَن  jَواِم أَْن ُيَكم Qُموَنَھا َعلَى الد jَسَنٍة التي ُيَقد Qَيْقِدُر أََبداً ِبَنْفِس الذَباِئِح ُكل #َ
ُمونَ  Qًة، . َيَتَقد Qُروَن َم�ر� Qاْلَخ�اِدِميَن، َوُھ�ْم ُمَطھ Qُم ِمْن أَْجِل أَن Qَفَما َزالَْت ُتَقد َ، Q#َِوإ

�ُه َ# . لِك�ْن ِفيَھ�ا ُك�لQ َس�َنٍة ِذْك�ُر َخَطاَي�ا. ض�اً َض�ِميُر َخَطاَي�اَ# َيُكوُن لَُھْم أَيْ  Qِ�َن
: لِذلَِك ِعْنَد ُدُخولِِه إِلَى اْلَع�الَِم َيقُ�وُل . ُيْمِكُن أَنQ َدَم ِثيَراٍن َوُتُيوٍس َيْرَفُع َخَطاَيا

  َذِبيَحًة َوقُْرَباناً لْم ُتِرْد، َولِكْن 
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أَْت لِي َجَسداً  Qَھي.  Qِة لَْم ُتَس�ر Qقُْل�ُت . ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح لِْلَخِطي Qَھَئَن�َذا أَِج�يءُ : ُث�م .
 ّHَ ي، ِ�َْفَع�َل َمِش�يَئَتَك َي�ا�jَك : إِْذ َيقُ�وُل آِنف�اً . ِفي َدْرِج اْلكَت�اِب َمْكُت�وٌب َعن� Qإِن

ةِ  Qُم . لَْم ُتِرْد َوَ# ُسِرْرَت ِبَھا  َذِبيَحًة َوقُْرَباناً َوُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح لِْلَخِطي Qالتي ُتَق�د
َل . َھَئَن�َذا أَِج�يُء ِ�َْفَع�َل َمِش�يَئَتَك َي�ا أَ�ُ : ُثمQ َق�اَل . َحَسَب الناُموسِ  Qَيْن�ِزُع اْ�َو

اِنيَ  Qَت الثjُس�وَن ِبَتْق�ِديِم َجَس�ِد َيُس�وَع . لَِكْي ُيَثب Qاْلَمِس�يِح َفِبھ�ِذِه اْلَمِش�يَئِة َنْح�ُن ُمَقد
ًة َواِحَدة Q١٠-١: ١٠عبرانيين - "ًَمر.  

كش��ف لن��ا س��لفاً ع��ن المقص��ود م��ن تل��ك ال��ذبائح وان اش��عياء النب��ي 
 H الذي كان ناوياً على تقديمه  - ٥٣إشعياء  -الحيوانية في إنبائه عن حمل

  .٨: ١٣رؤيا  -من بدء الخليقة 
ذبائح الحيواني�ة وحيث أن ھذا الذبح العظيم الذي كانت تشير إليه ال�

أم��ا المس��يحيون ف��I . ق��د ت��م تقديم��ه، ف��I ل��زوم لتل��ك ال��ذبائح الحيواني��ة بع��ده
يقدمونھا اكتفاء بذبيحة المسيح، و# يقدمھا اليھ�ود �نھ�م أُم�روا ف�ي الت�وراة 
أن # يق��دموا ذبيح��ة إ# ف��ي أروش��ليم داخ��ل أس��وار ھيك��ل س��ليمان، وم��ن 

د، وُبن�ي عل�ى آث�اره ج�امع عم�ر المعلوم أن الھيكل خ�رب وزال م�ن الوج�و
ومع أن المس�يحيين # يق�دمون ذب�ائح حيواني�ة لك�نھم # . وھو باق إلى اليوم

  يزالون يقدمون ذبائح ذات 
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شأن عظيم عند H، وھي ذبائح نفوسھم، أي يضّحون بأجسادھم وأرواحھم 
ونفوسھم ليكونوا ذب�ائح حي�ة مقدس�ة مرض�ية عن�د H الح�ي ا�زل�ي، وبھ�ذا 

مم��ون المعن��ى الروح��ي المقص��ود م��ن المحرق��ات المفروض��ة ف��ي ش��ريعة يت
َھ�ا ": وأشار إلى ھ�ذه ال�ذبائح الرس�ول ب�ولس بقول�ه . موسى َفأَْطلُ�ُب إِلَ�ْيُكْم أَي[

 ،Hِ ًة ِعْن�َد Qَس�ًة َمْرِض�ي Qًة ُمَقد� Qُموا أَْجَس�اَدُكْم َذِبيَح�ًة َحي jأَْن ُتَق�د Hِ ِْخَوةُ ِبَرْأَف�ِةNْا
��ةَ ِعَب�� Qُروا َع��ْن َش��ْكلُِكْم ِبَتْجِدي��ِد . اَدَتُكُم اْلَعْقلِي�� Qْھَر، َب��ْل َتَغي Qَوَ# ُتَش��اِكلُوا ھ��َذا ال��د

ُة اْلكاِملَ��ةُ  Qالص��الَِحُة اْلَمْرِض��ي Hِ ُرومي��ة  - "أَْذَھ��اِنُكْم، لَِتْخَتِب��ُروا َم��ا ِھ��َي إَِراَدة
وُن��وا أَْن��ُتْم أَْيض��اً كُ "ويش��ير إليھ��ا أيض��اً بط��رس الرس��ول بقول��ه . ٢و ١: ١٢

ٍة َمْقُبولٍَة  Qساً، لَِتْقِديِم َذَباِئَح ُروِحي Qٍة، َبْيتاً ُروِحّياً، َكَھُنوتاً ُمَقد Qيَن َكِحَجاَرٍة َحيjَمْبِني
  .٥: ٢بطرس  ١ - "ِعْنَد Hِ ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 

التوراة فريض�ة غس�ل الجس�د، و# ش�ك أن الغ�رض ثم مشروع في 
تنظي��ف الجس��د، ف��ا� يح��ب أن تك��ون أجس��ادنا نظيف��ة ) أو#(و م��ن ھ��ذا ھ��

وبص��حة معتدل��ة حس��ب الحال��ة الت��ي فُطرن��ا عليھ��ا، �ن��ه م��ن المحتم��ل أن 
حتى يتعلم اNنسان با#ختبار أن تنظي�ف ) ثانيا( وساخة الجسد تدنس الروح

الجسد وغسله مراراً وتكرار # يطھر القلب من ا�ھواء الفاسدة، و# يخلي 
. ھن م��ن ا�فك��ار الدنس��ة، و# يم��نح ال��نفس مغف��رة ع��ن خطاياھ��ا الس��الفةال��ذ

وق�د ثب�ت  وعليه تحتاج نفوسنا إلى القداسة التي بدونھا # يع�اين أح�د ال�رب
  أن الغسل اليھودي عديم التأثير وبعبارة 
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أخ��رى # يمك��ن أن يق��دس ال��نفس، وم��ا ھ��و إ# ظ��ل ورم��ز إل��ى غس��ل أج��ّل 
لس��ماوي ال��ذي يمك��ن الحص��ول علي��ه ب��دم وأس��مى وھ��و الغس��ل الروح��ي ا

م�ن أج�ل ذل�ك ينبغ�ي . المسيح فقط ال�ذي باNيم�ان ب�ه نطھ�ر م�ن ك�ل خطي�ة
للمسيحيين الحقيقيين أن يمتثلوا أمر الرس�ول الص�ادر ف�ي ھ�ذا الش�أن حي�ث 

لِيَن اْلَقَداَسَة "يقول  jوِح، ُمَكم ِفي َخْوِف لُِنَطھjْر َذَواِتَنا ِمْن ُكلj َدَنِس اْلَجَسِد َوالر[
 ِH" -فتطھير الجسد والروح #زم لھما ولكن يج�ب أن . ١: ٧كورنثوس  ٢

  .نحاذر من أن نجعل تطھير الجسد علة لتطھير الروح
م ف��ي مك��ان  ومش��روع أيض��ا ف��ي الت��وراة Qأن ال��ذبائح يج��ب أن ُتق��د

وھو المكان الذي يختاره الرب ليجع�ل علي�ه  -١٣: ١٢انظر التثنية -معلوم 
 - ٥: ١٢انظ�ر التثني�ة  -ي ذل�ك معن�ى رم�زي يش�ير إل�ى مس�كنه اسمه، وف�

 ١٨انظر يش�وع  -والمكان ا�ول الذي اختاره الرب لھذه الغاية كان شيلوه 
ثم اختار أورشليم مع أن المل�ك س�ليمان ص�رح ب�أن الھيك�ل ال�ذي بن�اه  - ١:

مس��كنا لل��رب ف��ي أورش��ليم ل��يس بالحقيق��ة مس��كن ال��ه ب��ل رم��زاً وعIم��ة 
�ُه َھ�ْل "ل�ى وج�وده تع�الى ب�ين ش�عبه، وي�دل عل�ى ذل�ك قول�ه محسوسة ع Qِ�َن

َماَواِت َ# َتَسُعَك، َفَكْم  Qَماَواُت َوَسَماُء الس Qَحّقاً َعلَى اْ�َْرِض ُھَوَذا الس ُH َيْسُكُن
  ملوك  ١- "ِبا�ََقلj ھَذا اْلَبْيُت الQِذي َبَنْيتُ 
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ُه َھَكَذا "ن في ھذه المسألة في قوله وأيQد النبي إشعياء كIم سليما. ٢٧: ٨ Qِ�َن
وُس اْس��ُمُه  ِف��ي اْلَمْوِض��ِع اْلُمْرَتِف��ِع : َق��اَل اْلَعلِ��ي[ اْلُمْرَتِف��ُع، َس��اِكُن اْ�ََب��ِد، اْلقُ��د[

وِح، ِ�ُْحِيَي ُروَح اْلُمَتَواِضِعيَن  ِس أَْسُكُن، َوَمَع اْلُمْنَسِحِق َواْلُمَتَواِضِع الر[ Qاْلُمَقد
ث�م ص�ادق المس�يح عل�ى ھ�ذا . ١٥: ٥٧إش�عياء  - "ْحِيَي َقْلَب اْلُمْنَسِحِقينَ َوِ�ُ 

الفكر وأيده بأقوال كثيرة بما معناه # ينبغي أن ُيس�َجد � ف�ي مك�ان خ�اص، 
-٢١: ٤يوحن�ا  -وأن العبادة الخالصة مقبولة عن H ب�دون اعتب�ار المك�ان 

أن ق��دم المس��يح نفس��ه ذبيح��ة وزاد ھ��ذا ا#عتق��اد تمكن��اً ورس��وخاً بع��د  - ٢٤
. خ�ارج أس�وار أورش��ليم م�رة واح��دة أغنتن�ا ع�ن أل��وف ال�ذبائح والمحرق��ات

ومن ذلك الوقت فصاعداً لم يبق وجٌه معق�ول لتخص�يص بقع�ة م�ن ا�رض 
  .للعبادة ولنسبة القداسة والبركة إليھا بنوع خصوصي

يم رى من ھنا أن العھد الجديد ليس محصوراً بين أمة و# في إقل�فت
دون آخر، بل ھو متسع لقبول م�ن ي�ؤمن بالمس�يح م�ن أي�ة أم�ة وب�Iد عل�ى 

  .وجه ا�رض بحيث تمنح له حصته من بركات H ومزايا اNيمان
قد رأينا كفاية لع�دم ل�زوم تخص�يص مك�ان للعب�ادة أو تق�ديم ال�ذبائح 
كما كان الحال ف�ي ش�يلوه وھيك�ل س�ليمان، ولك�ن H خص�ص شخص�اً حي�اً 

  حياً ليس بنياناً من طوب وطين، وفيه وحده ھيكIً رو
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تقبل العبادة وتقدم الذبائح الروحية التي أشرنا إليھا آنفاً، وھذا الش�خص ھ�و 
يسوع المسيح، فعلى المسيحي الحقيقي أن يقدم نفس�ه � ذبيح�ة حي�ة مقدس�ة 
# في مكان مخصص بل في شخص المسيح لك�ي يح�وز باس�تحقاقه القب�ول 

H نرى مما تق�دم أن ش�ريعة ال�ذبائح المفروض�ة ف�ي الت�وراة . والرضا عند
تمت في العھد الجديد، وارتفعت إل�ى اعتب�ار أك�رم ومعن�ى أس�مى وت�م ذل�ك 
ف��ي الس��اعة الت��ي اس��تغنى فيھ��ا الح��ال ع��ن حرفي��ة ھ��ذه الش��ريعة ووض��حت 

  .روحانيتھا
ثم فُرض في التوراة ثIثة أعياد لليھود، وأُمر ذكورھم أن يصعدوا 

 ٢٣خ�روج  -ي�د إل�ى المك�ان ال�ذي اخت�اره ال�رب ليظھ�روا أمام�ه في ك�ل ع
غير أن اليھود على مّر السنين وا�زمان غالوا . ١٦: ١٦وتثنية  ١٧و ١٤:

وظن��وا أنھ��م ب��ذلك وتج��اوزوا الح��د ف��ي ا#عتب��ار الخ��ارجي لھ��ذه ا�عي��اد 
ب إليه وإن كانوا يھملون التقوى الحقيقية فلھم في  يحرزون رضا H والتقر[

فغضب H عليھم وكره أعي�ادھم وأرس�ل . حفظ ھذه ا�عياد ما يكفر ذنوبھم
ُرُؤوُس "وم��ن ذل��ك قول��ه . إل��يھم أنبي��اءه ب��بIغ مخص��وص ف��ي ھ��ذا المعن��ى

َفِح�يَن . َملِْل�ُت ِحْملََھ�ا. َص�اَرْت َعلَ�يQ ِثْق�Iً . ُشُھوِرُكْم َوأَْعَياُدُكْم َبَغَضْتَھا َنْفِسي
ْرُتُم الصIََة َ# أَْسَمعُ  َتْبُسُطوَن أَْيِديُكمْ  Qَعْنُكْم، َوإِْن َكث Qَنٌة . أَْسُتُر َعْيَنيsْأَْيِديُكْم َم

   َتَنق[وا َدماً ِاْغَتِسلُوا
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 Qأَْفَعالُِكْم ِمْن أََماِم َعْيَني Qاْعِزلُوا َشر . jر� Qُم�وا ِفْع�َل اْلَخْي�ِر . ُكف[وا َعْن ِفْعِل الشQَتَعل
م��ن ھن��ا ن��رى أن��ه # يح��وز . ٢١: ٥وع��اموس  ١٧-١٤: ١إش��عياء - "ال��خ

وھذا ممكن في العھ�د . القبول لدى H إ# للذين يتقدمون إليه بالروح والحق
َوأَْنُتُم الQِذيَن ُكْنُتْم "ويدل على ذلك قوله . الجديد باNيمان الحي بكفارة المسيح

يَرِة َق�ْد َص�الََحُكُم َقْبIً أَْجَنِبيjيَن َوأَْعَداًء ِفي اْلِفْكِر، ِفي اْ�َ  jرjالمس�يح-ْعَماِل الش- 
يِس��يَن َوِب��Iَ ل��ْوٍم َوَ# َش��ْكَوى  jِتِه ِب��الَمْوِت لُِيْحِض��َرُكْم ِقد Qَن ِف��ي ِجْس��ِم َبَش��ِريaْا

ُخوِل إِلَ��ى "وقول��ه . ٢٢: ١كولوس��ي -" أََماَم��هُ  َھ��ا اNِْْخ��َوةُ ِثَق��ٌة ِبال��د[ َف��إِْذ لََن��ا أَي[
َس��ُه لََن��ا َح��ِديثاً َحّي��اً، ِبالِحَج��اِب، أَْي َجَس��ِدِه، اْ�َْق��َداِس ِب��دَ  Qِم َيُس��وَع، َطِريق��اً َكر

ْم ِبَقْل�ٍب َص�اِدٍق ِف�ي َيِق�يِن اNِْيَم�اِن َمْرُشوَش�ًة  Qلَِنَتَقد Hِ َوَكاِھٌن َعِظيٌم َعلَى َبْيِت
يٍر، َوُمْغَتِسلًَة أَْجَساُدَنا ِبَماءٍ  jقُلُوُبَنا ِمْن َضِميٍر ِشر  l١٩: ١٠عب�رانيين - "َنِقي-

٢٢ .  
 H م��ة للعھ��د الم��أخوذ ب��ينIوفُ��رض ف��ي الت��وراة الخت��ان وُجع��ل ع
وھ���و الط���رف ا�ول وب���ين إب���راھيم ونس���له وھ���و الط���رف الث���اني، ولكن���ه 

 H مة أن يؤمنوا بوع�دIسمون بھذه العQأن�ه يتناس�ل  -مشروط على الذين يت
تك�وين  -به جميع قبائل ا�رض  من إبراھيم وإسحاق ويعقوب نسل تتبارك

   ١٨: ٢٢و ١٨: ١٨و ١٤-١٠: ٢٧
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 - ٣: ١٢#ويين  -وكرر H شريعة الختان على يد موسى النبي . ٤: ٢٦و
على أن الغاية المقصودة منه ھي تمييز اليھود عن ا�مم، ولم يك�ن تحقيقھ�ا 

لقص�د في ذلك الوقت �ن كثيراً من ا�مم كانوا مختتنين، ف�I ب�د أن يك�ون ا
. منه والحالة ھذه أن يتعلم اليھود أن يختنوا قل�وبھم م�ن الش�ھوات الحيواني�ة

 -" َف�اْخِتُنوا ُغْرلَ�َة قُلُ�وِبُكمْ "والتوراة نفسھا تؤيد ھذا التأوي�ل وم�ن ذل�ك قول�ه 
وفي مواض�ع أخ�رى يفس�ر خ�تن القل�ب بالح�ب الخ�الص � . ١٦: ١٠تثنية 

ب[ إِلُھكَ "حيث يقول  Qإِلَھ�َك ِم�ْن  َوَيْخِتُن الر Qب Qالر Qَقْلَبَك َوَقْلَب َنْسلَِك لَِكْي ُتِحب
وك�ذلك أس�فار العھ�د الجدي�د . ٦: ٣٠تثنية  - "ُكلj َقْلِبَك َوِمْن ُكلj َنْفِسَك لَِتْحَيا

  .٢٩و ٢٨و ٢٥: ٢رومية  -تنسج على ھذا المنوال 
ب��دل  ولم��ا أكم��ل العھ��د الق��ديم بالعھ��د الجدي��د ع��يQن H لھ��ذا عIم��ةً 

الختان وھي فريضة المعمودية ويوسم بھا م�ن ي�ؤمن بالمس�يح م�ن أي�ة أم�ة 
وھ��ذه العIم��ة الجدي��دة  -١٩: ٢٨ بش��ارة مت��ى-كان��ت عل��ى وج��ه ا�رض 

. مناسبة للرجال والنساء والكبار والصغار، وأنھا كالختان تعلّم نق�اوة القل�ب
ن اليھ�ود وا�م�م وحلQ العماد محل الختان للتمييز بين المؤمنين بالمسيح وبي

وأم��ا م�ا يش��ير إلي��ه الخت�ان وھ��و طھ��ارة . ال�ذين يم��ارس كثي��ر م�نھم الخت��ان
  القلب والنية فتشير إليه المعمودية من باب 
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  .١٧-٥: ٣كولوسي  -أولى 
وفي العھد القديم فرائض أخرى كثيرة ضربنا عنھا ص�فحاً مكتف�ين 

ي��ة واس��تيعابھا، بال��ذي ع��ددناه والم��راد منھ��ا توجي��ه القل��ب إل��ى حق��ائق روح
ومتى أدركناھا لم تب�ق حاج�ة إل�ى ممارس�ة فرائض�ھا المنظ�ورة، ب�ل تك�ون 
ة إذ ُيخشى على الذين يستعملونھا أن يتمسكوا بالعرض دون الج�وھر  Qمضر
كما فعل اليھود الذين تمسكوا بطقوس ورس�وم تش�ير إل�ى المس�يح ورفض�وا 

  .اطلالمسيح نفسه وظنوا أنھم ناجحون بفضل ھذا التمسك الب
فمع ھذا البيان الوافي # ينبغي لذي فھم أن يرتاب في فساد دع�وى 

إذاً ل�م ينس�خ اNنجي�ل الت�وراة ب�ل أثبتھ�ا ورف�ع درج�ة . نسخ ا#نجيل للتوراة
وھذا . روحانية العبادةمن الشبح الذي # يغني شيئا عن ورسومھا  طقوسھا

��ي جِ ": م��ا عن��اه الس��يد المس��يح بقول��ه  jوا أَن�� ْئ��ُت ِ�َْنقُ��َض الن��اُموَس أَِو َ# َتُظن[
�لَ . اْ�َْنِبَياءَ  jأَقُ�وُل لَُك�ْم . َما ِجْئُت ِ�َْنقَُض َبْل ِ�َُكم Qي اْلَح�قjإِلَ�ى أَْن َت�ُزوَل : َف�إِن

�ى  Qَماُء َواْ�َْرُض َ# َيُزوُل َح�ْرٌف َواِح�ٌد أَْو ُنْقَط�ٌة َواِح�َدةٌ ِم�َن الن�اُموِس َحت Qالس
  .ھذه ھي عIقة اNنجيل بالتوراة. ١٨و ٥:١٧ بشارة متى - "َيُكوَن اْلكل[ 

 H رادةN قية فقد ذكرنا أنھا موافقةIأما من جھة الوصايا ا�خ  
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وصفاته، فI تقبل التغيير و# النسخ، بل تبقى ثابتة إلى ما # نھاي�ة كم�ا أن 
ا فھ��ي ف��ي العھ��د الق��ديم عينھ��ا ف��ي العھ��د الجدي��د، إ# أنھ��, ص��فات H ثابت��ة

وم�ن أمثل��ة ذل��ك أن . مش�روحة ف��ي ا�خي�ر ش��رحاً م�دققاً وبالغ��ة ح�د الكم��ال
م في التوراة  Qأم�ا المس�يح فق�د  - ١٧: ٥وتثينة  ٣٠: ٢٠خروج  -القتل محر

ت إلى القت�ل  Qنجيل بإحساسات الغضب التي إن لم ُتخَمد أدNشرح القتل في ا
خ�روج  -لت�وراة ثم أن الزنا محرم ف�ي ا. ٢٢و ٢١: ٥ بشارة متى -المريع 

أما المس�يح فيعتب�ر ك�ل نظ�رة إل�ى النس�اء بش�ھوة  - ١٨: ٥وتثنية  ١٤: ٢٠
وإن ك�ان ما معن�اه وقال شارحاً الزنى  - ٢٨و ٢٧: ٥ بشارة متى -ھو زنا 

موس��ى أب��اح الط��Iق لليھ��ود لقس��اوة قل��وبھم، فھ��و يحرم��ه إ# لعل��ة الزن��ى، 
 بشارة متى -عليه أيضا  وتسھيI للغيرويعتبر الطIق بغير ھذه العلة زنى 

  .٣٢و ٣١: ٥
وقد حرمت التوراة الَقَسم بغير H، وكذا حرمت النطق ب�ه ك�ذباً أو 

 ًIفلما جاء المسيح  - ١١: ٦وتثنية  ١٢: ١٩و#ويين  ٧: ٢٠خروج  -باط
وجد اليھود يستعملون ا�قسام في كIمھم العادي، فنھاھم عن ذل�ك وأم�رھم 

: ض�رورة، وأن يتكلم�وا بالص�دق إيجاب�اً وس�لباً بترك القسم قطعياً من غير 
  .٣٧-٢٣: ٥ بشارة متى -نعم نعم # # 
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 -وأم��رت الت��وراة بن��ي إس��رائيل أن يح��ب ك��ل م��نھم قريب��ه كنفس��ه 
وفس��ر علم��اؤھم القري��ب الم��ذكور ھن��ا بم��ن ك��ان م��ن  - ١٨: ١٩الIوي��ين 

س�انھم ولھ�ذا ج�رى ل. أمتھم، وأما الغريب فيعتبر خارٌج حدود ھ�ذه الوص�ية
أما المسيح ففي . في اقتباسھا بھذا المعنى أن يحبوا أمتھم ويبغضوا ا�جانب

 -ش��رحه ھ��ذه الوص��ية أوج��ب المحب��ة للقري��ب والغري��ب والع��دو والص��ديق 
وكان بنو إسرائيل في زمن موسى يص�عب حت�ى  - ٤٨-٤٣: ٥ بشارة متى

ن على خيارھم أن يخمدوا ث�ورة غض�بھم ويتحاش�وا جريم�ة القت�ل مخاف�ة م�
H، كما وأنه كان يصعب عليھم حفظ الوصايا ا�خرى الناھية عن الس�رقة 

أما في زمن المسيح لعلھم ك�انوا أحس�ن ح�ا#ً وأطي�ب قلب�اً . والطمع والزنى
لطول عھدھم با�نبياء والرسل وتأثير الروح الق�دس، حت�ى ل�م يع�د يص�عب 

.  الش��ر م��نھمعل��يھم حف��ظ ھ��ذه الوص��ايا وأمثالھ��ا، إ# َم��ن ك��ان مت��وغIً ف��ي 
ولھذا كان عليھم أن يرتق�وا ف�ي مع�ارج الفض�يلة وُيكلQف�ون بوص�ايا أخIقي�ة 

وف�ي ذل�ك الوق�ت . في منتھى الصIح والكمال لم يحلم بھ�ا أفاض�ل أس�Iفھم
جاء المسيح وفسر لھم الوصايا ا�خIقية ال�واردة ف�ي ش�ريعة موس�ى بغاي�ة 

ف�ي ك�ل أي�ام حيات�ه، وص�ار الدقة حتى بلغت الكمال، ثم قرن تعليمه بالعمل 
  ممكناً بفضل قدرته المباركة ونعمة H ومعونة 
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ال��روح الق��دس أن يبل��غ الم��ؤمن بالمس��يح حت��ى المحتق��رون م��نھم إل��ى أعل��ى 
  .طبقات البر والصIح ويسبقوا خيار بني إسرائيل في ھذا المضمار

نھت شريعة موسى عن كل عمل شرير، وأما ش�ريعة المس�يح فل�م ف
ج�اءت . ذا الحد فقط بل تجاوزته إلى النھي عن ا�فكار الشريرةتقف عند ھ

ش��ريعة موس��ى بعب��ارة س��لبية تع��ّدد م��ا نھ��ى عن��ه H، أم��ا ش��ريعة المس��يح 
. فأحاطت بالسلب واNيجاب، فكما نھ�ت ع�ن فع�ل الش�ر أم�رت بفع�ل الخي�ر

ك�ل م�ن  موس�ىمن أجل ذلك كان يقع تحت طائل�ة العق�اب بموج�ب ش�ريعة 
كل من لم  العقابما بموجب شريعة المسيح فيقع تحت طائلة يعمل الشر، وأ

وم��ن أق��وال المس��يح ف��ي ھ��ذا . يفع��ل الخي��ر وإن ك��ان بريئ��اً م��ن فع��ل الش��ر
المعنى مثل مشھور ھ�و مث�ل الس�امري الص�الح أوج�ب في�ه المس�يح دينون�ة 

 ٣٧-٣٠: ١٠لوق�ا  -كاھن و#وي لم يسعفا رجIً جريحاً بل تركاه ومض�يا 
لعبد الذي أخذ من سيده وزنة ولم يت�اجر بھ�ا، ب�ل ص�ّرھا ف�ي ومنھا مثل ا -

من��ديل وحفظھ��ا عن��ده، فأوج��ب علي��ه العقوب��ة م��ع أن��ه ل��م يخ��تلس م��ن الم��ال 
لوق�ا  -درھماً واحداً، لكنه لم يربح فوقه، وذل�ك كناي�ة ع�ن ع�دم فع�ل الخي�ر 

٢٤-٢٠: ١٩.  
نھت شريعة موسى بني إسرائيل ع�ن أن يخ�الطوا ا�م�م ح�ذراً م�ن 

  ينقادوا إلى عبادتھم الوثنية وفعلھم المنكر، وأما شريعة المسيح أن 
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فI تقف معنا عند حد السIمة من دين ال�وثنيين وأفع�الھم، ب�ل توج�ب علين�ا 
أن نبشرھم بالمسيح ونعلمھم معرف�ة اNل�ه الحقيق�ي حت�ى ن�ربحھم ونض�مھم 

إ# أن��ه م��ن بع��ض الوج��وه يوج��د ف��رق ض��روري ب��ين العھ��د . إل��ى ص��فوفنا
ا�ول، علQم الناس أنھم خطاة وذوي طبيعة خاطئة ف�ي نظ�ر . قديم والجديدال

H القدوس وأمرھم أن يلقوا رجاءھم على مخلّص آٍت يولد من ع�ذراء ف�ي 
وأما الفرق الثاني، فھو يبشر بأن . بيت لحم ويقدم نفسه كفارة عن خطاياھم

م نفسه كفارة، ليس عن خط Qايا اليھ�ود فق�ط المخلّص الموعود به قد جاء وقد
ولك�ن . بل عن خطايا العالم كله، ولم يبق عليھم إ# أن يؤمنوا به فيخلصون

ھذا الفرق وحده ھو تتميم في الزمان الثاني لم�ا س�بق ب�ه الوع�د ف�ي ال�زمن 
  . ا�ول

ربما يظھر للبعض أنه لمناس�بة تق�دم الع�الم ف�ي المدني�ة والحض�ارة 
وسى لم يIئمھم ف�ي زم�ن المس�يح فالدين الذي كان مIئما للناس في زمن م

ومثل ذلك الدين الذي وضعه المسيح إذ مرQ عليه ستمائة . إذ أنه عتق وشاخ
أيضاً ولم يع�د يIئ�م الع�الم ف�ي عص�ر محم�د، ف�ولى ا�دب�ار  خلق وقدمسنة 

  .أيضاً وقام مقامه اNسIم
بم�ا أن الطق�وس والرس�وم الديني�ة ھ�ي ) أو#(فرداً على ذل�ك نق�ول 

  بيھية، فيجوز أن تھرم وتشيخ متى أتى المرموز إليه رموز تش
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# تك�ون مفي�دة ف�ي العص�ور  اوعوضاً عما كانت مفيدة في زم�ن الرم�ز بھ�
أم��ا المب��ادئ الجوھري��ة لل��دين الح��ق ف��I تقب��ل . ا�خ��رى ب��ل ربم��ا أض��ّرت

التغيي���ر، و# ي���ؤثر عليھ���ا م���رور الق���رون واخ���تIف العص���ور كالش���ريعة 
. كانت حقاً وواجبة في زمن تبقى كذلك في كل ا�زمانا�خIقية، فإنھا إن 

فمبادئ شريعة موسى ا�خIقية كانت حقاً في زمن آدم وإبراھيم والمس�يح، 
وھي ح̂ق في ھذا الزمان، وتبقى حقاً إلى ي�وم القيام�ة ب�ل إل�ى م�ا # نھاي�ة، 

إن نقول ) ثانيا( �ن جوھر الدين الحق # يقبل التغيير و# يعجز عن التأثير
ول�و . كان العالم ق�د تق�دم ف�ي المدني�ة والعل�م يقتض�ي تقدم�ه ف�ي ال�دين أيض�اً 

سلمنا جد#ً أن عصر محمد وجزيرة العرب مسقط رأسه كانا أكثر حضارة 
وأرق��ى مدنّي��ة م��ن ب��Iد فلس��طين وم��ن ا�م��ة اليھودي��ة ف��ي عص��ر المس��يح، 

م�ن ال�Iزم  مشايعا لھذه المدنية الب�اھرة ، لك�ان واقتضى تنزيل دين اNسIم
راقياً كرقي الديانة المسيحية على ا�قل من حيث المب�ادئ  أن يكون ا#سIم

ا�خIقية وروحانية العب�ادة والعت�ق م�ن ني�ر الطق�وس اليھودي�ة المتراكم�ة، 
فھل اNسIم راٍق ھذا الرقي من ھذه الحيثيات؟ أم يرجع القھقرى إلى زم�ن 

 برة بالتوراة واNنجيل والقرآنموسى؟ إننا نترك الحكم �ھل اNنصاف والخ
  نقول إن الطبيعة البشرية واحدة في كل العصور من ) ثالثا(
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احتياجاتھا وميولھا والفساد المتسلط عليھا، لذلك يحتاج البشر  حيث
أجمعون إلى روح H القدوس ليطھر قلوبھم من زمن مضى أو حاضر أو 

يد تنتشله وتقّربه إلى H  ابن آدم يميل للخطية ويحتاج إلى إ# أن. مستقبل
على الرغم من ميوله الطبيعية، وھذه اليد الناشلة # يمكن الوصول إليھا إ# 

نعم ھذا ھو . إذا تفضل H علينا وأحبنا أو#ً فيكون ھو البادئ بالصلح
قال الرسول يوحنا أحد . اNنجيل بعينه، �نه إعIن محبة H للعالم ا�ثيم

فھذه  - ١٩: ٤يوحنا  ١ -عشر نحّبه �نه أحبنا أو#ً  الحواريين ا#ثني
 H نسان إلىNالطريقة ھي أرقى وأنجح وأفضل طريقة معقولة #جتذاب ا
ومصالحته مع خالقه و# يقدر العقل البشري أن يتصّور وسيلة دينية تحمل 
اNنسان على إنكار نفسه، وا#رتفاع في درجات الصIح والتعبد � مثل 

  .ن بأن H أحبنا أو#ً وبذل ابنه من أجلنااNيما

ونزي��د ق��ائلين إن دع��واھم ب��أن الت��وراة منس��وخة دع��وى منقوض��ة 
الد#ل��ة ب��ل ب��أقوال المس��يح نفس��ه الت��ي  ب��أقوال ا�نبي��اء والرس��ل الص��ريحة

ومن ذلك قول إشعياء النبي مشيراً إلى أسفار العھد . وردت ضمن أسفارھم
ا َكلَِم�ُة إِلَِھَن�ا َفَتْثُب�ُت إِلَ�ى اْ�ََب�دِ . ُب، َذُبَل الزْھرُ طبعاً َيِبَس اْلُعشْ "القديم  Qَوأَم" - 

  ويؤيد المسيح ھذه الحقيقة داحضاً . ٨: ٤٠إشعياء 
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وقوع النسخ على أسفار العھد القديم، ومثبتاً بقاء كلماتھا إلى ا�بد، أو عل�ى 
�َماُء َواْ�َ ": ا�قل مدة وج�ود الع�الم وم�ن ذل�ك قول�ه  Qاَلس Qْرُض َت�ُزوَ#ِن َولك�ن

  .٣٣: ٢١ولوقا  ٣١: ١٣ومرقس  ٣٥: ٢٤ بشارة متى - "ُلَكIَِمي َ# َيُزو
ولعل معترضاً يقول إن المسيح قصد بقاء كIمه في تلك المواض�ع 

. للم��يIد ٧٠إل��ى زم��ن حص��ار أورش��ليم بواس��طة ج��يش ت��يطس أي س��نة 
ياق الك�Iم فيھ�ا، فنجيب أن من يطالع ھ�ذه اNص�حاحات الثIث�ة ويIح�ظ س�

يحكم �ول وھلة أن إشارة المسيح ليس إلى حصار أو خراب أورشليم، ب�ل 
 -إلى منتھى العالم إلى يوم القيامة حين يأتي ثانية ليدين ا�حي�اء وا�م�وات 

 - ٢٨و ٢٧: ٢١ولوق�ا  ٢٧و ٢٦: ١٣وم�رقس  ٣١و ٣٠: ٢٤ بشارة مت�ى
بالع�الم ف��ي آخ�ر الزم��ان �ن�ه لم�ا أش��ار إل�ى الض��يقات الھائل�ة الت�ي س��تحيق 

وتغي[ر وجه ا�رض ك�ان م�ن المناس�ب أن يطم�ئن الم�ؤمنين ب�ه ب�أن كIم�ه 
  . # يتغير و# يزول حتى يتمسكوا به في أوقات الشدائد )١( يبقى ثابتاً 

  َمْن "ومما يدل على أن كIم المسيح باقيا الى القيامة قوله 
__________  

 ١١٥و ٣٤انظ�ر س�ورة ا�نع�ام آي�ة (ر لكلم�ات H وكذلك الق�رآن يثب�ت ان # تغيي�)  ١(
 )٢٧وسورة الكھف آية  ٦٤وسورة يونس آية 
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اَْلَك�Iَُم ال�Qِذي َتَكلQْم�ُت ِب�ِه ُھ�َو َيِديُن�ُه ِف�ي . َرَذلَِني َولَْم َيْقَبْل َكIَِمي َفلَُه َمْن َيِديُنهُ 
# حة بمكان بحي�ث من الصراوھذا الدليل . ٤٨: ١٢يوحنا  - "ِاْلَيْوِم اْ�َِخير

 يجھل��ه أح��د، �ن��ه إن كن��ا س��ُندان ف��ي الي��وم ا�خي��ر بموج��ب إنجي��ل المس��يح
وع�دا ذل�ك أمرن�ا ف�ي ا#نجي�ل . فيقتضي أن يبقى بدون تبديل الى يوم ال�دين

أم��را ص��ريحا أن��ه إن جاءن��ا أعظ��م عظ��يم ول��و م��Iك م��ن الس��ماء وبش��رنا 
H ف م��ا ورد ف��ي ا#نجي��ل وادع��ى بأن��ه مرس��ل م��نIيك��ون ملعون��ا  بخ��– 

ولھ�ذه ا�س�باب ابتع�د المس�يحيون  ٨:١رسالة ب�ولس الرس�ول ال�ى غIطي�ة 
الحقيقيون عن ض�I#ت ا�نبي�اء الكذب�ة ال�ذين ظھ�روا بع�د المس�يح وادع�وا 
بأنھم ھ�م المش�ار ال�يھم ف�ي ا#نجي�ل بالف�ارقليط مث�ل م�اني الفارس�ي وغي�ره 

  .عھد الجديد وكذلك لم يتوقعوا وحيا جديدا غير المتضمن في ال
و# يبرح من بالك أن قصد المسيح من دوام كIمه وبقاء كل لفظ�ة 
من ألفاظ العھ�د الق�ديم والجدي�د عل�ى وض�عھا ا�ص�لي ش�يئان مختلف�ان �ن 

ف�I . قصد المسيح من دوام كIمه وكIم العھدين بقاء معانيھم�ا # ألفاظھم�ا
لف��اظ الت��ي ھ��ي آل��ة يجھ��ل ع��الِم بأص��ول اللغ��ة أن المعن��ى ھ��و الم��راد # ا�

إذ قد توجد قراءات مختلفة لنس�خ العھ�دين، كم�ا توج�د ق�راءات ف�ي . للتعبير
  القرآن وكل الكتب القديمة لكنھا 
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  .# تغّير المعنى، ولم تمس مبدأً من مبادئ الدين في العھدين
ُيؤخذ من كIم المسيح من حي�ث بق�اء كلم�ة H ف�ي ولقائل أن يقول 

ب��دون تب��ديل أن��ه # يج��وز تب��ديل الطق��وس والرس��وم  العھ��د الق��ديم والجدي��د
لت باNنجيل Qفنقول إننا أجبنا على . الخارجية الواردة في التوراة، ولكنھا تبد

ھذا ا#عتراض في ما تقدم بما فيه الكفاية، و# بأس من تكرار الجواب بأن 
مت الطقوس والرسوم الخارجية الواردة في التوراة لم تبّدل بالحقيقة، بل تق Qد

لت كما علّم المس�يح نفس�ه  Qوم�ن أمثل�ة ذل�ك أن  - ١٧: ٥ بش�ارة مت�ى -وتكم
المسيح أصلح كيفية الصيام مع أن أنبياء العھد القديم لم يأمروا به و# نھ�وا 

 ٦ بش�ارة مت�ى -عنه، بل غاية م�ا ف�ي ا�م�ر أن�ه ك�ان محترم�اً عن�د اليھ�ود 
:١٨-١٦ .  

 بش��ارة مت��ى -اNنجي��ل وق��ول بعض��ھم إن أم��ر المس��يح ال��وارد ف��ي 
منس�وخان للبش�ارة الم�ذكورة  ٢٤: ١٥ بش�ارة مت�ىوتصريحه ف�ي  - ٥:١٠

إن ا�وام��ر : فنجي��ب ق��ائلين . كIھم��ا ب��أمره ال��وارد ف��ي خت��ام ھ��ذه البش��ارة
ف��I ُيق��ال إنھ��ا . الوقتي��ة يج��ب أن تك��ون وقتي��ة، فمت��ى ُنف��jذت تمام��اً انتھ��ت

نى كIم السيد المسيح أن�ه ل�م وإثبات ذلك ظاھر من مع. ُنسخت، و# أُبطلت
يقصد حصر التIميذ في بIد فلسطين دائماً أبداً، �نه له المجد ھو نفسه ل�م 

  يتجاوز حدود فلسطين إ# ھذه المرة التي 
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استدعته إلى القول المشار إليه، فI ُيعتبر عدم س�فره نھي�اً ص�ريحا للتIمي�ذ 
  .إسرائيل فقط عن السفر دائماً، و# أن رسالتھم مختصة في بني

ولنرجع اaن إلى الحقائق المذكورة في التوراة فنقول إنھا أيض�ا # 
وإثبات ذلك سھل جداً، �نه من البديھي لكل ذي فھم أن الحقيقة . تقبل النسخ

أم�ا كونھ�ا . الواردة في الكت�اب كواقع�ة ح�ال يج�ب أن تك�ون ص�دقاً أو ك�ذباً 
ِع ھ�ذه ال�دعوى أح�ُد م�ن المس�ل Qمين، وأم�ا كونھ�ا ص�دقاً فيس�تحيل كذباً فلم يد

نسخھا كما ھو مستحيل �ي ح�ادث أن ُيمح�ى م�ن بط�ون الت�اريخ، وُيمح�ى 
  . أثره من صحيفة الوجود وفي ھذا كفاية

واaن وقد أتين�ا ف�ي ھ�ذا الفص�ل بمزي�د الوض�وح والج�Iء ب�أن ك�ل 
تمث�ل تعاليم العھد القديم والجديد الجوھرية # تقبل التغيير و# النسخ، �نھ�ا 

ھة عن التغيير والتبديل في ك�ل العص�ور  Qوصفاته وھي منز H للناس إرادة
وعليه فطريق الخIص واحدة ف�ي ك�ل ا�جي�ال، وس�ُيدان الن�اس . وا�زمان

في اليوم اaِخر بموجب تعليم المسيح الذي رأى إبراھيم يومه بعين اNيمان 
 .نبياء والمرسلينوفرح به، وباNيمان باسمه يخلُص كل إنسان، حتى ا�
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�$%���$%��  '�"&��'�"&��  
  في أن أسفار العھد القديم والجديد المتداولة اليوم ھي بعينھا التي كانت

  بأيدي النصارى واليھود في عصر محمد ولھا قد شھد القرآن

  
 ھ�ل) ا�ول�ى( ا�ھمي�ة غاي�ة ف�ي بحث�ان يلي�ه وال�ذي الفصل ھذا في

 محم��د عص��ر ف��ي كان��ت الت��ي ب��ذاتھا ھ��ي الي��وم المنتش��رة العھ��دين أس��فار
  ؟قليل أو كثير تبديل أو تحريف اعتراھا فھل بذاتھا ھي كانت إن )والثاني(

 المت��داول المق��دس الكت��اب أن لنف��رض وذاك ھ��ذا ف��ي البح��ث وقب��ل
 اعت�راه ا�ق�ل عل�ى أو، محم�د عص�ر ف�ي ك�ان ال�ذي بذات�ه ھ�و يكن لم اليوم

 ك�ان ف�إن .ينالمس�لم جّھ�ال ي�زعم كم�ا، ب�ه يوث�ق # أص�بح بحيث التحريف
 H كIم �ن، وأنحس طالعھم حظھم أنكد وما آدم بنيأشقى  فما ھكذا ا�مر
 كم��ا والرس�ل ا�نبي�اء ب�ه ونطق�ت، فھمن�ا حس�ب عل�ى التغيي�ر يقب�ل # ال�ذي

 م�ن تIش�ى ق�د ب�ه يعترف�وايق�روا و أن المسلمين على ويحتم القرآن يصرح
الج��نس البش��ري بھ��ذا وم��ا أش��قى  قيمت��ه فس��قطت، بالباط��ل تش��وه أو الوج��ود

 أنزل��ه H �ن، مس��عاه وخ��اب س��ھمه ط��اش الق��رآن حت��ى! المص��اب العظ��يم
  على) ١( مھيمناً 

_________  
 وانزلنا اليك الكتاب بالحق"يقول ) ٥١آية (انظر سورة المائدة )  ١(
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ً  ليحفظه المقدس الكتاب إن ھذا ليھدم ، يحفظه ولم ا�غراض أيدي من سالما
كي�ف # وق�د وك�ل H إلي�ه مأموري�ة . ان الثقة ب�القرآن ركنا عظيما من أرك

  . فأھملھا شر إھمال
 ل�م العھ�دين ف�ي التي كلمته فإن، � والشكر باطلة الدعوى ھذه لكن

ف��ت و# ت��تIشَ  Qكم��ا ش��يء لك��ل الض��ابطة بعنايت��ه محفوظ��ة بقي��ت ب��ل، تحر 
  ..ويھدي أتباعه إلى صراط مستقيم من ھذه الحيثية القرآن يعترف

 الق�رآن بش�ھادة تمس�كنا بواس�طة المس�يحيين نح�ن أنن�ا الغريب منو
 م��ن نفس��ه الق��رآن ع��ن ن��دافع والنزاھ��ة بالص��حة المق��دس الكت��اب ح��ق ف��ي

 طعن المقدس الكتاب في الطعن أن دروا لو الذين، المسلمين أغبياء ھجمات
   .يطعنوا لم، القرآن قلب في

 كتاب��ه ف��ي يالھن��د H رحم��ة الش��يخ ق��ول ذل��ك عل��ى الش��واھد وم��ن
دلھي من أعمال  علماء أحد أن ھجرية ١٢٨٤ سنة طبعه الذي الحق إظھار
   اaن المشتھر المجموع ھذا إن قائIً  أفتى الھند

___________  
ومھيمن�ا "ويفس�ر البيض�اوي قول�ه " مصدقا لم�ا ب�ين يدي�ه م�ن الكت�اب ومھيمن�ا علي�ه ال�خ

يش�ھد لھ�ا بالص�حة والثب�ات وق�رئ رقيبا على سائر الكت�ب ليحفظھ�ا م�ن التغيي�ر و" عليه
على صيغة المفعول أي ُھوِمَن عليه أو حوفظ من التحريف والحافظ له ھو H أو الحفظ 

 في كل عصر شھيدا عليه أي على الكتب كلھا
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 ف�ي ذك�ره جاء الذي اNنجيل ھو ھذا وليس، عندنا بمسلم ليس الجديد بالعھد
 ١٤٤ ص - عيس�ى عل�ى أُن�زل ال�ذي الكIم عن عبارة عندنا ھو بل القرآن

، تعص�به ش�دة م�ن الف�احش الخط�أ ھ�ذا مثل في H رحمة وقع وقد - ١٤٥و
، محم���د رس��الة قب��ل فُق���دا ا�ص��ليين واNنجي��ل الت���وراة إن معن��اه م��ا فق��ال

 ملفق�ة أقاص�يص كت�ب م�ن أكث�ر عن�دنا لھا مقام # اليوم الموجودة وا�سفار
 والنق�اوة الص�حة م�ن بحال�ة ُوج�د الكت�اب أن نعتب�ر # وإنن�ا وحق باطل من

 كل�ه فُق�د إن�ه نق�ول بل، فأُتلف التحريف مصيبة دھمته ثم اNسIم زمن حتى
  .طويل بزمن ذلك قبل

 واNنجي���ل ب���التوراة يعن���ي # H رحم���ة إن نق���ول ذل���ك عل���ى ورداً 
 �نه، بأيديھم عيسى ورسل موسى كتبھما اللتين الصورتين ونفس ا�صليين

 ا�ص��لية نس��خته �ن، الق��رآن جھ��ة م��ن نفس��ه ي��ورط ذل��ك يقص��د ك��ان إن
 ودع�واه .ا�ص�ل طب�ق ھما اللذين والتوراة اNنجيل قصد بل .أيضاً  ضاعت
 ك��ل ف�ي المحقق�ين اNس�Iم علم��اء عن�د مس�لQم ھ�و كم��ا، باطل�ة ض�اعا بأنھم�ا
 # مثل��ه وإن، H رحم��ة فيھ��ا س��قط الت��ي الغلط��ات أفح��ش م��ن وھ��ذه، الع��الم
 أبن�اء م�ن وھ�و أم�ا .المظلم�ة العصور �ھل ُيلتمس كان اكم عذر له ُيلتمس

 .المؤاخذة كل بغلطته فُيؤاخذ والعرفان العلم نور فيه سطع الذي العصر ھذا
   بسطاء ليوھماً مجھود الشيخ ھذا يبذل
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 أورش��ليم المل��ك بختنص��ر س��بى عن��دما فُق��دت ا�ص��لية الت��وراة أن المس��لمين
 س�فر م�ن ذلك على الدليل ويقيم، يحالمس قبل ٥٨٧ سنة سليمان ھيكل وھدم

 أن ويح�اول، الرابع بعضھم ويدعوه الثاني ساسيدر بعضھم يدعوه مزمور
، ُعزي�ر الق�رآن ف�ي المس�مى عزرا ھو إنما ھذا سيدراس بأن المسلمين يقنع
ً  ألف قد وأنه  عل�ى نزل�ت الت�ي ا�صلية الحقيقية التوراة ھو أنه وادعى كتابا

 ي�دل م�ا نج�د # إلي�ه يش�ير ال�ذي الس�فر ذل�ك اجع�ةبمر أننا إ# .النبي موسى
 ١٤ أص�حاح ف�ي ف�ورد، ا ويزيفھ�ايدحض�ھ ما بل، مطلقاً  دعواه صحة على

 م�ن الع�الم ف�ي ُعم�ل م�ا ك�ل كتاب�ة إلى الكتبة استدعى عزرا بأن ٢٢و ٢١:
 ي�دل فإن�ه الس�ند ھ�ذا ص�حQ  ف�إذا .الش�ريعة أس�فار ف�ي مكت�وب ھ�و كما، البدء
 فكتبوھ�ا الكتب�ة عل�ى فأمIھ�ا، ال�وحي أس�فار َحَفظ�ة من كان عزرا أن على

 نفس��ه عن��د م��ن كتاب��اً  أل��ف إن��ه ھ��ذه والحال��ة ع��زرا ع��ن ُيق��ال ف��I .وّدونوھ��ا
 م�ا ٣٠: ٩ التوب�ة لس�ورة البيض�اوي تفس�ير ف�ي وج�اء .التوراة بأنه وادعى
 بختنص��ر س��بى عن��دما معن��اه م��ا ق��ال .بيانن��ا ويؤي��د H رحم��ة زع��م ي��نقض
 م�ر وقد ا�موات من عزيراً  H فبعث، الوحي حفظة من أحد يبق لم اليھود
 من�ه تعج�ب حت�ى ا�ص�ل طب�ق وج�اءت الت�وراة ف�أملى، ميت�اً  سنة مئة عليه

 إنما .اليھود منھا يتعجب أن غرو فI صحيحة الرواية ھذه كانت إن. اليھود
   أن العجب كل العجب
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 و# الث�اني يدراسس سفر # فإنه، كھذه خرافة يصدق من العقIء بين يوجد
 رواھ�ا الت�ي الم�زاعم ھ�ذه م�ن يؤخ�ذ ذل�ك وم�ع، السخريات ھذه ذكر الرابع

 ح��افظ ك��ان ع��زرا أن الح��ق إظھ��ار ف��ي H ورحم��ة تفس��يره ف��ي البيض��اوي
 ف�ي ال�واردة الرواية كانت إن .ثانية مرة نقول ثم .مزوراً  # الوحي ا�سفار

 الوجود من انعدمت توراةال أن منھا يؤخذ فI صحيحة الثاني سيدراس سفر
 يوج�د ك�ان �نه، أُحرق إذا القرآن ينعدم # أنه كما، نسخھا كل حرق بسبب
 ف��ي ي��دونوه أن إمك��انھم ف��ي ال��ذين للق��رآن حفظ��ة يوج��د كم��ا للت��وراة حفظ��ة
 علم��اء م��ن أح��د يوج��د # إن��ه س��يدراس س��فر ع��ن نق��ول أن ويحس��ن .الكت��ب
 الج�زء مطالع�ة م�ن ويظھ�ر .ع�زرا إل�ى ونسبه اعتمده المسيحيين أو اليھود
 ك�ان ع�زرا أن المعل�وم وم�ن .ميIدي�ة ٨٦و ٨١ بين ما ُكتب أنه منه ا�ول

 ٤٧: ٢ أصحاح الثاني سيدراس سفر انظر - سنة خمسائة بنحو الميIد قبل
، منتحل��ة ع��زرا إل��ى الس��فر ھ��ذا نس��بة تك��ون وعلي��ه - إل��خ ٢٩و ٢٨: ٧و

 أس�فارھم ب�ين يع�دوه ل�م ول�ينا� اليھ�ود وأن م�زوراً  الس�فر يك�ون وبالنتيجة
 يجھل�ون ال�ذين م�ن بعض�ھم قبل�ه للم�يIد الثال�ث الق�رن ف�ي أنه إ# .القانونية

  .يقبلونه كانوا لما وإ#، بھا المكتوب العبرانية اللغة
   التوراة بأن الدليل وأقمنا، السفر ھذا عن كلمتنا من انتھينا قد وإذ
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 ق�ط ت�تIش ل�م اليھودية ا�مة لىإ بھا أوحي التي المقدسة ا�خرى وا�سفار
 الھيكل خراب بعد أي - عزرا حياة في وجودھا ثبت إن فنقول، الوجود من

 كان��ت إنھ��ا أم��ا .بختنص��ر زم��ن ف��ي وجودھ��ا ثب��ت - ع��ام مائ��ة م��ن ب��أكثر
 ل��دى المقب�ول ع�زرا س�فر نف�س م�ن علي��ه فال�دليل ع�زرا زم�ن ف�ي موج�ودة

 باب�ل م�ن ص�عد ھ�ذا ع�زرا قول�ه في�ه ورد فلق�د، أجمع�ين والنص�ارى اليھود
 توراة - إسرائيل إله الرب أعطاھا التي موسى شريعة في ماھر كاتب وھو
 . - ٨ ص نحمي�ا سفر في ورد ما وبين ھذا بين قارن . - ٦: ٧ عزرا سفر

 ي�ده ف�ي كان�ت - التوراة أي - الرب شريعة أن عزرا سفر في أيضاً  جاء ثم
 ا ل�هأرتحشش�ت المل�ك ق�ول ذل�ك وعل�ى، أورش�ليم إل�ى بابل من صعوده وقت

�كَ  أَْج�لِ  ِم�نْ " Qْبَعةِ  َوُمِش�يِريهِ  اْلَملِ�كِ  ِقَب�لِ  ِم�نْ  ُمْرَس�لٌ  أَن� Qَؤالِ  ِ�َْج�لِ  الس�  َع�نْ  الس[
 وم�ن . - ١٤: ٧ ع�زرا -" ِبَي�ِدكَ  الت�ي إِلِھ�كَ  َش�ِريَعةِ  َحَسبَ  َوأُوُرَشلِيمَ  َيُھوَذا

 وعن�دنا، بختنص�ر م�نز في تتIش لم التوراة أن الوضوح بمزيد يظھر ھنا
 الث�اني الق�رن ف�ي ُكت�ب أبھ�وث برقي ُيدعى عبري كتاب في ورد آخر دليل

 واس��تودعھا، س��يناء جب��ل ف��ي موس��ى عل��ى الت��وراة نزل��ت معن��اه م��ا للم��يIد
 إل�ى س�لموھا وھ�ؤ#ء، إس�رائيل ش�يوخ إل�ى س�لمھا وھذا، يشوع إلى موسى
   مجمع" السنھدريم إلى ا�نبياء وسلمھا، ا�نبياء
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 وب�دأ اليھ�ود علم�اء من مؤلفاً  كان المجمع ھذا أن وُيروى . ا�عظم "ليھودا
 .للشعب وتعليمھا التوراة على المحافظة منه الغرض وكان، عزرا بتأسيسه

 في نحن الذي البابلي السبي بعد أنه - اليھود تقليد كتاب - التلمود في وورد
 إل�ى وأش�ار، الق�ديم وجIلھ�ا مج�دھا إل�ى التوراة العظيم المجمع أعاد صدده
 وص��ايا ثIث��ة وض��ع المجم��ع ذل��ك أن معن��اه بم��ا أبھ��وث برق��ي كت��اب ذل��ك

 الثالث�ة - كثي�رين عل�jم الثانية - القضاء في احترس - ا�ولى مقدسة كشعائر
 أن اليھ��ود عل��ى أوجب��ت ا�خي��رة الوص��ية وھ��ذه .للت��وراة منيع��ا حص��ناً  ك��ن

 وقد، لھا يعرض ما كل من سالمة التوراة صيانة في جھدھم قصارى يبذلوا
 المق�دس بكتابھ�ا العناي�ة ف�ي بالغ�ت أمة من وما .قيام خير المھمة بھذا قاموا
 .وحروفھ��ا كلماتھ��ا ع��دد أحص��وا فق��د، بتوراتھ��ا اليھودي��ة ا�م��ة بالغ��ت كم��ا

 عن�ايتھم مبل�غ عل�ى ي�دل المجم�ع ھ�ذا أكابر أحد قاله مأثوراً  قو#ً  ھنا وأذكر
 س�معان إن قوله أبھوث برقي في ورد .مقامھا ارفعو حد أي وإلى، بالتوراة
 أعم��دة ثIث��ة عل��ى ق��ائم الع��الم:  يق��ول ك��ان - المجم��ع خلف��اء أح��د - الع��ادل
 ت��داولت والت��دقيق ا#ھتم��ام ھ��ذا بمث��ل . الص��الح والعم��ل والعب��ادة الت��وراة
 ا�ص�لية لغتھ�ا ف�ي جي�ل بعد جيIً  الخلف إلى السلف من اليھود بين التوراة
 م�ا عل�ى المعتب�رة ا�دل�ة وم�ن .وت�دقيق اعتن�اء بكل واaرامية العبرية وھي
   بصدده نحن
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 أل�يس .المعن�ى وح�دة م�ع لفظي�ة اختIف�ات وج�ود أي، الت�وراة قراءات تعدد
 ث�م .واح�د عص�ر في ُكتبت و#، واحد شخص يكتبھا لم أنه على برھاناً  ھذا
 ليس التي ائلوالمس الوقائع بعض أخبار في التناقض يشبه ما فيھا يوجد أنه
 ھ�ذا م�ن ش�يء فوج�ود .بتن�اقض ليس بالحقيقة وھو، الجوھر في مساس لھا

 عل��ى تجاس��رھم وع��دم عن��ه اليھ��ود س��كوت م��ع الت��وراة أس��فار ف��ي القبي��ل
 مھما، عليھا واستحفاظھم ا�صلية بالمتون تمسكھم على قوي لدليل، تسويته

 نق�Iً  اaت�ي الالمث� من وضوح بأكثر الدليل ھذا قوة وتظھر .أمرھا من يكن
 ِعيَس�ى َي�ا Hُ  َق�الَ  إِذْ " قول�ه ٥٥: ٣ عم�ران آل س�ورة ف�ي ورد .القرآن عن
 ِم�نْ  َوإِنْ " قول�ه ١٥٧: ٤ النس�اء سورة في وورد "َّإِلَي َوَراِفُعكَ  ُمَتَوفjيكَ  إِنjي
 ض�ميرال ك�ون ف�ي بعض�ھم ارت�اب ق�د "َِمْوِت�ه َقْبلَ  ِبهِ  لُيْؤِمَننQ  إِ#Q  اْلكَتابِ  أَْھلِ 

 الق��رآن تص��ريح ف��ي يرت��اب أن يمك��ن # ولك��ن، المس��يح إل��ى عائ��د ا�خي��ر
�Iَمُ " ٣٣: ١٩ م�ريم س�ورة ف�ي ال�وارد المسيح بموت Qَوالس  Qُولِ�ْدتُ  َي�ْومَ  َعلَ�ي 
 سورة في ورد بما منقوض أنه يظھر كله فھذا "اَحيّ  أُْبَعثُ  َوَيْومَ  أَُموتُ  وَيْومَ 

 المواض�ع ف�ي �ن�ه "ْلَُھ�م ُش�بjهَ  َولَِكنْ  َصلَُبوهُ َوَما َقَتلُوهُ َوَما" ١٥٧: ٤ النساء
 الظ�اھري التن�اقض فوج�ود .ينفي�ه ا�خي�ر الموض�ع وفي موته يثبت ا�ولى

   لكانوا وإ# بسوء يمسوه لم المسلمين أن على معتبر دليل القرآن متن في
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 لِ أَْھ� ِم�نْ  َوإِنْ " آي�ة ف�ي وخصوص�اً  ھ�ذا التن�اقض ش�به أزالوا أولى باب من
 ي�زول الق�راءة وھ�ذه م�وتھم قب�ل قُرئ�ت إذ "َِمْوِت�ه َقْب�لَ  ِبهِ  لُيْؤِمَننQ  إِ#Q  اْلكَتابِ 
 ا�ول�ى مح�ل الثاني�ة الق�راءة يثبت�وا أن عل�يھم أيس�ر كان فما، ا#لتباس معھا
 الواق�ع التن�اقض ش�به وج�ود ي�دل ھكذا .ا�صل على حرصاً  يفعلوا لم لكنھم

  .أھلھا أمانة على التوراة أسفار في
 المناقض��ات م��ن ط��ويIً  ج��دو#ً  المس��لمين الم��ؤلفين بع��ض كت��ب ق��د

 تناقض�ات وھ�ي، حقيقية مناقضات أنھا وزعموا المقدس الكتاب في الواردة
 منھ�ا كثي�ر ب�ين وف�ق وق�د، الق�رآن ع�ن ھن�ا نقلناھ�ا الت�ي كمثل فقط ظاھرية
 عل�ى ائم�ةق فص�عوبتھا بينھ�ا التوفي�ق إل�ى يھتدوا لم والتي المحققون العلماء

 دلي�ل الت�وراة أس�فار في ا#ختIفات ھذه ووجود .ظروفھا كل معرفتھم عدم
 وس�يلة يتخ�ذوا ل�م �نھ�م ا�ص�ل عل�ى بالمحافظ�ة اليھود اعتناء عظمة على

 # ال�ذين المعارض�ين احتجاج�ات مؤونة نفوسھم ويكفوا الخIف ھذا Nزالة
 باحتج��اج ليظف��روا ب��ل، H المعرف��ة توص��ل #، الكت��اب ف��ي ينقب��ون يفت��أون

ومن جدQ وج�د ف�ي الخي�ر ك�ان أو ف�ي الش�ر  للناس براعتھم وُيظھروا، جديد
وإن أغمض الرجل عيني�ه # ُيع�دم نص�يبا م�ن الت�دھور ف�ي الھ�وة والش�مس 

 وأسفار أو#ً  القديم العھد أسفار كانت إذا فيما باختصار اaن ولنتأمل.طالعة 
   المتداولة، ثانياً  الجديد العھد
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  : فنقول القرآن أشار وإليھا، محمد زمن في كانت التي بذاتھا ھي، ماليو
 يرج�ع الق�ديم العھ�د أس�فار فيھا محصاة جداول جملة لدينا يوجد إنه

 تم��ام الحاض��ر العص��ر لت��وراة موافق��ة وھ��ي، محم��د قب��ل م��ا إل��ى تاريخھ��ا
 ٩٠ س�نة كتب�ه ال�ذي تاريخ�ه ف�ي اليھ�ودي الم�ؤرخ يوس�يفوس قال .الموافقة
، المتناقض�ة الكت�ب م�ن ا�لوف عشرات اليھود معشر بيننا يوجد # ميIدية

 عل�ى محتوي�ة H م�ن بھ�ا م�وحى أنھا نؤمن سفراً  وعشرون اثنان يوجد بل
 H شريعة على وتشتمللموسى  )١(أسفار خمسة منھا، العصور كل تاريخ

 ةسن آ#ف ثIثة نحو أي، موته إلى العالم ابتداء من البشري الجنس وتاريخ
 زركس�يس خل�ف الذي أرتزركسيس الملك حكم إلى الوقت ذلك ومن .تقريباً 
 المزامي��ر - الباقي��ة ا�س��فار) ٣(وا�ربع��ة س��فراً  عش��ر )٢(ثIث��ة ف��ي م��دون

م . ا�خIق وتھذيب H لتسبيح - ا�نشاد ونشيد والجامعة .وا�مثال Qلن�ا وقد 
 وق�رر، بعينھ�ا س�فارا� ھ�ذه قائم�ة ميIدية ٩٠ سنة ُعقد الذي جامنيه مجمع
   يناثن أنھا #دوكية مجمع

_________  
  سفر التكرين والخروج والIويين والعدد والتثنية)  ١(
وأخبار ا�ي�ام وع�زرا . والملوك . وصموئيل . والقضاة مع راعوث . سفر يشوع  ) ٢(

م�ع وا#ثنا عشر سفرا لSنبياء الصغار واش�عياء وارمي�اء . وايوب . واستير . مع نحميا 
 ودانيال. وحزقيال . مراثيه 

 .ونشيد ا#نشاد . والجامعة . وا�مثال . المزامير )  ٣(
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 لس�ھولة ا�س�فار ھ�ذه بعض جزأوا المتأخرة القرون في ثم، سفراً  نيوعشر
 نس�خة ف�ي م�ثIً  .بالض�بط التجزئ�ة تاريخ ونعين نقّدر أن ويمكننا .المراجعة

 ا�س��فار فيھ��ا ت��زال # م ٩١٦ س��نة العبري��ة باللغ��ة ُكتب��ت الت��ي بطرس��برج
 يعتب�ر ك�ان س�فر ك�ل كت�اب ف�ي متض�منة) ١(عش�ر ا#ثن�ي لSنبياء الصغار

 ص��موئيل س��فر م��ن ك��ل تقس��يم أم��ا .اaي��ات أع��داد في��ه محص��ية، أص��حاحاً 
 في مرة �ول تم فقد نحميا عن عزرا وفصل جزئين إلى وا�خبار والملوك

 يق�ول .ميIدي�ة ١٥١٧و ١٥١٦ س�نة البندقي�ة ف�ي العبرية القديم العھد طبعة
 ا#ثن�ين وب�ين بينھ�ا يس�اوون # الت�ي ا�خ�رى الكت�ب إن المؤرخ يوسيفوس

 إل���ى الك���ل ترجم���وا وق���د بأقوالھ���ا الوث���وق ف���ي القانوني���ة س���فراً  والعش���رين
 قب��ل م��ن وُترجم��ت ُكتب��ت القانوني��ة الغي��ر ا�س��فار ھ��ذه أن وم��ع، اليوناني��ة
 ع�ّدوھا و# القانوني�ة ا�س�فار منزلة ھاينزلو لم، وتدقيق اعتناء بكل المسيح

 بناء مصر في المسيح قبل ٢٨٥و ٢٤٧ سنة بين الترجمة ھذه وتمت .معھا
 ب�ين أنھ�ا ال�بعض ويظ�ن . فيIدلفي�وس الملق�ب الث�اني بطليم�وس طلب على
 .ب�ال ذا ھ�ذا ول�يس، الث�اني الرأي ويرجحون المسيح قبل ٢٥٠و ٢٠٠ سنة

   الذين عدد إلى نسبة بالسبعينية الترجمة ھذه وُتدعى
_________  

. ون��احوم وحبق��وق وص��فنيا. وميخ��ا. ويون��ان. ھوش��ع ويوئي��ل وع��اموس وعوب��ديا)  ١(
 ومIخي. وحجي وزكريا
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 ترجم�ة أق�وم وھ�ي، اليھ�ود علم�اء م�ن عالم�اً  س�بعين كانوا فإنھم، ترجموھا
  .الوجود في للتوراة

 ب�أن التأكي�د ةلزي�اد الق�ديم للعھد ا�خرى الترجمات ذلك بعد ولنذكر
 بق��رون وقبل��ه محم��د عص��ر ف��ي كان��ت الت��ي ھ��ي الي��وم بأي��دينا الت��ي الت��وراة
 وعل�ى الترجم�ات تل�ك أت�ت أي�ن فم�ن حينئ�ذ موجودة تكن لم إن �نه، كثيرة

  .ھذا ظاھر �بسط الناس وعامتھم،  السبعينية الترجمة الخصوص
 س�نة اتممھ� الت�ي أك�ويI بواسطة ُترجمت التي اليونانية الترجمة ثم

 منھا وفرغ، سيماش اسمه سامري رجل أخرى مرة وترجمھا ميIدية ١٣٠
ُترجمت الى الIتينية القديمة في القرن الثاني للميIد  ثم، ميIدية ٢١٨ سنة

ث��م ترجمھ��ا جي��روم ع��ن اللغ��ة العبري��ة ال��ى . نق��I ع��ن الترجم��ة الس��بعينية
م والترجم��ة  ٤٠٥الطلياني��ة وتس��مى الترجم��ة الIتيني��ة وف��رغ منھ��ا س��نة 

  .السريانية لبشستا والمظنون أنھا ُترجمت في آخر القرن ا�ول
 المس�يح حي�اة ف�ي أيض�اً  ُترجمت التوراة إن أودسا من يعقوب يقول

 الترجم�ة إل�ى أش�ار م�ن أول أن ويظنون، ابجار أودسا ملك طلب على بناء
 آخ�رون وينس�بھا، الث�اني الق�رن في ساردس أھالي من مليتس ھو السريانية

 سنة نحو بوليكاربوس أتمھا الفيلكسية السريانية والترجمة .الثالث القرن إلى
   كل وعليه .م ٦١٦ ھرقل توماس وأصلحھا وھذبھا ٥٠٨
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 والترجم���ة، محم���د عص���ر قب���ل م���ن موج���ودة كان���ت الس���ريانية الترجم���ات
  .أيامه نفس في بوشرت اللغة ھذه من ا�خيرة

 تلك أھل رأوا الھجرة لقب الحبشة ببIد محمد أصحاب احتمى ولما
 الترجمة تلك ِقدم وبسبب .الحبشية لغتھم في واNنجيل التوراة يقرأون البIد
 الق�رن ف�ي ُترجم�ت أنھ�ا والمظن�ون، فھمھ�ا ا�حباش على الصعب من كان

 فيھ���ا الغال���ب ال���دين وج���د مص���ر عم���رو ف���تح لم���ا وك���ذلك .للم���يIد الراب��ع
 ف����ي القبطي����ة اللغ����ة ل����ىإ مترجم����اً  المق����دس الكت����اب ووج����د، النص����رانية
 ُترجم�ت وق�د .والبش�موري والبحي�ري الص�عيدي الثIث�ة البIد اصطIحات

 الثالث القرن بين ما في ُترجمت أنھا بعضھم ويظن، السبعينية الترجمة عن
  .ذلك قبل بل بعضھم ويقول، والرابع

 س�نة اaرامي�ة إل�ى السريانية اللغة عن التوراة أجزاء بعض وُترجم
 تم�ت ق�رن بنح�و ذل�ك وبع�د .م ٤٣٦ س�نة الس�بعينية لترجم�ةا وعن م ٤١١

 عھ�دھا ق�رب م�ع وكان�ت، ج�اورجيوس الق�ديس بترجمة المشھورة الترجمة
  .كثيرة بسنين الھجرة قبل

  م٣٦٠ سنة بIده أھل لغة إلى غوثية أسقف التوراة وترجم
 الس�بعينية الترجم�ة ع�دا ما مسيحيون قوم تممھا التراجم ھذه وأكثر

   أسفار بعض اليھود ترجم ما كثيراً  .طبعاً  ةوا�كويلي
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 ب�ين وم�ن، بالعبري�ة ال�تكلم يھمل�ون أكثرھم ابتدأ حيثما اaرامية إلى التوراة
 وت�رجم .م ٢٠٠و ١٥٠ س�نة ب�ين ما تمت التي أنكلوس ترجمة التراجم ھذه

 الترجم�ات ھ�ذه ك�ل ع�ن وعدا م٣٢٠ سنة ا�نبياء أسفار عزيل ابن يوناثان
 العھد أسفار ترجمةوھو عبارة عن ، ا�ورشليمي الترجوم كتاب يوجد كان

 قب��ل أي الس��ادس الق��رن ف��ي ت��م وق��د، اaرامي��ة اللغ��ة إل��ى وش��روحھا الق��ديم
 الس�امريين بين شديد بغض الزمان سالف في كان أنه المعلوم ومن .الھجرة
 موسى أسفار سوى التوراة من السامريون يعتمد لم ذلك أجل ومن، واليھود
 مت��ى بالتأكي��د نعل��م ول��م .H م��ن بھ��ا م��وحى ھ��ي كم��ا واعتبروھ��ا الخمس��ة
 ٦٠٦ س�نة ف�ي ك�ان أن�ه البعض فيظن، الخمسة ا�سفار نسخة على حصلوا

 حفي�د منس�ى أن ال�بعض ويظن، السبعون السبي سنو ابتدأت حينما أي .م ق
 ف�ي ذل�ك جاء كما سنبلط بابنة تزوج قد الذي وھو - العظيم الكاھن ألياشيب

 نف�اه حينما السامرة إلى ا�سفار ھذه أحضر - ٢٨: ١٣ أصحاح ميانح سفر
 ق ٤٠٩ س�نة نحو جرزيم جبل على ھيكIً  ھناك وأسس أورشليم من نحميا

  .م
 - الس�امريين توراة من النسخ بعض المسيحيين أيدي بين يزال و#

 مختلف�ة بح�روف لك�ن، ا�ص�لية العبرانية باللغة - الخمسة موسى أسفار أي
  .اليھود يستعملھا التي عن
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 عن�د الق�ديم العھ�د �س�فار المتع�ددة والت�راجم ا�دل�ة ھ�ذه وبمراجعة
 ف�ي كان�ت الت�ي ب�ذاتھا ھ�ي الي�وم ت�وراة أن ونح�تم نج�زم والنصارى اليھود
 المتع��ددة الق��راءات وأن .كثي��رة آي��ات ف��ي الق��رآن لھ��ا وش��ھد، محم��د عص��ر
 ج��وھر تم��س #ا ھ���ن انقاوتھ�� تش��وش و# س��Iمتھا ف��ي تطع��ن # للت��وراة
 عظ���يم ق���ديم كت���اب لك���ل منھ���ا ب���د # مس���ألة الق���راءات واخ���تIف تعليمھ���ا

  .القرآن قراءات كاختIفات
 الع���الم ف���ي الي���وم المت���داول الجدي���د العھ���د نس���خ ف���ي اaن ولن���تكلم

 ھ�و وھ�ل، الق�رآن ل�ه يشھد الذي الحقيقي اNنجيل ھي ھل ونبحث المسيحي
  ،  # أم محمد عصر في موجوداً  كان الذي

 ش�ك أق�ل قل�وبھم يخ�الج ف�I الع�الم كل في والتحقيق العلم رجال أما
 أن�هقطعي�ا  أثبت�ت المت�أخرة العص�رية ا�بح�اث �ن، الدعوى ھذه صحة في

 بأقوال��ه م��ذكرات - الحواري��ون - تIمي��ذه كت��ب المس��يح عص��ر ف��ي حت��ى
، أخ�ص ن�وع عل�ى م�رقس بش�ارة ف�ي وارد منھ�ا وكثي�ر، وأعمال�ه وتعاليمه

 المس�يح ص�لب واقع�ة أن إ# .م�ا ن�وع عل�ى أيض�اً  ولوق�ا مت�ى ارتيبش وفي
 بع��د م��ن إ# ش��يئاً  التIمي��ذ منھ��ا ي��دون ل��م وص��عوده وقيامت��ه ودفن��ه وموت��ه

 لق��وم اNنجي��ل كتاب��ة إل��ى ت��دفعھم ض��رورة ي��روا ل��م أنھ��م ث��م، طبع��اً  ص��عوده
   وجها لوجھ ورأوه ليسوع معاصرين كانوا إذ، العيان بمشاھدة يعلمونه



 ١٠٩

 معجزاته ويرون وعظه يسمعون يوم كل وحوله معه وكانوا شفاھياً  موهوكل
 أن ي�أمرھم ل�م المسيح و�ن - ٢٢و ٢١: ١ وأعمال ٦: ١٥ كورنثوس ١ -

 عل�ى ا�س�اس ليوض�ع، ب�ه يك�رزوا ب�ل - الس�ارة ا�خب�ار - اNنجي�ل يكتبوا
 الص��دق ب��د#ئل مش��فوعة ش��فاھية ش��ھادة ل��ه معاص��رين أحي��اء ق��وم ش��ھادة

Iخ��Nنجي��ل كتاب��ة وأم��ا .صواNاعل��م أن ھ��ذا . فابت��دأت عل��ى ھ��ذا المن��وال ا
 ب�ولس الك�ل قب�ل كتبھ�ا فق�د . الس�ارة البش�ارة أو الس�ار الخبر اNنجيل معناه

 ويرج�ع، تس�الونيكي أھ�ل إل�ى بھم�ا بع�ث متواليتين رسالتين ضمن الرسول
 ھ��اتين ومث��ل، المس��يح ص��عود بع��د ٢٣و ٢٢ س��نة ب��ين م��ا إل��ى تاريخھم��ا

 نتمس�ك الت�ي المب�ادئ ك�ل ف�ي التعليم وحدة في بولس رسائل بقية لتينالرسا
  .اليوم إلى بھا

�ت، ك�اد أو للمس�يح المعاصر الجيل مضى لما لكن Qإل�ى الحاج�ة مس 
 ا�جي��ال وإف��ادة، الط��وارئ م��ن حقائق��ه لص��ون ا�س��فار ف��ي اNنجي��ل ت��دوين
 المسيح رسل من المھمة ھذه لتنفيذ اختار من القدوس H روح فألھم، اaتية

 خ��راب قب��ل بش��ارته م��رقس الق��ديس أو#ً  فكت��ب، م��نھم الق��ريبين ورفق��ائھم
 مدينة في ٦٦و ٦٥ سنة بين ما أنه بعضھم وظن .للميIد ٧٠ سنة أورشليم
 وك��ان ا�ول��ين تIمذت��ه وأح��د المس��يح لرس��لا رفيق�� م��رقس وك��ان .رومي��ة
  بأنه عنه ومعروفاً  ا�ولى الكنائس في مشھوراً 
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 ومعلوم��ات الشخص��ية معلومات��ه عل��ى بن��اءً  بش��ارته فكت��ب، رسبط�� تلمي��ذ
 يكون عساه بما وذّكره الخطأ من عصمه القدوس H روح أن غير، بطرس

   .يكتب # وما ا�خبار تلك في يكتب ما وألھمه، نسيه
 لوقا وكتبھا .للميIد ٧٠ سنة قبل بشارته المسيح رسول متى وكتب

 بل�غ حينم�ا أي ١٠٠و ٩٠ س�نة ب�ين ما ايوحن وكتبھا، ٧٠و ٦٠ سنة بين ما
، المس�يح لرس�ل بش�ارتين أي�دينا بين أن والحاصل الشيخوخة سن العمر من

 وم�ن - م�رقس بش�ارة وھما لرفقائھما وبشارتين، ويوحنا متى بشارتا وھما
 .الرس�ول ب�ولس رفي�ق لوق�ا وبش�ارة - بط�رس إمIء من تكون أن المحتمل

 م�ا ك�ل ع�ن بالت�دقيق واس�تعلم فح�ص إنه كتابه فاتحة في يقول ا�خير وھذا
 بش�ارته م�ن ا�ولين ا�صحاحين أن فيه شك #ا ومم .العين شھود من كتب

   .مريم العذراء شھادة حسب كتبھما
 موحى الكتب ھذه أن على يدل # كله ھذا إن معترض يقول وربما

 يتص���وره ال���ذي ك���الوحي بھ���ا م���وحى ليس���ت، نع���م:  فأجي���ب، H م���ن بھ���ا
 م�ن المحف�وظ الل�وح ف�ي مكتوباً  كان أنه من القرآن عن ويروونه المسلمون

 عل�ى جبري�ل أم�Iه ث�م، الق�در ليلة في الدنيا سماء إلى ونزل العالم خلق قبل
ق��اً  محم��د Qمعاش��ر لن��ا يظھ��ر كھ��ذا وحي��اً  إن .وا�ح��وال الوق��ائع حس��ب مفر 

   أن على دليل يقم لم أنه عن فضIً  بالجيد ليس أنه المسحيين



 ١١١

 مص��ادر كت��اب ف��ي مثب��وت ھ��و كم��ا - ال��وحي ھ��ذا مث��ل ب��ه م��وحى نالق��رآ
ً  أن فرضنا إن والتفكير النقد وعلماء ويقول . - اNسIم  في ُكتب مقدساً  كتابا
 أن على الدليل نقيم أن يمكننا فI الكيفية ھذه على ا�رض إلى ونزل السماء

 ت��وراتيال ال��وحي وأم��ا .بھ��ا ص��لة ل��ه أن و# الس��ماء ف��ي ُكت��ب الكت��اب ذل��ك
 ي��د عل��ى ا�م��ور م��ن أم��راً  لعب��اده يعل��ن أن أراد إذا H أن فھ��و واNنجيل��ي

 وذاك��رتھم وأذھ��انھم عق��ولھم يس��تخدم ب��ل، ص��ماء ك��آ#ت يتخ��ذھم # أنبيائ��ه
   . - ١٣: ١٦ يوحنا - وحياً  فيكون، يكتبونه ما في وأرواحھم وذكاءھم

 إخوانن���ا أذھ��ان عل���ى تش��وش الت���ي المس��ائل بع���ض ھن��ا ولنش��رح
 أي�دي ب�ين ال�ذي اNنجي�ل إن بعض�ھم يقول .اNنجيل حقيقة فھم في المسلمين

 �نن�ا المس�يح عل�ى أُن�زل ال�ذي الحقيق�ي اNنجي�ل ھ�و ل�يس الي�وم المسيحيين
 .طويل��ة بم��دة المس��يح ص��عود بع��د إ# ُتكت��ب ل��م أناجي��ل أربع��ة عن��دھم ن��رى
 صحته في يطعن # طويلة بمدة المسيح صعود بعد اNنجيل كتابة إن فنقول

 ف�ي ورد كم�ا - محم�د حي�اة بع�د جم�ع كونه القرآن، صحة في يطعن # كما
 عن��دناك��ون  وأم��ا . - المعتب��رة والمؤلف��ات ١٩٣ حيفةص�� المص��ابيح مش��كاة
 وإن إنجي�ل كلم�ة ا�ن واح�د إنجيIً  عندنا فإن، بحق ليس فھو أناجيل أربعة
   العھد أسفار لبعض اسما اسُتعملت كانت



 ١١٢

 يوناني�ة كلم�ة ع�ن معدول�ة �نھا، مفرحة بشارة أو سار خبر فمعناھا الجديد
 قلم��ا المس��لمين إخوانن��ا لك��ن .بالض��بط المعن��ى ھ��ذا وتفي��د لفظ��اً  لھ��ا مجانس��ة
  .المعنى لھذا يفطنون

 H محب�ة إع�Iن وزب�دتھا الجدي�د العھ�د أس�فار خIص�ة كان�ت ولما
 وھ�ذا، خطاي�اھم م�ن ليخلّص�ھم المس�يح يس�وع لھ�م أرس�ل أنه بحيث، للبشر
 . إنجي�ل المعرب�ة اليونانية بالعبارة أو الجديد العھد به فُدعي، جداً  سار خبر

 ومرقس متى به كرز واحد إنجيل بل، كثيرة أناجيل تكون #ا#عتبار  وبھذا
 اNنجيل وأما، المتعددون ھم فالكارزون .الخ وبطرس وبولس ويوحنا ولوقا
 الت�ي ا#رب�ع البش�ائر نجد انياليون ا�صل وبمراجعة .متعدد غير واحد فھو
، ق��دمناه ال��ذي الش��رح تط��ابق بكيفي��ة مس��ماة الجدي��د العھ��د أس��فار ص��در ف��ي

 مس��ماة الثاني��ة والبش��ارة مت��ى كتب��ه كم��ا المس��يح إنجي��ل مس��ماة مت��ى فبش��ارة
 عل�ى اتفق�وا با#ختص�ار حب�اً  وإنم�ا .وھك�ذا م�رقس كتب�ه كم�ا المسيح إنجيل

 أي - ا�عم�ال سفر ا�ربع البشائر عدوب .الحاضرة ا�سماء بحسب تسميتھا
 م�ن كثي�رة أق�اليم ف�ي باNنجي�ل كرزوا الرسل أن وخIصته - الرسل أعمال
 # قليل�ة بأي�ام المس�يح ص�عود بع�د بالكرازة وبدأوا، وا�مم اليھود بين العالم

 ١ مرقس - المسيح نفس ھو باNنجيل ا�ول والكارز .ا�صابع عدد تتجاوز
:١٥   



 ١١٣

، المسيح على نزل اNنجيل يكون ا#عتبار وبھذا - ١: ٢٠ قاولو ١٠: ١٣و
 قول�ه ذل�ك وعل�ى، H ع�ن اNنجي�ل أي رسالته تلقى بأنه نفسه عن شھد وقد

َتهُ  أَنQ  أَْعلَمُ  َوأََنا" Qةٌ  َحَياةٌ  ِھيَ  َوِصي Qمُ  َفَم�ا. أََبِدي�Qبُ  لِ�ي َق�الَ  َفَكَم�ا، ِب�هِ  أََن�ا أََتَكلaْا 
  . ٤٩: ١٢و ٢٨: ٨ يوحنا وقارن ٥٠: ١٢ يوحنا - "أََتَكلQمُ  ھَكَذا

 بع�د إ# ال�وحي دائ�رة ض�من ُتقب�ل فل�م الجديد العھد أسفار بقية وأما
 س�ھواً  معھ�ا ينطوي أن خشية، الكافية وا�سانيد الدقيق والتحري ا#ستفسار
 للظ��روف مراع��اة ط��ويIً  زمن��اً  المھم��ة ھ��ذه واس��تغرقت .أخ��رى مص��نفات
 رس��ائل ك��ان منھ��ا ال��بعض أن مث��ل، ا�س��فار بتل��ك أحاط��ت الت��ي الص��عبة

 إل��ى والثاني��ة ا�ول��ى الرس��ول ب��ولس كرس��الة، معين��ين �ف��راد خصوص��ية
 وال�بعض .والثالث�ة الثاني�ة يوحن�ا ورس�الة، وفليم�ون تيطس وإلى تيموثاوس

 مؤلف��ات م��ن علمن��ا أنن��ا إ#، معين��ة كن��ائس إل��ى كرس��ائل أو#ً  ُبع��ث اaخ��ر
 من وحي أنھا اعتمادھا وصار ُعرفت ا�ربع البشائر أن ا�ولين المسيحيين

H إحص��اء الوج��وه بع��ض م��ن ت��م وق��د .م ١٣٠ س��نة إل��ى ٧٠ س��نة ب��ين م��ا 
 بالق���انون اNحص���اء ھ���ذا وُس���مي م ١٧٠ س���نة ف���ي الجدي���د العھ���د أس���فار

 عدا ما اليوم المتداولة الجديد العھد أسفار كل على اشتمل وقد، الموراتوري
   الثانية والرسالة، الرسول يعقوب رسالة



 ١١٤

 الق�انون ھذا أبطلوا التحري وبعد .العبرانيين إلى والرسالة الرسول لبطرس
 الرسائل ھذه يتضمن .تدقيق بأكثر الضبط فيه تحروا جديداً  إحصاءً  وعملوا

 وجودھ�ا ف�ي مش�كوكاً  كان�ت لبط�رس الثاني�ة الرس�الة بأن اNشارة مع أيضاً 
  . ا�ولى ا#حصاءات ضمن

 تل�ك ف�ي عليھ�ا والحص�ول الكت�ب كتاب�ة أن بالمIحظة رالجدي ومن
 ل��و ذل��ك وع��دا، الثقيل��ة والنفق��ات بالمص��اعب محفوف��اً  ك��ان الغ��ابرة الق��رون

 الكبي���ر اليون���اني ب���الحرف الي���د بخ���ط المكتوب���ة العھ���دين أس���فار أُحص���يت
 ھ�ذه كل ومع .كثيرة مجلدات بل فقط كبيراً  مجلداً  بلغت لما حينئذ المستعمل
 من كثيرين يدي بين مجموعة المقدس الكتاب أسفار توجد نتكا المصاعب
 س�نة ُعق�د الذي #ودكية مجمع وفي .العالم من مختلفة جھات في المسيحيين

 وعش�رين اثن�ين ض�من الق�ديم العھ�د أس�فار أحص�ى أن�ه ذكرنا الذي م ٣٦٣
 اaن عليھ�ا ھ�ي الت�ي الحال�ة على الجديد العھد أسفار أيضاً  أحصى قد سفراً 

 . - يومئ�ذ - تقبل�ه ل�ما وبعضھ قبلته الكنائس بعض �ن، الرؤيا سفر اعد ما
 المتداول�ة ا�س�فار ك�ل أق�روا م ٣٩٧ س�نة اجتمع الذي قرطجنة مجمع وفي
 ف�ي ُتقرأ أن ينبغي ا�سفار ھذه بأن آبائنا من قِبْلنا البيان بھذا مشفوعة اليوم

  . الكنائس
   فقدكما مر  يدالجد العھد �سفار المجمعية ا#حصاءات وعدا
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 متح�ّرين، للم�يIد ا�ول�ى الق�رون من�ذ المس�يحيين الكت�اب مش�اھير أحصاھا
 وأثناسيوس م ٢٥٣ سنة مات الذي أوريجانوس منھم، الخصوصية أبحاثھم
 ف��ي أجمع��وا وكلھ��م .ها ل��معاص��ر وك��ان وأيس��يبوس ٣٧٣ س��نة م��ات ال��ذي

 .المج�امع رتھ�اقر كما الجديد العھد أسفار قانونية على الخصوصية أبحاثھم
 ل�م المس�يحيين بع�ض إن:  المIحظ�ة بھ�ذه إحص�ائه عل�ى إيس�يبوس بويعقّ 

 و# لبط��رس الثاني��ة الرس��الة و# يھ��وذا رس��الة و# يعق��وب رس��الة يق��رروا
 ال��دقيق التح��ري بع��د لك��ن، الرؤي��ا س��فر و# والثالث��ة الثاني��ة يوحن��ا رس��التي
 بع�د الجديد العھد أسفار ضمن قبولھا ويجب قانونية ا�سفار ھذه بأن اقتنعنا
  . H وحي أنھا القوي التأكد

 تق�رر حت�ى للم�يIد ا�ول�ى القرون ا�ربعة تمض لم تقدم ما وعلى
 وس�ورية فلس�طين ف�ي الراھن�ة حالت�ه عل�ى الجديد العھد أسفار اعتماد نھائياً 

 ل�ذي ينبغ�ي # ھن�ا وم�ن .أفريقي�ا وش�مال وإيطاليا الصغرى وآسيا وقبرص
 بتمامه موجوداً  كان اليوم المتداول المقدس الكتاب بأن يرتاب أن سليم عقل

 ف��ي المس��توطنين المس��يحيين ب��ين محم��د عص��ر ف��ي الحاض��ر ش��كله وعل��ى
 تع�ارف الت�ي ا�ق�اليم م�ن وغيرھ�ا والحبشة ومصر وسوريا العرب جزيرة
  .بشعوبھا محمد

   محمد عصر بعد المقدس الكتاب انقرض يقول ربما قائلول
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ً  ونالمسيحيوصنف   ھذه أن فنجيب . الخ ا�ول الكتاب باسم دعوه آخر كتابا
 انق�رض ق�د ال�دنيا نس�خه م�Sت بع�دما الق�رآن أن ي�ّدعي م�ن بمثابة الدعوى
ً  المسلمون وكتب  ك�ل إ# ي�دعيھا # ال�دعوى فھ�ذه، باس�مه وسموه آخر كتابا
 وح�دة وج�ود عل�ى القاطع�ة الب�راھين م�ن أن�ه عليھا نجيب ذلك ومع .جاھل
 اللغ�ة ف�ي بالي�د المخطوط�ة القديم�ة النس�خ وبع�ده محم�د قبل المقدس بالكتا

 الت��ي واللغ��ة، الجدي��د العھ��د أس��فار �كث��ر ا�ص��لية اللغ��ة وھ��ي، اليوناني��ة
  .السبعينية الترجمة أي القديم للعھد ترجمة أقدم ھي إليھا ُترجمت

 مصر في ُوجدت التي النسخة ھي اليوم موجود عبراني متن وأقدم
 ٢٠ خ�روج - ف�ي ال�وارد العبران�ي والق�انون العش�ر الوص�ايا ل�ىع وتشتمل

 قب��ل أي للم��يIد ٢٥٠و ٢٢٠ ب��ين م��ا كتب��ت وق��د - ٩-٤: ٦ وتثني��ة ١٧-٢:
 النس�خة ھ�ي الي�وم عن�دنا وأق�دمھا الق�ديم للعھ�د نسخة وأكبر .بقرون الھجرة
 س�نة ب�ين م�ا وُكتبت، البريطاني المتحف في محفوظة ٤٤٤٥ نمرة الشرقية

 س�نة مؤرخ�ة وھ�ي بطرسبرج سان نسخة ا�قدمية في ويليھا .٨٥٠و ٨٢٠
 الناس�خ وذك�ر، بكثير منھما أقدم نسخ عن منقولتان النسختان وھاتان .٩١٦
   زكوت وروى موخا ونسخة حليل نسخة وھما منھا اثنتين اسم
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 منھ�ا جزئين رأى وأنه .م ٥٩٧ سنة ُكتبت حليل نسخة أن اليھودي المؤرخ
ص�موئيل ا�ول والث�اني، مل�وك ، قض�اة، يش�وع �س�فارا ھذه على يشتمIن

، عوب�ديا، ع�اموس، يوئي�ل، ھوش�ع، حزقي�الا�ول والثاني، إش�عيا، إرمي�ا، 
 نس�خة وأم�ا .ومIخ�ي زكري�ا، حجي، صفنيا، حبقوق، ناحوم، ميخا، يونان
 إح�دى أن ا�ق�ل عل�ى ب�د و#، ا�خ�رى النسخة من أقدمية أقل فليست موخا
 اليھ��ود تعليق��ات وم��ن .محم��د عص��ر ف��ي موج��ودة ن��تكا النس��ختين ھ��اتين
 وعن�دنا، أيدينا بين التي القديم العھد لنسخة موافقتين كانتا أنھما نعلم عليھما

  .منھا أقدم عبرانية نسخ عن منقولة كثيرة نسخ
 ب�ه يجي�ب بم�ا نجي�ب .القديم�ة العبراني�ة للنس�خ ج�رى ماذا قيل وإن

 ف�ي تحف�ظ ا#س�تعمال كث�رة م�ن س�خةالن تبلى كانت عندما أنه وھو:  اليھود
 يخش�ون ا�حي�ان وبع�ض .معه دفنوھا مشھور رباني مات إذا حتى الخزانة
 ي��دنس ع��ارض يلحقھ��ا أو بأق��دام وُت��داس الزم��ان ط��ول م��ع ُتھم��ل أن عليھ��ا
  .بالحريق عليھا فُيجِھزون، عندھم حرام وھذا ورقھا

 الترجم��ةب الش��ھيرة اليوناني��ة الترجم��ة ف��ي الق��ديم العھ��د نس��خ وأم��ا
   قبلھا من العبراني ا�صل وجود على وجودھا يدل الذي السبعينية



 ١١٨

  :أشھرھا وھاك عديدة بسنين الھجرة قبل كلھا ُكتبت وقد، كثير منھا فعندنا
 القرن بداية في أو الرابع القرن في ُكتبت السينائية النسخة )١(
  الخامس

  بدايته في وربما الرابع القرن في كتبت الفاتيكانية النسخة )٢(
 الخامس القرن نصف بين فيما كتبت اNسكندارنية النسخة) ٣(

  ونھايته
  السادس أو الخامس القرن في كتبت القطونية النسخة )٤(
  الخامس القرن نصف في كتبت ا�مبروسانية النسخة )٥(

 وإذا، عص�ره وف�ي محم�د عص�ر قب�ل م�ن وج�دت النس�خ ھ�ذه وكل
 المتداول�ة النس�خ تض�اھي النس�خ ھ�ذه كان�ت إذا ھ�ل يتحرى أن الباحث أراد
   .بتلك ھذه ويقارن الشھيرة أوروبا مكاتب يزور أن إ# عليه فما

 ھ�ذه ع�ن طبع�ت الي�وم المس�تعملة اليوناني�ة الق�ديم العھ�د نسخة وإن
 و# فرق يوجد لم العبراني ا�صل مع وبمراجعتھا، المذكورة القديمة النسخ

 المت��رجمين أن مث��ل، ج��داً  بس��يط تالق��راءا ف��ي اخ��تIف إ# واح��د تعل��يم ف��ي
 على الحاضرة النسخ وبمراجعة .الفھم على صعبة كلمة ترجمة في أخطأوا
   اaباء بعض أعمار في إ# فرق يوجد # السبعينية الترجمة



 ١١٩

 ولك���ن .التك���وين س���فر م���ن ١٠و ٥ أص���حاحي ف���ي الم���ذكورين ا�ول���ين
  .ءشي أدنى في الكتاب جوھر تمس # القراءة في ا#ختIفات

 اليوناني�ة النس�خ فتعززھ�ا المتداول�ة اليونانية الجديد العھد نسخ وأما
 رحم�ة #عت�راض مح�ل و# .ورق عل�ى # رقوق على كتبت وقد .ا�صلية

H أل�ف إل�ى والح�روف القرط�اس بق�اء إن يق�ال إذ الحيثي�ة ھ�ذه من الھندي 
 عل�ى كتاب�ات مص�ر ف�ي ُوج�د أن�ه إ# ع�ادة مس�تبعد أزي�د أو سنة وأربعماية

 عن�د معل�وم ھ�و كم�ا س�نة وثمانماي�ة أل�ف إل�ى تاريخھ�ا يرج�ع البردي ورق
  .اaثار رجال

 المتض��منة النس��خ م��ن كثي��راً  إن فنق��ول، في��ه نح��ن م��ا إل��ى ولنرج��ع
 الجدي��د العھ��د أس��فار أيض��اً  تتض��من الق��ديم العھ��د �س��فار اليوناني��ة للترجم��ة
 ف��ي وتوج��د، س��ابقاً  رةالم��ذكو الس��ينائية النس��خة - أو#ً  - اليون��اني با�ص��ل
 الفاتيكاني�ة النس�خة - ثاني�اً  - بطرس�برج س�ان ين�ةبمد ا�مبراطوري المتحف

 اNس�كندرانية النس�خة - ثالث�اً  - الفاتيك�ان - رومي�ة باب�ا مكتب�ة في المحفوظة
 رابع�اً  - مواض�عھا ف�ي فراجعھا تواريخھا ذكرنا وقد، لندن متحف في وھي

 م��دائن إح��دى س��وھاج بق��رب ق��ديم ردي�� ف��ي اكتش��فوا ١٩٠٧ س��نة ف��ي أن��ه -
 إل�ى تاريخھ�ا يرج�ع الت�ي القديمة النسخ من أجزاء أربعة على مصر صعيد
   السادس القرن أو ا#حتمال باب من الرابع القرن
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 س��فر عل��ى وآخ��ر ويش��وع التثني��ة س��فر عل��ى منھ��ا واح��د يش��تمل بالتأكي��د
 م��ن ط��عق عل��ى وا�خي��ر ا�رب��ع البش��ائر عل��ى الثال��ث ويش��تمل .المزامي��ر

 ف��ي محفوظ��ة وكان��ت البيزاني��ة النس��خة - خامس��ا - الرس��ول ب��ولس رس��ائل
 النس�خة - سادس�اً  - السادس القرن بداية في وكتبت بانكلترة كمبردج جامعة

 المتح��ف ف��ي الي��وم وھ��ي، الخ��امس الق��رن أوائ��ل ف��ي كتب��ت وق��د ا�فرايمي��ة
  .بباريس ا�ھلي

 أج��زاء عل��ى تش��تمل ص��غيرة نس��خ توج��د الكبي��رة النس��خ ھ��ذه وع��دا
 نس�خة عھ�داً  أق�دمھا وم�ن، اليون�اني با�صل الجديد العھد أسفار من متفرقة

، البھنس�ا أط�Iل ف�ي ح�ديثاً  اكُتش�فت الب�ردي م�ن واحدة شقة على مخطوطة
 يوحن�ا إنجي�ل م�ن العش�رين وا�ص�حاح ا�ول ا�ص�حاح على تشتمل وھي

 محم��د لقب�� أخ��رى بعب��ارة أو ميIدي��ة ٣٠٠و ٢٠٠ س��نة ب��ين م��ا وُكَ◌تب��ت
 اعتب�ار ل�ه المص�ري ب�القطر الح�ديث ا#كتش�اف وھذا .سنة ٢٧٠ من بأكثر
، الموق��ف ھ��ذا ف��ي إليھ��ا نرم��ي الت��ي الخصوص��ية وجھتن��ا حي��ث م��ن ممت��از
 ف��ي ُدفنت��ا ق��د والبھنس��ا بس��وھاج اكُتش��فتا اللت��ين النس��ختين ھ��اتين أن بمعن��ى

 م�ن ئ�اتبم الھجرة قبل إسIمية بIداً  بعد فيما صارت التي مصر صحاري
 أحد يقدر # .عليھما عثروا حتى ا�يام ھذه إلى التراب تحت وبقيتا، السنين
  إنھما تعصبه درجة بلغت مھما يدعي



 ١٢١

  .بعده أو محمد أيام في محرفتان أو القرآن نزول بعد مزورتان
 ب��ين م��ا اليون��اني با�ص��ل الجدي��د للعھ��د القديم��ة النس��خ ع��دد ويبل��غ

 دقيق�اً  فحص�اً  كلھ�ا فُحص�ت، نس�خة ٣٨٩٩ ،منھ�ا ولج�زء، وكلھا لھا جامعة
 نس�خ وتوج�د .الIھ�وت عل�م طلب�ة عل�ى مواض�عھا معرفة لتسھيلا ونمروھ
  .نسخة ألفي عن تقل # منمرة غير أخرى

 بن�ا يحس�ن اليوناني با�صل الجديد العھد نسخ على تكلمنا أننا وبما
 قب�ل م�ن مت�رجم بعض�ھا وأن س�يما #، المترجم�ة نس�خه عن أيضاً  نتكلم أن

 عل�ى ويبل�غ الس�ريانية باشيطا عن منقول ھو ما منھا، طويل بزمان الھجرة
 نس��خة ثIث��ون عنھ��ا ونق��ل، الخ��امس الق��رن ف��ي مؤرخ��ة نس��خ عش��ر ا�ق��ل

 ترجمات إلى أشرنا القديم العھد عن كIمنا وفي .السادس القرن في مؤرخة
 غت�هكل بھ�ا ال�تكلم يحس�ن م�ن ا�رض وج�ه عل�ى ل�يس الت�ي القديم�ة باللغات
، اaث�ار مت�احف ف�ي محف�وظ والكل .الجديد العھد ترجمات وكذلك، ا�صلية
 واح�دة ترجم�ة إ# الس�نين بمئ�ات محم�د عص�ر قب�ل ما إلى تاريخھا ويرجع
  .ذكرھا وسيأتي ھجرته قبل ولكن عصره في كتبت

 الترجم��ات م��ن كثي��رة نس��خ الي��وم يوج��د إن��ه نق��ول ذل��ك ولتفص��يل
   بين ما ترجمت - باشيطا - أشھرھا السريانية غةالل إلى الجديد للعھد القديمة



 ١٢٢

 م ٥٠٨ س�نة تم�ت الس�ريانية سكف�يل ونس�خة، للم�يIد والثال�ث الث�اني القرن
 س�ريانية أخ�رى ترجم�ات ھ�ذه ع�دا ووج�د .٦١٦ سنة الھرقلي توما ونقحھا

، بق��ي منھ��ا نس��ختان أص��ليتان وھم��ا نس��خة الكارتوني��ة والس��ينائية الس��ريانية
 أن ھ�و ق�ديماً  الجدي�د للعھ�د الس�ريانية الترجم�ات ھ�ذه ودوج� على يدل ومما

 ترجمته وعندنا ا�ربعة البشيرين اتفاق صّنف م ١١٠ سنة المولود طاطيان
 اب��ن ت��رجم الس��ريانية وع��ن .طفي��ف اخ��تIف م��ع والIتيني��ة ا�رمني��ة باللغ�ة

 - ذل�ك ومعنى دياطسرون ُتسمى عربية نسخة ١٠٤٣ سنة المتوفي الطبيب
 م��ن الجدي��د العھ��د ترجم��ة م��ن قطع��اً  ح��ديثاً  واكتش��فوا . - ش��يرينالب اتف��اق

 ھ��ذه وكتب��ت، المس��يح عھ��د ف��ي كان��ت الت��ي فلس��طين س��ريانية إل��ى اليون��اني
 وُتس�مى م ٦٠٠ س�نة نس�خة ث�م، قبل�ه يك�ن ل�م إن الراب�ع الق�رن في الترجمة
 أعم��ال وس��فر ا�رب��ع البش��ائر م��ن أج��زاء عل��ى وتش��تمل كليم��اكوس نس��خة
  .الرسول بولس لورسائ الرسل

 أغس�طينوس ذل�ك يق�رر كما قديماً  الIتينية إلى الجديد العھد وُترجم
 في حدھا تبلغ لم ا�حيان بعض في ترجمات ُوجدت:  ا�خير قال .وجيروم
 القديمة الIتينية الترجمة كلھا وأضبطھا .المترجمين جھل من وذلك الصحة
  وجوب رأى لكذ ومع، للميIد الثاني القرن إلى تاريخھا ويرجع
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 العھ�د فت�رجم، الش�عب حاج�ة لس�د تل�ك م�ن ض�بطاً  أكثر تكون ترجمة إيجاد
 العامي��ة الترجم��ة وُتس��مى م ٣٨٥و ٣٨٣ س��نة ب��ين م��ا الIتيني��ة إل��ى الجدي��د
 العامي��ة الترجم��ة ع��ن مخطوط��ة نس��خة آ#ف ثماني��ة ا�ق��ل عل��ى وتوج��د

 ل��ىإ الخ��امس ف��ي وبعض��ھا الراب��ع الق��رن ف��ي م��ؤرخ بعض��ھا، الم��ذكورة
  فتأمل .محمد زمان قبل تم كله وھذا .السادس

 ف�ي القبطية اللغة إلى ُترجم القديم العھد أن مضى ما في ذكرنا وقد
 فالترجم��ة، ك��ذلك ُت��رجم الجدي��د العھ��د إن نق��ول وھن��ا، الثIث��ة اص��طIحاتھا

 ف�ي تم�ت الص�عيدية والترجم�ة، والراب�ع الثالث القرن بين ما تمت البحيرية
 لھج��ات ثIث��ة إل��ى انقس��مت فكان��ت البش��مورية اللھج��ة م��اوأ .الت��اريخ ذل��ك

 ت��رجم ھ��ذه م��ن واح��دة ك��ل وإل��ى، الوس��طى وا�ق��اليم وا�خميمي��ة الفيومي��ة
 القبطي���ة الترجم���ة جميع���اً  وأق���دمھا كلھ���ا أو الجدي���د العھ���د أس���فار بع���ض

  .والخامس الرابع القرن إلى ترجع ا�صلية ونسخھا، الصعيدية
 أص�لية نس�خة وأقدمھا م ٣٦٠ سنة ونح ترجمت القوطية والترجمة

  .السادس أو الخامس القرن في إما كتبت لھا
 ا�ص���لية النس���خ ع���دا حجتن���ا Nقام���ة أخ���رى وس���ائل نتخ���ذ وھن���ا

 إن فنق��ول .فص�لناھا الت�ي والجدي�د الق�ديم العھ�د �س�فار القديم�ة والترجم�ات
   عين ھو الحاضر العصر في المقدس كتابنا



 ١٢٤

 ف��ي عن��ه ُنقل��ت الت��ي ا#قتباس��ات م��ن وذل��ك ،محم��د قب��ل ك��ان ال��ذي الكت��اب
 وس��رياني و#تين��ي يون��اني مختلف��ة لغ��ات ف��ي الق��دماء المس��يحيين مؤلف��ات
 ض�اع ل�و بحي�ث، ج�داً  كثيرة كتابية آيات وردت المؤلفات ھذه ففي .وقبطي
 قياس�اً  ال�دليل ھ�ذا واعتب�ر .ا#قتباس�ات ھذه من ثانية ُيجمع العالم من الكتاب

 إن مبالغين ولسنا، منه كثيرة آيات المسلمين مؤلفات في رت ألم .القرآن على
 التفاس��ير ف��ي ال��واردة ا#قتباس��ات م��ن ُيع��اد، الي��وم الق��رآن ض��اع إن��ه قلن��ا

 أكث�ر نق�ل ل�م إن ھ�ذا ومثل .الكثيرين الحفظة وصدور اNسIمية والمؤلفات
 ال�وثنيين مؤلف�ات في أن ذلك من وأغرب .المسيحيين مؤلفات في يوجد منه
 سلس�وس كت�اَبي مث�ل، المقدس الكتاب من مقتبسة بقليلة ليست أقوال دماءالق

 مؤلف�ات ف�ي ال�واردة الصريحة ا#قتباسات وعدا .الكافر وجوليان فورفيري
 حق��ائق المطابق��ة تم��ام يط��ابق م��ا مض��امينھا م��ن يؤخ��ذ الق��دماء المس��يحيين

 ىإل� وص�عوده وقيامت�ه وموت�ه المس�يح أعم�ال مث�ل، اaن المع�روف الكتاب
  .مما ھو مشروح في محIته ذلك غير إلى الفداء ومثل، السماء

 يمكنن��ا بص��دده نح��ن م��ا تثب��ت وتل��ك ھ��ذه ع��دا أخ��رى أدل��ة وعن��دنا
 مسيحيي من كثيرين قبور اكُتشفت روما مدينة ففي، ا�ثرية با�دلة تسميتھا
   منقوش ا�رض تحت سراديب في للمسيح ا�ولى القرون
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 الت�ي بالعقائد يؤمنون المسيحيين ھؤ#ء إن نھام يؤخذ وصور كتابات عليھا
 معان��د ك��ل Nقن��اع كفاي��ة الق��در ھ��ذا ف��ي وأظ��ن .اaن اNنجي��ل إياھ��ا يعلمن��ا
 قب�ل م�ن ونقاوتھ�ا بتمامھ�ا محفوظ�ة والق�ديم الجديد العھد أسفار بأن ومكابر
 ا�س�فار ھ�ذه وأن .يحت�رم وإياھ�ا يش�ھد ولھ�ا يقتبس منھا الذي محمد عصر

 بھا موحى أسفار أنھا تبّين والمسيحيين اليھود أيدي بين داولج في ُمحصاة
 #، وترجماتھ�ا ا�ص�لية بمتونھ�ا وجدي�دھا قديمھا واحد نص وكلھا، H من

  .موضعه في ذلك إلى أشرنا كما القراءات في اختIف إ# بينھا يوجد
 عم�ا الكت�اب أھ�ل يس�أل أن محم�داً  القرآن يأمر عندما ذلك أجل من

 يقص��د أن��ه ويتأك��دوا يفھم��وا أن المس��لمين عل��ى يج��ب التع��اليم نم�� في��ه ج��اء
 أي�دي ب�ين الموج�ودة المقدس�ة ا�سفار ھو �نه، اaن أيدينا بين الذي الكتاب
 أن ا�ول الفص�ل ف�ي رأين�ا وق�د .غي�ر # الع�الم ك�ل ف�ي والمسيحيين اليھود
 لت�وراةا وھ�ي، الكت�اب لھذا الرئيسية ا�قسام كثيرة مواضع في يذكر القرآن

 فيس�ميھا، الكرام�ة مرات�ب أعل�ى إل�ى ويرفعھ�ا، واNنجيل وا�نبياء والزبور
كر الفرق�ان وت�ارة H وكت�اب H كIم تارة jالع�ذاب أن�واع بأش�د ويھ�دد وال�ذ 
 ليك�ون ن�زل إن�ه الق�رآن ويق�ول - ٧٠: ٤٠ المؤمن سورة - بھا كذبوا الذين

  عليه مھيمناً 
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 ب��نفس كإيم��انھم بھ��ا يؤمن��وا أن المس��لمين وي��أمر) ٥١: ٥ المائ��دة س��ورة(
  .  ٨٤: ٣ عمران آل وسورة ١٣٦: ٢ البقرة سورة - القرآن

 H كت��اب ھ��و المق��دس كتابن��ا إن القاطع��ة با�دل��ة ثب��ت ق��د أن��ه وبم��ا
 ال�رحمن H يف�تح أن عس�ى ودع�اء ب�احترام تط�العوه أن حتم�اً  عليكم فيجب
 �ول�ي وذك�رى ھ�دى الق�رآن وص�فه كم�ا ت�روه حت�ى لفھم�ه أذھانكم الرحيم
 . ا�لباب

�$%���$%��  ()����()����  
 

 يعتريھا تحريف # قبل محمد و# بعده لم والجديد القديم العھد أسفارفي أن 

  
 كIم القرآن في معدود المقدس الكتاب أن الماضي الفصل في رأينا

H م أن أيض��اً  الق��رآن م��ن موض��ع م��ن أكث��ر ف��ي ورأين��اIك�� H قاب��ل غي��ر 
 النتيج��ة كان��ت ص��حيحتين المق��دمتان ھات��ان كان��ت ف��إذا, تغيي��روال للتب��ديل
  .بعده و# محمد قبل # المقدس الكتاب تحريف عدم ھي ضرورة

 م��اذا لن��رى الق��رآن تص��ف[ح إل��ى بن��ا تؤدي��ان المق��دمتين ھ��اتين أن إ#
 بأنھم العلم مع المعتبرون المفسرون أقواله فسر وكيف الصدد ھذا في يقول

 ال�ذي العام الرأي يؤيدون # وإنما المسألة ھذه في واحد رأي على يتفقوا لم
  .المسلمين جھال عند ُوضع



 ١٢٧

 ِكَت�ابِ  ِم�نْ  إِلَْي�كَ  أُوِح�يَ  َم�ا ْت�لُ  َوا" ٢٧: ١٨ الكھ�ف سورة في ورد
لَ  #َ  َربjكَ  jقول�ه ولك�ن الق�رآن إلى تشير كتاب كلمة أن شك # "ِلَِكلَِماِته ُمَبد - 

 مب�دل يك�ون # علي�ه وبن�اءً , H ك�Iم �ن�ه مق�دسال الكت�اب تش�مل - لكلماته
  :  قال البيضاوي تفسير وھاك, المقدس الكتاب لكلمات

  اھـ)غيره تغييرھا أو تبديلھا على يقدر أحد #" (لكلماته مبدل #"
 ق����ال "Hِ  لَِكلَِم����اتِ  َتْب����ِديلَ  #َ " ٦٤: ١٠ ي����ونس س����ورة ف����ي وورد

 س��ورة ف��ي وورد,  لمواعي��ده Iفاخ�� و# �قوال��ه تغيي��ر # أي البيض��اوي
 أخ�رى م�رة وج�اءت - H لكلم�ات مب�دل # - عينھ�ا العب�ارة ٣٤: ٦ ا�نعام

 المق�دس الكت�اب أن ا�خيرة اaية على البيضاوي ذكر قد نعم .١١٥ آية في
 ف�ي س�ترى كما المسلمين عامة يقوله الذي التحريف يقصد لم ولكن محرف

  .بعد ما
 الوق�ت ف�ي اقتنعوا المسألة ھذه الھند في المسلمين علماء فحص لما

 فھم حسب محرفة و# بمغيرة و# بمبدلة ليست العھدين أسفار بأن الحاضر
 ف�ي �ن�ه ال�رازي ال�دين فخ�ر اNم�ام تفس�ير على آراءھم بنو ولعلھم, العامة

 إدخ���ال يمك���ن كي���ف يس���أل معترض���اً  يجي���ب ٧٨: ٣ عم���ران آل تفس���يره
  أن  فيجب الناس بين العظيمة شھرتھا مع التوراة في التحريف



 ١٢٨

 ھذا صدر لعله:  التخمين سبيل على أو#ً  نتأمل في الجواب جيدا حيث يقول
 عرض�وا أنھ�م ث�م ؟التحري�ف على التواطؤ عليھم يجوز قليل نفر عن العمل
ً  التحريف يكون التقدير ھذا وعلى, العوام بعض على المحرف ذلك ,  ممكنا

 فھ��و رأي�ه وأم��ا, فرض�اً  يفرض��ه ب�ل فس��رالم رأي ل�يسا ھ��ذ أن أو#ً  فنجي�ب
 النظ�ر ت�دقيق إل�ى فيھ�ا يحت�اج ك�ان محم�د نب�وة عل�ى الدال�ة اaيات إن ھكذا

 وا#عتراض�ات المشوش�ة ا�س�ئلة عليھ�ا ي�وردون كانوا والقوم القلب وتأمل
 ك�انوا واليھ�ود, الس�امعين عل�ى مش�تبھة ال�د#ئل تل�ك تص�ير فكانت المظلمة
 الم�راد ھو ھذا فكان ذكرتم ما # ذكرناه ما اaيات ھذه من H مراد يقولون

 س�ورة عل�ى تفس�يره وانظ�ر - ٢ المجل�د ال�رازي - ا�لس�نة وبليّ  بالتحريف
 آخ�ر رأي�اً  عليھ�ا ويضيف الرأيين ھذين يعيد حيث - ٣ مجلد ٤٥: ٤ النساء

 يس��ألونه الرس��ول عل��ى ي��دخلوا أن اعت��ادوا اليھ��ود م��ن قوم��اً  أن خIص��ته
 عل�ى وبن�اء, كIم�ه يحرف�ون عنده من خرجوا ومتى عليھا ھمفيجيب المسألة

 عل��ى محم��د ج��واب حرف��وا ب��ل كت��ابھم حرف��وا اليھ��ود يك��ون # ال��رأي ھ��ذا
 تحري�ف اليھ�ود م�ن الواق�ع بالتحريف الرازي عني حال كل وعلى, سؤالھم
  .اللفظي # المعنوي التحريف وھو نفسھا اaيات # الكتابية باaيات الشروح

   مآلھا قصة ١٦: ٥ المائدة سورة على تفسيره في زيالرا وحكى



 ١٢٩

لوا ألس�نتھم ل�ووا ٢٤-٢٣:٢٢ ت�ث - الت�وراة يق�رأون ھم فيما اليھود أن Qوب�د 
 وحك��ى, تحري��ف بأق��ل المكتوب��ة اaي��ة لف��ظ يمس��وا ول��م بالجل��د ال��رجم معن��ى

 عل�ى للد#ل�ة عينھ�ا القص�ة ھ�ذه ٤٥ آية المائدة سورة تفسيره في البيضاوي
 المقص�ود وھ�و المعن�وي التحري�ف اaية في إليه المشار التحريف معنى أن

 ع�ن يميلون�ه أي مواض�عه بع�د م�ن الك�Iم يحرف�ون قوله وفسر ا�لسنة بليّ 
 معن�ى وإم�ا وض�عه وتغيي�ر بإھماله لفظاً ا إم ,فيھا H وضعه التي مواضعه

  .مورده غير في وإجرائه المراد غير على بحمله
 إ# علي�ك فم�ا الص�حيح ال�رأي ھو أيينالر أي تعرف أن أردت فإن

 ترجم�ة أي�ة في أو العبري ا�صل في ٢٤و ٢٣: ٢٢ التثنية سفر تراجع أن
 أص�لھا على باقية التحريف إليھا نسبوا التي الرجم أية فتجد قديمة أو حديثة

 يحذفوا لم اليھود أن نعلم وبذلك ،محمد عصر في والحديث القرآن بينھا كما
 التحري�ف وھ�و اaخ�ر ال�رأي بقي, موضعھا عن أمالوھا و# اaية من شيئاً 

 الت�ي ال�رجم آي�ة أن العجب ومن .المعنى بتغيير إليه توصلوا الذي المعنوي
 ن�رى # ث�م ،الح�ديث م�ن نعلم كما القرآن في كانت حرفوھا اليھود إن قالوا
  .أثراً  اaن لھا

 قب�الح محم�داً  بع�ث H أن ق�ال عم�ر أن المص�ابيح مش�كاة في جاء
   رسول رجم ،الرجم آية تعالى H أنزل مما فكان الكتاب عليه وأنزل



 ١٣٠

H كتاب في والرجم، بعده ورجمنا H م�ن أحص�ن إذا زن�ى م�ن عل�ى ح�ق 
ا ھـ  عليه متفق ا#عتراف أو الحبل كان أو البينة قامت إذا ،والنساء الرجال

 الق�رآن ب�تثا ب�ن زي�د جم�ع لم�ا ولك�ن ،الح�دود كت�اب من ا�ول الفصل من
 عم�ر ص�دق ف�إن, الق�رآن عل�ى زاد إن�ه عمر عن ُيقال لئI اaية ھذه حذفت

 ف�ي الق�رآن ف�ي عن�ه المن�وه مواض�عه ع�ن الكIم تحريف يكون رواه ما في
 ھ�م المحرفون ويكون ،التوراة في # القرآن في واقعاً  ٤٥: ٥ المائدة سورة

  فتأمل !!اليھود # المسلمين
 ف�ي ألس�نتھم وبليّ  ،به يعلمون وھم الحق مانبكت اليھود القرآن اتھم

 وراء H كت�اب بنب�ذ واتھمھم، الموضوع ھذا في توراتھم تعليم عن اNجابة
 - من��ه مواض��ع أربع��ة ف��ي ا�خي��رة التھم��ة وج��اءت, وب��التحريف ظھ��ورھم

 - ٤٤و ١٤: ٥ المائ�دة وس�ورة ٤٥: ٤ النس�اء وسورة ٧٥: ٢ البقرة سورة
 إل��ى موجھ��ة فإنھ��ا أمرھ��ا م��ن يك��ن مھم��ا دعاوىال�� ھ��ذه أن نIح��ظ أن ولن��ا

 م�ن س�المة الجدي�د العھ�د أس�فار تك�ون وعليه ،المسيحيين إلى # فقط اليھود
 تفس�ير في نتساءل أن علينا بقي, بعده أو محمد قبل سواء ، التھم ھذه مظنة

 ال��رازي تفس��ير علي��ك م��ر وق��د. ال��تھم بھ��ذه اليھ��ود باتھام��ه الق��رآن عن��اه م��ا
 عل�ى اaن ون�تكلم, س�ابقاً  الم�ذكورة مواض�ع ا�ربع�ة من Iثةلث والبيضاوي

   المفسران اتفق ٧٠: ٢ البقرة سورة وھو الرابع



 ١٣١

 التفس��ير تش��ويه ھن��ا الم��ذكور ب��التحريف الم��راد أن وال��رازي البيض��اويأي 
 أنھ�م اليھ�ود إل�ى ع�زي حي�ث ٩١: ٦ ا�نع�ام س�ورة راج�ع - الح�ق وكتمان
 ھ�ذا يك�ن وإن - أخف�وا م�ا وأخفوا أبدوا ما منه أبدوا قراطيس الكتاب جعلوا
 القرط�اس إخف�اء �ن الكت�اب آي�ات تب�ديل ع�ن بمع�زل أن�ه إ# ممقوت�اً  العمل
  فتأمل ,فيه ورد ما تبديل عن يختلف

 حرف�ه:  البيض�اوي أج�اب ت�وراتھم اليھ�ود ح�رف مت�ى س�ألنا إن ثم
 دمحم� معاصرو حرفه:  الرازي وأجاب, لمحمد المعاصرين اليھود أسIف
 م��ن عل��ى رداً  المتق��دمين ب��الجوابين أجاب��ا اNم��امين ذين��ك أن عل��ى, بال��ذات
, ال��دعوى ھ��ذه م��ن يتب��رآن اوھم�� ،كتاب��ة ووق��ع لفظ��ي التحري��ف أن تص��ور
 )أح�دھا(  وج�وه التحريف كيفية في ٣ مجلد في الرازي قال المناسبة ولھذه
 في ضعهمو عن ربعة اسم تحريفھم مثل ،آخر بلفظ اللفظ يبدلون كانوا أنھم

 بدله الحد بوضعھم الرجم تحريفھم ونحو ،مكانه طويل آدم بوضعھم التوراة
 م�ن ھ�ذا يقول�ون ث�م بأي�ديھم الكت�اب يكتب�ون للذين فويل تعالى قوله ونظيره

 حروف��ه آح��اد بلغ��ت ال��ذي الكت��اب ف��ي ھ��ذا يمك��ن كي��ف:  قي��ل ف��إن, H عن��د
 الق�وم ُيق�ال لعل�ه:  قلن�ا, والغ�رب الش�رق ف�ي المشھور التواتر مبلغ وكلماته
 ھ���ذا عل���ى فق���دروا القل���ة غاي���ة ف���ي ك���انوا بالكت���اب والعلم���اء قليل���ين ك���انوا

   ھذا دحض الرازي أن ثم, التحريف



 ١٣٢

 والتأويIت الباطلة الشبه إلقاء بالتحريف المراد أن) الثانيو( بقوله الجواب
 اللفظية الحيل بوجوه باطل معنى إلى الحق معناه عن اللفظ وصرف الفاسدة

 ھ�و وھ�ذا لم�ذاھبھم المخالف�ة باaي�ات ھ�ذا زمانن�ا ف�ي البدع�ة أھل يفعله كما
 فيخب�رھم أم�ر ع�ن ويسألونه النبي على يدخلون كانوا أنھم) الثالث( ا�صح
  انتھى.  كIمه حرفوا عنده من خرجوا فإذا به ليأخذوا

 آيات تبديل تھمة من اليھود برأ أنه ونتيجته ه الذي يقول بهرأي ھذا
 أن ينبغ�ي ب�التوراة التحري�ف وق�وع يؤك�د القرآن أن قال لما وعليه, اةالتور
  .المتأخرين جھIء يّدعيھا التي الباطلة الدعوى # الحقيقي مقصوده نفھم

 مح�رف المق�دس الكت�اب أن ي�ّدعي م�ن ك�ل عل�ى نجاوب تقدم ومما
إذ لم يكن صحيحا في  اليوم موجود غير الصحيح الكتاب وأن نصوصه في

 ح�ق أنه تشھد التي الصريحة القرآن aياتا ومخالف مكذباً  يكون زمن محمد
 أن�ه الق�رآن أغ�راض أھ�م من �ن خلفه من و# يديه بين من الباطل يأتيه #

 ص�حيح أن�ه ل�ه يش�ھد أن يص�ح فكي�ف, المق�دس للكت�اب مص�دقا ليك�ون جاء
 وض�ياع التغيير إليه فينسب يعود ثم ،للناس وھدى H من به وموحى وحق

   وعدم منه قةالث



 ١٣٣

ً  بعضه ناقض قد القرآن يكون ھذا صحQ  إن �نه، عليه التعويل   .بعضا
 أن��زل أن��ه تع��الى إلي��ه ينس��ب أن يق��در الح��ق باNل��ه ي��ؤمن أح��د ل��يس

ل لكتابا لمصدق القرآن Qر مبدQوق�د, الدينية العقائد في التعاليم ومشوش ومغي 
 اتفس�يرھم اقتبس�نا انالل�ذ وال�رازي البيض�اوي اNمام�ان النظري�ة لھ�ذه فطن

 المحم�دي العص�ر قب�ل # ق�ط تغيي�ر المق�دس الكت�اب ف�ي يقع لم بأنه وجزما
 ذات في المقدس الكتاب في التغيير وقع:  يقول أن للمعترض بقي. بعده و#

 �نن��ا .عن��اء و# مش��قة يكلفن��ا #ا كھ��ذ اعت��راض عل��ى وال��رد ،محم��د عص��ر
 ُكتب�ت كIمن�ا مقدم�ة ف�ي إليھ�ا اأش�رن التي المقدسة ا�سفار إن قائلين نجيب

 ذل�ك ع�ن منس�وخ الي�وم المت�داول والكت�اب .طوي�ل بزمان محمد عصر قبل
 تغيي���ر عل���ى والنص���ارى اليھ���ود إجم���اع عاق���ل يتص���ور # وعليه،ا�ص���ل
  .العالم كل في انتشرت وقد أسفارھم

 المسلمين عامة فإن لدعوةاوعلى كل حال لنسمع ما قيل بإزاء ھذه 
 أن يتص���ورون يزال���ون # بالموض���وع الخب���رة لع���ديميا علم���ائھم وبع���ض
 التغيي�ر ذل�ك وقع متى:  سألتھم وإن, مغيQر الحاضرة بحالته المقدس الكتاب

:  وآخ�رون محم�د عص�ر قب�ل:  ال�بعض فيق�ول واحد جواب على يتفقون #
 عل�ى عكف�وا م�زاعمھم ُيثبت�وا وحت�ى! وبع�ده قبل�ه:  م�نھم قائ�ل ويقول, بعده
   كل منھا يلتقطون دين بكل لحدينوالم الكفرة كتب



 ١٣٤

 اس��تظھارا المق��دس الكت��اب بھ��ا ويح��اربون وافت��راء ب��ارد س��خيف اعت��راض
 بھ�ا تس�لّحوا التي ا#عتراضات ھذه أن تجاھلوا أو وجھلوا بالتغيير لزعمھم
 أن ونرج�و الغ�ربيين العلم�اء ب�ين مقبول�ة تُع�د ول�م طويل زمن منذ ُدحضت

  ,غداً  بھا ينخدعون # اليوم بھا خدعواان إن المحققين المسلمين علماء
 المسيح بعد ا�ولى القرون أھل من المسيحيين بعض أن ُحكي

 �نھم المسلمون يتھم كما اNلھية النصوص تغيير بتھمة اليھود اتھموا
 سفر من ١٠و ٥ أصحاح في المذكورين اaباء أعمار في فروقاً  وجدوا
 بعلة الفروق ھذه فعللوا السبعينية والترجمة العبرية النسخة بين ما التكوين
, علماؤھم # المسيحيين جھIء ھم الدعوى ھذه ادعوا الذين ولكن, التغيير

 درس وقد الموضوع على سنة وأربعمائة ألف نحو مضى وقد اaن وأما
 توراتھم غيروا اليھود بأن يدعي من الغرب علماء بين يبق لمدا جي الكتاب

 المسلمين كتاب بعض أن ثم, سواه في و# إليه المشار الموضع في #
 على بھا واستدلوا الكتاب بھا ُيقرأ التي القراءات اختIف على اعترضوا

 ما كثيرة أصلية نسخ توجد �نه باطلة النظرية ھذه أن إ#, نصوصه إفساد
 تخلو # بعض على بعضھا قارنتھا إن أخرى ولغات ويوناني عبري بين

, القديمة الكتب جميع في الحال ھي كما راءاتالق اختIف من الحال بطبيعة
   إن ،المختلفة القراءات تلك جنس ما ترى ويا



 ١٣٥

 تكتب تارة العربية صIة كلمة مثل ،الھجاء في اختIف إلى يرجع أكثرھا
, بدونھا وتارة با�لف تكتب تارة قيامة كلمة ومثل ،با�لف وتارة بالواو

 القراءات كاختIف الا�فع تصريف في اختIف إلى بعضھا ويرجع
 ذلك ومن تفاسيرھم في أنواعھا وأثبتوا المفسرون إليھا أشار التي القرآنية
 ١٠٦: ٢ البقرة -  ننسھا أو آية من ننسخ ما اaية ھذه قراءات

 

  حفص قراءة    ُنْنِسَھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما
  عامر ابن قراءة    الخ ُنْنِسخْ  َما    

  عمرو وأبو كثير بنا قراءة    َنْنسأََھا
َھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما jآخرين قراءة    ُنَنس  

  آخرين قراءة    َتْنَسَھا
  آخرين قراءة    ُتْنَسَھا
  آخرين قراءة    ُنْنِسِكَھا

  H عبد قراءة    ُنْنَسْخَھا أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  ُنْنِسكَ  َما
 

 : تلفةمخ قراءات إلى البيضاوي أشار ٢٨٥: ٢ البقرة سورة وفي

 

  حفص قراءة      َوُكُتِبهِ 
  الكشاف وصاحب حمزة قراءة    َوِكَتاِبهِ 

قُ  َ#  jحفص قراءة    ُنَفر  
قُ  َ#  jيعقوب قراءة    ُيَفر  
قُونَ  َ#  jآخرين قراءة    ُيَفر  

        



 ١٣٦

 إلي�ه اNش�ارة تق�دمت م�ا عل�ى أخ�رى ق�راءات السنيين علماء ويقبل
 ٢٨ القص�ص وسورة ٣٥: ١٩ مريم وسورة ٩١: ٦ ا�نعام سورة ذلك من

 ٢٢: ٣٨ ص وس�ورة ١٨: ٣٤ س�بأ وسورة ٦: ٣٣ ا#حزاب وسورة ٤٨:
 و# ال�ذكر يس�تحق تغيي�راً  الق�رآن مع�اني تغي�ر # تك�ن مھم�ا الق�راءات فھذه

 باختIف��ات واح��تج مس��يحي كات��ب ق��ام ف��إن, عقائ��ده ف��ي ت��أثير أق��ل ت��ؤثر
 أو المس��لمون هيس��تجھل أ# الق��رآن م��تن ف��ي التغيي��ر وق��وع عل��ى الق��راءات
 ال��ذين عل��ى ب��ه ُيحك��م أن يج��ب الحك��م ھ��ذا فمث��ل ،ال��ذميم بالتعص��ب يرمون��ه
إن آدابن�ا # تس�مح لن�ا أن ن�دعي  ,تغييرھا على حجة كتابنا قراءات يتخذون

  .بدعاٍو كھذه على مناظرينا
 ف��ي مم��ا أكث��ر يوج��د المق��دس الكت��اب ف��ي الق��راءات اخ��تIف أن ث��م

 إنه) ٢( القرآن أضعاف أربعة حجمه �ن) ١( أسباب جملة ولذلك،  القرآن
 واليوناني��ة العبري��ة لغ��ات ث��Iث ف��ي ُكت��ب إن��ه) ٣( ,بكثي��ر الق��رآن م��ن أق��دم

 في القراءات إحصاء) ٤( العربية وھي واحدة بلغة القرآن وكتب واaرامية
 م���ن وقع���ت غلط���ات منھ���ا كثي���راً  أن ثب���ت ق���د ول���و كلھ���ا القديم���ة الت���راجم

 بعناي�ة الق�راءات أُحص�يت) ٥(، ج�وھري اختIل عنھا ينتج ولم المترجمين
 الق�راءات إحصاء في ُبذلت التي العناية من بكثير أكثر كلي وتدقيق عظيمة
   الكتاب أن الكل من وأھم) ٦(، القرآنية



 ١٣٧

 خلف�اء ثال�ث عثم�ان عم�ل كما النشر قبل أحد راجعه و# يصلحه لم المقدس
 إ# نس�خة عل�ى ُيب�قِ  ول�م ،ھ�اوأحرق القديم�ة النس�خ على فقام .بالقرآن محمد
 ك�ل وم�ع, فأحرقھ�ا بأخواتھ�ا قي�ل م�ا عل�ى م�روان ألحقھا ثم ،حفصة نسخة
 المختلف��ة الق��راءات ك��ل والفح��ص ا#عتب��ار مي��زان عل��ى عرض��نا إن ذل��ك

  .جوھره يمس منھا شيئاً  نجد # المقدس الكتاب في الواقعة
 آي�ة أو ةكلم� فھ�م عليھم عسر لما المسيحيين المفسرين أن اتفق وقد

 ولما,  مصحفة واعتبروھا الناسخ من خطأ وقعت أنھا تصوروا الكتاب من
 كلم��ة عل��م غي��ر ع��ن ترجم��وا ذل��ك م��ن ش��يء عل��ى اNس��Iم علم��اء اطل��ع

 ذلك على بناءً  فإنه ،الھندي H رحمة الشيخ مثل محرQف أو بمغيQر مصحف
 المسألة أن مع, كتابھم في التغيير بوقوع يسلّمون النصارى علماء أن اّدعى

 كانوا مصحفة أنھا وظنوا المفسرون يفھمھا لم التي الكلمة �ن. جداً  بسيطة
  .وتصليحھا مراجعتھا �جلا إليھ يشيرون

 - وھ�ي باaرامي�ة ٣و ٢: ٣ داني�ال في وردت كلمة ذلك أمثلة ومن
 الم�ادة و# بالت�دقيق معناھا يعرف ولم آخر كتاب في قط توجد ولم - تفتايي

 م�ن خط�أ أي مص�حفة الكلم�ة ھ�ذه أن المفس�رين بع�ض فظ�ن .منھا المشتقة
 اaث��ار ف��ي قديم��ة آرامي��ة كتاب��ات اكتش��فوا قليل��ة س��نين من��ذ ولك��ن .الناس��خ

   معناھا وعرفوا .المذكورة الكلمة فيھا وردت المصرية



 ١٣٨

 بالص��حة ا�س��فار ُحفظ��ت كي��ف نعل��م ھن��ا وم��ن اش��تقاقھا وأص��ل بالت��دقيق
  ,لمةالك ھذه مثل في حتى والضبط

 ب�ه ال�ذي المن�وال عل�ى المق�دس الكت�اب في الكلمة ھذه مثل وحدثت
 ٢٠ ط�ه س�ورة - "ھ�ذان إن" قول�ه ض�منھا م�ن ،الق�رآن في نظائرھا حدثت

 ھ��ذه ص��حة ف��ي يرت��ابون المفس��رين بع��ض أن المحتم��ل م��ن فك��ان - ٦٦:
 ص�ححوا أنھ�م كم�ا ،لتص�حيحھا الوس�يلة ذخ�اات إل�ى ري�بھم ويق�ودھم العبارة
 ٢ البق�رة س�ورة - الك�Iم س�ياق على جرياً  يفرقون بكلمة يفرق ةكلم بالفعل

 ق�راءة - ف�ي نف�رق كلمة عن مصحفة بعضھم وظنھا - يعقوب قراءة ٢٨٥:
  .البيضاوي ذلك إلى وأشار - حفص

 ف��ي ج��اءت الت��ي المختلف��ة الق��راءات إي��راد ھن��ا مقص��دنا م��ن ل��يس
 م�ن بأذھ�انكم عل�ق ق�د يك�ون عس�اه م�ا Nزال�ة م�ثI لك�م نضرب بل  القرآن
 ف�ي الق�راءات وأم�ا, المق�دس الكت�اب ف�ي الق�راءات ھ�ذه يقابل ما في الشبھة
 ع�ن الناتج�ة الق�راءات )١(:  أقس�ام ثIث�ة إلى أھميتھا باعتبار فتنقسم كتابنا
 ا�ص�ول ف�ي ال�نقص بع�ض اقتضاھا التي وتلك )٢( جھله أو الناسخ إھمال

 ا�خي��ر الكات��ب نھ��اظ عب��ارة لتص��حيح وض��عت الت��ي وتل��ك )٣( المنس��وخة
 م��ن أح��داً  أن عق��ل يس��وغ و# .بخط��أ ليس��ت وھ��ي ا�ول الكات��ب م��ن خط��أ

   يدين الذي كتابه يتلف أن قصد المسيحيين



 ١٣٩

 بآيات أتوا عندھم عقيدة ليبرھنوا الھراطقة بعض إن نعم, بنوره ويھتدي به
 ب�أن اّدع�وا كم�ا, الجدي�د العھ�د م�ن الخاص�ة نس�خھم ف�ي إ# وج�ود لھ�ا ليس
 أن ول��و ،ا�ص�لية النس��خ ف�ي موج��ودة تك�ن ل��م تعل�يمھم ت��نقض الت�ي اتاaي�

 وغاية .كتابھم يتلفوا أن يقصدوا لم فإنھم الدرجة لھذه بلغوا الھراطقة ھؤ#ء
 عل��ى المس��يحيين أن غي��ر, ا�ض��اليل ب��بعض انخ��دعوا أنھ��م ا�م��ر ف��ي م��ا

 الكت�اب نس�خ ف�ي الم�دخل الخط�أ ح�ال ك�ل وف�ي وق�ت كل في ميزوا العموم
  .القديمة النسخ على مقابلتھاب

 مراج�ل غل�ت النص�ارى أو اليھ�ود من فريقاً  أن فرضنا لو نقول ثم
ً  فتواطأوا اNسIم ضد قلوبھم في والتعصب الحقد  أن كلم�تھم واجتمع�ت معا

 يك�ون فم�اذا, فعل�وا وق�د ،بمحم�د يتعل�ق م�ا كل واNنجيل التوراة من يحذفوا
 ف�إنھم  معمورة؟ال أنحاء كل في فرقينالمت واليھود المسيحيين بقية في رأيك
 الكت��اب ويرفض��ون الش��يطانية الجمعي��ة تل��ك أعم��ال يرفض��ون ش��ك ب��دون

،  الفرض ولھذا ومالنا, العظيمة جريمتھم في يشتركوا أن من خوفاً  المزور
 أن طوي��ل ب��زمن محم��د قب��ل ح��دث لق��د, عن��ه يغنين��ا م��ا الت��اريخ وق��ائع فف��ي

 الجدي�د العھ�د يحرف�وا أن ع�ن أخي�راً  اعج�زو لك�نھم ،كثي�راً  س�عوا الھراطق�ة
 رجل وحاول, المشروع ھذا إمكانية عدم على يدل وھذا ،مبادئھم وفق على
   ماكرون اسمه ا�ولى العصور أھل من



 ١٤٠

 ،الجمھ�ور ب�ين #،يفل�ح فل�م لوق�ا بش�ارة م�ن ا�ول�ين ا�صحاحين يحذف أن
  .منھم قليل فريق بين و#

ً  أن لو نقول ثم  موس�ى وف�اة بع�د ق�ام سياس�ية سلطة صاحب أو ملكا
 ت�وراة واستنس�خ ،وأحرقھا منھا أصحاحات أو التوراة نسخ كل وجمع بقليل

 العظ�ام عل�ى المكتوب�ة الس�طور وم�ن ،اليھ�ود بع�ض محفوظ�ات م�ن جدي�دة
 مك��ان ك��ل ف��ي رعاي��اه وأل��زم ،س��لطاني ب��أمر ونش��رھا ا�خش��اب وش��قق

 إل�ى المختلف�ة قراءاتھ�ا تبل�غ كان�ت لم�ا، الجدي�دة النس�خة ھذه على با#عتماد
 أدھ�ى ورط�ة ف�ي نقع كنا أننا إ#, الفرض ھذا بدون إليه بلغت الذي المقدار
 �نه ،بالمرة التوراة من الثقة ضياع ھي ،القراءات اختIف من بكثير وأمر

 ف��ي الظن��ون وتكث��ر ،ا�ص��ل طب��ق الجدي��دة النس��خة أن عل��ى دلي��ل يبق��ى #
  .المنكرة الفعلة تلك ليفع أن الملك ذلك حركت التي البواعث

 الجدي�د العھ�د �س�فار الفرض ھذا مثل وقع لو النتيجة تكون وكذلك
 ب��دليل اNتي��ان الي��وم علين�ا يتع��ذر ك��ان �ن��ه ،للمس�يح ا�ول الق��رن خت��ام ف�ي

 ،الوج�ود من وتIشت أُحرقت التي لSسفار موافقة الجديدة النسخة أن شاف
 � ولك��ن! يبعث��ون ي��وم إل��ى ص��حتھا ف��ي ومرتاب��ة مرتبك��ة ا�ذھ��ان وتبق��ى
   العھد أسفار في # كتابنا في يقع لما ھذ مثل فإن، الحمد



 ١٤١

 بينن�ا يك�ون أن يس�مح ل�م ال�ذي � والحمد, الجديد العھد أسفار في و# القديم
  .الحجاج اليھود بين و# عثمان

 يحرق��وا أن ش��رعوا ال��وثنيين الروم��ان أب��اطرة بع��ض أن ح��دث ق��د
 كتاب�اً  ليستنس�خوا # ،الوج�ود م�ن يIش�وه أن أمل ىعل المقدس الكتاب نسخ

 م�ا وكثي�راً , ب�دمائھم وفدوه كتابھم عن المسيحيون فدافع ،ھواھم على جديداً 
  .يفلحوا فلم الشروع ھذا بمثل مضطِھدوھم شرع

 كت�اب يب�ق ل�م بحي�ث آخرھ�ا ع�ن أُحرق�ت كتبن�ا كل أن فرضنا ولو
 في جاء, الباقية ھي H مةكل ولكانت ،فقط الورق ھو المحروق لكان ،واحد
�ا. الزْھ�رُ  َذُب�لَ  اْلُعْشبُ  َيِبسَ " المعنى ھذا Qاْ�ََب�دِ  إِلَ�ى َفَتْثُب�تُ  إِلَِھَن�ا َكلَِم�ةُ  َوأَم" - 

كلم��ة H إن أحرق��ت الكت��ب ؟ تبق��ى بوس��ائط  تبق��ىوكي��ف ,  ٨: ٤٠ إش��عياء
 بالكت��اب ش��غفوا عص��ر ك��ل ف��ي المس��يحيين م��ن كثي��رين أن منھ��ا، كثي��رة

, الجدي�د العھ�د وأس�فار المزامي�ر س�يما ،اجزائه أھم استظھروا حتى قدسالم
 عل�ى والمس�يحيون ا�رض م�ن الكت�اب مIش�اة نتص�ور أن يمك�ن # وعليه

  .ظھرھا
 أقبل عشر السادس القرن في فرنسا في العظيم ا#ضطھاد حدث لما

  حتىغيباً  يحفظونه المقدس الكتاب إلى اNصIح كنائس قسوس



 ١٤٢

 الحياة ينبوع من ليستقوا صدورھم في مدخراً  يكون أيديھم بين من ُسلب إذا
 م�ن قس�ط لھ�م ال�ذين جمي�ع ل�دىا معلوم� أصبح وقد, اaخرين ويرووا رأساً 

 ا#حتف�اظ ف�ي والح�ذر الجھ�د منتھ�ى م�ن والنص�ارى اليھ�ود بذلته ما الفطنة
 ب�دلوا ب�أنھم عليھم الدعوى وأصبحت ،أرواحھم نظير اNلھية أسفارھم على
 جاھ�ل م�ن إ# تص�در # باطل�ة دع�وى الھجرة بعد أو قبل أسفارھم يرواوغ
  !متعصب أو

 اليھ���ود ترجوھ���ا كان���ت الت���ي الفائ���دة م���ا:  نق���ول الش���رح ولزي���ادة
 عظم والنقل العقل بحكم يعلم وكل̂  المحرمة الفعلة ھذه وراء من والنصارى

 دينون�ة ذك�ر الجدي�د العھ�د ختام في ورد وقد ،اNلھية الكتب تحريف جريمة
 وورد الكت�اب ف�ي مكت�وب ھو ما على شيئاً  يزيد أو يحذف بمن تحيق ھائلة
 ع�ن وفض�Iً  - ١٩و ١٨: ٢٢ ورؤيا ٢: ٤ تثنية - القديم العھد في ذلك مثل

 بتح�ريفھم أنھم يعلمون فإنھم رجاءھم يخسرون بل شيئاً  يستفيدون # كونھم
  .جراً  وھلم دھموأحفا أو#دھم يضرون بل فقط أنفسھم يضرون # كتابھم

 سلطان ذا بات حتى طويIً  زمناً  يلبث لما محمد إن نقول ذلك وعدا
   أن العقل إلى ا�قرب وكان، مال وبيت وجنود عريض



 ١٤٣

 أخبار كتابھم في كان لو ا�قل على العرب بIد في الذين واليھود النصارى
 يك�ن لم إن إليه تزلّفاً  أيديھم في والنسخة إليه به أسرعوا لكانوا خبر أو عنه
 ً ً  الدين في حبا  كل�ه الح�رص يحرص�ون وأتباعه محمد ولكان, الدنيا في فحبا
 يحذفوا أن عن عوضاً  لھا وشھد له شھدت التي العزيزة النسخ تلك كل على
 ،بھا لھم ِقبل # لحرب داعٍ  بغير أنفسھم ويعّرضون ،ا�خبار تلك كتابھم من

 وينحدرون - ٣٠: ٩ لتوبةا سورة - صاغرون وھم يدٍ  عن الجزية ويدفعون
 آون�ة م�ن ھدفاً  ويبيتون، الوضيع الذمي مقام إلى والمساواة الحرية مقام من
 أطن�ة في العشرين القرن في حتى جرت كالتي والفظائع للمذابح أخرى إلى
  .جاورھا وما

 بع��د ج��يIً  اNس��Iم مس��ارح عل��ى تمثل��ت المؤلم��ة المش��اھد م��ن وك��م
  .العوام وجمھور السوء حكام سنةأل على التوبة سورة بتحريض جيل

 العين على برسالته ورحبوا بمحمد آمنوا والنصارى اليھود كان لو
 ف��ي المس��لمين ش��اركوا ك��انوا ب��ل الرزاي��ا ھ��ذه م��ن فق��ط نج��وا لم��ا وال��رأس

 المنھ���ل ھ���ذا ت���رد أن نفوس���ھم أب���ت لك���ن, الدنيوي���ة وامتي���ازاتھم حظ���وظھم
 الجمع��ة لخطب��ة ا#لتف��ات م��ن جانب��اً  يعي��روا ول��م آب��ائھم بإيم��ان واعتص��موا

 أط�راف س�ائر ف�ي المن�ابر عل�ى بھ�ا ين�ادى واNرھاب التھديد بدعاء المذيلة
   نساءھم رمjل اللھم:  منبره على الخطيب كقول ،عثمان آل مملكة



 ١٤٤

ب ،أطفالھم ويتjم jغنيم�ة وأم�والھم واجعلھ�م ،ص�لبانھم وكسر ،كنائسھم وخر 
 ك�ائن مسيحي أو يھودي ُوجد إذا أنه ليوالج البّين من أليس,  الخ للمسلمين

 أحم�د اس�مه الع�رب جزي�رة م�ن نبي بانتظار يأمره كتابه في جزءاً  كان من
 .ال�دارين بسعادة ويفوز والتابعين الصحابة سلك في اندمج سرور بكل لكان

 ال�دنيا نع�يم م�ن باNس�Iم اقترن�ت الت�ي الترغيب�ات إن قلت إن بمبالغ ولست
 أن # الكت��اب أھ��ل تغ��ري أن ومخافت��ه H عناي��ة ل��و#ا بھ�� لج��ديرا ومج��دھ
, فص�وله من فصل كل في ويحشروه فيه يختلقوه بل محمد خبر منه يحذفوا
 محم��د بل��غ وق��د أس��فارھم ف��ي محم��د خب��ر والمس��يحيين اليھ��ود إدخ��ال فع��دم

 الع��دل H وھ��بھم م��ن عن��د دلي��ل أعظ��م الس��لطان م��ن بلغ��وا م��ا وخلف��اؤه
 ب��دون أص��له عل��ى كت��ابھم حفظھ��م ف��ي الكت��اب أھ��ل أمان��ة عل��ى واNنص��اف

  .نقصان و# زيادة
 أض��مرت اليھ��ود أو النص��ارى طوائ��ف م��ن طائف��ة أن فرض��نا ول��و

 و# ُغ��رم ل��دفع # ،الكت��اب م��ن خب��ره وح��ذفت وحق��داً  حس��داً  لمحم��د الس��وء
 ا�خ��رى للطوائ��ف مكي��دتھم لظھ��رت ،المكي��دة س��بيل عل��ى ب��ل ،ُغ��نم لجل��ب

 البي�ان ع�ن وغن�ي, أص�له إلى الكتاب ورّدوا التحريف إصIح إلى وبادروا
 من النصارى طوائف بين وما القديمة العداوة من واليھود النصارى بين ما

   يتصور # مما الدين دقائق في المذھبي ا#ختIف



 ١٤٥

 أن�ه فرض�نا ول�و, كت�ابھم تغيي�ر عل�ى آرائھ�م بين والتأليف كلمتھم جمع معه
 ك��ل ف��ي تعميم��ه يمك��ن ف��I بالع��ر جزي��رة ونص��ارى يھ��ود ب��ين ذل��ك أمك��ن
 ف�ي الجمھ�وروزجر  سخط تحت الباغية الفئة تلك تقع وكانت .العالم جھات

  .مكان كل
 النص��ارى ب��ين عظم��اء مؤرخ��ون الع��الم ف��ي نب��غ فإن��ه ذل��ك وع��دا

 مؤلف��اتھم ف��ي وس��جلوا وبع��ده وقبل��ه محم��د عص��ر ف��ي والمس��لمين واليھ��ود
 م�نھم أح�د ت�اريخ ف�ي ثراً أ نر لم ھماريختو على وباطIعنا, الزمان حوادث

 المقدس�ة ا�س�فار م�ن ش�يء ح�ذف عل�ى واليھود النصارى تواطؤ على يدل
  .محمد بغير و# بمحمد يتعلق

 مخافة انتزعت طائفة اليھود أو النصارى بين ُوجد أنه فرضنا وإن
H بع�ذاب يب�الون يع�ودوا ل�م بحي�ث، الن�اس م�ن والحياء قلوبھم من H #و 

 ف��إنھم ،واNنجي��ل الت��وراة م��ن محم��د خب��ر يح��ذفون رعواوش�� ،الن��اس بم��Iم
 قب��ل وكتبھ��ا المس��يحية الديان��ة أن بس��بب المح��ال م��ن ض��رباً  ذل��ك يج��دون
 الص��غرى آس�يا س��كان أن حت�ى ،عظيم�اً  انتش��اراً  انتش�رت ق��د كان�ت الھج�رة
 اعترف��ت ق��د وإيطالي��ا أفريقي��ا وش��مالي والحبش��ة ومص��ر واليون��ان وس��وريا
 ف�ارس وب�Iد الع�رب جزي�رة ف�ي كثي�رين ف�إن ذل�ك م�ن وأكثر بل, بالمسيح
   وفرنسا والھند والقوقاز وا�رمن



 ١٤٦

 ال�بIد ولھ�ذه ،أيض�اً  المس�يحية قبل�وا ق�د وألمانيا وانكلترا والبرتغال وأسبانيا
 وا�رمني�ة الطلياني�ة إل�ى فُت�رجم منھ�ا، كثي�ر إلى الكتاب ُترجم مختلفة لغات

 كان���ت ھ���ذه وع���دا, والقوقازي��ة ةوالقوطي��� والكوش���ية والقبطي���ة وا�ش��ورية
 ا�ص��ل ف��ي موج��وداً  الجدي��د والعھ��د العبران��ي ا�ص��ل ف��ي موج��ودة الت��وراة
 ،الس�بعينية الترجم�ة وُس�ميت ،اليونانية إلى كلھا التوراة وُترجمت ،اليوناني
  .المسيح ميIد قبل من اaرامية إلى منھا كثير وُترجم

 وب�ا�كثر الع�الم اءأنح� ف�ي متفرق�ون اليھ�ود أن أحد على يخفى و#
 وك��ذلك, مختلف��ة طوائ��ف إل��ى منقس��مون وھ��م ،إليھ��ا المش��ار الجھ��ات ف��ي

 طوائ�ف إح�دى تق�در ف�I ،متض�ادة كثيرة طوائف إلى منقسمون المسيحيون
 الطوائ�ف تش�ھير م�ن خشية المشروع ھذا على ُتقدم أن النصارى أو اليھود

 يكن مھما تقدم ما وعلى. وتنادي عليھا بالويIت بدون رحمة , بھا ا�خرى
 معه له يتصور حداً  والخلل الحمق منه يبلغ فI العقل مختل أو أحمق المرء

 م��ع وأولئ�ك ط�وائفھم اخ�تIف م�ع ھ�ؤ#ء والنص�ارى اليھ�ود اتف�اق إمكاني�ة
 فرض�نا وإن, اNلھي�ة أس�فارھم تغيي�ر عل�ى رأيھ�م وتوحيد طوائفھم اختIف

   من صحائفه وجردوا بھمكتا وغيروا كلھم اتفقوا بل وقلنا المستحيل



 ١٤٧

 عص��ر بع�د اكُتش�فت الت��ي النس�خ ع�ن نق�ول عس��انا فم�اذا ،المحمدي�ة الس�يرة
 تح�ت وھ�ي أيضاً  ھذه غيQر ترى يا فمن .قبله ما إلى تاريخھا ويرجع محمد

 ح��زب إل��ى الج��ن جماع��ة انض��مت ھ��ل, القديم��ة اaث��ار م��ع مخفي��ة ا�رض
 عل��ى تش��تمل الحص��ر وقتف�� ديني��ة مؤلف��ات للمس��يحيين أن ث��م ؟المت��واطئين

 المتواطئ�ون راج�ع فھ�ل .المق�دس الكت�اب من مختلفة مواضيع في اقتباسات
   .العربي النبي سيرة من ونقحوھا أيضاً  المؤلفات ھذه

 كتابن�ا غيQرن�ا أنن�ا المس�لمون ي�زعم بينما أنه كله ذلك من وا�غرب
 أن الراس��خون علم��اؤھم يح��اول، نب��يھم رس��الة عل��ى الب��راھين من��ه وح��ذفنا
 ف�ي وك�ان مكعلم�اؤ ص�دق ف�إن, الي�وم كتابن�ا في البراھين ھذه وجود يثبتوا

 م�ن أل�يس ؟ح�ذفناھا بأنن�ا تتھموننا إذاً  فلماذا محمد ذكر على براھين الكتاب
   ؟واحد رأي على تستقروا أن ا�مور عزم

 بنب�يھم البش�ارة عل�ى الكتاب في يوردونھا التي براھينھم أمثلة ومن
 يوحن�ا بش�ارة ف�ي ج�اء كم�ا الف�ارقليط إرسال من تIميذه المسيح به وعد ما

 اaي�ة ھ�ذه إبق�اء أن إ# ،محم�د ھ�و الفارقليط أن المسيحيون يسلم # ٧: ١٦
 ك��ان ل��و نق��ول ث��م, من��ه ُتح��ذف ل��ما أنھ�� عل��ى دلي��ل للي��وم اNنجي��ل قل��ب ف��ي

 كت��ابھم م��ن محم��د نب��وة عل��ى الدال��ة اaي��ات يح��ذفوا أن يري��دون المس��يحيون
   الوحيدة اaية ھي �نھا اaية ھذه يحذفوا أن بھم ولىا� لكان



 ١٤٨

 حيث ،محمد نبوة إلى تشير إنھا وقال بالحصر وعينھا القرآن إليھا نبه التي
قا إِلَْيُكمْ  Hِ  َرُسولُ  إِنjي إِْسَراِئيلَ  َبِني َيا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َوإِذْ " يقول jُمَصد 
��راً  ت��ْوَراةِ ال ِم�نَ  َي��َديQ  َب��ْينَ  لَم�ا jُأَْحَم��د اْس��ُمهُ  َبْع�ِدي ِم��نْ  َي��أِْتي ِبَرُس�ولٍ  َوُمَبش" - 

 ب�ه وع�د الذي الفارقليط أنه ادعى محمداً  أن وكما,  - ٦: ٦١ الصف سورة
 كم�ا - الفارس�ي م�اني عينھ�ا ال�دعوى ھ�ذه قبل�ه م�ن اّدع�ى ،بإرساله المسيح

 بعض وتبعه .إليھا المشار المسيح آية على دعواه وبنى - ا#طIع ذوو يعلم
 ل�م ،ش�يعته واض�محلت دج�ال أن�ه ا�يام توالي على اتضح ولما, المسيحيين

 ھ��ي وھ��اك, ض��Iلته عل��ى بھ��ا اس��تعان الت��ي اaي��ة ھ��ذه المس��يحيون يح��ذف
  .اليوم إلى اNنجيل في موجودة

 المسيح على تدل توراتھم في كثيرة آيات على اطلعوا اليھود أن ثم
 س�بيIً  مع�ه يج�دوا ل�م احتجاجا عليھم المسيحيون بھا واحتج ،واضحة د#لة
 .علم على نار من أشھر للمسيح وعداوتھم, بالحق ا#لتزام من التخلص إلى

 عل��ى الدال��ة اaي�ات م��ن واح��دة آي�ة تحري��ف عل�ى كل��ه ھ��ذا يحملھ�م ل��م ولك�م
 فلو, مريعاً  قضاء عليھم وتقضي جريمة أعظم بھم تلصق كونھا مع المسيح

 يحرفوھ�ا أن بھ�م ا�ول�ى لك�ان،  محم�د ش�أن ف�ي التوراة احرفو اليھود كان
 ١٠: ٤٩ تك��وين - الراھن��ات البين��ات ھ��ذه منھ��ا ويح��ذفوا المس��يح ش��أن ف��ي

   وإشعياء ١٨-١٤: ٢٢ ومزامير ١٨و ١٥:  ١٨ وتثنية



 ١٤٩

 ٨ وداني��ال كل��ه ٥٣ وص ال��خ ١٣: ٥٢و ١٠-١: ١١و ٧و ٦: ٩و ١٤: ٧
 ھ������ذه قاب������ل - ١٠: ١٢ وزكري������ا ٢: ٥ وميخ������ا ٢٧-٢٤: ٩و ١٤و ١٣:

  .٢٧-٢٥: ٢٤ لوقا - اNنجيل في ورد بما الجلية النصوص
 تك��ن ل��م ل��و اليھ��ود ي��ود أخ��رى بمس��ألة تتعل��ق آي��ات الت��وراة وف��ي

, القبح في المتناھية وجرائمھم بفظائعھم تشھر التي تلك وھي ،فيھا موجودة
 كل يحذفوا أن بھم أجدر كان فما محمد بخصوص توراتھم حرفوا كانوا فلو
  !الفعال شر بھم ويلصق سمعتھم يشين ما

 # وأن - ٧: ١ يشوع - التوراة شريعة على يحافظوا أن H أمرھم
 بالوص�ية فعم�Iً  - ٣٢: ١٢و ٢: ٤ تثني�ة - عليھ�ا يزي�دوا و# منھ�ا ينقص�وا
 ح��رف أو كلم��ة منھ��ا تس��قط أن م��ن وخوف��اً  ،ت��وراتھم عل��ى اليھ��ود ح��افظ

 وقي���دوا حروف���اً  أحص���وھا ب���ل ،أس���فارھا م���ن س���فر ك���ل كلم���ات أحص���وا
 أن معلوم�اً  ول�يكن, الل�زوم عن�د إليھا ليرجعوا الدينية كتبھم في ا#حصاءات

 ب���ين المتداول���ة النس���خة ع���ين ھ���ي اليھ���ود ب���ين المتداول���ة الت���وراة نس���خة
  .واحدة مطبعة في ُتطبعان وكلتاھما ،النصارى

Iر ربم��ا أن��ه بعض��ھم يظ��ن ول��ئ�� Qالمس��يح قب��ل ت��وراتھم اليھ��ود غي. 
��رة ع��نھم أخ��ذناھا ونح��ن Qإن أق��ول .واح��دة ونس��ختنا نس��ختھم فص��ارت مغي 
   مصدقا جاء المسيح بأن يشھد �نه ،ا#عتراض ھذا مؤونة كفانا القرآن



 ١٥٠

 بتھم��ة اليھ��ود اتھم��وا رس��له و# المس��يح # أن��ه ث��م, الت��وراة م��ن معھ��م لم��ا
 ھ�ذه م�ن نقي�ة بيض�اء تج�دوھا راجعوھا اNنجيل صحائف وھاكم .التحريف

 يش��ھد ب��ل ،المس��ألة ھ��ذه غي��ر ف��ي بخطاي��اھم ش��ھرت أنھ��ا ح��ين ف��ي ،التھم��ة
 يح�رضو ،أصلھا على باقية وأنھا ،H من بھا موحى بأنھا للتوراة اNنجيل

 - اNنجي�ل ف�ي اaتي�ة اaي�ات ذلك ومن, بھا والعمل قرائتھا على المسيحيين
 ١١ ولوق���ا ١٠-٦: ٧ وم���رقس ٣٢و ٣١: ٢٢و ١٨و ١٧: ٥ بش���ارة مت���ى

 - ١٦: ٣ تيموثاوس ٢و ٤٧-٤٥و ٣٩: ٥ ويوحنا ٢٧-٢٥: ٢٤و ٣٢-٢٩:
 الت�وراة قبل�ت ورس�له المس�يح عص�ر ف�ي أنه يتضح البينة اaيات ھذه من, 

ً  لديھم  ،والتغيي�ر التحري�ف مظن�ة من مساس بھا ليس H من به موحى كتابا
 ،يمالعظ� الش�ر ھ�ذا عل�ى عIني�ة وبQخھ�م المس�يح لكان اليھود حرفھا لو �نه

 لIس�تعمال ص�الحة لتبق�ى وأص�لحھا التحريف مواضع إلى شك بI و�شار
  .كنيسته في

 عن�د تحريفھ�ا وع�دم الت�وراة ض�ياع ع�دم تثب�ت ذاتھا النظرية وھذه
 لك�ان ش�يء ح�دث ول�و, الب�ابلي وا�س�ر بختنص�ر زم�ن في أورشليم خراب
  .الحقيقة بيQن المسيح

 وق�وع يثبت�وا أن وس�عھم ف�ي أن�ه ي�دعون المس�لمين كتاب بعض إن
   على ومنھا ،المحرفة اaيات ويعينوا ،التوراة في عمداً  التحريف



 ١٥١

 الس��امرية النس��خة فف��ي ٤: ٢٧ التثني��ة س��فر ف��ي ال��واردة اaي��ة ي��ّدعون م��ا
 ليس�ت أنه ھي الحقيقة ولكن عيبال جبل العبرانية وفي جرزيم جبل مكتوب
 الت��راجم ك��ل ف��ي ب��ل عيب��ال جب��ل فيھ��ا المكت��وب وح��دھا العبراني��ة النس��خة
 والباش����طا والس����ريانية الدارج����ة والIتيني����ة الس����بعينية كالترجم����ة القديم����ة

  .والحبشية وا�رمنية
 جبل # العبري ا�صل في كما عيبال جبل ا�صلية فالعبارة وعليه

 ل���رغبتھم الس���امريون حرفھ���ا الت���ي الس���امرية النس���خة ف���ي كم���ا ج���رزيم
 نس�ختھم حرف�وا ك�ونھم وم�ع, ما#س بھذا سموه الذي الجبل في الخصوصية

 المعتم�دة ا�خ�رى النسخ إلى يتعدQ  ولم فيھا التحريف انحصر الكلمة ھذه في
 ھ��ذه ف��ي آخ��ر احتم��ال وھن��اك, النص��ارى وطوائ��ف اليھ��ود طوائ��ف عن��د

 أن العبراني��ة ع��ن الس��امرية النس��خة نق��ل ال��ذي الناس��خ ظ��نQ  فربم��ا .المس��ألة
 ورد م�ا لمناس�بة ج�رزيم جب�ل ضع�و س�ھواً  عيبال جبل كتب ا�ول الكاتب

 ا#ثن��ي ا�س�باط م��ن بعض�اً  أن م��ؤداه م�ا ،ا�ص��حاح ذل�ك م��ن ١٢ ع�دد ف�ي
 يقف��ون اaخ��ر وال��بعض الش��عب ويب��اركون ج��رزيم جب��ل عل��ى يقف��ون عش��ر
 المعاص���ي تل���ك يرتك���ب م���ن عل���ى باللعن���ات وينطق���ون عيب���ال جب���ل عل���ى

 النس��خة كات��ب أن المحتم��ل فم��ن,  آم��ين الش��عب ويق��ول .ھن��اك الم��ذكورة
  اللعنات جبل # البركات جبل المقصود ظن السامرية



 ١٥٢

 التحري�ف أو الخطأ ھذا يعمموا أن يقدروا لم السامريين فإن حال كل وعلى
  !تحريف أنه صح إن - الخصوصية دائرتھم في إ#

 ا�ولى لكان السامريون # نسختھم حرفوا الذين ھم اليھود كان ولو
  .٤ عدد # ١٢ عدد يحرفوا أن بھم

 النس�خة ب�ين الموج�ود الخ�Iف إل�ى تق�دم ما في أشرنا قد كنا إننا ثم
 بع��ض أعم��ار حيثي��ة م��ن الس��بعينية والترجم��ة العبراني��ة والنس��خة الس��امرية

 أن يجب الغالب وفي .التكوين سفر من ١٠و ٥ أصحاحي في ا�ولين اaباء
 يس�ھل حي�ث الخطأ قابلة ا�رقام �ن ،الخطأ محمل على الخIف ھذا ُيحمل

 ھ��ذه ف��ي النس��خ اخ��تIف أن الواض��ح وم��ن, اaخ��ر مح��ل بعض��ھا يح��ل أن
  .شيء في الكتاب جوھر يمس # ا�رقام

 ب�ين كثي�ر اخ�تIف وج�ود يثبت�وا أن المس�لمين كت�اب بعض وحاول
 غي�ر, تحريف�ه عل�ى دلي�ل ا#ختIف ھذا أن وزعموا ،المقدس الكتاب أسفار

 إن أن�ه يس�لّمون الني�رة وا�فك�ار الراجح�ة العقول ذوي المطلعين الكّتاب أن
 ،اaخ�ر ع�ن بمع�زل م�نھم ك�ل̂  وكت�ب، ح�ال واقعة عن أكثر أو كاتبان كتب
ً  اتفاقاً  اتفقت إن ولكن ،ظاھرياً  اختIفاً  مختلفة كتاباتھم تأتي  م�ن يس�تدل تاما

  .متواطئون أنھم على اتفاقھم
  وآخر سفر بين ا#ختIف ظاھر عليھم فيشتبه البسطاء أما



 ١٥٣

 ح�Iً  ويحلون�ه أص�له فيعلم�ون المطلع�ون أم�ا, ا�س�فار ص�حة فيرون ويعث
 ًIف, جميIعل�ى دلي�ل أعظ�م المق�دس الكت�اب أس�فار ب�ين الظ�اھري وا#خت 
, المنتق�دين #نتق�اد عرض�ة يبق�ى # لك�ي من�ه أزال�وه لك�انوا وإ# ،أھله أمانة
 مت�ى بش�ارة ف�ي المس�يح نسب عن ورد ما الظاھري وا#ختIف أمثلة ومن
 ٥: ٢٧ متى بشارة في يھوذا موت عن ورد وما ٣ ص لوقا وبشارة ١ ص

 لك�انوا التحري�ف الكت�اب أھ�ل اس�تباح ك�ان فلو ١٩و ١٨: ١ ا�عمال وسفر
  .كتابھم من المواضع ھذه بين وفQقوا

 النصارى بعض لقول محرف اNنجيل أن المسلمين من قوم ويزعم
 ٩:١٦ م�رقس بش�ارة وھي مةالقدي النسخ في موجودة غير اaتية اaيات إن
 ٥ ا�ول�ى يوحن�ا ورس�الة ١١: ٨-٥٣: ٧و ٤و ٣:٥ يوحنا وبشارة ٢٠ إلى

 أقدمي�ة ا�كث�ر النسخ في المتن في موجودة تكن لم اaيات ھذه أن ولو - ٧:
 في��ه فأدمجھ��ا ا�ص��ل م��ن الناس��خ فظنھ��ا ،الھ��امش عل��ى موج��ودة أنھ��ا إ#

 وعدمه اaيات ھذه وجود إنف ،أخطأ أو ظنه في أصاب وسواء, نية بسIمة
 الحق�ائق �ن الكنيس�ة عقائ�د م�ن عقي�دة في و# الكتاب جوھر في يؤثران #

 م��ن أخ��رى مواض��ع ف��ي تفص��يل ب��أكثر مس��توفاة تض��ّمنھا الت��ي ا�ساس��ية
  .كتابھم

  والقرآن الكتاب بين عظيم فرق يوجد المسألة لھذه وبالنسبة



 ١٥٤

 ب�ن عم�ر أن أثبت�وا الشيعة من فريقاً  أن يعلمون المسلمين من المطلعين فإن
 من آيات جملة غيQرا الثالث الخليفة عفان بن وعثمان الثاني الخليفة الخطاب
 ا�ھمي�ة م�ن ھم�ا حقيقت�ين المس�لمين ع�ن ليخفي�ا والقص�د النية بسوء القرآن
 .محم��د بع��د الخIف��ة ص��احب عل��ي̂  يك��ون أن يج��ب ھ��ي ،ا�ول��ى:  بمك��ان

 أن�ه آخ�ر فري�ق وي�ّدعي, ذريته في اNمامة تحصر أن يجب الثانية والحقيقة
, إليھ�ا المشار للغاية النورين سورة لھا يقال بجملتھا سورة القرآن من أسقط

 ، ُمختلق�ة أو صحيحة الدعوى ھذه كانت إذا عما التحري يھمنا فI نحن أما
 القرآن من النورين سورة كانت إن �نه, المسلمين من السنة أھل تھمّ  ولكن
 ف�ي كم�ا العاقب�ة بس�وء تن�ذرھم �نھ�ا ،حظھ�م واس�وأ أشقاھم ما يكون حقيقة
ً  جھنم في لھم إن قوله  في بكشمير محسن ميرزا وكتب يعدلون # عنه مقاما

 - الن��ورين س��ورة م��ذاھب داس��تاني - يس��مى ھجري��ة ١٢٩٢ س��نة ل��ه كت��اب
 المص��احف أح��رق عن��دما عثم��ان ب��أن يؤك��دون الش��يعيين بع��ض أن وذك��ر
 ب�ين كان�ت الت�ي النس�خة إل�ى عمد، الحساب مناقشة نفسه على وأِمن القديمة

 م�ن وذريت�ه طال�ب أب�ي ابن علي مصلحة من كان ما كل منھا وشطب يديه
 ،الي�وم المت�داول الق�رآن ينك�رون العل�ويين بعض أن وقال ،واNمامة السيادة

 بل .المسلمون يعتقد كما ،محمد على H من نزل الذي ھو بأنه يسلمون و#
  إنه  يقولون



 ١٥٥

 م�ا ا�دل�ة م�ن المحقق�ين العلماء لدى إن نعم. اختلقه أبو بكر وعمر وعثمان
 ھ�ذه ب�أن التسليم إ# يسعھم # أنھم غير ،الباطلة الدعاوي ھذه لدحض يكفي
 أن المسألة من يھمنا والذي, القرآن إلى المسلمين نفس صوبھا الشائنة التھم
 إن ،المس�لمين م�ن ف�رد ك�لل الخ�Iص بجوھر مخلة اعتبارھم في التھم ھذه
 كتابن��ا عل��ى المزعوم��ة ال��دعاوى أن ح��ين ف��ي ،خ��Iص اNس��Iم ف��ي ك��ان

 ح�ذفت إن إليھ�ا اNشارة سبقت التي وھي ،قليلة آيات في محصورة المقدس
 عل�ى والخ�Iص ال�دين عقائ�د م�ن بش�يء تخ�ل # عليه زيدت أو الكتاب من

  .جوھرية # عرضية �نھا - اNطIق
 ب�ين م�ن ض�اع ق�د أن�ه ذك�ره تق�دم م�ا ع�دا س�لمينالم بع�ض ويّدعي

 في كما - ياشر كسفر ما يوماً  منه معدودة كانت أسفار المقدس الكتاب دفتي
 ١٤: ٢١ الع�دد سفر في كما - الرب حروب وكتاب - ١٣: ١٠ يشوع سفر

 ف�ي ق�ط ين�درجا ل�م الم�ذكورين السفرين إن ا#عتراض لھذاا دحض فنقول -
 حك��م وحكمھ��ا, الت��وراة إليھم��ا أش��ارت كان��ت إنو ،الت��وراة أس��فار سلس��لة
  .مثIً  إبراھيم كصحف منه ليست وھي القرآن إليھا أشار التي ا�سفار

 روماني��ةال الكنيس��ة عن��د المق��دس الكت��اب ب��أن بعض��ھم واعت��رض
   ھذا على ورداً , البروتستانت كنيسة عند معدومة أسفاراً  يتضمن



 ١٥٦

 م��ن المس��يحيين عم��وم عن��د اتھاب��ذ موج��ودة الجدي��د العھ��د أس��فار إن:  نق��ول
 عليھ�ا زادت فق�د الق�ديم العھد أسفار وأما, وأرثوذكس وكاثوليك بروتستانت

 المسيحيين عند التوراة ضمن من مدرجة تكن لم أسفارا الكاثوليكية الكنيسة
 نحن, العبراني ا�صل في توجد # كونھا عن فضIً  اليھود عند و# ا�ولين
 ق�انون ف�ي مدرجة ھي حسبما القديم العھد أسفار نعتمد البروتستانت معاشر
ت��ت اليھ��ود Qا�س��فار ھ��ذه أن فرض��نا إن ولك��ن, ورس��له المس��يح م��ن لن��ا وتثب 
 الديان�ة عقائ�د م�ن عقي�دة أي�ة عل�ى ت�ؤثر بجملتھ�ا# فإنھ�ا بھا موحى المزيدة

 تن�تج فل�م وغيرھ�ا البروتس�تانت كنيسة بين المذھبية الفروق وأما, المسيحية
 كم�ا ،الكت�ب ف�ي اخ�تIف عن و# ،القديم العھد على ا�سفار ھذه زيادة عن
  .وآخر مذھب بين القرآن في اختIف عن تنتج لم اNسIم مذاھب أن

 .ا�ص�لية اللغ�ات في والجديد القديم العھد أسفار نسخ عن تكلمنا قد
 ون�تكلم, الي�وم إل�ى تبق لم التي اللغات جملة في القديمة التراجم عن وتكلمنا

 عل��ى ا�ول��ين المس��يحيين كتب��ة لن��ا أقامھ��ا الت��ي ا�دل��ة ع��ن باNيج��از اھن��
 كثي�رة مس�يحية مؤلف�ات أي�دينا ب�ين إن فنق�ول, بص�دده نحن الذي الموضوع

  في الھجرة بعد ما إلى للميIد ا�ول القرن من تاريخھا يختلف



 ١٥٧

 رس��الة أق��دمھا ،وأرمني��ة وقبطي��ة وس��ريانية و#تيني��ة يوناني��ة مختلف��ة لغ��ات
 س�نة الس�بع أغن�اطيوس ورس�ائل ٩٥ إلى ٩٣ سنة كورنثوس إلى لميندساك

 خط�أ ُنسبت ورسالة تقريباً  ١١٠ سنة بوليكاربوس ورسالة ١١٦ إلى ١٠٩
�اب ق�ام ث�م .باليوناني�ة ھ�ذه جمي�ع كتب�ت ١٣٠ إل�ى ١٠٠ س�نة برناب�ا إلى Qّكت 

 أجمع�ون وأولئ�ك .مختلف�ة لغ�ات ف�ي لھ�م ع�نQ  ما وكتبوا ھؤ#ء بعد كثيرون
 في الكنيسة كإيمان اليوم إيماننا بأن يشھدون ظھرانينا بين أحياء اليوم كأنھم

 الق�ديم العھ�د أس�فار م�ن كثي�رة آي�ات اقتبس�وا ذل�ك وع�دا, ا�ول�ى عصورھم
 اقتبس�وه م�ا وجمي�ع, ب�اللفظ ھ�و ما ومنھا بالمعنى ھو ما منھا الجديد والعھد
 الكت��اب أن عل��ى ق��وي دلي��ل وھ��ذا .الي��وم المت��داول المق��دس لكتابن��ا مط��ابق
 جمعي�ة قام�ت أن�ه فرض�نا ول�و, بعدھا و# الھجرة قبل # ُيحرف لم المقدس

 وج��ه عل��ى م��ن أخب��ث أحض��انھا ب��ين وض��مت بع��ده أو محم��د عص��ر ف��ي
 م���ن جب���ال فس���تمنعھا المق���دس الكت���اب تحري���ف عل���ى وتع���اونوا ا�رض

 رضا� أقط��ار يجوب��وا أن أو#ً  عل��يھم إذ ت��ذليلھا يس��تطيعون # الص��عوبات
 ويزوروا ،وأفريقيا وأوروبا آسيا قارة من واليھودية المسيحية فيھا المنتشرة

 كل ويجمعوا .ومسيحي يھودي وبيت ومكتبة كنيسة وكل ،لليھود مجمع كل
 وأرمني�ة وقبطي�ة تيني�ة و# ويوناني�ة عبراني�ة ب�ين م�ا اللغ�ات ك�ل في النسخ

   وعربية وحبشية



 ١٥٨

 أس��فارھم خباي��ا ويستكش��فوا مريينالس��ا عل��ى يحت��الوا أن وعل��يھم. وغيرھ��ا
, م�نھم ويس�لبوھا ،الخاص�ة لغ�تھم في المتأخرة وتراجمھا القدم في المتوغلة
 م��ن ينتھ��ون وبع��دما, اليھ��ودي اaرام��ي الترج��وم يحرف��وا أن أيض��اً  وعل��يھم

 ھ��م م��ا عل��ى يتفق��وا أن عل��يھم الع��الم ك��ل م��ن المق��دس الكت��اب نس��خ جم��ع
 مؤلف�ات يجمع�وا أن كله ذلك دبع يھمعل ويبقى, ويحذفوه حذفه في شارعون

 ليخف��وا ا�رض أقط��ار ك��ل م��ن اللغ��ات ك��ل ف��ي الديني��ة والنص��ارى اليھ��ود
 وعل�يھم, باطIً  تعبھم ويذھب حيلتھم تنكشف لئIا فيھ المتضمنة ا#قتباسات

 م��ن يمح��وا حت��ى الطبيع��ة ف��ائق س��لطان لھ��م يك��ون أن مش��روعھم خت��ام ف��ي
 م��ن غيب��اً  حفظ��وه م��ا ا�رض وج��ه ل��ىع ال��ذين واليھ��ود المس��يحيين ذاك��رة

, المحرفين واNنجيل التوراة إلى يفطنوا # لكي ا�صليين وإنجيلھم توراتھم
 # أول��ى ب��اب فم��ن ،المس��تحيIت ھ��ذه ج��واز يتص��ور عاق��ل م��ن م��ا أظ��ن

 آل س�ورة ف�ي ص�رح الق�رآن أن مع ،العلم في الراسخون إخواننا يتصورھا
�ةٌ  اْلكَت�ابِ  أَْھ�لِ  ِم�نْ " بقول�ه عم�ران Qآَي�اتِ  َيْتلُ�ونَ  َقاِئَم�ةٌ  أُم  ِH  ََوُھ��مْ  اللْي�لِ  آَن�اء 

) ١( أم�ور ثIث�ة نس�تنتج ذل�ك فم�ن ١١٣: ٣ عم�ران آل سورة - "ََيْسُجُدون
) ٢(ب الكتا بتحريف ذمتھم لھم تسمح لم الذين ا�تقياء بعض يوجد كان أنه
  .يتلونه وھم معندھ معروفاً  كان نهأ) ٣( أيديھم بين موجوداً  كان الكتاب نأ



 ١٥٩

 عل��ى والمس��يحيين اليھ��ود اتف��اق إمكاني��ة يتص��ور أن عق��ل ل��ذي و#يمك��ن
 ،اaخ�رة في H وغضب الدنيا في للمذمة الموجب الفظيع اNثم ھذا ارتكاب

  .ا#تفاق ھذا إلى يدعو سبب يوجد # �نه
 ظھ�ور قب�ل أو وقتن�ا ف�ي المس�لمين م�ن أقوياء جماعة أن ولنفرض

 اNس�Iمية الكت�ب وك�ل الق�رآن يحّرف�وا أن عزموا حجروال الحروف مطابع
 كالكت�اب متع�ددة لغ�ات إل�ى يت�رجم ل�م الق�رآن كون حال الكفر بھذا يھزأ أ#

   ؟محمد عصر في المقدس
 في المنتشرة القرآن نسخ يجمعوا أن لھم تيسر لو أنه ولنفرض

 الدينية الكتب جمع على بقادرين ھم فليسوا ،ويحرفوھا العالم أقطار
 ذلك على قدروا أنھم فرضنا ولو, للقرآن الكثيرة التفاسير و# اNسIمية

 والواقدي ھشام كابن التاريخية الكتب من تحريفھم يظھر أ# ،أيضاً 
 # ؟ا�ثير وابن الطبري ا�قل على أو العجم وفتوح مصر وفتوح والغازي

 في الكتب ھذه كل كانت لو حتى ،ذلك إمكانية يتصور أن عاقل �ي يمكن
   .واحدة لغة

 أو محم��د عص��ر ف��ي المق��دس الكت��اب تحري��ف يمك��ن # فب��ا�حرى
  ,تراجمه ولتعدد الكثيرة ا#قتباسات #نتشار بعده

   النظر بغضّ  المقدس الكتاب تحريف بإمكان جد#ً  سلمنا ولو



 ١٦٠

 الت��ي الكت��ب م��ن التحري��ف ھ��ذا يظھ��ر ك��ان أفم��ا ،الص��عوبات ھ��ذه ك��ل ع��ن
 اللغ�ات ف�ي وھ�ي مس�مياتھا ن�ر ول�م أس�ماءھا رفنع� كنا وقد حديثاً  اكُتشفت
 س��نة - الرس��ل ق��انون - ١ - منھ��ا والس��ريانية وا�رمني��ة والقبطي��ة اليوناني��ة

 س��نة -١٣٨ س��نة - أرس��تيدس محارب��ة كت��اب - ٢ - م ب ١٦٠ س��نة -١٣١
 ب ١٧٠ س�نة -١٦٠ س�نة - لستاتيانوس البشيرين اتفاق كتاب - م ب ١٤٧

 ھ�ذه ف�ي واكُتش�فت ،طويل�ة بم�دة محم�د قبل من ضاعت قد الكتب وھذه - م
 بوحدة تشھد وھي ،موته بعد أو حياته في تحريفھا يمكن فI, ا�خيرة ا�يام

 ف�ي مثب�ت ھ�و كم�ا ،العصر ھذا وفي ا�ولى العصور في المسيحي اNيمان
 الس�اطعة ا�دل�ة ھ�ذه م�ن فترى, العالم كل في اليوم المنتشر المقدس الكتاب

 ،المس�يح زم�ن ف�ي كان�ت كم�ا حالھ�ا عل�ى باقي�ة التوراة أن الدامغة والحجج
  .الحواريين – ا�طھار رسله زمن في كان كما حاله على باق واNنجيل

 بتحري��ف المس��لمين ب��ين الش��ائع ال��رأي ت��دحض الت��ي الحق��ائق وم��ن
 عبي�دة أب�و وف�تح ،مص�ر الع�اص بن عمرو فتح لما أنه ھو، المقدس الكتاب

 بين وقعت ،العراق وقاص أبي بن وسعد، الشام الوليد بن وخالد الجراح بن
 اس�كندرية مكتب�ة بالذكر وأخصّ  .العصر ذلك في العالم مكاتب أشھر أيديھم

   نسخ من وفير عدد المكتبات ھذه في وكان, وقيصرية



 ١٦١

 أن عل��يھم أيس��ر ك��ان وم��ا, القديم��ة المس��يحية والمؤلف��ات المق��دس الكت��اب
 مھيمن�اً  القرآن جاء التي المقدسة كتبال ا�قل على أو المكتبات ھذه يحفظوا
 م��ا ك�ان إذا عم�ا بھ�ا يحكم�ون َحَكم�اً  ا#ي�ام مس�تقبل ف�ي لھ�م وتك�ون ،عليھ�ا

 أحرق�وا .أحرقوھ�ا ولك�نھم, ا�ص�ل طبق ھي أو محرفاً  النسخ من يستحدث
 ھ�ذه إح�راق وخب�ر H ك�Iم إنھا القرآن قال التي واNنجيل والزبور التوراة
  .الظنون وكشف  الفرج أبي يختار في ورد المكاتب

 من�ع �مكنھم أيديھم بين وقعت التي الكتاب نسخ المسلمون حفظ لو
 و# ق�رآنھم بوص�ية يب�الوا ل�م لك�نھم ا�خي�رة العص�ور ف�ي تحريف�ه حتمال ا

 من أيديھم في وقع ما على استحفظوا فقد المسيحيون أما, ھيمنته حق قضوا
 من وسلمت عديدة بقرون الھجرة قبل كتبت التي القديمة المقدسة الكتب ھذه

 ف��ي محفوظ��ة الي��وم ھ��ي وھ��اكم, وغيرھ��ا ا#س��كندرية ف��ي المس��لمين أي��دي
 .أوروب��ا مكتب��ات م��ن وغيرھ��ا ولن��دن وب��اريس وبطرس��برج روم��ا مكتب��ة
 المكتب��ات ھ��ذه ي��زوروا أن أوروب��ا ف��ي ون��ز#ئھم المس��لمين لس��ياح ويمك��ن

بواسطة آل�ة  القديمة نسخال بعض صورة أخذت وقد .دعوانا حقيقة ويتحروا
 أن وس�عه ف�ي ل�يس م�ن يراھ�ا لك�ي الن�اس ب�ين ونش�رتالتصوير الشمس�ي 

   يزور



 ١٦٢

 وم�ن, عليھ�ا ا#ط�Iع يھمھ�م ال�ذين القاص�ية ا�ق�اليم أھ�ل من المكتبات ھذه
 النس�خة عل�ى حصلنا بعض على بعضھا القديمة ا�صلية النسخ ھذه مقارنة

 وھم���ا الق���ديم للعھ���د العبراني���ة س���خةوالن الجدي���د للعھ���د ا�ص���لية اليوناني���ة
 ا�ص��ليتين النس��ختين وم��ن .الع��الم ف��ي المتفرق��ة القديم��ة للنس��خ مطابقت��ان

التي  العالم لغات من أربعمائة لغة أي أكثر أكثر إلى المقدس الكتاب ترجمنا
  .تصلح للترجمة
 الكت��اب تحري��ف ع��دم عل��ىالدال��ة  القاطع��ة ا�دل��ة أقمن��ا س��بق ومم��ا

 المحقق�ين العلم�اء وأن .بع�ده و# محمد عصر قبل # Iقا#ط على المقدس
 أثبتن�ا وق�د .التحري�ف ع�دم على يوافقون والمتأخرين السالفين المسلمين من

 و# رواھ�ا الت�ي أخب�اره ف�ي # المق�دس الكتاب في سخن وقوع بطIن أيضاً 
 ھو ماليو المقدس الكتاب أن بّينا وقد, الدينية عقائده و# ا�خIقية مبادئه في

 ،الس�نين م�ن بمئ�ات محم�د زم�ن على المتقدمة ا�ولى العصور كتاب بعينه
 موض�عاً  وعش�رين مائ�ة م�ن أكث�ر ف�ي وكتاب�ه H كIم بأنه القرآن له وشھد

  .عليه مھيمناً  جاء إنه قال أن إلى
   حقيقياً  إيماناً  بالقرآن مؤمن مسلم كل على يجب تقدم ما وعلى



 ١٦٣

 الكت�اب بص�حة ا#عتق�اد وب�ين بين�ه يح�ول ال�ذميم التعص�ب روح يدع # أن
 غ�افر س�ورة انظ�ر - الحي�اة س�بيل ف�ي وھ�دى ن�وراً  لنفسه واتخاذه ،المقدس

 H م�ن طالب�اً  بانتب�اه تق�رأه أن يجب به الھداية إلى تتوفق وحتى،  ٥٦: ٤٠
 إل��ى وتھت��دي تعليم��ه ل��تفھم قلب��ك ويف��تح ذھن��ك يني��ر أن واش��تياق ب��إخIص
 و# عل�يھم المغضوب غير، عليھم H أنعم الذين طصرا ،المستقيم الصراط
  آمين - الضالين
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  ا�ساسية الغرض من ھذا الباب أن نبين تعاليم الكتاب المقدس

  وأن نبين أيضا أن ھذه التعاليم توافق الشروط الضرورية للوحي الحقيقي
 كما بينا ذلك في مقدمتنا

  
  ـــ* ـــ 
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  بيان مختصر لمشتمIت التوراة

  
 العھد وأسفار القديم العھد أسفار:  قسمين من المقدس الكتاب يتألف

 �ن، اNنجي��ل اس��م وا�خي��ر الت��وراة اس��م ا�ول القس��م عل��ى وُيطل��ق.الجدي��د
 البش��ائر أي جي��لانبا� يبت��دئ والث��اني، موس��ى بش��ريعة يبت��دئ ا�ول القس��م
 .ا�ربع

 ثIث�ة إلى القديم العھد أسفار وكنا قد بينا فيما تقدم أن اليھود قسموا
 ا�خي��رة وُتس��مى والص��حف، وا�نبي��اء -الش��ريعة- الت��وراة: رئيس��ية أقس��ام

 باللغ���ة جميعھ���ا الق���ديم العھ���د أس���فار وُكتب���ت، ابھ��� يبت���دئ �ن���ه ب���المزامير
 الجدي�د العھ�د أس�فار أم�ا، باaرامي�ة ُكتبت قليلة صحاحاتإ ماعدا، العبرانية

   باللغة توراتھا اليھود وحفظ. اليونانية ا�صلية فلغتھا
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 م�ن النص�ارى ع�نھم وأخ�ذھا الحاض�ر الوق�ت إلى وعناية دقة بكل ا�صلية
 ٢١و ١٧: ٥ بش�ارة مت�ى - نفس�ه المس�يح ب�أمر يةالمس�يح الديانة تاريخ بدء

 الخ ٣٩: ٥ ويوحنا ٤٥و ٢٧: ٢٤ ولوقا ٢٤: ١٢ ومرقس ٥٤: ٢٦و ٤٢:
 كان��ت الت��ي ا�س��فار ذات ھ��ي الي��وم نس��تعملھا الت��ي الت��وراة فأس��فار ولھ��ذا-

  .وزمان مكان كل وفي المسيح عصر في فلسطين بIد في اليھود بأيدي
 والمرس�لون ا�نبي�اء كتب�ه ال�ذي لھ�ياN الوحي القديم العھد يتضمن

جة ا�سفار وأكثر المسيح زمن إلى Qالقلي�ل ع�دا م�ا كتبوھ�ا الذين بأسماء متو 
 المس�يح ش�ھادة ف�إن ذل�ك ومع. القديمة التقاليد من كاتبوھا ُيعرفحيث  منھا
 قسم وقد. فيھا لIرتياب سبيIً  يدع # القرآن صرح كما عليھا وتصديقه لھا

 حروف عدد على سفراً  وعشرين اثنين إلى السالفة العصور في القديم العھد
 س��فراً  وعش��رين أربع��ة إل��ى الحاض��ر الوق��ت ف��ي وتقس��م، العبراني��ة الھج��اء
 نبوت��ه س��فر ع��نارمي��ا  مراث��ي وفص��ل القض��اة س��فر ع��ن راع��وث بفص��ل

 يقس��موا أن أكث��رھم ع��ادة ج��رت وق��د. ةح��د عل��ى ك��لّ  س��فرين واعتبارھم��ا
 ويقسم. ا�يام وأخبار والملوك صموئيل وھي،ثانو أول سفرين إلى ا�سفار

 ا�س��فار فبلغ��ت، ص��غيراً  س��فراً  عش��ر اثن��ي إل��ى عش��ر اNثن��ي ا�نبي��اء س��فر
 اعتم�د ال�ذي التقس�يم وھ�و ،س�فراً  وثIثين تسعة ا�خير التقسيم ھذا بموجب

   أن وأظن. المسيحيون عليه
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 لھ��ا يك��ونلت��ي تل��ك ا مث��لكبي��رة  أھمي��ة عليھ��اأح��د  يعل��ق # التقس��يم مس��ألة
  .ا�صلي بالمتن مساس

 والخروج لتكوينا - خمسةال موسى شريعة أسفار أو موسى فتوراة
 وكي�ف، واNنسان العالم خلق يخيسجل الوحي تار-والتثنية والعدد والIويين

 H أن وكيف،نفس�ه عل�ى الم�وت وجل�ب الخطي�ة ف�ي وس�قط ربه آدم عصى
ً مخلّص يرسل أن وعد والجود الرحمة الكلي  المرأة نسل من يولد العالم إلى ا

 H أھل�ك والفج�ور المعاص�ي في العالم توغل ولما -١٥: ٣ التكوين سفر -
 ع�ادت الطوف�ان بع�د م�ن أن�ه إ#، بيت�ه وأھ�ل ن�وح ع�دا م�ا أجمع�ين آدم بني

 ل�م أن إل�ى، بالت�دريج ا�وث�ان عب�ادة ف�ي وس�قطت الش�ر فعل إلى نوح ذرية
 آمن �نه خليIً  واتخذه H فاختاره،إبراھيم إ# حقال اNله يعبد من بينھم يبق
 وك��انإس��حاق،  ابن��ه نس��لس��يأتي م��ن  المخلّ��ص ب��أن وع��ده ذل��ك وعن��د. ب��ه

 عھ�ده مع�ه وج�ّدد إس�رائيل وس�ّماه يعقوب منھما H اصطفى ابنان Nسحاق
. ا�رض قبائ�ل جمي�ع تتب�ارك بنس�له أن وھ�و، إبراھيم به وعد الذيه ووعد
 دون ذريت��ه م��ن ا�نبي��اء H أرس��ل الك��ريم الوع��د ذل��ك إنج��از س��بيل وف��ي

 الِكَت�ابَ  إِْس�َراِئيلَ  َبِن�ي آَتْيَن�ا َولََقدْ " القرآن بذلك يعترف كما ا�خرى الشعوب
َوةاوَ  َواْلُحْكمَ  ب[    حتى وذلك ١٥: ٤٥ الجاثية سورة - "َلن[
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  .للعالم وتقديمه اaتي المخلّص تعريف في الخطاب فصل نبواتھم تكون
 عل�ى إس�رائيل بنو يتدرب أن الوعد إنجاز قبل تقتضي الحالة كانت

 أس��اتذة بع�د فيم��ا يكون�وا أن يص�لحوا حت��ى فيھ�ا ويتخرج��وا الديني�ة الش�ؤون
 ن�زلي أن ا�ول�ى الخط�وة وكان�ت اNلھي�ة الت�دبيرات قض�ت وكذا، المسكونة
 حت��ى س��نة أربعمائ�ة عل��يھم م�ض، ول��م يقلي��ل نف�ر وھ��م مص�ر إل��ى ا�س�باط

ً  واصار  نموھم عاقبة مصر فراعنة فخشي. ا�لوف بمئات يعد عظيماً  شعبا
 الص���عبة ا�عم���ال ف���ي وس���خروھم، Nب���ادتھم الوس���ائل واّتخ���ذوا، الس���ريع
 س��نة أو. م. ق ١٣٢٠ س�نة موس��ى ي�د عل��ى H ف�أخرجھم، للجس��م المض�نية
، س�يناء جب�ل عل�ى مج�ده H لھ�م وأظھ�ر اليھ�ودي الحساب بموجب ١٣١٤

 ض�من وم�ن. الت�وراة ف�ي م�دون ھ�و مم�ا وغيرھا العشر وصاياال وأعطاھم
غاي��ة ف��ي  موض��وعاً  ليفقھ��وا الش��عب أذھ��ان إن��ارة موس��ى ش��ريعة غاي��ات
 الحاض�ر وقتن�ا إل�ى مجھو#ً  يزال و# العصر ذلك في مجھو#ً  كان ا�ھمية

 أ#، والنص�ارى اليھ�ود إ# يعرفه و#، العالم سكان من ا�عظم الجانب عند
 واعتزالھم ا�مم عن اليھود فرز أيضاً  الشريعة غايات ومن. H قداسة وھو
 اNعIن�ات حف�ظ ذل�ك في الحكمة وكانت، والدنيا الدين شؤون كل في عنھم

 الح��ق فيخ��تلط وع��اداتھم ا�م��م رجاس��ات م��ن ش��يء يش��وبھا أن م��ن اNلھي��ة
   اعتزال اNلھية الحكمة فاقتضت، بالباطل
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 روح ھ�و ال�ذي المسيحيأتي  إلى أن حالھا على شرائعھم لتبقى إسرائيل أمة
 لبق�اء ض�رورةھن�اك  ك�ون، ل�ن توالعھ�ود الوع�ود وخIص�ة والشرع النبوة

 ج��اء ق��د يك��ون �ن��ه إزالت��ه يج��ب ب��ل، وا�م��م اليھ��ود ب��ينفاص��ل ال الحج��اب
  .ا�رض شعوب تخضع له الذي ا�مم كل مشتھى المسيح

 وترح�ال ح�ط ب�ين إسرائيل بني على سنة أربعون انقضت أن وبعد
 أرض أو كنع�ان أرض H أدخلھ�م، التي�ه ب�أرض المعروف�ة س�يناء برية في

 يش�وع س�فر وف�ي، لھ�م H كتبھ�ا التي المقدسة ا�رض القرآن وفي، الميعاد
 ج�زاء الوثني�ة ش�عوبھا من كثير وإبادة كنعان �رض إسرائيل بني فتح ذكر
، �وث��انھمائح ذب�� أطف��الھمث��ل تق��ديم م، معص��ية ك��ل ف��ي ت��وغلھم عل��ى لھ��م

. القب�ائح بتل�ك المش�ھورة لمعب�وداتھم تكريم�اً  والفج�ور الفسق فيوانغماسھم 
 خليل���ه إل���ى تع��الى لوع���ده إنج��ازاً ا�رض  ملك���وا فق���د إس��رائيل ش���عب أم��ا

  .إبراھيم
 وأخب��ار والمل��وك ص��موئيل وس��فري وراع��وث القض��اة س��فر وف��ي

 ذل��ك م��ن ائيلإس��ر لش��عب وقع��ت الت��ي الرئيس��ية الوق��ائع ت��اريخ نج��د ا�ي��ام
 الت��ي الم��دة غض��ون ف��ي كثي��رة م��راراً  وح��دث. الب��ابلي الس��بي إل��ى الح��ين
، ا�ص�ليين الش�عوب بقاي�ا وثني�ة ف�ي س�قطواھ�م أن كنع�ان أرض في أقاموھا
  حياتھم صفو وكدروا فقھروھم الوثنيين عليھم سلط بأن شعبه H فجازى
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 أع��دائھم عل��ى منص��رھ تع��الى عبادت��ه إل��ى ورجع��وا إلي��ه ت��ابوا كلم��ا أن��ه إ#
  .بينھم من اصطفاھم أفراد أيدي على باھراً  نصراً 

، ط�الوت الق�رآن وفي، شاول المدعو ا�ول ملكھم حكم انتھاء وبعد
ً  داود H مسح) ٢٤٨: ٢ البقرة سورة(  س�نة ح�والي ذل�ك وك�ان، عليھم ملكا

. م.ق ٩٣٨ س�نة إل�ى ٩٨٠ س�نة من وحكم سليمان ابنه وخلفه. م.ق ١٠٢٠
 طاعت�ه نع وخرجوا رحبعام خلفه على أسباط عشرة ثار حكمه ةنھاي وبعد

 وبقي، نباط بن يربعام عليھم وملّكوا، إسرائيل مملكة ھي مملكة لھم وشيدوا
، يھ�وذا مملك�ة ھ�ي أخ�رى مملك�ة وش�يدوا يھوذا لبيت و#ئھم على السبطان

 اقتف�ت قلي�ل وبع�د، الوثني�ة العبادة في سقطت حتى إسرائيل مملكة تلبث ولم
 أش�د عقاب�اً  الم�رة ھ�ذه وع�اقبھم أع�دائھم أي�دي إل�ى H فدفعھم، يھوذا آثارھا

 ليعط��ي إس��رائيل مملك��ة بقص��اص وب��دأ ألفوھ��ا الت��ي العقوب��ات م��ن ص��رامة
 وأس�روھا فغزوھ�ااaش�وريين  عليھ�ا فس�لط، والتوبة لIعتبار فرصة يھوذا
 أم��ا، إس��رائيل مملك��ة انقرض��ت وھن��ا. م.ق ٧٣٠ س��نة وم��ديان ف��ارس ف��ي

 أن إلى نھجھا على سارت بلتعظ مما حدث مع إسرائيل، ت فلم يھوذا مملكة
 إلى أي سنة سبعين نيرھم تحت وظلت م،ق ٦٠٦ سنة بابل لملوك خضعت

 وأسر سليمان ھيكل بابل ملك بختنصر ھدم ٥٨٧ سنة وفي. م.ق ٥٣٦ سنة
 .بابل إلى رؤساءھم
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 لم�ا ن�هأ وذل�ك أرض�ھم إل�ى اليھود لرجوع تفصيل عزرا سفر وفي
 H أنق�ذھم النب�يارمي�ا  عنھ�ا تنب�أ الت�ي العبودي�ة سنة سبعون عليھم انقضت

 ا�راض�ي م�ن وكثير بابل انضمت بعدما فارس ملك كورش قلب حول بأن
 إل��ى يرجع��وا أن لھ��مس��مح ف،ومؤاساتھم عل��يھم العط��ف إل��ى س��لطانه تح��ت
 روحةمش� ھ�ي كم�ا أورش�ليم وت�رميم كليالھ تجديد قصة ذلك وتتلو، بIدھم

  .ونحميا عزرا سفري في
 عل��يھم تنب��أ ب��ه H وع��دھم ال��ذي المخلّ��ص اليھ��ود رف��ض لم��ا ولك��ن

 م�دينتھم قل�ب وھ�و، الس�الف ت�اريخھم ف�ي مثل�ه يروا لم ھائل بعقاب المسيح
 ونب��وات النب��وة لھ��ذه وإتمام��اً ، عق��ب عل��ى رأس��اً  العظ��يم وھ��يكلھم المحبوب��ة

ب موسى Qإل�ى الوق�ت ذل�ك وم�ن. م ٧٠ س�نة وھ�يكلھم م�دينتھم الرومان خر 
 م��ن وكاب��دوا، مل��ك وأ ب��Iد ب��I وعرض��اً  ط��و#ً  ا�رض ف��ي تفرق��وا اaن

  .مثيل له ليس ما يكابدون زالوا و# الضيقات
 ف��ي H مقص��د أن الت��وراة م��ن نلخ��ص أن يمكنن��اوعل��ى م��ا تق��دم 

 ب�ين الھام�ة وتواريخھم وقائعھم وتسجيل المعاملة ھذه إسرائيل بني معاملته
 المقبل�ة العص�ور و�ھ�ل لھ�م ُيظھ�ر نأ) أو#( أشياء ثIثةفي  الوحي رأسفا
   H نعم عن بالرغم والتمرد العصيان إلى يميل البشري القلب أن
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، جي�ل بع�د ج�يIً  وا�نبياء الرسل إرسال بواسطة المتوالية وھدايته وبركاته
 H ةعب��اد ع��نبتع��اد ا# م��ن اNنس��ان يمن��ع ل��م ذل��ك وك��ل، ومن��ذرين معلّم��ين

 إس�رائيل بن�ي يعلّ�م لك�ي) ثاني�ا( ا�صنام عبادة إلى وخالقه نعمته وليّ  الحي
 عفواً  ينتج أن يمكن # الجسدية الشھوات وسلطان الخطية نير من العتق أن
 # بل، الدينية والطقوس وممن حفظ الرس و#، H وصايا معرفة مجرد نم

 المخل��ص إل��ى قالش��ومش��اعر  ف��يھم تتول��د أن عس��ى ق��وي عام��ل م��ن ب��د
 بش�ديد ويشعرون، بالتدريج ا�نبياء وأسفار موسى توراة في به الموعودين

 لبن��ي H معامل��ة عل��ى فج��يIً  ج��يIً  ا�م��م ُيطل��ع حت��ى) ثالث��ا( إلي��ه الحاج��ة
 عدل��ه أم��ا، ورحمت��ه وعدل��ه قداس��ته ع��ن لھ��م الس��امية وإعIنات��ه إس��رائيل
 رحمته وأما، خطاياھم على الصارم القصاص من عليھم أوقعه ما فبواسطة
 لك��ي ذل��ك غي��ر إل��ى لھ��مه وغف��ر ف��يھم وب��اركب��ه  إل��يھم أحس��ن م��ا فبواس��طة
 إل��ه وأن، ش��يء # أص��نامھم أن ويعلم��وا ذل��ك م��ن عب��رة �نفس��ھم يتخ��ذوا

 ويخدمون��ه ويعبدون��ه وا�رض الس��موات خ��الق الح��ق اNل��هھ��و  إس��رائيل
 ال���ذي مالع��ال مخل��ص المس��يح بيس��وع الخ��Iص إنجي��ل بن��ور ويس��تنيرون

 ف�ي مول�ده وعينت داود ذرية في نسبه حصرت أن إلى التوراة عنه أخبرت
  .يھوذا بأرض لحم بيت

   تقدم حسبما إسرائيل تاريخ بيان في ذكرناھا التي ا�سفار وعدا
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، H عن�د مقب�ول ھ�و م�ا تميي�ز ف�ي تعليمات على تشتمل أخرى أسفار وجدي
 ع��ن ونب��وات، العظ��يم ل��يالع � وش��كر وتس��ابيح ص��لوات عل��ى تش��تمل كم��ا

 أي�وب سفر ا�سفار ھذه ومن. كبير عدد اليوم إلى منھا تم المستقبل حوادث
 ا#ثن��يا�س��فار و وداني��ال وحزقي��الوأش��عياء وارمي��ا  وا�مث��ال والمزامي��ر

 م�ن عص�ره �ھ�ل سفره كتب أنه ولو، ا�نبياء ھؤ#ء وكل̂ ، الصغيرة عشر
 إع���داد قص���د ا�خ���رى الجھ���ة م���ن أن���ه إ#، ومعلّم���اً  مح���ذراً  إس���رائيل بن���ي

بواس�طة  مجيئ�هع�ن  H نّب�ه ال�ذي الع�الم مخل�ص لقب�ول المس�تقبلة العصور
  .وموسى ويعقوب وإسحاق خليله إبراھيمَ 

 بن��ي م��ن وأتقيائ��ه H لخ��ائفيم��ن الممك��ن  ك��ان ا�س��فار ھ��ذه فم��ن
 يعرف��وا أن مث��ل، المخلّ��ص وص��ف ف��ي الرئيس��ية ال��نقط يعرف��وا أن إس�رائيل

، و#ھوت��ه، وأخIق�ه، وس��بطه ونس�به، فيھ�ا يول��د الت�ي والبل��دة، يئ�همج وق�ت
 العالم خIص سبيل في تنتظره كانت التي واa#م، وإحسانه رحمته وأعمال

 يلح�ق أن ب�دون س�يقوم وأن�ه، وقبر وموت وصلب وآ#م وھوان اتضاع من
  .للعالم ليھبه جاء الذي العظيم الخIص ذلك طبيعة يعرفوا وأن، فساد جسده

، H وحداني�ة آخرھ�ا إل�ى أولھ�ا م�ن المقدس�ة ا�سفارھذا واعلم أن 
   إِْسَراِئيلُ  َيا إِْسَمعْ " الذھبية اaية ھذه على قائم اليھود إيمان وجوھر



 ١٧٤

ب[  Qيم��ان ھ��ذا المس��يح وأي��د) ٤: ٦ تثني��ة( "ٌَواِح��د َرب̂  إِلُھَن��ا ال��رNوأنزل��ه ا 
 العقي���دة ھ���ذه اس���تثمار �ج���ل أن���ه إ#) ٢٩: ١٢ م���رقس( ا�ول���ى المنزل���ة

 أن الض�رورة اقتض�ت اليومي�ة وس�يرتنا أعمالن�ا ف�ي وتشخيص�ھا الجوھري�ة
. ومحبوب�اً  معروفاً  يكون أن معھا يمكن بحالة البشري للجنس نفسه H يعلن
 و#، الفض��يلة حي��اة ف��ي ت��ؤخر و# تق��دم # H وحداني��ة معرف��ة فمج��رد وإ#

 H أن يع��رف إبل��يس أن وكم��ا، الوج��ود بوح��دة بعض��ھم عقائ��د ع��ن تختل��ف
 ٢ يعق��وب( يحب��ه # لك��نھ��و يوح��ده و – آدم بن��ي م��ن أخب��ث وھ��و - واح��د

:١٩.(  
 ھ�و من جاءا�وان  آن عندما الكتاب لنبوات وتحقيقاً  تقدم ما وعلى

 ي�ؤمن م�ن لك�ل أبدية حياة ويھب لنا H ليعلن) ١: ١ يوحنا( H كلمة وحده
  ).٣: ١٧ يوحنا( الكريم هنطق وفق على حقيقياً  إيماناً  به

 ك�انوا �نھ�م مجيئ�ه عن�د المس�يح ف�ي عثروا اليھود جمھور أن غير
 م��ن الخ��Iص مس��ألة تھمھ��م تك��ن فل��م، ومي��ولھم أذھ��انھم ف��ي ع��الميين قوم��اً 

 ني�ر م�ن يخلص�ھم مخلّص في قلوبھم وھوى اھتمامھم حصروا بل، الخطية
 ب�ل، H وس�Iم Nيم�انا ف�ي أغني�اء يكونوا أن يھمھم ولم. الرومانية السلطة

ً  يكونوا أن    ويغنمون والعباد البIد على يسودون وو#ة حكاما



 ١٧٥

 م�نو. والف�رس الروم�ان بدول�ة أس�وة وفض�ة ذھباً  الخزائن ويمSون الغنائم
 قل�وبھم وتعم�ى أبص�ارھم تغمض أن عجب فI وآمالھم مطامعھم ھذه كانت
، الخطي�ة م�ن خلّ�صكم المس�يح إل�ى المش�يرة الص�ريحة ا�نبي�اء نبوات عن
 وج�Iل المل�ك أبھ�ة م�ن خالي�اً ، العالم زخارف نم مجرداً  ا�رض إلى يأتي

 ف���ي أح���د يس���مع و# يص���يح و#، الن���اس م���ن مخ���ذو#ً  محتق���راً ، الس���لطان
 إبل��يس أس��رى ويعت��ق المنكس��رة القل��وب يعص��ب ولكن��ه، ص��وته الش��وارع
  .والخطية
 الدليل عدم المسيح قبول عن والحاضر الماضي في الناس يمنع لمف

 م�ن وخل�وھم العالم محبة تمنعھم بل، إليه اNشارة عن النبوات غموض و#
 عرف�وا فق�د اليھود بين الروحية العقول ذوو أما، الروحية والديانة H محبة

 المس�كونة أط�راف ف�ي تفرق�وا الس�ماء إل�ى صعوده وبعد، وتبعوه به وآمنوا
  .أمرھم اكم المحبوب مخلّصھم أخبار ا�مم بين يذيعون

 ال�روح بإلھ�ام ھميذوتIم) الحورايون( المسيح رسل اNنجيل وكتب
 أخب�اراً  اNنجي�ل ويتض�من. ص�عوده بعد يرسله أن المسيح وعد الذي القدس
 المس��يا بش��أن الق��ديم العھ��د لنب��وات تحقيق��اً  ومعجزات��ه المس��يح تعل��يم ع��ن

 م��ات المس��يح أن مض��مونه بم��ا الخ��Iص طري��ق ش��رح ويتض��من، المنتظ��ر
   ليقدم الصليب لىع



 ١٧٦

 ا�رض على ومكث الثالث اليوم في قام وأنه، العالم خطايا عن كفارة نفسه
 لھم ويشرح يعلّمھم تIميذه على غضونھا في يتردد يوماً  أربعين قيامته بعد

 وف�ي. ع�ين ش�ھادة عن�ه للعالمشھدوا لي ولمسه مشاھدته من ويمّكنھم، الكتب
، ا�رض كل في الخليقة كل إلى تبشيريةال الرسالة مھمةأعطاھم  المدة ختام

 من قوة يلبسوا حتى أورشليم في يمكثوا أن الخدمة في الشروع قبل وأمرھم
 ويلھ��ب وي��ذكرھم ليق��ويھم الق��دس ال��روح عل��يھم يح��ل أن بمعن��ى، ا�ع��الي
 الس�ماء إل�ى ص�عد ثم. ا�رضى أقص إلى عنهشھدوا لي وغيرة شوقاً  قلوبھم

 بأبص�ارھم يودعون�ه وظل�وا، ثاني�ة برجوع�ه ع�دالو لھ�م تارك�اً  عيونھم أمام
 الس�ماء م�ن مIك�ان لھ�م ظھ�ر ذل�ك وعن�د، السماء سحاب عنھم حجبه حتى

، بحس��ب م��ا س��بق الس��ماء إل��ى منطلق��اً  رأوه كم��ا ھك��ذا س��يأتي أن��ه أخب��راھم
  ).١١-٩: ١( وأعمال) ٣: ١٤ يوحنا(ووعدھم به 

 عل��ى ات��هحي زم��ن ف��ي وأعمال��ه المس��يح أق��وال م��ن كثي��راً  واعل��م أن
 كتب�وه ث�م ش�فاھياً  باNنجي�ل يبش�رون أخ�ذوا السماء إلى صعد ولما، ا�رض

 وكم�ا مت�ى كتب�ه كم�ا المس�يح إنجي�ل ھك�ذا معنون�ة بش�ائر أرب�ع في بعد فيما
 ا�ول الق�رن خت�ام قب�ل البشائر ھذه كتابة وتمت. ويوحنا ولوقا مرقس كتبه

   أما ويوحنا متى ھما رسو#ن ا�ربعة البشيرين بين ومن، للميIد



 ١٧٧

 ع��ن أخ��ذه كم��ا المس��يح إنجي��ل وكت��ب، الرس��ول بط��رس تلمي��ذ فھ��و م��رقس
 قب�ل ُكتب�ت ق�د تكون أن يجب فصو#ً  بشارته في ونجد، آخرين وعن معلمه

 ف��ي كت��ب، الرس��ول ب��ولس وتلمي��ذ زمي��ل فھ��و لوق��ا وأم��ا، المس��يح ص��عود
 ينواع��ا ال��ذين م��ن كثي��رين عن��د ب��ل واح��د عن��د #، المتيقن��ة ا�م��ور بش��ارته
  ).٤-١: ١ لوقا( كتبھا التي وا�خبار الوقائع

 دونھا التي الحقائق ويھوذا يعقوب ورسالة بطرس رسالتي في ولنا
 للمس��يح تلمي��ذ وأح��ب ص�ديق أع��ز يوحن��ا كت��ب وك�ذا، المس��يح ع��نالتIمي�ذ 

 كتبھم�ا تس�الونيكي رس�التي منھ�ا رس�ائل جمل�ة ب�ولس وكت�ب، رسائل ثIث
 طريق فيھما يشرح الصعود بعد والعشرين والثالثة الثانية السنة حوالي أو#ً 

، � واجبات من المقدسةة دعوال على يترتب وماذا المسيح بيسوع الخIص
 المسيحيون اقتبسه ما ٤و ٣: ١٥ كورنثوس �ھل ا�ولى الرسالة في وورد

 أَْج��لِ  ِم��نْ  َم��اتَ  الَمِس��يحَ  أَنQ " إيم��انھم ق��انون م��ن ص��يغة أق��دم ف��ي ا�ول��ون
�هُ ، الُكُت�بِ  َحَس�بَ  اَناَخَطايَ  Qهُ ،ُدِفنَ  َوأَن� Qالِ�ثِ  الَي�ْومِ  ِف�ي َق�امَ  َوأَن Qِالُكُت�ب َحَس�بَ  الث" 
 أس�فار أي، الكت�ب ج�وھر أن اعتق�دوا المس�يحيين أقدم أن لنا يتبين ھنا ومن
   خطايانا عن المسيح قدمھا التي الكفارةي ھ إنما، والجديد القديم العھد



 ١٧٨

 م��ن أقام��ه أن��ه ب��دليل H عن��د الكف��ارة تل��ك لوقب��و، الص��ليب عل��ى بموت��ه
 خب��ر وفي��ه، الرس��ل أعم��ال س��فر الجدي��د العھ��د أس��فار جمل��ة وم��ن. ا�م��وات

 وكيفي��ة أي��ام بعش��رة الص��عود بع��د) باراكلي��تال( وھ��و الق��دس ال��روح حل��ول
 لعIق�ةل ش�رح العب�رانيين إلى الرسالةوفي  . ا�مم تبشير في الرسل شروع

 الذي الجھاد نبوة ويتضمن الرؤيا وسفر. المسيح وإنجيل موسى شريعة بين
 من��ه ٩ أص��حاح وف��ي. أخي��راً  الكنيس��ة وانتص��ار والع��الم الكنيس��ة ب��ين س��يقع

 م��ن كثي��راً  لن��ا الس��فر ھ��ذا ويش��رح، عليھ��ا ا#ط��Iع المس��لمين يھ��م مس��ائل
 أن بھ��دف وتع��ذيبھم المس��يحيين لتجري��ب الش��يطان يتخ��ذھا الت��ي الوس��ائل
 يب�ذل ال�ذي الدجال المسيح ظھور الوسائل ھذه أھمو. مخلّصھم عن يفصلھم
 الحقيقي���ون المس���يحيون أم���ا، بالنعم���ة ال���ذي الخ���Iص مقاوم���ة ف���ي عنايت���ه

 المس�يح ي�أتي الك�ل وآخ�ر، الممح�ص كالذھب التجارب أتون من فيخرجون
 والس�ماء الجدي�دة ا�رض في ليؤسس عظيم ومجد بقوة السماء سحاب على

 إِ#Q ،َوَكِذباً  َرِجساً  َيْصَنعُ  َما َوَ#  َدِنسٌ  َشْيءٌ  َيْدُخلََھا نْ َولَ " الدائم ملكوته الجديدة
  ).٢٧: ٢١ رؤيا( "ِالَحَمل َحَياةِ  ِسْفرِ  ِفي الَمْكُتوِبينَ 

 تعيين في القديم العھد أسفار مع الجديد العھد أسفار تتفق وباNجمال
   أ#) ١٤: ٢٨ تكوين( ا�مم كل تتبارك به الذي الخIص طريق



 ١٧٩

 م��ن ُول��د ال��ذي) ١٥: ٣ تك��وين( ب��ه الموع��ود الم��رأة بنس��ل اNيم��ان ھ��وو
 ٩١: ٢١ ا�نبي��اء س��ورة الق�رآن وانظ��ر ) ١٦و  ٧: ١ لوق�ا( م��ريم الع�ذراء
) ٢١: ١ بشارة متى( خطاياھم من شعبه ليخلّص  ١٢: ٦٦ التحريم وسورة

) ٢٨: ٢٠ ومت�ى ١١و ١٠: ٥٣أش�عياء ( كثي�رين عن فدية حياته بذل الذي
 ٤ ورومي��ة ٣٦-٢٢: ٢ وأعم��ال ١١-٩: ١٦ مزامي��ر( تبريرن��ا �ج��ل وق��ام

 يوحن�ا( الحقيقي�ة H معرف�ة إلى يبلغ أن اNنسان يقدر وحده به والذي) ٢٥:
  ).١٢: ٤ أعمال( ا�بدي الخIص وينال) ٦: ١٤

وم��ن ھ��ذا نعل��م أن الوع��د ال��ذي وع��د ب��ه H من��ذ أل��وف الس��نين آدم 
د أنجزه وص�ار ممكن�ا لrنس�ان أن يعت�ق وابراھيم واسحق ويعقوب وداود ق

م��ن عبودي��ة الخطي��ة والش��يطان وتعت��ق ا�رض وتتغي��ر حالتھ��ا إل��ى حال��ة 
  .السعادة والكمال أعظم بكثير مما كان قبل سقوط آدم في الخطية

ً  والجديد القديم العھدفأسفار  ، H ل�دن م�ن واحد إعIن ھي إنما معا
 H وع�د وكي�ف الع�الم إل�ى الخطي�ة دخل�ت كي�ف لن�ا فيشرح القديم العھد أما
 وكي�ف الوع�د ذلك H أكمل كيف فيشرح الجديد العھد وأما. منھاخIص بال
  الرسالة ا�ولى ( العالم خطايا عن كفارة حياته المسيح قدم



 ١٨٠

 بشارة متى( "حقيقياً  إقبا#ً  إليه ُيقبل من لكل الخIص ليھب"  )٢:٢ليوحنا  
  ).٣٧: ٦ ويوحنا ٢٨: ١١

 H عن��د م��ن مفوض��ون أنھ�م فن��ؤمن والرس��ل ا�نبي�اء جھ��ة نم�� أم�ا
 الن�اس ين�ذرون منذرين بل، و#ة و# ملوكاً  ھم فليسوا، العالم وتبشير لتعليم

 بمعصومين ليسوا أنھم، كما الحي H إلى ويرجعوا خطاياھم عن يتوبوا أن
 ولن�ا، المس�يح س�وى الخطي�ة م�ن معص�وماً  أح�د يع�ش ل�م وأن�ه، الخطية من
 وق�ارن ٩: ٥٣أش�عياء ( ا�نبي�اء ش�ھادات منھ�ا عص�مته عل�ى الكافية دلةا�

 ٥: ٣ يوحن����ا١و ٢٢: ٢ بط����رس ١( تIمي����ذه وش����ھادات) ٤٦: ٨ يوحن����ا
  ).٤٧و ١٤و ٤: ٢٣ لوقا( صلبوه الذين نفس له ويشھد) ١٥: ٤ وعبرانيين

 واح���دة ينس���ب ل���م اaخ���رين لSنبي���اء الخطاي���ا نس���بته م���ع والق���رآن
 عل�ى ١٨: ١٩ م�ريم س�ورة ف�ي ق�ال. عنھ�ا مطھQر بأنه هل يشھد بل، ليسوع
َم�ا" َقالَ  به أمه بشQر الذي المIك لسان Qكِ  َرُس�ولُ  أََن�ا إِن�jَم�اً  لَ�كِ  ِ�ََھ�بَ  َربIُغ 
 أي الخي�ر على نامياً  أو الذنوب من طاھراً  أي وغيره البيضاوي قال "ًَزِكّيا

 ومس�لم البخ�اري وىر وق�د، والص�Iح الخي�ر عل�ى سن إلى سن من مترقياً 
 الش�يطان يطع�ن آدم بن�ي ك�ل قول�ه وھ�و علي�ه المتفق الحديث ھذا وغيرھما

   غير، يولد حين بإصبعيه جنبيه في



 ١٨١

 مش�كاة انظر( المشيمة أي الحجاب في فطعن يطعن ذھب، مريم ابن عيسى
  ).الخلق بدء باب المصابيح

 يحالمس� لغي�ر كثي�رة خطاي�ا ينس�ب وحديث�ه قرآن�ه في محمداً  أن مع
 ٣٦و ٣٥: ٢ والبق��رة ١٢١: ٢٠ ط��ه س��ورة انظ��ر( والرس��ل ا�نبي��اء م��ن

 ٢٨ والقص�ص ٤١: ١٤ وإب�راھيم الخ ٧٦: ٦ وا�نعام ١٩: ٧٠ والمعارج
 ٢٤: ١٢ ويوس�ف ١٥٠: ٧ وا�ع�راف ٢١-١٩: ٢٦ والشعراء ١٦و ١٥:

 ٢: ٤٨ والفتح ١٤٤-١٣٩: ٣٧والصافات ٣٥و ٣٤و ٢٥و ٢٤: ٣٨ وص
 ٣٩ والزم�ر ١: ٣٣وا�ح�زاب ٣و ٢: ٩٤ احوا#نش�ر ٤٧-٤٤: ١١ وھود

 ١٠٦: ٤ والنس�اء ٥٢: ٦ وا�نع�ام ٦-١: ٨٠ وع�بس ١٧: ٥ والمائدة ٦٥:
 ذل�ك م�ن كثي�ر الح�ديث وف�ي) القرآنية اaيات من وغيرھا ٢١: ٤٧ ومحمد
 وف�ي التواب�ون الخط�ائين وخي�ر خط�اء آدم بن�ي ك�ل قول�ه الص�حيح الح�ديث
 إبراھيم يكذب لم قال H رسول أن ةھرير أبو يرويه حديث ومسلم البخاري

 أحادي��ث محم��د ق��ال وق��د، ال��خ H ذات ف��ي م��نھم اثنت��ين، ك��ذبات ث��Iث إ#
إن�ي �س�تغفر H وأت�وب " قوله منھا ذنوبه من وتوبته استغفاره تفيد متعددة

 H إلى �توب أني فوH، ربكم إلى توبوا"وقوله  "إليه في اليوم سبعين مرة
 لََق�دْ " قول�ه ن�زول عق�ب ق�ال إن�ه قت�ادة وق�ال، "الي�وم ف�ي مرة مائة وجل عز

   َشْيئاً  إِلَْيِھمْ  َتْرَكنُ  ِكْدتَ 



 ١٨٢

Iا�حاديث آخر إلى "عين طرفة نفسي إلى تكلني # اللھم" "َقلِي.  
 لكنن�ا، العمومية أعمالھم في والرسل ا�نبياء بعصمة نؤمن # إنناو

 ينقص�وا أو عليھ�ا يزي�دوا أن من H رسالة تبليغ في معصومون أنھم نؤمن
 بشارة متى( القدس الروح ھو لھم والعاصم، تحريف أقل بھا يلحقوا أو منھا
 ١٦: ٣ تيموث�������اوس ٢و ٢٦: ١٤ ويوحن�������ا ١١: ١٣ وم�������رقس ٢٠: ١٠
  ).٢١: ١ بطرس٢و

 ا�نبي��اء ألھ��م الق��دس ال��روح ب��أن ن��ؤمن كن��ا وإن المس��يحيين ونح��ن
 ن�ؤمن # فإنن�ا، والجدي�د الق�ديم العھ�د رأس�فا ف�ي كتبوا ما يكتبوا أن والرسل

 ث�م الع�الم خل�ق قب�ل م�ن المحف�وظ الل�وح ف�ي مكتوب�ة كانت ا�سفار تلك بأن
 ع�ن يتن�زه H ف�إن، كتبوھا حين وا�نبياء الرسل على القدس الروح أمIھا

 إل��ى والمعرف��ة واNرادة والعق��ل الح��س فاق��دة ص��ماء كآل��ة النب��ي يس��تخدم أن
 وروح��ه وقلب��ه وعقل��ه وعلم��ه واختب��اره معرفت��ه ميس��تخد ب��ل، ذل��ك غي��ر

 الكت��اب ف��ي نج��د وعلي��ه، نفس��ه م��ن ي��تكلم وكأن��ه ب��الوحي في��تكلم، وجس��مه
 م�ع اNنس�ان مواھ�ب( اNلھ�ي العنص�ر نج�د كم�ا اNنس�اني العنص�ر المقدس
  ).الوحي

 بعض�ھم استنتج، البشرية مداركنا تفوق أسرار المقدس الكتاب وفي
   ھبة عقولنا كانت لما بل، كذلك ليست والحقيقة، للعقل مخالفة أنھا منھا



 ١٨٣

 عقولن��ا أن بم��ا ب��ل، لھ��ا مخالف��اً  اNلھ��ي وحي��ه يك��ون أن يمك��ن ف��H I م��ن
. H ذات إدراك ع�ن نعج�ز أن الض�روري فم�ن، مح�دود غير وH محدودة

، تع�الى من�ه كتاب�اً  إلين�ا يحم�ل H رس�ول أن�ه واّدع�ى بكت�اب رج�ل أتانا فإن
، باطلة دعواه أن لعلمنا العقل به يحيط بحيث H يعلن الكتاب ھذا أن ورأينا

Iالفص�ل ف�ي نبح�ث عن�دما نزي�دھا إنن�ا وھ�ا، بالن�ا م�ن الحقيق�ة ھذه تبرح ف 
  .وصفاته ذاته عن لنا H أوحاه ما التالي
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 الكتاب المقدس ھي معلنة في صفات H كمافي 

  
. اخالقھ� وج�ود عل�ىيق�ة ت�دل الخل أن يهبقس�م المق�دس الكتاب يعلّمنا

 ٤-١: ١٩ مزامي���ر. تع���الى بوج���وده يش���ھدان وعقل���ه اNنس���ان ض���مير وأن
 حينما الكتاب عليه فدلQ  الوجود واجب H كون وأما .٢٩-٢٤: ١٧ وأعمال
 ١٤ مزامي�ر( عم�ديتال والس�فه ا#ختي�اري الجھ�ل ينكرون�ه الذين إلى ينسب

 ٤ تثني�ة( واح�د H أنن�رى  الكتاب يوف )٢٣-١٩: ١ ميهورو ١: ٥٣و ١:
 ٢٩: ١٢ وم�����رقس ٩: ٤٦و ٥: ٤٥و ٨: ٤٤وأش�����عياء  ٤: ٦و ٣٩و ٣٥:

 ٤ يوحن�ا ( روح وأن�ه )٦: ٤ وأفس�س ٤: ٨ كرونث�وس١و ٣: ١٧ ويوحن�ا
   وغير. ٢٤:



 ١٨٤

 أزل��ي مح��دود وغي��ر )١٦و ١٥: ٦ تيموث��اوس ١و ١٨: ١ يوحن��ا. منظ��ور
 ومح��يط )١٧: ١ يعق��وبو ٢٧-٢٤: ١٠٢و ٢: ٩٠ مزامي��ر( متغي��ر غي��ر
 ٢٤و ٢٣: ٢٣وارمي�ا  ١٢-١: ١٣٩ المزامي�ر س�فر( عل�م وبك�ل مكان بكل

 ١٧ التك��وين س�فر( والحكم�ة الق��درة وكل�ي )٢٨و ٢٧: ١٧ الرس�ل وأعم�ال
 ١٨-١٢: ٤٠وأش���عياء  ٢٤: ١٠٤ ومزامي���ر ١٣و ١٠-٧: ١٢ وأي���وب ١:

  .)٢٠: ٣ ليوحنا ا�ولى والرسالة
 با�وص���اف المتقدم���ة فھ���ووكم���ا أن H موص���وف ف���ي الكت���اب 

 ومزامي��ر ٢: ٢ ص��موئيل ١و ٨: ٢١و ٢: ١٩ رؤي��ا( بالقداس��ة موص��وف
 ٢٣ع�دد( وعادل بار وأنه). ٨: ٤ ورؤيا ٣: ٦وأشعياء  ١٧: ٤٥و ٣: ٢٢

 ٢١: ٤٥و ٧: ٢٦وأش�����عياء  ٥و ٤: ٣٣ ومزامي�����ر ٤: ٣٢ والتثني�����ة ١٩:
 فورؤو )٧-٥: ١٦و ٣: ١٥ والرؤي�ا ٩: ١ يوحن�ا ١و ١١-٥: ٢ ورومية
 ٣ارمي��ا  ومراث��ي ١٠-٨: ٩ ومزامي��ر ٦: ٣٤ خ��روج( ا�ن��اة طوي��ل رح��يم

 ٤ يوحن��ا ١و ١٦: ٣ ويوحن��ا ٤٥: ٥ ومت��ى ١١: ٣٣ وحزقي��ال ٢٣و ٢٢:
 ٧و ٦: ٢ ص���موئيل١و ١: ١ تك���وين( ش���يء ك���ل وض���ابط وخ���الق )١٦:

   ١٠٤و ٢٥-٢٣: ٣٧و ٣٣ ومزامير



 ١٨٥

  ).١١: ٤ ورؤيا ٣٦: ١١ ورومية ٣١-٢٩: ١٠و ٣٢و ٣١: ٦ ومتى
 الحقيق�ي اNل�ه إل�ى الكت�اب ينس�بھا التي المجيدة الصفات بعض ھذه

 وھدايت�ه ومعرفته طبيعته في بالكامل وصفه في فمجموعة صفاته بقية وأما
 ٣٧و ٤: ٣٦ وأي��وب ٣١: ٢٢ ص��موئيل ٢و ٤: ٣٢ تثني��ة( أعمال��ه وس��ائر

  .)٤٨: ٥ بشارة متىو ٧: ١٩و ٣٠: ١٨ ومزامير ١٦:
 ب��ا� ج��ديرة أنھ��ا يس��لم عقل��ه ك��موح الص��فات ھ��ذه عل��ى اطل��ع م��نف

 إل��ى بص��احبھما يبلغ��ان # والعق��ل العل��م مج��رد أن ويج��زم، ال��رحيم الخ��الق
 كأرس��طو الق��دماء الفIس��فة أن ب��دليل اNلھ��ي اNلھ��ام ع��ن بمع��زل إنش��ائھا

 يھت�دوا ل�م تع�الى H ع�ن البحث في والعمل العقل استنفدوا الذين وأفIطون
س�بق  الت�ي المق�دس الكت�اب ف�ي إلي�ه نس�وبةالم ا�وصاف حسب معرفته إلى

 وعلى قداسته و# ذاتيته و# جلياً  إدراكاً  وحدانيته حقيقة أدركوا فما. ذكرھا
 المق��دس الكت��اب ف��ي وردت فإنھ��ا، القداس��ة أي ا�خي��رة الص��فة الخص��وص

  .وجديدھا قديمھا جميعھا ا�ديان كتب في لھا مثال # بحالة
 وعم���ل تع���الى H معرف���ة ف���ي نالمج���ّدي المخلص���ين ا�تقي���اء إن

   قلوبھم إلى كلمتهوصلت و فھموه المقدس الكتابقرءوا  إذا مرضاته



 ١٨٦

، ھ���ؤ#ء )١٣٥و ١٠٥: ١١٩ مزامي���ر( روح���ي بن���ور ص���ائرھمب وتض���ئ
) ١٧: ٧ ويوحن���ا ١٣: ٢٩وارمي���ا  ٢٩: ٤ تثني���ة( H يج���دوا أن يق���درون

 الق��دوس بروح��ه ومحبت��ه مخافت��ه قل��وبھم ف��ي وتنس��كب إرادت��ه ويعرف��ون
 قل�وبھم وتج�دد طاعت�ه عل�ى تق�ّدرھم الت�ي H نعم�ة ويقبلون) ٥: ٥ رومية(

 ويص�يرون) ٦و ٥: ٣و ١٣و ١٢: ١ يوحن�ا( روحي�اً  ثاني�اً  م�يIداً  ويولدون
 يحب�ون) ١٧: ٥ كورنث�وس٢( جدي�دة خليقة المسيح بيسوع إيمانھم بواسطة

 الكت�اب ن�و. ب�الخير ويلتص�قون الش�ر م�ن ويھرب�ون اNثم ويبغضون البر
 كم�ا قل�وبھم يقّس�ون ال�ذين يعاق�ب فھ�و، والع�دل بالقداس�ة H يص�ف المقدس

 يتوب�ون ال�ذي يعام�ل ولكن�ه، العقاب شديد عادل إله وھو. قلبه فرعون قّسى
ة ف�ي ويخدمونه خطاياھم عن ويرجعون إليه Qرح�يم رؤوف ك�آب الحي�اة ِج�د 

 اaي�ات راج�ع إذا، ق�ةالحقي طال�ب أن تق�دم مما رىن .واNحسان الوفاء كثير
 أن ل��ه تب��ين، بالص��Iة مس��تعيناً  ودرس��ھا الفص��ل ھ��ذا ف��ي إليھ��ا أش��رنا الت��ي

 ب�أكثر ذل�ك س�نبين H ش�اء وإن المق�دس الكت�اب ف�ي مت�وفرة الوحي شروط
  .اaتية الفصول في جIء

 يحص��ل الحقيقي��ة H معرف��ة أن الجدي��د العھ��د أس��فار م��ن وس��يظھر
   يعيننا أن الدوام على المستعد القدوس H روح بتعليم اNنسان عليھا



 ١٨٧

 ذلك وعلى يسوع المسيح في اNعIن تمام ُمعلَن H وأن، ويرشدنا
 س�واه دون في�ه ُمعلَ�ن بل) ٩: ١٤ يوحنا( "َاaب َرأَى َفَقدْ  َرآِني اَلQِذي": قوله
  ".H كلمة" �نه
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  واحتياجه إلى طا�صلية وحالته بعد السقو حالة اNنسانفي 

  ا�بدي الخIص من الخطية والموت

 

 H اعتب���ار ف��ي ھ���ي كم��ا الحقيقي���ة حالت��ه عل���ى ا#ط��Iع رام م��ن
 المعرفة تمام يعرفھا ولكنه، ضميره صفحة على جزئياً  عليھا يطلع القدوس

 َغْي�رَ  َخلِيَق�ةٌ  لَْيَس�تْ " عل�يم ش�يء بك�ل ھ�و م�ن ك�Iم �ن�ه المقدس الكتاب من
 #و  ،)١٣: ٤ عب�رانيين( "ٌَوَمْكُش�وف ُعْرَي�انٌ  َش�ْيءٍ  ُك�ل[  َب�لْ  ،اَم�هُ قُدQ  َظاِھَرةٍ 

، حياتن�ا أيام كل بالنا على يخطر وما سنعمله وما بل فقط عملناه ما H يعلم
 لن�ا وحفظه إيانا خلقه من قصدھا التي غايته عن يخبرنا أن يقدر الذي وھو

 الفIس�فة إن، المس�تقبلي ف� س�عادتنا تتوق�ف ش�يء أي وعلى الحياة قيدعلى 
 العق�ل ولك�ن، المواض�يع ھ�ذه ع�ن وخ�واطرھم أفك�ارھم اNلھي�ات ف�ي كتبوا
 وا�نبي�اء الرس�ل بواس�طة لن�ا إرادت�ه أعل�ن ق�د H ك�ان إن بأنه يجزم السليم
   اaراء من بثقتنا أجدر إعIنه يكون



 ١٨٨

 أن أراد فم��ن ة،المعص��وم والغي��ر المح��دودة البش��رية والمق��اييس الفلس��فية
 أن يج�ب، والتعاس�ة الخطي�ة حال�ة إل�ى س�قطنا وكي�ف H َخْلقن�ا غاية يعرف
 واحترام لطف بكل نتوسلوھنا  ،الحقيقة على يقف حتى H كIم إلى يرجع

ً  والتحامل التشيع يلقي أن العزيز المسلم القارئ إلى  على اطIعه أثناء جانبا
 أعظ�م الق�رآن لھ�ا يشھد يالت، واNنجيل والزبور التوراة أي المقدس الكتاب
 الت�وقير م�ن ص�احبه بمق�ام يلي�ق بم�ا الكت�اب ف�ي اقرأ ،H بكIم تليق شھادة

 حت��ى روحي��ين وھ��دى فھم��اً  يمنح��ك أن H داعي��اً ، خالص��ة بنّي��ة وا#حت��رام
 نفس��ك حال��ة وتش��اھد قلب��ك بص��يرة وتنف��تح، تق��رأه م��ا تفھ��م أن ل��ك يتيس��ر

 والحي�اة ال�دائم الخ�Iص تنالذلك  عند  ،الشقية التعيسة الحالة تلك، الداخلية
،  ٢٥: ٢-٢٦: ١ التك��وين س��فر ف��ي  ،الIنھائي��ة والس��عادة والبرك��ة ا�بدي��ة
 والقداسة ا#ستقامة حالة في اNنسان خلق H أن نجد ٢٩: ٧ الجامعة وسفر

 عقل أن أي، وشبھه صورته على اNنسان خلق H أن بّينا يوھذ، والسعادة
 تش�ابه س�قوطه قب�ل كان�ت روحه وخصوصاً  المحدود لمخلوقا اNنسان ذلك

ن اNنس�ا ل�دى معروفاً  نفسه H جعل وبھا، ماطريقة ب المحدود الغير الخالق
 الشريرة ا�فكاربل من خطور  الخطية من معصوماً  حينئذ اNنسان وكان، 

   الشھوات كما من كل وعقله قلبه على



 ١٨٩

 وأم��ا  لم��رض مع��رض غي��ر مهجس�� وك��ان  ،والروحي��ة والنفس��ية الجس��دية
 س��عيداً  ك��ان يخدم��ه أن ف��ي ورغ��ب وأحب��ه H ع��رف أن��ه وحي��ث  ،م��وتلل

 م�ن ونعل�م، ا�رض وج�ه عل�ى الت�ي المخلوق�ات ك�ل رئ�يس وك�ان، وقنوعاً 
 ٢ تك�وين( ع�دن جن�ة ھ�و مبارك�اً  جم�يIً  مس�كناً  له أعدّ  H أن التكوين سفر

ً  واقعة وكانت )٨:  النھ�رين ب�ين فيما بابل عليه تُبني الذي السھل على غالبا
 .بعد فيما أخرى ومدن

 الحي���اة تل���ك فق��د أن���ه ووجدان��ه ض���ميره بش���ھادة يعل��م ام���رئ فك��ل
  ،والتعاس�ة الخطي�ة قي�ود في مكبIً  وأصبح، والھناء العصمة حياة، السعيدة

، خطاياھم بسبب ا�رض وجه عن H أھلكھا التي البائدة ا�مم تاريخ أن ثم
 الكب���ار يحص���د وم���وت أل���م م���ن ا�رض عل���ى المخ���ّيم الحاض���ر والش���قاء
 H خلق�ه الت�ي الحال�ة عل�ى يب�ق ل�م اNنس�ان أن عل�ى دليل �عظم والصغار

 الكتاب ويخبرنا  ،ا�بد إلى عليھا ونسله اNنسان يبقى أن يريد وكان، عليھا
 ف�ي وخصوص�اً  والمعاص�ي الشرور من اNنسان إليه بلغ ما بمقدار المقدس
 ٢٠-١٠: ٣ ورومي��ة ٢: ١٤٣ ومزامي��ر ٢١: ٨ تك��وين( ق��دوسال Hح��ق 

  .)٨: ١ يوحنا١و ٢٣و
  �ميال ا في برھةل وفكر تأمل أقل قلبه حالة في يتأمل ومن



 ١٩٠

 م�ن الماء ينبع كما قلبه من الدوام على تنبع التي المشوشة وا�ھواء الفاسدة
 تع�الى نظ�ره ف�ي خ�اطئ بالحقيق�ة أن�ه في للريب مجال عنده يبقى #، العين
 وض�ميره ذمت�ه علي�ه تشھدوالتي  إليھا المشار اaيات في موصوف ھو كما
 ل�م حت�ى قلب�ه على استحوذا والفساد الخطية إن بل، فقط خاطئاً  ھو ليس أنه
 من�ذ حالت�ه ھ�ذه أن وش�عر، الخطي�ة ني�ر من للتخلص وسيلة مقدرته في يبق

  ،فاس�دة ا�خIقي�ة طبيعت�ه أن ل�ه يتبين وحينئذ  ،و#دته منذ بل، سّنه حداثة
، الم�ال لمحب�ة مي�الون فبعض�ھم، الرذيلة نحوميلھم  في مذاھب للناس أن إ#

 وبعض��ھم، ملح��دون وآخ��رون، الش��ھرة لمحب��ة وبعض��ھم، للبخ��ل وبعض��ھم
 عل�م وعلمن�ا  ،ھ�ذه م�ن �كث�ر مي�الون وال�بعض، من�افقون وغيرھم، زنادقة
 م�ن خ�ال ا�رض وج�ه عل�ى إنسان يوجد # أنه والمشاھدة با#ختبار اليقين

 طالم��ا ب��أنھم يعترف��ون تق��وى الن��اس وأكث��ر ا�خي��ار خي��ر أن حت��ى، الخطي��ة
 يج�ب ك�ان أعم�ا#ً  يعمل�وا ول�م، يعملوھ�ا أن لھم يجوز يكن لم أعما#ً  عملوا

 والحاض�رة الغ�ابرة العص�ور في كله العالم حياة فإن وبالجملة  ،يعملوھا أن
 وأن، المق��دس الكت��اب ف��ي المس��طور H ك��Iم ص��دق عل��ى محس��وس دلي��ل

 بينھ�ا وق�ارنوا اNنس�ان ع�ن الكت�اب ش�ھادة س�معوا لم�ا ال�وثنيين من كثيرين
   وبين أنفسھم في الحال واقع وبين



 ١٩١

 البائس��ة الروحي��ة ح��التھم تص��ف تع��الى من��ه رس��الة ھ��ذه أن ش��عروا ذواتھ��م
  .خلقنا الذي ھو إنما الكتاب ھذا صاحب إن قائلين

 يبغض�ون أصبحوا بحيث قلوبھم حالة يف تغييراً  بعضھم اختبر وقد
 الم�يIد إل�ى ُينس�ب أن يج�ب التغيي�ر ھ�ذا أن إ#  ،الص�Iح ويحبون الخطية
 يحص�ل أن يمك�ن # ال�ذي ٥و ٣: ٣ يوحن�ا ف�ي المس�يح ش�رحه ال�ذي الثاني
   ،به اNيمان بواسطة إ# أحد عليه

 يمي��ل يك��ن ل��م H خلق��ه عن��دما آدم أن تفي��د الت��وراة أن رأين��ا وق��د
 الت��ي الش��قاوة حال��ة م��ن خالص��اً  ك��انأن��ه و، الخطي��ة إل��ى ا�ول��ى بطبيعت��ه
 المعل�وم م�ن نه، �ذلك يؤيد العقلي البحث أن ثم  ،ذريته على اليوم تستولي

 الش�ريعة عل�ى التعدي ھي الخطية وأن، H لمرضاة مخالفة ھي الخطية أن
 نق�ول أن ولالمعق� م�ن فل�يس عنھا وتصدر تعالى ذاته توافق التي ا�خIقية

 بح�ار ف�ي غرق�وا آدم بن�ي أن وحي�ث ذاته على التعدي ھي تعالى إرادته أن
 أن ح��التھم ف��يIئم، بالس��وء ا�ّم��ارة ال��نفس س��بايا وغ��دوا، والش��قاوة الخطي��ة
  .الدھماء المصيبة ھذهأتتھم  أين من يعلموا حتى يبحثوا

 نقرأ حيث المقدس الكتاب أسفار في السؤال ھذا على الجواب ونجد
 وغوايت�ه إبل�يس عداوة بسبب العالم إلى دخلت المحزنة ونتائجھا الخطية أن

   اNنسان إرادة حرية وبسبب، الواحدة الجھة من لجنسنا



 ١٩٢

 خدعولما   ،ا�خرى الجھة من H مرضاة دون مرضاته يعمل أن وابتغائه
 الس�اعة تل�ك وم�ن  ،مخت�اراً  ح�راً  ربه عصى، آدم خدعت التي حواء إبليس
 ھ�و م�ن وب�ين بين�ه الصلة وانقطعت، الحق جادة عن وحاد H عن دمآ ارتد

 ٥ ورومي��ة ٤٤: ٨ يوحن��ا ق��ارن ٣ تك��وين( الحقيق��ة والس��عادة الحي��اة ينب��وع
   .)١٤و ١٣: ٢ تيموثاوس١و ١٩و ١٢:

 س��مح ولم��اذا الع��الم؟ إل��ى الخطي��ة دخ��ول H يمن��ع لَ��مْ  لم��اذا:  قي��ل
 الحب�ل ل�ه يت�رك ي�زال # لم�اذاو علي�ه؟ وينتص�ر اNنسان يجرب أن Nبليس

طري�ق "مفصل في كت�اب  الجواب اaن؟ إلى البشر تجربة في الغارب على
ً  ذلك من غايته لنا يكشف لم H أن ونكتفي ھنا بالقول, "الحياة  ول�يس، تماما

 وليس، الصعب السؤال لھذا وجه كل من شاف جواب إيجاد البشر طاقة في
 نعت�رف أن الضروري إنما، بحثنا حتت H أعمال نضع أن الضروري من

 م�ا نع�رف أن ا�م�ر ف�ي م�ا وغاي�ة  ،النج�اة كيفي�ة عن ونبحث حالتنا بسوء
 ك��ل ف��ي ع��اد#ً  يك��ون أن ب��د # كلھ��ا ا�رض دي��ان أن وھ��و، إب��راھيم عرف��ه
   ).٢٥: ١٨تكوين ( أعماله

 الحي��اة ف��ي التج��ارب وج��ود أن لن��اأك��دوا  الحكم��اء بع��ضغي��ر أن  
   النفس لتدريب درس ھي الخطية عن الناتجة واa#م والشقاوة الدنيا
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، H بنعم�ة عليھ�ا وا#نتص�ار التج�ارب مقاوم�ة بواس�طة الفضيلة حياة على
 بحري�ة اNنس�ان عل�ى H أنع�م  ،المحزن�ة الخطي�ة نت�ائج اختبارن�ا وبواسطة

، المعص��ية أو الطاع��ة، الباط��ل أو الح��ق م��ن ش��اء م��ا لنفس��ه ليخت��ار اNرادة
 إل��ى وھ�دانا لن�ا ومحبت�ه إرادت�ه H أعل��ن وق�د .Nبل�يس العبودي�ة أو الحري�ة
 نختاره أن من بالرغم يلزمنا ولم، نريد ما نختار تركنا أنه إ# ،الحق طريق
 ف�ي إك�راه # كم�ا ،المحب�ة في إكراه # لكن  ،نحبه أن H فقصد ،سواه دون
   .الغي من الرشد بينتت أن بعد الحق المسيحي الدين

 لس�لطان نخض�ع أن إرادت�هحس�ب  يك�ن ل�م أن�ه كتابه في H مناعلQ و
 ھ��ذه م��ن ونعت��ق نتح��رر أن إرادت��ه ب��ل ،الخطي��ة ني��ر تح��ت ون��رزح إبل��يس

 إل�ى ونرج�ع ،والعي�وب الخطاي�ا ش�وائب م�ن ونتطھ�ر ،الص�ارمة العبودي�ة
 نص�ير لك�ي آدم فقدھا التي والقداسة الطھارة حالة:  عليھا خلقنا التي الحالة
 يثبت�ان ،البش�ري الجنس واختبار ،بقسميه الكتاب وأن. ا�بدية لسعادةا ورثة

 أعمال��ه ع��ن يت��ب ل��م م��ا الحقيقي��ة بالس��عادة يحظ��ى أن يق��در # اNنس��ان أن
 ويف�وز الخطي�ة س�لطان م�ن ويتحرر H إلى حقيقي بإيمان ويرجع الشريرة
 القلبي�ة ببص�ائرنا H نش�اھد أن يمك�ن # القل�ب نق�اوة ب�دون �ن�ه ،ب�الغفران

 يك�ون أن يج�ب الحقيق�ي التقي إن). ٣٤: ١٢ وعبرانيين ٨: ٥ بشارة متى(
   ٢: ١٩ #ويين( قدوس H �ن قديساً 



 ١٩٤

 ١٠و ٩: ٢ بط���رس١و ١: ٧-١٤: ٦ كورنث���وس٢و ٤٨: ٥ بش���ارة مت���ىو
   ).٨-١: ٣ يوحنا١و

 أن يش��ھدان والعق��ل الض��مير �ن ،المق��دس الكت��اب تعل��يم ھ��و ھ��ذا
 وس��يلة # وأن ،س��قط ث��م ،وش��بھه H ص��ورة عل��ى ص��الحاً  ُخل��ق اNنس��ان
 ليكون منھا سقط التي القداسة صورة على خلقه إعادة بواسطة إ# Nرجاعه

 ًIله مع لسكنه أھNل ذي وجھه ورؤية القدوس اIكرام الجNوا.  
 م�ن ا�خرى ا�ديان وكتب المقدس الكتاب تعاليم بين نقابل كنا فإن

 شيئاً  تفيدنا # الكتب تلك �ن ،عظيماً  فرقاً  نجد ،ھنا المذكورة المبادئ حيث
 وج�وب إل�ى إش�ارة أق�ل تش�ير و# ،اNنس�ان خلق�ه ف�ي H مقصد بخصوص

 ضمن محصور الصدد بھذا فيھا جاء ما وكل، الروح وتقديس القلب تطھير
 تل�ك ف�ي والمغف�رة ،الجس�د إل�ى إ# تص�ل # الت�ي والغس�ل الوض�وء أعم�ال
 # ونح�ن. والص�دقات وا�ض�حية الح�ج عل�ى اNثاب�ة باب من تلتمس الكتب
 ا�ب�دان ھ�ي أي�ن ولك�ن ،ا�ب�دان لتنظي�ف #زمان والغسل الوضوء أن ننكر
 الغس�ل أن تص�وروا اليھ�ود من فرقةً  و#ئماً  زاجراً  المسيح قال القلوب؟ من

َھ�ا لَُك�مْ  َوْي�لٌ " H إل�ى يقربھم يِس�ي[ونَ  الَكَتَب�ةُ  أَي[ jُك�مْ  ،ُؤونَ الُم�َرا َواْلَفر Qُتَنق[�ونَ  ِ�َن 
��ْحَفةِ  الَك��أْسِ  َخ��اِرجَ  Qَھ��ا! َوَدَع��اَرةً  اْخِتَطاف��اً  َمْملُ��وآنِ  َداِخ��لٍ  ِم��نْ  َوُھَم��ا ،َوالص  أَي[

يِسي[  jالَفر   



 ١٩٥

#ً  َنقj  ،ا�َْعَمى Qْحَفةِ  الَك�أْسِ  َداِخلَ  أَو� Qًَنِقّي�ا أَْيض�اً  َخاِرُجُھَم�ا َيُك�ونَ  لَِك�يْ  َوالص" 
 جملتھ���ا وف���ي الص���الحة ا�عم���ال وك���ذلك). ٢٦و ٢٥: ٢٣ ىبش���ارة مت���(

 وإظھ��ارا لمش��يئته وامتث��ا#ً  � محبتن��ا ع��ن ناتج��ة تك��ون أن يج��ب الص��دقات
 أن عل�ى ونحمل�ه نس�تعطفه لك�ي وليس ،ورحمته مغفرته سابق علىشكرنا ل

 �ن ،رديء عم�ل إل�ى الصالح العمل تقلبحاسيس ا� ھذه مثل إن. لنا يغفر
 الص�الحة ا�عم�ال فقيم�ة  ،ذنب�ه للم�ذنب ليغفر الرشوة يقبل # العادل الديان
و# تخف�ى  البواع�ث بتل�ك عل�يم وH ،إليھ�ا تبع�ث الت�ي البواع�ث على ُتقاس

  .عليه خافية
 أس�فار علQمن�ات إليھ�ا ا#نقياد على ونستعين H مشيئة نعلم �جل أنو

 ذلك وعدا ،نجتنبه نأ يجب وما نعمله أن علينا يجب ما والجديد القديم العھد
 أج��زاء ف��ي وردت مختص��رة وص��ايا ف��ي ا�خIقي��ة الش��ريعة لخ��ص فإن��ه

-١: ٢٠ خروج( العشر الوصايا نجد موسى أسفار ففي .التوراة من مختلفة
 أخ�رى خIص�ة نج�د الق�ديم العھ�د أسفار أواخر وفي) ٢١-٦: ٥ وتثنية ١٧

  .ا�خIقية للشريعة
َھا َركَ أَْخبَ  َقدْ " النبي ميخا سفر في وردت  ،َصالِحٌ  ُھوَ  َما اNِْنَسانُ  أَي[

ب[  ِمْن��كَ  َيْطلُُب��هُ  َوَم��اَذا Qال��ر،  Q#َِتْص��َنعَ  أَنْ  إ  Qالَح��ق  Qْحَم��ةَ  َوُتِح��ب Qَوَتْس��لُكَ  ،الر 
 .٨: ٦ ميخا - "َإِلَِھك َمعَ  ُمَتَواِضعاً 
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 أوام�ر م�ن مؤلفة شريعة لھم ليس أن المسيحيين على بعضھم ينتقد
 # الق�ديم العھ�د أسفار في إليھا أشرنا التي الشريعة أن وفاتھم ،ظوراتومح
 عظيمة شريعة اNنجيل في لنا أن، غير المسيحيين على المفعول نافذة تزال
 فإنه ذلك وعدا) ٧-٥ بشارة متى( الجبل على موعظته في المسيح بھا نطق
 َفَج�اءَ ) " ٣١-٢٨:١٢م�رقس ( واح�دة ف�ي وجمعھما آيتين في واجباتنا جمع
ا ،َيَتَحاَوُرونَ  َوَسِمَعُھمْ  الَكَتَبةِ  ِمنَ  َواِحدٌ  Qهُ  َرأَى َفلَم Qأََجاَبُھمْ  أَن  ً �ةُ :  َسأَلَهُ  ،َحَسنا Qأَي 

ةٍ  Qَولُ  ِھيَ  َوِصيQ؟ أjَيُس�وعُ  َفأََجاَبهُ  الُكل  : Qَولَ  إِنQأ  jَي�ا اْس�َمعْ :  ِھ�يَ  الَوَص�اَيا ُك�ل 
ب[   ،إِْسَراِئيلُ  Qَوُتِحب[   ،َواِحدٌ  ب̂ رَ  إِلُھَنا الر  Qب Qِمنْ  إِلھكَ  الر  jَوِمنْ  ،َقْلِبكَ  ُكل  jُكل 

ةُ  ِھيَ  ھِذهِ   ،قُْدَرِتكَ  ُكلj  َوِمنْ  ،ِفْكِركَ  ُكلj  َوِمنْ  ،َنْفِسكَ  Qَوَثاِنَي�ةٌ   ،ا�ُولَى الَوِصي 
ةٌ  لَ�ْيسَ   ،َكَنْفِس�كَ  َقِريَب�كَ  ُتِح�ب[ :  ِھ�يَ  ِمْثلَُھ�ا Qَِھ�اَتْين ِم�نْ  َظ�مَ أَعْ  أُْخ�َرى َوِص�ي" 

��اسُ  َيْفَع��لَ  أَنْ  ُتِري��ُدونَ  َوَكَم��ا"و ) ٣١-٢٨: ١٢ م��رقس( Qأَْن��ُتمْ  ْفَعلُ��وا ا ِبُك��مُ  الن 
 مب�ادئ وض�ع المس�يحن�رى أن فمم�ا تق�دم  ).٣١: ٦ لوق�ا( "ھَك�َذا ِبِھ�مْ  أَْيضاً 

 أن م�ع ،الحي�اة ظ�روف ك�ل في عمله ينبغي ما إلى لrرشاد جامعة عمومية
 يح�دث ع�ارض لك�ل مخصوص�اً  إرش�اداً  عين�وا الش�رائع ض�عيوا من غيره
 ١٣-١: ١٣ كورنث��وس١و ٨-١: ١٤و ٢١-١: ١٢ رومي��ة يق��رأ وم��ن. لھ��م

 المحتم��ة المب��ادئ وقداس��ة س��موّ  ي��رى ٤: ٣ وكولوس��ي ٢١-١: ٤ فس��سأو
 أمرنا بل ،الصIة قبل أيدينا بغسل نؤمر لم. فيھا يسلكوا أنالمسيحيين  على
 حجاج�اً  ال�دوام عل�ى نك�ون ب�ل العم�ر في مرة نحج نأ و# ،قلوبنا نغسل أن

 قاص��دين نك��ون ب��ل باقي��ة مدين��ة فيھ��ا لن��ا ل��يس �ن��ه ،ا�رض ف��ي متغ��ربين
 زدن�ا الس�ماءإل�ى  الح�ج طري�ق م�ن مرحل�ة قطعن�ا وكلما  ،السماوية المدينة
 ًIبقداس��ة واقت��داءً  تم��ث H .ف��ي س��بعاً  أو م��رات خم��س نص��لي # أن وعلين��ا 
  تسالونيكي ١( انقطاع وبدون حين كل في نصلي بل اليوم



 ١٩٧

 أن و#  ،H م��ع مس��تديمة ش�ركة ف��ي ھ��اتبجمل حياتن��ا نص�رف أي) ١٧: ٥
 مقدس�ة حي�ة ذب�ائح ذواتن�ا نق�دم ب�ل ،اليھود يقدم كان كما حيوانية ذبائح نقدم

   ).٥: ٢ بطرس١و ٢و ١: ١٢ رومية( H عند مرضية
 العھد شريعة من وأسمى أبلغ الجديد العھد شريعة أن نرى تقدم مما

 توص�ي �نھا والكمالية الجIلية H صفات الموافقة تمام توافق وھي ،القديم
 الروحي�ة الوص�ايا ھذه وبدون. الحياة قداسة إلى تؤدي وبالتالي القلب بنقاوة
 تب�ّرر # الت�ي الخارجي�ة الرسوم قشور سوى منه يبقى و# الدين لب يضيع

 ك�ل وص�ايا م�ن وكمالھ�ا روحانيتھ�ا ف�ي أعلى لاNنجي وصايا إن  .اNنسان
 إل�ى الفاس�دة القل�ب طبيع�ة تغي�رل خصوص�ية بطريق�ة م�دبرة �نھ�ا ،ا�دي�ان
 نقب��ل أن يج��ب وعلي��ه. العم��ر م��دى ص��الحة أعم��ا#ً  تف��يض مقدس��ة طبيع��ة
 ال��دين إ#( ا�دي��ان بقي��ة مث��ل بش��رية ك��أقوال # ،المس��يحي ال��دين وص��ايا

 جامع��اً  ق��و#ً  أردت وإن. نفس��ه H وص��ايا ةبالحقيق�� ھ��ي كم��ا ب��ل) اليھ��ودي
 بع�ين في�ه وتأم�ل المعن�ى ھذا في المسيح قاله ما إلى فانظر اNنجيل لوصايا
بQ  ُتِحب[ ":  قال ،الغرض من مجردة Qِمنْ  إِلھكَ  الر  jَوِمنْ  ،َقْلِبكَ  ُكل  jَنْفِسكَ  ُكل، 

ةُ  ِھيَ  ھِذهِ   ،ِفْكِركَ  ُكلj  َوِمنْ  Qاِنَيةُ   ،َواْلُعْظَمى ا�ُولَى الَوِصي Qُتِح�ب[ :  ِمْثلَُھا َوالث 
   َقِريَبكَ 
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َتْينِ  َكَنْفِسَك ِبَھ�اَتْينِ  Qقُ  الَوِص�ي�Qاُموسُ  َيَتَعل� Q٢٢ بش�ارة مت�ى( "َُواْ�َْنِبَي�اء ُكل[�هُ  الن 
 ٥: ٦ تثني�ة( القديم العھد أسفار من بتوسع مقتبسة ا�قوال وھذه) ٣٩ -٣٧:
 الق���ديم العھ���د أس���فار تعل���يم فت���رى) ١٨:١٩ين و #وي��� ٦: ٣٠و ١٢: ١٠و

 ال�ذي والطري�ق ،H بھا يكلفنا التي الواجبات حيث من واحداً  الجديد والعھد
 بمحبته قلوبنا تمتلئ أن منا H يريد العھدين في �نه ،فيه نسير أن لنا ينبغي
 والنفس��ية والروحي��ة الجس��دية قوان��ا س��ائر نص��رف حت��ى  ،أو#ً  أحبن��ا �ن��ه
 الخير نبتغي أننا وكما. ومرضاته H خدمة في ساعة وكل يوم كل عقليةوال

 ك��انوا وإن ،لجيرانن��ا ذل��ك مث��ل نعم��ل أن يج��ب لمص��الحنا ونس��عى �نفس��نا
 جيرانن���ا ك���ونھم ع��ن يخرج���وا ل��م H اعتب���ار ف��ي ا�ع���داء �ن ،أع��داءنا

 "كنفس�ك قريب�ك تح�ب" أوصى لما المسيح قصد وإياھم ،وإخواننا وأقرباءنا
:  القائ�ل الذھبي المسيح قانون نطيع الفضيلة ھذه بمثل) ٣٧-٢٥: ١٠ لوقا(
 ھ�ذا ِ�َنQ  ،ِبِھ�مْ  أَْيض�اً  أَْن�ُتمْ  ھَك�َذا ْفَعلُ�وا ا ِبُكمُ  النQاسُ  َيْفَعلَ  أَنْ  ُتِريُدونَ  َما َفُكل[ "

اُموسُ  ُھوَ  Qاالوصاي ھذه في ما قدر وعلى) ١٢: ٧ بشارة متى( "َواْ�َْنِبَياءُ  الن 
 يتنّقى ،جنسه بني وبين وبينه ،وخالقه اNنسان بين المحبة رابطة توثيق من

 إل�ى الحال بطبيعة وتؤدي ،الذات محبة من النفس وُتعتق ،الجنس من القلب
   .الدارين سعادة

   يد نقشته الذي الطبيعي الناموس الوصايا ھذه توافق وكذلك
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 ن��اموس ب��ين ارنتق�� كن��ت ف��إن  ،والض��مائر القل��وب ص��حائف عل��ى الخ��الق
 ،وموس�ى المس�يح وص�ايا م�ن علي�ك نتل�وه ما وبين قلبك وشريعة ضميرك

 وتتحق�ق ،وج�ل ع�ز الخالق من صادر المقدس الكتاب تعليم أن وتجزم تعلم
 الكت��اب تعل��يم يقبل��ون # ال��ذين أن ل��ك معلوم��اً  فل��يكن  ،من��ه ب��ه م��وحى أن��ه

 قل��وبھم ىعل�� منق��وش �ن��ه ،ا�خي��ر الي��وم ف��ي بموجب��ه ي��دانون المق��دس
 # حت�ى القل�وب على ا�خIقية شريعته H كتب السبب ولھذا  ،وضمائرھم

 حف�ظ ع�ن مس�ؤولون والملح�دين ال�وثنيين أن حتى  ،عصى لمن عذر يكون
  ،قل�وبھم عل�ى مكت�وب الن�اموس �ن ،طبيع�تھم حس�ب ا�خIق�ي الن�اموس
 واقع�ون وأنھ�م ،الطبيع�ي الن�اموس ھ�ذا خ�الفوا أنھم ما درجة إلى ويعرفون

  .لمخلص ومحتاجون العقاب طائلة تحت
 لن��ا ويكش��ف القل��وب عل��ى مكتوب��اً  الن��اموس ك��ان إن: يق��ول قائ��لول

 ال�داعي إن: أجي�بو المقدس؟ الكتاب إلى الداعي فما  ،مخلّص إلى احتياجنا
 المق�دس الكت�اب ف�ي أن، والض�مير ش�ھادة تؤي�د ثاني�ة ش�ھادةھو وج�ود  إليه
 ط�البين الروحي جھادنا في نتشجع لكي أرسخ قةوث أعظم ونوراً  أوفى بياناً 
   .الحياة أحوال كل في العون تعالى منه

   معرفة أنشھادة يا حّبذا لو فطن إليھا الناس وھي  الكتابوفي 



 ٢٠٠

 بموج�ب س�الكين نك�ن ل�م م�امس�ئوليتنا  تزي�د ب�الحري ب�ل  ،تبررن�ا # الحق
 ١٣ ويوحنا ٢٨-٢٥: ١٠ ولوقا ٢٧-٢١: ٧ بشارة متى( عرفناه الذي الحق

 تم�س أن ترتض�ي # اNلھي�ة العدالة أن أيضاً يشھد و) ١٣: ٢ ورومية ١٧:
 بالكمال إ# يرتضي # أنه بمعنى  ،النقص شوائب من شائبة الكاملة الطاعة

 الوص��ايا اNنس��ان أط��اع ف��إن). ٤٨: ٥ بش��ارة مت��ى( وأعمالن��ا أخIقن��ا ف��ي
 ٣ وغIطية ١١و ١٠: ٢ يعقوب( مجرماً  يعد ةواحد وصية عدا ما جميعھا

 ق�انون أن ذل�ك مث�ال ،المدني�ة الق�وانين إل�ى بالنسبة الحال وكذلك) ١٢-١٠:
 واح�دة م�رة ول�و س�رقت ولك�ن تقتل لم كنت فإن، والسرقة القتل يمنع البIد

 عل�ى يعاقب�ك ب�ل تقتل لم أنك القاضيد عن لك يشفع، # وُضبطت العمل في
  .والموت الويل جلبت ذلك ومع ،واحدة خطية إ# آدم عن ذكريُ  لم  .سرقتك
 تف��وز أن م��لأت # ذل��ك أج��ل م��ن! الواح��دة الخطي��ة عواق��ب أش��نع م��ا تأم��ل

 H رض�ا طل�ب فم�ن . كثي�رة طاع�ات مقاب�ل واحدة معصية عن H بغفران
 عل�ى تع�دى ومت�ى ، والدق�ة بالض�بط جميعھ�ا وصاياه يحفظ أن عليه، بعمله

   .الدينونة إلى حالوي العصاة قائمة في اسمه ُيدرج وصية أقل
 ك��ل H أط��اع إنس��ان ا�رض��ية كرتن��ا س��طح عل��ى ُوج��د ھ��ل ولك��ن

   ونفسه وفكره قلبه كل من H أحب الذي ذا ومن كاملة؟ طاعة حياته



 ٢٠١

 قض��ى ال��ذي ذا وم��ن) ٣٩و ٣٧: ٢٢ بش��ارة مت��ى( كنفس��ه؟ قريب��ه وأح��ب
 و# س�وء كلم�ة فم�ه م�ن فرط�ت و# م�ا زل�ة و# معصية يرتكب ولم عمره

 ٢٥و ١٩و ١٨: ٤ أي�وب( ة؟ئ�ردي ش�ھوة و# خبي�ث فكر خاطره على الج
 ول�م وم�ات ع�اش إنس�ان يوج�د ول�م) ٢٠: ٣ ورو ٢: ١٤٣ مورومز ٦-٤:

   .المسيح يسوع سيدنا إ# قط خطية يعمل
 بشھادة مذنب - يسوع عدا ما - البشري الجنس كل أننا علم قد وإذ

 أن علين�ا يج�ب ، أ#مق�دسال الكت�اب ف�ي المعلن�ة H كلم�ة وش�ھادة ض�ميرك
 ا�رب�اب رب ي�ا: ق�ائلين خالقن�ا أم�ام خاش�ع منس�حق بقل�ب بخطايانا نعترف

 رب ي�ا نح�ن ول�ذا، فين�ا ليس�ت تري�دھا أن�ت الت�ي الطھارة إن، القدوس البار
   .فطھرنا ،ا�بدي والموت غضبك نستحق

 �ن) أو#( مةمسلّ  فقضية خطاياھم على الخطاة يعاقب H كون أما
 أيض��اً  تؤي��ده الض��مير ش��ھادة �ن) ثاني��ا( ذل��ك تؤي��د وا#ختب��ارات اربالتج��

بش�ارة  وبش�ارة ٢٠: ١٨ حزقي�ال( الحقيقة بھذه تصرح H كلمة �ن) ثالثا(
 ٢٥: ٣ وكولوس�����ي ٩و ٨: ٢و ١٨: ١ ورومي�����ة ٤١: ٢٥و ٣٦: ٢ مت�����ى

 أن بدون ذنوبھم للمذنبين يغفر H أن بعضھم يتصور) ٩: ١ تسالونيكي٢و
 مح�ال ھ�ذا إن إ# ، متناھي�ة غي�ر ورحمته رحيماً  كونه على استناداً  ھميعاقب
   لتكريم طريقة بتدبير إ#



 ٢٠٢

 ش�ريعته ح�ققض�اء  بدون الذنوب غفر، وإ# كان مطالبھاب وفاءالو شريعته
ً . ،عاد#ً غير   عدل�ه أن تنس # ولكن محدودتين غير ومحبته رحمته إن حقا

 إل�ى الرض�ى بع�ين ينظ�ر أن علي�ه لفيستحي، كذلك محدودتين غير وقداسته
   .الشر فاعل

 و# ، لفاعلھ�ا وقص�اص لعن�ة الح�ال بطبيع�ة الخطية فإن ذلك وعدا
 اNنس��ان �ن، اaتي�ة ال�دار ف��ي و# ال�دار ھ�ذه ف��ي # س�عيداً  يك�ون أن يمك�ن

 تنزل الخطية �ن ،ھنا حتى معنى الحقيقية للسعادة يعرف # مثIً  الشھواني
 ن�ذ#ً  دنيئ�اً  لل�ذات محب�اً  جبان�اً  قاس�ياً  فيصير ، الحضيض إلى اNنسان طبيعة

  .والس�رور الس�Iم وينب�وع السعادة مصدر القدوس H حضرة عن متباعداً 
�ةَ  َيْعَم�لُ  َم�نْ  ُك�لQ  إِنQ " المس�يح قال Qة َعْب�دٌ  ُھ�وَ  الَخِطي� Q٣٤: ٨ يوحن�ا( "ِلِْلَخِطي (

 نص�يب وذلك ،لخطيةا حالة في بقاؤهھو  الخاطئ على يقع قصاص وأعظم
 وإبل�يس الخي�ر عل�ى والش�ر الن�ور عل�ى الظلم�ة تفض�يل عل�ى أصّروا الذين
   ).١١: ١٢ ورؤيا ١٩: ٣ يوحنا( H على

 يخطئ اNنسان يترك # أن ومحبته H ةرحم من أنه أيضاً  #حظو
Iنسان علم إن �نه ، عقاب بNالخطي�ة ف�ي يتھ�ور ُيعاق�ب # أخط�أ إن أنه ا 

   وتبلغ حاله فتسوء ، الفساد بحر في ويغوص



 ٢٠٣

 النتائج ھذه فأين  .وقومه لنفسه  ويIً  حياته وتكون ، يوصف # حداً  تعاسته
  ومحبته؟ H رحمة من المدمرة المحزنة

 فلم��اذا وإ#، العقوب��ة يوج��ب H ش��ريعة عل��ى التع��دي إن ويتض��ح
 كتبھ�ا ولم�اذا ؟اNلھي�ة ا�س�فار في كتبت ولماذا ا�خIقية الشريعة H أنزل
 العص�اة H عبي�د أن يتص�ورأن  س�ليم عق�ل ذو يق�در # البش�ر؟ قل�وب على

  .واحدة معاملة ويعاملھم H عند متساوون والطائعين
 علين�ا فوج�ب ،واح�داً  اع�د م�ا أخط�أ البش�ري الج�نس ك�ل أن وحيث

 عن نكفر أن أو H نرضي أن الخطاة نحن فينا قدرة و#  ،القصاص جميعاً 
 فق�ط نحت�اج # أننا ثم  .معه المصالحة على ونحصل غفرانه وننال ياناخطا
 م�ن ب�ه نخل�ص طيوس إلى أيضاً  نحتاج با�كثر بل  ،القصاص من نجاة إلى
 يق�وده الغال�ب وف�ي للخ�اطئ ون�افع حس�ن فالقص�اص. ومحبتھ�ا الخطية قوة
 ىإل�� نحت�اجولكنن�ا . دائم�اً  للقص�اص موجب��ة الخطي�ة، ولھ�ذا ُتع�د التوب�ة إل�ى

 ،H وب�ين بينن�ا تح�ول الت�ي ا�بدي�ة الخطي�ة نت�ائج م�ن نخل�ص بھ�ا طريق�ة
 وتحفظنا ، ا�بوية وعنايته محبته من وتسقطنا ،المقدسة حضرته من وتنفينا

 الخ�Iص ھ�ذا نحص�ل لم وإذا  ،وقلباً  عقIً  إبليس صورة على نكون أن من
 ف�ي اNنس�ان كان إذا الخIص؟ طريقة نجد إذاً  فكيف  .نوجد # أن لنا فخيرٌ 
   يمكنه # الحالية الساقطة حالته



 ٢٠٤

 تعالى؟ Hمع  صالحتوي مضى عما يكّفر أن له أين فمن H شريعة يتمم أن
 مقبول�ة غي�ر كونھ�ا ع�ن فض�Iً  ، مكاف�أة أق�ل تستوجب # الحسنة أعماله إن

 لأعما فقط وليس فاسد؟ قلب ومن مدنQسة يدٍ  من شيئاً  H يقبل كيف  ،بالمرة
نستحق بأعمالن�ا  فكيف ، بالخطية مدنسة وأفكاره كلماته حتى ولكن اNنسان

 وذل�ك وللقري�ب؟ � الواج�ب إتمامن�ا ع�دم م�عالحسنة ن�وال مغف�رة خطايان�ا 
 ق�ام أن�ه إ# يك�ون ف�I، ق�ط يخط�ئ ل�م إنس�ان ُوج�د أن�ه فرض�نا ول�و  .محال

 يش�فع أن ن�هيمك و#) ١٠: ١٧ لوقا( فضل بالواجب للقائم وليس ، بالواجب
 أن تكلّفن�ا H ش�ريعة أن المق�دس الكت�اب ويعلّمن�ا  ،لغي�ره أو لنفس�ه بواجب�ه
 ف��إن) ٤٠-٣٦: ٢٢ بش��ارة مت��ى( تام��اً  تكريس��اً  بجملتھ��ا حياتن��ا ل��ه نك��رس
   .المستقبل في فاتنا ما نعّوض أن وسعنا في فليس ، ما يوماً  H إلى أخطأنا

 ف��رض مم��ا أكث��ر H عب��دوا أنھ��م وجھ��ل بحماق��ة بعض��ھم ويظ��ن
 عن�دما، إ# أنھ�م الباطلة ھمتدعو عن وبالرغم  .الغباوة منتھى وھذا ، عليھم
رون أنھ�م ض�مائرھم يقنعوا أن يقدرون # أنفسھم إلى يخلون Qع�ين ف�ي مب�ر 

H.  ًالموت بعد العقاب ھول من وتخيفھم مرة بآ#م قلوبھم تبكتھم ما وكثيرا 
 ويموت�وا الم�وت خ�وف ف�ي مع�ذبين ھمحي�ات من ا�وفر الجانب يقضوا حتى
   وھو مثIً  لك ولنضرب  .شديد عذاب في



 ٢٠٥

 ب�ن إب�راھيم أن، عم�ر أبي عن ا�عيان وفيات كتابه في خلكان ابن حكاه ما
 مم�ا أعظ�م خط�ر أيو:  فق�ال  ،ش�ديداً  جزع�اً  جزع الوفاة حضرته لما يزيد
 وH، بالن�ار أو بالجن�ة إم�ا ،رب�ي م�ن عل�ي ي�رد رس�و#ً  أتوق�ع أن�ا في�ه؟ أن�ا

 مما خوفه من ذلك كان وبالطبع القيامة يوم إلى حلقي في تلجلج أنھا لوددت
   .الموت بعد

 خطايان�ا ع�ن توبتن�ا إن نع�م  ،خطايان�ا لمح�و التوبة تكفي # وكذلك
ليس�ت  التوب�ة فل�ذلك  ،آثامن�ا م�ن مض�ى م�ا ع�ن تكف�ر # أنھ�ا إ# ض�رورية

 # البش�رية الش�ريعة عل�ى تع�ديالم أن نIح�ظ أن ويج�ب  ،لخIص�نا كافي�ة
 ع�ن ت�اب إن�ه للقاض�ي ل�ص أو قات�ل ق�ال إذا فھل، جناه ما عنه التوبة تمحو
 للع�دل مخ�الف ذل�ك أن ش�ك # ح�راً؟ أطلق�ه إذا ع�اد#ً  القاضي يكون، فعلته
 الناموس منه جزء ھو العدل عن الفكر ھذا أن وحيث. الطبيعية أفكارنا لدى

  ،ص�حيحاً  يك�ون أن ب�د ف�I قلوبن�ا ص�فحات عل�ى H نقش�ه ال�ذي ا�خIق�ي
   .أرادوا إذا التوبة معھا يمكنھم # لدرجة قلوبھم تقست كثيرون ويوجد

 عل�ى بعقوبتن�ا و# بأعمالن�ا أنفس�نا خ�Iص يمك�ن # أنه رأينا قد ھا
 م��ن ن��تخلص أن يمكنن��ا # وب��ا�حرى  ،ا�خ��رى نتائجھ��ا م��ن و# الخطي��ة

 .فينا استحقاق بواسطة H مع لمصالحةا على ونحصل الخطية وقوة محبة

 



 ٢٠٦

 حض�رة م�ن منفي�ين ا�ب�د إل�ى نبق�ى خطايان�ا عن يكفر مخلّص يوجد لم فإذا
H ، #ك�ل ھافي يرغب التي ا�بدية السعادة على نحصل أن أبداً  لنا يمكن و 

   .البشر
 ويح�رر الخطاي�ا ع�ن يكّف�ر أن يمكن�ه مخلّ�ص ُوج�د إذا أن�ه بّيناوقد 

، وھكذا يتضح القدوس العادل H عين في طاھرين ويجعلھم الخطية أسرى
 وارث�اً  البش�ر مث�ل مول�وداً  إنس�ان مج�رد يك�ونيمك�ن أن  # المخلّ�صلنا أن 
  ،خط��اة يخلّ��ص أن لخ��اطئ يمك��ن ف��I . كغي��ره خاطئ��اً  الفاس��دة آدم طبيع��ة
 وج�اء  ،البقي�ة ع�ن يكّفر أن يقدر من منھم فليس خطاة البشر كل أن وحيث

 مز( "َعْنهُ  َكفQاَرةً  Hّ  ُيْعِطيَ  َوَ#  ،ِفَداءً  اNِْنَسانَ  َيْفِديَ  لَنْ  اْ�َخُ " أن زبورال في
 ب�ا�حرى فك�م، الجس�د م�وت من أخاه يخلّص أن يقدر من# يوجد ) ٧: ٤٩
  .ا�بدي الموت من اaخر يفدي أن لشخص يمكن #

 أن يصح فI وإ#، إنساناً  يكون أن فيجب مخلّص ُوجد إذا ذلك ومع
ً  يكون  بإخIص�ه نقتن�ع أن يمكنن�ا و# ،للبشر رئيساً  و# منا وواحداً  عنا نائبا
 طبيعت�ه ف�ي يخلّص�ھم ال�ذين م�ن أرق�ى يك�ون أن ويج�ب  ،لن�ا محبت�ه ونفھ�م
 خالي�اً  يك�ون أن يج�بكم�ا . طبيعتھم في يشاركھم ، نفسه الوقت فيو وقدره

ً  H شريعة ويتمم الخطية من  ھلك قد المخلّص ھذا مثل جديو لم فإن  ،تماما
   إلى الوصول يمكنھم و# ،لھم رجاء و# العالم كل



 ٢٠٧

  .مخلوق كل إليھا يشتاق التي والقداسة السعادة
 المق�دس الكت�اب إل�ى رجعن�ا إذا المخلّ�ص؟ ھذا مثل يوجد ھل ولكن

 كيف يخبرنا والجديد ،بمجيئه الوعد يتضمن القديم فالعھد  ،موجود أنه نرى
 ،الخطي�ة م�ن الحقيقي الوحيد المخلّص بأنه والرسل ا�نبياء ھدش فقد  .جاء
 ١: ٢ يوحن�ا١( الع�الم ك�ل خطاي�ا ع�ن تامة وشفاعة كاملة كفارة � قدم وقد
  .خطايانا غفران علىلنا  يحصل أن قادر فھو ولذلك) ٢و

 وقداسته قدرته بواسطة الذي المسيح يسوع الرب ھو المخلّص ھذا
 كف�ر فق�د، الن�اس ك�ل ش�فيع وص�ار العالم خطية حمل الموت حتى وبطاعته

 لك��ل ا�ب��دي الخ��Iص ون��ال الب��ار، الق��دوس H م��ع اNنس��ان وص��الح عن��ا
 والف��رح الخطاي��ا مغف��رة الع��الم لك��ل يق��دم فھ��و إذاً   ،ب��ه الحقيقي��ين الم��ؤمنين

  .ا�بدي
 َوَملِ��كُ " قول��ه ف��ي بالش��كرتمتل��ئ  بقل��وب الرس��ول م��ع نش��ترك لھ��ذاف

ُھورِ   إِلَ�ى َواْلَمْج�دُ  الَكَراَم�ةُ  لَ�هُ  ،َوْحَدهُ الَحِكيمُ  Nِْلهُ ا ،ُيَرى َوَ#  َيْفَنى َ#  الِذي الد[
ُھور َدْھرِ     ).١٧: ١ تيموثاوس١( "ِالد[

 الغي�ر ورحمت�ه محبت�هف�ي  ال�راحمين أرح�م المحيي المحب H �ن
 يس�وع ب�الرب مجي�داً  وخIص�اً  عظيم�اً  ف�داءً  الخط�اة نحن لنا قّدم ،متناھيتين

   .آمين  .المسيح
 



 ٢٠٨

()���� �$%��()���� �$%��  
  المسيح لخIص كل الناس الذي عمله يسوع طريقفي ال

 

 كيفي���ة لش���رح نتق���دم الق���دير وبرك���ة ھداي���ة عل���ى با#تك���ال واaن
 ف�ي ورد م�ا عل�ى بن�اءً  وذل�ك البشر لبني يسوع الرب صنعه الذي الخIص

 العجيب�ة H رقط� من كثيراً  بأن العلم مع ،الجديد والعھد القديم العھد أسفار
 المقاص�د م�ن ش�يئاً  نعل�م أن نق�در # أنن�ا حي�ث ،المح�دودة عقولن�ا عن تخفى

 والتح�ري للفح�ص عق�و#ً  منحن�ا أن�ه وبم�ا، لن�ا يعلن�ه أن ش�اء م�ا إ# اNلھية
 ب�إعIن علين�ا أنع�م وإذ، العلي�ة لذات�ه بالمجد يعود ما في نستعملھا أن فيجب
 اس�تطعنا م�ا نفھ�محتى  باحترام نهإعI في نتأمل أن فيسره الخIص طريق
 عل��ى خIص��نا يتوق��ف و#) ٢١: ٥ ت��س١( القاص��رة عقولن��ا بحس��ب فھم��ه
  .العالم بمخلص إيماننا حقيقة على بل ذكائنا مقدار

 خIص�اً  فأع�د علين�ا تعط�ف رحمت�ه وكث�رة محبت�ه فيض من H إن
. ديدالج العھد أسفار في واضح ھو كما ،المسيح يسوع ربنا بواسطة للخطاة

 ٢١و ١٩: ٥ ك�و٢و ١٦: ٣ ويو ١٠: ١٩ لوقا( في ورد ما ذلك أمثلة ومن
 ك��ون أم��ا). ١٠و ٩: ٤و ١٢: ٢ ي��و١و ٢٤-٢١: ٢ ب��ط١و ١٥: ١ ت��ي١و

   يلزمناو. راھنة حقيقة فھو الكيفية بھذه تھيأ قد الخIص



 ٢٠٩

 أن صحQ  وكيف ،بالمسيح الخIص إلى الوصول طريقة لنفھم نجتھد أن اaن
 س�مو لن�ا يؤك�د مم�ا ، وغيرھ�ا اaي�ات ھ�ذه في العالية ا�لقاب لكت إليه ُتسند

  . الثالث الفصل خاتمة في المذكورة الشروطتوافر و ،طبيعته
 ورحمت�ه المح�دودة الغي�ر محبت�هفي  H أن المقدسة الكتب وتخبرنا

 ١و ٢: ٣ أفس�س( الخ�Iص ھ�ذا يص�نع أن ا�زلذ من� قصد المتناھية الغير
 مبّين�اً  الق�ديم العھ�د في أنبيائه ألسنة على فأنبأ) ٨: ١٣ ورؤ ٢١-١٨: ١ بط

 الت�ي والكيفي�ة  ،ظھ�وره وزم�ان ،المخلّ�ص من�ه يخ�رج ال�ذي والبيت السبط
 متعلق�ات وجمي�ع وطبيعت�ه برتبت�ه أنب�أ أنه كما، الناس بين خدمته بھا شرايب

 ظھ�وره قب�ل م�ن أي- ا�ول�ى العص�ور من�ذ أنه حتى  ،العظيم الفدائي عمله
 وانتظ�روا بھ�ا وآمن�وا المبارك�ة المواعيد ھذه بعضھم عرف -السنين بمئات
 فإن�ه البش�ري الج�نس أب�و آدم وم�نھم، العظ�يم المخلّ�ص ذل�ك وأشتياق بفرح
 يس��حق أن يس�تطيع بحي��ث ق�ديراً  س�يكون وأن��ه المخل�ص بق��دوم H م�ن عل�م
ني�ر  م�ن اNنس�ان ويعت�ق ب�إبليس يظف�ر أن يس�تطيع أن�ه بمعنى، الحية رأس
 الماض�ية الفص�ول ف�ي رأين�ا وقد). ١٥و ١٤: ٣ تك( الخطية ومن ديتهعبو
) ١٨: ٢٢ ت��ك( ا�رض قبائ�ل جمي�ع تتب�ارك بنس�له أن إب�راھيم وع�د H أن

   وتشھد



 ٢١٠

 أنب�أ ث�م). ١٦: ٣ غ�ل( المس�يح ھ�و إنم�ا النس�ل ذل�ك أن الجدي�د العھ�د أسفار
 س��طو م��ن يق��وم عظيم��اً  نبي��اً  يك��ون المخلّ��ص ذل��ك أن موس��ى لس��ان عل��ى

 H طري���ق الش���عب يعلّ���م وأن���ه) ١٤: ٢٨و ٢١و ١٩: ١٧ ت���ك( إس���رائيل
 المس�يح ھ�و العظيم النبي ھذا كون وأما) ١٩و ١٨و ١٥: ١٨ تث( وإرادته

 الن�اس ي�أمر السماء من الصادر الصوت ذلك بشھادة معلوماً  أمراً  صار فقد
 إن لموسى H قول وفق على وھذا) ٧: ٩ ومر ٥: ١٧ مت( إليه با#ستماع
 قص��اص طائل��ة تح��ت فھ��و النب��ي ذل��ك ب��ه ي��تكلم لم��ا يس��مع # ال��ذي اNنس��ان
  .صارم

 وي�دوم ذريت�ه م�ن سيأتي وأنه ،المخلّص ھذا عن وتنبأ داود جاء ثم
 ٢٩و ٢٨و ٢٧و ٤و ٣: ٨٩ وم��ز ١٦: ٧ ص��م ٢( نھاي��ة # م��ا إل��ى ُملك��ه

 ١٦و ١٥: ٣٣و ٦و ٥: ٢٣ وإر ١: ١١و ٧و ٦: ٩ وأش ٣٧و ٣٦و ٣٥و
  ).٢٤: ١٢ يوحنا في ورد بما قارن ٢٦و ٢٥و ٢١و ٢٠و ١٧و

 حت�ى يھ�وذا س�بط م�ن ت�زول # المملك�ة أن ١٠: ٤٩ ت�ك في وجاء
  .المسيح ألقاب من ا#سم وھذا شيلون يأتي

 ٢٣و ٢٢: ١٣و ٣٠: ٢ وأع ١: ١ م�ت( داود نس�ل م�ن يسوع ُولد
 يج��بو. س��نوات أرب��ع بنح��و المع��روف المس��يحي الت��اريخ قب��ل) ٣: ١ ورو

   فيه ُولد الذي الوقت تعيين في واأأخط المؤرخين أن إلى ھنا ا�شارة



 ٢١١

 ك�ان الص�غير ديونس�يوس ُي�دعى راھب عن ذلك أخذوا إذ، بالضبط المسيح
�ر الراھ�ب وھ�ذ، جوس�تينيان للملك معاصراً  Qد ت�اريخ س�ھواً  أخIالمس�يح م�ي 

، المت��داول الت��اريخ ھ��ذا عل��ى نعتم��د أن م�ن ب��أس # أن��ه غي��ر س��نوات بض�ع
 ،س�نوات ب�أربع المس�يح ت�اريخ قب�ل م�ات العظيم الملك ھيرودس إن فنقول
بش�ارة  مراجع�ة م�ن يظھ�ر كما السنتين عمره يتجاوز # حينئذ يسوع وكان
 عل��ى مل��ك ،أقس��ام أربع��ة اليھ��ود مملك��ة انقس��مت ذل��ك وعن��د. ١٣: ٢ مت��ى

 السادس�ة الس�نة وف�ي، ھي�رودس ب�ن أرخ�يIوس باليھودي�ة المعروف أحدھا
 و#ية اليھودية وأصبحت ،البIد من ونفته الرومانية الحكومة هخلعت للميIد

 ذلكذ ومن، للرومان خاضعة كانت وإن مستقلة مملكة كانت أن بعد رومانية
 إتمام�اً  ذل�ك وك�ان، خ�اص مل�ك لليھ�ود يك�ن ل�م الحاض�ر العصر إلىوقت ال

 أول أنفس���ھم اليھ���ود وأن يھ���وذا م���ن المل���ك قض���يب ب���زوال يعق���وب لنب���وة
 لَ�ْيسَ ":  ق�ائلين المس�يح ص�ليب عند يصرخون كانوا �نھم ،بذلك نالمعترفي

 المس�يح إتي�ان على صريح دليل وھذا) ١٥: ١٩ يوحنا( "َقْيَصرُ  إِ#Q  َملِكٌ  لََنا
  .الزمن ذلكفي 

 ب�ه اNنب�اء س�بق المس�يح في�ه يولد أن ينبغي كان الذي المكان أن ثم
 المسيح مقام سمو إلى نبوةال ھذه وتشير). ٢: ٥ مي( ميخا النبي لسان على
   عنه قيل إذ ،البشر بني عن



 ٢١٢

امِ  ُمْنذُ  الَقِديمِ  ُمْنذُ  َمَخاِرُجهُ و" Qالنب�ي ھ�ذا أنب�أ حي�ث المس�يح ولد وقد "ِا�ََزل أَي 
) ١٥: ٣ ت�ك( علي�ه دلّ  فق�د ع�ذارء م�ن يول�د أنه وأما). ٦و ٥و ١: ٢ مت(

-٢٦: ١ ول�و ٢٥-١٨: ١ م�ت ف�ي كما بالفعل وتم) ١٤: ٧ أش( د#لة زاده
 التح�ريم وس�ورة ٩١ آي�ة ا�نبي�اء س�ورة ف�ي كم�ا الق�رآن علي�ه وصادق ٣٨
 ك�ان الت�ي الكف�ارة وأيض�اً  وموت�ه وآ#م�ه واتض�اعه تعليم�ه جھ�ة ومن. ١٢

 عل�ى زمن�ه قب�ل ب�ه التخبي�ر سبق ذلك كل البشر بني لفداء يقدمھا أن قاصداً 
-١: ٤٢ أش ف�ي رىن اكم النبيأشعياء  منھم بالذكر ونخص. ا�نبياء ألسنة

 ٣٥و ١٥-١٣: ٥٢ وأش ٢١-١٧: ٤ ل���و م���ع ذل���ك ق���ارن - ٣-١: ٦١و ٩
 داني��ال عن��د تنب��أ في��ه يم��وت أن مزمع��اً  ك��ان ال��ذي الوق��ت وك��ذلك. ٢٢ وم��ز
 أم�ر خ�روج وق�ت م�ن حسبب فإنه. ٢٦-٢٤: ٩ دا في بوضوح وبيQنه النبي

 أس��ابيع س��بعة المس��يح إل��ى وبنائھ�ا أورش��ليم بتجدي��د الف��رس مل��ك تاس�أرتحش
 حك��م م��ن الس��ابعة الس��نة ف��ي ا�م��ر ذل��ك وص��در ، أس��بوعاً  وس��تون واثن��ان
 ا�س��ابيع تل��ك حس��بنا ف��إن، م، ق ٤٥٨ س��نة أي) ٧-١: ٧ ع��ز( تاس��أرتحش

 ُيقط�ع المس�يح إن قي�ل ال�ذي ا�خي�ر ا�سبوع إليھا وأضفنا وا�يام والسنين،
  .م ٣٢ سنة وافقت وھي سنة ٤٩٠ المدة تلك دانيال لنبوة إتماماً  وجدنا ،فيه

   ٢٩ سنة ا�رجح وعلى ،الوقت ذلك حواليفي  المسيح مات وقد



 ٢١٣

 ٢٥: ٩ دا( وھيكلھ�ا أورش�ليم مدين�ة يلح�ق أن به المنذر والخراب م ٣٠ أو
 م ٧٠ س�نة أي س�نة أربع�ين بنح�و المسيح موت بعد عليھا وقع) ٢٧و ٢٦و

ون ھ��و كم��ا الروم��اني القائ��د ت��يطس ھ��دمھا حي��ث Qيفوسيوس�� ت��اريخ ف��ي م��د 
قة أخب�ارھم أص�بحت ال�ذين المؤرخين من وغيره jالمس�يح ب�ه نب�أأُ  لم�ا مص�د 

 الت����ي والض���يقة) ٢٤-٥: ٢١ ول����و ٢٣-١: ١٣ وم���ر ٢٨-٢١: ٢٤ م���ت(
 ف�إنھم ،الي�وم يكاب�دونھا زالوا #) ٢٤: ١٣ مر( ا�يام تلك في اليھود كابدھا

 أنفس��ھم والمس��لمون الع��ذاب أص��ناف ي��ذوقون ا�رض وج��ه عل��ى متفرق��ون
 ول�م غيرھ�ا وف�ي ب�ل فق�ط بIدھم في ليس النكبات من بھم يحلّ  ما شھدوني

إذ . ٢٤: ٢١ ل�و اaن إل�ى أورش�ليم عل�ى اس�تيIئھم منذ ا�مم أزمنة بعد تتم
  . ھم يمتلكون إلى اaن أورشليم

 مث�ل ا�م�ور ھ�ذه ع�ن النب�وات م�ن كثي�ر ش�يء ا�نبياء أسفار وفي
 أمثل�ة وم�ن، H يم�ين ع�ن جلوس�هو ،الس�ماء إل�ى وص�عوده ، المس�يح قيامة
 ٣٦-٢٢: ٢ أع ف�ي ورد م�ا م�ع بالمقارن�ة) ١٠: ١٦ م�ز( ف�ي ورد م�ا ذل�ك
 المس��يح مملك��ة ب��أن أيض��اً  داني��ال وتنب��أ، ١٤و ١٣: ٧ ودا ١: ١١٠ وم��ز

) ٢٣: ٧ دا( الروماني�ة المملك�ة أي الرابع�ة المملك�ة س�يادة أيام في ستتأسس
 ٣٥و ٣٤: ٢ دا نظ�را( داني�ال نب�وة ھافي وتمت الرومانية المملكة زالت كما
   المشار ا�ربع الممالك أما). ٢٧و ٢٣و ١٤و ١٣و ٩و ٧: ٧و ٤٥و ٤٤و



 ٢١٤

 ٢٠: ٨و ٤٥-٣٧: ٢ دا( والرومان واليونان والفرس بابل مملكة فھي إليھا
  ).٢١و

 يك��رز أخ��ذ) ٢٣: ٣ ل��و( عم��ره م��ن س��نة ثIث��ين المس��يح بل��غ ولم��ا
 معج�زات فعم�ل، خي�راً  يص�نعج�ال و ،اNنجي�لھو مذكور في  كما بالبشارة

 ،للصم والسمع للعميان البصر ووھب شياطين وأخرج مرضى شفى: باھرة
 عن�ه ب�ه تنب�أت لم�ا موافق�اً  ذل�ك وج�اء. يمش�ون الع�رج وجع�ل البرص طھر

 ٢و ١: ٦١و ٧-١: ٤٢و ٦-٣: ٣٥و ٥-١: ٣٢ أش( الق����ديم العھ����د أنبي����اء
 انظ��ر).  ١٤: ٢١و ٢١-١٧: ١٢و ٥و ٤: ١١ بش��ارة مت��ى م��ع بالمقارن��ة

 ب�ه ال�ذي العظ�يم الس�لطان ھ�ذا ل�ه ك�ان أنه ومع - ٤٣: ٣ عمران آل سورة
 ان�تقم و# ،الشخص�ية لفائدت�ه واحدة معجزة يعمل لم الباھرة المعجزات فعل
 طلب في يسع ولم) ٢٠: ٨ بشارة متى(متواضعاً  فقيراً  عأش بل أعدائه من

ج��وهيُ  أن الش��عب أراد ولم��ا. الزائ��ل والش��رف المج��د j٦ ي��و( عل��يھم ملك��اً  تو 
 حيات��ه وب��دت ل��وم ب��I أعمال��ه كان��ت وبالجمل��ة. ذل��ك م��نھم يقب��ل ل��م) ١٥:

ُتِن�ي ِمْنُكمْ  َمنْ ": لمقاوميه مرة قال أن إلى ،عينين ذي لكل تظھر المقدسة jُيَبك 
ٍة؟ َعلَى Qمجيئه حيث من القدماء ا�نبياء عنه قاله ما وكل) ٤٦: ٨ يو( "َخِطي 

  .تمQ  قد هوحيات ا�ول
   دربھم الذين ھم رسو#ً  عشر اثني اليھود بين من المسيح واختار



 ٢١٥

 علي��ه بن��ي ال��ذي وا�س��اس . اaخ��رين يعلّم��وا أن وأوص��اھم الح��ق وعلّمھ�م
 التي الصخرة بمثابة ھي البنوة تلك إن معناه ما وقال، H ابن أنه ھو تعليمه
 H اب�ن أن�ه رس�لال ع�رف ولم�ا). ١٨-١٣: ١٦ م�ت( كنيس�ته عليھا سيبني
 أن له ينبغي أنه ،ا�ھمية عظيم آخر درساً  يعلّمھم أخذ المنتظر المسيح وأنه

 ٣١: ٨ وم�ر ٢١: ١٦ م�ت( البشر لخIص ا�موات بين من ويقوم ُيصلب
 موت��ه ع��ن بإنب��ائھم إيض��احاً  زادھ��م آ#م��ه س��اعة دن��ت وكلّم��ا). ٢٢: ٩ ول��و

 تل�ك سيحتمل إنه مرة لھم لوقا). ٣٤-٣١: ١٨ لو( بھا يموت التي والكيفية
ً  بإرادته بل مرغماً  ليس اa#م  أبدي�ة حي�اة يم�نحھم حت�ى البش�ر بن�يف�ي  حبا

 المس�يح أن أي). ٢٣: ٦ رو( H ھب�ة قبلوان إ) ١٨-١١: ١٠و ٥١: ٦ يو(
 س�مح خطاي�اھم م�ن خIص�ھم ف�ي ورغبت�ه آدم لبن�ي الفائق�ة محبت�ه أجل من

 الروم�اني الحاكم ليد ويسلّموه لكموهوي به ويسخروا عليه يقبضوا أن لليھود
ْلب للَجْلد اليھودية والي بيIطس Qومر ٥٦: ٢٧-٤٧: ٢٦ بشارة متى( والص 

). ٣٧: ١٩-١: ١٨ وي�������و ٤٩: ٢٣-٤٧: ٢٢ ول�������و ٤١-١: ١٥-٤٣: ١٤
 مئ�ات من�ذ ١٢: ٥٣-١٣: ٥٢ وأش ٢٢ مز في داود به تنبأ ما ذلك ويوافق
  .السنين

 بار أنه له شھد أنه مع كمجرم بالموت المسيح على بيIطس وحكم
   أن الزمان ذلك في اليھود عند العادة وجرت) ٢٤: ٢٧ مت(



 ٢١٦

 خ�ارج ھن�وم اب�ن وادي ُي�دعى موض�ع ف�ي المج�رمين القتلى جثث يطرحوا
 أخذ المسيح صلبوا لما أنھم إ#، للوحوش طعاماً  أو للحريق أورشليم أسوار
 م�ن إذن بموج�ب غن�ي رج�ل، الرام�ة م�ن يوس�ف ُيدعى ُمتخفl  تلميذ جسده
ه ك�ان ال�ذي الجدي�د قب�ره ف�ي ودفن�ه ،ال�والي Q٦١-٥٧: ٢٧ م�ت( لنفس�ه أع�د 
 عل��ى ذل��ك وك��ان) ٤٢-٣٧: ١٩ وي��و ٥٦-٥: ٢٣ ول��و ٤٧-٤٢: ١٥ وم��ر
 قص�دوا اليھ�ود يك�ن وإن بأن�ه يصرح حيث) ٩: ٥٣ أش(أشعياء  نبوة وفق
 دفن�ه موت�ه عن�د أن�ه غي�ر ،جمل�تھم من أحصوه �نھم ا�شرار مع يدفنوه أن

 ا�ش�َرارِ  َم�عَ  َوُجِعلَ " قوله ذلك وعلى ،حدته على قبر في الغني الرجل ذلك
  ). ٩: ٥٣ أشعياء( "َِمْوِته ِعْندَ  َغِنيl  َوَمعَ   ،َقْبُرهُ

 م�ت( الثال�ث الي�وم ف�ي الم�وت م�ن يقوم أنه نفسه عن المسيح وتنبأ
 انك وقد) ٤٦: ٢٤و ٣٣: ١٨و ٢٢: ٩ ولو ١٩: ٢٠و ٢٣: ١٧و ٢١: ١٦
 كو ١و ٢٠ ويو ٤٣-١: ٢٤ ولو ٨-١: ١٦ ومر ١٠-١: ٢٨ مت( قال كما
 قيامت��ه بع��د وظھ��ر، ١٠و ٩: ١٦ م��ز ف��ي داود نب��وة يواف��ق وھ��ذا) ٤: ١٥

 م�ا جمي�ع أن وعلّمھم) ٣: ١ أعمال( يوماً  أربعين مدة لتIميذه كثيرة مراراً 
 يائ�ه�نب أعلنھ�ا الت�ي ا�زلي�ة H مقاص�د حسب بلصدفة  يحدث لم له حدث

 ٢٤ ل�و( وقيامت�ه وموته آ#مه من الغرض ما وعلQمھم ، الدھر منذ القديسين
   يتلمذوا أن إليھم فوض ثم) ٤٩-٤٤و ٢٧:
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 الس�ماء إل�ى ص�عد ھ�ذا وبع�د) ٨: ١ وأع ٢٠-١٨: ٢٨ مت( ا�مم جميع له
 كم�ا نھاي�ة # م�ا إلى الملك متقلداً  ٩: ١ وأع ٥١و ٥٠: ٢٤ لو منھم بمرأى

 كت�ب كم�ا ال�رب معرفة من ا�رض وليمS) ٢٧و ١٤و ١٣: ٧( دانيال أنبأ
 ٢٤ م�ت انظ�ر( منتص�راً  برجوع�ه وع�داً  لھم ترك وقد) ٩-١: ١١( أشعياء

 وأع ٣-١: ١٤ ويو ٢٧: ٢١ ولو ٢٦: ١٣ ومر ١٦-١٣: ٢٥و ٣١و ٣٠:
  ). ٨: ٢١-١١: ٢٠و ٧: ١ ورؤ ١١و ٢: ١

 م�ن ءا�نبي�ا ب�ه أنبأت ما جميع المسيح شخص في تم قد أنه وحيث
 الع�الم خطاي�ا ع�ن كف�ارة وموت�ه وعمل�ه ا�ول مجيئ�ه جھ�ة من الزمان قديم
 إب��راھيم علي��ه عل��Qق ال��ذي الع��الم مخل��ص بالحقيق��ة فيك��ون ، ذل��ك غي��ر إل��ى

 برھ��ان النب��وات ھ�ذه وإتم��ام، ا�نبي�اء جمي��ع ل��ه وش�ھد) ٥٦: ٨ ي��و( رج�اءه
 يعل�م ال�ذي ذا م�ن �ن�ه. H م�ن بھا موحى القديم العھد أسفار أن على قاطع

 الش��ك ت��دع و# الغي��وب؟ ع��Iم إ# الس��نين بمئ��ات وقوعھ��ا قب��ل ب��الحوادث
 وأخب��ار الت��وراة نب��وات ب��ين النص��ارى وفQق��ت ربم��ا وتق��ول ص��درك يخ��الج
 اليھود بأيدي محفوظة التوراة أسفار �ن مستحيل فھذا ،اNنجيل في إتمامھا

 أنھ��م ول��و ،اليھ��ود أن واعل��م، النص��ارى عن��د ھ��ي كم��ا الي��وم إل��ى وبلغ��تھم
 تل��ك م��ن واح��دة كلم��ة أو جمل��ة يمّس��وا أن يتجاس��روا ل��م ،المس��يح رفض��وا
   النبوات



 ٢١٨

 وع��دم قس��اوتھم عل��ى ا�خي��ر الي��وم ف��ي ت��دينھم الت��ي إلي��ه المش��يرة العدي��دة
  .إيمانھم

 حت�ى بوض�وح ظ�اھرة وعظمت�ه المسيح طبيعة أن علمنا تقدم ومما
 ١: ١١٠ ومز ٧٢ ومز ٦: ٤٥مزو ٧: ٢ مز انظر( القديم العھد أسفار في

 ٩-٧: ٢٥ وص ٧و ٦: ٩ وأش ٤١و ٤٠: ١٢ ي������و م������ع ١٠-١: ٦ وأش
 ٢: ٤ وص ١: ٣ وم�������ل ٢: ٥ وم�������ي ١٦: ٣٣ وإر ١١و ١٠: ٤٠ وص
 ُمْن�ذُ  الَق�ِديمِ  ُمْن�ذُ  َمَخاِرُج�هُ " قوله وھو ميخا سفر في جاء ما على وبناء). الخ
امِ  Qيكون) ٢: ٥ ميخا( "ِا�ََزل أَي  ً  َيُكونَ  أَنْ  َقْبلَ " نفسه عن المسيح لهقا ما حقا

 الص�فة ھ�ذه نفس�ه إل�ى أس�ند أن�ه ھن�ا و#حظ) ٥٨: ٨ يو( "ٌَكاِئن أََنا إِْبَراِھيمُ 
 ھو أنه نعلم ھنا ومن) ١٤: ٣ خر( H أسماء وأشھر أخص من وھي كائن
 ا�نبي�اء وبع�ث موسى على التوراة وأنزل بابل من إبراھيم دعا الذي بنفسه

 ترفع�ه مم�ا أكث�ر المس�يح مق�ام يرفع اNنجيل أن تحسب فI وعليه. والرسل
 ھ�ذه راج�ع. ص�فاته وس�مو ذاته عظمة على يتفقان العھدين كI بل، التوراة

 ٦٤و ٦٣: ٢٦و ٨-١: ١٧و ١٧-١٥: ١٦و ١٧و ١٦: ٣ م�����ت( الش�����واھد
-٢٣: ٨و ٢٩-١٧: ٥و ١٨-٩و ٣-١: ١ ويو ٣٥و ٣٢: ١ ولو ١٨: ٢٨و

-١٢: ١٦و ١١-٩: ١٤و ٣٨-٢٧: ١٠و ٣٧-٣٥: ٩و ٥٨-٥٦و ٤٢و ٢٩
 ١ ورؤ ١ وعب ١١-٥: ٢ وفي ٢٣-١٢: ١ وكو ٢١و ٥: ١٧و ٢٨و ١٥

  ). ١٦و ١٣: ٢٢و ٨-٦: ٢١و ١٨-٥:
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ً  المسيح يقبلوا أن إياھم دعوتنا المسلمون إخواننا رفض فإذا  مخلّصا
 تص�ديقھم ع�دم الرفض إلى لھم الداعية ا�سباب من يكون) ٤٠: ٥ يو( لھم
  .السالفون ا�نبياء عنه قاله والذي ،نفسه عن قاله الذي كIمه ذات

 م�ن الع�الم المس�يح يخلّ�ص أن المح�ال م�ن أن�ه ننسى # أن يجب ثم
 ك�ان ول�و ،H مخلوق�ات م�نخليق�ة  مج�رد ك�ان ل�و � بغض�ھم ومن الخطية
 ھو استحق وقد، فيه الكاملة الثقة على يتوقف الخIص �ن ،المIئكة رئيس

 والجدي�د الق�ديم العھ�د أس�فاربشھادة و شخصه حقيقة عن أعلنه بما الثقة ھذه
  .له

 ھ�و ب�ل، النص�رانية لح�ق فس�اداً  إذاً  المس�يح بIھوت ا#عتقاد فليس
 يمك�ن # مخلوق�اً  ك�ان بسموه المسيح أن فرضنا لو �نه، الحق الدين جوھر

 ذل�ك بعك�س ب�ل، لن�ا H محب�ة عل�ى دليIً  أجلنا من وآ#مه صIحه يتخذ أن
 مخلوقات��ه أفض��ل أس��لم �ن��ه ونعمت��ه العظ��يم H محب��ة ف��ي الش��كوك تخالجن��ا
 المقدس الكتاب تعليم قبلنا إن ولكن. ھذه مثل وأحزاناً  آ#ماً  ليقاسي وأكرمھا
) ١٩: ٥ ك��و٢( "ِلَِنْفِس��ه الَع��الَمَ  ُمَص��الِحاً  الَمِس��يحِ  ِف��ي َك��انَ  Hّ  أن" واعترفن��ا
 ح�د إل�ى نفھ�م أن لنا يتيسر حينئذ، )٣٠: ١٠ يو( واحد وH ھو أنه واقتنعنا

   لنا العظيم H ومحبة الثالوث تعليم حقيقة ما
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 كل��ه المق��دس الكت��اب وج��وھر البش��ارة أن ن��رى فحينئ��ذ).  ١(بن��ا واعتنائ��ه
هُ " اaية ھذه في متضمن Qھَكَذا ِ�َن  Qأََحب  ُHّ  َى الَعالَمQلَِكيْ  ،الَوِحيدَ  اْبَنهُ  َبَذلَ  َحت 

 تحتج التي) ١٦: ٣يو( "ُا�ََبِديQة الَحَياةُ  لَهُ  َتُكونُ  َبلْ  ِبهِ  ُيْؤِمنُ  َمنْ  ُكل[  َيْھلِكَ  َ# 
 وتخص�يص محبت�ه إل�ى فتج�ذبنا ، ُيق�اوم # احتجاج�اً  وض�مائرنا قلوبن�ا إل�ى

  ). ٩: ٤ يو١( أو#ً  أحبنا �نه لخدمته ذواتنا
 عث�رة حج�ر نك�ا H ب�ابن اaيتين ھاتين في المسيح تسمية أن غير

 H محب�ة إل�ى النظ�ر ع�ن قل�وبھم فانص�رفت ،المسلمين من كثير طريق في
 ورد لم�ا مس�تقيم خط على مخالفة التسمية ھذه أن ظنوا �نھم ،فيھما المعلنة
 م�ا فھ�م أس�اءوا أنھ�م ھ�ي والحقيق�ة. اNخ�Iص س�ورة في القرآن في عندھم
 H أن أفواھن�ا بم�لء ننك�ر المسيحيين نحن فإننا، التسمية بھذه اNنجيل عناه
 وَم�ن، ول�داً  و# ص�احبة يتخ�ذ لم فھو ،القرآن أنكره الذي بالمعنى ولداً  اتخذ
 إلي��ه ينس��ب حت��ى المق��دار بھ��ذا H عل��ى يج��دف أن يتجاس��ر النص��ارى م��ن

 جعل�وا الذي العرب منال ھوالجُ  الوثنيون زعم كما الحيواني التناسل تعالى
 اب�ن اNنجيل في المسيح تسمى قد ذلك ومع! ھمزعم عن H تعالى ،بنات �
H # ُتس�تعار ما كثيراً  ابن كلمة �ن ،ظاھر والولد ا#بن بين والفرق ،ولده 

  .وضعھا بحسب إ# ُتستعمل فلم ولد كلمة وأما، مجازي لمعنى
__________  

  انظر الفصل اaتي)  ١(
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 س�نينال مئ�اتب الھج�رة قب�ل ك�انوا الذين المسيحيون الكتبة أنكر وقد
ن�وا ،الم�ذكور ال�وثنيين ق�ول اNنك�ار ك�ل Qف�ي المتض�من الحقيق�ي المعن�ى وبي 

 الھج�رة قب�ل أي - الراب�ع الق�رن أوائ�ل م�ن كاتب�اً  ف�إن. H اب�ن المسيح كون
 H اب�ن تعبي�ر أح�د سمع إن:  قال #كتنتوس اسمه - سنةثIثمائة  من بأكثر

Iأن أي ،الفظاعة في ھيالمتنا التصّور ھذا باله على يخطر ف H ولداً  أنتج 
 ا�جس��اد ذوي عل��ى إ# ينطب��ق # كھ��ذا فع��Iً  ف��إن، ب��أنثى واتح��اده بزواج��ه
 البن�وة فھ�ذه يتحد؟ فبمن ،واحد وھو، محدود غير روح H ولكن، الحيوانية

   .وا#بن اaب بين الجوھر وحدة على تدل حادثة #، أزلية عامة # خاصة
 أيض�اً  H بكلم�ة تس�مى ب�ل ،فق�ط H ب�ابن يتس�مQ  ل�م المسيح أن على

 يوحن�ا١( الحي�اة كلمة لقب قارن - ١٣: ١٩ ورؤ ١٤و ١: ١ يوحنا في كما
 اس�تعمل ا�ول ا#س�م أن إ# ،المعن�ى ذات يؤدي�ان كIھم�ا وا#سمان) ١: ١

 يفھم�وا أن يق�درون # ال�ذين ا�كثروھم    ،البسطاء Nفادة) ١( لسببين أكثر
 ذل�ك أقن�وم أو شخص�ية إل�ى إفھامن�ا لتنبي�ه ) ٢(  .الحي�اة كلم�ة لث�انيا ا#سم
 يو قارن( الIھوت أقانيم بين العظيمة المحبة وإلى، H بابن المسمى الكائن

  ).٢٦و ٢٣: ١٧ مع ١٠و ٩: ١٥
   على Nيقافنا كافٍ  الثاني و# ا�ول ا#سم # فإنه كله ذلك ومع
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اھا كنه Qالعجي�ب الك�ائن ذل�ك ذات ع�ن التعبي�ر ع�ن عاجزة كلھا باللغة ُمسم .
نھم�ا الل�ذين ا#سمينھذين  عليه للد#لة استعملنا إذا مخطئين لسنا أننا إ# Qدو 

 م�ن وآخ�ر أقن�وم ب�ين العIق�ة �ن، الق�دوس H روح بإلھ�ام ا�طھ�ار الكتبة
، إن�اء ف�ي ينحص�ر أن يمك�ن # العظ�يم البحر أن كما ،عقولنا فوق الIھوت

 H ب�ابن المس�يح تس�مية ذلك ومثل .طبيعته على يطلعنا مائه من يلقل ولكن
 ١٠ ي��و( اaب م��ع ووحدانيت��ه اNلھي��ة طبيعت��ه عل��ى منھ��ا نس��تدل H وكلم��ة

:٣٠.(  
 نفھ�م أن نق�در الص�دد ھ�ذا ف�ي المسيح قاله بما فقط فباNيمان وعليه

 اaبِ  إِلَ�ى أِْتييَ  أََحدٌ  لَْيسَ " قال الذي بالمسيح الخIص وطريق الكفارة تعليم
 Q#ِ١٢: ٤ أع مع بالمقارنة ٦: ١٤ يو( "ِبي إ .(  

 المس�يح وص�ف على كIھما يتفقان # والجديد القديم العھدين أن ثم
 عل�ى ي�د#ن أنھم�ا حت�ى الح�د ذل�ك يتج�اوزان ب�ل،، فق�ط اNلھي�ة با�وصاف

 م�ز( ف�ي ورد ما ذلك أمثلة ومن H فيسميانه الصريح الجلي بالقول #ھوته
 ي��و١و ٨: ١ وع��ب ٥: ٩ ورو ٢٩و ٢٨: ٢٠ وي��و ٦: ٩ وأش ٧و ٦: ٤٥
٢٠: ٥.(  

 ي�درك بالص�Iة مش�فوع باھتم�ام وأمثالھ�ا اaيات ھذه في يقارن من
  ن ع # المسيح إلى نسبت العظيمة الرفيعة ا�لقاب تلك أن
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 البش�ر لبن�ي ينبغ�ي جوھري�ة حقيق�ة Nظھار بل، المجاملة و# المبالغة سبيل
 التوراة مع يتفق قد أيضاً  القرآن أن المطلع المسلم على ُيخفى و#، امعرفتھ

 ا�ق�دس الث�الوث شرح في سنستفيض. H كلمة المسيح تسمية في واNنجيل
  .التالي الفصل في

 ع��ن ُيعم��ي ال��ذي التعص��ب يط��رح أن الك��ريم الق��ارئ نرج��و وھن��ا
 وكلھا  والقرآن لواNنجي التوراة شھادة المسلم يصدق # لماذاف الحق معرفة
 H وأن H كلم�ة المس�يح أن موض�وعنا بينھ�ا وم�ن ،ھام�ة نق�ط عل�ى تتف�ق
  ؟واحد

 م�ن أي الب�دء م�ن ك�ان إلھي �قنوم علم أو لمسمى اسم H كلمة إن
 وظھ�ر إنس�اناً  ص�ار وق�د) ٣-١: ١ ي�و( ش�يء كل ُخلق وبه، H عند ا�زل

 ويش�رب يأك�ل وك�ان)  ١١-٥: ٢ وف�ي ١٤: ١ ي�و( م�نھم كواحد الناس بين
 لكنه، تجاربھم واختبر وأفراحھم أحزانھم في الناس وشاطر، ويستيقظ وينام

-٢١: ٢ ب�ط١و ٢٦: ٧ ق�ارن ١٥: ٤ ع�ب( خطي�ة يع�رف ل�م بل يخطئ لم
 ، ا�ربع البشائر بإجماع وذلك، وروح ونفس جسد ذو تام إنسان فھو). ٢٥

 د#لته عدا اللقب وھذا. اناNنس ابن أنه كثيرة مراراً  نفسه عن ھو وبشھادته
 ذل�ك وف�وق) ١٣: ٧ ودا ١٥: ٣ ت�ك( في عنه بالنبوات يذّكرنا ناسوته على

   مخلّص أنه يذّكرنا
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 م�ن المعص�وم الكام�ل واNنس�ان ،والن�اس H ب�ين الوحي�د والوس�يط ،البش�ر
  .الخطية

 مج�ا#ً  يدع # مما ، ذلك غير إلى وصام أبيه H إلى صلى كإنسان
 إذ #ھوته وأكد، أيضاً  تام إله ھو تام إنسان ھو كما لكنهه، ناسوت في للريب

 مرسل كابن منه مرسل وأنه   �بيه ينقاد كابن له بانقياده مخبراً  أباه H دعا
�َماءِ  ِم�نَ  َنَزْل�تُ  َق�دْ  ِ�َنjي" قال أبيه من Qَمِش�يَئةَ  َب�لْ  ،َمِش�يَئِتي ِ�َْعَم�لَ  لَ�ْيسَ  ،الس 

ةً  أَْعَط�اِني ُھ�وَ  أَْرَس�لَِني ال�ِذي aْبَ ا" وقال) ٣٨: ٦ يو( "أَْرَسلَِني الِذي Qَوِص�ي 
 ١٤ ي��و( "ِمن�jي أَْعَظ��مُ  أَِب�ي" وق��ال) ٤٩: ١٢ ي�و(  "ُأََتَكل��Qم َوِبَم�اَذا أَقُ��ولُ  َم�اَذا

 ب�أقوال ش�ركاء � أن من أحد بال على يخطر عساه ما دفع ذلك ومع) ٢٨:
 ھ�و ووحدانيت�ه) ٣: ١٧ وي�و ٢٩: ١٢ م�ر( H وحداني�ة تفيد جازمة قاطعة

  ).٢١: ١٧و ٣٠: ١٠ يو( H مع
 المس�يح يس�وع وال�رب اNنس�ان وابن H وابن H كلمة المدعو ھذا

لََھ�ا َوأَْوَجاَعَن�ا َحَملََھ�ا أَْحَزاَنَن�ا ِكنQ لَ " التوراة في عنه قيل Qَحِس�ْبَناهُ َوَنْح�نُ . َتَحم 
 ً  َمْس�ُحوقٌ  ،َمَعاِص�يَنا ِ�َْج�لِ  َمْج�ُروحٌ  َوُھ�وَ . َم�ْذلُو#ً وَ  Hِّ  ِم�نَ  َمْضُروباً  ُمَصابا
 كان وإن) ٥و ٤: ٥٣ أش( "ُشِفيَنا َوِبُحُبِرهِ  ،َعلَْيهِ  َسIَِمَنا َتأِْديبُ . آَثاِمَنا ِ�َْجلِ 

 مج�ده ع�ن فتخلّ�ى، اNلھي�ة طبيعت�ه بسمو يبال لم أنه غير H كلمة بالطبيعة
 ُص�وَرةَ  آِخ�ذاً ") ٥: ١٧ ي�و( الع�الم ك�ون قب�ل أبي�ه عن�د له كان الذي ا�سنى

   ِشْبهِ  ِفي َصاِئراً  ،َعْبدٍ 
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 الَمْوتَ  َحتQى َوأََطاعَ  َنْفَسهُ  َوَضعَ  ،َكإِْنَسانٍ  الَھْيَئةِ  ِفي ُوِجدَ  َوإِذْ . النQاسِ 
لِيبِ  َمْوتَ  Qَع�هُ  لِ�كَ  لِ�ذ. الصQَرف  ُHّ  ًَف�ْوقَ  ْس�ماً  ا َوأَْعَط�اهُ ،أَْيض�ا  jلَِك�يْ  مٍ ْس� ا ُك�ل 
نْ  ُرْكَبةٍ  ُكل[  َيُسوعَ  ِباْسمِ  َتْجُثوَ  Qَماءِ  ِفي ِمم� Qَتْح�تَ  َوَم�نْ  ا�َْرِض  َعلَ�ى َوَم�نْ  الس 

 في( "ِاaب Hِّ  لَِمْجدِ  َرب̂  ُھوَ  الَمِسيحَ  َيُسوعَ  أَنQ  لَِسانٍ  ُكل[  َوَيْعَتِرفَ  ،ا�َْرِض 
١١-٧: ٢.(  

 بالطبيع��ة اNلھي��ة ع��ةالطبي تتح��د أن يمك��ن كي��ف:  س��ائل س��أل وإن
 والب��اقي بالجس��د ال��روح اNنس��ان ف��ي تتح��د أن يمك��ن كي��ف نق��ول البش��رية؟

. يك�ون الك�ل الض�ابط العظ�يم الخ�الق الق�درة كل�ي H يري�ده فمھم�ا . بالفاني
 فق�ط ا#تح�اد عIقة و#ھوته المسيح ناسوت بين العIقة أن اNنجيل ويعلمنا
، بھا اختلطت أو امتزجت و# ا�خرى إلى الواحدة الطبيعة تتحول لم بحيث

 ً  ف�ي H وحي من إ# نعرفھا و# ،المحدودة عقولنا تفوق كھذه عIقة أن حقا
 Nتم��ام المس��يح و#ھ��وت ناس��وت ف��ي ا#تح��اد ھ��ذا وك��ان. المق��دس كIم��ه
 الھ�Iك م�ن إي�اه منق�ذاً  نعمت�ه بف�يض اNنس�ان يغم�ر ب�أن ا�زلي�ة H مقاصد

 الدائمة بالسعادة للتمتع ويؤھله ، H مع ويصالحه ،إبليس وعبودية والخطية
 ٥ رؤ( ولسان وشعب وقبيلة أمة كل من بدمه يسوع فدانا وإذ. حضرته في

 الكم��ال مث��ال ا�رض عل��ى ش��ھااع الت��يت��ه الُمض��حية حيا لن��ات ص��ار) ٩:
   والطھارة
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  ).٢١: ٢ بط١و ١٥: ١٣ يو( خطواته آثار ونتبع به نقتدي كي والقداسة
 يخلّ���ص أن � مس��تطاعاً  يك��ن أل��م:  بقول��ه بعض��ھم ت��رضيع وق��د

 لم��ن رحمت��هإع��Iن و المطل��ق س��لطانه ب��إجراء جھ��نم ع��ذاب م��ن اNنس��ان
 لما يقول الذي ھو أليس اNنجيل؟ في المعلنة الخIص طريق بدون يرحمھم

 فھ�م سوء نع ناتج السؤال ھذا إن: نقول ذلك عن لrجابة فيكون؟ كنء يشا
  .H قداسة معرفة عدم ومن، الروحية وأعوازھا ريةالبش الطبيعة حالة

 تتل�ف  ،H لطبيع�ة ومكروھ�ة مض�ادة كونھ�ا عن فضIً  الخطية إن
 ٢٦: ١ ت�ك( H ص�ورة عل�ى كان�ت الت�ي الروحي�ة ا�صلية اNنسان طبيعة

ً  تمنع والخطية) ٢٧و  نج�ا إذا إ# ا�بدي�ة بالسعادة اNنسان تمتع إمكانية بتاتا
 يطھ�ر كي�ف ولكن، H بأمر الجنة إلى النار أھل يذھب أن سھلال من. منھا

 يوم�ا س�ريانه ي�زداد ال�ذي الخبي�ث الب�رص ذل�ك من والضمير والعقل القلب
ً  يوم؟بعد   ينق�ذ الموت، الروح برص �نھا ،البرص من أشر الخطية أن حقا

 تك�ون أي�ن فم�ن، الروح برص من ينقذه # لكنه ، الجسد برص من اNنسان
ه إن برصاء؟ روحه لمن ا�خرى الدار في سعادة  ھيئته وفساد صورته تشو[
  ،اaخ�رون ويبغض�ه نفس�ه ي�بغض حت�ى والحس�د الح�زن عوام�ل في�ه يثي�ر

   جداً  وبا�حرى



 ٢٢٧

  .الخطية ويمقت يكره الذي القداسة كلي H يبغضه
 إس�رائيل محل�ة يدخل أن بجسده ا�برص تمنع موسى شريعة كانت

 أب�رص ھ�و م�ن ممن�وع ب�ا�َولى فكم، رفقاءه شرايع أو) ٤٦و ٤٥: ١٣ #(
 رب الق���دوس H بلق���اء ويتمت���ع النع���يم ف���ردوس ي���دخل أن والقل���ب ال���روح
 ، َوَكِذباً  َرِجساً  َيْصَنعُ  َما َوَ#  َدِنسٌ  َشْيءٌ  َيْدُخلََھا َولَنْ " الكتاب قال؟ ا�رباب

 Q#ِالجس�د ب�رص وحت�ى) ٢٧: ٢١ رؤي�ا( "ِالَحَم�ل َحَي�اةِ  ِسْفرِ  ِفي الَمْكُتوِبينَ  إ 
 أم�ا، ذل�ك ع�ن أيضاً  ا�طباء عجزيو ،منه نفسه يشفي أن به المريض يعجز

 ال�روح ب�رص يطھ�ر أن قادر وھو ، به المرضى من كثيرين فشفى المسيح
 يطھ��ر # وك��ذلك، إرادت��ه ع��ن ب��الرغم أب��رص ق��ط طھ��ر م��ا أن��ه إ# ،أيض��اً 

 م�ن يش�بع ل�م ال�ذي رج�لال إن. إرادت�هرغم�اً ع�ن  أو ب�القوة الخطي�ة أبرص
 ،ذھن�ه وأظل�م روح�ه فس�دت ق�د الحي�اة ھ�ذه ف�ي الفجور حمأة في ا#نغماس

 فجور أوقيانوس ا�بدية تكون أن اعتباره في السعادة منتھى يصبح لقد حتى
 ،الروح�ي ب�البرص مض�روباNنس�ان  ھ�ذا مثل. نھاية # ما إلى فيه يسبح

 بغي�ر يفعل�ه # لكن�ه، ب�رصال ھذا يطھر أن القادر ھو وحده المسيح ويسوع
 إيماناً  بالمسيح وآمن صادقة توبة تاب إذا إ# منه ُيشفى و# ،المريض إرادة

ً " داود مع وصرخ ،صحيحاً  ُ  َي�ا ِف�يQ  ْخلُقْ  ا َنِقّياً  َقْلبا ّHَ  ًدْ  ُمْس�َتِقيماً  َوُروح�ا jَج�د 
   إن). ١٠: ٥١ مز( "َداِخلِي ِفي
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 الخطي�ة محب�ة م�ن وال�روح القلب دتجدي عن عبارة الروحي البرص تطھير
 H يتمم ذلك؟ يكون وكيف، الخطية أتلفتھا التي القداسة جمال إلىإعادتھا و

 اختارھ�ا الت�ي الواسطة عن المقدس الكتاب أخبرنا وقد، بوسائط عمله دائماً 
H تمامN كلمة المسيح يسوع شخص في ذاته يعلن أن شاء بأن رضهغ H 

 بواس��طة أح��زانھم ف��ي ويش��اركھم آ#مھ��م يحم��ل ب��أن للن��اس محبت��ه ويظھ��ر
 ،خطاي�اھم ع�ن للتكفي�ر الصليب على بھا مات التي البشرية المسيح طبيعة
 ويثيروا الخطية يكرھوا كي الفائقة بمحبته ويسبيھم إليه قلوبھم يجتذب حتى

 الكت��اب ي��دعوه م��ا ھ��ذا. الب��اھر النص��ر لھ��م ي��تم حت��ى عوان��ا حرب��اً  عليھ��ا
 القل�ب ھ�و ھ�ذا، بيس�وع حقيق�ي م�ؤمن ك�ل ف�ي تتول�د الت�ي دةالجدي بالطبيعة

ج المنھ ھذا وعلى، ذكرنا كما طلبه في داود لجQ  الذي المستقيم والروح النقي
 الَمِس�يحِ  ِف�ي أََح�دٌ  َك�انَ  إِنْ  إِذاً " قول�ه ذل�ك وعلى ،جديد من الخاطئ H يخلق
  ).١٧: ٥ كو٢( "َجِديَدةٌ  َخلِيَقةٌ  َفُھوَ 

 م��ن البش��ر لخ��Iص ھ��ذه غي��ر H عن��د طريق��ة # أن نق��ول نق��در #
 الوحي�دة الطريق�ة ھ�ي ھ�ذه أن في�ه ش�ك # الذي المؤكد من نه أ إ# ،الخطية

 ٢١: ١ م�ت( المق�دس كتاب�ه ف�ي يعلنھا أن وشاء ،يستعملھا أن H شاء التي
  .ھذه إ# ورحمته عدله بين تجمع طريقة وجود يمكن و#) ٦: ١٤ ويو
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 أن فيحس��ن) ١١: ٥ رو( الكف��ارة تعل�يم يفھم��وا ل�م ال��بعض أن وبم�ا
 أن�ه المعل�وم م�ن، واNنس�ان H بين المصالحةھي  الكفارة .بإيضاح نشرحه

 آدم خطيةفي  بإجرامه، وإنه عليھا H خلقه التي الحالة من اNنسان سقط قد
 ٣ ت�ك( ع�دن جن�ة م�ن وُنف�ي ا�بدي�ة الحي�اة فق�د ثاني�اً  الفعلية وبخطيته ،أو#ً 

) ٢: ١٧ ي�و( المس�يح بواس�طة H معرف�ة ف�ي متض�منة ا�بدي�ة والحياة) ٣:
 الحي�اة واھب H من يقبلوھا أن عليھم فقدوھا للذين الحياة تلك إعادة فSجل
 ٥و ٤: ١ ي�و( "ِالن�Qاس ُن�ورَ  َكاَن�تْ  َواْلَحَي�اةُ  ،الَحَي�اةُ  َكاَن�تِ  ِفي�ه" ف�إنّ . بيسوع

 ٤ أع( سواه # وحده بالمسيح الحياة وتعطى) ١٢: ٥ يو١و ٤: ٣ وكو ٢٦:
 ب�ه يتحدون وھم بالمؤمنين يتحد أنه اNنجيل من نعلم كما ذلك وكيفية) ١٢:

 ١٥ ي��و( با�غص��ان وا�ص��ل بأص��لھا الش��جرة أغص��ان تتح��د كم��ا باNيم�ان
، الكامل�ة وس�جاياه القدوس�ة طبيعت�ه ف�يھم تج�ري المنوال ھذا وعلى). ٦-١:

-٥١و ٤٨و ٤٧و ٤٠: ٦ يو( ودمه جسده فيراك با#شت ا#تحاد ذلك بQهوشُ 
 للج�نس جديداً  رأساً  صار كإنسان البشر طبيعة تسربل إذ وكأنه، )٦٣و ٥٨

 ١ ي�و( البش�ر عن ونائباً  محيياً  وروحاً  الثاني آدم الكتاب بعبارة أو. البشري
) ٢٠: ٢ غ��ل( باNيم��ان ب��ه يتح��دون فال��ذين، )٤٥و ٢٢: ١٥ ك��و١و ١٤:

   أن سلطاناً  يأخذون
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 الث��اني الم��يIد بفاعلي��ة) ٩: ٤و ٣-١ ي��و١و ١٢: ١ ي��و( � أو#د يص��يروا
 المس�يح م�ع فنم�وت)  ٥و ٣: ٣ ي�و( الق�دوس H بروح السماء من الصادر

  ).١١-١: ٦ رو( للبر جديد من به ونحيا الخطية عن
 الخطي�ة ع�ن تس�بQب ال�ذي ا�ب�دي الم�وت من اNنسان يخلص ولكي

) ٢٣: ٦ ورو ٢٠: ١٨ وح��ز ٣: ٣ ت��ك( عيةش��ر وعقوب��ة طبيعي��ة كنتيج��ة
 باختي�اره تمام�اً  يطيعھ�ا) ٣ ت�ك( اختيار عن H وصية عصى كما أنه يجب
 �ن�ه ،الوص�ية تم�م فق�د ك�امIً  إنساناً  H كلمة المسمى ذلك صار وإذ، أيضاً 
 وبموت�ه) ١٩: ٥ رو ق�ارن ٨و ٧: ٢ في( الصليب موت الموت حتى أطاع
 ٥: ٥٣ أش( كثيرين عن فدية حياته قدم قط خطية يعمل لم وھو عنا الثمين

 فيصح[ ) ٢٤: ٢ بط١و ١١-٨: ٥و ١٥: ٤و ١٥: ٣ ورو ٢٨: ٢٠ مت ٦و
 يك��ن ل��م ولكن��ه) ٨: ٥٣ أش( خطايان��ا قص��اص حم��ل المس��يح إن ُيق��ال أن

 ُيق�ال أن يص�ح ب�ل) ٥: ٣ ي�و١( البت�ة خطي�ة في�ه ل�يس أن�ه نعل�م �ننا ،مذنباً 
 ك�ل آ#م�ه وبواس�طة .خطايان�ا بس�بب كان a#ما من احتمله ما كل أن أيضاً 
 النھائي�ة نتيجتھ�ا وم�ن الخطي�ة م�ن يخلص�ون حقيقي�اً  إيماناً  به يؤمنون الذين

 المس�يح كان فإذا. ا�بدي الموت أو H حضرة عن البعد ھي التي المزعجة
   إنسان مجرد
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اس�تطاع  وم�ا ،نفسه غير أحد لتخليص كافية غير الموت حتى طاعته كانت
  .للغير روحية حياة يمنح نأ

 أبدي�ة حي�اة ويمنح يخلّص أن فيقدر إنسان ھو كما إلھاً  كان إذا وأما
 ،يموت أن ويستحيل يموت # H إن). ٢٦: ٥ يو( به يؤمنون الذين لجميع
 الم�وت يذوق أن البشرية طبيعته بحسب جاز إنساناً  صار إذ H كلمة ولكن

) ١٠: ٦و ٢٥: ٤ رو( أجلن�ا م�ن م�ات وق�د) ٩:٢ ع�ب( واح�د كل أجل من
 واھب��اً  ب�ل) ١٠: ١ ت�ي٢( ش�وكته وكاس�راً  الم��وت عل�ى منتص�راً  ثاني�اً  وق�ام
 ).٢٦و ٢٥: ١١و ١٦: ٣ يو( باNيمان به يتحد من لكل الحياة

ً  الخطية يكره H إن قلنا وقد  لنا سبيل # ،بالطبيعة قدوس �نه حتما
 نحب�ه ال�ذي المس�يح ف�ي بت�همح ب�إعIن إ# من�ه المكروھ�ة الخطية نغلب أن

 نس�تطيع الحاض�رة المحب�ة وبھ�ذه) ١٩: ٤ ي�و١و١٦: ٣ يو( أو#ً  أحبنا �نه
 نك�ون وھك�ذا ،الق�دوس روح�ه نعم�ة بمساعدة Nرادته طبقاً  ونعيش نحبه أن

 ٥ ك�و٢( الم�وت بع�د تمام�اً  وص�الحين ،الحي�اة ھ�ذه ف�ي ما حدl  إلى صالحين
:١٤.(  

 ،ا�ول��ى:  فائ��دتين عل��ى نحص��ل الص��ليب عل��ى المس��يح فبم��وت

 وننتصر الخطية نكره بھا التي النعمة ،والثانية ،ا�بدي الموت من الخIص
   عليھا
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 �ن�ه)  ٧: ١ ي�و١و ١٧-١: ٣ وك�و ١٤: ٦و ٢٠: ٢ وغل ١١-٥: ٦ رو( 
 ٧: ١ وأف ٣٠: ١ ك��و١و ٢٨: ٢٠ م��ت( الخطي��ة عبودي��ة م��ن افت��دانا ق��د
 ١٧: ٢ ع�ب( الخطية عن قيقيةالح الوافية الكفارة وقدم) ٢١-١٨: ١ بط١و
 ذب��ائح إليھ��ا ترم��ز كان��ت الت��ي ھ��ي الكف��ارة وتل��ك)  ١٠: ٤و ٢: ٢ ي��و ١و

  .القديم العھد وقرابين
 آخ�ر إل�ى ح�ين م�ن ويھ�ددنا خطايانا على يبكتنا الذي ضميرنا وإن

 كنا وإذ، H مع المصالحة إلى حاجتنا عظم على قاطع دليل ھو H بغضب
 H كفان��ا ق��د الكامل��ة المرض��ية الكف��ارة تق��ديم ع��ن ع��اجزين ذواتن��ا ح��د ف��ي

مھا ذلك مؤونة Qإنس�ان ھ�و ال�ذي المس�يح يس�وع شخص في حسابنا على وقد 
 الخطي��ة فظاع��ة مق��دار المس��يح م��وت م��ن ونعل��م. كام��ل إل��ه ھ��و كم��ا كام��ل
 اب�ن قت�ل إل�ى ،ا�ب�دان ل�ه تقش�عر ج�رم أعظم إلى أدت �نھا ،عاقبتھا وسوء

H رادة الذات محبة وأن ،الوحيدNدم المحرك كانت واa التي المعصية إلى 
 ،الخطي�ة أص�ل ھ�ي الت�ي ال�ذات تض�حية فيل�زم، العظ�يم الج�رم ھذا أنتجت
 مش�يئتهب وضحى ذاتهب ضحى �نه الصليب على بموته يسوع فعله ما وھذا
 بآ#م��ه خطايان�ا ع��ن للتكفي�ر الموج�ب موت��ه اس�تحقاق ي��تمّ  و#، الع�الم لحي�اة

 تل�ك، المح�دودة غي�ر محبت�ه ذبيح�ة عل�ى ب�ل ،الح�د بالغ�اً  ك�ان وإن ،بالجس�د
   جعلت التي المحبة
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 فھ�و) ١٨و ١٧: ١٠ ي�و( الف�اجر ا�ثيم عن اختياره بمحض يموت القدوس
 ح�ز( الم�وت بحك�م علين�ا القاضي اNلھي العدل مطالب عنا وفى الذي نائبنا
٢٠: ١٨.(  

 وتقديم�ه الح�رة ادت�هبإر نفس�ه تس�ليمه في ھي المسيح ذبيحة فماھية
  .ذاته الموت حقيقة في منھا أكثر الموت حتى كاملة طاعة في نفسه

 ف��ي يحتمل��ه أن وس��عه ف��ي ال��ذي الح��د إل��ى المس��يح ت��ألم وبالجمل��ة
 �ن ،وروح�ه ذھنه في بل فقط جسده في يتألم فلم ،بالIھوت المتحد ناسوته
 مع واحداً  انك وإذ) ٣٤: ١٩ يو( المحب قلبه كسر الناس خطايا على حزنه
 ف�ي شاركنا إذ ،خطايانا بفظاعة يشعر أن قادتاه للناس ومحبته فقداسته ،أبيه

 ض��د الق��دوس H م��ن تص��در أن ينبغ��ي الت��ي اللعن��ة بھ��ول وأح��سQ  البش��رية
 خاص�ة بطريق�ة) ٩: ٢ ع�ب( واح�د كل أجل من الموت ذاق ولھذا ،الخطية

 ١٥ ومر ٤٦: ٢٧ متو ١: ٢٢ مز( قدوساً  كان من إ# يعلمھاأن  يمكن #
  .واحدة مرة ورحمته وعدله محبته H أظھر الكيفية وبھذه) ٣٤:

ً  إلھاً  كان بناسوته الصليب على مات الذي ً  إنساناً  كان كما تاما  ،تاما
 باNيم�ان مع�ه يتح�دون فال�ذين ا�ثمة نحن عنا ومات خطايانا حمل أنه وبما

 وُيعَتقون خطاياھم فرانغ ينالون) ٥و ٤: ١٥ يو( بالكرمة ا�غصان كاتحاد
   الخطية ھي الموت شوكة �ن) ١٥و ١٤: ٢ عب( الموت خوف من



 ٢٣٤

 م�ن العظ�يم الرع�ب لھ�م المغفور غير قلوب في تلقي التي) ٥٦: ١٥ كو١(
 في�دل H عن�د القب�ول ح�ازت المس�يح ذبيح�ة كون وأما، المخيف H غضب
) ٥١: ٢٢ ول��و ٤: ١ رو( للس��موات وص��عوده ا�م��وات م��ن قيامت��ه علي��ه

 له كان الذي المجد إلى وعودته) ٢٤: ٩ عب( عنا نيابة �جلنا أمامه ليظھر
  ). ٥: ١٧ يو( العالم كون قبل أبيه عند

 يس�وع قدمھا التي الكفارة عن الناتجة البركات بعض اaن ولنشرح
 ٥ رو( الحقيقي�ين ب�ه المؤمنين وتعديات خطايا يغفر له إكراماً  H إن:  أو#ً 

 المس���يح و�ج���ل) ٧: ١ ي���و ١و ١٥-١: ١٠ وع���ب ٧-٣: ١ فوأ ٢١-٥:
 ح�التھم ي�دركوا حت�ى الس�ماوي ھدايت�ه ونور الخصوصية نعمته H يمنحھم
 أح�بھم م�ن بمحب�ة قل�وبھم ويمS ،عميقة معرفةاNله الحق  ويعرفوا الداخلية

 القل��ب نق��اوة حال��ة ف��ي ويثبت��وا وص��اياه يحفظ��وا أن يق��درون بحي��ث ،أو#ً 
 ٤ ك�و ٢و ٥و ٤: ١ كو ١و ٥: ٨و ٥: ٥ ورو ٣١: ٨ يو( قالح ويعرفون

 ٩ وع���ب ١٤-١١: ٢ وت���ي ٣: ٢ وك���و ١٣: ٤ وف���ي ٢٣-١٥: ١ وأف ٦:
 محب�ة وم�ن الش�يطان عبودي�ة م�ن العتق أيضاً  الفداء فوائد ومن). ١٤-١١:

 ١٠و ٩: ١ تي٢و ١٧-١٢: ٨ رو( الدائمة السعادة بميراث والفوز ،الخطية
  ). ٩-٣: ٢ بط١و ١٥و ١٤: ٢ وعب

   وعظيم ثمين أمر فھو للخطاة المسيح في مقدم الخIص أن وحيث



 ٢٣٥

 بركات�ه خ�زائن لھ�م H يف�تح حينئ�ذ ،الخطي�ة نجاس�ات م�ن الن�اس ب�ه يطھ�ر
 ف�ردوس إل�ى يأخ�ذھم الخت�ام وف�ي ،قل�وبھم ويق�دس أذھانھم فينير حساناتهإو

 إن النھ�ار ع�ةبرا ف�ي كالش�مس اaن ظھر قدل. ا�بدية بالحياة ليتمتعوا نعيمه
 ،المقدمة في بينا كما النفس طلبات ويغني القلب أشواق يشبع اNنجيل تعليم

  .البشر لسعادة بهالموحى  H كIم المقدس الكتاب يكون وعليه
 ع�دم رفض�ه س�بب يك�ون ورفض�ھا الخ�Iص بش�ارة أح�د س�مع فإن

. H رنظ� في ا�ثيمة قلبه حالة معرفته وعدم ،الخطية عن التوبة في رغبته
 فھيھ��ات ا�ب��دي للھ��Iك ب��ه يس��رع ال��ذي ب��الخطر يكت��رث # أح��د ك��ان وإن

  .العظيم طبيبنا وضعه الذي بالدواء الروحي برصه معالجة في يسعى
 ُبغ�ض ف�يعلم ،ا�ثيم�ة قلب�ه حال�ة م�ن المحاذر الحريص اNنسان أما

H ك ينذره الذي الخطر بھول ويشعر ،للخطية القدوسIبسبب ا�بدي بالھ 
 بش�ارة يس�مع أن يب�ادر ،نفس�هب عنھ�ا يكف�ر أن ق�ادر غي�ر أن�ه وبم�ا. ي�اهخطا

 ال��ذين ك��ل أج��ل وم��ن أجل��ه م��ن الك��ريم بدم��ه المس��يح اقتن��اه ال��ذي الخ��Iص
 أخ�رى بش�ارة أي�ة م�ن أكث�ر أذني�ه ف�ي س�معه يل�ذ كھذا خبراً  إن. به يؤمنون

 يش��في ال��ذي وال��دواء المج��اني الخ��Iص بش��ارة �نھ��ا ،ا�رض وج��ه عل��ى
   والمرھم ،الخطايا حمل ثقل من المكسورة وبالقل



 ٢٣٦

 متفاني�اً  وكان الخطية المرء أحب إذاأما . المزمنة النفس جرح يعصب الذي
 ي�بغض كم�ا ،اNنجي�ل ف�ي المعلن النور سيبغض الجسدية الشھوات حب في

 مغ��ائر إل��ى الIمع��ة الجميل��ة أش��عتھا م��ن ويھ��رب ،الش��مس ن��ور شاالخف��
 أكث�ر أحبھ�ا الت�ي الخارجي�ة الظلم�ة في يطرح أن به جدير ھذا مثل. الظلمة

  ).٢١-١٩: ٣ يو( النور من
 حت�ى ،الروحي�ة ا�م�ور م�ن قل�يIً  أو كثي�راً  يفھ�م أن عليه ويستحيل

 ١ ك�و١( اليون�ان ق�دماء ھك�ذا رآه كم�ا وحماقة جھالة كأنه اNنجيل يرى أنه
 ،H إرادة وعمل الحق معرفة في الراغب أن حين في، )١٤: ٢و ٢٥-١٨:

 ،وا#ستحس�ان القبول موقع H محبة وإعIن الخIص بشارة نفسه في تقع
 الحي��اة ص��حراءعب��ر  س��فره ف��ي الظم��آن قلب��ه ي��روي ح��ي كينب��وع وتف��يض

  .الدنيا
 بك��ل وقداس��ة بع��دل مقترن��ة ورحم��ة محب��ة H أعل��ن، الخ��Iص ف��ي

 س�مور ،مج�ده بھاء ،الوحيد ابنه ببذله ظھرت فقد الفائقة محبته أما، وضوح
 ٣: ١ عب( ا�بدية الحياة له تكون بل به يؤمن من كل يھلك # لكي جوھره

ر # الذي التعليم فھذا) ١٦: ٣ ويو Qص�فات عن الحجاب لنا يكشف بثمن ُيقد 
H الخطي�ة نتجن�ب محبته بتيار حملنا إذا حتى ،المحبة أعظمھا التي الجليلة 

   في سالكين وصاياه ونحفظ ،قدوس �نه ،لديه المكروھة



 ٢٣٧

  .ا�بدية للحياة المؤدي لمسيحبا اNيمان طريق
 ،الخ�Iص طري�ق يش�به م�ا له يظھر الخليقة أحوال في يتأمل ومن

 المحب���ة م���ذبح عل���ى ال���ذات تض���حية عل���ى خلق���ه م���ن كثي���راً  خل���ق H ف���إن
 يخ�اطر اaبفن�رى . �جلنا المسيح a#م مثا#ً  ُيتQخذ أن يصح مما ،الطبيعية
 وت�رى ،وكس�وتھمأبنائ�ه  ق�وت �ج�ل المرارة ويذوق دائدالش ويعاني بحياته
في  حتى. العليل حياة لخIص والموت للخطر نفسه يعرض ا�مين الطبيب
 وتحمل تحاربه عدو عليھا سطا وإن ،فراخھا تحضن الدجاجة رىن الطيور
 لفراخ��ه الح��ب ليل��تقط الخط��ر مواض��ع ف��ي يق��ع والعص��فور ،عنھ��ا ا�ذى

 خ�الق أن معق�و#ً  يك�ون # فلم�اذا، عنھ�ا الش�ر دفعل عناءال ويقاسي ،الصغار
 م�نھج على محبته أعلن  حيث ذلك كل من أعظم محب ھو الطبيعية المحبة

 ف��ي الص�ليب عل�ى ليم�وت مع��ه واح�د ھ�و ال�ذي الوحي��د ابن�ه فب�ذل الض�حايا
 Hَّ  ِ�َنH،  Qَّ  َيْع�ِرفِ  لَ�مْ  ُيِح�ب[  َ#  َم�نْ " ولك�ن المس�كين اNنسان خIص سبيل
  ). ٨: ٤ يو١( "ٌَمَحبQة

 ال�دواء ھ�و �جلن�ا نفس�ه وأس�لم أحبن�ا ال�ذي بالمسيح فاNيمان وعليه
 حكمة في يثق من فكل، الخطية لبرص الحكيم العليم H وصفه الذي الوحيد

H المس��يح ك��ان إن با#ختب��ار يعل��م وحينئ��ذ ،ال��دواء ھ��ذا يس��تعملفل وعلم��ه 
 ً    ُحسن على قاطع دليل رضالم من الشفاء �ن ،# أم مخلّصا



 ٢٣٨

 وعل���م مرض���ه م���ن الخ���اطئ ب���رئ ومت���ى، ت���أثيره وج���ودةال���دواء 
  .حق المقدس الكتاب أن ويعلم فضله يشكر ،مخلّص المسيح أن بالتحقيق

 

8�".�� �$%��8�".�� �$%��  
 إله واحد في ثIثة أقانيمب  في التعليم

 

 عند قبليُ  # بالمسيح الخIص طريق عن المتقدم الفصل في قيل ما
 حج�ر كان�ت طالم�ا الت�ي التثلي�ث عقي�دة عل�ى يطل�ع حتى القبول كل الطالب
 يفھم�ون # �نھ�م، البح�ث ف�ي ال�راغبين المس�لمين إخوانن�ا طري�ق في عثرة
 التعل�يم �ن ذل�ك خ�Iف والحقيق�ة. للتوحي�د مناقض�اً  فحس�بوه التثلي�ث، معنى

 ف�إن، التثلي�ث عقي�دة إليھ�ا ترج�ع التي الجوھرية ا�ساسات من H بوحدانية
  .واحد بإله بل آلھة بثIثة يؤمنون # المسيحيين جميع

 وتفس��ير ٧٦: ٥ المائ��دة لس��ورة الجIل��ين تفس��ير عل��ى يطل��ع م��ن
 أن تص��وروا المفس��رين أولئ��ك أن ي��رى ١٥٦: ٤ النس��اء لس��ورة البيض��اوي
 وحس�بوا ،وا#ب�ن وا�م اaب: آلھ�ة ثIثة ھو الثالوث أن يعتقدون النصارى

 بعض�اً  أن ننك�ر #. الم�ذكورين الثIث�ة اaلھ�ة أح�د وأنھا، إلھاً  العذراء مريم
   محمد عصر في النصارى جھلة من



 ٢٣٩

 لھ�م وق�دموا القديس�ين م�ن كثي�راً  أكرم�وا ب�ل، العب�ادة ح�د إل�ى مريم أكرموا
 المس��لمين جھل��ة م��ن كثي��رين أن كم��ا، وح��ده � إ# تج��وز # الت��ي العب��ادة
 م��ن المطلع��ين أن وكم��ا. يخھمومش��ا أولي��ائھم م��ع الفع��ل ھ��ذا مث��ل يفعل��ون

 أن يص��ح # ك��ذلك الق��رآن ف��ي ا�ولي��اء عب��ادة يؤي��د م��ا يج��دون # المس��لمين
 ينطب�ق # مم�ا المظلم�ة العص�ور في الجھلة يعمله كان بما النصارى نؤاخذ
 الع��ذراء عب��ادة يح��رم الق��رآن تحس��بن ف��I. يخالف��ه ب��ل المق��دس الكت��اب عل��ى

 في تثليثاً  المسلمون ظنه الذي ھذا بل !وكI حاشا، يجيزھا المقدس والكتاب
 اخ��تIف عل��ى المس��يحيين ف��إن، ش��يء ف��ي التثلي��ث م��ن ھ��و ل��يس H ذات

  . آلھة بثIثة منھم فريق ِيقل لم مذاھبھم
 ال�ذميم التعص�ب أض�لھم المفس�رين ھ�ؤ#ء أن يظھ�ر تق�دم ما وعلى

 كم�ا- بھ�م خليقاً  وكان منه أبرياء ھم ما النصارى عن كتبھم في دونوا حتى
 أن كھ�ذا ھ�ام موض�وع ف�ي شيئاً  يكتبوا أن أرادوا إذاأنھم  -فاضل عالم بكل

 طريق في عثرة يكونوا لئI، بعينھا الحقيقة على يقفوا حتى ينقبوا أو يبحثوا
   أن و#، آلھة بثIثة نعتقد # ذكرنا كما إننا .ا�مين الباحث

___________  
ور اNيم�ان الرس�ولي والق�انون النيق�وي وعلى ذلك نطلب من القارئ مراجع�ة دس�ت)  ١(

 والقانون ا#ثناسيوسي وقانون الكنيسة المصلحة



 ٢٤٠

 وس�تعلم، أنفس�ھم كالمسلمين اaلھة تعدد إنكار نشدد وإننا، منھم واحدة مريم
  .الموضوع شرح في نتقدم عندما ذلك

 يق�ول حي�ث، الت�وراة في كما واحد بإله نؤمن أننا تقدم ما في ذكرنا
ب[ : إِْسَراِئيلُ  َيا إِْسَمعْ " Qالجدي�د العھ�د وف�ي) ٤: ٦ تثني�ة( "َواِحدٌ  َرب̂  إِلُھَنا الر 

 التثلي�ث عقي�دة وأم�ا) ٢٩: ١٢ م�ر( لتعليم�ه أساس�اً  اaية ھذه المسيح اقتبس
 ذل�ك مث�ال. أخ�رى مواض�يع في التعليم لمناسبة ُذكرت للوحدانية شرح فھي

ُدوُھمْ " قال لناسل باNنجيل يكرزوا أن لتIميذه المسيح وصية jبِ  ِباْسمِ  َعمaا 
وحِ  َواِ#ْبنِ   حقيق�ة عل�ى الق�ول ھذا فيدل) ١٩: ٢٨ بشارة متى( "ِالقُُدس َوالر[

 # المف��رد بص��يغة باس��م ق��ال �ن��ه، ا�ق��انيم تثلي��ث عل��ى ي��دل كم��ا، التوحي��د
 ھ�ذه وم�ن. ةح�د على كIً  الثIثة ا�قانيم ذكر أنه مع، الجمع بصيغة بأسماء
 ب��دليل مخل��وَقين الق��دس وال��روح ا#ب��ن يك��ون أن يمك��ن # أن��ه نفھ��م ةالعب��ار
 نفس�ه ا#س�م مIءم�ة ع�دم بخ�Iف،  واح�د كشيء اaب باسم مقرونان أنھما

 بھم�ا يس�مى أن يصح # القدس والروح H ابن كلمة فإن. مخلوقاً  يكون لما
  .يتأمل لمن ظاھرة حقيقة ھذهو ،المخلوق الشيء

  : المنوال ھذا على تلخيصھا يمكن التثليث وعقيدة
  .فقط واحد وإله واحد جوھر القدس والروح وا#بن اaب )١(



 ٢٤١

 مع�ه فيھ�ا يش�ترك # خاص�ّية له الثIثة ا�قانيم ھؤ#ء من كل  )٢(
  .آخر أقنوم

 # -مس�تحيل ذل�كو- اaخ�رين ا�قن�ومين ع�ن أقن�وم انفصل إن )٣(
  .H ھو يكون أن يمكن

 وھ���ذه، ا�زل م���ن اaَخ���رين �قن���ومينا م���ع متح���د أقن���وم ك���ل )٤(
  .H ھو لIنفصال القابلة غير الوحدة

  ،والمجد الذات في اaخرين لSقنومين مساوٍ  أقنوم كل )٥(
 الكت�اب ف�ي وص�ف أحس�ن ُوص�ف أقنوم لكل الخIصي لعملا) ٦(

 والثالث والفادي H ابن والثاني والخالق اaب ا�ول:  ا�لقاب بھذه المقدس
  ي،والمعز المقدس

 ف��ي واح��د ھ��م ھك��ذا ال��ذات ف��ي واح��د المقدس��ة ا�ق��انيم أن م��اك) ٧(
  .اNلھية الصفات وسائر والِقدم والسلطان والقصد المشيئة

 إلى بالنسبة فھذا ٢٨: ١٤ يو في "ِمنjي أَْعَظمُ  أَِبي" المسيح قول أما
 "ٌَواِح�د َواaْبُ  أََن�ا" بقول�ه ال�ذات في اaب مع وحدته عن يعّبر �نه، ناسوته

، متناقض�ة المس�يحية العقي�دة ھ�ذه ب�أن بعض�ھم يعترض وقد). ٣٠: ١٠ يو(
 س��ر ھ��و ب��ل خط��أً  ل��يس التثلي�ث أن نجي��ب ظ��اھر خط��أ اعتراض��ھم أن وبم�ا

   الكتب في كثيرة أسراراً  ننتظر أن ويجب، عجيب



 ٢٤٢

 ا�سرار من H حقيقة خلت لو إذ. H بجوھر يتعلق ما وخصوصاً  المقدسة
، مح�ال وھ�ذا، المح�دودة ا�ش�ياء س�ائر ت�درك كما البشرية العقول �دركتھا

  ،ينم��و أن��ه تع��رف أن��ك م��ع ال��زرع ينم��و كي��ف تع��رف # أن ھ��و الس��ر �ن
 يع��رف أن يق��در # فإن��ه نفس��ه ف��ي س��ر واNنس��ان، �س��راربا ممل��وء والع��الم

 عل�ى الب�راھين ھ�ذه تؤخ�ذ فھ�ل ت�دّبره وكي�ف جس�ده ف�ي روح�ه تسكن كيف
 المق�دس والكتاب. باطIً  شيء كل لكان ھكذا ا�مر كان لو ئق؟الحقا بطIن

 فطاح�ل كنھھ�ا معرف�ة ف�ي تح�ار غامض�ة أس�راراً  يتض�من ب�أن وأولى أحق
 عل��ى #ش��تماله H كت��اب ن��رفض أن والحكم��ة الص��واب م��ن فھ��ل. العلم��اء
  ! أنتم فاحكموا الخصوصية؟ بآرائنا ونستبد عقولنا تفوق مسائل

 منه مأخوذة الثالوث عقيدة أن يعلم المقدس ببالكتا خبير مطلع كل
 المس�يحيون ص�اغ منھ�ا الت�ي وھ�ي، الص�راحة غاي�ة ف�ي كثيرة آيات بد#لة
ھا Qف مع نصIحقيق�ي ح�ي واح�د إل�ه إ# يوجد # - فقالوا اللفظ في قليل اخت 
، والص�Iح والحكم�ة الق�درة ف�ي متن�اهٍ  غي�ر، يت�ألم و#، جسد له ليس، أزلي
  ، ُيرى # وما ُيرى ما ا�شياء كل وضابط صانع



 ٢٤٣

  .القدس والروح وا#بن اaب:  واحد جوھر في أقانيم ثIثة القدوس ولذاته
 لمؤلف�ات موافق�ة فإنھ�ا المقدس�ة لSس�فار الص�يغة ھ�ذه موافق�ة وعدا

 عل�ى ي�دل مما الحاضر عصرنا إلى كتاباتھم بقيت الذين ا�ولين المسيحيين
  .فھمناه كما لحيثيةا ھذه جھة من الكتاب فھموا أنھم

 H أعلن��ه م�ا وا#ستقص��اء البح�ث ف�ي نتج��اوز # أن العق�ل ويعلّمن�ا
  .ُكفر H ذات عن البحث:  الحكماء وقال ذاته عن

 لك��ن، للتثلي��ث مخ��الف التوحي��د أن المس��لمين إخوانن��ا بع��ض يؤك��د
 يك��ون أن يمك��ن I، ف��H ك�Iم ف��ي معلنت��ان العقي�دتين أن حي��ث ھ��ي الحقيق�ة

 من ذلك مثال  .التعدد أنواع من نوع كل ينفي # التوحيد �ن تناقض ايبنھم
 وصفه حتى الخ عادل قدير حكيم رحيم يقال، الصفات متعدد H أن المعلوم
 تعدد لكن، الكمال صفات جامع الحسنة الصفات مجمع بأنه المسلمين علماء

 وح��دة يبط��ل # ا�ق��انيم تع��دد ذل��ك ومث��ل. ال��ذات وح��دة يبط��ل # الص��فات
 يؤخ�ذ أن يص�لح م�ا الخليق�ة ف�ي يوج�د # أن�ه ف�رض وعل�ى اNلھي الجوھر

 ورد - التقريبي�ة ا�مثل�ة بع�ض يوج�د أنه إ# الحقيقة ھذه لشرح موافقاً  مثا#ً 
 ).٢٦: ١ تك( صورته على اNنسان خلق H أن التوراة في

  



 ٢٤٤

 ع�رف فق�د نفس�ه عرف من طالب أبي بن علي قاله ما ذلك ويوافق
 واح�د ھ�و رج�ل ك�ل إن فنق�ول، لموض�وعنا تقريبي�اً  مث�ا#ً  ھ�ذا فلنتخذ  .ربه
  -أن�ا- منھا كل عن قائIً  وجسده ونفسه روحه عن يتكلم أن يصح أنه غير
 و#، ال�نفس ليست الروح �ن، اaخر عن أحدھا يتميز يكاد أشياء ثIثة ھنا
 ذهھ�� م��ن ك��Iً  ن��دعو أن الخط��أ م��ن فل��يس وعلي��ه .الجس��د ھ��ي تل��ك و# ھ��ذه

 # فيه شك # ومما. واحد رجل إ# الثIثة في يوجد # أنه إ#، رجIً  الثIثة
 ب��ين التفري��ق يمك��ن # كم��ا، اaَخ��رين ا#ثن��ين م��ن خل��واً  الثIث��ة أح��د يك��ون
  .الحياة ھذه في ا�قل على واaخر الواحد

، نفھمھا ولسنا طبيعتنا في المودعة الكثيرة ا�سرار من سر ھذا إن
 روح�ه ب�ين طبيعته في التمييز بھذا يشعر ا�رض وجه على ئامر كل فإن

 ھ�ذا نقيم لسنا أننا على، ذاته وحدة في يرتاب # أنه حين في، ونفسه وعقله
 قلن�ا كم�ا ص�حته عل�ى ال�دليل ب�ل، التثليث صحة على دليIً  غيره و# المثال
 س�هنف يع�رف وھ�و H م�ن صادر �نه دليIً  به وكفى المقدس الكتاب مراراً 
 الت�ي الش�بھات ن�دفع أن ا�مثل�ة س�رد م�ن نقصده ما وغاية. نعرفه مما أكثر

 Nزال�ة فھ�م سوء عن صادرة أنھا ونبرھن الموضوع ھذا على بھا يعترض
  .المخلص الحقيقة طالب أمام عثرة يكون عساه ما

 



 ٢٤٥

 إس�ناد ف�ي المق�دس الكت�اب مع يتفق القرآن أن إغفاله يصح # ومما
 بكثي�ر أق�ل ذلك أمثلة أن في H إلى الجمع صيغة في مالمتكل وضمير الفعل

 ١ ت�ك( المواض�ع ھذه التوراة في ورد ومما القرآن في ھي عما التوراة في
 عن��د وھ��ي العل�ق س��ورة ف�ي ورد م��ا الق�رآن وف��ي )٧: ١١و ٢٢: ٣و ٢٦:

 لف��ظ ٨ ع��دد ف��ي ورد فق��د، محم��د عل��ى ال��وحي م��ن ن��زل م��ا أول المس��لمين
، المف�رد ص�يغة ف�ي اللفظ�ين م�ن وكل H لفظ ١٣ عددو للجIلة اسماً  الرب
 َس�َنْدعُ " يق�ول حي�ث الجم�ع بص�يغة الجIل�ة ض�ميرورد  ١٨ ع�دد في ولكن

  ).١٨: ٩٦ العلق سورة( "َالَزَباِنَية
 م�ن ا�س�لوب ھ�ذا عل�ى يتفق�ان والق�رآن المق�دس الكت�اب أن وحيث

 اليھ�ود أما .دقص من ذلك يخلو فI، الجمع بضمير الجIلة ذات عن التعبير
 يIئ�م # التعلي�ل ھ�ذا أن إ#، المIئك�ة م�ع ي�تكلم ك�ان H بكون عنه فيعللون

 للتعظيم ھي الجمع صيغة إن المسلمون ويقول. القرآن و# التوراة نصوص
 ف�ي نخ�وض أن لن�ا ول�يس، النبي�ه الباحث غليل يشفي # سخيف تعليل وھو

 عقي��دة اعتبرن��ا إذا نخط��ئ # بأنن��ا إش��عاراً  ذل��ك أوردن��ا إنم��ا الق��رآن ش��رح
  .القرآن في H إلى الجمع ضمير Nسناد موافقة التثليث

 توج�د أن�ه إ#، والمخلوق�ات H ب�ين وافية مشابھة توجد # إنه وقلنا
   ذلك مثال، الوحدة في التعدد تثبت آنفاً  ذكرنا ما عدا ا�شياء بعض



 ٢٤٦

 -٢ النور -١:  شعةا� من أنواع ثIثة يتضمن الشمس أشعة من واحد خيط
 فصل يمكن # بحيث واحد شعاع الثIثة وھذه. الكيماوي العمل -٣ الحرارة
 يتكون # الواحد الشعاع بالعكس بل أشعة ثIثة لتتكون ا�خرى عن إحداھا

ً  الثIثة من إ#  واحد ولكنھا، أشياء ثIثة والحرارة والنور النار وكذلك. معا
Iالن��ار طبيع��ة م��ن والح��رارة الن��ور أن م��ع وح��رارة ن��ور غي��ر م��ن ن��ار ف�� 

 تنبعثان والحرارة النور أن إذ، وحرارة نوراً  تعطي النار إن نقول ،وأصلھا
 ف�ي تس�بقھما ف�I، أب�داً  الن�ار ع�ن تنفص�Iن يجعلھما # ذلك ولكن. النار من

 مع، واحد والكIم والفكر العقل وكذلك .العدم في عنھما تتأخر و#، الوجود
 و# الفكر عن عارياً  العقل نتصور أن نقدر #، اaخر عن منھا كل اختIف

 جميعھا ا�مثلة ھذه ففي .منطوق غير أو به منطوقاً  الكIم عن عارياً  الفكر
 م�ن نس�تنتج أن ولن�ا، ا#تف�اق تم�ام يتفق�ان ب�ل الوح�دة على التعدد يشوش #

 شبه له بل، السليم للعقل مضاداً  ليس الIھوت في أقانيم ثIثة وجود أن ذلك
  .الكتاب في قوي وسند الطبيعة في ونظائر

 عن��د الحس��نى H أس��ماء م�ن إن بالتثلي��ث عIق��ة ل�ه آخ��ر فك��ر وھن�ا
ً  أي ودوداً  كونه المسلمين  ٣١ إرميا في الكتاب في جاء ما يوافق وھذا محبا

   فھو متغّير غير أنه بماو. ١١ -٧: ٤ يوحنا١و ١٦: ٣ ويوحنا ٣:



 ٢٤٧

 ا�زل م�ن محب�وب أي م�ودود ل�ه يكون أن ذلك نع ويلزم ا�زل من ودود
 عن�د ا�زل م�ن الموج�ود المحب�وب ذل�ك يك�ون عس�اه فم�ن ،الع�الم خلق قبل
H فنق�ول، الس�ؤال لھ�ذا والوحي�د الص�ريح الجواب نجد التثليث عقيدة ففي؟ 
 يس�وع ق�ال م�ا أحسن وما، المودود ا#بن وأقنوم، الودود ھو اaب أقنوم إن
) ٢٤: ١٧ ي��و( "ِالَع��الَم إِْنَش��اءِ  َقْب��لَ  أَْحَبْبَتِن��ي" أبي��هخاطب��اً م المعن��ى ھ��ذا ف��ي

 نعتق�د ل�م م�ا ا�زل م�ن H ف�ي المحبة صفة بوجود ا#عتقاد يمكن # وعليه
 م��ن يح��ب أن ابت��دأ متغي��راً  H ك��ان وإ#، الج��وھر وح��دة م��ع ا�ق��انيم بتع��دد
 أََنا" قال �نه باطل اوھذ، البشر أو المIئكة من محبوباً  له خلق الذي الوقت
ب[  Qرُ  َ#  الرQ٦: ٣ مل("أََتَغي.(  

 أننا يكفي أ# المقدس؟ بالثالوث اNيمان فائدة ما:  سائل يسأل وربما
 أقن�وم ذا أو أق�انيم ثIث�ة ذا ك�ان إذا عم�ا النظ�ر بصرف واحد H بأن نؤمن
 لجملة وحيدبالت اNيمان من أقل ليست بالتثليث اNيمان فائدة:  فأجيب واحد؟
 عل�ى بھ�ا ُيعت�َرض التي الكثيرة المعضIت حل منھا، بالنظر جديرة أسباب

 والغني والمتكلم والصمد الكافي ھو H يكون كيف مثل، المحضة الوحدانية
 # ش�اكلھا وما الصفات ھذه كل �ن  ،سواه كائن يكون أن قبل من والودود

 بيان�ه م�ر كم�ا ال�ذات توحي�د م�ع ةاNلھي ا�قانيم بتعدد إ# عنھا التعليل يمكن
  . بالودود H وصف عن كIمنا في



 ٢٤٨

 يب�ين أنه كما، المقدس الكتاب تعاليم بعض فھم من يمّكننا أيضاً  التعليم وھذا
 �ن�ه مفي�د بالتثليث اNيمان أن ذكر ما وأھم. القرآنية اaيات بعض شرح لنا

 م��ن ك��ل ف��ي بوت��ةالمث H كلم��ة أن��ه المس��يح دع��وى لتص��ديق الس��بيل يمھ��د
 وق�ول ١٦٩: ٤ النساء سورة في H كلمة المسيح وتسمية  والقرآن اNنجيل
 المس�يح طبيع�ة ع�ن للتعبي�ر حس�ن أس�لوب ٣٥: ١٩ م�ريم س�ورة ف�ي الح�ق

 أو كلم�ة م�ن الم�راد �ن. للن�اس N Hع�Iن الوحي�دة الوس�يلة بأنه ووظيفته
 ه دع�ىأن� وحي�ث.  H ن�اھ والم�تكلم، فك�ره ع�ن المتكلم به يعبر ما ھو قول

المعب��ر الوحي��د الكام��ل ع��ن فك��ر H ومظھ��ره  ھ��وكلمت��ه فيك��ون  المس��يح
ال��ذي يظھ��ر ب��ه لخليقت��ه المح��دودة وب��ه تكل��م ا�نبي��اء مس��وقين م��ن  الق��دوس

) ١٢:١٠بط ١و  ٩-٦:١٤و ١٨و  ٢-١:١و يو  ٢٢:١٠لو (الروح القدس 
 أو#ً  ھ�و يعرفه أن جبي N HعIنوحيث أن المسيح ھو الواسطة الوحيدة 

 اaب فأعرف��ه أن��ا أم��ا قول��ه ب��دليل المعرف��ة ك��ل عرف��ه وق��د، إرادت��ه ويع��رف
 تمت�از الحيثية ھذه ومن).  ١٥: ١٠و ٥٥: ٨ يو( اaب أعرف وأنا يعرفني
 ح�ديث ف�ي ق�ال أن�ه محم�د عن ويرُ  .اNنسان معرفة عن � المسيح معرفة

 H أن اNس��Iم علم��اء فويعت��ر، معرفت��ك ح��ق عرفن��اك م��ا �مخاطب��اً  ل��ه
  ، رسول و# نبي و# عالِم كنھه يدرك # بحيث وسام عظيم



 ٢٤٩

Iيعرف ف H ك�ذلك ا�م�ر ك�ان ف�إذا .المسيح أي كلمته إ# معرفته حق Iف� 
 وإ# المخلوق��ات أس��مىك��ان  ول��و مخل��وق مج��رد المس��يح يك��ون أن يج��وز

. H إ# H يع��رف # �ن��ه، ك��امIً  إدراك��اً  H إدراك دون معرفت��ه لقص��رت
 ص��عوبة ك��ل تزي��ل إذاً  التثلي��ث فعقي��دة  ،إلھي��اً  أقنوم��اً  المس��يح يك��ون وعلي��ه
  .خIصه قبول وبالتالي، H كلمة بأنه المسيح دعوى قبول في العقل تخالج

 الش�رقيين تغم�ر كبيرة حسنة بالتثليث اNيمان في فإنه ُذكر ما وعدا
 استس��لموا أنھ��م حت��ى والق��در بالقض��اء ا#عتق��اد عل��يھم س��اد ال��ذي، والھن��ود
 أنھ�م م�ع، الحي�اة جھ�اد ف�ي ا�م�م من غيرھم عن فتأخروا والتھاون للجمود

 ھ�و كم�ا ع�نھم يزي�دوا ل�م إن الجمي�ع م�ع يتساوون واNقدام الذكاء حيث من
 غي��ر المدني��ة س��لّم ف��ي التقھق��ر إل��ى بھ��م ح��دا ال��ذي فم��ا. الت��اريخ ف��ي مثب�وت
ر ل�م H أن آمن�وا فلو أذھانھم؟ في قدروال القضاء عقيدة استحكام jعل�يھم يق�د 

ً  يحبھم بل بخرابھم قضاء و# سوءاً  ً  حبا  ف�ي نفس�ه لھ�م أعل�ن أنه بحيث فائقا
 وقام لخIصھم بالجسد ومات وأحزانھم آ#مھم وحمل ا�زلي كلمته شخص

، جھ��تھم م�ن H م�راد ُحس�ن ف�ي للش�ك مح�ل عن�دھم بق�ي لم�ا، �جلھ�م ثاني�اً 
   ھَكَذا" كقوله الذھبية اNنجيل نصوص وفھموا أذھانھم رتو#ستنا



 ٢٥٠

 Qأََحب  ُHّ  َى الَعالَمQَب�لْ  ِب�هِ  ُي�ْؤِمنُ  َم�نْ  ُك�ل[  َيْھلِ�كَ  َ#  لَِك�يْ   .الَوِحي�دَ  ْبَنهُ  ا َبَذلَ  َحت 
  ).١٦ -٧: ٤ يو١و ١٦: ٣ يو( "ُا�ََبِديQة الَحَياةُ  لَهُ  َتُكونُ 

 رف���ض بالت���الي ھ���و الث���الوث دةلعقي��� المس���لمين إخوتن���ا رف���ض إن
ع�ن  بع�داً  زادوا H ع�ن البح�ث في المسلمون اجتھد فكلما، المسيح لIھوت

 م�ا ك�ل ھ�و ش�ائع مث�ل مح�ل ح�ل حديثاً  اليوم مصر في نجد وعليهمعرفته، 
 عدم إلى يؤول اNسIم رىوھكذان. ذلك بخIف وH. ھالك فھو ببالك خطر

 م��ن يمّكنن��ا الكام��ل H بمظھ��ر س��يحيينالم نح��ن إيمانن��ا وإن  ،H معرف��ة
 الق�دوس H روح وإن )١٩: ٤ ي�و١( أو#ً  أحبن�ا إذ، محبت�ه ومن H معرفة
 H معرف��ة إل��ى بإرش��اداته وينيرھ��ا الحقيقي��ين المس��يحيين قل��وب ف��ي يح��ل

 ١ وأعمال ١٥و ٧: ١٦و ٢٦: ١٥و ٢٦و ١٧و ١٦: ١٤ يو( إليه ويقّربھم
 المس�يحيون يتص�الح ب�ذلكو). ١٩: ٦و ١٧و ١٦: ٣ ك�و١و ٤ -١: ٢و ٥:

 عوض�اً  الس�ماوي المح�ب أب�يھم م�ع كأبن�اء مع�ه ش�ركة في ويكونون H مع
  .غيرھم حال ھي كما- القھار سيدھم حضرة في خائفين عبيد يكونوا أن عن

 ١( هنفس� لن�ا أعلن العظيم العلي H أن المقدس الكتاب من نتعلم إذاً 
، للخطي�ة والمق�ت ال�بغض ش�ديد ك�ان وإن يال�ذ المح�ب الق�دوس اaب أنه) 

   أن رحمته وكثرة محبتهفي  ا�زلذ من َقَصد أنه غير



 ٢٥١

، H نعم��ة يقبل��ون ال��ذين البش��ر لجمي��ع الخ��Iص تيّس��راص��ة خ طريق��ة ي��دبر
 ھ��ذا H وأعط��ى) ٢( والس��لوك واNراداة والعق��ل بالقل��ب مع��ه فيتص��الحون

 يص��ل فق��ط بواس��طته ال��ذي ي��دالوح H اب��ن كلمت��ه ي��د عل��ى للن��اس اNع��Iن
 ول��بس جس��داً  H اب��ن أخ��ذ وإذ  ،الس��ماوي اaب لمعرف��ة ك��ان أي��اً  المخل��وق

، خطاياناً  أجل من الصليب على ومات، وھمومنا أحزاننا حمل البشر طبيعة
 الخ��Iص ھ��ذا الن��اس يقب��ل ولك��ي) ٣( ).٢٥: ٤ رو( تبريرن��ا أج��ل م��ن ق��ام

 عل�ى ليبك�تھم، الIھ�وت م�ن ال�ثالث ا�قن�وم، الق�دوس روحه أرسل المبارك
 أذھ�انھم ويني�ر يخلّص�ھم مخلّ�ص إل�ى احتي�اجھم عظيم لھم ويحقق خطاياھم
  .ا�بدية بالحياة ويتمتعوا وينالوا يطلبوا حتى  ،اNنجيل ِغنى بمعرفة

 عقي��دة ص��حة عل��ى ُيق��ام ال��ذي البرھ��ان أن ذھن��ك م��ن يب��رح و#
، القيامة ويوم الموت بعد ياةالح عقيدة صحة على ُيقام بعينه ا�قدس الثالوث
 عابد نع H وعابد الكافر نع المؤمن بھا يمتاز التي العقائد من ذلك وغير
 منھ�ا عقيدة قبلنا فإن ،H بكIم مؤيدة جميعھا العقائد ھذه أن بمعنى، الصنم
 مؤي�دة أنھ�ا ح�ين ف�ي ا�خ�رى العقائ�د نقب�ل # فلم�اذا، H بك�Iم مؤيQدة �نھا
  أيضاً؟ H بكIم

   للتثب[ت القارئ تساعد لعلھا أخرى حقيقة Nيضاح اaن ولنتقدم



 ٢٥٢

 يقدمه الذي الخIص عن قلوبنا بدليل نعلم. صددهب نحن الذي الموضوع من
 -١: ١٧ ي�و( ب�ه آمن�ا إن ا�بدية الحياة على نحصل وكيف يسوع الرب لنا

 منحھ��اي أن H يري��د الت��ي العظم��ى البرك��ات س��ائر عل��ى نحص��ل كم��ا )٣
  .لمخلوقاته
 أن�ه نعلم -الجديد العھد أسفار أي- اNنجيل وتعليم إرشاد على بناءو
 ي�و١و ٣١: ١٦و ١٢: ٤ أع( عليه وا#تكال بالمسيح الحي اNيمان بواسطة

 عنھ�ا يعب�ر # الت�ي العظمى والبركات الفائقة ا�فراح ورثة نصير )٢٣: ٣
هُ َم�ا:  إِْنَس�انٍ  َب�الِ  َعلَى َيْخُطرْ  َولَمْ   ،نٌ أُذُ  َتْسَمعْ  َولَمْ   ،َعْينٌ  َترَ  لَمْ  َما" Qأََع�د  ُHّ 

 ب�أن ا#عت�راف مجرد بالمسيح اNيمان وليس). ٩: ٢ كو ١( "ُُيِحب[وَنه لِلQِذينَ 
 ل��يخلّص الع�الم إل��ى ج�اء حبي��ب ح�ي بمخلّ�ص الكامل��ة الثق�ة ب��ل ح�ق تعليم�ه
 إل�ى يخلّ�ص نأ وق�ادر )٢١: ١ م�ت( خطاي�اھم م�ن )١٥: ١ ت�ي١( الخط�اة
 يربطن�ا كھ�ذا حي إيمان). ٢٥: ٧ عب( H إلى به يتقدمون الذين كل التمام
 H أو#د يجعلن�ا كما )١٠ -٤: ١٥ يو( واحداً  وإياه ويجعلنا بالمسيح روحياً 

 ني��ر م��ن نعت��ق حت��ى يقوين��ا ب��ل) ١٢ -١: ٣ ي��و ١و ١٣و ١٢: ١ ي��و( في��ه
 وأف ١٢: ١٣ رو( لظلم�ةا أعمال فنخلع )٣٦ -٣٤: ٨ يو( وإبليس الخطية

 ونس�لك) ٦: ١ ي�و١و ١٩: ٢ ب�ط١و ٥و ٤: ٥ تس١و ١٣: ١ وكو ١١: ٥
   كأو#د نسلك أخرى بعبارة أو. بھا دعينا التي للدعوة يحق كما



 ٢٥٣

  ).٣٦و ٣٥: ١٢و ١٢: ٨ يو( نور
 إيمان�اً  بالمس�يح ي�ؤمن أن يق�در # نفس�ه تلق�اء من اNنسان كان ولما

 ف�ي ليعم�ل القدوس روحه يرسل أن لنا محبته طفر من H رأى، عامIً  حياً 
 اNيم�ان بالمس�يح اNيم�ان عل�ى بھ�ا نس�تعين روحية حياة فينا ويبثّ  أرواحنا

 الص�الح ال�روح ذل�ك احتج�اج نھائي�اً  ون�رفض قلوبن�ا غ�شن ل�م ما، المطلوب
  .المنِعم

، الحقيق�ي H مظھ�ر ھ�و H كلم�ة المس�يح أن تق�دم ما في رأينا وقد
 H إل��ى ي��أتي أن اNنس��ان يس��تطيع فق��ط بواس��طته أن��ه جلي��اً  يتض��ح وعلي��ه

. خطاياھم لھم يغفر و# الناس H يقبل # بالمسيح إيمان وبدون )٦: ١٤يو(
 اNيم��ان إل��ى ويس��تميلھم التوب��ة عل��ى الن��اس ليح��ث الق��دس ال��روح ج��اء لھ��ذا

م الخIص ذلك يعتنقون بحيث Qوحال�ر أنكم�ا  .المس�يح ف�ي مجان�اً  لھ�م المقد 
 خطايان��ا عل��ى ويبكتن��ا الرديئ��ة قلوبن��ا حال��ة ع��ن الس��تار لن��ا يكش��ف الق��دس
 طل�ب ف�ي والج�د السعي على يحّرضنا )٨: ١٦ يو( اaتية بالدينونة وينذرنا

  العالم خطايا عن المسيح قدمھا التي الوحيدة الكفارة بقبول H مع المصالحة
 يتب��ررون دسالق�� ال��روح بإرش��اد ينق��ادون وال��ذين )١٤ -١٠: ١٠ ع��ب(

) ١: ٥ رو( المس�يح يس�وع بربنا H مع سIم لھم ويكون، بالمسيح بإيمانھم
   العالم يعطيه أن يقدر # الذي السIم يعطيھم



 ٢٥٤

 الخ��وف م��ن ُيعت��ق المس��يح إل��ى أت��ى مت��ى الن��ادم فالخ��اطئ )٢٧: ١٤ ي��و(
 الثقي��ل الحم�ل ذل��ك عنق�ه ع�ن وي��زوله، خطاي�ا ع�ن الن��اتج الش�ديد والرع�ب
 وتتب��دد) ٢٣: ١١ وم��ر ٢١: ٢١ م��ت( H رحم��ة نس��يان بح��ر ف��ي وُيط��رح
 أن ويعل�م H محب�ة عليه وتملك السماء نور محلھا ويحل قلبه ظلمة غياھب

H وص�ايا حف�ظ في ويجدّ  خطاياه فيھجر المسيح بيسوع السماوي أبوه H ،
 تفوق التي الحقيقية السعادة أنھار نفسه في فتجري، معاشرته على ويواظب
 الحي��اة تج�ارب م�ن ب��الرغم س�ماء عيني�ه ف��ي ا�رض تص�ير حت�ى الوص�ف
 بالبرھ����ان # الكت����اب ص����دق ويتحق����ق. المض����طھدين واض����طھاد الكثي����رة
  .أيضاً  وا#ختبار بالوجدان بل فقط الخارجي

 اaتي الخاطئ نفس في القدس الروح عمل ينتجه الذي التغيير وھذا
 الظلم�ة وم�ن الب�ر إل�ى لخطيةا عن القلب تحويل في ينحصر # المسيح إلى
 م�يIد ھ�و ذل�ك م�ن أعظ�م ب�ل، H حرية إلى إبليس عبودية ومن النور إلى

 جدي�دة خليق�ة الم�ؤمن يص�ير ب�ه ال�ذي )٥و ٣: ٣ ي�و( روح�ي حقيق�ي جدي�د
 ع�ن إنس�ان ك�ليت�وب  أن يريد H وأن )١٥: ٦ وغل ١٧: ٥ كو٢( روحياً 
 ٦ -٣: ٢ ت�ي١و ١١: ٣٣ ح�ز( بالمس�يح باNيم�ان الخ�Iص وين�ال خطاي�اه

 علي��ه مقض��ياً  ا�رض وج��ه عل��ى أح��د ل��يس ذل��ك أج��ل م��ن )٩: ٣ ب��ط٢و
   يريد من كل بل، الخIص رجاء من بالحرمان



 ٢٥٥

 وأم�ا). ٣٧: ٦ ي�و( تأكي�د بك�ل ُيف�دى فإن�ه المسيح بدم ُيفدى أن قلب بسIمة
 لھ�م أن ويتوھم�ون الص�الحة أعم�الھم م�ن يتخيلون�ه م�ا على يعتمدون الذين
 روح Nرش�اد مق�اومون فھ�م، المسيح ويرفضون السماء في ذاتي بر ةخزان

H ومع )٤٠: ٥و ٢١ -١٦: ٣ يو( بأنفسھم أنفسھم على ويحكمون القدوس 
، إ# أن�ه H رحم�ة ويعاند المسيح محبة يقاوم أن الحياة ھذه في استطاع أنه

 ٢٣: ٤٥ إش( الكت�اب ينبئن�ا كم�ا المس�يح أم�ام يس�جد أن النھاية في يضطر
  ).١١ -٩: ٢ وفي ١١: ١٤ ورو

 القل�ب في بالمسيح اNيمان يحدثه الذي التغيير أن يتبرھن قيل ومما
 إيم�ان �ن�ه الخطي�ة ارتكاب في نتمادى أو المسيحية واجباتنا نھمل يدعنا #

 إن ل�ذلك، الش�ر فع�ل ع�ن ويمنع�ه الخي�ر فع�ل إل�ى ص�احبه ي�دفع ُمْحيي حي
 عل�ى الق�دوس H روح بمعونة ينتصر حقيقياً  إيماناً  بالمسيح مؤمناً  أحد كان

 عل�ى وي�دوس، والش�يطان والجس�د الع�الم على ينتصر كما، الداخلية الخطية
 قداس��ة حي��ث م��ن H إرادة بحس��ب يع��يشحت��ى  ذات��ه ويك��رس، نفس��ه ھ��وى
 العظيم�ة ورحمت�ه الفائق�ة H محبة الروحية بحاسته ذاق �نه والطبع العمل

 ھ�اب ف�اض الت�ي الكامل�ة والس�عادة الحقيقي الفرح اختبرو المسيح في المعلنة
   عن يبتعد أصبح لھذا. نفسه في اNيمان



 ٢٥٦

 وا#حتف��اظ ا#حت��راس عل�ى ونھ��اره ليل�ه ويجاھ��د ش��رير فك�ر أو خطي��ة ك�ل
ً  H بوصايا   . اNنجيل لدعوة ينبغي كما النور في سالكا
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 وسلوكه حياة المسيحي

 الوص�ية ع�ن يس�وع ال�رب م�ن اس�تعلم ناموسياً  إن اNنجيل في قيل
بQ  ُتِحب[ “ فأجابه ،الناموس في العظمى Qِمنْ ) "٥:٦تث " (إِلھكَ  الر  jَقْلِبكَ  ُكل، 

ةُ  ِھيَ  ھِذهِ . ِفْكِركَ  ُكلj  َوِمنْ  ،َنْفِسكَ  ُكلj  َوِمنْ  Qاِنَيةُ  َواْلُعْظَمى ا�ُولَى الَوِصي Qَوالث 
َتْينِ  ِبَھ�اَتْينِ . َكَنْفِس�كَ ) ١٨:١٩# ( َقِريَبكَ  ُتِحب[  ِمْثلَُھا Qقُ  الَوِص�ي�Qاُموسُ  َيَتَعل� Qالن 
 م�ن أكث�ر ف�ي وقي�ل). ٣١-٢٨: ١٢ ومر ٤٠-٣٥: ٢٢ مت( "َواْ�َْنِبَياء ُكل[هُ 

 َبْعُضُكمْ  ُيِحبQ  ِبأَنْ  إِ#Q  ِبَشْيءٍ  ِ�ََحدٍ  َمْدُيوِنينَ  َتُكوُنوا َ# ":ذلك يوافق ما موضع
�اُموسَ  أَْكَم�لَ  َفَق�دْ  َغْي�َرهُ أََح�بQ  َم�نْ  نQ ِ�َ  ،َبْعض�اً  Qالن . Qَتْقُت�لْ  َ#  ،َت�ْزنِ  َ#  ِ�َن،  #َ 
ورِ  َتْشَھدْ  َ#  ،َتْسِرقْ  ةً  َكاَن�تْ  َوإِنْ  َتْش�َتهِ  َ#  ،ِب�الز[ Qَمْجُموَع�ةٌ  ِھ�يَ  ،أُْخ�َرى َوِص�ي 

�ةُ اَْلمَ .  َكَنْفِس�كَ  َقِريَب�كَ  ُتِحبQ  أَنْ :  الَكلَِمةِ  ھِذهِ  ِفي Qلِْلَقِري�بِ  َش�ّراً  َتْص�َنعُ  َ#  َحب، 
�ةُ  Qاُموسِ  َتْكِمي�لُ  ِھ�يَ  َفاْلَمَحب� Qمحب�ةأن  ).١٠-٨: ١٣ رو( "الن H إل��ى ت�ؤدي 

 يعلم �نه H يحب الحقيقي المسيحي أن ثم ،اNنسان خصوصاً  خIئقه محبة
   H أن



 ٢٥٧

 ع���ن هتفطم��� � ومحبت���ه) ٨-٥: ٥ ورو ١٩و ١١-٩: ٤ ي���و١( أو#ً  أحب���ه
 ازدادت وكلم�ا) ١٧-١٥: ٢ ي�و١( الزوال السريع العالم ھذا بلذات ا#ھتمام
 الخي��ر ص��نع ف��ي الرغب��ة وازدادت خدمت��ه ل��ىع اNقب��ال عظ��م � المحب��ة
 ف�ي أو#ده أح�د وأن�ه الس�ماوي أب�وه H أن حينئ�ذ المس�يحي ويعلم  ،للقريب
 في مجاھداً  رعويسا H في ثقته وتعظم) ٢و١: ٣ يو١و ١٢: ١ يو( المسيح
 إبليس يوماً  جاءه وإذا).  ٨-١: ٦٣ مز( وعمIً  وقو#ً  فكراً  وإكرامه تمجيده
 ھ�ذا أَْص�َنعُ  َكْي�فَ ": ا�ول�ى العص�ور ف�ي يوس�ف ق�ال كم�ا ل�ه فيقول ليجربه
 Qر�� Qِ؟ إِلَ��ى َوأُْخِط��ئُ  الَعِظ��يمَ  الشHّ" )فلمج��د يعمل��ه م��ا وك��ل) ٩: ٣٩ ت��ك H 

 H محبة في ينمو ما قدر وعلى). ٢٣: ٣ كو( سالنا لمرضاة # ومرضاته
 الروحي�ة وبركات�ه الزمني�ة خيرات�ه �جل وحمده تسبيحه في يزداد ومعرفته

 والعم�ل بالس�يرة ب�ل فق�ط ب�الكIم # الشكرإظھار مشاعر و ،بھا يغمره التي
  ).٢٢-١٥: ٥ تس ١و ١٧: ٣ وكو ١: ٣٤ مز(

 عل�ى يتك�ل # يقةض� في وقع إذا أنه الحقيقي المسيحي صفات ومن
 ،رتبت�ه ب�إعIء و# ثروته بإنماء يبالي # أنه كما ،H على بل البشر ذراع
 أش�غاله يب�ارك أن الس�موات ف�ي ال�ذي �بيه يصلي بل َدْخله بزيادة يھتم و#

  فيه ما الحIل الرزق من ويمنحه



 ٢٥٨

 ب�ط ١( ب�ه يھتم السماوي أباه أن قلبه في باقتناع ويشعر أعوازه لسد الكفاية
 فتح H أن ثقة عن يعلم �نه، مطمئنة بنفس ھمومه عليه يلقي ولھذا). ٧: ٥
 إل�ه أن ويتأك�د يس�وع المس�يح ف�ي الم�ذخرة الس�موات في الروحية كنوزه له
 ٦ وم�ت ٧: ٢٨ م�ز( الحي�اة ض�روريات م�ن خي�راً  عن�ه يمنع # رحمة كل

  ).١١-٦: ٦ تي١ و ٣٤-٩:
عم وال�ن الُيس�ر م�ن منح�ه م�ا عل�ى � ش�اكر حامدٌ  الحقيقي المسيحي

 ً  وھ�و) ١٧: ١ يع( عنده من نازلة تامة وموھبة صالحة عطية كل أن عالما
 أَنQ  مؤك�داً  وا#ض�طھادات البIي�ا علي�ه وتت�والى الشدائد تمسه عندما صبور

" Qِذينَ  لِْلَخْي�رِ  َمع�اً  َتْعَم�لُ  ا�َْش�َياءِ  ُكل�Qونَ  لِل�  تلق�ي كأنھ�ا) ٢٨: ٨ رو( "Hَّ  ُيِحب[
 كان�ت المسيح حياة ،نفسي يا لنفسه المسيحيين قدماء أحد مناجاة سمعه على

 وا#نشراح؟ الراحة وراء تسعين وأنت ،المذبح وعلى الصليب على بجملتھا
بهكي فل بتجربة له سمح إذا السماوي أباه أن ويعلم. وكI حاشا jأكثر إليه ُيقر 
 الض�يقة ع�بء ح�تت رازح وھ�و ويتبس�م يفرح أن يقدر بحيث ،قبل ذي من

ب[  ُھ��وَ " ص��موئيل النب��ي م��ع ويق��ول) ١٢: ١٢و ٥و ٤و ٣: ٥ رو( Qَم��ا. ال��ر 
 ف��ي يع��يش ك��ان وإن أن��ه ذاك��راً ) ١٨: ٣ ص��م ١( "َُيْعَم��ل َعْيَنْي��هِ  ِف��ي َيْحُس��نُ 
 لََھ���ا الِت���ي الَمِديَن���ةَ  َيْنَتِظ���رُ  َك���انَ " ال���ذي ك���إبراھيم الع���الم م���ن فل���يس الع���الم

   اِنُعَھاصَ  الQِتي ،ا�ََساَساتُ 



 ٢٥٩

 ٥: ٢ وعب ١٧: ٤ كو ٢و ٥: ٣٧ مز وانظر ١٠: ١١ عب( "Hُّ  َوَباِرُئَھا
  ).٦و

 أن ويشتھي) ٢٤: ٤ يو( وحق بإخIص H يعبد الحقيقي المسيحي
 يأتي كطفل حين كل إليه ويأتي ،H حضرة في أنه شاعراً  الدوام على يبقى
ً  الحبيب أبيه إلى  يطلبهشيء  أبيه من طفل بطلفإن .  به عنايتهمدى  عالما

 ومث�ل  ،المرتب�ة ا�ق�وال م�ن رس�مية بكلم�ات ول�يس عفوي طبيعي بأسلوب
 عب�ارات يتل�و أن علي�ه فل�يس شيئاً  السماوي أبيه من طلب إذا المسيحي ذلك

 يس��مع أن مس��تعد H أن يفھ��م �ن��ه ،مقدس��ة قديم��ة بلغ��ة أق��وا#ً  و# ،معين��ة
 أو نطل�ب مم�ا أكث�ر ھبات�ه وأن ،ةللص�I المص�لي اس�تعداد من أكثر الصIة
 ا�ش�ياء بأحسن درايتنا أقل وما. نسأله أن قبل احتياجنا يعلم وأنه ،H نفتكر

 ھ��ذا تح��ت يطلب��ه أن ال��دنيا مت��اع م��ن ش��يئاً  طل��ب إذا للمص��لي ينبغ��ي ل��ذا لن�ا
 ب��I فيطلبھ�ا روحي��ة طلب�ة طل�ب إن وأم��ا رب ي�ا إرادت��ك ش�اءت إن الش�رط
 H وأن لنفس��ه ص��الحة جميعھ�ا الروحي��ة ا�ش�ياء نأ عالم��اً  ،قي��د و# ش�رط
) ٥و ٣: ٣ ي�و( الروح�ي الجدي�د الم�يIد ُول�د ق�د إنس�ان ك�ان إن  ،ل�ه أع�دھا

 قلب�ه ف�ي � يرتل بل فقط يصلي # ،القدوس H روح بإرشاد ذھنه واستنار
 يعمله ما وكل ،معاشرته على ويثابر ،وإحسانه جوده على ويسبحه حين كل

   ،هاسم فلمجد



 ٢٦٠

 ً  فك�ر ك�ل ت�ذليل ف�ي ويجاھ�د ،خافي�ة علي�ه ُتخفى # القلوب فاحص أنه عالما
 بالسIم متلذذاً  محبته يدي بين وأعزاءه نفسه مستودعاً ، محبته سلطان تحت

 وي�و ٨-١: ١٨ ول�و ١٥-٥: ٦ م�ت( وروح�ه قلب�ه عل�ى المظللة والطمأنينة
 ١ وي�ع ١٥و ١٤: ٥ ي�و ١و ١٨و ١٧: ٥ ت�س١و ٧و ٦: ٤ وفي ٢٣: ١٦

:٨-٥.(  
 ًIة ع���ن وفض���Iيص���لون المس���يحيين أغل���ب ف���إن ا#نفرادي���ة الص��� 

 الرج�ل يجم�ع حيث ،العائلية بالصIة المعروفة الصIة مثل أخرى صلوات
 معھ��م ويص��لي المق��دس الكت��اب م��ن ش��يئاً  لھ��م ويق��رأ حول��ه وأو#ده زوجت��ه

 ةالص�I ومث�ل  ،بيت�ه أھ�ل وعل�ى نفس�ه عل�ى H م�ن والبركة المغفرة طالباً 
 اعتيادي�ة دار ف�ي كان سواء ا#جتماع إلى المسيحي يذھب حيث الجمھورية

 م��ن المس��يح في��ه ق��ام ال��ذي الي��وم ،اaح��اد أي��ام ف��ي وخصوص��اً  ،كنيس��ة أو
 وللص��Iة وال��وعظ اNنجي��ل لس��ماع العاب��دين جمھ��ور م��ع ويتح��د ،الم��وت

بون وھ�م ،H يدعوھم رجال وھم ،الدين خدام مIحظة تحت والتسبيح  م�در[
 تص�لي أن الطوائ�ف بعضت استحسنقد و. خاص بنوع اNنجيل خدمة على
 عل�ى العام�ة مس�اعدة أم�ل عل�ى معينة بصلوات الجمھورية العبادة أثناء في

 يع�رف H أن وحي�ث، ا#رتجالي�ة الص�Iة اaخر البعض واستحسن ،العبادة
   على عنده فھي اللغات كل



 ٢٦١

 ،ا�خ�رى اللغ�ات س�ائر عل�ى انيةاليون و# للعبرانية أفضلية و#، سواء حد
 ف�رق # وك�ذلك. والح�ق وال�روح ب�اNخIص العب�ادة تك�ون أن الواجب إنما
 ف�H، I عن�د متس�اوية كلھ�ا المواض�ع �ن، العبادة لتأدية وآخر موضع بين

 والح�ق ب�الروح تك�ون أن إ# للعب�ادة خصوص�ي وض�ع و# طقس و# رسم
  ).٢٤: ٤ يو( اNنجيل يعلمنا كما

 مص�لحة ف�ي ويرغ�ب ،إخوان�ه الن�اس ك�ل يعتب�ر الحقيق�ي يحيالمس
 الجمي�ع م�ع طاقته حسب الخير ويصنع ،نفسه مصلحة في يرغب كما الغير
 �ن) ٢٤: ١٠ ك��و١و ٣٩: ٢٢و ١٢: ٧ م��ت( والجس��ديات الروحي��ات ف��ي

 جميع بموجبه سار لو الذي) ١٢: ٧ مت( الذھبي القانون ذلك علمه المسيح
 كما بل يعاملونه كما # اaخرين يعامل فھو ،اءسم ا�رض �صبحت الناس
 وإن ،يطعمھ�م ج�اعوا وإن ي�زورھم مرض�ى ك�انوا ف�إن ،يع�املوه أن يح�ب
 يح�ب وبالجملة) ٢٠و ١٩: ٢٨ مت( المسيح علمه ما يعلمھم H عن ضلوا

 ٣٤: ١٣ وي�و ٨: ٢٣ مت قارن ١٠: ٦ غل( اNيمان أھل سيما و# الجميع
 ١ ب�ط٢و ١٢: ٣ ت�س١و ٤٤: ٥ م�ت( ديهومضطھ أعداءه يحب بل) ٣٥و
:٧-٥ ( ً  أح�د أن ح�دث وق�د ،ا�ع�داء ھ�ؤ#ء أج�ل م�ن مات المسيح أن عالما

   أحب أصبح المسيح أعداء
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 الذئب أنياب بين من وخلصه الصالح الراعي ووجده ضا#ً  كان �نه أحبائه
  ).١٦-١١: ١٠ يو(

 ٥ تم�( ولطي�ف القلب ونقي ومستقيم صادق الحقيقي المسيح تلميذ
 روح ب���ث ف���ي طاقت���ه جھ���د يس���عى) ١٢و ١١: ٤ وي���ع ٢٥: ٤ وأف ٣٧:

 ١٥: ١٢ رو( للمتض�ايقين يرثي) ١٨: ١٢ رو( الناس بين والوفاق الوحدة
 أم�ره مفوض�اً  الجمي�ل بالص�بر ا�ذى م�ن يص�يبه م�ا يقابل) ١٦: ١٣ وعب
 يق��ع ا�ذى رأى إذا أم��ا). ٣٢-٢٥: ٤ وأف ٢٩: ١١ بش��ارة مت��ى( H إل��ى
 Nنق�اذ وين�دفع قلب�ه في يشتعل الصالح الغضب فإن وعدواناً  بغياً  غيره على

 أن قبلوا مسيحيين قوم عن روي وقد  ،التضحية من ذلك كلفه مھما المظلوم
 تح��ت الواقع��ة ا�نف��س وتعزي��ة مؤاس��اة م��ن يتمكن��وا حت��ى ك��الرقيق ُيب��اعوا
  .قاسية عبودية

 عظيم بثمن رياشتُ  وأنه ،H لخدمة ُخلق أنه يعلم الحقيقي المسيحي
 H ل��روح ھيك��ل جس��ده وأن) ٢٣: ٧و ٢٠: ٦ ك��و١( المس��يح دم ك��ريم ب��دم

 ك��ل فيأخ��ذ) ١٩: ٦و ١٧و ١٦: ٣ ك��و١( بالمس��يح إيمان��ه بس��بب الق��دوس
 للش���ھوات با#ستس���Iم وجس���داً  وروح���اً  نفس���اً  ذات���ه ي���دنسحت���ى #  ح���ذره

حت�ى  ن�سد و# عي�ب بI طاھراً  نفسه يحفظ أن H بنعمة ويجاھد ،الجسدية
   أطعمة يرفض و#) ٢١: ١ ويع ٤: ٥ وأف ١: ٧ كو٢( بالقداسةيحيا 
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 تأس�يس من�ذ �ن�ه ،الح�ق وعارفي المؤمنين من بالشكر لُتتناول H خلقھا قد
 وص�ية حق�قي ذھن�ه استنار قد وإذ. ا�طعمة أنواع كل H أباح الجديد العھد
 �ن�ه منه يخرج الذي ينجسه بل ،اNنسان ينجس # الفم يدخل ما كل:  سيده

-١٤: ٧ مر( والقتل والفسق والزنى الشريرة ا�فكار مثل القلب عن يصدر
ً  الطعام كان وإن) ٢٣ �رهإ# أن  بأص�نافه مباحا Qغي�ر  للمس�يحي والتب�ذير الش

 مث���ل) ٥و ٤: ٤ ت���ي١و ٢١و ٢٠: ١٤ رو قاب���ل ٣١: ١٠ ك���و١(مباح���ان 
 ١٠: ٦و ١: ٥ ك���و١و ١٣: ١٣ ورو ٣٤: ٢١ ل���و( والخم���ور المس���كرات

  .ئةالردي التنعمات وكذا) ١٨: ٥ وأف ١: ٥ وغل
 ويس�عى #ئ�ق غي�ر وعم�ل كلم�ة كل عن ُيعرض الحقيقي المسيحي

 ٢٠-١٢: ٦ ك��و١و ٢٣-١١: ٦ ورو ٢٤: ١٦ م��ت( H مرض��اة ف��ي جھ��ده
 بيس�وع H معرف�ة وف�ي النعم�ة ف�ي متق�دماً ) ٢٢: ١ ب�ط١و ٨-٣: ٤ تس١و

 والكن��ز الب��اقي ال��ذخر ھ��و فق��ط ھ��ذا أن عالم��اً ) ١٨: ٣ ب��ط٢( ربن��ا المس��يح
 أثرھ�ا ف�ي ويج�دّ  يطلبھا التي وعظمته ومجده الدھر ھذا ثروة بخIف الدائم
 ٢و ١٥: ١ وأف ٢٦: ١٦ مت( والتلف للزوال يرھا، �ن مصالغرور أھل

  ).١٦-٧: ٣ وفي٢:
 حت�ى وإتقان بأمانة عمله على يدأب مصلحته أو أشغاله تكن ومھما

   اNھمال من محاذراً  ،القدوس اسمه ويمجد وفاديه خالقه قلب يسرّ 
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 أن معتب�راً  ،ال�ديون يجتن�ب طاقته وحسب  ،جبينه بعرق خبزه آكIً  والكسل
 وج�وه ف�ي مش�يئته وف�ق عل�ى في�ه يتص�رف ،إلھ�ه فلل�رب ي�ده ملك�ت م�ا كل

 ٢٤و ٢٣: ٣ وك�و ٢٧-١٢: ١٩ ول�و ٣٠-١٤: ٢٥ م�ت( واNحس�ان الخير
 المس���يح خدم���ة ف���ي ازداد م���ا وك���ل) ١٠: ٣ ت���س٢و ١٢و ١١: ٤ ت���س١و

 ،ل�ه محبته عظمتو العجيب شخصه معرفة في مداركه واتسعت بإخIص
 م��دى وعل��ى) ٣٩-٣٥: ٨ رو( واض��طھاد ش��دة أي��ة عن��ه يفص��له # بحي��ث
 ص��Iحه دون ھ��و بم��ا مكت��ف غي��ر بالمس��يح واقت��داؤه تش��بھه يكث��ر ا�ي��ام

 ص�ارت H م�ع تص�الح وإذا). ٩: ٢ ب�ط١و ١٨: ٣ ك�و٢( الكامل�ة وقداسته
 به ُينطق # مقدس بفرح قلبه ويفيض ،السماوي أبيه إرادة وفق على إرادته
 عرب�ون ھن�ا وفرح�هالتي تكتنف�ه،  وآ#مھا الحياة تجاربمن  بالرغم ومجيد
 اNيم��ان نت��ائج م��ن كثي��ر م��ن قلي��ل ذكرن��اه وم��ا. الس��ماء ف��ي ال��دائم لفرح��ه

 الرج�اء م�لء في واجباته مNتما بشجاعة يتقدم به ،المؤمن قلب في بالمسيح
 ًIأَْس�َتِطيعُ " الرس�ول بولس قال ما قائ  Qيِني ال�ِذي الَمِس�يحِ  ِف�ي َش�ْيءٍ  ُك�ل jُيَق�و" 

  ).١٣: ٤ في(
 وإن ،ال��دنيا الحي��اة ھ��ذه ف��ي المس��يحي أن إلي��ه التنبي��ه يج��ب ومم��ا

 وعرض�ة كام�ل غي�ر ي�زالإ# أن�ه  ،ذكرن�اه ال�ذي الح�د إل�ى أخIق�ه صلحت
   ا�عداء ھؤ#ء يحارب أن وعليه، وإبليس والجسد العالم لتجارب
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 عل�ى ينتص�ر أن يس�تطيع # قوت�ه شدة مع إبليس وأن. الموت حتى ويغلبھم
 لكنه ،الناس كسائر اa#م تحت جسداً  للمؤمن أن إ# بالمسيح الواثق المؤمن
 ٥٣ إش( أوجاعن�ا وتحم�ل أحزانن�ا حم�ل الذي ذاك له المسيح مرافقة يتذكر

 الش�جاعة روح في�ه فتنمو) ٢٠: ٢٨ مت( ا�يام كله مع يمكث وأنه) ٥-٣:
 م��ن علي��ه يج��ري أن H ب�ه يس��مح م��ا ك�ل الجمي��ل بالص��بر ويقاب�ل ،والق�وة

 ٩-١: ٥ ك�و٢( القب�ر بع�د أفض�ل وطن�اً  منتظ�راً  ،والبIي�ا التج�ارب صنوف
 ب��القوة ثاني��اً  المس��يح ي��أتي عن��دما ومج��د ابتھ��اج قيام��ة راجي��اً ) ٢٣: ١ وف��ي

 ك�و١و ٤٠: ٦و ٢٩-٢١: ٥ ي�و( قدمي�ه تح�ت أع�داؤه خضع وقد انوالسلط
  ).٢١: ٣ وفي ١٥

 وي�رون ،ھو كما H الحقيقيون المسيحيون يعرف اaتي العالم وفي
 ٩: ٢ ك�و١و ٨: ٥ م�ت( ا�ب�د إلى المسيح مع ويسكنون ،لوجه وجھاً  مجده

 من العصمة وينالون القداسة في يكملون حينئذ) ٤و ٣: ٢٢ ورؤ ١٢: ١٣و
 يخطر ولم أذن تسمع ولم عين تر لم ما والسعادة الفرح من ويرثون الخطية

 ف��ي ج��ال وكلم��ا. وبركات��ه H إحس��ان ن��ور ف��ي يس��كنون ،إنس��ان ب��ال عل��ى
 لجمي�ع المخلjص�ة H نعمة وتذكروا الدنيا الحياة في وھم الخاطر ھذا بھموقل

 رس�ول م�ع H واس�بQح ،ا�بدي�ة والحي�اة الس�يرة طھ�ارة إل�ى المؤدي�ة الن�اس
   أَْبَعدَ  َما! َوِعْلِمهِ  َوِحْكَمِتهِ  Hِّ  ِغَنى لَُعْمقِ  َيا": قائلين ا�مم
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بj  ِفْك�رَ  َعَرفَ  َمنْ  ِ�َنْ ! ا#ْسِتْقَصاءِ  َعنِ  َوُطُرَقهُ  الَفْحِص  َعنِ  أَْحَكاَمهُ  Qأَوْ  ،ال�ر 
 ُك��لQ  َولَ��هُ  َوِب��هِ  ِمْن��هُ  ِ�َنQ . اَف��أَ؟َفُيكَ  َفأَْعَط��اهُ َس��َبقَ  َم��نْ  أَوْ  ُمِش��يراً؟ لَ��هُ  َص��ارَ  َم��نْ 

  ).٣٦-٣٣: ١١ رو( "َآِمين. ا�ََبدِ  إِلَى الَمْجدُ  لَهُ . ا�َْشَياءِ 
 إذا يك��ون أن المس��يحي عل��ى يج��ب كي��ف ووص��فنا ش��رحنا ھن��ا إل��ى

 عيونھم يغمضون ما كثيراً  المسلمين إخواننا أن غير ،اNنجيل وصايا أطاع
 م�ن يIق�ونھم م�ن بأخIق علينا ويحتّجون ،قيينالحقي المسيحيين أخIق عن

 الديان��ة أثم��ار أن عل��ى والبرھ��ان الحج��ة يقيم��وا أن مح��اولين اNف��رنج َكف��رة
 محب��ون أش��رار أص��حابھا �ن ا�خ��رى ا�دي��ان ع��ن تختل��ف # المس��يحية

 ف�ي مخطئ�ون أنھ�م لتحقق�وا بإمع�ان ت�أملوا أنھم ولو. فجار عالميون لذواتھم
 إن والق�ول ،مس�يحيون أنھ�م ق�ط ي�ّدعوا ل�م اNف�رنج من اً كثير �ن ،تقريرھم

 كثي�رين ف�إن ذل�ك ع�دا. مح�ض خط�أ ھ�و مترادفت�ان وغربي نصراني كلمة
عون Qا#س��م س��وى ش��يء ف��ي المس��يحية م��ن ليس��وا وھ��م مس��يحيون أنھ��م ي��د 

 ا�رض عل�ى يك�ن لم وإ# ،كالباطن الظاھر ليس ولكن ،الظاھرة والصورة
  !ومنافقونمراءون 

 ف�إن ،المس�يح لن�اموس وطاعت�ه بس�لوكه الحقيق�ي المس�يحي ُيع�رف
عي أحداً  رأينا Qومنافق مرائي فھو المسيح وصايا يخالف وھو مسيحي أنه يد 

   القتال ميدان إلى واندفع الجھاد إلى المسلم ُدعي فإذا. نفسه وزر ويحمل
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 ص��حة للم��S ب��رھن فق��د ب��القتلى محاط��اً  م��ات أن إل��ى ا�ع��داء دم��اء يس��فك
Iالطبي��ب ُدع��ي إذا أن��ه كم��ا). ١١١: ٩ التوب��ة س��ورة ف��ي ج��اء كم��ا( مهإس�� 

 الفت�اك الع�دو ذل�ك يك�افح والك�وليرا الطاعون مقاومة إلى المرسل المسيحي
 يب�رھن فھ�و ،دي�ن ك�ل م�ن جنس�ه بن�ي #فت�داء الم�وت لخط�ر نفسه معرضاً 
 بمعالج��ة بالمس��يحي المس��لم اقت��دى إذا ولك��ن  .المس��يحية الديان��ة إل��ى نس��بته

وإذا اقت��دى المس��يحي . يفالس�� لرس��ول تابع��اً  إخوان��ه يعتب��ره ل��م المرض��ى
 أن فكم��ا. بالمس��لم ف��ي س��فك ال��دماء ل��م يعتب��ره إخوان��ه تابع��ا لرس��ول الس��Iم

 ونق�ول  ،أعمال�ه م�ن الحقيق�ي المس�يحي ُيع�رف أثمارھ�ا من ُتعرف الشجرة
 ال��دين ھ��ذا ض��د بالخيان��ة وتص��رف مس��يحي أن��ه أح��دٌ  اّدع��ى إن قلن��ا كم��ا

 ق�ائلين ،باNسIم يدينون الذين نفس بل فقط دينه أھل عليه يحكم # ،لصالحا
 وقداس�ة بطھ�ارة ض�مناً  يش�ھدون فق�د وعلي�ه  ،حقيق�ي بمس�يحي ھ�ذا ل�يس: 

 َذاكَ  أَنQ  َكَم�ا ،َب�ار̂  َفُھ�وَ  الِبرQ  َيْفَعلُ  َمنْ " يوحنا الرسول قال. المسيحي اNيمان
��ةَ ا َيْفَع��لُ  َم��نْ . َب��ار̂  - المس�يح - Qإِْبلِ��يسَ  ِم�نْ  َفُھ��وَ  لَخِطي،  Qالَب��ْدءِ  ِم��نَ  إِْبلِ��يسَ  ِ�َن 

 ٧: ٣ ي�و١( "إِْبلِ�يسَ  أَْعَم�الَ  َي�ْنقُضَ  لَِك�يْ  Hِّ  ْب�نُ  ا أُْظِھ�رَ  ھ�ذا ِ�َْج�لِ . ُيْخِط�ئُ 
عين م�ن بعض�اً  أن بسبب ،المسيحية على احتجاج فكل وعليه) ٨و Qبھ�ا الم�د 

  ! استقامة، بغير يسلكون
   يوجد أنه يسلّمون المسيحية الديانة أعداء ألد أن أخيراً  نقول ثم
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 وتف�انيھم تقواھم أحد ينكر # مختلفة أماكن في متفرقون حقيقيون مسيحيون
 وتج�ار ص�ناع وبعض�ھم مرسلون بعضھم ،ونساء رجال من الخير فعل في

 أن ا�ع�داء وشھدت. الشريفة والحرف المھن من متنوعة أشغال وأصحاب
 ديان�ة أي�ة نعم. الصالحين ھؤ#ء مثل ُتعد ا�رض وجه على رىأخ ديانة #

 ،البعيدة والجزائر أفريقيا مجاھل حتى العالم أجزاء كل إلى مرسلين ترسل
 تغادر ديانة أية ا�مراض؟ أنواع لكل والممرضون ا�طباء المرسلون منھم

 مستش�فيات ف�ي يخ�دمن حت�ى والب�ر البح�ر ويقطع�ن وال�وطن ا�ھل سيداتھا
ت ديانة وأية الھند؟ بIد في رصالب Qالعبي�د تحري�ر في والرجال المالب ضح 

  العبودية؟ رق من وأعتقتھم
 والخش��ونة الجف�اء تحوي��ل ف�ي يقتص�ر # المس��يحية ت�أثير إنواعل�م 

 أكث�ر المتمدن�ة ا�م�م عل�ى الت�أثير مث�ل أم�ة دون أمة على ومحبة لطف إلى
 والص��ين الھن��د فف��ي ،اءالس��و عل��ى الك��ل ف��ي ت��ؤثر ب��ل! ك��Iة، الھمجي�� م��ن

 توج�د ،المس�يح بإنجي�ل ُيك�رز وب�Iد أم�ة أي�ة وف�ي ،والعجم ومصر واليابان
لھم ،ونس��اء رج�ا#ً  المس��يحيين �تقي�اء كثي��رة أمثل�ة Qنجي�ل ح��وNقس��اوة م��ن ا 
   وذلك ،والمحبة والفضيلة التقوى مثال إلى والرذيلة اNثم وحياة القلب
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 خ�اطر �ج�ل والتع�ذيب ا#ض�طھاد حتم�لا منھم وكم. المسيحية اعتنقوا منذ
 المعروف���ة الحي���ة المس���يح رس���ائل ھ���ؤ#ء فأمث���ال الم���وت حت���ى المس���يح

  ).٣و ٢: ٣ كو٢( الناس جميع من والمقروءة
 م��ن النص��ارى طوائ��ف ب��ين يوج��د الح��ظ لس��وء أن��ه نعت��رف وھن��ا

 للص���ور ويس���جدون ،م���ريم وللع���ذراء القديس���ين ل���بعض العب���ادة يق���دمون
م�ة العب�ادة ھ�ذه نأ إ#  ،والتماثيل Qأس�فار م�ن كثي�رة نص�وص بموج�ب محر 
). ٥: ٢ ت��ي١و ٦: ١٤ وي��و ٥-٣: ٢٠ خ��ر( واNنجي��ل الت��وراة أي العھ��دين

 ٥ ك�و١( حص�ر تح�ت ي�دخل # بم�ا ا�ص�نام عبادة من اNنجيل حذرنا وكم
 ٥: ٣ وك�������و ٥: ٥ وأف ٢٠: ٥ وغ�������ل ١٤و ٧: ١٠و ٩: ٦و ١١و ١٠:
 ص����حائف ام����تSت وق����د) ١٥: ٢٢و ٨: ٢١و ٢٠: ٩ ورؤ ٣: ٤ ب����ط١و

، ا�ص�نام عب�ادة بس�بب اNس�رائيلية با�م�ة حاقت التي العقوبات من التوراة
 أن الص��واب م��ن فل��يس العب��ادة ھ��ذه ع��ن ينھ��ى المق��دس الكت��اب أن وحي��ث
 أن الص�واب م�ن ل�يس كما ،المسيحية الديانة ضدّ  بهج لIحتجا دليIً  نتخذھا

  .اNسIم على حجة لمسلمينا بعض عند وغيرھم ا�ولياء عبادة نتخذ
 ل��ه ويش��ھد حيات��ه ف��ي بالمس��يح يقت��دي ال��ذي ھ��و الحقيق��ي المس��يحي

   المنظورة الكنيسة أن إ# ،اليومية أعماله خIل من بارزة وسةلمم شھادة
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-٣٦و ٣٠-٢٤: ١٣ م��ت( وال��زوان الحنط��ة عل��ى المس��يح ق��ال كم��ا تش��تمل
 والعمل�ة، والخبي�ث الطي�ب وب�ين، وال�زوان الحنط�ة ب�ين يميز والعاقل) ٤٣

 م�ن ھ�ذهمي�ز ي المدرب والتاجر ،الحقيقية العملة على حجة تكون # المزيفة
  .تلك

 

()"2�� �$%��()"2�� �$%��  
  أسفار العھد القديم والعھد الجديد تتضمنفي خIصة ا�دلة على أن 

 الوحي الحقيقي

 ك��ل عليھ��ا نق��يس الت��ي الص��حيحة المق��اييس الكت��اب مقدم��ة ف��ي بّين��ا
 من النبيل القارئ تحقQق قد يكون أن ونرجو، وحي نهأ أصحابه يزعم كتاب

 الفائدة لزيادة ولكن  ،الشروط مستكمل المقدس الكتاب أن المتقدمة الفصول
  . للشك مجا#ً  تدع # التي القاطعة با�دلة ونأتي البحث ھذا في أكثر نتوسع

 أكم�لك�ان و حي�اة أق�دسع�اش  المسيحلنا أن  اNنجيل ُيظھر )أو#(
 ف�يسھبت أ أمة كل أن صحيح  .البشر بين وعاش ا�رض على رظھ مثال
 إ#، التماثي�ل ل�ه وأقام�ت المج�د ذروة إلى درجته ورفعت الديني بطلھا مدح
   كما عجائزية خرافات إلى ترجع الموضوع ھذا في الحكايات أكثر أن
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 بع��ض أن إ#، وكريش��نه رام��ة مث�ل أبط��الھم ع��ن الھن�ود أس��اطير ف��ييؤخ�ذ 
 عن حكوا كما وبالغوا فيھا غالوا ولكنھم، صحيح أصل إلى ترجع القصص

 أم�ة ك�ل ف�ي وا�بط�ال ا�قط�اب ھ�ؤ#ء قارنا إذا ذلك ومع  .الھنود إله بوذا
رھم ال��ذين حت��ى - الس��ماء تح�ت Qعظ��يم ف��رق لظھ��ر، بالمس��يح - ال�وھم ص��و 
 ف�ي المس�يح وبين بينھم فشتان. والكمال الخير صفات جميع في وبينه بينھم

 والقداس�ة والرحم�ة والمحب�ة واللط�ف والعدال�ة والنق�اوة والص�Iح عالتواض
 وف�اق ص�Iحه ع�I ق�د ب�ل، الن�اس جمي�ع م�ن بھا المعترف الفضائل وسائر
 فيھ�ا ريب # حقيقية المسيح حياة أن على. أبطالھم مدح في الشعراء مبالغة

ھ�ا ت�ي # مثي�ل لال الحي�اة ھ�ذه سجل الذي فالكتاب، الجميع ويعترف يقر كما
 وكتب��وا واتبع��وه وعاش��روه المس��يح عرف��وا ال��ذين أن بمعن��ى، H كت��اب ھ��و

 نفس�ه يس�وع وع�دھم كما القدس الروح بإلھام كتبوا ما كتبوا وتعليمه سيرته
ھم الخطأ من الروح وعصمھم) ١٣و ١٢: ١٦ يو( Qوالمعرف�ة ب�النور وأم�د ،

 ق�و#ً  تھمش�ھاد كان�ت سواء) ٨: ١ أع( الواقع طبق للمسيح شھادتھم فجاءت
  . نفسه دليل فالمسيح، كتابة أو

 يج�ب ب�ل، كتاب�اً  يك�ون أن يمك�ن # مظھره أو H إعIن إن )ثانيا(
ً  يكون أن لع وحتى  .شخصا Qأن يجب وتعليمه وأعماله حياته على الناس تط   
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ه الخط�أ من معصوم ھو من وھيمنة إرشاد تحت كتاب في ُتكتب Qع�ن ومن�ز 
 تنجل�ي والص�Iة اNخ�Iص ب�روح المقدس لكتابا على يطلع ومن  .الكذب

 ف��ي حيات��ه والمس��طورة الت�وراة ف��ي ب��ه الموع��ود المس�يح ويج��د، الحقيق��ة ل�ه
 N Hع��Iن الكف��ؤ الوحي��د الش��خص وھ��و H وكلم��ة المخلّ��ص بأن��ه اNنجي��ل
 وتعليم��ه وقيامت��ه وموت��ه وس��يرته وحيات��ه ص��فاته ف��ي أعلن��ه وق��د، للن��اس

 التي الدھور معضلة اNنجيل يحل الوحيد NعIنا ھذا وبمقتضى  .ووعوده
 مح�دود الغي�ر اNل�ه يعل�ن كي�ف: وھ�ي أ#، يحلھ�ا أن آخ�ر كت�اب يس�تطع ل�م

 وأس�فر حلھ�ا ف�ي الفIس�فة أجھ�دت معض�لة ھ�ذه المح�دودة؟ لمخلوقاته نفسه
 عج�زوا بالمسيح يؤمنوا لم الذين اليھود علماء أن حتى، خيبة عن اجتھادھم

 وم��ن  .اNس��Iم علم��اء عج��ز وك��ذا، الس��ؤال ھ��ذا عل��ى اNجاب��ة ع��ن أيض��اً 
: المؤلف قال حيث الموازين ميزان كتاب في ورد ما الصدد ھذا في أقوالھم

 الم��دَرك ب��ين يك��ون أن فيج��ب، بھ��ا ُي��دَرك وس��يلة م��ن ل��ه ب��د # ُم��دَرك ك��ل
 وخIئق��ه غيرمح��دود H ك��ان ولم��ا  .اNدراك إل��ى توّص��له ص��لة والم��دِرك
 تك�ن لم عليه، والطرفين بين صلة كل وانقطعت عIقة كل دمتعُ ، محدودة

 أن ك�ان م�ا كائن�اً  مخل�وق أي يق�در و#  .H ي�درك أن لrنسان وسيلة ھناك
   أن إ# الخالق يدرك
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 ھ�و ا�ول المخل�وق ُي�دعى مخل�وق يوج�د أن�ه زع�م الم�وازين ميزان مؤلف
 الكل��ي الن��ورو المطل��ق ا�زل وجم��ال، الوحي��دة H خليق��ة، ا�عظ��م الح��ق

 ھ�ذا خلق ذاته لھم ويعلن الخلق يخلق أن H قصد فلما  .الكامل H ومظھر
 أحب�ه H أن وبم�ا  .ص�فاته ومظھر محبته موضوع فصار، ا�ول المخلوق

 ا�عظم الوسيط ھو - المؤلف زعم على - المخلوق وھذا كذلك H أحب فقد
 حدث المنتھى إلى يحدث ماو الخليقة بدء من حدث ما وكل، المطلق والنبي

  !بواسطته
 إلي�ه تط�رق وإنم�ا، اNس�Iم ف�ي أصل له ليس كان كيفما الرأي ھذا

 أن�ه زع�م ال�ذي الھرط�وقي آريوس ومنھم، الوثنيين وفIسفة البدع أصحاب
 أن إ#  .الفارس�ي م�اني زع�م ك�ذاھو، الع�الم ب�ه H خل�ق أول مخلوق يوجد
 ا�ص�لي المخلوق صورة على Nنسانا خلق ذلك بعد الشيطان أن قال ماني

  .الص�غير العالم في كما والظلمة ا�عظم النور فيه جمع أي، ھو وصورته
 اعت�ادوا، ھ�ؤ#ء العرفاء أو ا�فاعي عبدة أو النحشية لھا يقال طائفة وتوجد

 بداي��ة معرفت��ه أن ويزعم��ون، المغل��وب غي��ر ويدعون��ه الخنث��ى يحترم��وا أن
 ھ�ي ونھايت�ه، اNنس�ان معرفة ھي الكمال بداية إن أقوالھم ومن  .H معرفة
 يدعون��ه ال��ذي اNنس��ان ذل��ك ص��ورة عل��ى ُخل��ق آدم أن وعن��دھم، H معرف��ة
   قوم ويزعم  .وا�كمل ا�عظم اNنسان
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 ع�نھم أخ�ذ كم�ا، أيض�اً  ال�وثنين ع�ن أخ�ذوا بالقب�ا#ه ي�دعون اليھود فرق من
، ُيع����َرف أن ا�زل م����ن أراد المح����دود الغي����ر H إن فق����الوا، المس����لمون
 آخ�ر ك�ائن انبث�ق الك�ائن ذل�ك ومن، كائن منه انبثق الغرض لھذا وللوصول

 ا�ص���لي اNنس���ان يت���ألف العش���رة ھ���ؤ#ء وم���ن. العش���رة إل���ى ج���راً  وھل���م
 م���ن مؤلف���ة ورأس���ه، الس���ماوي اNنس���ان أو ق���ذمون اذام بلس���انھم ويس��مونه

 عل���ى ُخل���ق - التراب���ي اNنس���ان أو - آدم وأن، ا�ول���ى الثIث���ة ا#نبثاق���ات
  . وضوح بدون صورته

 السبيل تمھد لم ا�وھام مواليد من كونھا مع التخمينات ھذه أن غير
 عظمت��ه بلغ��ت مھم��ا ا�ول المخل��وق �ن، المتقدم��ة المعض��لة ح��ل إل��ى ق��ط

 أ يق�در # وعلي�ه، ُيقاس # ما H وبين وبينه مخلوقاً  يزال # صفاته وسمت
 ق��رر كم��ا- المح��دود والغي��ر المح��دود ب��ين ص��لةج��د تو # �ن��ه H ي��درك ن

 إل��ى ت��ؤدي ا�ول المخل��وق بدع��ة أن ع��ن فض��Iً  -الم��وازين مي��زان مؤل��ف
  . ُتغتفر # خطية إنه القرآن يقول الذي الشرك ھو وھذا، H دون عبادته

 بينم���ا إجاب���ة أفض���ل الغ���امض الس���ؤال عل���ى فيجيبن���ا اNنجي���ل أم���ا
 أبيه مع واحد ھو الذي H كلمة وجود صورت عن عجزوا والعلماء الفIسفة
   الذي فالكتاب. بتجسده اNنسان مع واحداً  وصار) ٣٠: ١٠ يو( بالذات
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 تعل�يم ب�ين إذاً  فالفرق  .H عن صادراً  يكون أن يجب الحقيقة ھذه لنا أظھر
 الفIس��فة أولئ��ك أن ھ��و ذك��ره تق��دم م��ا ف��ي اNس��Iم وفIس��فة المس��يحيين

ً  الخيال عالم من استنبطوا  الوس�يط ھ�و إن�ه وق�الوا إنسان و# إله ھو # كائنا
 مبني�ة ووثني�ة يھودي�ة ب�آراء الك�ائن لھ�ذا اس�تنباطھم وشفعوا والناس H بين
 ب�ين الوحي�د الوس�يط إن فنقول النصارى نحن وأما  .والتخمين الحدس على
H ف�ي واس�تندنا ت�ام وإل�ه ت�ام إنس�ان ھ�و ال�ذي المس�يح يس�وع ھ�و، والناس 

 ومن  .ا�مين H كتاب على بل، المبتدعين و# الفIسفة رأي على # قولنا
ليس وھميا افترض وجوده للضرورة بل له  حقيقي كائن المسيح أن المعلوم

 لن�ا H أعل�ن ال�ذي ھذا  .والقرآن اNنجيل في مثبوت ھو كما وجود حقيقي،
 ع�ن كف�ارة � ق�دم ل�ذيا وھ�و بأقوال�ه كم�ا القداس�ة ف�ي الكامل�ة حيات�ه بمثال

 ظھ�ر وآرائن�ا آرائھ�م ب�ين قارن�ت ف�إن  .الصليب على نفسه بذبيحة خطايانا
 H لتعل�يم المتب�ع وأيھ�م المبت�دع الف�ريقين أي وعرف�ت الباط�ل م�ن الحق لك

  . القدس بالروح الكتاب إليھم أوحى الذين ورسله أنبيائه لسان على
 من النفس فراغ يمS أنه H من اNنجيل أن على ا�دلة ومن) ثالثا(

 خطاياھ�ا ومغف�رة اNث�م تبع�ة م�ن أمام�ه وتبريرھ�ا H لمعرف�ة ش�وقھا حيث
   بقصد اNنجيل يخبرنا )١(. والحياة القلب وتطھير
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H نس�ان جھة من ا�زليNأجل�ه م�ن ال�ذي الس�بب الت�والي عل�ى ويش�رح، ا 
) ٢( القداس��ة إل�ى العظم��ى وحاجت�ه الخطي�ة حم��أة ف�ي س��قوطه وكيفي�ة ُخل�ق

 نتب�رر وب�ذلك بالمس�يح باNيم�ان خطايان�ا مغف�رة عل�ى نحص�ل كي�ف يخبرنا
 ھ��يكIً  وتص��بح بالمس��يح باNيم��ان قلوبن��ا تطھ��ر كي��ف يخبرن��ا) ٣( H أم��ام

 ف��ي عزائمن��ا تتش��دد وكي��ف، الخبائ��ث م��ن ن��اتابورغ أفكارن��ا وتتنق��ى لس��كناه
 أنن�ا كي�ف ويرين�ا )٤( ل�ه محبتن�ا عظم�ت كلم�ا وإبل�يس الخطي�ة ضد الجھاد

 وفرح�اً  س�Iماً  قلوبن�ا وتف�يض المخت�ارين H أو#د نص�ير بالمسيح باNيمان
 ال��ذي الس�عيد الي��وم ذل�ك ص��برال رغاوبف� واليق��ين ب�التحقيق مت��وقعين روحي�اً 

 حضرة في الكاملة والقداسة الدائمة بالسعادة نتمتع وحينئذ ا�موات فيه قومي
H.  جم��الNف��ي فراوت��وت إ# ال��نفس إليھ��ا تص��بو ي��ةروح رغب��ة م��ن م��ا وبا 

  . المسكين آدم ابن إلى H رسالة ھو لذا، اNنجيل
 ا�خ�رى ا�دي�ان أھل كتب أن ا#ختبار عليه دل الذي المحقق ومن

 روع يس��كjن منھ��ا كت��اب ف��أي، ذكرن��ا مم��ا ش��يء إل��ى بأص��حابھا ت��ؤدي #
 وأي منھ��ا لمحب�ة H القل��ب يس�تميل منھ��ا وأي، الحس�اب ھ��ول م�ن الخ�اطئ

 ت���دخلھا # ط���اھرة لس���ماءيكلّ���ف اNنس���ان بطھ���ارة القل���ب والحي���اة ويع���ّده 
 نالوا الذين المخلQصين جماعة فيھا يسكن ا�دناس حولھا تحوم و# الشھوات
   ونقص ودنس عيب كل من الكاملة الحرية
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 ت�دل # الكت�ب فھ�ذه  .القداس�ة الكلي H لطبيعة مغاير ھو مما ذلك غير إلى
 تغ�ادر ب�ل، H ل�دى القب�ول إح�راز و#، الخطي�ة م�ن الخ�Iص طري�ق ىعل

 ونح��ر والص��وم ب��الحج ت��أمره ق��د نع��م  .غل��يIً  ل��ه ت��روي أن ب��دون اNنس��ان
، H ص��فات ب��إعIن و# القل��ب بنق��اوة مس��اس أق��ل ل��ه ل��يس مم��ا الض��حايا
 باa بي�ت م�ن منفي�اً  القل�ق من حال على يستقر # ھائماً  بھا المتعبد فيصبح

  . السماوي
 القل��ب تجدي��د ھ��و H م��ن اNنجي��ل أن عل��ى ا�دل��ة وم��ن) رابع��ا( 
 م��ن التجدي��د ھ��ذا ويبت��دئ تعليم��ه يقبل��ون ال��ذين علي��ه يحص��ل ال��ذي والحي��اة
 ب�الميIد ُوص�ف أنه حتى بمكان ا�ھمية من وھو الخارج إلى ويمتد الداخل
  . قدوسال H روح عمل بواسطة ويتم) ٥و ٣: ٣ يو( الروحي الثاني

 يتش���وق الت���ي العظم���ى H ص��فات المق���دس الكت���اب ف���ي )خامس��ا(
 H وص��فات معل��وم ح��د إل��ى Nدراكھ��ا مؤھ��ل وھ��و معرفتھ��ا إل��ى اNنس��ان
 كالِق��َدم الجIلي��ة وص��فاته والع��دل والرحم��ة والمحب��ة القداس��ة ھ��ي الكمالي��ة
 بمزي�د مبين�ة وتل�ك الص�فات ھ�ذه  .الك�ون وحف�ظ والخل�ق والحكم�ة والقدرة

 يص�نع جال الذي المسيح في نفسه أعلن H أن الكتاب في وجاء  .وضوحال
  أمام وجھه  من أحداً  يصرف ولم خيراً 
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 عن منزھاً  كان أنه ومع  .والمعونة المغفرة منه طالبين أتوه الذينخائبا من 
 الخ�ائفين بخطاي�اھم المعت�رفين الخط�اة نح�وتع�اطف ال أظھ�ر أنه إ# الخطية

 يتھي�أ حتى حياته تضحية ذلك كلفه وقد  .ورحمھم الرھيب اليوم دينونة من
 يخبرن�ا فل�م، المريع�ة ونتائجھ�ا الخطية سلطان من به يؤمنون الذين إنقاذ له

 لن�ا أظھ�ره ب�ل، فقط التعبير أساليب من وا�مثال بالكIم H بصفات الكتاب
 وعل�ى. المس�يح يس�وع حي�اة ف�ي أراد من كل يراه حتى لوجه وجھاً  بالعيان

 الوحي�د اNع�Iن وبھ�ذا) ٩: ١٤ ي�و( "اaبَ  َرأَى َفَق�دْ  َرآِن�ي اَلQِذي" قوله ذلك
، الق�دوس H نظر في الخطية مكروھة ھي كم غيرنا من بكثير أكثر أدركنا
 فلس��فة وھ��اكم) ١٤: ١٢ ع��ب( H برؤي��ة أح��د يتمت��ع # قداس��ة ب��دون وأن��ه

ً  يتمرأ فھل، العلم طلبة أيدي بين والمتأخرين القدماء  يص�ف كت�بھم م�ن كتابا
H حتى أقول بل  .# أظن الكمال؟ صفات من المقدس الكتاب به يصفه بما 

 تعلّ�م ھ�ي فيم�ا �نھ�ا بعيداً  ضI#ً  ضلت المقدس الكتاب من المقتبسة الكتب
 للن�اس نفس�ه H أعلن بھا التي الوحيدة الطريقة تقرر أن فاتھا H وحدة عن

ة خل��وقوالم الخ��الق ب��ين وترك��ت Qبي��تھ��و  � الوص��ول أن م��ع ُتعب��ر # ھ��و 
  . كله الدين في القصيد

   كتاب أي من وأرفع وأنقى أشرف اNنجيل روحانية إن )سادسا(



 ٢٧٩

  .خيب��ة ع��ن أس��فرت الحقيق��ة ھ��ذه Nنك��ار ُب��ذلت الت��ي المس��اعي وك��ل آخ��ر
 وأرادوا واليون�ان والھن�د الص�ين فIسفة عن ماثورة أقوا#ً  بعضھم فاستعار

 تIمي�ذه المس�يح علّ�م ذل�ك أمثل�ة ومن  .اNنجيل في يقابلھا بما يضاھوھا أن
 "ِبِھمْ  أَْيضاً  أَْنُتمْ  ھَكَذا ْفَعلُوا ا ِبُكمُ  النQاسُ  َيْفَعلَ  أَنْ  ُتِريُدونَ  َما ُكل[ " ذھبياً  قانوناً 

 م�ن الس�لبية الص�يغة واليون�ان الھن�د في الفIسفة بعض وعلّم) ١٢: ٧ مت(
، بكم يفعلوه أن تريدون # ما باaخرين تفعلوا #:  فقالوا الذھبي القانون ھذا
 فيلس��وف كونفوش��يوس وك��ذلك  .كبي��راً  الف��رق يج��د الق��ولين ف��ي يتأم��ل م�نو

 و# ي�ذكره ول�م م�راراً  الس�لبية بالص�يغة الق�انون ذل�ك ذك�ر المشھور الصين
 يغةالص� إل�ى اقت�رب تش�ي كن�غ حفيده أن إ#، اNيجابية بالصيغة واحدة مرة

 أظف�ر ل�م اNنس�ان ق�در ترف�ع أش�ياء أربعة إن يقول حيث منه أكثر اNيجابية
 كم�ا صديقي أعامل أن وددتُ  الرابع الشيء عن قال أن إلى بعد منھا بواحد
 قول��ه ب��ين ي��زال # ذل�ك وم��ع  .الغاي��ة ھ��ذه أدرك ل�م لكن��ي يع��املني أن أري�د
 القانون ذلك تضىبمق المعاملة أوجب المسيح �ن .عظيم فرق المسيح وقول
 عن فضIً  وصديقه الصديق بين حصرھا فقد الفيلسوف ھذا وأما الناس لكل

  . بفشله أقرQ  كونه
   وصلت ما جميع في ويبحثوا ينقبوا أن العلماء اجتھد ما وكثيراً 



 ٢٨٠

 والشرائع الوصايا من وجمعوا وا�مثال والحكم ا�ديان كتب من أيديھم إليه
 مم�ا وأس�مى أفضل اNنجيل وصايا أن النتيجة فكانت، يجمعوه أن قدروا ما

 جمعوھ�ا التي الوصايا أن على  .كافة العالم كتب من يجمعوه أن استطاعوا
 وكجن�ة نضيرة فكزھور اNنجيل وصايا أما، ذابلة زھور بكومة أشبه كانت
 فكي��ف وإ# H؟ م��ن ب��ه م��وحى أن��ه راھن��اً  دل��يIً  وح��ده ھ��ذا أل��يس  .فيح��اء

 بط�ون ف�ي والفIس�فة الحكم�اء أودعته ما يضمنوه أن جيلاNن كتبة استطاع
 واليون��ان والص��ين الھن��د ف��ي الش��رائع وص��ميم الوص��ايا خ��الص م��ن كت��بھم

 المحيط H إن يقال أن إ#، ومكان زمان كل في والرومان والفرس ومصر
 أن أجم�ع العلماء استطاعة في ليس بما ا�طھار رسله إلى أوحى شيء بكل
  به؟ ياتوا

 رس�له دّونھ�ا كم�ا ا�رض عل�ى المس�يح حي�اة ف�ي لن�ا ذلك من وأھم
 الوص�ايا م�ن علّ�م حس�بما ع�اش فإن�ه، مث�ال وأص�لح ناموس أعظم ا�طھار
 شيئاً  تضمنت وإن ا�خرى الكتب فإن كله ھذا وعدا  .النظير عديمة الذھبية

 الب�وار إل�ى أدت طالم�ا الت�ي الخبيث�ة التعاليم من تْخلُ  لم الجيدة الوصايا من
 كفخ��ذ بالدس��م الس��م امت��زاج بھ��ا ك��الممزوج الش��وائب م��ن الخ��الص ول��يس
م الذي الضان jخيبر واقعة بعد وأصحابه لمحمد قُد  



 ٢٨١

 إ# دفتي�ه ب�ين يحم�ل ف�I اNنجي�ل وأم�ا  .زؤام م�وت لكن�ه ش�ھي طع�ام فھ�و
  . المحض الصIح

 اNنس��ان وي��دع بالص��Iح ي��أمر # اNنجي��ل إن نق��ول أن علين��ا بق��ي
 العجيب�ة؟ الق�وة تل�ك ھ�ي م�ا  .العم�ل إل�ى تدفع�ه التي القوة يمنحه بل وشأنه

 مس�يحي تلمي�ذ س�أل  .اNنجي�ل في إ# توجد # قوة وھي للمسيح المحبة إنھا
 كت�بكم وق�رأت المق�دس الكت�اب ق�رأت إن�ك:  ق�الف الب�وذيين الھند علماء أحد

 نأ إ# وكتبن�ا كت�بكم م�ن ك�ل ف�ي ش�ريفةمش�اعر  وجدت: قال وجدت؟ فماذا
 م�ا القوة من ولكم الواجب تعرفون النصارى معاشر أنكم وھو عظيم الفرق

. ب�ه القيام على قادرين غير ولكننا الواجب فنعرف نحن أما  .للعمل يّؤھلكم
 الق��وة لھ��م ل��يس ولك��ن حدي��د س��كة م��دوا ق��وم مث��ل ا�خ��رى ا�دي��ان فمث��ل

 س��بيIً  مأق��و س��كة م�ّدت كونھ��ا ع��ن ففض��Iً  المس�يحية الديان��ة وأم��ا المحرك�ة
  .المسيح ھي القوة وتلك السير إلى الطالب تحرك التي المحركة القوة ففيھا

 فيلس�وف أن الك�ريم الق�ارئ ذھ�ن م�ن يب�رح و#  .وعظ�يم جوھري والفرق
 ليس�ت الم�رة وتل�ك واحدة مرة إ# مؤلفاته جميع في H اسم يذكر لم الصين

  . ةبالمر الدين رجال من ليس فھو، مقتبسة بل كIمه من
   إتمام به موحى المقدس الكتاب أن على ا�دلة ومن )سابعا(



 ٢٨٢

 عدا فإنه، ا�خرى ا�ديان كتب في نظير له ليس مما فيه المتضمنة النبوات
 كم�ا في�ه وتم�ت المسيح بشأن القديم العھد أسفار في الواردة الكثيرة النبوات

 م�ن ق�لأ ليس�ت أخ�رى نب�وات وردت ق�د، الجدي�د العھ�د أسفار في مقرر ھو
 عل�ى تب�رھن أن تق�در ھ�ل:  مس�يحياً  بروس�يا مل�وك م�ن مل�ك سأل  .ا�ولى
 في وردت التي النبوات إن. مو#ي يا اليھود:  أجاب بكلمتين؟ الكتاب وحي

 م�ا ذل�ك أمثل�ة وم�ن، الي�وم أح�والھم تش�اھد كم�ا تحققت يصيبھم عما الكتاب
 ٢١ ول��و ٢٣-١: ١٣ وم��ر ٢٨-٣: ٢٤ وم��ت ٢٨-١٥: ٢٨ ت��ث( ف��ي ورد

 وكثي�ر وباب�ل نين�وى بخ�راب المن�ذرة ا�خ�رى النبوات تمت وكما) ٢٤-٥:
 ب�زمن ا#س�كندر مل�ك قب�ل النب�ي داني�ال تنب�أ ذل�ك وع�دا، العظيمة المدن من

 وع��ن) ٢٧-٣: ٨ دا( وانقIبھم��ا وف��ارس م��ادي عل��ى انتص��اره ع��ن طوي��ل
 تنب��أ ث��م  .ذل��ك الت��اريخ حق��ق وق��د، موت��ه بع��د م��ن اNس��كندر مملك��ة انقس��ام

 تنب�أ كم�ا، ا#ض�طھادات من يلحقھا وما المسيحية الديانة امتداد عن Nنجيلا
 ف�ي والكف�ر اNلح�اد وس�ريان اNيم�ان ع�ن وا#رتداد الكذبة ا�نبياء قيام عن

 H س�وى فل�يس، بالعي�ان مش�اھد ھ�و كم�ا تحق�ق ذل�ك وك�ل  .ا�خيرة ا�يام
  .المقدسة ا�سفار بةكت ألسنة على ا�مور بھذه وأنبأ سبق الذي الغيوب عIم

  



 ٢٨٣

 بھ��ا أت��ى الت��ي المعج��زات الكت��اب وح��ي عل��ى ا�دل��ة وم��ن) ثامن��ا(
 القبر في أيام ثIثة بعد الموت من المسيح قيامة أھمھا ومن، ورسله المسيح

  .H وكلمة مخلّص أنه دعواه يؤيد مما
 العص��ور ف��ي المس��يحية انتش��ار م��ن اNنجي��ل ح��ق يظھ��ر ) تاس��عا(

 وا�ش��رار إبل��يس عليھ��ا أثارھ��ا الت��ي الت��دمير وس��ائل ىعل�� وغلبتھ��ا ا�ول��ى
  .الحاض��ر عص��رنا إل��ى النص��ر أع��Iم رافع��ة ت��زال و#) ١٨: ١٦ م��ت(

 الرج��ال �ن بش��رية وس��ائط ب��دون وغلب��ت انتش��رت أنھ��ا العج��اب والعج��ب
 بم�ا وك�رزوا وعلم�اً  م�ا#ً  فق�راء ك�انوا باNنجي�ل الك�رازة إل�يھم وكل�ت الذين

 عق���ولھم ع���ن بعي���د ھ���و وبم���ا وع���اداتھم مي���ولھمو الن���اسات رغب��� يخ���الف
 من ا#ضطھاد يقبلوا أن كرازتھم يقبلون الذين على واشترطوا وتصوراتھم

أو  �نفس�ھم ينتقم�وا أن بدون ا�ليم الموت حتى وطأته اشتدت مھما ا�عداء
 لھ�م وي�دعوا يب�اركوھم ا�ح�رى بل، مضطھديھم على H من النقمة يطلبوا

 ي��روج كھ��ذه ديان��ة أن يظ��ن ك��ان فم��ن) ٦٠: ٧ أع( تالص��الحا بال��دعوات
 ع�ن ب�الرغم راج�ت H عن�د م�ن أنھ�ا بم�ا ولك�ن ا�ث�يم العالم ھذا في سوقھا
 امت�دت حت�ى ق�رون بض�عة عليھ�ا يم�ض ل�م أن�ه حتى الملتھبة ا�عداء سھام
 ومصر سوريا في عقب على رأساً  الوثنية كيان وقلبت العالم جھات كل إلى

   غير إلى والرومان ليونانوا الصغرى وآسيا



 ٢٨٤

 واللط��ف باNيم��ان ب��ل، إك��راه و# س��يف ب��دون، المش��ھورة البل��دان م��ن ذل��ك
 الك��رازة م��ع ا#ستش��ھاد م��وت حت��ى وا�مان��ةا�دبي��ة  والش��جاعة والمحب��ة
 المس��يحيين أي��د الق��دوس H روح أن عل��ى ذل��ك ي��دل أ#  .اNنجي��ل ببس��اطة

 قل��وب واس��تمالوا لس��يدھم واش��ھد حت��ى وش��جاعة ص��براً  ووھ��بھم الحقيقي��ين
 نع�م  .وأعوان�اً  جن�وداً  له صاروا أن إلى بالمسيح لrيمان وربحوھم ا�عداء

 والتھدي�د بالترغي�ب ولك�ن انتش�رت ا�خ�رى ا�دي�ان بع�ض أن ننك�ر # إننا
 الواح��دة الي��د ف��ي يحمل��ون ال��بIد ال��داعون ي��أتي أن مث��ل واaجل��ين الع��اجلين

 أن تجھ�ل أخالك ولست  .السيف ا�خرى ليدا وفي إليه يدعون الذي الكتاب
 م���ن أنب���اءً  أص���دق إن���ه ق���الوا حت���ى ق���اطع برھ���ان الكثي���رين عن���د الس���يف
 م�ن وتب�ديلھن الزوج�ات بتع�دد الن�اس يرغبوا أن مثل الترغيب وأما .الكتب
 الحي�اة ف�ي رج�ائھم وتعليق الدنيا الحياة ھذه في وطاب لذ بما حين إلى حين

 ھ�ذه بمث�ل ديان�ة انتش�رت ف�إن  .فت�ان رائ�ع وجم�ال أكث�ر بزوجات ا�خرى
 يبغض قدوس H �ن H عند من أنھا على دليIً  انتشارھا يكون # الوسائل

 ا�دي�ان وب�ين المس�يحية ب�ين فش�تان والبھت�ان والبغ�ي الفج�ور ويمق�ت الشر
  . ا�خرى

   بالبداھة نتوقعھا التي الشروط على المقدس الكتاب ِقْست فإن



 ٢٨٥

 # بحي�ث في�ه مت�وفرة نج�دھا المقدم�ة ف�ي ذكرن�ا حس�بما حقيقيال الوحي في
 إل�ى أول�ه م�ن يش�ھد �نه وخصوصاً  H من به موحى بأنه الجزم في نتردد
  .الحقيقي الكامل مظھره أي، H كلمة للمسيح آخره

 

;�"&�� �$%��;�"&�� �$%��  
 المسيحية في القرون ا�ولىبھا الديانة انتصرت  في الكيفية التي

 

 عش��ر اثن��ي أتباع�ه ب��ين م��ن اخت�ار باNنجي��ل يك��رز يحالمس� ب��دأ لم�ا
 ًIوجودھم فبمجرد، الحق ھو وكان، التبشير على ودّربھم الحق علّمھم رج 
 الح��ق عرف��وا وتعاليم�ه أقوال��ه وس�ماعھم ومعجزات��ه أعمال�ه ومع��اينتھم مع�ه

 الق��دوس الس��ماوي اaب بأن��ه المس��يح ش��خص ف��ي H عرف��وا أنھ��م بمعن��ى
 قص�د �ن�ه) ١٣: ٦ ل�و( رس�Iً  ودع�اھم) ٣: ١٧و ١٠-٦: ١٤ ي�و( الصالح

 وقام عمله أكمل لما ثم.  ١٤: ٦١ الصف سورة قارن العالم إلى يرسلھم أن
، الك�رازة مأموري�ة إل�يھم س�لّم الص�عود وش�ك عل�ى وك�ان ا�م�وات ب�ين من

ى أقص� إل�ى له ويشھدوا) ١٩: ٢٨ مت( ا�مم جميع يتلمذوا أن إليھم ووكل
 أن أم�رھم للزل�ل ومعرض�اً  ض�عيفاً  اNنس�ان ك�ان ولم�ا). ٨: ١ أع( ا�رض
 ب�الحق وي�ذّكرھم يقّويھم القدس الروح إليھم يرسل حتى أورشليم في يمكثوا

   تبليغ في الخطأ من ويعصمھم



 ٢٨٦

 ويو ٥: ١ أع( قليلة أيام بعد يرسله بأنه ووعدھم، القلوب لھم ويعدّ ، الرسالة
 وامتث�����������ا#ً ). ٨و ٤: ١ وأع ١٥-٧: ١٦و ٢٦: ١٥و ٢٦و ١٧و ١٦: ١٤

، الوع�د إتم�ام منتظ�رين أورش�ليم في مكثوا) ٥: ١ وأع ٤٩: ٢٤ لو( �مره
 الرس�ل كان�ت ص�عوده م�ن أي�ام عش�رة أو قيامته من يوماً  خمسين ختام ففي
 يص���لّون وعش���رين مائ���ة جميع���اً  ع���ددھم يبل���غ الم���ؤمنين م���ن جماع���ة م���ع

 حيث البيت كل مS عاصفة ريح ھبوب من كما بصوت وإذا، H ويسبحون
 بألس�نة يتكلم�ونوابت�دءوا  الق�دس ال�روح م�ن الجمي�ع وام�تS، جالسين كانوا

 الوقت ذلك ومن) ١٣-١: ٢ أع انظر( ينطقوا أن الروح أعطاھم كما أخرى
 ومعرف�ة والشجاعة الصالحة والغيرة واNيمان بالمحبة القدس الروح مSھم
 يبلغ���وه وأن لھ���م هيعلن��� أن H أراد ال���ذي) ١٣: ١٦و ٢٦: ١٤ ي���و( الح���ق
 يتكلم�وا أن لھ�م وھ�ب أن�ه الع�الم إل�ى إرس�الھم صدق على يدل ومما. للعالم
 بIد في بشروا أنھم أبداً  نسمع لم الوقت ذلك ومن) ٤: ٢ أع( أخرى بألسنة
 كعIم�ة با�لس�نة ال�تكلم قوة أعطاھم تعالى H �ن، لغاتھا درس بعد أجنبية
 م�ن بعض�اً  وأن، ذھب�وا أينما لغة بأية ازةالكر على يعينھم H روح أن على

 المرض��ى ش��فاء ف��ي الب��اھرة ب��المعجزات H أي��دھم كلھ��م نقُ��ل ل��م إن الرس��ل
   سيدھم كمعجزات الموتى وإقامة



 ٢٨٧

 أنھ�������������م إ#) ٤٣-٣١: ٩و ١٧: ٨و ١٦-١٢: ٥و ١١-١: ٣و ٤٣: ٢ أع(
 ٦: ٣ أع( تق��واھم و# بق��وتھم ول��يس المس��يح باس��م المعج��زات ھ��ذه عمل��وا

  ).١٦و
 بالمس���يح اNيم��ان إل���ى ب��ولس اھت���دى س��نوات ببض���عة ذل��ك وبع��د

 اقيب�ك ب�المعجزات وأي�ده رسو#ً  المسيح وبعثه) ٨ ص أع( عجيبة بمعجزة
) ٩و ٨: ٢٨و ١٠و ٩: ٢٠و ١٢و ١١و ٦: ١٩و ١٠-٨: ١٤ أع( الرس����ل

 إل�ى المس�يحية الديان�ة ب�داءة في أُعطيت المعجزات أن مIحظته يجب ومما
 اس��تمرت كان��ت ول��و، الرس��ل زم��ان آخ��ر إل��ى تأيي��دھا �ج��ل مع��ين زم��ن

 م�ا وفق�دت اعتيادي�ة �ص�بحت الحاض�ر العص�ر إلى الزمان كل المعجزات
 المقدس�ة ا�س�فار م�ن كتب�وه م�ا في الرسل جماعة تأييد في السلطان من لھا
 وتشجيعھم اNيمان لتثبيت ا�ولين المؤسسين بھا H أيد ولذا. به كرزوا وما
 و# المسيح عن # قط نقرأ ولم) ٤: ٢ عب( ا#ضطھاد عذاب احتمال على
  .اNيمان إلى وحملھم المؤمنين غير Nقناع المعجزات عملوا أنھم رسله عن

، وكتاب��اتھم باNنجي��ل من��اداتھم ف��ي الرس��ل الق��دس ال��روح وس��اعد
 فم�ا، للن�اس إعIن�ه H أراد الذي الحق إلى وأرشدھم، الخطأ من وعصمھم

  ١١: ١٣ مر( المسيح كIم بل كIمھم ليس كتبوه وما به كرزوا



 ٢٨٨

). ١٣: ٢ ت���س١و ١٣و ١٢: ٢ ك���و١و ١٩و ١٨: ١٥ ورو ٢٦: ١٤ وي���و
:  قول��ه ذل��ك وعل��ى، المس��يح رف��ض رفض��ھم وم��ن المس��يح َقِب��ل َق��ِبلھم فم��ن

 ُي�ْرِذلُ  ِذلُِن�يُيرْ  َوال�Qِذي، ُيْرِذلُِن�ي ُيْرِذلُُكمْ  َوالQِذي، ِمنjي َيْسَمعُ  ِمْنُكمْ  َيْسَمعُ  اَلQِذي"
 دع�واھم ف�ي ص�ادقون الرس�ل فجماع�ة وعليه) ١٦: ١٠ لو( "أَْرَسلَِني الِذي

  ).١: ١ بط١و ١: ١ وغل ١: ١ كو١( H من بالرسالة
 عل��ى المس��يح عاش��ھا الت��ي المقدس��ة الحي��اة وفاعلي��ة H ق��وة أن ث��م

 طوي�ل وق�ت يم�ض ل�م �ن�ه، الرس�ل بك�رازة الظھ�ور تم�ام ظھرت ا�رض
 ٢ أع( المس�يحية اعتنقوا الكھنة نفس من بل اليھود من كثيرة ألوفاً  نأ حتى

 انتقلوا كثيرة جماھير ا�مم من آمن وكذلك) ٢٠: ٢١و ٧: ٦و ٤: ٤و ٤١:
 وم�ن، H أو#د مج�د حرية إلى الشيطان ملكوت ومن النور إلى الظلمة من

  ).٩: ١ تس١( الحي H عبادةى لإ ا�وثان عبادة
 أس�فارھم ف�ي الرس�ل بھ�ا أت�ى التي الجديد العھد زاتمعج ُتذكر ولم

 ف��ي ج��اء كم��ا اليھ��ود لھ��ا ش��ھد ب��ل، فق��ط ا�ول��ين المس��يحيين مؤلف��ات وف��ي
��حر إل��ى المس��يح معج��زات نس��بوا المت��أخرين كتب��تھم أن إ#، تلم��ودھم jالس ،
 كتب��ة م��ن بقلي��ل ل��يس ع��دد المس��يحية الديان��ة انتش��ار لس��رعة ش��ھد وك��ذلك
   وا�مبراطور وسلسوس وتاسيتوس نيبلي منھم، الوثنيين



 ٢٨٩

 وج�ه ع�ن المس�يحية آث�ار لمح�و وسيلة كل ا�عداء اتخذ وقد، المرتد يوليان
  .ا#ضطھادات أمام ثبتت ذلك عن بالرغم ولكنھا ا�رض

، الرس��ول لق��ب المس��يح تIمي��ذ عل�ى المس��لمين إخوانن��ا بع��ض ينك�ر
 ي�دعوھم الذي مكتابھ نفس على اطIعھم عدم ُيظھرون ذلك بإنكارھم ولكن
 ١٤: ١٦ والص�����ف ١١٤: ٥ والمائ�����دة ٥٢: ٣ عم�����ران آل س�����ورة ف�����ي

، رس�ول ومعناھ�ا ا�ص�ل حبش�ية الكلم�ة ھ�ذه أن العلماء وأجمع. الحواريين
 رسل كلمة موضع الحواريين كلمة وردت الحبشية الجديد العھد نسخة وفي

 س�لار معن�ى العربي�ة باللغ�ة تفي�د كلم�ة م�ن مش�تقة وھي) ١٣: ٦ لو انظر(
 تIمي��ذ أن ينك��ر أن يتجاس��ر الق��رآن كرام��ة عل��ى ح��ريص مس��لم # ول��ذلك
 ب�ولس وأن، ا#س�م بھ�ذا تس�ميتھم ف�ي ُيِص�بْ  ل�م المسيح أن أو رسل المسيح

 ل�ه ظھ�ر حينم�ا وجي�زة بم�دة ا�ول�ين الرس�ل تعي�ين بع�د أيض�اً  رسو#ً  تعّين
 بعث�ه ث�م اNيم�ان إل�ى أو#ً  ودعاه دمشق إلى مسافر وھو السماء من المسيح
 ٢ ت��ي١و ١٢: ١٢ ك��و٢و ١٣: ١١ ورو ٢١: ٢٢و ٣٠-١: ٩ أع( رس��و#ً 

 ص�حة عل�ى دليل الخIص بشرى نشر في الرسل نجاح فإن ذلك وعدا) ٧:
  .أعمالھم على H ختم ظھر �نه، رسالتھم



 ٢٩٠

، ال�دين لنش�ر الجس�دية با�س�لحة الجھ�اد ع�ن نھ�ى المس�يح أن المعل�وم وم�ن
 لي�دافع س�يفهاس�تل  حالم�ا لبط�رس قول�ه ذل�ك ل�ىوع، عظيماً  جرماً  واعتبره

�ْيفَ  َيأُْخُذونَ  الِذينَ  ُكلQ  ِ�َنQ . َمَكاِنهِ  إِلَى َسْيَفكَ  ُردQ " عنه Qْيفِ  الس� Qَيْھلُِك�ونَ  ِبالس" 
 يض�طر بالس�Iح الجھ�ادف�ي و، الّري�اءأيضاً يك�ره المس�يح ). ٥٢: ٢٦ مت(

 الري�اء ع�ين وھذا، طھادا#ض أو الموت من خوفاً  الدين اعتناق إلى البعض
 بالسيف ليس أنه كما،مسيحياً  اNنسان يصّير أن السيف يقدر # فإذاً . والنفاق
 الحاض�ر عص�رنا ف�ي وحت�ى، ا�ول�ى القرون في المسيحية الديانة انتشرت

 رعاياھا المسيحية تجبر # أجمع العالم على النصارى قوة فيه رجحت الذي
 م��ن دون��ه ھ��و بم��ا و# بالس��يف ديانتھ��ا اعتن��اق عل��ى ال��وثنيين أو المس��لمين

، استحسانھم يصادف الذي الدين يبتغون وشأنھم تتركھم بل، اNجبار وسائل
. والض��غط ب��اNلزام يك��ون أن يمك��ن # الحقيق��ي اNيم��ان أن يعلم��ون �نھ��م
، H عن��د م��ن ل��يس وبالت��الي، بح��ق ل��يس ب��اNكراه ينتش��ر دي��ن فك��ل وعلي��ه

 ًIاس��تخدم فإن��ه المس��يحيين لص��الح ق��ط خدميس��ت ل��م الس��يف أن ع��ن وفض�� 
 أكث�ر فإن، ا�رض وجه على آخر دين أي من أكثر واضطھادھم لمقاومتھم

 تف�وق وض�يقات أتعاب�اً  عانوا بعدما حياتھم ختام في اسُتشھدوا المسيح رسل
 أن��واع احتم��ال ف��ي بالص�بر أتب��اعھم وأوص��وا، اNنجي�ل خدم��ة ف��ي الوص�ف
ً  العذاب   وعمل  بالمسيح حبا



 ٢٩١

 أع�دائھم قل�وب واس�تمال مض�طھديھم أدھ�ش م�امسيف فيھم وعملت النار ال
، الكنيس�ة ب�ذار الش�ھداء دم�اء إن كبري�انوس ق�ال حت�ى المسيح إلى فانجذبوا

 إل��ى الن��اس ُج��ذب والبIغ��ة بالفص��احة ول��يس، مض��روباً  م��ثIً  قول��ه وب��ات
 ٥-١: ٢ ك�و١ - ولفظ�اً  معن�ى بس�يطة ك�رازتھم كان�ت ب�العكس ب�ل، اNيمان

  .١٣و ١٢و
 بإلھ�ام - اNنجي�ل عليھ�ا أطل�ق الت�ي - والرس�ائل البشائر كتبوا ولما

 ب�ل، العلم في الراسخون إ# يفھمھا # عالية لغة يستعملوا لم، القدس الروح
 عن�اء بغي�ر الجمھ�ور يفھمه أن يستطيع مما العبارات بأبسط كتبوه ما كتبوا

 وص���Iحه ومحبت���ه ونعمت��ه H رحم���ة عل���ى طري��ق أق���رب م���ن ليحص��لوا
 أن ينبغ�ي H ك�Iم إن ُيق�ال والح�ق. الخ�Iص إلى قلوُبھم فُتستأثر، وحكمته

 م�ن ا�عظ�م الس�واد ب�ه ينتف�ع حت�ى التن�اول قري�ب البس�يط الن�وع م�ن يكون
 H عن�د ل�يس �ن�ه، كالعلم�اء H عن�د وھم، قليIً  إ# يفھمون # الذين الناس

 العظ��يم الفيلس��وف كت��ب ببالس�� ھ��ذا �ج��ل وربم��ا). ٩: ١٤٥ م��ز( محاب��اة
 يطل�ع م�ن ك�ل يفھمھ�ا حت�ى المتداول�ة عص�ره بلغة سقراط رسائل أفIطون

  .عليھا
 و#، البھيمي��ة ش��ھواته إش��باع عل��ى أح��داً  يش��جع # اNنجي��ل أن ث��م

   واaخرة الدنيا عقاب من ينجو بالمسيحية اعترافه بمجرد أنه يوھمه
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 ١١و ٢و ١: ٦ ورو ٣٤: ٨ وي��و ٢١: ١ م��ت( خطاي��اه عل��ى إص��راره م��ع
 اNنس�ان فيھا يعبر واسعة ليست بأنھا الخIص طريق ووصف). ٢٣-١٥و

 وعلQم) ١٤و ١٣: ٧ مت( وحده اNنسان إ# تسع # ضّيقة بل، معه وخطاياه
 وأن�ه، Nبل�يس عبودي�ة الخطي�ة ارتك�اب أن المؤمنين جماعة ورسله المسيح
 الجس�دية ا�ھواء نير ومن الثقيلا نيرھ من الحقيقية الحرية يمنح أن مستعد

َھ�ا" بط�رس الرس�ول ق�ول ذل�ك وم�ن، ةئ�الردي والشھوات �اءُ  أَي[ Qأَْطلُ�بُ ، ا�َِحب 
َھَواتِ  َعنِ  َتْمَتِنُعوا أَنْ  َوُنَزَ#ءَ  َكُغَرَباءَ  إِلَْيُكمْ  Qةِ  الش Qْفسَ  ُتَحاِربُ  الِتي الَجَسِديQالن" 

 يق���دموا أن س���تعدينم للمس���يح أمن���اء جن���وداً  يكون���وا وأن) ١١:  ٢ ب���ط١(
  .ا�صنام وعبادة إبليس عبودية إلى يرجعوا أن من أولى وذلك، حياتھم

 ال�بIد ك�ل ف�ي اش�تغلوا ب�ل، فق�ط المتم�دنين ب�ين الرس�ل يشتغل ولم
، وغيرھ��ا وإيطالي��ا ومكدوني��ة والش��ام مص��ر مث��ل عص��رھم ف��ي المعروف��ة
  .صالحين إلى ا�شرار تحويل في للعيان H نعمة وظھرت

 من كثير في تنعقد المسيحية المجامع ابتدأت الرسولي لعصرا ومن
 ومك��دونيا واليون��ان الص��غرى وآس��يا ومص��ر س��وريا مث��ل، الش��ھيرة الم��دن

   لم لكنھا أرضھم في اليھود بين أو#ً  ابتدأت المسيحية أن ولو. وإيطاليا
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 يس�افرون اليھ�ود وك�ان، كاف�ة ا�رض أم�م ب�ين انتش�رت حت�ى ط�ويIً  تلبث
 يبث�ون م�نھم المھت�دون فكان، حينئذ المعروفة ا�رض جھات في ويتاجرون

 أول فكانوا يؤمنوا لم الذين اليھود وأما، الخIص بشرى والترحال الحل في
، الوثني�ون ذل�ك بع�د من�والھم على نسج ثم، آمنوا للذين والمعذبين المقاومين
 ھ��ذا م��ن ب��الرغم ولك��ن، بربري��ة بقس��اوة المس��يحيين يض��طھدون وأخ��ذوا

، صالحة بوسائل المسكونة أطراف أقصى إلى النصرانية تقدمت ضطھادا#
 الروم�ان أب�اطرة فخش�ي، الخي�ر وفع�ل واللط�ف والمحبة والصبر كالكرازة

 المس�يحيين عل�ى فأث�اروا، بھ�ا ي�دينون الت�ي الوثنية على اNنجيل سطوة من
 ُيق�ال ال�ذي، ني�رون المل�ك زمن في النكبات ھذه وابتدأت عنيفة اضطھادات

 النصارى من جماھير وأحرق، وبولس بطرس الرسولين أعدم الذي ھو إنه
 وكان، ليIً  قصره بساتين Nنارة ومشاعل مصابيح أبدانھم من وجعل أحياء

 وس�عوا لمل�وكھم يتعب�دون ك�انوا أنھم غير، دين بI الوقت ذلك في الرومان
 المحرم�ة ةالعباد تلك إلى المسيحيين مواطنيھم يستميلوا أن استطاعتھم جھد
 إل�ى كسوقھم شنيعة بميتات قبورھم إلى وساقوھم عليھم فھجموا، يفلحوا فلم

   ھذه وتكررت، أمIكھم على واستولوا، روما مIعب في الوحوش
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 ثIث��ة م��دة الروماني��ة المملك��ة أنح��اء ك��ل ف��ي آخ��ر إل��ى ح��ين م��ن الك��وارث
   .قرون

، ش�رقاً  لعج�ما خل�يج إلى غرباً  اسكتلندا من تمتد كانت المملكة وھذه
 وآس���يا وس���وريا وفلس���طين ومص���ر أفريقي���ا ش���مال عل���ى أعIمھ���ا رافع���ة

 والبرتغ�ال وأس�بانيا والنمس�ا وألماني�ا وفرنس�ا أوروب�ا ف�ي وتركي�ا الصغرى
 فم�ا المل�ك وض�خامة العظم�ة م�ن الح�د ھ�ذا إل�ى بلغ�ت أنھا ومع. وبريطانيا
 أمام ثبتت التي المسيحية الكنيسة أساس تزعزع أن سلطانھا بكل استطاعت
 وحق��Qت، يحميھ��ا ك��ان الق��دير ذراع �ن، الراس��ي كالجب��ل الرھيب��ة ھجماتھ��ا

ْخَرةِ  ھِذهِ  َعلَى":  المسيح نبوة عليھا Qلَ�نْ  الَجِح�يمِ  َوأَْب�َوابُ ، َكِنيَس�ِتي أَْبِني الص 
 امت�دت فإنھ�ا تتزع�زع ل�م كونھ�ا ع�ن وفض�Iً ) ١٨: ١٦ مت( "َعلَْيَھا َتْقَوى

 م�ن كثي�ر ف�ي ا�وث�ان معابد تحولت أن إلى، البIيا ھذه وسط في وأزھرت
 ولطفھ��م بص��برھم غلب��وا النص��ارى أن وم��ع. مس��يحية كن��ائس إل��ى الجھ��ات

 ف��ي يرفع��وا ول��م مض��طھديھم يق��اوموا ل��م أنھ��م إ#، ط��ائفتھم عظم��ت حت��ى
ً  وجوھھم  حتى، � والتسليم الصبر سIح سوى، دفاعاً  و# ھجوماً  # سIحا

  .هعند من الفرج يأتيھم
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 ل�م ولكن�ه، المسيحية قسطنطين الملك اعتنق للميIد ٣١٤ سنة وفي
 م��ن المس��يحيون نج��ا وحينئ��ذ، الت��اريخ ذل��ك م��ن كثي��رة س��نين بع��د إ# يتعم��د

ي�ن وق�د. الحاكمة الھيئة لدى منزلتھم علت بل، ا#ضطھاد Qم�ن لكثي�ر ھ�ذا ز 
 ف�أدخلوا، يمتعل� و# تجدي�د و# توب�ة بدون أفواجاً  أفواجاً  يتنصروا أن الناس
 ف�ي اNھم�ال روح النص�ارى ف�ي ودبQ ، وثنية كثيرة آراء الكنيسة إلى معھم

 محب�تھم وفت�رت، القديس�ين إك�رام إل�ى وانحرف�وا، المقدس�ة ا�س�فار مطالعة
 والرس��وم الطق��وس ف��ي تتمي��ز المس��يحية العب��ادة وأخ��ذت، ل��بعض بعض��ھم

 س��وق وراج��ت، ا�ول��ى ونقاوتھ��ا روحانيتھ��ا م��ن الكثي��ر وفق��دت، الكنائس��ية
ً  بعضھم النصارى أولئك يحب أن وعوض، البدع وكثرت الرياء  كما بعضا

 حت�ى، التافھ�ة المواض�يع ف�ي ويتب�احثون يتج�ادلون أخ�ذوا اNنجيل أوصاھم
لت Qف�ي م�نھم جمھ�ور فانح�در. بعض�اً  بعضھم يضطھدوا أن نفوسھم لھم سو 
�د الخطية وھدة Qوھيج�ت، ماثي�لوالت والقديس�ين الع�ذراء لم�ريم آخ�رون وتعب 
 �ج��ل اليھ��ود عل��ى س��لط كم��ا أن��ه حت��ى، H غض��ب عل��يھم ا�عم��ال ھ��ذه

 عل�ى سلط ھكذا، والرومان واليونان وأشور بابل ملوك وعصيانھم تمردھم
 ٢٠: ٩ رؤ( الش��رق ب��Iد ف��ي خصوص��اً  الع��رب ت��أديبھم �ج��ل النص��ارى

   الكنائس من فكثير اaن وأما) ٢١و
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 ا�س�فار تطالع وأقبلت، والتماثيل الصور عبادة ورفضت استنارت الشرقية
 م�نھم طائف�ة وقام�ت، الق�دس ال�روح إرش�اد حس�ب بموجبھ�ا وتسير المقدسة
 اخ���تIف عل���ى المس���يحيين إن نق���ول وأخي���راً ، للمس���لمين باNنجي���ل تك���رز

 ويتكل��ون، H كلم��ة بالمس��يح ويعتق��دون، المق��دس بالكت��اب يؤمن��ون م��ذاھبھم
 إل�ه H فلي�رتض. الع�الم خطاي�ا �ج�ل لصليبا على قدمھا التي كفارته على
 الخIص ھذا في معنا يشتركوا حتى الكرام القراء أذھان ينير أن رحمة كل

ً  المقدم المجيد   . الحي يسوع بالمسيح أجمع للعالم مجانا
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 بحث بإخIص في دعوى أن دين اNسIم دين H ا�بدي
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  إيضاح سبب البحثفي 

  
منذ سنين كثيرة : اسمح لي أيھا القارئ الكريم أن أقص عليك حادثة

ت�اجر مس�يحي يحم�ل ب�ين يدي�ه ) من أمھ�ات م�دن الف�رس(سافر إلى شيراز 
تجارة # يقدر ثمنھا أ# وھي نسخ من كIم H أي كتاب أھ�ل الكت�اب ال�ذي 

وم��ن العجي��ب أن��ه حالم��ا اطل��ع . تق��دميش��ھد ل��ه الق��رآن كم��ا ش��رحنا ف��ي م��ا 
ا�ھالي على تجارته أثار عليه المشائخ زمرة م�ن الرع�اع فأوس�عوه ض�رباً 
ومزق��وا كتب��ه وداس��وھا با�ق��دام وأخرج��وا الرج��ل خ��ارج المدين��ة وتھ��ددوه 
بالقتل إن عاد بمثل ھذه الكتب، لقد عملوا به م�ا عمل�ه الكرام�ون ف�ي العبي�د 

فكي�ف والحال�ة ) ٤٤-٣٣: ٢١م�ت (ا بثم�ر الك�رم الذين أوفدھم سيدھم ليأتو
ِ َوَم�ا أُْن�ِزَل إِلَْيَن�ا َوَم�ا أُْن�ِزَل إِلَ�ى "ھذه يقولون بم�لء أف�واھھم قُولُ�وا  Qا ِب�ا�� Qآَمن

إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْس�َحاَق َوَيْعقُ�وَب َواْ�َْس�َباِط َوَم�ا أُوِت�َي ُموَس�ى َوِعيَس�ى 
بِ  Qي[وَن ِمْن َوَما أُوِتَي الن  
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ُق َبْيَن أََح�ٍد ِم�ْنُھْم َوَنْح�ُن لَ�ُه ُمْس�لُِمونَ  jِھْم َ# ُنَفر j١٣٦: ٢س�ورة البق�رة ( "َرب (
وم��ن جمل��ة ال��ذين ش��اھدوا ھ��ذه الحادث��ة ص��بي م��ن أھ��ل تل��ك ال��بIد فأخ��ذه 
العجب والحيرة من أولئك المشايخ ال�ذين حرض�وا عل�ى إت�Iف كت�ب يق�ول 

د H وأن�ه مص�دق لھ�ا ومھ�يمن عليھ�ا ولم�ا فك�ر القرآن أنھ�ا منزل�ة م�ن عن�
لحظة قال في نفسه لعلھا تشتمل على أمور يخشى منھا ساداتنا العلماء على 
ثبات الق�رآن وأقل�ق ھ�ذا الفك�ر بال�ه إذ ك�ان متمس�كاً بأذي�ال دين�ه واجتھ�د أن 

وحدث أنه لم�ا ش�ب ص�مم أن . يتخلص من ھذا الفكر ويريح قلبه من العناء
ينات التي تؤيد اNسIم ليستريح من الشكوك التي أزعجته حيناً يقف على الب

وكان على مقربة من شيراز يس�كن ع�الم ح�از ش�ھرة كبي�رة ف�ي . من الدھر
حرصه على مناسك دينه مثل إقامة الصIة وتIوة القرآن وصيام رمض�ان 
ال��خ ف��أتى إلي��ه ص��احبنا ابتغ��اء ا#س��تفادة من��ه والوق��وف عل��ى جلي��ة ا�م��ر 

وبع�د عب�ارات اNك�رام ق�ال ل�ه . ا في نفسه من الش�كوك خوف�اً من�هوأخفى م
إنن�ي ي�ا م��و#ي قابل�ت ب�ا�مس يھودي��اً واجتھ�دت أن أب�رھن ل��ه ص�حة دي��ن 
اNسIم �جتذبه إليه فسمع لي كل ما قلته Nثبات رسالة نبينا ولم يقتنع فھ�ل 

لع��الم فالتف��ت إلي�ه ا: يتك�رم م�و#ي بس��رد الب�راھين الت��ي يج�ب أن أقولھ��ا ل�ه
  عابساً وقال ا�رجح عندي أنك كافر فخاف الغIم وسافر إلى 
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وحالما تيسر له ا�م�ر اس�تعار نس�خة م�ن اNنجي�ل وقرأھ�ا بتأم�ل ، بومباي 
. رجاء أن يعثر على الشيء الذي أزعج المشائخ حتى حرضوا عل�ى إتIف�ه

المرء ُيقال أن أشد التعذيب وقعاً على النفس بعد تبكيت الضمير ھو ارتياب 
في الدين الذي نشأ فيه، فضIً عن كون الشك يضعف عزيم�ة اNنس�ان ع�ن 
تأدية الواجب ويخيب رجاءه ف�ي الحي�اة ا�خ�رى ويعرض�ه لتج�ارب إبل�يس 
إ# أن H س��بحانه وتع��الى س��مح أن تختل��ف ا�دي��ان وتتض��اد حت��ى يتزك��ى 

لي المفكرون طIب الحقيقة ويظھ�ر الح�ريص م�ن المتھ�اون فالواح�د # يب�ا
واaخر يحصر فكره في الموضوع باحثاً عن ا�دل�ة الت�ي تؤي�د دين�ه ول�و# 

 ًIوم�ن . ا#ھتمام بالسؤال والبحث ما غير أحد دينه سواء أكان حق�اً أو ب�اط
ھنا تظھر ضرورة فحص أركان الدين والوقوف على صحيحه م�ن فاس�ده، 

ل��ب والض��مانة الوحي��دة للس��Iمة م��ن الض��Iلة ف��ي البح��ث ھ��و أن يبح��ث طا
الحقيقة بروح التواضع واNخIص ج�اداً ف�ي طل�ب مرض�اة H مب�تھIً إلي�ه 
أن يمده بھدايته بنور من السماء ليعرف الحق من الباطل ويس�لك ف�ي الح�ق 

فإذا كان من بع�د البح�ث بھ�ذه الكيفي�ة يظھ�ر ل�ك أن دين�ك ح�ق . كبني النور
ج�ل توفيق�ه ل�ك تنتفي من قلبك الشكوك إلى ا�ب�د وتف�يض نفس�ك حم�داً � �

  بالھدى ثم تقبل إلى بني جنسك ترشدھم بما فتح H عليك شارحاً لھم 
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ولكن إذا اتض�ح ل�ك بع�د التأم�ل أن دين�ك باط�ل والش�كوك . طريق الخIص
التي خالج�ت قلب�ك مبني�ة عل�ى ب�راھين مثبت�ة فم�ا أج�دى ب�ك أن تط�رح م�ن 

ض�وان H وراء ظھ�رك ھ�ذا ال�دين الباط�ل وتج�ّد ف�ي طل�ب الح�ق لتف�وز بر
وعلى كل حال فI ضرر من البحث ب�إخIص وت�دقيق ف�ي . والحياة ا�بدية

أصول اNيمان وإنما الضرر ھو أنه إذا فطن الباحث إلى موضع الخلل ف�ي 
نع��م إن ف��ي ھ��ذا . دين��ه # يق��وى عل��ى عواطف��ه فيخ��دع نفس��ه ويتع��امى عن��ه

لكف�ر ويم�وت الطامة الكبرى إذ تتوالى عليه الشكوك ويقع أخيراً في شرك ا
بI إله وبI رجاء فما أحسن البحث بإخIص وجد كما ف�ي المث�ل المش�ھور 

  .من طلب شيئاً وجّد وجد ومن قرع باباً ولّج ولج
فھلم��وا بن��ا معاش��ر اNس��Iم نبح��ث مع��اً ناب��ذين التعص��ب جانب��اً ف��ي 
ا�ص��ول المبن��ي عليھ��ا دي��نكم ونعرض��ه عل��ى القاع��دة الت��ي ق��دمناھا ف��ي 

  .ين من كتابنا وعرضنا عليھا الديانة المسيحيةالجزئيين ا�ول
فنقول أن ال�ركن ا�ول ال�ذي ُبن�ي علي�ه اNس�Iم ھ�و الش�ھادتان أم�ا 
الش��ھادة ا�ول��ى فمقبول��ة عن���د اليھ��ود والمس��يحيين كم���ا ھ��ي مقبول��ة عن���د 
المسلمين أنفسھم وھي # إله إ# H وق�د ش�رحنا ھ�ذه الكلم�ة ف�ي كتابن�ا وأن 

H ووحدانيته كثيرة ووردت في ا�دلة على وجود   
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كتب متعددة عدا عن إمكانية ا#ستد#ل عليھا من الخليقة، وعليه ف�I حاج�ة 
H س�بحانه ع�ز وج�ل ق�د . بنا إلى مزاولة البحث في م�ا نح�ن متفق�ون علي�ه

أقام الدليل على وجوده ووحدته في كل ورقة نبات وزھرة بل في ضمائرنا 
كون والحقيقة أن�ه توج�د أل�وف م�ن ا�دل�ة عل�ى ووجداننا وفي وحدة نظام ال

  .صحة الشھادة ا�ولى
أما الشھادة الثانية أ# وھي أن محمداً رسول H فعليھ�ا م�دار بحثن�ا 
فما ھي ا�دلة يا ترى على صحة رسالة محمد؟ أشار إخواننا المسلمون إلى 

  : جملة أدلة أھمھا ما يأتي
  ھد الجديد تنبأت عنه،قالوا أن أسفار العھد القديم والع )١(
ق��الوا أن لغ��ة الق��رآن وتعاليم��ه ل��يس ل��ه نظي��ر ف��ي ك��ل الكت��ب  )٢(

  وعليه فالقرآن بمفرده ھو الدليل ا�عظم على صدق دعوى محمد،
  آيات محمد ومعجزاته كختم H على رسالته، )٣(
  حياته وأخIقه برھان على أنه خاتم ا�نبياء وسيد المرسلين، )٤(
  .دينه برھان على أن H أرسله بالكتاب النھائي سرعة انتشار )٥(

نقول أن ھذه البراھين # شك أنھا تستحق ا#عتب�ار وتثب�ت رس�الته 
فقط إذا كانت حقيقة ولھذا ينبغي للعاقل قبل أن يعتنق ھذا ال�دين أن يفح�ص 

  البراھين المذكورة فحصاً دقيقاً كما ينقد التاجر الدراھم 
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وص�دق م�ن ق�ال . I يقع في شرك محتال ذي دھ�اءالتي يبيع بھا بضائعه لئ
أن سعادة المرء في دنياه وأخراه متوقف�ة عل�ى نف�اذ عزيمت�ه ف�ي م�ا يخت�اره 

واaن اخت��ر ش��يئاً م��ن ش��يئين أم��ا أن ت��ؤمن أن المس��يح ھ��و مخل��ص . لنفس��ه
قد أتينا بھذا التخيير # من باب التحام�ل عل�ى . العالم أو المخلص ھو محمد

شيع للنصرانية بل م�ن ب�اب مقارن�ة الش�يء بنظي�ره والبح�ث اNسIم و# الت
 ًIة في ما ھو أقوم سبيIلكل م�ن المس�لمين والنص�ارى .  بعناية وحذر وص

مصلحة في ھ�ذا البح�ث الھ�ام ف�إن أخلص�وا جميع�اً لوج�ه H كان�ت النتيج�ة 
خي��راً �ن الح��ق # يظ��ل محتجب��اً وقت��اً ط��ويIً و# ب��د أن يظھ��ر يوم��اً م��ا 

  .عند الظھيرة كالشمس
وھذا ما عزمنا على بيانه ف�ي الفص�ول اaتي�ة ص�ادقين ف�ي المحب�ة 

ب�اذلين الجھ�د أن نمح�ص كتاباتن�ا ) ١٥: ٤أف (كما يج�ب عل�ى المس�يحيين 
من كل ما يجرح مشاعر إخواننا الذين يبحثون على الحقيقة بإخIص وج�د 

لمحب�ة بأن نجتنب كل عبارة بل كل كلمة # تنطب�ق عل�ى ن�اموس اللط�ف وا
فإذا زل قلمنا وكبتن�ا ش�يئاً يش�تم من�ه رائح�ة التعص�ب فنرج�و المع�ذرة س�لفاً 
�ن نيتن���ا حس���نة إذ لس���نا نري���د س���وى الفائ���دة Nخوانن���ا كم���ا نري���د �نفس���نا 

  .واNنسان مھما احترس # يسلم من الزلل ومن شيم الكرام الصفح
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  ھل تنبأ الكتاب المقدس عن محمد؟

مجيء المسيح سبق اNنباء به في أسفار العھد القديم ف�ي # شك أن 
ف�إن فرض�نا أن H قص�د . مواضع كثيرة تفوق الحصر وذلك من المسلم ب�ه

أن يبع�ث إل��ى الع��الم رس��و#ً آخ��ر أعظ�م بكثي��ر م��ن المس��يح # ب��د أن يس��بق 
اNنباء عنه # في أسفار العھد القديم فقط بل وفي الجديد أيضاً، وعليه يل�زم 

بيعة الحال أن يبحث إخواننا المس�لمون ف�ي أس�فار العھ�دين ع�ن النب�وات بط
ث��م إن ك��ان محم��د خ��اتم ا�نبي��اء وس��يد . الت��ي تؤي��د دع��وة مؤس��س دي��نھم

المرس��لين وم��ن أجل��ه خل��ق H الع��المين فيك��ون م��ن العج��ب العج��اب أن # 
لمسلمون تتقدمه النبوات لتوجيه ا�نظار إليه وا#نقياد �وامره ولما لم يقدر ا

أن ينك���روا ض���رورة ذل���ك اض���طروا أن ينتحل���وا م���ن الكت���اب نب���وات ع���ن 
رسولھم وادعوا أن�ه ك�ان يوج�د نب�وات أخ�رى أكث�ر م�ن ھ�ذه ح�ذفھا اليھ�ود 

  .والنصارى
وأم��ا دع��واھم بوق��وع الح��ذف والتحري��ف ف��ي الكت��اب المق��دس فق��د 
 دحض��ناھا بال��دليل الس��اطع والبرھ��ان الق��اطع ف��ي الب��اب ا�ول وأثبتن��ا أن

  الكتاب المقدس المتداول اليوم بين أيدينا ھو عين الكتاب الذي كان 
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موج��وداً ف��ي عص��ر محم��د وقب��ل عص��ره بق��رون كثي��رة ول��م تمسس��ه ي��د 
المفسدين # قبل محمد و# بعده إذاً # حاجة بنا إلى بينان تزييف م�ا ادع�وه 

وأم��ا إذا ك��ان يوج��د ف��ي الكت��اب حقيق��ة نب��وات تش��ير إل��ى . بھ��ذا الخص��وص
حم��د فيج��ب عل��ى ك��ل مس��يحي أن يلت��زم بھ��ا وي��ؤمن بخ��اتم ا�نبي��اء وھ��و م

مطم��ئن ول��يس �ح��د من��ا حج��ة إذا اعت��ذر ع��ن تل��ك النب��وات ب��أن المس��لمين 
زادوھ��ا عل��ى الكت��اب ي��وم ك��ان لھ��م الس��لطة عل��ى النص��ارى ف��ي كثي��ر م��ن 
البلدان ولكن إن ثبت أنه # يوجد في كتابنا أية نبوة عن محمد فI يكون من 

جاعة وحي��رة الفك��ر أن يعتص��موا بال��دعوى ا�ول��ى وق��د تب��ين فس��ادھا الش��
  .كقولھم أنه كان في كتابھم نبوات عن محمد ونحن أھل الكتاب حذفناھا الخ

على أن مجرد احتجاجھم بكتابنا على رسالة نب�يھم دلي�ل عل�ى أنھ�م 
معترفون أو#ً بأنه موحى به من H وثاني�اً أن�ه غي�ر مح�رف ب�ل ب�اق عل�ى 

ه وإ# فما الداعي الذي يحملھم على ا#حتجاج بكتاب يعلمون أنه تأليف أصل
الناس؟ فإذا اعترف المسلمون حقيقية بالمق�دمتين الم�ذكورتين يك�ون البح�ث 
حينئذ في اaيات التي زعموا أنھ�ا تش�ير إل�ى نب�يھم بحث�اً مثم�راً ولذي�ذاً وإ# 

م واط�Iع و# يس�عھم ولسنا ننكر أن كثيراً منھم ذوو عل�. كان البحث عقيماً 
  إنكار القضيتين السابقتين أي أن الكتاب 
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المقدس موحى به وأنه باق على أصله غير إننا نرجو من حضرات الق�راء 
الكرام أن يعترفوا بصحة البراھين الت�ي بس�طناھا ف�ي الب�اب ا�ول والث�اني 

  .من ھذا الكتاب وأنھا تثبت سIمة الكتاب المقدس
حق أن نفسر آية ف�ي الكت�اب بآي�ة أخ�رى وك�ل ومن المسلم أن لنا ال

مطلع خبير يعلم أن التفسير بھذه الكيفية قرين الصواب Nزالة ما عساه يرد 
في الكتاب من المعضIت وم�ا يعت�رض ب�ه علي�ه م�ن وج�وه المن�اظرة كم�ا 
ھي الحالة في أي كتاب آخر �ن اaيات الغامضة يج�ب أن تش�رح باaي�ات 

س�ياق الك�Iم، مث�ال ذل�ك إن كان�ت آي�ة مت�أخرة الظاھرة حس�ب موقعھ�ا ف�ي 
تشرح آية متقدمة عليھا فI يجوز لعالم فاضل خال من التعصب أن يرفض 
الشرح الكتابي ويلج�أ إل�ى تفس�ير غري�ب # يتف�ق م�ع س�ياق الك�Iم و# م�ن 

وبھذه الكيفية الت�ي يزكيھ�ا . اaيات الصريحة الواردة في المواضع ا�خرى
إلى فحص اaيات التي أوردھا إخواننا المس�لمون م�ن  كل عالم فاضل نتقدم

  .الكتاب المقدس Nثبات نبوة محمد ونبدأ بآيات العھد القديم
ي��دك عل��ى قف��ا . يھ��وذا إي��اك يحم��د اخوت��ك"  )١٠: ٤٩ت��ك ( )١(

. م�ن فريس�ة ص�عدت ي�ا ابن�ي. يھ�وذا ج�رو أس�د. أعدائك يسجد لك بنو أبيك
يزول قضيب من يھوذا ومش�ترع # . من ينھضه. جثا وربض كاسد وكلبوة

زعم�وا أن  ".من بين رجليه حت�ى ي�اتي ش�يلون ول�ه يك�ون خض�وع ش�عوب
مش�تقة  ٨ھذه اaية تشير إلى نب�وة محم�د وخصوص�اً �ن كلم�ة يھ�وذا ع�دد 

في ا�صل العبراني من الفعل حمد كما اشتق اسم محمد وھذا ال�زعم باط�ل 
  �نه ظاھر من القرينة 
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شأنه النبوة يولد من ذرية يھوذا وظاھر أن محم�داً # أن شيلون المقولة في 
ھو من ذرية يھوذا و# ھو م�ن ذري�ة إس�رائيل ب�ل م�ن قبيل�ة ق�ريش وش�تان 

وعدا ذلك فإن قض�يب المل�ك زال م�ن ا�م�ة . بين قريش وبين بني إسرائيل
اليھودية قبل و#دة محمد بأكثر من خمسمائة وخمسين سنة واaية تقول أنه 

يأتي شيلون ال�خ وعلي�ه فاaي�ة الم�ذكورة # تش�ير إل�ى محم�د  # يزول حتى
وق���د اتف���ق مفس���رو اليھ���ود أن كلم���ة ش���يلون م���ن ألق���اب المس���يح وك���ذلك 
السامريون فھي تشير إلى المسيح �نه ھو ال�ذي ُول�د م�ن س�بط يھ�وذا وإي�اه 

  .أطاعت الشعوب
قالوا أن النبي الموعود به ھنا # يكون من  ١٨و ١٥: ١٨تث  )٢(

ل�م ت�رد ف�ي الترجم�ة الس�بعينية و# ف�ي " من وس�طك"وعبارة إسرائيل  بني
م�ن "قي�ل ب�ل ) ٢٢:٣أع (أسفار موسى عند السامريين و# ھ�ي وردت ف�ي 

وق��الوا ل��م يق��م نب��ي ) ١٨م��ع  ٩: ٢٥قاب��ل ت��ك (أي اNس��ماعليين  "أخوت��ك
وأن محم�داً كموس�ى ) ١٠: ٣٤ت�ث (كموسى في إس�رائيل ب�دليل ھ�ذه اaي�ة 

وه كIھما نشئا ف�ي بي�وت أع�دائھما وكIھم�ا ظھ�را ب�ين عب�دة في جملة وج
ا�صنام وكل منھما رفض�ه قوم�ه أو#ً ث�م ع�ادوا فقبل�وه وا#ثن�ان ھرب�ا م�ن 
وجه أعدائھما أما موسى فھرب إلى م�ديان وأم�ا محم�د فھ�اجر إل�ى المدين�ة 

  وكل منھما نزل إلى وأسما الموضوعين بمعنى واحد 
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اء وعمل المعجزات وساعد أتباعه من بعد موته ساحة القتال وحارب ا�عد
ورداً عل��يھم نق��ول أن اaي��ة . عل��ى ام��تIك فلس��طين ھ��ذا م��ا قال��ه المس��لمون

تفيد أنه لم يقم نبي كموسى في إسرائيل إلى الوقت  ١٠: ٣٤الواردة في تث 
الذي كتب فيه ھذا السفر وكلمة بعد تفي�د أن بن�ي إس�رائيل توقع�وا أن يك�ون 

فھ�ي واردة  ١٥ من الخارج وأما عبارة من وسطك في الع�دد النبي منھم #
  .في النسخ العبرية

وم��ع ذل��ك ف��المعنى بھ��ا وب��دونھا ظ��اھر، # ننك��ر أن إس��ماعيل أخ 
Nسحاق من أبيه إ# أنن�ا نق�ول إذا ص�ح بن�اء عل�ى ھ�ذه القراب�ة اعتب�ار بن�ي 

يل ا#ثنا إسماعيل وبني إسرائيل أخوة فكم با�ولى كثيراً يكون أسباط إسرائ
عش��ر أخ��وة بعض��ھم ل��بعض وق��د ورد مث��ل ذل��ك ف��ي الق��رآن انظ��ر س��ورة 

حيث يعتبر شعيباً أخاً لمدين وعدا ذلك فق�د كث�ر ف�ي س�فر  ٨٤ا�عراف آية 
: ٣انظ�ر (التثنية عينه اعتبار البعض من اNسرائيليين أخوة للبعض اaخ�ر 

ه ا�رض وأمرتكم في ذل�ك الوق�ت ق�ائI ال�رب إلھك�م ق�د أعط�اكم ھ�ذ") ١٨
. "متج��ردين تعب��رون أم��ام اخ��وتكم بن��ي إس��رائيل ك��ل ذوي ب��أس. لتمتلكوھ��ا

إن كان فيك فقير أحد من اخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي " ٧: ١٥و
: ١٧و "يعطيك الرب إلھك فI تقّس قلبك و# تقبض ي�دك ع�ن أخي�ك الفقي�ر

ت��ك م��ن وس��ط اخو. فان��ك تجع��ل علي��ك ملك��ا ال��ذي يخت��اره ال��رب إلھ��ك" ١٥
. "# يحل لك أن تجعل عليك رجI أجنبيا ليس ھ�و أخ�اك. تجعل عليك ملكا

# تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا م�ن اخوت�ك أو م�ن الغرب�اء ال�ذين " ١٤: ٢٤و
وردت عب�ارة نظي�ر اaي�ة  ١٥: ١٧وف�ي إص�حاح . "في أرضك في أبواب�ك

المطروح��ة عل��ى بس��اط البح��ث بخص��وص الرج��ل ال��ذي يج��ب أن يتوج��وه 
فإنك تجعل عليك ملكاً الذي يختاره "كاً حيث يقول خطاباً Nسرائيل عليھم مل

الرب إلھك، من وسط أخوتك تجعل عليك ملكاً # يحل ل�ك أن تجع�ل علي�ك 
  رجIً أجبنياً ليس ھو 
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إن أكثر ممالك أوروبا إن ل�م نق�ل كلھ�ا محكوم�ة بع�ائIت أجنبي�ة أو  "أخاك
أول ت��اريخھم إل��ى نھايت��ه ل��م  كان��ت أجنبي��ة يوم��اً م��ا أم��ا بن��و إس��رائيل فم��ن

ول�و ك�ان اس�تد#ل المس�لمين بآي�ة البح�ث . يتوجوا رج�Iً أجنبي�اً ملك�اً عل�يھم
استد##ً صحيحاً لوجب على بني إسرائيل كلما احتاجوا إلى ملك أن يذھبوا 
إلى اNسماعليين ويختاروا منھم إ# أنھم لم يفعلوا مثل ھ�ذا الفع�ل ب�ل ك�انوا 

ي��نھم وھ��م أعل��م م��ن غي��رھم بلغ��تھم ويعرف��وا التفس��ير يعين��ون مل��وكھم م��ن ب
  .الحقيقي لعبارة من أخوتك

وَمن ِمن المس�لمين الي�وم إذا قي�ل ل�ه أن يس�تدعي أح�د أخوت�ه ليتقل�د 
منص��باً عالي��اً يفھ��م م��ن ذل��ك أن يس��تثني أعض��اء عائلت��ه ويبح��ث ع��ن رج��ل 
غري��ب تجمع��ه مع��ي رابط��ة الج��دود ا�ق��دمين؟ وبخ��Iف ذل��ك فق��د ورد ف��ي 

لتوراة نصوص صريحة تحذر بني إسرائيل أن # يقبلوا أي نبي من ذري�ة ا
: ٢١و ٢١-١٨: ١٧تك (إسماعيل �ن عھد H كان مع إسحاق # إسماعيل 

و# يأخذك العجب إذا قلت لك أن القرآن نفس�ه يؤي�د رأي الت�وراة ) ١٢-١٠
ي من ھذه الحيثية �نه يصرح في مواض�ع كثي�رة أن النب�وة موكول�ة إل�ى بن�

َوَوَھْبَن�ا لَ�ُه إِْس�َحاَق ")٢٧: ٢٩سورة العنكبوت (إسرائيل ومن ذلك قوله في 
��َوَة َواْلِكَت��اَب ال��خ وقول��ه َولََق��ْد آَتْيَن��ا َبِن��ي  ُ◌ب[ ِت��ِه الن[ Qي jوَيْعقُ��وَب َوَجَعْلَن��ا ِف��ي ُذر

َوةَ  ب[   إِْسَراِئيَل اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالن[
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 jي Qْلَناُھْم َعلَى اْلَعالَِمينَ َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الط Q١٦: ٤٥سورة الجاثية ( "َباِت َوَفض.(  
وُيقال خIف ما تقدم أن النبي المنتظر في آية البحث موعود به أن 
يرسل لبني إسرائيل وأما محمد فأعلن رس�الته ب�ين الع�رب ال�ذين م�نھم ول�د 

لبح�ث ب�ين وأما من جھة وجوه المشابھة المش�ار إليھ�ا ف�ي آي�ة ا. وبينھم نشأ
: ٣٤موسى والنبي المنتظ�ر أن يق�وم م�ن بن�ي إس�رائيل فمش�روحة ف�ي ت�ث 

وتنحصر في نقطتين ا�ول�ى معرف�ة H وجھ�اً لوج�ه عن�د ك�ل م�ن  ١٢-١٠
أما عن النقطة ا�ولى فنقول . النبيين والثانية المعجزات العظيمة لكل منھما

رفن�اك ح�ق أنھا ليست متوفرة في محمد �ن�ه ق�ال ف�ي ح�ديث مش�ھور م�ا ع
معرفتك وأما عن النقطة الثانية فليست متوفرة فيه أيضاً بدليل الق�رآن نفس�ه 
فإنه يشھد في مواض�ع كثي�رة أن�ه ل�م ي�أت بمعج�زة واح�دة وعل�ى ذل�ك قول�ه 

َب ِبَھا اQ�َْولُوَن الخ" Qأَْن َكذ Q#َِياِت إaْس�راء ( "َوَما َمَنَعَنا أَْن ُنْرِسَل ِباNسورة ا
َوَقاَل الQِذيَن َ# َيْعلَُموَن "ر تفسير البيضاوي وابن عباس وقوله انظ) ٥٩: ١٧

ُ أَْو َتأِْتيَنا آَيةٌ  QH ُمَناjِزَل "وقوله) ١١٨: ٢سورة البقرة (" لَْوَ# ُيَكل َوَقالُوا لَْوَ# ن[
: ٧وسورة ا�عراف  ١٠٩و ٥٧و ٣٧: ٦سورة ا�نعام (" َعلَْيِه آَيٌة ِمْن َربjهِ 

ھات��ان ) ٥٠: ٢٩والعنكب�وت  ٢٩و ٨: ١٣والرع��د  ٢٠: ١٠س وي�ون ٢٠٢
ھم��ا نقطت��ا الش��به المقص��ودتان ف��ي الت��وراة وأم��ا وج��وه الش��به الكثي��رة الت��ي 

  عددھا إخواننا 
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المسلمون بين موسى وبين محم�د فكثي�ر منھ�ا مت�وفرة عن�د مس�يلمة الك�ذاب 
  وعند ماني الفارسي فھل يكونان نبيين؟

سه فس�ر ف�ي اNنجي�ل م�ا أنب�أ ب�ه ف�ي الت�وراة ونقول أخيراً أن H نف
 ١٩و ١٥: ١٨قاب�ل ت�ث (وأظھر أن النبي الموعود به ھو المسيح # محمد 

يق�يم ل�ك ال�رب إلھ�ك " )٣٥:٩ول�و   ٧:٩وم�ر  ٥: ١٧له تسمعون مع م�ت 
وفيما ھو ي�تكلم إذا س�حابة "،" له تسمعون. نبيا من وسطك من اخوتك مثلي

ة ق��ائI ھ��ذا ھ��و ابن��ي الحبي��ب ال��ذي ب��ه ني��رة ظلل��تھم وص��وت م��ن الس��حاب
ثم أن المسيح ذاته طبق ھذه النبوة وغيرھا من نبوات  ."له اسمعوا. سررت

: ٢٨و ٤: ٢٦و ١٨: ٢٢و ٣: ١٢انظ�ر ت�ك  ٤٦: ٥يو (التوراة على نفسه 
#نكم لو كن�تم تص�دقون موس�ى لكن�تم تص�دقونني �ن�ه " ٤٦: ٥يوحنا ) ١٤

: ١مت (يھوذا وبالتالي من بني إسرائيل  أو#ً �نه من نسل ."ھو كتب عني
وص��رف معظ��م حيات��ه ب��ين اليھ��ود ) ١٤: ٧وع��ب  ٣٨-٢٣: ٣ول��و  ١٦-١

ول�و  ٦: ١٠م�ت (وإليھم أرسل رسله أو#ً ولم يرسلھم إلى ا�م�م إ# أخي�راً 
وھذا تصريح ب�أن آي�ة ) ٢٦و ٢٥: ٣وفي أع  ٢٠-١٨: ٢٨ومت  ٤٧: ٢٤

  .البحث تشير إلى المسيح
. ُھْم أََغاُروِني ِبَما لَْيَس إِلھاً، أََغاُظوِني ِبأََباِطيلِِھمْ " ٢١: ٣٢تث  )٣(

ٍة أُِغيُظُھمْ  Qٍة َغِبي Qقالوا أن ا�مة الغبية المشار  "َفأََنا أُِغيُرُھْم ِبَما لَْيَس َشْعباً، ِبأُم
إليھا ھن�ا أم�ة الع�رب الت�ي أرس�ل منھ�ا محم�د حي�ث # يمك�ن أن تك�ون أم�ة 

إليھا بولس وبقية رسل المسيح �ن أم�ة اليون�ان ل�م تك�ن  اليونان التي أرسل
  .غبية بل كانت أھل حكمة وعلم

  ورداً على ذلك نقول ھذه النبوة # تشير إلى نبي و# إلى رسول 
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بل إلى أن H سيغير ا�مة اليھودية بأن يدعو لعبادته ا�مم ا�جنبي�ة يون�ان 
ي�ة المس�يحية وكان�ت وعرب ومصريين وغيرھم وينتظمون في س�لك ا�خو

تلك ا�مم في نظر H أمماً غبية وثنية، وعدا ذلك فإن اNنجي�ل نفس�ه يفس�ر 
ا أَْنُتْم َفِج�ْنٌس ُمْخَت�اٌر، َوَكَھُن�وٌت "ھذه اaية حسبما فسرناه ومن ذلك قوله  Qَوأَم

�ا اaَْن  Qلَ�ْم َتُكوُن�وا َش�ْعباً، َوأَم ًIِذيَن َق�ْب�Qُملُوِك̂ي إلى أن ق�ال ال ِّH َف�أَْنُتْم َش�ْعُب .
ا اaَْن َفَمْرُحوُم�ونَ  Qِذيَن ُكْنُتْم َغْيَر َمْرُحوِميَن، َوأَمQ٢وأف  ١٠و٩ب�ط  ١(" ال :

وأما القول بأن اليونان كانت أمة حكيمة وليست أمة غبية فنجيب ). ١٣-١١
عليه لم تكن حكم�ة اليون�ان الحكم�ة الحقيقي�ة �نھ�م ل�م يكون�وا يعرف�وا اNل�ه 

بj َب�ْدُء اْلِحْكَم�ِة َمَخاَف�ُة "قيقي وورد ف�ي الكت�اب الح Qَرْأُس اْلِحْكَم�ِة َمَخاَف�ُة ال�ر
وِس َفْھ��مٌ  ، َوَمْعِرَف��ُة اْلقُ��د[ jب Qوورد ) ١٠: ٩و ٧: ١وأم  ١٠: ١١١م��ز ( "ال��ر

ِ�َنQ ِحْكَم�َة ھ�َذا "أيضاً أن حكمة العالم غير مرعية عند H وم�ن ذل�ك قول�ه 
َھا َباِطلَةٌ "وقوله . "َجَھالٌَة ِعْنَد Hِّ  اْلَعالَِم ِھيَ  Qب[ َيْعلَُم أَْفَكاَر اْلُحَكَماِء أَن Q١( "الر 

  ).٢٠و ١٩: ٣كو 
ب[ ِم��ْن ِس��يَناَء َوأَْش��َرَق لَُھ��ْم ِم��ْن َس��ِعيَر " ٢: ٣٣ت��ث ) ٤( Qَج��اَء ال��ر

   َوَعْن َيِميِنِه َناُر َشِريَعةٍ َوَتSََْ�َ ِمْن َجَبِل َفاَراَن، َوأََتى ِمْن َرَبَواِت اْلقُْدِس، 
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ب[ ِمْن ِسيَناَء يشير إلى تنزيل الش�ريعة عل�ى موس�ى  قالوا قوله "لَُھمْ  Qَجاَء الر
وقوله َوأَْشَرَق لَُھْم ِمْن َسِعيَر يشير إلى تنزيل اNنجيل على عيسى وأما قوله 

حم��د ب��دليل أنھ��م َوَت��Sََْ�َ ِم��ْن َجَب��ِل َف��اَراَن فيش��ير إل��ى تنزي��ل الق��رآن عل��ى م
زعم��وا أن��ه يوج��د بق��رب مك��ة جب��ل يس��مى ف��اران ورداً عل��ى ذل��ك نق��ول أن 
القرينة ھنا تدل على أن موسى في كIمه عل�ى ھ�ذه المواض�ع ل�م يش�ر إل�ى 
إنجيل و# إلى قرآن بل أراد أن يذكر بني إسرائيل كي�ف أش�ع مج�د H إل�ى 

يناء ونعل��م م��ن مس��افات بعي��دة عن��دما ك��انوا ض��اربين خي��امھم عن��د جب��ل س��
خريطة الجغرافية أن سيناء وسعير وفاران ثIثة جبال متجاورة واقع�ة ف�ي 
شبه جزيرة طور سيناء وجنوب ا�ردن على بعد مئات من ا�ميال من مكة 
ويظھر ص�حة ذل�ك ب�أكثر وض�وح عن�دما نراج�ع المواض�ع الت�ي ذك�ر فيھ�ا 

: ١وت�ث  ٣: ١٣و ١٦: ١٢و ١٢: ١٠وع�د  ٦: ١٤تك (فاران في التوراة 
فض��Iَ عل��ى أن الكلم��ة ھ��ي ال��رب وھ��و اس��م H و#  .)١٨: ١١م��ل  ١و ١

  .يطلق على بشر
قالوا بما أن النبي المشار إليه ف�ي ھ�ذا المزم�ور متقل�د  ٤٥مز ) ٥(

فھ��و محم��د غي��ر أن��ه عن��دنا جواب��ان ك��ل منھم��ا  ٥-٣س��يفاً عل��ى فخ��ذه ع��دد 
ُ إِلَ�ى َدْھ�ِر قول�ه ُكْرِس�ي[  ٦ا�ول نج�ده ف�ي ع�دد . يدحض ھذه الدعوة ّHَ َك َي�ا

�اُر ول�م  Qَھ�ا اْلَجب ُھوِر والخطاب ھنا للذي قيل ل�ه َتَقل�Qْد َس�ْيَفَك َعلَ�ى َفْخ�ِذَك أَي[ الد[
  يدع المسلمون قط أن محمداً إله يصح أن يخاطب بھذا 



 ٣١٤

الخط�اب فاس��تدلوا بص��در اaي�ة وأھمل��وا عجزھ��ا والج�واب الث��اني ورد ف��ي 
أن المزمور المشار إلي�ه خط�اب للمس�يح وأم�ا م�ا ) ٩و ٨: ١عب (اNنجيل 

ورد في ذلك المزمور من حكاية العذارى والحظيات وابن�ة المل�ك الت�ي ف�ي 
خدرھا وعIقتھن بالمخاطب فھو إشارة إلى عروس المس�يح الروحي�ة الت�ي 

وا�عداء في قول�ه َنْبلُ�َك اْلَمْس�ُنوَنُة ِف�ي َقْل�ِب ) ٢: ٢١انظر رؤ (ھي الكنيسة 
َداِء اْلَملِِك إشارة إلى إبليس وجنوده والقوم الذين ق�اوموا المس�يح وإنجيل�ه أَعْ 
  ).٢١-١١: ١٩انظر رؤ (

وجاءت في المزامير نبوات أخرى عن المسيح تشبه ما تق�دم ذك�ره 
ومن المحتم�ل أن المزم�ور ال�ذي تكلمن�ا عن�ه أو#ً  ١١٠و ٧٢و ٢وھي مز 

ث�م جع�ل ھ�ذا ) ١: ٣مل  ١(يشير إلى زواج سليمان الملك من ابنة فرعون 
  .الزواج رمزاً إلى ا#تحاد الروحي بين المسيح وكنيسته

زعم�وا أن ھ�ذا المزم�ور نب�وة ع�ن محم�د وق�الوا أن  ١٤٩مز  )٦(
س�يف ) ٦ع�دد (ھ�ي الق�رآن والس�يف ذو الح�دين ) ١ع�دد (الترنيمة الجديدة 

محم��د وس��يف عل��ي اب��ن أب��ي طال��ب ال��ذي ج��رده لخدم��ة اNس��Iم وق��الوا أن 
ورداً عل�يھم نق�ول أن الق�رآن # يمك�ن أن يك�ون  .ھو محم�د) ٢عدد (لملك ا

الترنيم��ة الجدي��دة �ن الت��رنيم غي��ر مس��تعمل ف��ي العب��ادة اNس��Iمية وك��ذلك 
  السيف ذو الحدين ليس سيف محمد و# علي بدليل أن اaية 



 ٣١٥

تص��رح بأن��ه ل��يس ف��ي ي��دي المل��ك ال��ذي يزعم��ون أن��ه محم��د ب��ل ف��ي ي��د 
قيل عنه في ص�در  ٢ينتقمون به من أعدائھم و الملك في عدد اNسرائيليين 

الرب وھكذا # يمكن أن يقال عن محمد  ٤اaية بأنه الخالق ودعي في عدد 
أنه ملك إسرائيل و# فرح إسرائيل بمحمد �ن سوء معاملته لھ�م أش�ھر م�ن 

  .نار على علم كما سترى معاملته لبني النضير وبني قريظة وغيرھما
م���ن س���فر نش���يد  ١٦: ٥بع���ض المس���لمين أن إص���حاح  ادع��ى )٧(

اNنشاد يشير إلى محمد �ن كلمة محامديم في العب�ري المترجم�ة مش�تھيات 
ورداً عل�ى ذل�ك  .في العربي مشتقة من حمد وھي المادة المشتق منھا محمد

نقول أن الكلم�ة العبراني�ة محام�ديم اس�م نك�رة # معرف�ة ب�دليل أن�ه ج�اء ف�ي 
ت ھذه الكلمة في غير موضع من التوراة بصيغة النكرة صيغة الجمع وورد

ويوئيل  ٤: ٢و ١١و ١٠: ١ومراثي  ٦: ٢٠مل  ١و ١٦و ٦: ٩انظر ھو (
وج��اءت ) ٢٥و ٢١و ١٦: ٢٤ح��زو ١٩: ٣٦أي  ٢و ١١: ٦٤وإش  ٥: ٣

شھوة عينيك وكانت اNشارة إلى زوجة ) ١٦: ٢٤حز (في النصف ا�خير 
ت أيضاً لrشارة إلى بني وبنات عبدة واستعمل) ١٨: ٢٤حز (حزقيال قابل 

فإن صح إسناد كلمة مشتھيات ) ٢٥: ٢٤حز (ا�صنام من جماعة إسرائيل 
  في سفر نشيد اNنشاد إلى محمد �نھا مشتقة 



 ٣١٦

من حمد فيصح أيض�اً أن يس�ند إلي�ه أيض�اً كلم�ة ش�ھوة ھن�ا المش�ار بھ�ا إل�ى 
  . ن حمد كذلكزوجة حزقيال وبني وبنات عبدة ا�صنام �نھا مشتقة م

ثم نقول أن في اللغ�ة العربي�ة كلم�ات كثي�رة مش�تقة م�ن حم�د ولك�ن 
ھذا ا#نشقاق # يجعلھا خصيصة محمد فإن ق�ال أح�د أن محم�داً مش�ار إلي�ه 
في سورة الفاتحة بكلم�ة الحم�د ف�ي قول�ه الحم�د � رب الع�المين �ن الحم�د 

؟ وك��ذلك إن ومحم��داً مش��تقان م��ن م��ادة حم��د فھ��ل يك��ون اس��تد#له ص��حيحاً 
استدل الھندي بأن أحد آلھته المدعو رام قد ذكر في القرآن في سورة الروم 
ف��ي قول��ه غلب��ت ال��روم ب��دليل أن ا#س��مين مش��تقان م��ن م��ادة رام كم��ا ف��ي 
الق���واميس العربي���ة أ# يك���ون اس���تد#له م���دعاة للس���خرية عن���د أھ���ل العل���م 

  والتمييز؟
اباً أَْزَواجَ " ٧: ٢١إش  )٨( Qاَب َحِميرٍ . فُْرَسانٍ  َفَرأَى ُرك Qاَب . ُرك� Qُرك

قالوا أن عبارة رك�اب حمي�ر نب�وة إل�ى المس�يح ال�ذي دخ�ل أورش�ليم  "ِجَمالٍ 
راكباً حماراً وعبارة ركاب جمال نبوة إلى محمد بدليل أنه كان دائماً يركب 
الجمال غير أن سياق الكIم يدل أن # إشارة ھنا إلى المسيح و# إلى محمد 

والعبارات�ان  ٩اNصحاح نبوة إلى سقوط بابل كم�ا يظھ�ر م�ن ع�دد إنما ھذا 
  المشار إليھما أي ركاب الحمير وركاب الجمال 



 ٣١٧

تد#ن على الكيفية التي يتم بھ�ا تبلي�غ ھ�ذا الخب�ر ث�م س�قوط باب�ل عل�ى عھ�د 
  .م.ق ٥١٣و  ٥١٩داريوس سنة 

ظن����وا أنھ����م يج����دون إش����ارة إل����ى محم����د ف����ي  ٤-١: ٤٢إش ) ٩(
ورة في ھذا الموض�ع غي�ر أنن�ا إذا اعتبرن�ا ص�حة م�ا رواه النصوص المذك

عن محمد من أخبار ابن ھش�ام والطب�ري واب�ن ا�ثي�ر والخطي�ب والواق�دي 
وغي��رھم م��ن كتب��ة المس��لمين # يس��عنا أن نص��دق أن الموص��وف بالس��Iم 
والوداعة في اaيات المذكورة ھو النبي المتقل�د بالس�يف وم�ع ذل�ك فق�د ج�اء 

أن الموصوف بالسIم ھو المسيح وق�د تم�ت في�ه ك�ل  ٢١-١٥: ١٢في مت 
النبوة المشار إليھا ثم أن شريعته التي تنتظرھا الجزائر ھي المسيحية بدليل 
أن الجزائر المشار إليھا ف�ي عص�ر النب�وة جزائ�ر البح�ر ا�ب�يض المتوس�ط 
وس��واحله وھ��ي مس��يحية وم��ا ك��ان غي��ر مس��يحي منھ��ا فواق��ع تح��ت نف��وذ 

  .المسيحيين
وردت كلمة قيدار  ١٢و ١١و ١٠في اNصحاح المتقدم عدد  )١٠(

قبيل�ة م�ن قبائ�ل الع�رب ولم�ا اطل�ع عل�ى ذل�ك المس�لمون ظن�وا أن ھ�ذه  اسم
أيضاً نبوة ع�ن محم�د وأن الت�رانيم الجدي�دة المن�وه عنھ�ا كناي�ة ع�ن اعتن�اق 

ونحن نقول # يمكن أن الترانيم تشير إل�ى ش�يء . قبائل العرب دين اNسIم
Nم و# ھي معروفة عند المسلمين كما أن قيدار في اIس  



 ٣١٨

ليست من المحتم أن تشير إلى اNسIم وإن كانت من قبائل العرب �ن م�ن 
المؤكد أن كثي�راً م�ن قبائ�ل الع�رب كان�ت ت�دين بال�دين المس�يحي مث�ل قبيل�ة 
حمي���ر وغس���ان وربي���ع ونج���ران والحي���رة ولم���ا قوي���ت ش���وكة المس���لمين 

ينھم أو نفيھم من بIدھم و# شك أنھم يعودون يوماً أكرھوھم على اعتناق د
وتش��ير إل��ى انتش��ار الديان��ة  ٤-١وھ��ذه اaي��ات تتم��ة ع��دد . إل��ى دي��نھم ا�ول

ع�دد (المسيحية حتى ف�ي ب�Iد الع�رب نفس�ھا كم�ا تنتش�ر ف�ي جزائ�ر البح�ر 
م��ن ھ��ذا ) ٣: ٤٩(فمش��روح ف��ي إص��حاح ) ١ع��دد (أم��ا قول��ه عب��دي ) ١٠

أن المراد به ھو إسرائيل وھ�و # ش�ك إس�رائيل H السفر عينه حيث يظھر 
والمس�يح رأس�ھم �ن�ه قي�ل ) ١٦: ٦انظ�ر غ�ل (أي الذين يؤمن�ون بالمس�يح 

: ٥٢إش (لھذا فسر قدماء اليھود ) ١٨: ١كو (عنه أنه رأس الجسد الكنيسة 
قوله عبدي بالمسيا المنتظر وعلى ك�ل ح�ال فالمس�يح م�ن إس�رائيل ج�اء ) ٣

  .محمد فI ھذا و# ذاكوإياه يمثل أما 
يقولون أن ھذا اNص�حاح نب�وة إل�ى محم�د ب�دليل م�ا  ٥٣إش ) ١١(

يأتي أو#ً �نه ُولد في بIد العرب وكان كعرق م�ن أرض يابس�ة ثاني�اً �ن�ه 
ُدفن في المدينة فجعل مع ا�شرار قب�ره ثالث�اً �ن�ه رأى ثم�رة أتعاب�ه وعلي�ه 

  شبع رابعاً تمت النبوة القائلة من تعب نفسه يرى وي



 ٣١٩

قي�ل ف��ي ھ��ذا اNص�حاح م��ع العظم��اء يقس�م غنيم��ة وقس��م محم�د الغنيم��ة م��ع 
أنص��اره خامس��اً تم��ت ف��ي ھ��ذه الكلم��ات س��كب للم��وت نفس��ه ف��ي ح��ين أنھ��م 
ينكرون موت المسيح ويقول�ون أن�ه ارتف�ع إل�ى الس�ماء حي�اً ورداً عل�ى ذل�ك 

ي�د # تش�ير من ھ�ذا اNص�حاح بك�ل تأك ٨و ٧و ٦و ٥نقول أو#ً أن ا�عداد 
َوُھ�َو َمْج�ُروٌح "إلى محمد و# إلى شخص آخر سوى المس�يح وھ�اك نص�ھا 

. َتأِْدي�ُب َس�Iَِمَنا َعلَْي�ِه، َوِبُحُب�ِرِه ُش�ِفيَنا. ِ�َْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ِ�َْجِل آَثاِمَنا
. ب[ َوَضَع َعلَْيِه إِْثَم َجِميِعَن�اِمْلَنا ُكل[ َواِحٍد إِلَى َطِريِقِه، َوالرQ . ُكل[َنا َكَغَنٍم َضلَْلَنا

ْبِح، َوَكَنْعَجٍة َصاِمَتٍة أََم�اَم  Qَل َولَْم َيْفَتْح َفاهُ، َكَشاٍة ُتَساُق إِلَى الذQا ُھَو َفَتَذل Qُظلَِم أَم
ْيُنوَن�ِة أُِخ�ذَ . َجاِّزيَھا َفلَْم َيْفَتْح َفاهُ Qْغَطِة َوِم�َن الد� َك�اَن  َوِف�ي ِجيلِ�ِه َم�نْ . ِمَن الض[

ُه ُضِرَب ِمْن أَْجِل َذْنِب َشْعِبي Qُه قُِطَع ِمْن أَْرِض اْ�َْحَياِء، أَن Qإش�عياء (" َيُظن[ أَن
# يناس��بان محم��داً كيفم��ا كان��ت  ١٢و ٩ثاني��اً أن نص��في ع��دد ). ٨-٥: ٥٣

الحالة ثالثاً أما من حيث كونه يقسم غنيمة فاaي�ة تص�رح ب�أن ذل�ك ي�تم بع�د 
 ًIللمس��يح بمعن��ى روح��ي أكم��ل وأعظ��م، �ن بع��د موت��ه موت��ه وت��م ذل��ك فع�� 

وصعوده حا#ً ابتدأ الناس من كاف�ة ا�م�م والش�عوب أن يؤمن�وا ب�ه ويحب�وه 
رابعاً أما كون محمد ُدف�ن ف�ي . كفاديھم وإلھھم وليست غنيمة أعظم من ھذه

المدينة وليس في مكة ومن أجل ذلك جعل مع ا�شرار قبره فI ن�دري �ي 
  ا المدينة شريرة سبب اعتبرو



 ٣٢٠

مع أن أھلھا ا�نصار الذين دافع�وا عن�ه جھ�د اس�تطاعتھم ف�ي ح�ين أن أھ�ل 
خامس�اً ك�ل جزئي�ات ھ�ذه النب�وة تم�ت ف�ي . مكة رفض�وه وناص�بوه الع�دوان

المس��يح م��ا ھ��و حرف��ي فحرف��ي وم��ا ھ��و روح��ي فروح��ي ع��دا م��ا فيھ��ا م��ن 
وخIف ذلك فقد اNمارات الظاھرة التي # يمكن إسنادھا إلى مقاتل كمحمد 

أجمع اليھود ا�ولون أن ھذا اNصحاح نبوة عن مسيا المنتظر وك�ذلك كتب�ة 
أسفار العھد الجديد الملھمين اقتبسوا كثيراً من أقوال ھذا اNصحاح كنب�وات 

ال�ذي  ٢٢عن المسيح التي عاينوا إتمامھا فيه ومثل ھ�ذا اNص�حاح مزم�ور 
  .قد تم أيضاً في المسيح # سواه

ظن المس�لمون ھ�ذه اaي�ة نب�وة تش�ير إل�ى محم�د  ١: ٥٤إش ) ١٢(
باعتبار كونه من ذرية إسماعيل وأن يزداد أتباعه عن أتباع أنبياء إسرائيل 

ُتَھا اْلَعاِقُر الQِتي لَْم َتلِدْ "وإليك نص اaية  Qِمي أَيQِت�ي . َتَرنQُتَھ�ا ال Qِم أَي َرن[ Qأَِشيِدي ِب�الت
ب[ ْمَخْض، ِ�َنQ بَ تلَْم تَ  Qلھذه  ".ِني اْلُمْسَتْوِحَشِة أَْكَثُر ِمْن َبِني َذاِت اْلَبْعِل َقاَل الر

اaي��ة معني��ان معن��ى حرف��ي ومعن��ى روح��ي ف��الحرفي ھ��و أن بن��ي إس��رائيل 
س��يعتقون م��ن أس��ر باب��ل وي��ردون إل��ى أورش��ليم وتم��ت ھ��ذه النب��وة ب��المعنى 

ر عز ص انظ(ق م  ٥٣٦الحرفي المذكور في أيام كورش ملك فارس سنة 
  والمعنى الروحي شرحه بولس الرسول ) ١



 ٣٢١

حيث ت�م عن�دما رجع�ت ا�م�م ع�ن عب�ادة ا�ص�نام ) ٣١-٢١: ٤انظر غل (
الت��ي عب��دوھا م��ن ق��ديم الزم��ان إل��ى عب��ادة H وقبل��وا إنجي��ل المس��يح وم��ن 
غريب ا#تف�اق أن ب�ولس ق�رر ف�ي ھ�ذا اNص�حاح ع�دم أفض�لية بن�ي ھ�اجر 

  .حرمانھم من الميراثعلى بني سارة الروحيين عدا 
يقول المس�لمون أن المح�ارب المش�ار إلي�ه ف�ي ٦-١: ٦٣إش  )١٣(

ھ��ذه اaي��ات ھ��و محم��د ب��دليل أن��ه م��ن حمل��ة الس��يف ويظن��ون أن بص��رة 
المذكورة ھنا ھي مدينة بصرة الشھيرة غير أنن�ا نج�د ف�ي الع�دد ا�ول أنھ�ا 

م�ن جن�وب  من بIد أدوم وُتدعى اليوم البصيرة واقعة عل�ى مس�افة قص�يرة
 ١٦و ١٥: ٥٩م�ن ھ�ذا اNص�حاح م�ع إش  ٥البحر الميت ثم إذا قابلنا عدد 

نجد المحارب المشار إليه ھو رب الجنود الذي انتقم من أدوم على خطاياھا 
حيث يظھر أن ذلك المحارب  ١٦-١١: ١٩وورد مثل ھذا الوصف في رؤ 

ع ك�ل أعدائ�ه إنما ھو كلمة H ال�ذي س�يعاقب الفج�ار ويھ�زمھم نھائي�اً ويض�
  ).٢٥: ٥كو ١( تحت قدميه 

قالوا أن ھذه اaي�ات نب�وة ع�ن اھت�داء الع�رب  ٦-١: ٦٥إش  )١٤(
إلى اNسIم واaي�ات الت�ي بع�دھا تنب�ئ ع�ن خطاي�ا اليھ�ود والنص�ارى الت�ي 

نبوة عن اھتداء كثي�ر م�ن ا�م�م  ١بسببھا رفضھم H والحقيقة ھي أن عدد 
  تذكر خطايا  ٦-٢إلى المسيح ولو أن من عدد 



 ٣٢٢

يص��رح أن H # ي��رفض ش��عبه المحب��وب  ١٠: ٨اليھ��ود، ولك��ن م��ن ع��دد 
ول�م ي�رد ھن�ا ش�يء ) ١١ انظ�ر رومي�ة ص(رفضاً نھائياً ب�ل يع�ود ويق�بلھم 

  .بخصوص المسيحيين و# عن محمد
زع���م بعض���ھم أن ھ���ذه اaي���ة تنب���ئ ع���ن ظھ���ور  ٤٥: ٢دا ) ١٥(

ب�ع الم�ذكورة ف�ي ھ�ذا الفص�ل ھ�ي اNسIم وامتداده وقالوا أن الممالي�ك ا�ر
الكلدانيون والم�ديانيون والف�رس واليون�ان وأن اس�كندر الكبي�ر ھ�زم الف�رس 
وفرق شملھم إ# أنھ�ا ع�ادت عل�ى س�ابق مج�دھا فيم�ا بع�د وأخ�ذت تض�عف 

  .وشرواننتارة وتقوى أخرى إلى زمن كسرى أ
وبعد موت محمد قصدھا جيوش المسلمين وفتحوھا وفتحوا ما ب�ين 

ن وفلسطين وعليه فمملكة اNسIم ھي المقصودة بالمملكة التي خلفت النھري
  ).٤٥: ٤٤عدد (الممالك ا�ربع وسادت على كل ا�رض 

والحقيقة أن ھذا الشرح # ينطبق على حقائق التاريخ لسبب ظ�اھر 
وھو أن لم يكن للمديانيين مملكة بعد البابليين بل ھما مملكة واحدة بدليل أن 

قد ملك عل�ى الكل�دان وھ�ي اNقل�يم ) ١: ٩و ٦و ٣١: ٥دا (داريوس المادي 
الواقع حول بابل بضعة ش�ھور ث�م ص�ار نائب�اً للمل�ك ك�ورش العظ�يم وبھ�ذا 

ثاني�اً اليون��ان ) ٢٠و ٤و ٣: ٨دا (ابت�دأت المملك�ة الثاني�ة أي مملك�ة الف�رس 
  خلفت الفرس فكانت المملكة الثالثة 



 ٣٢٣

: ٢دا (ان وھ�ي المملك�ة الرابع�ة وخلفت اليونان الروم) ٢١و ٧و ٥: ٨دا (
الت��ي عظم��ت ف��وق الك��ل إ# أن م��ؤرخي المس��لمين أھملوھ��ا بالكلي��ة ) ٤٠

أما مملكة الفرس المتجددة فI يمكن أن تكون ھي المملكة الرابعة بل . رابعاً 
يجب إما أن تكون المملكة الخامسة أو الثالثة والنبوة تشير إلى ما يحدث في 

أما كون اليونان ). ٢٣و ١٩و ٧: ٧و ٤٤و ٤٠: ٢ا د(عھد المملكة الرابعة 
المملك��ة الثالث��ة # الرابع��ة كم��ا زع��م المس��لمون فظ��اھر مم��ا قي��ل عنھ��ا أنھ��ا 

وانقس��مت اليون��ان إل��ى أربع��ة ). ٢١و ٧و ٥: ٨دا (غلب��ت الف��رس وخلف��تھم 
وأخ��ذ ي��تقلص ظلھ��ا  .)٢٢و ٨: ٨دا (أقس��ام م��ن بع��د م��وت اس��كندر الكبي��ر 

ك�ة الروماني�ة الت�ي ش�مل نفوذھ�ا الع�الم المتم�دن ف�ي حتى اندمجت ف�ي الممل
وف��ي أثن��اء حك��م الروم��انيين ُول��د يس��وع ف��ي اليھودي��ة وكان��ت . ذل��ك العص��ر

ي�و (خاضعة لھم والمملكة التي أسسھا يس�وع حينئ�ذ ل�م تك�ن م�ن ھ�ذا الع�الم 
بدليل أنھا لم تقم بالسيف ) ٢٧و ١٤و ١٣: ٧ودا  ٣٣-٣١: ١ وول ٣٦: ١٨

ومن ھنا يظھر أن�ه . عدا ذلك دعا المسيح نفسه ابن اNنسانكممالك العالم و
ھو الشخص ال�ذي رآه داني�ال ف�ي رؤي�اه جالس�اً عل�ى س�حاب الس�ماء س�ائداً 

ومملكته ھي التي وصفھا دانيال ب�الحجر ) ١٣: ٧دانيال (على كل ا�رض 
ولم��ا ي��أتي ثاني��اً إل��ى ) ٤٥: ٢دا (ال��ذي قط��ع بغي��ر ي��دين وم��S ك��ل ا�رض 

  ).١١-٩: ٢في (د له كل ركبة أرضنا تسج



 ٣٢٤

وُس ِم�ْن َجَب�ِل َف�اَرانَ " ٣: ٣حب ) ١٦( ُ َجاَء ِمْن ِتيَماَن، َواْلقُ�د[ ّHَ" .
ن المسلمون قوله والقدوس من جبل فاران إشارة إلى محمد غير أن آخ�ر ظ

�َماَواِت َواْ�َْرُض اْم�َتSََْت ِم�ْن َتْس�ِبيِحهِ ": اaية يقول Qى الس� Qلُ�ُه َغطIَوھ�ذا  "َج
دليل صريح عل�ى أن محم�د ل�يس الم�راد بالق�دوس ب�ل H ال�ذي يرج�ع إلي�ه 

ُ َج�اَء ِم�ْن ِتيَم�اَن ال�خ ّHَ ية حيث يق�ولaم من أول اIھ�ذا وق�د اثبتن�ا أن . الك
جبل فاران واقع في شبه جزيرة س�ينا # ف�ي مك�ة كم�ا زعم�وا وتيم�ان اس�م 

مسيرة أيام قليلة من أريحا نحو  Nقليم أدوم وفيه مدينة قريبة من بترا وعلى
الجنوب فجبل فاران وإقليم تيمان متقاربان وھما إلى مدين�ة أورش�ليم أق�رب 

م��ا يثب��ت ) ١٩و ١١: ٣٦(ج��اء ف��ي س��فر التك��وين . بكثي��ر منھم��ا إل��ى مك��ة
�دومي��ين ويواف��ق عل��ى ذل��ك المؤرخ��ون تناس��ل تيم��ان م��ن عيس��و أص��ل ا

الذين كتبوا عن ھذه المدين�ة وھ�م  اءوعلماء الجغرافيا كما يوافق عليه ا�نبي
) ١٢و ١١: ١(وع������اموس ) ١٣: ٢٥(وحزقي������ال ) ٢٠و ٧: ٤٩(أرمي������ا 

ف�إن ك�ان إخوانن�ا المس�لمون ل�م يقتنع�وا بھ�ذه ا�دل��ة ) ١٠و ٩و ٨(وعوب�ديا 
عل��ى أن تيم��ان # عIق��ة لھ��ا ب��المرة بمحم��د و# إس��Iمه وتمس��كوا ب��رأيھم 

باNس��Iم فق��د تنب��أ عنھ��ا عوب��ديا  فنق��ول حس��ناً إذا كان��ت تيم��ان لھ��ا عIق��ة
بالويIت والدمار وبالتالي عن اNسIم إ# أننا نحن المسيحيين # شك عندنا 

  .بأن تيمان ليست من اNسIم في شيء



 ٣٢٥

َوَي��أِْتي ُمْش��َتَھى ُك��لj اْ�َُم��ِم، . َوأَُزْل��ِزُل ُك��لQ اْ�َُم��مِ " ٧: ٢ح��ج ) ١٧(
قالوا أن المراد بمشتھى ا�مم محمد  ."اَل َرب[ اْلُجُنودِ َفأَْمSَُ َھَذا اْلَبْيَت َمْجداً قَ 

وذلك �ن مشتھى في اللغة العبراني�ة متص�رفة م�ن حم�داه المتص�رف منھ�ا 
محمد فنقول قد أثبتنا حتى في اللغة العربية نفسھا أن ليس ك�ل م�ا يتص�رف 
م�ن م�ادة حم�د يش��ير إل�ى محم�د فم��ن ب�اب أول�ى اللغ��ة العبراني�ة ث�م أن ھ��ذا 

بمعن�ى ش�ھوة النس�اء ) ٢٧: ١١(مة عينھا حمداه وردت في نبوة داني�ال الكل
وعلي��ه ف��I دلي��ل منطق��ي يترت��ب عل��ى كلم��ة يش��تق منھ��ا ألف��اظ ذات مع��اني 
مختلفة كما أننا # نقدر أن نص�دق أن محم�داً ك�ان مش�تھى ك�ل ا�م�م وذل�ك 
�نه فتح البIد بالسيف وكل فاتح بالسيف مكروه # مشتھى خصوص�اً عن�د 

الذھب والفضة ) ١(�مة المغلوبة والمحتمل أن مشتھى ا�مم إما أن يكون ا
اختي�ار ك�ل ا�م�م ال�ذي ي�دعوه الرس�ول ب�ولس ) ٢(أو  ٨المذكورة في عدد 

) ٣(ال��ذي م��نھم تألف��ت الكنيس��ة المس��يحية أو ) ٥: ١١رو (اختي��ار النعم��ة 
اض الرب يسوع المسيح نفسه الذي جاء إل�ى ھيكل�ه وم�ن مدين�ة المق�دس أف�

ك�ل ا�م��م س�Iماً بواس��طة ذبيح�ة نفس�ه الت��ي ق�دمھا كف��ارة ع�ن خطاي��ا  ىعل�
وي��و  ٣٦: ٢٤ول��و  ٤٢و ٤١و ٦: ١٢وم��ت  ٣: ٣وم��ل  ٩: ٢ح��ج (الع��الم 

  ).٢٦و ٢١و ١٩: ٢٠و ٣٣: ١٦و ٢٧: ١٤



 ٣٢٦

ثم أن الشيعة يحتجون أيضاً ببعض آيات من التوراة ظناً منھم أنھ�ا 
يوافق���ونھم عليھ��ا إ# أن��ه م���ن نب��وات ع��ن محم��د وإن ك���ان أھ��ل الس��نة # 

المحتمل أن تكون لھم وجھة معقولة في احتجاجھم ولھذا رأينا أن نس�رد م�ا 
  .قالوه في ھذا الصدد

��ا إِْس��َماِعيُل َفَق��ْد َس��ِمْعُت لَ��َك ِفي��هِ " )١٨( Qَھ��ا أََن��ا أَُباِرُك��ُه َوأُْثِم��ُرهُ . َوأَم
�ًة َكِبي�َرةً ِاْثَنْي َعَش�َر َرئِ . َوأَُكثjُرهُ َكِثيراً ِجّداً  Q١٧تك�وين ("يس�اً َيلِ�ُد، َوأَْجَعلُ�ُه أُم :

قالوا أن قوله اثني عشر رئيساً يلد نبوة ع�ن ا#ثن�ي عش�ر إمام�اً ال�ذين ) ٢٠
يعتبرونھم خلفاء محمد الشرعيين في اNمامة ورداً على ذل�ك # نق�ول ش�يئاً 

aي�ة سوى أن نستلفت نظرھم إلى ھذا الس�فر عين�ه ال�ذي اقتبس�وا من�ه ھ�ذه ا
حي��ث نج��د الوع��د المش��ار إلي��ه ق��د ت��م وول��د إس��ماعيل اثن��ي ) ١٦-١٣: ٢٥(

عشر رئيساً وذكرت أسماؤھم وبعدھا قي�ل ھ�ُؤَ#ِء ُھ�ْم َبُن�و إِْس�َماِعيَل، َوھ�ِذِه 
اْثَنا َعَشَر َرِئيساً َحَسَب َقَباِئلِِھْم وعليه فقد تمت . أَْسَماُؤُھْم ِبِدَياِرِھْم َوُحُصوِنِھمْ 

  .بدون احتياج إلى محمد وخلفائهھذه النبوة 
يjِد َربj اْلُجُنوِد َي�ْوُم َنْقَم�ٍة لIِِْنِتَق�اِم " ١٠: ٤٦إر  )١٩( Qَفھَذا اْلَيْوُم لِلس

��ْيُف َوَيْش��َبُع َوَيْرَت��ِوي ِم��ْن َدِمِھ��مْ  Qِم��ْن ُمْبِغِض��يِه، َفَيأُْك��ُل الس . jِد َربjي�� Qلِلس Qِ�َن
َماِل ِعْنَد َنْھِر اْلفُ�َراتِ  اْلُجُنوِد َذِبيَحًة ِفي أَْرِض  jالش " jِد َربjي� Qق�الوا أن قول�ه لِلس

Iزاعمين ء اْلُجُنوِد َذِبيَحًة الخ نبوة عن قتل الحسين في واقعة كرب  



 ٣٢٧

أن الحسين مات كفارة عن الخطية ودحضاً لھذه الدعوى نقول إذا تأملنا في 
ج�يش فرع�ون مل�ك  العدد الثاني من ھذا اNص�حاح عين�ه نج�د اNش�ارة إل�ى

مصر الذي كان على نھر الفرات ف�ي ك�ركميش ال�ذي ض�ربه نبوخ�ذ نص�ر 
ق م و# أحد من  ٦٠٦ملك بابل في السنة الرابعة ليھوياقيم ملك يھوذا سنة 

المس��لمين يق��در أن ي��دعي ب��أن مذبح��ة المص��ريين، ال��ذين ك��انوا م��ن عب��دة 
م�ة المس�تعملة ا�صنام حينئ�ذ، تك�ون كف�ارة ع�ن الخطي�ة فض�Iً ع�ن أن الكل

للد#لة على ذبيحة استعملت أيضاً للد#لة على مذبحة كما في ھذه المواضع 
ونق���ول أخي���راً # ). ٨و ٧: ١وص���ف  ٢١-١٧: ٣٩وح���ز  ٨-٦: ٣٤إش (

  .يمكن أن يكون أرميا النبي عنى كربI بقوله أرض الشمال
ولنأت اaن إلى أسفار العھد الجديد ونفحص باعتناء ودقة الفص�ول 

  .يوردھا المسلمون لIستد#ل على نبوة محمدالتي 
��ماَواتِ " ٢: ٣م��ت  )١( Qُه َق��ِد اْقَت��َرَب َملَُك��وُت الس�� Qھ��ذه  "ُتوُب��وا، ِ�َن

زعم المس�لمون ) ١٧: ٤مت (كلمات يوحنا المعمدان وكررھا الرب يسوع 
) ٣٢و ٣١: ١٣انظ�ر م�ت (أن ملكوت السماوات إشارة إلى مملكة اNسIم 

ش��ريعة ھ��ذه المملك��ة ال��خ ونح��ن نق��ول يج��ب لفھ��م معن��ى  وأم��ا الق��رآن فھ��و
  ملكوت السماوات أو ملكوت H أن نراجع المواضع التي 



 ٣٢٨

َولِكْن إِْن ُكْنُت أََنا "قال المسيح ) ٢٨: ١٢مت (وردت فيھا ھذه العبارة ففي 
 ِّH َياِطيَن، َفَقْد أَْقَبَل َعلَْيُكْم َملَُكوُت Qأُْخِرُج الش ِHّ ق�ال  ١: ٩وف�ي م�ر " ِبُروِح

إِنQ ِمَن اْلِقَياِم ھُھَن�ا َقْوم�اً َ# َي�ُذوقُوَن اْلَم�ْوَت : اْلَحقQ أَقُوُل لَُكمْ "يسوع لتIميذه 
وف�ي مواض�ع أخ�رى يص�رح ب�أن ھ�ذا " َحتQى َيَرْوا َملَُكوَت Hِّ َقْد أََت�ى ِبق[�َوةٍ 

ويكم�ل بع�د مجيئ�ه الملكوت يبدأ به إلى حد ما في حياته ث�م يمت�د بع�د موت�ه 
ورؤ  ١٤و ١٣: ٧دا (ثانياً ليدين المسكونة بالعدل ويحكم بالحق واNنصاف 

وأم��ا ف��ي الوق��ت الحاض��ر فملك��وت H آخ��ذ ف��ي ا#مت��داد يومي��اً ). ١٥: ١١
) ٢٠-٨: ٢٨م��ت (بواس��طة الك��رازة باNنجي��ل ودع��وة الن��اس لل��دخول في��ه 

وأن�ه # ) ٣٦: ١٨ي�و (واعلم أنه ليس ملكوت السموات نظير ممال�ك الع�الم 
م�ت (ويخ�ص المس�اكين ب�الروح ) ٢٠: ١٧لو (يأتي بأبھة وزخرفة عالمية 

يبطلون و# يقدر أحد كائناً  ن# المتكبرين و# عظماء ھذا الدھر الذي) ٣: ٥
 ٣: ٣يو (من كان أن يتتبع لھذا الملكوت ما لم يولد من جديد و#دة روحية 

 ٢٠: ٥وغل  ١٠و ٩: ٦كو  ١(شرار ومن المستحيل أن يدخل إليه ا�) ٥و
ولھ��ذه الب��راھين وا�دل��ة # مناس��بة ب��ين المملك��ة الت��ي ). ٥: ٥وأف  ٢١و

  .أسسھا محمد وخلفاؤه وبين ملكوت السماوات
ا َيأِْتي أQَو#ً : َفأََجاَب َيُسوعُ " ١١: ١٧مت ) ٢( Qإِيلِي Qإِن  



 ٣٢٩

ا يَ " َوَيُرد[ ُكلQ َشيْ  Qَو#ً نبوة عن مجيء محم�د وظن بعضھم أن قوله إِيلِيQأِْتي أ
�ا َق�ْد "إ# أننا إذا قرأنا العدد التالي نجد أن إيليا ق�د أت�ى وعل�ى ذل�ك قول�ه  Qإِيلِي

َكذلَِك اْبُن اNِْْنَساِن أَْيضاً َسْوَف . َجاَء َولَْم َيْعِرفُوهُ، َبْل َعِملُوا ِبِه ُكلQ َما أََراُدوا
�ا اْلَمْعَم�َدانِ ِحيَنِئٍذ . َيَتأَلQُم ِمْنُھْم  Qُه َقاَل لَُھْم َع�ْن ُيوَحن Qِميُذ أَنIَ Q١٧م�ت(" َفِھَم الت :

نعم أن يوحنا غير إيليا في شخصه �ن التناسخ ل�يس م�ن تع�اليم ) ١٣و ١٢
الكتاب المقدس لھذا لم�ا س�ئل يوحن�ا إن ك�ان ھ�و إيلي�ا أم # أج�اب لس�ت أن�ا 

) ١٧: ١ل�و (وح إيلي�ا وقوت�ه وإنما كان سابقا للمسيح ليعد الطريق أمامه بر
وبھذا المعنى كما تنبأ مIخي أيضاً ). ١٩: ١لو (كما أنبأ جبريل أباه زكريا 

كان يوحنا المعمدان إيليا النبي �ن كليھم�ا عاش�ا بكيفي�ة واح�دة ) ٥: ٤مل (
  ).٦-١: ١٧مل  ١مع  ٤: ٣قابل مت (

فس���ر المس���لمون ھ���ذا المث���ل بكيفي���ة غريب���ة  ١٦-١: ٢٠م���ت ) ٣(
ات نبوة محمد فقالوا الفعلة الذين اشتغلوا من الصباح ھم اليھ�ود وال�ذين Nثب

اشتغلوا من الظھر ھم النصارى وال�ذين اش�تغلوا ف�ي المس�اء ھ�م المس�لمون 
ھ�و عب�ارة ع�ن  ٨ورداً على ذلك نقول أن المساء المشار إليه في عدد ) ١(

  أي وقت التجديد  ٢٨: ١٩الوقت الذي ذكره في مت 
___________  

ان الذي فسر ھذا المثل بھذه الكيفي�ة ھ�و محم�د نفس�ه كم�ا ف�ي البخ�اري وغي�ره اھ�ـ ) ١(
  مصحح



 ٣٣٠

متى جلس ابن اNنسان على كرسي مج�ده كأن�ه عن�ى بالمس�اء آخ�ر ال�دھور 
الذي فيه يأتي الرب يسوع على سحاب السماء بقوة ومج�د كثي�ر لك�ي ي�دين 

 ٧: ١ورؤ  ٢٧: ٢١ولو  ٢٧و ٢٦: ١٣ومر  ٣١و ٣٠: ٢٤مت (ا�رض 
يظھ��ر ص��حة تفس��ير المس��اء بم��ا ذكرن��اه م��ن مقدم��ة المث��ل ) ١٥-١١: ٢٠و

وخاتمت��ه �ن��ه يبت��دئ بتعلي��ل الس��بب ال��ذي م��ن أجل��ه يك��ون ا�ول��ون آخ��رين 
واaخرون أولين وينتھي بھذه النتيجة واaن قد أقب�ل المس�اء وك�ادت تغ�رب 
ش��مس ال��دھر الحاض��ر وك��ل م��ن النص��ارى والمس��لمين ينتظ��رون رج��وع 

لمسيح ثاني�اً ويتوقع�ون ح�دوث ذل�ك قريب�اً ج�داً ومت�ى ج�اء يمل�ك عل�ى ك�ل ا
 ٢(ا�رض إلى ما شاء H ويدين ا�حياء وا�موات عن�د ظھ�وره وملكوت�ه 

ومم���ا تق���دم يظھ���ر أن # فرص���ة ف���ي وق���ت المس���اء للعص���ر ). ١: ٤ت���ي 
  .اNسIمي وبالتالي # نبوة في المثل المذكور عن محمد

) ١٨-٩: ٢٠ول��و  ١١-١: ١٢انظ��ر م��ر ( ٤٤-٣٣: ٢١م��ت ) ٤(
قالوا أن المسيح انبأ في ھذا المثل ع�ن مج�يء محم�د وقوت�ه بطش�ه وس�لموا 
أن رب البيت ھو H وأن ابنه ھو المسيح وأنه تكل�م ع�ن نفس�ه ك�أن اليھ�ود 
قتل��وه وك��ان يج��ب عل��يھم م��ا دام المس��يح قائ��ل ھ��ذه ا�ق��وال أن يس��لموا بھ��ا 

 H ولو . وأنه مات عن خطايا العالمويقروا أن المسيح ابن  



 ٣٣١

أقروا بذلك ما كان أغناھم عن البح�ث ف�ي ش�ؤون محم�د ولك�ن إذا ك�انوا # 
يسلمون أن المسيح ھو الضارب لھذا المث�ل، فم�ن العب�ث أن يحتج�وا بك�Iم 

ومم�ا يج�ب مIحظت�ه ف�ي ھ�ذا المث�ل أن�ه م�ن بع�د إرس�ال . يعتقدون بطIن�ه
م س�لموا أن المرس�لين ا�ول�ين ك�انوا ا#بن لم يرسل رسول آخر وحي�ث أنھ�

خداماً وعبيداً لرب البيت كان الرسول ا�خير ا#بن فليس م�ن المعق�ول أن�ه 
من بعد ما أرسل ا#بن يمشي القھقرى ويرسل العبيد ومن ھنا يظھر بطIن 

ع�دا ذل�ك ف�إن المس�يح اقت�بس ھن�ا خب�ر الحج�ر ال�ذي .  دعواھم م�رة أخ�رى
وأن بط�رس الرس�ول ص�رح ب�أن ص�احب  )٢٢: ١٨ زم�(رفضه البن�اءون 

سفر المزامير عنى بالحجر الذي رفضه البناءون المسيح نفس�ه حي�ث يق�ول 
ُه ِبا ْسِم َيُس�وَع اْلَمِس�يِح " Qَفْلَيُكْن َمْعلُوماً ِعْنَد َجِميِعُكْم َوَجِميِع َشْعِب إِْسَراِئيَل أَن

اِصِريj الQِذي َصلَْبُتُموهُ أَْنُتُم الQِذي أَ  Qِم�َن اْ�َْم�َواتِ الن ُHّ ِب�َذاَك َوَق�َف ھ�َذا . َقاَم�ُه
َھ�ا البن�اءون ال�Qِذي َص�اَر . أََماَمُكْم َصِحيحاً  ھَذا ُھَو اْلَحَجُر ال�Qِذي اْحَتَقْرُتُم�وهُ أَي[

وعلي�ه فالبن�اءون ك�انوا ). ٨-٤: ٢بط  ١و ١١و ١٠: ٤أع (" َرْأَس الَّزاِوَيةِ 
يل اللذين بنيا الكعب�ة عل�ى زعمھ�م وق�ال يھود عصره # إبراھيم و# إسماع

�ٍة َتْعَم�ُل أَْثَم�اَرهُ"المثل خطاباً لليھود  Qُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَط�ى ِ�ُم ِHّ َملَُكوَت Qإِن" 
  وقالوا معنى ھذا الكIم ھو أن يؤخذ ملكوت H من ) ٤٣: ٢١مت (



 ٣٣٢

ه يعط��ى لل��ذين اليھ��ود ويعط��ى لrس��ماعيليين إ# أن العھ��د الجدي��د يب��ين أن��
ٌة "يؤمنون بالمسيح إيماناً حقيقياً الذين ھم  Qِجْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَكَھُنوٌت ُملُوِك̂ي، أُم

ْلَم�ِة  َسٌة، َشْعُب اْقِتَناٍء وقال لھم لَِكْي ُتْخِبُروا ِبَفَضاِئِل الQِذي َدَعاُكْم ِم�َن الظ[ Qُمَقد
�ا اaَْن َف�أَْنُتْم َش�ْعُب Hِّ  ال�Qِذيَن َق�ْبIً لَ�مْ . إِلَى ُنوِرِه اْلَعِجي�بِ  Qَتُكوُن�وا َش�ْعباً، َوأَم .

��ا اaَْن َفَمْرُحوُم��ونَ  Qِذيَن ُكْن��ُتْم َغْي��َر َمْرُح��وِميَن، َوأَم��Q١٠و ٩: ٢ب��ط  ١(" ال (
وھنا تلميح لطيف إلى ا�ثمار التي يطلبھا رب البيت من ا�مة الت�ي تت�ولى 

ا "لرسول عن المسيح حيث يقول الكرم وورد ذلك بأكثر تصريح في كIم ا
��َر لَِنْفِس��ِه َش��ْعباً َخاّص��اً  jإِْث��ٍم َوُيَطھ jِذي َب��َذَل َنْفَس��ُه ِ�َْجلَِن��ا لَِك��ْي َيْف��ِدَيَنا ِم��ْن ُك��ل��Qل

وإل�ى ھن�ا نك�ون ). ٢٤-٢٢: ٥وغ�ل  ١٤: ٢ت�ي ( "َغُيوراً ِفي أَْعَماٍل َحَسَنةٍ 
أ# وھي الكنيسة المس�يحية  قد انتھينا من إظھار ا�مة التي أعطي لھا الكرم

 H إش�ارة ). ٤١رح ع�دد ش�ي ٤٣: ٢١م�ت (والكرم ھو ملكوت Iوعلي�ه ف�
في ھذا المثل إلى محم�د و# أمت�ه كم�ا أن�ه ق�د ثب�ت أن الحج�ر ال�ذي رفض�ه 
البناءون ھو المسيح نفسه # الحج�ر ا�س�ود ال�ذي بح�ائط الكعب�ة و# محم�د 

  .و# ھاجر
رضوخ ل�ه فأب�ان المث�ل أن�ه ھ�و ا�م�ر وأما مقاومة المسيح وعدم ال

المثي��ر لس��خط H وحل��ول نقمت��ه عل��ى أعدائ��ه وق��د ت��م ش��يء م��ن ذل��ك عن��د 
   ٧٠خراب أورشليم وتمثيل الرومان باليھود تمثيIً فظيعاً في سنة 



 ٣٣٣

للميIد أو بعد ص�لب المس�يح بنح�و أربع�ين س�نة وظ�ن بع�ض المس�لمين أن 
ل ھ�و محم�د ولك�ن ذل�ك م�ا # يمك�ن المراد برب البيت المشار إليه ف�ي المث�

بحسب ما جاء في المثل كان ابن رب البيت  ٣٧إثباته �ن المسيح في عدد 
و# يتصور أحد أن المس�يح اب�ن محم�د وعلي�ه ف�I يمك�ن تطبي�ق ھ�ذا المث�ل 
عل�ى م�ا زعم�ه المس�لمون وإثب�ات دع�واھم إ# بثIث�ة أش�ياء ا�ول تحري��ف 

ق الكIم والثالث إغفال النصوص الكثي�رة المثل والثاني إغفال القرينة وسيا
  .الواردة في أسفار العھد القديم والعھد الجديد

)٥" ( ًIِذي لَْس�ُت : َوَكاَن َيْكِرُز َقاِئ�Qي، الjَيأِْتي َبْعِدي َمْن ُھَو أَْقَوى ِمن
 ق��الوا أن اNنجي��ل ك��Iم) ٧: ١م��ر (" أَْھ��Iً أَْن أَْنَحِن��َي َوأَُح��لQ ُس��ُيوَر ِحَذاِئ��هِ 

المسيح وھذه اaية من اNنجيل فھي من ك�Iم المس�يح وعلي�ه يك�ون المس�يح 
م�ن يتأم�ل ھ�ذه ا�ق�وال الدال�ة . أنبأ بمجيء نبي أفضل منه بكثير ھ�و محم�د

أي ما قبل آية ا#ستد#ل نجد أنھ�ا  ٦على إثبات نبوة نبيھم بما في ذلك عدد 
ع وصرح يوحنا في ُتصرح باسم القائل لھا أ# وھو يوحنا المعمدان # يسو

َوِف�ي "أن اaتي بعده ھو المسيح # محمد وم�ن ذل�ك قول�ه ) ٣٤-١٦: ١يو (
�ا َيُس�وَع ُمْق�ِبIً إِلَْي�ِه َفَق�الَ  Qَة : اْلَغِد َنَظ�َر ُيوَحن� Qِذي َيْرَف�ُع َخِطي�Qال ِHّ ُھ�َوَذا َحَم�ُل

  ھَذا ُھَو الQِذي قُْلُت َعْنُه َيأِْتي َبْعِدي . اْلَعالَمِ 



 ٣٣٤

ُه َكاَن َقْبلِيرَ  Qاِمي ِ�َن Q١٤-١١: ٣انظ�ر م�ت  ٣٠و ٢٩: ١يو ( "ُجٌل َصاَر قُد 
فإذا قي�ل أن يس�وع ك�ان معاص�راً ليوحن�ا ف�I يص�ح أن ). ١٧و ١٦: ٣ولو 

يقول عنه أنه يأتي بعده فنجيب وإن كان معاصراً له إ# أنه لم يب�دأ بخدمت�ه 
 ١٢: ٤وم��ت  ١٤: ١م��ر (كرس��ول إ# م��ن بع��د ط��رح يوحن��ا ف��ي الس��جن 

  .وانتھاء خدمته �ن ھيرودس ملك اليھود أمر بقطع رأسه) ١٧و
ا أَْنَت؟ َفَقالَ : َفَسأَلُوهُ" ٢١: ١يو ) ٦( Qِب�ي[ . لَْس�ُت أََن�ا : إِذاً َماَذا إِيلِي Qأَلن

قال المسلمون أن نبيھم ق�د ذك�ر ف�ي ھ�ذه اaي�ة وذل�ك �ن  "َ# : أَْنَت؟ َفأََجابَ 
لمعمدان متحرين عن ثIثة أنبياء بالتوالي المسيح وإيليا اليھود سألوا يوحنا ا

والنبي ولم يخالفھم في م�ا س�ألوا عن�ه فاس�تنتجوا م�ن ذل�ك أن النب�ي المش�ار 
إلي�ه ھن�ا # ھ�و إيلي�ا و# ھ�و المس�يح ب�ل محم�د ك�ذلك النب�ي ال�ذي تنب�أ عن�ه 

 ورداً عليھم نق�ول أن�ه. ھو محمد # المسيح و# إيليا) ١٨: ١٨تث (موسى 
فقد أثبتنا ف�ي م�ا تق�دم ) ١٨: ١٨تث (من حيث النبي الذي كتب عنه موسى 

أن��ه # يمك��ن أن يك��ون محم��داً وإنم��ا ھ��و المس��يح راج��ع ذل��ك ف��ي موض��عه، 
وعليه فالنبي المشار إليه في سؤال اليھود ليوحنا المعمدان ھو المسيح بذاته 

ترتي�ب زم�ان  وسأل اليھود عن الثIثة مبتدئين ب�ا�خير إل�ى ا�ول باعتب�ار
ظھ��ورھم فق��الوا ليوحن��ا أن��ت المس��يح ظن��اً م��نھم ربم��ا يك��ون إي��اه فلم��ا أنك��ر 

  يوحنا كونه المسيح 



 ٣٣٥

) ١١: ٩ومر ١٠: ١٧ومت  ٥: ٤مل (عادوا فسألوه إن كان ھو سابقه إيليا 
فأنكر أيضاً كونه إيليا بالذات �نھم كانوا ينتظرون أن يرجع إيليا بنفسه إلى 

ن مع أن يوحنا، وإن لم يك�ن إيلي�ا بال�ذات، لكن�ه ج�اء ا�رض في آخر الزما
 ٥: ٤راج��ع م��ل (بروح��ه وقوت��ه Nع��داد طري��ق المس��يح كم��ا تق��دم الك��Iم 

ولما لم يفھم اليھود م�ن ھ�و يوحن�ا المعم�دان إذا ) ١٤: ١١بالمقابلة مع مت 
وھ�و أن . لم يكن المسيح و# إيليا حاروا في أنفسھم والتجئوا إلى رأي آخ�ر

ول�يس م�ن المعق�ول و# ذي كتب عنه موسى ھو سابق آخر للمس�يح النبي ال
المحتم��ل أن يك��ون س��ؤالھم ليوحن��ا ع��ن نب��ي ي��أتي بع��د المس��يح بمئ��ات م��ن 
السنين في حين أن المسيح نفسه لم يكن قد ظھر بعد، ولھ�ذا يل�زم أن يك�ون 

  .ما عن المسيح أو أحد سابقيه # عن نبي يأتي بعدهإسؤالھم 
�ُه َت�أِْتي َس�اَعٌة : اَل لََھا َيُسوعُ قَ " ٢١: ٤يو ) ٧( Qِقيِني أَن jَيا اْمَرأَةُ، َصد

بن�ى بع�ض المس��لمين . "َ# ِف�ي ھ�َذا اْلَجَب�ِل َوَ# ِف��ي أُوُرَش�لِيَم َتْس�ُجُدوَن لsْ��ِبِ 
على ھذه اaية أن أورشليم من ذلك الوقت فص�اعداً # تك�ون قبل�ة للمص�لين 

الت��اليين لھ��ذه اaي��ة يظھ��ران م��ا  ٢٤و ٢٣ويح��ل محلھ��ا الكعب��ة إ# أن ع��دد 
قصده المسيح بقوله َ# ِفي ھَذا اْلَجَبِل، َوَ# ِفي أُوُرَشلِيَم َتْسُجُدوَن لsْ�ِِب �ن�ه 

 H علمنا أن العبادة التي تحوز القبول عند  



 ٣٣٦

# تتوقف على المكان التي نقدم فيه بل تتوقف على حالة قلب العابد وقضى 
  .يقال له قبلة للصIة بعد ذلك التاريخ قضاء مبرماً على كل ما

َ# أََتَكلQُم أَْيضاً َمَعُكْم َكِثيراً ِ�َنQ َرِئ�يَس ھ�َذا اْلَع�الَِم " ٣٠: ١٤يو  - ٨
قال المسلمون أن رئيس الع�الم ال�ذي بش�ر بمجيئ�ه  "َيأِْتي َولَْيَس لَُه ِفيQ َشْيءٌ 

س��ياق الك��Iم  ورداً عل��يھم نق��ول أن��ه يظھ��ر م��ن. المس��يح إنم��ا ھ��و محم��د
والقرينة أن المسيح لم يعن برئيس العالم ھنا نبياً و# رسو#ً بل عنى إبليس 
بدليل قوله ليس له فّي شيء فإن ھذه العبارة # تشير إلى حبيب موال كشأن 

وورد ف�ي مواض�ع كثي�رة . النبي إلى زميله النبي بل تش�ير إل�ى ع�دو مق�اوم
اaََْن "ألق�اب فخم�ة م�ن ذل�ك قول�ه من الكتاب المقدس ذك�ر إبل�يس موس�وماً ب

) ٣١: ١٢ي��و ( "اaََْن ُيْط��َرُح َرِئ��يُس ھ��َذا اْلَع��الَِم َخاِرج��اً . َدْيُنوَن��ُة ھ��َذا اْلَع��الَمِ 
ْھِر َقْد أَْعَمى أَْذَھاَن َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن لَِئQI ُتِض�يَء "وقوله  Qِذيَن ِفيِھْم إِلُه ھَذا الدQال

َرِئ��يِس "ودع��ي إبل��يس ) ٤: ٤ك��و  ٢("ِل َمْج��ِد اْلَمِس��يِح ال��خلَُھ��ْم إَِن��اَرةُ إِْنِجي��
وِح الQِذي َيْعَمُل اaَْن ِف�ي أَْبَن�اِء اْلَمْعِص�َيةِ  : ٦و ٢: ٢أف ("ُسْلَطاِن اْلَھَواِء، الر[

  ).١٢و ١١
يج����زم ) ال����خ ١٣: ١٦و ٢٦: ١٥و ٢٦و ١٧و ١٦: ١٤ي����و ( )٩(

ج��ب أن تت��رجم محم��د المس��لمون أن كلم��ة الباراكلي��ت المترجم��ة المع��زي ي
وعليه يكون المسيح تنبأ عن محمد في ھذه اaيات ويقولون أن القرآن الذي 

  جاء 



 ٣٣٧

ھو من عن�د جبري�ل وھ�و عن�دھم ال�روح ا�م�ين أي ال�روح الق�دس وأن�ه به 
كما مجده القرآن وذلك �ن ) ١٤: ١٦ومجده يو  ٢٦: ١٥يو (شھد للمسيح 

وكنب���ي ورس���ول مؤي���د الق���رآن رف���ع مق���ام المس���يح كمول���ود م���ن ع���ذراء 
بالمعجزات واaي�ات وق�ال أن�ه ص�عد إل�ى الس�ماء حي�اً وأن H آت�اه اNنجي�ل 
ونفى عنه البن�وة � الت�ي زعمھ�ا النص�ارى ال�خ وق�الوا أيض�اً أن النص�ارى 
ا�ولين فھموا من أقوال المسيح بخصوص إرس�ال الباراكلي�ت أن نبي�اً آخ�ر 

م�اني الفارس�ي ادع�ى أن�ه ال�روح  عظيماً سيأتي بعده بدليل أن رجIً يس�مى
القدس بعد المسيح ببضعة قرون وراجت دعوته عن�د بعض�ھم اس�تناداً عل�ى 

أما نحن فنقول ليس أحد خبي�راً باNنجي�ل يق�در . ھذه النبوة إلى آخر ما قالوا
أن يستنتج من كIم المسيح عن إرسال الروح ما استنتجه إخواننا مم�ا ورد 

أو#ً أن كلم��ة باراكلي��ت # تعن��ي : م��ا ي��أتيوذل��ك ل) ١٦و ١٥و ١٤ي��و (ف��ي 
ب��روح ) المس�يح(محم�داً ب�ل تعن��ي المع�زي أو المؤي��د كم�ا ف��ي قول�ه وأي��دناه 

أو الوكيل وھذه # تناسب محمداً مطلقاً �ن المعنى ا�ول أي ) قرآن(القدس 
المعزي # يIئم حام�ل الس�يف ب�ل ھم�ا ض�دان والمعني�ين ا�خي�رين المؤي�د 

إسنادھما إلى مخل�وق ك�ائن م�ا ك�ان �نھم�ا م�ن ألق�اب H  والوكيل # يصح
 ًIسبحانه وتعالى كما ورد في القرآن وما أرسلناك عليھم وكي  



 ٣٣٨

؛ ثانياً أن كلمة الباراكليت )٨٠وسورة النساء عدد  ٥٥سورة ا�سرى عدد (
: ١٤ي�و (لم تستعمل في أسفار العھد الجدي�د إ# للد#ل�ة عل�ى ال�روح الق�دس 

وج��اءت أيض��اً للتلم��يح إل��ى المس��يح ) ١٣: ١٦و ٢٦: ١٥و ٢٦و ١٧و ١٦
؛ ثالثاً أن الباراكليت حس�بما ورد ف�ي ھ�ذه )١: ٢يو  ١وانظر  ١٦: ١٤يو (

اaيات # يمك�ن أن يك�ون إنس�اناً ذا روح وجس�د ب�ل ھ�و روح مح�ض غي�ر 
إنه ال�روح . منظور وھو روح الحق الذي عندما تكلم المسيح عنه بأنه يأتي

؛ رابعاً أن الذي يرسله ھو )١٤: ١٦و ١٧: ١٤يو (ع التIميذ الذي مكث م
وإخواننا المسلمون # يقبلون على ) ١٧: ١٦و ٢٦: ١٥يو (المسيح كما في 

محمد أن يكون رسول المسيح؛ خامساً كان محمد رجل ح�رب وغ�زو يف�تح 
البIد بسيفه ويدوخ العباد بجيشه وأما الروح الق�دس فعمل�ه أن يبك�ت الع�الم 

فم�ا أعظ�م ) ٩: ١٦ي�و (الخطية وجوھر الخطية عدم اNيمان بالمسيح على 
الفرق؛ سادساً قيل عن ال�روح الق�دس أن�ه مت�ى ج�اء يمج�د المس�يح # يمج�د 

؛ س�ابعاً أن محم�داً )١٥و ١٤: ١٦ي�و (نفسه �نه يأخذ مما للمسيح ويخبرنا 
: ١٤ ف�ي م�ر(والقرآن ينكران بنوة المسيح � وقد صرح أن�ه اب�ن H بقس�م 

إش (وكذا ينكران #ھوته مع كونه مثبوتاً ف�ي ك�ل أس�فار العھ�د الق�ديم ) ٦١
وبن��اء علي��ه # ) ١وع��ب  ٣٠: ١٠ي��و (والعھ��د الجدي��د ) ٦: ٤٥وم��ز  ٦: ٩

  يكون محمد 



 ٣٣٩

وقرآنه ممجدين للمسيح بل مضادين له على خط مس�تقيم وبالت�الي # يك�ون 
وقرآن��ه ينك��ران ص��لب  محم��د ال��روح الق��دس كم��ا زعم��وا؛ ثامن��اً أن محم��داً 

المس��يح ال��ذي ب��ه ص��ار التكفي��ر ع��ن خطاي��ا الع��الم وبھ��ذا ق��د أنك��را حقيق��ة 
-١٣: ٥٢وإش : ٢٢انظ�ر م�ز (جوھرية من أعظم حقائق الكت�اب المق�دس 

والتي يترتب عليھ�ا خ�Iص الج�نس البش�ري؛ ) الخ ١٩: ٢٠كله ومت  ٥٣
رج��اء جمي��ع  تاس��عاً أن إنك��ار المس��يح يترت��ب علي��ه إنك��ار قيامت��ه الت��ي ھ��ي

، وحيث أن محمداً يخالف اNنجيل في ھذه )١٩-١٧: ١٥كو  ١(المسيحيين 
النقط الرئيسية وغيرھ�ا ويع�ارض التع�اليم الت�ي أم�ر رس�له أن يك�رزوا بھ�ا 

فI يصح أن يقال عنه أنه م�تمم لنب�وة إرس�ال ال�روح ) ٢٠: ٢٨مت (للعالم 
؛ )٢٦: ١٤يو (م المسيح القدس الذي إنما جاء ليذكر التIميذ بكل ما قاله لھ

عاشراً أن احتجاجھم بما ادعاه ماني من أنه الروح الق�دس وتطب�يقھم دع�وة 
محمد على قول ماني دعوة باطل�ة وش�اھد زور وإذا ك�ان أح�د من�ا يض�اھي 

كم�ا ادع�ى  بين محمد وم�اني وب�ين ق�رآن ا�ول وكت�اب اaخ�ر ال�ذي ادع�ى
البش�ر أن ي�أتوا بمثل�ه ول�م محمد أنه جاء به من السماء وأنه ليس ف�ي طاق�ة 

يأتوا بمثله لجرحنا مشاعر إخواننا المسلمين وأغضبناھم ولكن ليكن معلوماً 
أن كات��ب ھ��ذه الس��طور يتحاش��ى عل��ى ق��در إمكان��ه أن يب��دي مض��اھاة كھ��ذه 

  .السIم ىحفاظاً عل
  



 ٣٤٠

واعلم أن المطلعين من المسيحيين رفضوا دعوة م�اني بأن�ه ال�روح 
أن النبوات المتعلقة بالباراكلي�ت # تش�ير إل�ى إنس�ان  القدس لجملة أدلة منھا

بل إلى روح، ومنھا أن ھذه النبوات تم�ت بع�د ص�عود المس�يح ببض�عة أي�ام 
وذل��ك بحل��ول ال��روح الق��دس عل��ى المائ��ة والعش��رين مس��يحياً ال��ذين ك��انوا 
يسبحون H في العلية في مدينة أورشليم وأخذوا يتكلمون بألسنة أخرى كما 

ومن ھنا يظھر أن ). ٣٦-١: ٢راجع أع (لروح القدس أن ينطقوا أعطاھم ا
تعليم العھد الجديد في عصر ماني ھو كما في العصر الحاضر وأن المسيح 
وھو على ا�رض أخبر بظھ�ور أنبي�اء كذب�ة وذل�ك ف�ي مواض�ع كثي�رة م�ن 

وم�ر  ٢٤و ١١: ٢٤م�ت (اNنجيل وحذرنا من ا#نقياد �ي نب�ي ي�أتي بع�ده 
لھ�ذا عن�دما ظھ�ر م�اني وادع�ى النب�وة رفض�ه ). ١٥: ٧مت  قابل ٢٢: ١٣

مسيحيو عصره بناء على ما سبق التحذير من�ه ف�ي اNنجي�ل واعتب�روه نبي�اً 
كذاباً كما يعتبره إخواننا المسلمون؛ حادي عشر أن الباراكليت قيل عنه أن�ه 

 ١٩: ٦ك��و  ١قاب��ل  ١٤: ١٦ي��و (سيس��كن ف��ي قل��وب المس��يحيين الحقيقي��ين 
وھ��ذا # يمك��ن أن يص��دق عل��ى محم��د؛ ث��اني عش��ر ق��د وع��د ) ٩: ٨ورو 

يج�ب أن ين�زل م�ن الس�ماء عل�ى ) ٢٦: ١٤ي�و (المسيح ب�أن ال�روح الق�دس 
مت (التIميذ بعد صعوده بأيام قليلة وأمرھم أن # يباشروا خدماتھم كرسل 

  حتى يحل عليھم ) ٢٠-١٩: ٢٨



 ٣٤١

ش�ليم إل�ى أن ت�م وبناء على أم�ره مكث�وا ف�ي أور) ٢٥: ١أع (الروح القدس 
فھ�ل تظن�ون أن ). ٣٦-١: ٢و ٨و ٤: ١وأع  ٤٩: ٢٤انظر لو (ھذا الوعد 

مراد المسيح أن ينتظر تIمي�ذه ب�دون أن يمارس�وا عملھ�م م�دة س�تمائة س�نة 
إلى أن يأتي محمد؟ ھذا محال وعليه فI تشير النب�وة ھن�ا إل�ى محم�د بوج�ه 

المسيح بأيام قليل�ة كم�ا من الوجوه بل إلى الذي تم يوم الخمسين بعد صعود 
، وبع�د ذل�ك الوق�ت نال�ت جماع�ة الرس�ل ق�وة )٢انظ�ر أع ص (قدمنا ذكره 

  .فائقة وحكمة واسعة وجالوا يكرزون باNنجيل في ا�رض كلھا
ُك��ل[ ُروٍح َيْعَت��ِرُف : ِبھ��َذا َتْعِرفُ��وَن ُروَح Hِّ " ٣و ٢: ٤ي��و  ١ )١٠(

�ُه َق�ْد َج�اَء  Qَوُك�ل[ ُروٍح َ# َيْعَت�ِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِس�يِح أَن ،Hّ ِف�ي اْلَجَس�ِد َفُھ�َو ِم�َن
 ِّH ُه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَس�ِد َفلَ�ْيَس ِم�َن Qظ�ن بع�ض المس�لمين ". ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح أَن

د بدليل أنه اعترف بأن المسيح قد ج�اء ف�ي مأن قوله روح H يشير إلى مح
دھم ھو حيث أن محم�داً أنك�ر #ھ�وت الجسد كما تقول اaية ومعنى ذلك عن

المسيح في الجسد وص�رح أن�ه إنس�ان كس�ائر الن�اس يك�ون ق�د اعت�رف ب�أن 
المسيح قد جاء في الجسد مع أن قوله جاء ف�ي الجس�د ي�راد ب�ه نف�ي ض�Iلة 
ظھرت في ذلك الوقت أ# وھ�ي أن جس�د المس�يح ل�م يك�ن جس�داً حقيقي�اً ب�ل 

إل�ه ش�ق عل�يھم أن يؤمن�وا أيض�اً بأن�ه ذو  خيالياً �نه إذ ك�انوا يعتق�دون بأن�ه
  جسد حقيقي وعللوا أعراضه الجسدية المذكورة 



 ٣٤٢

في اNنجيل مثل كونه أكل وشرب وتعب ونام واستيقظ ومات وقام الخ م�ن 
ف�إذا قي�ل لھ�م ك�ان . قبيل التصورات الخيالية التي # وج�ود لھ�ا ف�ي الحقيق�ة

سد أجابوك لم يأك�ل المس�يح المسيح يأكل الطعام فكيف # يكون جاء في الج
ولم يشرب حقيقة ولكن شبه لھم وإذا قي�ل لھ�م ك�ان المس�يح ين�ام وينتب�ه م�ن 

وإذا قيل مات المسيح وقام قالوا ل�م يم�ت حقيق�ة . النوم قالوا كI بل شبه لھم
ودفعاً لش�ر ھ�ذه الض�Iلة أن�ذرنا ال�وحي عل�ى لس�ان . ولم يقم ولكن شبه لھم

ترف بأن المس�يح ج�اء ف�ي الجس�د أي يعت�رف يوحنا الرسول بأن كل من يع
 H نجي�ل كان�ت حقيقي�ة فھ�و م�نNبأن أعراضه الجس�دية الت�ي ذك�رت ف�ي ا
وكل من ينكر كونه جاء في الجسد أي ينكر ك�ون أعراض�ه الجس�دية كان�ت 
حقيقية فليس م�ن H ومحم�د أنك�ر م�وت المس�يح وھ�و م�ن أعظ�م أعراض�ه 

ريقة أصحاب تلك الضIلة بمعنى أن�ه الجسدية وكانت طريقة إنكاره مثل ط
حول واقعة الحال إلى واقعة خيال فقال ما قتلوه وما صلبوه ولكن ش�به لھ�م 

  .فتأمل
�اِبُع ِم�ْن آَدَم "١٥و ١٤يه ) ١١( Qأَ َع�ْن ھ�ُؤَ#ِء أَْيض�اً أَْخُن�وُخ الس� Qَوَتَنب

 ًIيِس�يِه لِيَ : َقاِئ jب[ ِف�ي َرَب�َواِت ِقد Qْص�َنَع َدْيُنوَن�ًة َعلَ�ى اْلَجِمي�ِع ُھَوَذا َق�ْد َج�اَء ال�ر
اِرِھْم َعلَى َجِميِع أَْعَماِل فُُجوِرِھُمِ◌ الQِتي َفَج�ُروا ِبَھ�ا ال�خ Qَوُيَعاِقَب َجِميَع فُج." 

  تجرأ بعض المسلمين وقالوا أن الرب في ھذه العبارة يراد به محمد وقوله 



 ٣٤٣

ح�رب عل�ى أعدائ�ه يصنع دينون�ة يش�ير إل�ى كون�ه متقل�داً بالس�يف ومثي�راً لل
ولكن # مسلم حقيقي يقدر أن يسند لقب الرب إل�ى مخل�وق كائن�اً م�ن مك�ان 

والحقيقة أن أخن�وخ تنب�أ ع�ن . �٢٢نه من ألقاب H انظر سورة التوبة آية 
 ١٤و ١٣: ٧ودا (المسيح باعتبار مجيئه الث�اني عن�دما يمل�ك عل�ى ا�رض 

واس���م ) ٢١-١١ :١٩و ٧: ١ورؤ  ١٠-٦: ١ت���س  ٢و ٥١-٢٩: ٢٤وم���ت 
ال��رب م��ن ألق��اب المس��يح الت��ي كث��ر إس��نادھا إلي��ه ف��ي أس��فار العھ��د الجدي��د 

  .١١-٩: ٢وأسندت إليه بحق كما نعلم من في 
َھاَي���ِة " ٢٩-٢٦: ٢ ؤر) ١٢( jَوَم���ْن َيْغلِ���ُب َوَيْحَف���ُظ أَْعَم���الِي إِلَ���ى الن

ِمْن َحِديٍد َكَما ُتْكَس�ُر آِنَي�ٌة ِم�ْن  َفَسأُْعِطيِه ُسْلَطاناً َعلَى اْ�َُمِم َفَيْرَعاُھْم ِبَقِضيبٍ 
�ْبِح ال�خ ق�الوا  ".َخَزٍف َكَما أََخْذُت أََنا أَْيضاً ِمْن ِعْنِد أَِبي َوأُْعِطيِه َكْوَك�َب الص[

أن ھذا نبوة عن محمد ب�دليل أن�ه ح�ارب ا�م�م بس�يفه وأخض�ع كثي�راً م�نھم 
القوة والسلطان تحت سلطانه فإن صحت دعواھم ينتج أن محمداً استمد ھذه 

م��ن المس��يح ج��زاء ل��ه عل��ى تمس��كه بوص��اياه وحفظ��ه أعمال��ه إل��ى النھاي��ة 
وبالتالي كان مقامه دون مق�ام المس�يح إ# أن إخوانن�ا المس�لمين # يرض�يھم 

وكي�ف # . ذلك و# يرضيھم أن يك�ون مقام�ه كمق�ام المس�يح ب�ل أعظ�م من�ه
ي أن م��ن يراج��ع وھ��و عن��دھم خ��اتم ا�نبي��اء وس��يد المرس��لين والحقيق��ة ھ��

  اNصحاح الثاني والثالث من ھذا السفر يجد أن المتكلم ھو 



 ٣٤٤

المسيح يحث أعض�اء الكن�ائس الس�بع عل�ى الغلب�ة واع�داً م�ن يغل�ب بأحس�ن 
الج��زاء وك��رر ذل��ك س��بع م��رات ف��I يش��ير إل��ى محم��د ولكن��ه ي��تكلم كIم��اً 

خطي�ة عمومياً لترغيب شعبه ف�ي الغلب�ة # غلب�ة الس�يف والس�ھم ب�ل غلب�ة ال
  .والجسد والعالم والشيطان

إلى ھنا انتھينا من النب�وات ال�واردة ف�ي أس�فار العھ�د الق�ديم والعھ�د 
الجديد التي خالھا المسلمون تشير إل�ى محم�د ورأين�ا أن # نب�وة منھ�ا تش�ير 

ھذا وقد علمنا من اNنجيل تمام العل�م أن�ه # يوج�د كت�اب يل�ي اNنجي�ل . إليه
ح والعص�ر الوحي��د اaت�ي ھ��و رج�وع المس��يح م��ن و# نب�ي ي��أتي بع�د المس��ي

وعلى ما تقدم سقطت دعوى محمد . السماء ليملك على ا�رض الملك الدائم
  .بالرسالة من H سقوطاً ليس من ورائه مجا#ً للشك

حقاً أن بعضاً من المسلمين اندھشوا عن�دما ق�رءوا ع�ن الج�راد ف�ي 
 َيُض�رQ ُعْش�َب اْ�َْرِض َوَ# َش�ْيئاً َوِقي�َل لَ�ُه أَْن َ# "حيث يقول ) ٤و ٣: ٩رؤ (

اَس َفَقِط ال�Qِذيَن لَ�ْيَس لَُھ�ْم َخ�ْتُم Hِّ َعلَ�ى ِجَب�اِھِھمْ  Qالن Q#ِأَْخَضَر َوَ# َشَجَرًة َما إ" 
�نھم يقصون علينا أن�ه ح�دث ف�ي زم�ن خIف�ة أب�ي بك�ر الص�ديق أن�ه زود 

ومم�ا . ھ�ذه النب�وة حرفي�اً  جنوده عندما ساروا لفتح الشام بأوامر تم�ت معھ�ا
يستحق ا�خذ في ا#عتب�ار أن نج�د اثن�ين م�ن م�ؤرخي المس�لمين # يعلم�ان 

  غالباً بھذه النبوة يرويان لنا حديثاً يذكرنا بھا قال 



 ٣٤٥

جIل الدين السيوطي لما بعث أبو بكر الصديق ابن أب�ي س�فيان لف�تح الش�ام 
يقط�ع أش�جاراً منتج�ة ثم�اراً  أمره أن # يقتل امرأة و# طف�Iً و# ش�يخاً و#

و# يتلف أرضاً مزروع�ة و# ينح�ر ش�اة و# داب�ة إ# م�ا دع�ت إلي�ه حاج�ة 
الطعام و# يقلع نخلة منتجة و# يحرقھا قبل قلعھا و# يغدر بأحد و# يخشى 
أحداً وروى الواقدي الرواية عينھا بأكثر تفصيل قال أمر أبو بك�ر الص�ديق 

فر بأعدائه # ي�ذبح ول�داً و# ش�يخاً و# ام�رأة و# ليزيد ابن سفيان أنه إذا ظ
طفIً و# يقرب نخلة و# يحرق مزرعة و# يقلع أش�جاراً مثم�رة و# ينح�ر 
ماشية إ# لضرورة الطعام و# يغير ما اتفق عليه و# ي�نقض محالف�ة ص�لح 
 وإذا مر بأديرة الرھبان الذين انقطعوا لعبادة H يدعھم وما انقطع�وا إلي�ه #
يق��تلھم و# يھ��دم أدي��رتھم وأم��ا إذا م��ر بتل��ك الطائف��ة الت��ي تعب��د الش��يطان 
والص���لبان ذوي ال���رؤوس المحلوق���ة م���ن الوس���ط يض���ربھم بس���يفه إل���ى أن 

  .يعتنقوا دين اNسIم أو يدفعوا الجزية وھم صاغرون
# شك أن المشابھة عظيم�ة ب�ين م�ا ورد ف�ي س�فر الرؤي�ا وب�ين م�ا 

ن لم ترد إشارة إلى نبي ما في ذلك الموضع مما أمر به أبو بكر جنوده ولك
يؤيد دعوة محمد كما أنه # مسلم خبير يق�در أن يستش�ھد باaي�ات الم�ذكورة 

  .ولو سلمنا أنھا نبوة تمت بعد موت محمد بجملة سنين
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'�"&�� �$%��'�"&�� �$%��  
  ھل يمكن أن تكون فصاحة القرآن معجزة تدل على أنه موحى به من H؟

  
Iوة عبارات�ه بالغ�ة ط�مسلمون أن فص�احة الق�رآن ويجزم إخواننا ال

حد اNعجاز حتى أنه يكفي Nثبات رسالة محم�د س�يما وأن�ه ل�م يك�ن يع�رف 
الكتابة و# القراءة فمن المحال أن يك�ون ق�ادراً عل�ى اNتي�ان ب�ه م�ا ل�م يك�ن 

H ويقولون لكل نبي آية بينة تدل عل�ى أن رس�الته م�ن عن�د . موحى به من
فف�ي . ن اaيات تنوعت حسب أحوال الزمان الذي ج�اء في�ه ا�نبي�اءH إ# أ

زمن موسى مثIً بلغ السحر والسحرة مكانة عظمى عند المص�ريين ف�أوتي 
موسى من اaيات ما يشبه السحر في ظاھره وھ�و ل�يس بس�حر ف�ي الحقيق�ة 

وفي زمن المسيح بل�غ الط�ب مبلغ�اً عظيم�اً فكان�ت آي�ات . بل معجز للسحرة
مشبھة بالطب ولكنھا تفوقه، وف�ي زم�ن محم�د كان�ت الفص�احة ھ�ي المسيح 

الص���ناعة الرائج���ة ب���ين الع���رب ف���أوتي الق���رآن معج���زاً لفص���حاء عص���ره 
ومن أدل�تھم عل�ى إعج�از الق�رآن م�ا ج�اء في�ه م�ن تح�دي الع�رب . وشعرائه

وم�ن  ٢٣على أن يأتوا بكتاب مثله أو سورة منه كما ف�ي س�ورة البق�رة آي�ة 
  لَِئِن اْجَتَمَعِت قُْل "ذلك قوله 



 ٣٤٧

اNِْْنُس َواْلِجن[ َعلَى أَْن َيأُْتوا ِبِمْثِل َھَذا اْلقُْرآِن #َ َيأُْتوَن ِبِمْثلِِه َولَْو َكاَن َبْعُضُھْم 
  ).٨٨: ١٧سورة اNسراء ( "لَِبْعٍض َظِھيراً 

ورداً عليھم نقول إذا فحص�نا دع�واھم بإعج�از الق�رآن فحص�اً دقيق�اً 
موضوع # نجد دليIً على صحة دعواھم �نه كم من الكت�ب خليقاً بأھمية ال

الشھيرة في العالم ألفھا قوم # يعرفون القراءة و# الكتاب�ة وج�اءت # مثي�ل 
لھا ومن ھذه الكتب كتاب وضعه ريج فيدا ف�ي ب�Iد الھن�د وض�عه ب�ين س�نة 

ق م قب��ل أن تع��رف ص��ناعة الكتاب��ة ف��ي تل��ك ال��بIد ب��زمن  ١٥٠٠و ١٠٠٠
يد حجمه عن القرآن وقد ص�نفه أكث�ر م�ن واح�د إ# أنھ�م ل�م يك�ن طويل ويز

وفي اللغة اليونانية القديمة قصيدتان في . لھم كاتب يملون عليه آيات كتابھم
منسوبتان في الغالب إلى ش�اعر  )١(غاية الفصاحة وھما اNلياذة وا�ودسة 

اءة أعمى اسمه ھوميروس وكان العميان في سالف الزمان # يعرف�ون الق�ر
و# الكتابة و# كانت لديھم الوسائل التي ل�دينا الي�وم ول�يس ثم�ة وج�ه للظ�ن 
أن يكون أملى قصيدته على بعض الكتبة �نه كان فقير الحال يحصل قوت 

على أنه لم يقم دليل قاطع على أن . يومه بالتجوال على البيوت يتلو أشعاره
  ة ما أوردوه Nثبات محمداً كما زعموا غير عالم بالقراءة والكتابة وغاي

____________ 

)١ (Iliad—Odyssey  



 ٣٤٨

: ٧س�ورة ا�ع�راف (ھذه الدعوى ھو ما وصفه به القرآن بأنه النبي ا�مي 
إ# أن ھذا الوصف # يثبت عدم معرفته القراءة والكتابة بل ). ١٥٧و ١٥٦

وذل�ك واض�ح م�ن س�ورة  # من بني إس�رائيل) ١(يثبت كونه نبياً من ا�مم 
ِي�يَن ال�خ"في قوله  ٢٠ران آية آل عم jِذيَن أُوُت�وا اْلِكَت�اَب َوا�ُم�Qوم�ن  "َوقُ�ْل لِل

ذلك ترى أن العرب مدعوون ھنا با�ميين فقال النبي ا�مي كما نقول اليوم 
النب���ي العرب���ي وكان���ت ع���ادة ا�نبي���اء أن ي���أتوا م���ن أھ���ل الكت���اب أي بن���ي 

  .إسرائيل
أھ��ل الكت��اب دع��وه النب��ي فلم��ا ادع��ى محم��د النب��وة وك��ان م��ن غي��ر 

ا�مي أي من ا�مم كما تقدم تمييزاً له عن بقية ا�نبي�اء ال�ذين ك�انوا جميع�اً 
وبخ�Iف ذل�ك، عل�م المطلع�ون م�ن المس�لمين بالرواي�ات . من بني إس�رائيل

المنسوبة إلى البخاري ومسلم التي تنفي عن محم�د وص�مة الجھ�ل ب�القراءة 
ف��ي معاھ��دة الحديبي��ة م��ن أن��ه أخ��ذ القل��م والكتاب��ة م��ن ذل��ك م��ا ينس��بونه إلي��ه 

 H وضرب على توقيع علي بن أبي طالب بالنيابة عنه تحت إمضاء رسول
H ومم��ا ينس��بونه إلي��ه أن��ه لم��ا أحتض��ر طل��ب أن ي��أتوه . وكت��ب اب��ن عب��د

  بأدوات الكتاب ليوصي بمن يخلفه وقبل أن يأتوه بھا 
___________  

المس�لمين انظ�ر الس�يرة النبوي�ة لزين�ي دح�Iن اھ�ـ  لقد قال بمثل ذلك بعض محققي)  ١(
  مصحح



 ٣٤٩

وبما أن ھذه الروايات . خانته قواه كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس
موضوع نزاع بين أھل السنة والشيعة فI نجزم بصحتھا غير أننا نقول أن 
مجرد وجودھا مس�ندة إل�ى أئم�ة الح�ديث أم�ر يس�تحق ا#عتب�ار وخصوص�اً 

  .ء فيھا بعيد الوقوع�ن # شي
كان معلوماً عند العرب في عص�ر محم�د �ن�ه  ةواعلم أن فن الكتاب

معلوم بالتأكيد أن�ه لم�ا وقع�ت بع�ض أھ�الي مك�ة أس�رى عن�د أھ�الي المدين�ة 
س�واء (افتدوا أنفسھم منھم بأن يعلموھم الكتابة ثم أن وجود المعلقات الس�بع 

سيوطي أم محفوظة في خزانة كانت معلقة في الكعبة كما ظن جIل الدين ال
دليل عل�ى أن الكتاب�ة ) عكاظ كما قال أبو جعفر أحمد ابن اسمعيل بن نواس

كانت أمراً عادياً بين مؤلفي ذلك العصر وال�ذين ق�بلھم س�واء ك�انوا يكتب�ون 
  .بأنفسھم أو يكتبھا كتبة آخرون على ذمتھم ممؤلفاتھ

حسنھا بحيث يتھي�أ وإن قلنا أن محمداً كان يعرف الكتابة ولكنه لم ي
أن يكت��ب كتاب��اً ف��I ي��ؤثر ذل��ك ف��ي أھمي��ة الق��رآن �نن��ا نعل��م م��ن أق��وال ل��ه 

الس��الفين أن زي��داً ب��ن ثاب��ت ك��ان م��ن جمل��ة الكتب��ة ال��ذين اس��تخدمھم محم��د 
  وكانوا يكتبون كما يملي عليھم على العظام وعلى الخشب 



 ٣٥٠

بط وعلى خلواً من نقط الوقف وحركات الض) ١(والخزف بالحرف الكوفي 
 هالقرآني�ة ال�ذي ن�تج عن� لق�راءاتمدى ا�يام تبين لعلم�اء التفس�ير اخ�تIف ا

القرآن بالحرف الكوفي ف�ي  أمكتوبٌ ولي ھنا سؤال . نقص ا�بجدية الكوفية
الل��وح المحف��وظ أم بغي��ره عل��ى أن الح��رف الك��وفي وإن ك��ان ق��ديماً إ# أن��ه 

  .مستخرج من ا�بجدية السريانية وتلك من الفينيقية
وكان إذا أمI محمد آية على الكاتب يسارع إل�ى حفظھ�ا المت�دينون 
من قومه ولكن ذلك # يمنع م�ن أن بع�ض اaي�ات ل�م يحفظھ�ا أح�د أو م�ات 

جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت ما معناه مما أنزل في . الذين حفظوھا
القرآن عشر آيات في الرضاعة نھي عنھا ونسخت بخمس آيات أُخر ومم�ا 

شك فيه أن عائشة سمعت ھ�ذه اaي�ات ف�ي زمانھ�ا م�ن بع�ض الق�راء و# # 
  .نجدھا اليوم في القرآن

وروى مسلم عن عم�ر ب�ن الخط�اب م�ا معن�اه أن H أرس�ل محم�داً 
بالحق وأنزل عليه الكتاب وبما أن آية الرجم مما أنزل�ه H ف�ي ھ�ذا الكت�اب 

  وكان رجم رسول H ورجمنا من بعده والرجم حد الزاني 
___________  

ھ�ذا خ�Iف المش�ھور �ن الح�رف الك�وفي ل�م يك�ن يع�رف إ# بع�د وف�اة محم�د اھ��ـ )  ١(
  مصحح
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  .نص آية الرجم ھكذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البتة
ولكنا # نجد ھ�ذه اaي�ة ف�ي الق�رآن المت�داول الي�وم وال�ذي نج�ده أن 

وروى ابن ماجة ) ٤-٢: ٢٤لنور انظر سورة ا(الزنى حده الجلد مائة جلدة 
وكان القرطاس المكتوبتان  ...أن عائشة قالت أن آية الرجم والرضاعة نزلتا

في��ه تح��ت فراش��ي وم��ات رس��ول H حينئ��ذ وفيم��ا أن��ا منش��غلة بموت��ه دخل��ت 
وروى مس��لم ع��ن أب��ي موس��ى ا�ش��عري أن��ه ق��ال . بھيم��ة وأكل��ت القرط��اس

اعت�دنا أن نتل�و س�ورة تض�اھي  لخمسمائة من حفظة القرآن ف�ي البص�رة أن�ا
سورة براءة في الطول والشدة وقد نسيتھا ولم يبق منھا ف�ي ب�الي غي�ر ھ�ذه 
الكلمات توكلت الخ، واعتدنا أن نتلو سورة عل�ى المس�بحة ونس�يتھا م�ا ع�دا 

  .قوله أيھا الذين الخ
وم��ن المش��ھور أن أبي��ا زاد عل��ى نس��خة قرآن��ه س��ورتين قص��يرتين 

وھما س�ورة الخل�ع وس�ورة الحف�ظ وتس�مى ا�خي�رة تحت اسمين اعتباريين 
أيضاً سورة القنوت �نه يؤك�د أنھم�ا نزلت�ا ف�ي الق�رآن وح�ذفھما عثم�ان ف�ي 

وقال قوم . حين أن ابن مسعود حذف سورة الفاتحة والمعوذتين من مصحفه
من الش�يعة أن ف�ي الق�رآن بع�ض اaي�ات المش�يرة إل�ى عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب 

 ١٦٤و ١٣٦المتداول اليوم منھا سورة النساء آي�ة  وحذفت عمداً من القرآن
  وسورة ٧١وسورة المائدة آية 



 ٣٥٢

أبدلت كلمة أئمة  ١٠٦وقالوا أن في سورة آل عمران آية  ٢٨٨الشعراء آية 
أب��دلت العب��ارة ا�ص��لية  ٧٤ا�ص��لية بكلم��ة أم��ة وف��ي س��ورة الفرق��ان آي��ة 

متق�ين إمام�اً وذك�روا واجعل لنا م�ن المتق�ين إمام�اً بعب�ارة محدث�ة واجعلن�ا لل
. أحدثوھا عمداً  ٣٩والمؤمنين آية  ١٢تغييرات أخرى في سورة يوسف آية 

تختلف القراءة  ٢٠وقد سلم اNمام فخر الدين الرازي أن في سورة ھود آية 
عن مصحف علي ففي الق�رآن المت�داول تق�رأ ھك�ذا ويتل�وه ش�اھد من�ه وم�ن 

ش�اھد ويتلوه "علي ھكذا  قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وتقرأ في مصحف
ب��ين العب��ارتين خلي��ق والف��رق " من��ه إمام��ا ورحم��ة وم��ن قبل��ه كت��اب موس��ى

با#عتبار عند الشيعة لما في العبارة الثاني�ة م�ن اNش�ارة إل�ى عل�ي باعتب�ار 
كونه ھو الشاھد وھو اNمام والرحمة، وليس كتاب موسى اNم�ام والرحم�ة 

ن س�ورة برمتھ�ا ح�ذفت م�ن الق�رآن وق�ال آخ�رون أ. كما في العبارة ا�ول�ى
بالقص��د وتس��مى س��ورة الن��ورين واقتبس��ھا إل��ى آخرھ��ا م��رزا محس��ن م��ن 

  ).دبستان مذاھب(كشمير ببIد الھند في كتابه المسمى 
وليس غرضنا من ذكر ش�بھات الش�يعة ف�ي م�ا أض�يف إل�ى الق�رآن 

آن وما حذف منه إثبات ھذه الشبھات أو نفيھا ولكن حيث أنھم قالوا أن الق�ر
  إلىمعجزة لرسالة محمد صار من الواجب علينا اNشارة 
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ما قاله نفس علمائھم والثقة منھم في الزيادة والنقصان الل�ذين اعتري�اه دفع�اً 
  .لدعوة اNعجاز

نتقدم اaن إلى بيان المنھج الذي سلكوه لجمع متفرق�ات الق�رآن م�ن 
لمص�ادر سور وآيات إلى كت�اب واح�د ونعتم�د ف�ي التح�ري ع�ن ذل�ك عل�ى ا

  .الموثوق بھا عند المسلمين أنفسھم
عن زيد بن ثابت قال أرس�ل إل�ّي أب�و بك�ر بع�د مقت�ل أھ�ل اليمام�ة "

فإذا عمر بن الخطاب عنده ق�ال أب�و بك�ر أن عم�راً أت�اني فق�ال أن القت�ل ق�د 
 ءاس��تحر ي��وم اليمام��ة بق��راء الق��رآن وإن��ي أخش��ى أن اس��تحر القت��ل ب��القرا

قل�ت . ق�ران وأن�ي أرى أن ت�أمر بجم�ع الق�رآنبالمواطن فيذھب كثي�ر م�ن ال
لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول H؟ فقال عمر ھذا وH خير فلم ي�زل 
عم��ر يراجعن��ي حت��ى ش��رح H ص��دري ل��ذلك ورأي��ت ف��ي ذل��ك ال��ذي رأى 

قال زيد قال أبو بكر أنك رجل شاب عاقل # نتھمك وقد كن�ت تكت�ب . عمر
ق��رآن فاجمع��ه ف��وH ل��و كلف��وني نق��ل جب��ل م��ن ال��وحي لرس��ول H فتتب��ع ال

قلت كي�ف تفعل�وا . الجبال ما كان أثقل علّي مما أخبرني به من جمع القرآن
شيئاً لم يفعله رسول H؟ قال ھو وH خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حت�ى 

  شرح H صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن 
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لخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة أجمعه من العسب وال
زيمة ا�نصاري ل�م أج�دھا م�ع أح�د غي�ره لق�د ج�اءكم رس�ول م�ن خمع أبي 

أنفسكم حتى خاتمة براءة فكانت الص�حف عن�د أب�ي بك�ر حت�ى توف�اه H ث�م 
رواه البخ�اري كم�ا ف��ي . عن�د عم�ر ط��ول حيات�ه ث�م عن��د حفص�ة بن�ت عم��ر

  .ضائل القرآنمشكاة المصابيح في آخر كتاب ف
وذكر ھ�ذه الرواي�ة م�ا ع�دا الجمل�ة ا�خي�رة ج�Iل ال�دين الس�يوطي 

  ).٥٣للھجرة صحيفة  ١٣٠٤انظر تاريخ الخلفاء طبعة #ھور سنة (
ومن المحتمل أنه لم تكن وقتئذ نسخة كاملة للقرآن س�وى تل�ك الت�ي 
جمعھ��ا زي��د واعتم��د كاف��ة المس��لمين ف��ي ق��رآنھم عل��ى حفظ��ه ف��ي الص��دور 

بالشفاه إ# بعض أجزاء منه قد كتبت حسبما تIھا الحفظة في سبع  وتIوته
ولما أصبح القرآن في خطر الضياع والفساد والسريان وا#ختIل . قراءات

في جميع متونه أنذر حذيفة ابن اليمان عثمان بن عفان بسوء العاقب�ة وذل�ك 
ري وروى البخ��ا. عن��دما ك��ان منھمك��اً ف��ي افتت��اح ب��Iد ا�رم��ن وأذربيج��ان

معن�اه ي�ا أمي�ر الم�ؤمنين ت�دارك المس�لمين قب�ل أن يق�ع ا#خ�تIف بي�نھم ف�ي 
القرآن كما اختلف من ق�بلھم اليھ�ود والنص�ارى فأرس�ل عثم�ان إل�ى حفص�ة 
يقول لھا ابعثي إلينا بالصحف لننسخھا في المصاحف ثم نردھا إليك فبعثتھا 

  إليه وعند ذلك انتدب الخليفة زيد بن 
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الزبير وسعيد بن العاص وعبد H بن الحارث ب�ن ھش�ام  ثابت وعبد H بن
فنسخوھا وق�ال للثIث�ة القرش�يين إن اختلف�تم م�ع زي�د ف�ي ش�يء م�ن الق�رآن 
فاكتبوه بلغة قريش �نه نزل بلسانھم ففعل�وا ذل�ك حت�ى إذا نس�خوا الص�حف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إل�ى ك�ل إقل�يم نس�خة 

كل ق�رآن خ�الف ھ�ذه النس�خة يح�رق فق�ال ش�ھاب أخبرن�ي وأصدر أمراً أن 
خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول لما نسخنا القرآن فقدت 
آي��ة م��ن س��ورة ا�ح��زاب كن��ت أس��معھا م��ن رس��ول H وبع��د التح��ري عنھ��ا 

م�ن الم�ؤمنين رج�ال ص�دقوا م�ا : وجدناھا عند خزيمة ابن ثابت ا�نصاري
وم��ن ذل��ك يتض��ح وج��ود تنق��يح ف��ي . ألحقناھ��ا بموض��عھاعاھ��دوا H علي��ه ف

الت��ي أص��درھا عثم��ان لم��ا رأي��ت م��ن الخ��Iف بينھ��ا وب��ين الص��حف  النس��خ
ا�صلية التي كانت عند حفصة وعدا ذل�ك ف�إن ص�دور أم�ر الخليف�ة بح�رق 

القديمة المخالفة لما استنسخه وھ�و دلي�ل آخ�ر عل�ى وق�وع ا#خ�تIف  النسخ
ذلك الدليل وضوحاً أن نسخة حفصة نفس�ھا أم�ر  في نسخ القرآن ومما يزيد

بحرقھا مروان عندما كان حاكماً على المدينة لما تحقق من ا#ختIف بينھا 
وب��الرغم م��ن ھ��ذه الوس��ائط المتناھي��ة ف��ي . وب��ين م��ا استنس��خه عنھ��ا عثم��ان

  الشدة التي اتخذھا حكام المسلمين ا�ولين لتوحيد نسخة القرآن لم يزل 
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Iف��ات الت�ي يعب�ر عنھ��ا ب�القراءات كم�ا نعل��م مم�ا نقل�ه إلين��ا في�ه بع�ض ا#خت
 ًIا�ئم��ة والمفس��رون الراس��خون ف��ي العل��م وم��نھم البيض��اوي وانظ��ر م��ث

 ٣٥وس�ورة م�ريم  ٩١وس�ورة ا�نع�ام  ١٠٠تفسيره لسورة آل عم�ران آي�ة 
 ٢٢وس�ورة ص  ١٨وسورة سبا  ٦وسورة ا�حزاب  ٤٨وسورة القصص 

  .الخ
aخر نقول أن السبب الرئيسي الذي نس�تنتج من�ه من الوجه اإ# أنه 

بقاء القرآن على ما كان عليه تقريباً بع�د وف�اة محم�د ھ�و أن�ه تض�من أق�وا#ً 
) ٥٢-٤٩و ٣٨و ٣٧سورة ا�حزاب (كشفت الستار عن حياته ا�دبية مثل 

�نه من المحال أن يجترئ مسلم على أن يلصق بنبيه تلك الوص�مة المش�ار 
واضع ما لم يكن اعترف بھا ھ�و نفس�ه وأم�ر أن ُت�درج ف�ي إليھا في ھذه الم

وي�ا حب�ذا ل�و ). عل�ى ح�د زعم�ه(صفحات كتابه الذي نزل عليه من الس�ماء 
اعترف بأنھا خطيئة اعترافاً صريحاً واستغفر ربه لكن�ه ادع�ى أن�ه فع�ل م�ا 

ٌج ِف�ي لَِكْي #َ َيُكوَن َعلَ�ى اْلُم�ْؤِمِنيَن َح�رَ "فعله بموجب تنزيل العزيز الحكيم 
ُ َمْفُع��و#ً  QH َوَط��راً َوَك��اَن أَْم��ُر Qلھ��ذا ل��م . "أَْزَواِج أَْدِعَي��اِئِھْم إَِذا َقَض��ْوا ِم��ْنُھن

يخجل أتباعه أن يذكروا له تلك الحادثة في م�ا دون�وه م�ن تاريخ�ه وب�الرغم 
عن ا#عتذارات الكثيرة التي شفعوا ل�ه بھ�ا، إ# أن�ه ل�م يتب�رر أم�ام الناق�دين 

  .فاجتنبوه واجتنبوا دينه المحققين
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ول��يس ب��ين علم��اء المس��لمين الي��وم م��ن يس��تطيع أن يب��رر الق��رآن 
ومحمداً من تل�ك القص�ة ومھم�ا ق�الوا م�دافعين # يق�درون أن يس�كتوا لس�ان 

ق��الوا إن الق��رآن . الض��مير الح��ي ع��ن التص��ريح ب��الحق إن ل��م يص��رح الف��م
ة محمد اNلھية وأنه # لمعجزة، بل اaية الواحدة منه معجزة تدل على رسال

المIئكة و# ا�نس و# الجن يقدرون أن يأتوا بسورة منه، ولو كان بعضھم 
لبعض ظھيراً، وإن كل كلمة من�ه خط�ت ب�القلم ف�ي الل�وح المحف�وظ بجان�ب 

العل�م ب�أن القص�ة المش�ار  ععرش H قبل أن يبرأ البرايا بعصور كثيرة، م�
زل ب�ه م�ن عن�د الع�رش إل�ى س�ماء ث�م أن جبري�ل ن�. إليھا كان�ت م�ن ض�منه

الدنيا في ليلة القدر وبعد ذلك بلغ�ه إل�ى محم�د ش�يئاً فش�يئاً حس�ب مقتض�يات 
قال ابن خلدون تأييداً لھذا اعلم أن القرآن أنزل من السماء باللسان . ا�حوال

العربي على ا�سلوب الذي كان مألوفاً عند الع�رب لrع�راب ع�ن أفك�ارھم 
ب مقتض��يات ا�ح��وال ببي��ان وحداني��ة H وش��رح وأن��زل علي��ه ب��اللفظ حس��

الواجبات المفروضة على اNنسان في ھذه الدنيا، وقال مثل ھذا في مواضع 
ويدل ھذا كله على أن القرآن من ب�ين الكت�ب اNلھي�ة إنم�ا تلق�اه نبين�ا . كثيرة

صلوات H وسIمه عليه متل�واً كم�ا ھ�و بكلمات�ه وتراكيب�ه بخ�Iف الت�وراة 
  ل وغيرھما من الكتب السماوية فإن ا�نبياء يتلقونھا في حال الوحي واNنجي
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مع��اني ويعب��رون عنھ��ا بع��د رج��وعھم إل��ى الحال��ة البش��رية بكIمھ��م المعت��اد 
وبحس��ب رأي ھ��ذا الع��الم يك��ون الق��رآن لفظ��اً . ول��ذلك ل��م يك��ن فيھ��ا إعج��از

H نجيل فإن معانيھ�ا م�ن عن�دNف التوراة واIبخ H وأم�ا ومعنى من عند 
وعليه إذا اتض�ح لن�ا م�ن . ألفاظھما فمن عند ا�نبياء والرسل الذين كتبوھما

البحث أن عبارة القرآن ليست من اNعجاز في شيء أو على ا�قل # دلي�ل 
على إعجاز القرآن فI يصح أن يرد علينا المسلم بقوله كذلك عبارة التوراة 

عل�ى كونھم�ا ص�ادرين م�ن  و# يمكن أن تدل. واNنجيل خالية من اNعجاز
H �ننا لم ندع قط أن عب�ارة كتابن�ا تتض�من ش�يئاً م�ن اNعج�از و# ادعين�ا 
أنھا دليل على تنزيله من عند H بل نقول عن كتابنا ما قاله ابن خل�دون أن 
مسيحي عصره والعصر الحاضر على رأي واح�د م�ن جھ�ة أس�فار الكت�اب 

ل عبارات�ه الخصوص�ية فم�نھم م�ن المقدس وأن كل كات�ب م�ن كتبت�ه اس�تعم
كتب شعراً فصيحاً بليغاً ومنھم من كتب نثراً بسيطاً فكانت المعاني من عند 
H والتعبي��ر م��ن عن��د ذل��ك النب��ي أو الزب��وري أو البش��ير أو الم��ؤرخ، ك��ل 

  .حسبما أمره الرب أن يكتب
ثم أنه من المحقق اaن عند العلماء أن لس�ان ق�ريش ال�ذي كت�ب ب�ه 

  إنما ھو لسان أھل مكة # لسان أھل الجنة فإن العربية كما القرآن 
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ھ���و معل���وم إح���دى اللغ���ات الس���امية وھ���ي كأخواتھ���ا العبراني���ة واaرامي���ة 
. والحبشية والسريانية وا�شورية وغيرھا م�ن اللغ�ات الت�ي ھ�ي أق�ل أھمي�ة

ونحن # ننكر أن اللغة العربية إح�دى اللغ�ات القديم�ة كم�ا أنن�ا نعت�رف ب�أن 
قرآن في بعض فصوله فصيح العبارة وبليغ ا�سلوب غير أن علماء اللغة ال

أثبتوا اش�تماله عل�ى كلم�ات غي�ر عربي�ة معدل�ة ع�ن اللغ�ات ا�خ�رى، منھ�ا 
كلم���ة فرع���ون م���أخوذة م���ن اللس���ان المص���ري الق���ديم وكلمت���ا آدم وع���دن 
مأخوذت��ان م��ن لغ��ة قديم��ة ُت��دعى أكادي��ان وإب��راھيم م��ن لغ��ة ا�ش��وريين 

الج��ن والف��ردوس م��أخوذة م��ن لغ��ة و رم��اروت والص��راط وح��ووھ��اروت و
ق���دماء الف���رس وت���ابوت وط���اغوت وزك���اة وملك���وت م���ن لغ���ة الس���ريان 

ة وم�اعون وت�وراة وجھ�نم م�ن ينوالحواريين من اللغة ا�يتوبية وحبر وس�ك
وعلي��ه فك��Iم الق��رآن ل��يس عربي��اً . ألف��اظ اليھ��ود واNنجي��ل م��ن لغ��ة اليون��ان

من أن تكون ھذه الكلم�ات الغي�ر عربي�ة مكتوب�ة ف�ي محضاً وحينئذ # مانع 
اللوح المحفوظ أس�وة بكلمات�ه العربي�ة م�ا دام لھ�ا الفض�ل عليھ�ا ف�ي التعبي�ر 

كم��ا اش��تمل . م��ع أن ھ��ذا يفتق��ر إل��ى اNثب��ات .ع��ن كثي��ر م��ن مع��اني الق��رآن
القرآن على كلمات غير عربية اشتمل على تراكيب لو وردت في غيره من 

اء النح��و والبي��ان غلط��ات # محال��ة وھ��ي كثي��رة نكتف��ي الكت��ب لع��دھا علم��
  ففي سورة : ببعضھا
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قول��ه أو#ً تل��ك عش��رة كامل��ة، والص��واب تل��ك عش��ر وق��ال ف��ي ) ١(البق��رة 
سورة ا�عراف وقطعناھم اثنتي عشر أسباطاً، فأن�ث الع�دد وجم�ع المع�دود 

: ٤ء والصواب التذكير في ا�ول واNفراد في الثاني وق�ال ف�ي س�ورة النس�ا
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُھْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما " ١٦٠ Qلَِكِن الر

ِ َواْلَي�ْوِم  Qَة َواْلُمْؤُت�وَن الَّزَك�اَة َواْلُمْؤِمُن�وَن ِب�ا�Iَ� Qأُْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َواْلُمِقيِميَن الص
  .الصIةوالصواب والمقيمون " اaِْخرِ 

إِنQ ال����Qِذيَن آَمُن����وا َوال����Qِذيَن َھ����اُدوا " ٧٣ وق����ال ف����ي س����ورة المائ����دة
ِ َواْلَيْوِم اaِْخِر َوَعِمَل َصالِحاً َف�Iَ َخ�ْوٌف  Qَصاَرى َمْن آَمَن ِبا�Qاِبُئوَن َوالن Qَوالص

ن وق�ال ف�ي س�ورة المن�افقي، ، والصواب والص�ابئين"َعلَْيِھْم َوَ# ُھْم َيْحَزُنونَ 
١٠: ٦٣ " jا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْب�ِل أَْن َي�أِْتَي أََح�َدُكُم اْلَم�ْوُت َفَيقُ�وَل َرب Qَوأَْنِفقُوا ِمم

��الِِحين Qَق َوأَُك��ْن ِم��َن الص Qد�� Qْرَتِن��ي إِلَ��ى أََج��ٍل َقِري��ٍب َفأَص Qوالص��واب "َلَ��ْو#َ أَخ ،
ِ إِنQ َمَث�َل ِعي"  ٥٢وأكون بالنصب وق�ال ف�ي س�ورة آل عم�ران  QH َس�ى ِعْن�َد
  .، والصواب فكان"َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمQ َقاَل لَُه ُكْن َفَيُكونُ 

مراع�اة الم�روي قول�ه س�Iم عل�ى الياس�ين والوج�ه في�ه ومما أخطأ 
  الياس وقوله وطور سينين والصواب سيناء ومن خطأه في الضمائر 

___________  
  قابل منار الحق)  ١(
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ِھ���مْ " ٢: ١٩ف���ي س���ورة الح���ج  قول���ه jَھ���َذاِن َخْص���َماِن اْخَتَص���ُموا ِف���ي َرب "
وأس�روا النج�وى "والصواب اختصما ف�ي ربھم�ا وقول�ه ف�ي س�ورة ا�نبي�اء 

وإن "والص�واب وأس�ر النج�وى وقول�ه ف�ي س�ورة الحج��رات  "ال�ذين ظلم�وا
  .والصواب اقتتلتا أو بينھم "طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينھما

وبخIف ما تقدم فإن الرأي العام عند العلم�اء الخ�الين م�ن الغ�رض 
ھو أن القرآن ليس بأفص�ح م�ن ك�ل الكت�ب العربي�ة فبعض�ھم # يفض�له م�ن 
حيث الفصاحة والبIغة على المعلقات السبع وعلى مقام�ات الحري�ري وإن 
ك��انوا # يتجاس��رون عل��ى التص��ريح ب��ذلك ف��ي ال��بIد اNس��Iمية، عل��ى أن 

يخ ذكر أن كثيرين من علماء الع�رب أنك�روا إعج�ازه م�ن حيثي�ة اللغ�ة التار
وقال السلطان إسمعيل في كIمه عن اNسIم إن عيسى ابن ص�ابح المكن�ى 
ب��أبي موس��ى مؤس��س ش��يعة المزداري��ة والمع��روف ب��المزدار ك��ان يق��ول أن 
البشر يقدرون أن يكتبوا مث�ل الق�رآن ف�ي الفص�احة والبIغ�ة وال�روي فنش�أ 

ھجري�ة  ١٩٨ك نزاع استفحل شره في حكم المأمون استمر من س�نة عن ذل
وقال مؤلف كتاب شرح المواقف أن المزدار كان يق�ول أن�ه . ٢١٨إلى سنة 

وقال الشھرس�تاني . كان من ممكن للعرب أن يأتوا بأفصح من القرآن بكثير
أن الم��زدار أبط��ل دع��وى الق��رآن باNعج��از م��ن حي��ث الفص��احة والبIغ��ة 

  قال إن إعجاز القرآن ليس من حيث والنظام ف
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جم��ال عبارات��ه ب��ل م��ن حي��ث أخب��اره بح��وادث الماض��ي والمس��تقبل الت��ي 
تضمنھا وأن الذي صرف العرب عن مباراته، ھو عدم اNنصاف في الحكم 
بمضاھاته وادعائه بإحرازه السبق على غي�ره بغي�ر ح�ق مم�ا ثن�ى عزيمت�ه 

حكماً يقضي بينھم وبين صاحب المناظرين عن ا#ھتمام بدعواه ولو وجدوا 
  .القرآن �توا بمثله بدون نزاع

نعم أن إخواننا المسلمين يعتبرون من قال منھم بعدم إعجاز القرآن 
مبت��دعا ويتض��ررون م��ن تك��رار ھ��ذا الق��ول إ# أنن��ا لس��نا نري��د إس��اءتھم و# 
 إھانة كتابھم بل نقصد فقط أن نبين لھم بما لدينا من ا�دلة أن مسألة إعجاز
القرآن لم تقع موقع القبول والتسليم حتى عند العرب أنفسھم، ب�ل كان�ت م�ن 
. بدء اNسIم إلى اaن موضوع خIف ونزاع أدى إلى التح�زب وا#نش�قاق

فإن كان العرب ارتابوا في إعجاز القرآن وأنكروه حالة كونھم أرباب اللغة 
ن�ه دل�يIً عل�ى وأھلھا فكيف يتعين على ا�عاجم أن يسلموا بإعجازه ويتخذو

  !نبوة صاحبه فاحكموا
ولنف��رض أن الق��رآن أفص��ح كت��اب عرب��ي عل��ى وج��ه ا�رض ھ��ل 
يلزم عن ذلك أنه كتب بالوحي أو ھبط على محم�د م�ن س�ماء الس�موات؟ # 
يلزم ذلك أبداً �نه في كل لغة راقية كتب المؤلفون ُكتب عديمة المثال؛ ففي 

   لغتنا اNنكليزية # يوجد كأشعار شكسبير
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وفي لغة ا�لمان تفردت قصيدة شيلر وغوث عن النظير؛ وف�ي لغ�ة الف�رس 
فاق حافظ الكل في نوع م�ن القص�ائد وف�اق مو#ن�ا الروم�ي ف�ي ن�وع آخ�ر؛ 
وف��ي لغ��ة الس��كريتية الھندي��ة تجل��ت ع��ن المثي��ل قص��ائد ري��ج في��دا ول��م ي��دع 

م�ن كتبتھا باNعج�از لفص�احتھا وبIغتھ�ا و# ق�الوا أنھ�ا وح�ي ھ�بط عل�يھم 
  .السماء

وعليه ففص�احة الكت�اب ليس�ت دل�يIً عل�ى كون�ه من�ز#ً م�ن الس�ماء 
إنم�ا  يةالبشر اتصناعال من �نه على ا�رض فصحاء كثيرون والفصاحة 

دليل على سمو تعليمه # تنس�يق ألفاظ�ه كم�ا ش�رحنا ف�ي المقدم�ة وإ# لك�ان 
Iث�ين الھنود محقين في دعواھم عن كتابھم مع أنه قد ذكر فيه نحو ثIثة وث

يمك��ن أن يك��ون الكت��اب م��وحى ب��ه م��ن H باعتب��ار م��ا يتض��من م��ن . إلھ��اً 
التعاليم الحقة وا�فكار الصالحة والمبادئ الروحانية السامية و# حاجة إل�ى 

وتس�ري ھ�ذه القاع�دة عل�ى الكت�ب . ا�لفاظ إ# ما دعت إليه ض�رورة البي�ان
Iمبادئھ�ا # ة ح تعليمھ�ا وج�ودالمؤلفة أيضاً فإن قيمتھ�ا الحقيقي�ة تق�اس بص�

ف��إن ك��ان المس��لم # ي��زال ي��دعي أن . بزخ��ارف ألفاظھ��ا وط��Iوة عباراتھ��ا
الق��رآن أفص��ح كت��اب ف��ي الوج��ود وفص��احته معج��زة ت��دل عل��ى أن محم��داً 
رسول H فنقول ھذه دعوى # يمكن إقامة الدليل عليھا إ# إذا توفرت ل�دينا 

  شروط ھي من وراء مقدرة 
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# يتأتى �حد أن يحكم بأسبقية القرآن على سائر الكت�ب ف�ي ك�ل  �نه البشر
اللغات في الفصاحة والبIغة ما لم يطلع على كافة الكتب واللغ�ات ويق�ارن 

و# يتعرض أحد به مسة من العقل . بينھا وبين القرآن وھذا ما # سبيل إليه
ذه لمشروع محال، وعلي�ه فل�يس م�ن المعق�ول أن يتمس�ك المس�لم بأھ�داب ھ�

الحجة الواھية مؤكداً أن ديانته نور وھدى لكل الناس وأن نبيه خاتم ا�نبياء 
وسيد المرسلين إلى غير ذلك من الدعاوى الطويلة العريضة وليس لديه من 
البراھين إ# فصاحة الق�رآن المزعوم�ة الت�ي # يتھي�أ لمخل�وق أن يس�لم بھ�ا 

و أن بمقدور ا�عمى أن �نھا تقتضي، كما قلنا فحصاً ليس بمقدور أحد، ول
يمي��ز جمي��ع ا�ل��وان الت��ي ف��ي ق��وس ق��زح، لك��ان ذل��ك أيس��ر م��ن أن يكل��ف 
البصير بفحص جميع الكتب التي في الع�الم ف�ي ك�ل اللغ�ات ل�يعلم ع�ن بين�ة 
أي كتابه أفصح الكل وعليه فكل الدعاوي اNسIمية قائمة على ھذا ا�ساس 

  .الباطل والبرھان الساقط
أن نقرأ الكتب جميعھا ونعلم كل اللغات للتميي�ز  ومع أننا لم نستطع

بينھ��ا وب��ين الق��رآن فق��د قرأن��ا الكت��اب المق��دس و� الحم��د وأنن��ا نق��ول بم��لء 
أفواھن��ا أن كثي��راً م��ن أس��فاره ف��ي لغتھ��ا ا�ص��لية أفص��ح م��ن أي قس��م م��ن 
القرآن ومن بين تلك ا�سفار سفر النب�ي أش�عياء والتثني�ة والمزامي�ر وق�د # 

  ھذه الحقيقة من علماء اللغات إ# إخواننا المسلمون ولو  ينكر أحد



 ٣٦٥

فتح H عليھم ودرسوا اللغة العبرانية التي كتبت بھا ھذه ا�سفار #عترف�وا 
  .ھم أيضاً بھذه الحقيقة

ونذكر ھنا طريقة سھلة مستطاعة لكل قارئ يقابل بھ�ا ب�ين الكت�اب 
ت��ي كت��ب بھ��ا الكت��اب المق��دس والق��رآن إذا ك��ان يجھ��ل اللغ��ات ا�ص��لية ال

المقدس بأن يقرأ سفر النبي أشعياء أو غيره من ا�س�فار الت�ي ذكرناھ�ا ف�ي 
أي لغة كاللغة التركية أو الفارسية أو اNنكليزية أو الفرنسية إل�ى غي�ر ذل�ك 
ثم يقرأ أي سورة من القرآن في تلك اللغة فI يلبث طويIً حتى يتنازل عن 

  .دعواه وھو صاغر
د ھذا كله أن القرآن ي�رجح عل�ى س�ائر الكت�ب ف�ي ولكن لنفرض بع

الفصاحة والبIغة فI يصح أن نتخ�ذ رجحان�ه م�ن ھ�ذه الحيثي�ة دل�يIً عل�ى 
كم�ا أن�ه # . كونه موحى ب�ه م�ن H �ن�ه # مناس�بة ب�ين الفص�احة وال�وحي

يستدل بجمال المرأة على فضيلتھا و# بقوة الرجل عل�ى حكمت�ه وإنم�ا يعل�م 
م ومIءمة مبادئه لطبيع�ة لتعليبما اشتمل عليه من صIح ا الوحي من غيره

H القدوس وكفاءت�ه ف�ي جب�ر نق�ائص البش�ر وش�فاء أش�واقھم الروحي�ة كم�ا 
  .شرحنا ذلك في موضعه

قيل عن ماني الذي ادعى النبوة زاعماً أنه ھ�و ال�روح الق�دس ال�ذي 
   ىبشر به المسيح أنه يأتي بعده، أنه جاء بكتاب صور جميلة يدع
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أرت��نج وق��ال أن H أعط��اه الكت��اب ليك��ون معج��زة وبين��ة عل��ى أن��ه رس��وله 
أح�د م�ن البش�ر يق�در # ا�مين ونبيه الصادق وحجته على صحة دعواه أن 

فھ�ل �ن�ه # أح�د عم�ل كتاب�اً مث�ل كتاب�ه . أن يرسم صورة مثل ھذه الصور
ت�رف ل�ه تقوم صحته ونؤمن به نبياً ورسو#ً؟ كI بل غاية م�ا ف�ي ا�م�ر نع

وعلى ھذا القي�اس أن س�لمنا بأن�ه # كت�اب . بإتقان صناعة الرسم والتصوير
ف���ي ال���دنيا يض���اھي الق���رآن فص���احة فحس���بنا أن نعت���رف لص���احبه بإتق���ان 

فا#عتماد إذاً # على زخارف . الفصاحة كما اعترفنا لماني بإتقان التصوير
فيه في الفص�ول القرآن اللفظية بل على مشتمIته وھذا ما قصدنا أن نبحث 

  .اaتية

()���� �$%��()���� �$%��  
 بھا إلى محمد؟أوحى تفيدنا أنھا من عند H  ھل إذا فحصنا مشتمIت القرآن

  
من أھم طرق الفحص التي بواسطتھا نطل�ع عل�ى حقيق�ة الق�رآن أن 

 هنقرأ محتوياته بتأمل وإمعان نظر �ن مجرد اس�تظھاره ب�دون تعق�ل معاني�
. الببغاء الذي يكرر ألفاظاً و# يدري ما يقوليغاير محفوظات  و## يكفي، 

أن الذين يؤمنون أن القرآن كIم H وأنه نور وھ�دى للن�اس، أق�ل م�ا يج�ب 
  عليھم أن يتفقھوا معناه ويقفوا على حقيقته 
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واعل��م أن الن��ور # يلي��ق ب��ه أن يوض��ع م��ن وراء . Nن��ارة قل��وبھم وأذھ��انھم
والجھ��ل ب��ل يوض��ع عل��ى من��ارة س��تار الباط��ل و# تح��ت مكي��ال الخراف��ات 

أن ق�راءة . التعقل والتروي ليضيء م�ن استض�اء ب�ه ويھ�دي م�ن اھت�دى ب�ه
القرآن بتأم�ل وعناي�ة وبفھ�م معن�اه أم�ر واج�ب عل�ى ك�ل مس�لم ومھم�ا يك�ن 
للقرآن من علو المنزلة فI يظف�ر أح�د بطائ�ل م�ن ورائ�ه م�ا ل�م يفھ�م أقوال�ه 

عك�س ذل�ك نج�د جمھ�ور المس�لمين ويلزم الطاعة �وامره ونواھيه، ولكنن�ا ب
من قراء وسامعين قد اكتفوا بتIوته وتجويده بلحن مطرب واكتفوا بالس�مع 
ونشوة الطرب وا�غرب من ذلك أنھ�م يتوقع�ون ث�واب م�ن H ع�ن تIوت�ه 

وم��ن العج��ب العج��اب أن # يتل��ى إ# ! وا#س��تماع إلي��ه بھ��ذه الكيفي��ة فتأم��ل
ه وألسنة الذين يسمعونه وھذا ما # يجوز بالعربية مھما يكن لسان الذي يتلو

H إنھم بھذه المعامل�ة لق�رآنھم . أن يقابل به كتاب يقولون أنه منزل من عند
يشبھون ابن سبيل يسير في ال�دجى مخبئ�اً مص�باحه تح�ت ط�ي ثياب�ه وك�ان 

  .ينبغي له أن يظھره ويرفعه أمام بصره ليتبين له الطريق
ن القرآن في مكانة عالية وحي�ث وحيث أن إخواننا المسلمين يضعو

أنه من المھم أن # يرفض اNنسان وحياً إلھياً، ل�ذلك وج�ب عل�ى المفك�رين 
  من المسيحيين أن يدرسوا القرآن درساً دقيقاً ليتعلموا 
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وإذا . م�ا يعلمھ��م إي��اه ل�ئI يرفض��ون الن��ور والھ�دى والخ��Iص برفض��ھم ل��ه
ون��ون ق��ادرين أكث��ر عل��ى درس المس��لمون والمس��يحيون الكت��اب باعتن��اء يك

معاون�ة أح��دھم اaخ��ر لمعرف��ة طري��ق الح��ق والس��ير ف��ي الص��راط المس��تقيم 
  .صراط الذين أنعم H عليھم غير المغضوب عليھم و# الضالين

 H واعل��م أن أھ��م م��ا ج��اء ف��ي الق��رآن ھ��و م��ا ورد في��ه ع��ن ذات
العل�يم وأن�ه وأوصافه وتوحيده مثل كونه اNله ا�زلي ا�بدي القادر الحك�يم 

ھو السميع البصير الم�تكلم باس�ط الس�موات وا�رض ال�رحيم الع�دل الك�ريم 
الصبور القدوس المحيي المميت الموصوف بجميع أوصاف الكم�ال المن�زه 

  .عن النقائص والعيوب متعال عن الضعف والجھل والظلم والتغير
ثم أنه يدعو الناس إلى اNيمان بتوحيده وينھي ع�ن الش�رك وعب�ادة 
ا�صنام وينذر بالنشر والثواب والعقاب على ا�عمال التي يعملھا العبد ف�ي 
ھ���ذه الحي���اة ال���دنيا، ويع���د الص���الحين بجن���ات تج���ري م���ن تحتھ���ا ا�نھ���ار 
وا�شرار بعذاب الن�ار، وإن م�ن أوف�ى محتويات�ه مق�ا#ً وأوس�عھا مج�ا#ً م�ا 

جدي��د ال��ذي ش��ھد ب��ه للت��وراة والزب��ور واNنجي��ل أي أس��فار العھ��د الق��ديم وال
يجمعھ��ا الكت��اب المق��دس كم��ا ذكرن��ا ذل��ك ف��ي المقدم��ة آم��راً باNيم��ان ب��ه 

  وبا�نبياء والرسل الذين جاءوا به والذين لم يأتوا بكتب 
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وعدم التفري�ق بي�نھم، ويح�رم الري�اء ويح�رم بع�ض ا�ش�ياء ويح�ل ال�بعض 
اaخ��ر، وينھ��ي ع��ن القت��ل والس��رقة والزن��ا والحن��ث وي��أمر بإنص��اف اليت��يم 

  .وباNحسان إلى المسكين
أم��ا م��ن حي��ث ھ��ذه التع��اليم فالك��ل يس��لمون بص��وابھا س��واء ك��انوا 
مسلمين أو نص�ارى �نھ�ا ص�الحة وك�ل ص�الح مص�دره ا�ول H بص�رف 
النظر عما إذا كان جاء به نبي في كتاب موحى به أو ض�مير أو ب�أي حال�ة 

نبح�ث  أخرى وعليه فقب�ل أن نقب�ل دع�وى محم�د كنب�ي أو رس�ول يج�ب أن
ھل كان محمد أول م�ن عل�م بوحداني�ة H وب�الحIل ) ١(أو#ً في ھذه النقط 

ھ�ل تعليم�ه م�ن ھ�ذه ) ٢(والحرام وبش�ر الخطي�ة وث�واب اaخ�رة وعقابھ�ا؟ 
الحيثية أو غيرھا كان أوسع وأرق�ى مم�ا ج�اء ب�ه ا�نبي�اء ا�ول�ون، إذ ك�ان 

ب غي�ر الكت�ب نتيجة وحي جديد يحتاج الحال إلى إرس�ال رس�ول آخ�ر بكت�ا
  السابقة ليقرر ھذه الحقائق من جديد؟

إن جميع ھذه الحقائق الت�ي ذكرھ�ا : وعلى ھذا السؤال نجيب فنقول
القرآن أخيراً جاءت من قبل ف�ي الكت�اب المق�دس مفص�لة تفص�يIً ل�يس م�ن 
وراءه من مزي�د ون�ودي بھ�ا ف�ي أنح�اء كثي�رة م�ن المس�كونة حت�ى أن ب�Iد 

باً من معرفة وحدانية H وعظمة صفاته من قبل العرب نفسھا لم تعدم نصي
  وھل من يجھل أن . أن يخلق محمد وأجداده ا�ولون
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وحدانية H مثبوتة في فصول العھد الق�ديم والجدي�د م�ن أولھ�ا إل�ى آخرھ�ا؟ 
الكل يعلمون ذل�ك ويؤك�دون أن ھ�ذه العقي�دة أس�اس اNيم�ان عن�د النص�ارى 

ا�خرى مشروحة ش�رحاً وافي�اً ف�ي الكت�اب كما ھي عند اليھود وكذا العقائد 
المقدس مثل كون H ھو خالق السموات وا�رض وأن�ه أم�ر مع�روف ل�دى 
ك��ل م��ن خ��الط اليھ��ود والنص��ارى م��ن الش��عوب اaخ��رين كم��ا دل��ت آث��ارھم 
حيث اكتشفوا كتابات منقوشة على صخور في بIد الفرس لداريوس المل�ك 

الخ��الق ع��ز وج��ل وذل��ك م��ن قب��ل يح��رض قوم��ه عل��ى اNيم��ان ب��أن H ھ��و 
  .التاريخ المسيحي بخمسمائة سنة وقبل محمد بأكثر من ألف سنة

فل��و ك��ان محم��د ھ��و أول م��ن ق��ال بوحداني��ة H لوج��ب علين��ا ب��دون 
نزاع أن نؤمن به، أما وقد سبقه إلى ذلك كثيرون من قديم الزمان فل�يس ل�ه 

قب�ل مول�ده ك�انوا  وأقل ما نقول ف�ي ھ�ذا الص�دد أن الع�رب م�ن. علينا حجة
H تعالى ويدعون الكعب�ة بي�ت H واعل�م . يؤمنون بإله واحد عظيم يدعونه

أن كلمة H متى وردت محIة بال التعريفي�ة دل�ت عل�ى اNل�ه الح�ق الواح�د 
ونعل�م ذل�ك م�ن اس�م . وقد ذكرھا العرب محIة بأل التعريفية كم�ا م�ر بيان�ه

يول�د ابن�ه يتض�من اس�م H معرف�اً ب�أل أبي محمد عبد H الذي مات قبل أن 
  فثبت اNيمان 
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و# ننكر أن العرب في الجاھلية كانوا يعبدون آلھة مع H . بوحدانيته تعالى
يعبدونھا كوسطاء وشفعاء يقربونھم إليه وبھذا المعن�ى جعلوھ�ا كش�ركاء ل�ه 

ول�و فرض�نا أن . تعالى، ومع ھذا كان ھناك بين ھؤ#ء المشركين موحدون
حمداً لم يسمع قط م�ن وثن�ي الع�رب ع�ن وحداني�ة H لكف�اه م�ا س�معه م�ن م

العرب المتنص�رين والمتھ�ودين وم�ن النص�ارى واليھ�ود الن�ازلين ف�ي ب�Iد 
ولعلك لست جاھIً أن محمداً سافر إلى سورية على . العرب في ذلك الزمن

ح�دث ا�قل مرتين وخالط وعامل أھلھا وكانوا حينئ�ذ ي�دينون بالنص�رانية و
أم��ا س��فرته ا�ول فح��دثت وھ��و اب��ن تس��ع . ذل��ك م��ن قب��ل أن ي��دعي الرس��الة

سنوات برفقة عمه أبي طال�ب وأم�ا س�فرته الثاني�ة فح�دثت وھ�و اب�ن خم�س 
ميس�رة و# ينك�ر أح�د أن كثي�راً  ىوعشرين سنة برفقة مملوك لخديج�ة ي�دع

م��ن أقارب��ه وأص��حابه ك��انوا يھ��وداً ونص��ارى، ناھي��ك ع��ن زوجت��ه ماري��ة 
طية، ومن ھؤ#ء ورقة بن نوفل الذي كان تابعاً لمذھب الحنفاء ثم صار القب

، )انظ��ر س��يرة الرس��ول مجل��د أول(مس��يحياً واطل��ع عل��ى الت��وراة واNنجي��ل 
 Iد القيصر بالقس�طنطينية وك�Iومنھم عثمان بن حويرث الذي تنصر في ب
الشخص��ين، حس��ب سلس��لة ا�نس��اب الت��ي دونھ��ا اب��ن ھش��ام ھم��ا أبن��اء ع��م 

  وكان رجل من الحنفاء يدعى عبيد H ابن جحش قد أسلم وھاجر . جةخدي
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إل��ى الحبش��ة ولكن��ه ل��م يلب��ث حت��ى تنص��ر ث��م ت��وفي وت��زوج محم��د بأرملت��ه 
وكان من جملة صحابته سليمان الفارسي الذي يقول عنه . المدعوة أم حبيبة

البعض أنه من نصارى بين النھرين ولما أخ�ذ ف�ي الس�بي إل�ى ب�Iد الف�رس 
عتنق مذھب زردشت، ويقول آخرون وھو الرأي المعول عليه أنه فارسي ا

وزردشتي مولداً ومنشأ لكنه اعتنق الدين المسيحي فيما بعد في بIد سورية 
وبعدھا سافر لبIد العرب ثم أس�لم وص�احب محم�داً وھ�و ال�ذي أش�ار علي�ه 

يه بحفر عند ھجومه إلى الطائف بإقامة المتاريس لھدم مبانيھا وكذا أشار عل
الخن��ادق ح��ول المدين��ة لحمايتھ��ا م��ن ھجم��ات ق��ريش وحلف��ائھم ف��ي الس��نة 

وم�نھم عب�د H ب�ن س�Iم وك�ان قب�ل أتباع�ه لمحم�د عالم�اً . الخامسة للھجرة
والج��I#ن ف��ي ) ١(يھودي��اً وحب��راً م��ن أحب��ار اليھ��ود وروى عن��ه العباس��ي 

ٌد ِم�ْن َبِن�ي إِْس�َراِئيَل َوَش�ِھَد َش�اھِ "تفسيرھما أنه ھو الرجل المشار إليه بقول�ه 
يري�د ا#تف�اق ب�ين ا�س�فار المقدس�ة ) ١٠: ٦٤س�ورة ا�حق�اف ( "َعلَى ِمْثلِهِ 

وذك��ر العباس��ي أن عب��داً مس��يحياً يس��مى يس��ار أو أب��و فكيھ��ة . وب��ين الق��رآن
ورج��Iً آخ��ر رومي��اً دعت��ه الع��رب أب��و تقبيح��ة اتھمھم��ا الن��اس بأنھم��ا أعان��ا 

وأملي�اه علي�ه وأش�ار الق�رآن إل�ى ھ�ذه التھم�ة ف�ي محمداً على ت�أليف الق�رآن 
  سورة الفرقان حيث

___________  
  لعل صوابه ابن عباس اھـ مصحح)  ١(
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َوَقاَل الQِذيَن َكَفُروا إِْن َھَذا إِ#Q إِْفٌك اْفَتَراهُ َوأََعاَنُه َعلَْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَق�ْد "يقول 
َس��اِطيُر اQ�َْولِ��يَن اْكَتَتَبَھ�ا َفِھ��َي ُتْملَ�ى َعلَْي��ِه ُبْك��رًة َج�اُءوا ُظْلم��اً َوُزوراً َوَق�الُوا أَ 

 ًIوقال العباسي أيضاً في تعليق�ه عل�ى ). ٥و ٤: ٢٥سورة الفرقان (" َوأَِصي
َما ُيَعلjُمُه َبَش�ٌر لَِس�اُن ال�Qِذي " ١٠٣: ١٦سورة النحل  Qُھْم َيقُولُوَن إِن Qَولََقْد َنْعلَُم أَن

م���ا معن���اه أن الرج���ل " لَْي���ِه أَْعَجِم���̂يُ◌ َوَھ���َذا لَِس���اٌن َعَرِب���̂ي ُمِب���ينٌ ُيْلِح���ُدوَن إِ 
ا�عجم��ي ال��ذي زعم��وا أن��ه عل��م محم��داً الق��رآن رج��ل مس��يحي ي��دعى ق��اين 
وذھ��ب الج��I#ن أن اaي��ة تش��ير إل��ى شخص��ين آخ��رين وھم��ا يس��ار وجب��را 
وقال بعضھم بل تشير إلى سلمان الفارسي وآخرون إل�ى ص�ھيب وآخ�رون 

ى راھب اسمه عداس ناھيك أن زيداً الذي تبناه محمد كان سوري الجنس إل
وعليه فقد كان يدين بالمسيحية ولعل إش�ارة الق�رآن كان�ت ) ١(مولداً ومنشأ 

  .إليه
فإذا اعتبرنا ھذه ا�خبار التي صراحتھا # تحتاج إلى مح�اورة و# 

ف�ي الق�رآن م�ن جدال نجد أنه # يمكن بالكلية أن تنسب التعاليم التي ج�اءت 
حيث وحدانية H والقيامة والثواب والعق�اب إل�ى غي�ر ذل�ك مم�ا تق�دم ذك�ره 
إلى محمد بدليل ورودھا في الكتاب المق�دس أي الت�وراة واNنجي�ل م�ن قب�ل 

  محمد بقرون كثيرة وعليه نحكم أنه اقتبسھا من ھذا 
____________  

  كذا في ا�صل لكن المصحح يظنه بعيد ا#حتمال) ١(
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الكتاب بمعرفة ھؤ#ء الصحابة وا�عوان ونحن # نذم�ه عل�ى اقتباس�ه ھ�ذه 
التعاليم من التوراة واNنجيل بل بالحري نشكره غير أن وجود ھذه الحقائق 

  .في القرآن # يثبت إعجازه و# ھو دليل على وحيه
وكثيراً ما ق�الوا أن البرھ�ان الق�اطع عل�ى نب�وة محم�د إنب�اؤه ب�أمور 

ة في القرآن وقد تمت وھذا يدل طبع�اً أن�ه م�ن عن�د H �ن�ه # كثيرة مستقبل
 ٢١: ١٨يدون حجتھم ھذه بم�ا ورد ف�ي س�فر التثني�ة ؤيعلم الغيب إ# ھو وي

؟ َفَم�ا : َوإِْن قُْلَت ِفي َقْلِبكَ " ٢٢و ب[ Qْم ِب�ِه ال�رQِذي لَ�ْم َي�َتَكل�Qَم الIََكْيَف َنْعِرُف اْلَك
ِبي[  Qَم ِبِه النQْم ِب�ِه  َتَكلQِذي لَْم َي�َتَكلQُم الIََولَْم َيْحُدْث َولَْم َيِصْر، َفُھَو اْلَك jب Qِباْسِم الر

، َف�Iَ َتَخ�ْف ِمْن�هُ  ِب�ي[ Qَم ِب�ِه الن�Qَبْل ِبُطْغَي�اٍن َتَكل ، ب[ Qفم�ن الواج�ب علين�ا أن . "الر
ادث نفحص باعتناء اaيات القرآنية التي يزعمون أنھا تتضمن أنباء عن حو

  .كانت ستحدث في المستقبل عندما أمIھا محمد لكتبته
لو اتفق المسلمون أن القرآن تأليف محمد وكتب بالوحي وليس كما 

  .يقولون أنه أمIه له جبرائيل لكانت حجتھم أقوى
وقد أحصوا اaيات التي أنبأ فيھا عن المستقبل ف�ي أثن�ين وعش�رين 

 ٨٩و ٨٨و ٢٢و ٢١: ٢ق��رة س��ورة الب(خب��راً وردت ف��ي المواض��ع اaتي��ة 
 ٧١: ٥وس���ورة المائ���دة  ١٤٤و ١٠٨و ١٠٧و ١٠: ٣وس���ورة آل عم���ران 

  وسورة 



 ٣٧٥

وس��ورة  ٩٥و ٩: ١٥وس��ورة الحج��ر  ١٤: ٩وس��ورة التوب��ة  ٧: ٨ا�نف��ال 
وسورة  ٤-١: ٣٠وسورة الروم  ٨٥: ٢٨وسورة القصص  ٥٤: ٢٤النور 

القمر وسورة  ٢٨و ٢٧و ٢١-١٨و ١٦: ٤٨وسورة الفتح  ٤٢: ٤١فصلت 
و# ) ٢و ١: ١١٠وس�ورة النص�ر  ١٣: ٦١وسورة الصف  ٤٥و ٤٤: ٥٤

يخفى على القارئ الفطن أن ھذه النبوات المزعومة تنقسم إلى ثIثة أقسام؛ 
ا�ول ما يشير إلى انتص�ارات محم�د؛ والث�اني م�ا يش�ير إل�ى الق�رآن نفس�ه؛ 

ام بالتت�ابع ولنتأمل في ھذه ا�قس�. والثالث وھي نبوة واحدة تشير إلى الروم
  .على وجه مختصر

نقول أما من جھة النبوات بانتصارات محمد فI تحت�اج إل�ى بح�ث ف
كثير �نه # يمكن إقامة الدليل على أنھا كتبت أو نزلت كما يقولون من قبل 

ولك�ن نس�لم ج�د#ً أن . وقوع الحوادث الت�ي ق�ال المفس�رون أنھ�ا تش�ير إليھ�ا
ل��ة عليھ��ا، ف��I يترت��ب عل��ى ذل��ك ش��يء تل��ك النب��وات كتب��ت قب��ل الوق��ائع الدا

عظيم �نه ليس ب�ا�مر المس�تغرب أن يع�د محم�د قوم�ه بالنص�ر ف�ي مقدم�ة 
كل حرب بل ھذه خطة القواد العظام يبشرون جيوشھم بالنصر تشجيعاً لھم 
على خوض غمار الحرب بقلب راب�ط الج�أش و#ب�د أن ت�دور ال�دائرة عل�ى 

قائ��د المنتص��ر أن ي��دعي النب��وة بن��اء أح��د القائ��دين المتح��اربين فھ��ل يج��وز لل
  كل̂ . على كونه سبق فوعد قومه بالنصر من قبل
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يعلم أن القائدين جنكيز خان وتيمورلنك مثIً بشرا عساكرھما بالفتح المبين 
والغنم العظيم وقد تمت بشراھما وانھزمت ا�عداء فھل كانا �جل ھ�ذا م�ن 

ص��اراته يرج��ى تحقيقھ��ا عن��د أنبي��اء H ورس��له؟ عل��ى أن أنب��اء محم��د بانت
جنوده أكثر مما يرجى تحقيق أنباء القواد اaخرين عند جن�ودھم �ن أولئ�ك 
كانوا يؤمنون بأن قائدھم رسول H المؤيد بقوته غي�ر المتناھي�ة وھ�ذا يول�د 
في نفوسھم البسالة واNقدام بكيفية عديمة المثال في الحروب ا#عتيادية كما 

ن وف���ي واقع���ة المھ���دي وخليفت���ه ف���ي ا�قط���ار ج���رى ف���ي واقع���ة الوھ���ابيي
الس��ودانية الت��ي كان��ت سيس��تفحل ش��رھا ل��و# أن دھمتھ��ا وھ��ي ف��ي مھ��دھا 
ضربة قاضية من الجيوش المنتظمة ذات العدد والُعدة، ا�م�ر ال�ذي ل�م يل�ق 

  .محمد مثله في زمانه الغابر
ولزيادة اNيضاح نتأم�ل ف�ي غ�زوة ب�در إح�دى غ�زوات محم�د �ن 

أَْم "حيث يق�ول  ٤٥و ٤٤: ٥٤ق عليھا ما ورد في سورة القمر بعضھم يطب
ُبرَ  قال البيضاوي في . "َيقُولُوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر َسُيْھَزُم اْلَجْمُع َوُيَول[وَن الد[

ما معناه أن أبا سفيان مع تس�عة وثIث�ين راكب�اً  ٥تفسيره لسورة ا�نفال آية 
يا ف��أعلم جبري��ل محم��داً بخبرھ��ا وقل��ة ك��انوا يحرس��ون قافل��ة آتي��ة م��ن س��ور

فق�ام محم�د لس�اعته وح�رض رجال�ه ب�أن يھجم�وا . حرسھا مع وفرة ثروتھا
  على تلك القافلة ويسلبوا ثروتھا فلما بلغ الخبر أھل 
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مكة ق�ادھم أب�و جھ�ل إل�ى ب�در، وإذ س�مع رج�ال محم�د ب�ذلك خش�وا العاقب�ة 
ذوا �نفس��ھم ا�ھب��ة و#م��وا محم��داً عل��ى ع��دم إن��ذارھم ب��ذلك م��ن قب��ل ليأخ��

الIزمة وودوا لو يجدون في طلب القافلة فقالوا ي�ا رس�ول H علي�ك ب�العير 
ودع العدو فاعتذر بأن H وعده بالغلبة على إحدى الط�ائفتين إم�ا القافل�ة أو 

من السورة عينھا م�ا معن�اه  ٦وقال البيضاوي أيضاً في تفسيره aية . العدو
عن محاربة قريش في ھذه الواقعة �نھم يزيدون أن المسلمين أحجموا أو#ً 

وق�ال ف�ي تفس�يره . عنھم عدداً وسIحاً ولم يكون�وا مس�تعدين للح�رب حينئ�ذ
ما معناه أن عم�ر ل�م يك�ن يعل�م معن�ى ھ�ذه اaي�ة  ٤٥و ٤٤لسورة القمر آية 

أم�ا . حتى الساعة التي لبس فيھا محمد درع�ه وخ�رج للقت�ال ف�ي ذل�ك الي�وم
ا بأس قريش في بادئ ا�مر فظاھر م�ن س�ورة ا�نف�ال كون المسلمين خشو

َم��ا ُيَس��اقُوَن إِلَ��ى اْلَم��ْوِت َوُھ��ْم " ٦: ٨ Qَن َكأَن Qَبْع��َد َم��ا َتَب��ي jُيَجاِدلُوَن��َك ِف��ي اْلَح��ق
  ".َيْنُظُرونَ 

وقال ابن ھشام عن واقعة بدر م�ا معن�اه لم�ا عل�م رس�ول H بق�دوم 
ليوقع�وا بھ�م وق�ال لھ�م ھ�اكم  جماعة أبي سفيان من سورية فحرض رجال�ه

قافل��ة ق��ريش تحم��ل أمتع��تھم ف��احملوا عل��يھم عس��ى H أن ي��دفعھم إل��ى ي��دكم 
 H خر إذ لم يخطر في خلدھم أن رسولaفتحمس بعضھم وأحجم البعض ا

  ولما دنا أبو سفيان من الحجاز أخذ . يتقدمھم في المعركة



 ٣٧٨

جس خيفة على قافلت�ه يسأل في طريقه كل من مر به عن قوم محمد �نه أو
م��ن ش��رھم إل��ى أن بلغ��ه خب��رھم بالتفص��يل فاس��تأجر ضمض��م ب��ن عم��رو 
. الفغ�اري وأوف��ده إل��ى مك�ة بحش��د ق��ريش لحماي��ة أم�والھم م��ن ھجم��ة محم��د

وورد ف�ي كت�اب حي�اة القل�وب تعليق�اً . فأقبل جند عديد منھم للغاية الم�ذكورة
قومه أن القافلة # يمك�ن على الروايتين السابقتين ما معناه أن محمداً أظھر ل

إلحاقھا إذ قد بعدت ع�نھم وأن قريش�اً ق�ادمون نح�وھم وي�أمرھم H بالجھ�اد 
في سبيله ضد ھؤ#ء القوم الكافرين فما بلغھم ذلك حت�ى ھلع�ت قل�وبھم م�ن 

وقال في غير موضع لما س�مع ق�وم محم�د بكث�رة ع�دد ق�ريش . شدة الخوف
خ�ذ محم�د يش�جعھم ويب�ث ف�يھم وقع الرعب في قلوبھم وصاحوا مولولين فأ

حي�ث يق�ول  ٤٥و ٤٠: ٥٤روح البسالة واNقدام مكرراً عليھم سورة القمر 
ُبرَ " وھ�ذه عل�ى . "أَْم َيقُولُوَن َنْحُن َجِمي�ٌع ُمْنَتِص�ٌر َس�ُيْھَزُم اْلَجْم�ُع َوُيَول[�وَن ال�د[

 نحو ما يقول كل قائد لجنوده يوم يلتئم الجمع�ان وتحت�دم ن�ار الح�رب إ# أن
محمداً زاد ع�ن الق�واد ب�أن ع�زا قول�ه إل�ى مص�در س�ماوي ليق�وي رج�اءھم 

  .فحاربوا بشجاعة ونالوا النصر وليس ذلك من النبوة في شيء كما رأيت
المزعوم�ة وھ�ي الت�ي  ثم نتقدم إلى القسم الث�اني م�ن نب�وات الق�رآن

  ظن قوم أن بقاء القرآن سالماً من التحريف . تتعلق بالقرآن نفسه
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َزْلَنا " ٩: ١٥ة والنقصان كان تتميماً لقوله في سورة الحجر بالزياد Qا َنْحُن ن Qإِن
ا لَُه لََحاِفُظونَ  Qْكَر َوإِن jق�ال ص�احب كت�اب إظھ�ار الح�ق أي ح�افظون ل�ه . "الذ

وق�د ت�م ذل�ك، فإن�ه من�ذ تنزيل�ه إل�ى . من الزيادة والحذف الخ بواسطة القراء
ة الملح��دين و# مت��رف م��ن عص��رنا الحاض��ر ل��م يجت��رئ ك��افر م��ن الكف��ر

غي�ر  .القرامطة أن يمسه أقل مساس في المعنى أو اللفظ أو حركات الضبط
أن الذين فطنوا إلى ما قدمناه في الفص�ل الثال�ث م�ن الج�زء الث�اني م�ن ھ�ذا 
المؤل��ف ي��ذكرون حكاي��ة م��ا فعل��ه عثم��ان ثال��ث الخلف��اء الراش��دين ب��القرآن 

يدل بI نزاع على وقوع اختIف  وكيف أنه أحرق جميع النسخ القديمة مما
بين نسخ القرآن ا�م�ر ال�ذي ل�م يمك�ن إخف�اؤه إ# بح�رق الق�ديم منھ�ا فكي�ف 
نضرب عن ذلك صفحاً ونقول أن الق�رآن ب�اق عل�ى م�ا ن�زل؟ وع�دا حادث�ة 
الحرق نقول إن كان القرآن باقياً على ما كان عليه حقيقة فماذا يك�ون ظن�ك 

دة بوقوع التغيير في نس�خه م�ن ذل�ك ق�ول حينئذ با�حاديث الصحيحة الشاھ
وي�روى . ذكرني كذا وك�ذا آي�ة كن�ت أس�قطتھنأمحمد رحمه H أن فIناً قد 

من اaيات الساقطة التي لم يتفق له من يذكره إياھا، آية المتعة و". أنسيتھن"
أسقطھا علي وھذا ما حدا بعائشة أن تلومه وتقرع�ه عل�ى ھ�ذا الفع�ل ال�ذميم 

  د على القرآن وينھي عنه وقد بدله وحرفه، ومنھا آية الرجم فقالت أنه يجل
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وما كان يقرأه أبي بن كعب وفقد من القرآن المتداول اليوم وھو قول�ه اللھ�م 
إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك الخ وعليه نق�ول إن كان�ت 

ا لَُه لََحاِفُظو"آية  Qْكَر َوإِن jَزْلَنا الذ Qا َنْحُن ن Qنبوة كما يزعمون، فھي نبوة ل�م " نَ إِن
يتبين صدقھا فإذا القس�م ا�ول والث�اني م�ن نب�وات الق�رآن الم�دعى بھ�ا مم�ا 
يختص بانتصارات محمد وببقاء القرآن على أصله دون تحري�ف # ينطب�ق 

  .عليھا حكم النبوات الصحيحة
بقي علينا أن نتكلم عن القسم الثالث من النبوات المحكي عنھا وھي 

تشير إلى انھ�زام ال�روم ث�م غلب�تھم وھ�ي واقع�ة ف�ي أرب�ع آي�ات وننق�ل  التي
وُم ِف��ي أَْدَن��ى اْ�َْرِض َوُھ��ْم ِم��ْن َبْع��ِد َغلَ��ِبِھْم "لفظھ��ا ھن��ا للتفكي��ر  ُغلَِب��ِت ال��ر[

ِ اْ�َْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمؤْ  Q�ِ ِمُنوَن َسَيْغلُِبوَن ِفي ِبْضِع ِسِنيَن
ِحيمُ  Qَيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُھَو اْلَعِزيُز الر ِ QH ٥-١: ٣٠س�ورة ال�روم ( "ِبَنْصِر .(

زعم قوم من المفسرين أن ھ�ذه اaي�ات نب�وة ص�ريحة بالمس�تقبل دال�ة عل�ى 
صحة رسالة محمد وقالوا أن اaية ا�ولى منھا تدل على انكسار ال�روم ف�ي 

س�روبرويز ولم�ا بل�غ خب�ر انتص�ار الف�رس سورية أم�ام الف�رس ف�ي مل�ك خ
على الروم فرح المشركون وقالوا أنتم والنصارى أھل كتاب ونحن وفارس 
أميون، فقد ظھر إخواننا على إخوانكم فلنظھرن عليكم فعند ذلك نزلت اaية 

  التالية وھم من بعد غلبھم 
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ب�ن سيغلبون في بضع سنين وروي أن أبا بكر عقد مراھنة بين�ه وب�ين أب�ي 
خلف أن ھذه اaية ستتم في ظرف ثIث س�نين لكن�ه لم�ا عل�م م�ن محم�د أن 
كلم��ة بض��ع المش��ار إليھ��ا ف��ي اaي��ة ھ��ي كناي��ة ع��ن ع��دد قلي��ل يت��راوح ب��ين 

ل الشروط المتفق عليھا م�ن حي�ث الم�دة وق�الوا أن ال�روم دّ الثIثة والتسعة ب
ث�ة أب�ي غلبت بعد سبع سنين وربح أبو بكر المراھنة وقبض قيمتھ�ا م�ن ور

ھ�ذا م�ا حك�وه لتأيي�د نب�وة الق�رآن المتعلق�ة . الذي كانت أدركت�ه الوف�اة وقتئ�ذ
ب��الروم وف��ارس واaن اس��مح ل��ي أيھ��ا الق��ارئ العزي��ز أن نتب��ين ص��حة ھ��ذه 
الحكاية مع التسليم بأن اaية المشار إليھا كتبت قبل واقع�ة الح�رب وظھ�ور 

  .النتيجة وأنھا باقية على ما كانت عليه
الت��اريخ أن ف��ارس ھزم��ت ال��روم ف��ي أرض س��ورية ف��ي نعل��م م��ن 

ميIدي��ة وإذ تم��ت ھ��ذه  ٦١٥الس��نة السادس��ة قب��ل الھج��رة الموافق��ة لس��نة 
الحادث�ة وغلب�ت ال��روم ف�ي أدن��ى ا�رض بل�غ ھ�ذا الخب��ر إل�ى مك��ة ف�ي أي��ام 

قال البيضاوي في تفس�يره م�ا معن�اه أن تل�ك النب�وة تم�ت ي�وم انتص�ر . قليلة
ونعل�م أن معاھ�دة الحديبي�ة . ذل�ك ف�ي ي�وم الحديبي�ة الروم على فارس وك�ان

ش�ھر م�ارس لتمت في ذي القع�دة م�ن الس�نة السادس�ة بع�د الھج�رة الموافق�ة 
ميIدية فإن صح تفسير البيضاوي وكانت غلبة الروم ف�ي الس�نة  ٦٢٨سنة 

  الثانية عشرة بعد انھزامھم خIفاً لما جاء في القرآن من 
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والبضع # يزيد عن تسع وعليه فلم تتم النبوة،  أن بين الحادثتين بضع سنين
ل�يس م�ن الن�وادر البالغ�ة ح�د اNعج�از أن يخب�ر أح�د أي�ة ال�دولتين  هعلى أن

تحرز الغلبة فإن ھذا يمكن معرفته بدون تكليف جبريل بأن يأتي بوحي من 
فم�ن كان�ت أكث�ر . السماء بل يعرف ذلك بمضاھاة الدولة الواح�دة ب�ا�خرى

عدة وأعل�ى ھم�ة فھ�ي الغالب�ة # محال�ة حت�ى وإن غلب�ت ف�ي رجا#ً وأوفى 
لھذا لنا الحق أن ندعي ب�أن محم�داً أنب�أ بانتص�ار ال�روم أخي�راً . بادئ ا�مر

فك��ره إس��وة بكثي��رين م��ن ذوي  م��ن تلق��اء نفس��ه بمج��رد رأي��ه الثاق��ب وذك��اء
عدا . اaراء الصائبة وقيل في ا�مثال أن ظن العاقل أصح من يقين الجاھل

نقول أنه من المحتمل أن يك�ون أب�و بك�ر راھ�ن ص�احبه عل�ى انتص�ار  ذلك
الروم من قبل أن يشاور محمداً ف�إن ص�ح ھ�ذا ا#حتم�ال ك�ان أب�و بك�ر نبي�اً 
أيضاً كمحمد �نه تأك�د أن ال�روم م�ن بع�د غل�بھم س�يغلبون ف�ي بض�ع س�نين 

أن�ه أما الحقيقة الناصعة فھ�ي ! حتى أنه عقد مراھنة على ھذه النتيجة فتأمل
# ق��ول أب��ي بك��ر و# ق��ول محم��د م��ن النب��وة ف��ي ش��يء ب��ل إنھم��ا ك��رجلين 
مدربين بم�رور الس�نين ومحنك�ين بمش�اھدة الوق�ائع #حظ�ا أن دول�ة الف�رس 
كثر فيھا ا#ضطراب والھرج وأخذ منھا الضعف وا#ختIل كل مأخذ بدليل 

  فإنه ما بين موت . تولية الملوك عليھا وسقوطھم في زمن قصير
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 ٦٤٢ميIدي���ة وب���ين س���قوط يزدج���رد الثال���ث س���نة  ٥٨٧روان س���نة أنوش���
 ًIدية ملك على الفرس # أق�ل م�ن أربع�ة عش�ر ملك�اً وم�ات أكث�رھم ق�تIمي
بع��د تمل��يكھم ب��زمن قص��ير وح��دث ف��ي الس��نين الخم��س الت��ي م��ا ب��ين مل��ك 

وبين تولية يزدجرد أنه قد ملك نحو أح�د ) ميIدية ٢٢٧سنة (خسروفرويز 
م�ن ل�ه مس�ة م�ن العق�ل يحك�م �ول وھل�ة أن دول�ة كھ�ذه #  عشر ملكاً فك�ل

فل���يس بعظ���يم عل���ى محم���د أن يع���رف ھ���ذه النتيج���ة . تق���وى عل���ى ال���روم
الضرورية، على أن محمد لم يعين بالضبط ع�دد الس�نين الت�ي تك�ون الغلب�ة 
من بعدھا بل أتى بعدد مرن يتمدد وينكمش فقال بضع سنين محتاط�اً لنفس�ه 

ة ومع ذلك فأخط�أ الحقيق�ة ب�الرغم ع�ن احتياط�ه، ول�و لئI تمسك عليه غلط
م��ددنا بض��عاً إل��ى أقص��ى ح��دودھا �ن ال��روم ل��م يغلب��وا ف��ارس قب��ل م��رور 

  .عشرة سنين # تسع بعد انھزامھم على أقل تقدير
ومم��ا يؤك��د لن��ا أن محم��داً ك��ان عالم��اً بض��عف الف��رس م��ن قب��ل أن 

م في سيرة الرس�ول ق�ال يطلع على آية الروم بسنين كثيرة ما رواه ابن ھشا
ما معناه عقد محمد ورؤساء قريش مؤتمراً في مكة قبل الھجرة واجتھد في 
أن يستميلھم إلى اNقرار بالكلمة ا�ولى من الشھادتين وترك الش�رك واع�داً 

  إياھم بعلو المنزلة على العجم والعرب إلى أن قال 
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  ."لكم بھا العجميا عم كلمة واحدة تعظونيھا تملكون بھا العرب وتدين "
ومع ھذا كله فإن البيض�اوي كفان�ا مؤون�ة ھ�ذا البح�ث وأراحن�ا م�ن 
المناظرة فيما إذا كانت آية الروم نبوة كما زعم�وا أم #، وذل�ك �ن�ه ي�روي 

مبني��اً (لب��ت لن��ا خب��ر اخ��تIف ق��راءة تل��ك اaي��ة إذ يقرأھ��ا بعض��ھم ھك��ذا غَ 
عوض ) مبنياً للمجھول(غلبون وسيُ ) مبنياً للمجھول(لبت عوض غُ ) للمعلوم

فتك��ون جمل�ة اaي�ة ھك�ذا َغلب��ت ال�روم ف�ي أدن��ى ). مبني�اً للمعل�وم(غلبون س�يَ 
ف��إن ص��حت ھ��ذه . ا�رض وھ��م م��ن بع��د َغلب��تھم س��ُيغلبون ف��ي بض��ع س��نين

القراءة بطلت دعوة ال�ذين ي�دعون باش�تمال ھ�ذه اaي�ة عل�ى معج�زة اNنب�اء 
أن أب�ا بك�ر عق�دھا م�ع أب�ي  بالمستقبل وكانت حكاي�ة المراھن�ة الت�ي زعم�وا

حديث خرافة �ن أبيا كان قد مات قبل انتصار المسلمين على الروم بل قبل 
انتصار الروم على الفرس بسنين كثيرة ومن ھنا نعلم شطط الحديث ووھنه 

وق�ال البيض�اوي ف�ي تفس�يره آي�ة ال�روم بحس�ب . وھو عندھم مص�ادر الثق�ة
تصروا على ريف الشام ثم أن بقية اaي�ة القراءة الثانية ما معناه أن الروم ان

تبشر بانتصار المسلمين عليھم في بضع سنين وبموج�ب ھ�ذا التفس�ير يل�زم 
أن يكون الحديث الذي اثبت�وا ب�ه ن�زول اaي�ة الم�ذكورة قب�ل ت�اريخ الھج�رة 
بست سنين غير صحيح �نھا تك�ون ق�د نزل�ت بع�د ذل�ك ب�اثنتي عش�رة س�نة 

  على ا�قل 
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تد#ل عل��ى ك��ون محم��د رس��ول H بإنبائ��ه ع��ن حادث��ة والحاص��ل أن ا#س��
أو#ً �ن تاريخ نزول اaية المتض�منة . مستقبلة كما يزعمون استد#ل باطل

اNنب��اء بالمس��تقبل غي��ر معل��وم بالض��بط، ثاني��اً �ن قراءتھ��ا الص��حيحة غي��ر 
معلومة أيضاً، ثالثاً # يمكن أن يتبين من معنى اaية المذكورة أن ش�يئاً م�ن 

  .لنبوة قد تما
مما تقدم يظھر أن م�ا بن�اه المس�لمون م�ن إثب�ات رس�الة نب�يھم عل�ى 
براھين النبوات المزعوم�ة ف�ي الق�رآن ق�د س�قط م�ن أص�وله ل�دى ا#متح�ان 
ال��دقيق ولم��ا كان��ت ا�ش��ياء تع��رف بأض��دادھا علين��ا أن نق��ارن ب��ين نب��وات 

وص الق��رآن الم��ذكورة وب��ين نب��وات الكت��اب المق��دس وم��ا ك��ان منھ��ا بخص��
المسيح في العھد القديم وما كان بخصوص اليھود ف�ي ك�I العھ�دين أو تل�ك 

  .٦: ١٤و ٩النبوات التي في سفر الرؤيا مثل 
ومن البراھين التي يقدمونھا على كون القرآن موحى به من H م�ا 

أم��ا ھ��ذه . يدعون��ه م��ن اش��تماله عل��ى أخب��ار ا�م��م البائ��دة من��ذ ق��رون كثي��رة
ت ذات أھمية عظمى في إثبات ما أرادوا أن يثبتوه الدعوى فلو صحت لكان

فعلينا أن نعرضھا على بساط البحث والتنقيب كتاجر حريص ينق�د ال�دراھم 
التي يتعامل بھ�ا خش�ية م�ن أن تك�ون مزيف�ة فين�دم حي�ث # ينف�ع الن�دم، أم�ا 

  الذھب النقي فيدفع به صاحبه إلى يد 
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تزكى ويحمد حتى وإن ُطرح الناقد غير ھياب و# وجل �نه كيفما يمتحن ي
فھل ي�ا ت�رى تحتم�ل أخب�ار الق�رآن التاريخي�ة ن�ار ا#متح�ان . في نار حامية

  كذھب خالص أو تحرق من قليل الشرر كھشيم العشب؟
ولنبدأ بحكاية عاد وثمود قبيلتين من العرب ذكرھم�ا الق�رآن فنق�ول 
أنن���ا نعل���م بوجودھم���ا م���ن ك���اتبين م���ن ق���دماء اليون���ان وھم���ا بطليم���وس 
وديودورس سيسلوس وزاد القرآن عما ذكراه ش�يئاً يس�يراً ف�ي قص�ة ھ�اتين 
القبيلت��ين، وأن كثي��رين م��ن المكتش��فين المحقق��ين ال��ذين نبغ��وا ف��ي العص��ر 
الحاضر أثبتوا باكتش�افاتھم م�ا رواه الكت�اب المق�دس ع�ن ق�دماء المص�ريين 

حتى ظن وبابل وأشور، أما عاد وثمود فلم يثبت أحد ما حكاه القرآن عنھما 
) ١(كثير من العلماء الب�احثين أن محم�داً نق�ل خبرھم�ا م�ن كت�ب الص�ابئين 

ويظھر أن�ه ). ١٩: ٨٧سورة ا�على (التي دعاھا في قرآنه صحف إبرھيم 
فيما بعد علم أن ھذه الصحف مزورة فلم يع�د ي�ذكرھا م�دة أرب�ع س�نين بع�د 

أن يكون�وا أما من جھة ھود وصالح وشعيب فمن المحتم�ل . ادعائه الرسالة
مبشرين مسيحيين جاءوا بIد العرب يكرزون لھ�ا باNنجي�ل وم�ن المحتم�ل 
أن يكونوا غي�ر ذل�ك حي�ث أن�ه ل�م ي�ذكرھم أح�د م�ن الم�ؤرخين و# غي�رھم 

  سوى القرآن أما تاريخ الزمن الذي وجدوا 
___________  

  انظر مIحظة الكندي عن عاد وثمود في رسالته من طبعة لندن) ١(
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وقال بعض العلم�اء إذا ك�ان الق�رآن . نوا وجدوا حقيقة فغير معلومإن كا فيه
ل��م يص��ب كب��د الحقيقي��ة ف��ي م��ا رواه ع��ن ا�ش��خاص المعل��وم وج��ودھم م��ن 

فلنا ح�ق أن ن�زعم أيض�اً ب�أن م�ا رواه ع�ن ع�اد بقرون التاريخ قبل اNسIم 
وثمود وطسم وجديس وھود وصالح وشعيب الخ ليس بص�حيح إ# إذا ك�ان 

ومن أمثلة ما اخط�أ الق�رآن ف�ي س�رد أخب�اره إب�راھيم فإن�ه . ه الدليلُيقام علي
ي�روى عن�ه كثي��راً مم�ا # يواف�ق م��ا ج�اءت ب��ه الت�وراة الت�ي يش��ھد لھ�ا أنھ��ا 
نزلت من عند H مث�ل حكاي�ة طرح�ه ف�ي الن�ار وخروج�ه منھ�ا س�الماً الت�ي 

ق�ال ص�احب . إنما ھي خرافة يھودية أخ�ذھا ع�نھم بغي�ر تحق�ق ع�ن أص�لھا
صادر اNسIم ما معناه منش�أ أن ھ�ذه القص�ة ھ�و اش�تباه بع�ض المفس�رين م

الجھلة بين لفظة أور بلغة البابليين القديمة التي معناھا مدينة والتي في قوله 
ب[ ال��Qِذي أَْخَرَج��َك ِم��ْن أُوِر اْلِكْل��َداِنيjينَ "تع��الى خطاب��اً Nب��راھيم  Qت��ك ( "أََن��ا ال��ر

معناھ��ا ن��ار ف��ي اللغ��ة الكلداني��ة، فظ��ن ذل��ك وب��ين كلم��ة أور الت��ي ) ٧: ١٥
المفسر أن الرب أخرج إبراھيم م�ن ن�ار الكل�دانيين # م�ن م�دينتھم فاض�طر 
حينئذ إلى تمھيد الخبر بتلك القصة السخيفة ووردت كلمة أور بمعنى مدين�ة 
في قوله أورشليم أي مدينة شليم وأخطأ القرآن في تس�مية أب�ي إب�راھيم آزر 

ث���م ق���ال ف���ي س���ورة ) ٢٦: ١١ت���ك (وھ���و ت���ارح ) ٧٤: ٦س���ورة ا�نع���ام (
 H ا�عراف ما معناه أن  
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أرسل الطوفان على المصريين في عصر موسى وذكر الطوفان محلى بال 
في ھذا الموض�ع يحملن�ا عل�ى الظ�ن بأن�ه عن�ى طوف�ان ن�وح ال�ذي  فالتعري

وم��ن خطئ��ه الفاض��ح أن ). ٦٣و ١٣٢انظ��ر آي��ة (ذك��ر ف��ي الس��ورة عينھ��ا 
وأخ��ت ) ٤٤-٣٣: ٣س��ورة آل عم��ران (علي��ه م��ريم ابن��ة عم��ران  التبس��ت
بم�ريم أم ) ٥٩: ٢٦وع�د  ٢٠: ١٥م�ع خ�ر  ٢٩: ١٩سورة م�ريم (ھارون 
وب�ين ا�ول�ى والثاني�ة زھ�اء أل�ف ) ١٢: ٦٦انظ�ر س�ورة التح�ريم (المسيح 

قال اNمام مسلم في صحيحه م�ا معن�اه أن نص�ارى نج�ران . وأربعمائة سنة
ھ�ذه الغلط�ة التاريخي�ة أم�ام المغي�رة فتش�اور م�ع محم�د  انتقدوا على الق�رآن

بھ��ذا الص��دد ولكن��ه ل��م يق��ف من��ه عل��ى ج��واب ش��اف وم��ن وقتھ��ا إل��ى اaن 
انقضت ألف وثIثمائة سنة على القرآن وھو يدرس ويشرح إ# أن أحداً من 

  .العلماء لم يوفق أن يزكيه بإزاء ھذا الشطط التاريخي الصريح
ق���ال . س���يرة ذي الق���رنين ٩٩-٦٤ :١٨وج���اء ف���ي س���ورة الكھ���ف 

البيضاوي وابن ھشام أنه اسكندر الكبير المك�دوني وھ�ذه عب�ارة البيض�اوي 
يعني اسكندر الرومي ملك فارس والروم (حرفياً َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن 

وقيل المشرق والمغرب ولذلك س�مي ذا الق�رنين أو �ن�ه ط�اف قرن�ي ال�دنيا 
يل �نه انقرض في أيامه قرنان م�ن الن�اس وقي�ل ك�ان ل�ه شرقھا وغربھا وق

  قرنان أي ضفيرتين وقيل كان لتاجه قرنان ويحتمل أنه 
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لقب بذلك لشجاعته كما يقال الكبش للشجاع كأنه ينطح أقران�ه واختل�ف ف�ي 
  ).نبوته مع ا#تفاق على إيمانه وصIحه

ر اسكندر عم�ر جيل�ين كم�ا زع�م البيض�اوي فم�ا ك�ان أقص� كان إن
أعمار أھل زمانه إذ أنه توفي ابن ثIث وثIثين سنة على أثر ارتكابه فسقاً 

ميIدية ولم يك�ن نبي�اً كم�ا زع�م الق�رآن و#  ٣٢٣بسكر في مدينة بابل سنة 
مؤمناً من عامة المؤمنين، إنما كان م�ن عب�اد ا�ص�نام وادع�ى أن�ه اب�ن إل�ه 

ج�دھا تغ�رب ف�ي وأم�ا حكاي�ة أن�ه بل�غ مغ�رب الش�مس وو. المصريين أمون
س��ورة (ع��ين حمئ��ة أو حامي��ة حس��ب ق��راءة بعض��ھم فم��ن مختل��ق الح��ديث 

�ن الش���مس # ت���دور ح���ول ا�رض ب���ل ا�رض ت���دور ) ٨٧: ١٨الكھ��ف 
حولھا كما ھو معلوم وكذلك # صحة لم�ا رواه الق�رآن ع�ن الس�د ال�ذي بن�اه 

ب�ين جبل�ين م�أھول أح�دھما بأم�ة ص�الحة ) النحاس(من زبر الحديد والقطر 
ومع ذلك يجزم البيض�اوي ). ٩٥: ١٨سورة الكھف (واaخر بأمة متوحشة 

مع رفقائه المفسرين إن ذا القرنين م�ا ھ�و إ# اس�كندر المك�دوني المع�روف 
م�ن  ٤و ٣: ٨ولعل الذي حملھم عل�ى ذل�ك التأكي�د م�ا ورد ف�ي نب�وة داني�ال 

يق�ف سيرة الكبش ذي الق�رنين ال�ذي ك�ان ي�نطح غرب�اً وش�ما#ً وجنوب�اً ول�م 
أمامه أحد فظنوا أنه رمز إلى اسكندر وسموه ذا القرنين، والحقيق�ة بخ�Iف 

  ذلك �ن
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اNصحاح نفسه يبين أن ذلك الكبش يرمز به # إل�ى اس�نكدر ب�ل إل�ى اتح�اد 
�ا اْلَك�ْبُش ال�Qِذي َرأَْيَت�ُه َذا اْلَق�ْرَنْيِن "مملكتي مادي وفارس وعلى ذل�ك قول�ه  Qأَم

وأم��ا اس��كندر فمرم��وز إلي��ه ف��ي ). ٢٠: ٨دا (" َوَف��اِرسَ َفُھ��َو ُملُ��وُك َم��اِدي 
اNصحاح عينه بتيس ذي قرن واحد ب�ين عيني�ه وص�رح بأن�ه غل�ب الك�بش 

َرأَْيُت اْلَكْبَش َيْنَطُح َغْرباً َوِشَما#ً ": أي مملكة مادي وفارس وعلى ذلك قوله
اَم�ُه َوَ# ُمْنِق�ٌذ ِم� Qْن َي�ِدِه، َوَفَع�َل َكَمْرَض�اِتِه َوَعُظ�مَ َوَجُنوباً َفلَْم َيِقْف َحَي�َواٌن قُد .

 jإَِذا ِبَت��ْيٍس ِم��َن اْلَمْع��ِز َج��اَء ِم��َن اْلَمْغ��ِرِب َعلَ��ى َوْج��ِه ُك��ل ًI jَوَبْيَنَم��ا ُكْن��ُت ُمَت��أَم
ْيِس َقْرٌن ُمْعَتَبٌر َبْيَن َعْيَنْيهِ  Qاْ�َْرَض، َولِلت Qَوَجاَء إِلَى اْلَكْبشِ . اْ�َْرِض َولَْم َيَمس 

ِة ق[َوِتهِ  Qْھِر َوَرَكَض إِلَْيِه ِبِشد Qِذي َرأَْيُتُه َواِقفاً ِعْنَد النQَوَرأَْيُتُه . َصاِحِب اْلَقْرَنْيِن ال
 .َقْد َوَصَل إِلَ�ى َجاِن�ِب اْلَك�ْبِش َفاْسَتَش�اَط َعلَْي�ِه َوَض�َرَب اْلَك�ْبَش َوَكَس�َر َقْرَنْي�هِ 

ْيُس الْ  Qَوُل َملُِك اْلُيوَنانِ  ثانيَوالتQ�ِْذي َبْيَن َعْيَنْيِه ُھَو اْلَملُِك اQَواْلَقْرُن اْلَعِظيُم ال ،
روا ذل��ك تب��ومم��ا مھ��د ا�س��باب لعلم��اء المس��لمين أن يع). ٢١و ٧-٤: ٨دا (

الكبش رمزاً إلى اسكندر ھ�و أن كلم�ة الك�بش تطل�ق ف�ي العربي�ة عل�ى س�يد 
الذي يعني به اسنكدر القوم والحاصل أن كل ما قاله القرآن عن ذي القرنين 

  المكدوني # أثر له في تاريخ الملك العظيم الذي دونه كثير من 
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مش��اھير الم��ؤرخين وھ��ذا م��ا ح��دا بالعلم��اء أن # يثق��وا با�خب��ار التاريخي��ة 
  .المنقولة عن القرآن

ومن خطإه في التاريخ أنه أخبر بأن المرأة الت�ي تبن�ت موس�ى ھ�ي 
بينما موس�ى نفس�ه وھ�و أعل�م بم�ن ) ٩: ٢٨سورة القصص (امرأة فرعون 

). ١٠-٥: ٢انظ��ر خ��ر (ت��ه م��ن محم��د ق��ال أنھ��ا ابن��ة فرع��ون # امرأت��ه ربّ 
وج��اء ذك��ر ھام��ان مقترن��اً بفرع��ون ف��ي مواض��ع جم��ة م��ن الق��رآن كخادم��ه 
ووزيره والحقيق�ة ل�م يك�ن �ح�دھما أق�ل عIق�ة ب�اaخر فإنن�ا نعل�م م�ن س�فر 

� ًIحش��ويرش مل��ك ف��ارس ال��ذي ي��دعوه أس��تير أن ھام��ان ك��ان حبيب��اً وخل��ي
اليونان زركسيس وعاش في بIد فارس # ف�ي مص�ر بع�د فرع�ون موس�ى 

ومن غلطاته أنه قال أن فرعون أمر ھام�ان أن يبن�ي ل�ه . بمئات من السنين
ص��رحاً يم��س الس��موات كم��ا ف��ي س��ورة غ��افر وھ��ذا خط��أ وص��وابه أن ھ��ذا 

فرع�ون بق�رون البرج أو الص�رح ل�م ي�بن ف�ي مص�ر ب�ل ف�ي باب�ل م�ن قب�ل 
  ).٩-١: ١١انظر تك (كثيرة 

أن العج��ل ال��ذي عب��ده بن��و ) ٩٦و ٧٨: ٢٠ط��ه (وج��اء ف��ي س��ورة 
إسرائيل في البرية في وقت موسى قد عمله لھم السامري وھذا خطأ فاضح 
�ن مدينة السامرة المنسوب إليھا ھذا الرج�ل ل�م تك�ن بع�د ف�ي الوج�ود وق�د 

  ) ٢٤: ١٦مل  ١انظر (بنيت بعد موسى بمئات من السنين 
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ولعل��ه الت��بس عل��ى كات��ب ھ��ذه الس��ورة العج��ل ال��ذي عب��ده بن��و إس��رائيل ف��ي 
م�ل  ١(البرية بالعجلين اaخ�رين الل�ذين عب�دوھما بع�د زم�ن داود وس�ليمان 

حتى أن ھذين العجلين كانا قبل أن تبنى مدينة السامرة ولما بنيت ) ٢٨: ١٢
قيقة ھي الت�ي بني�ت عليھ�ا السامرة كانت عاصمة للمملكة السامرة وھذه الح

  .ھذه القصة
حكاي���ة داود م���ع جلي���ات  ٢٥٢-٢٥٠: ٢وج���اء ف���ي س���ورة البق���رة 

الجبار مشوشة بحكاية فرقة جدعون التي امتحنھا بالشرب من النھر عن�دما 
 ٢٦-٨: ١٨وفي سورة الكھف . حارب المديانيين وبين الحكايتين زمن مديد

ھا أص�حاب الب�دع م�ن وردت قصة أھ�ل الكھ�ف وھ�ي حكاي�ة مكذوب�ة ص�نف
طوائف النصارى وخIصتھا أن سبعة شبان مسيحيين ھربوا من اض�طھاد 

 ٣٠٠أحد قياصرة الروم المدعو دقيانوس واختبئوا في مغ�ارة فرق�دوا نح�و 
س��نة ولم��ا اس��تيقظوا وج��دوا ك��ل ش��يء ق��د تغي��ر وك��ان اNمبراط��ور حينئ��ذ 

ن ليل��ة ثيودوس��يوس وھ��و رج��ل مس��يحي فاندھش��وا غاي��ة ا#ن��دھاش إذ ب��ي
وقد وردت ھذه القصة في كتاب . وضحاھا انقلبت ا�حوال رأساً على عقب

#تين��ي اس��مه مج��د الش��ھداء ت��أليف غريغوري��وس، كم��ا أثب��ت ذل��ك ص��احب 
كتاب مصادر اNسIم وظن بعضھم أن كاتب ھذه القصة ل�م يكتبھ�ا كواقع�ة 

  حال بل تخيلھا كرواية 
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ء، وأما الي�وم ف�I يص�دقھا أح�د ليعظ بھا قومه ويريھم قدرة H عل كل شي
  .من النصارى وتستعمل في أوروبا لتسلية ا�و#د الصغار

وأظ��ن أن��ه # حاج��ة بن��ا إل��ى المزي��د م��ن س��رد الغلط��ات التاريخي��ة 
ال�واردة ف��ي الق��رآن اكتف��اء بم�ا س��ردناه ولع��ل ف��ي ھ�ذا الق��در كفاي��ة لص��رف 

عل��ى ص��حة  إخوانن��ا المس��لمين ع��ن ا#حتج��اج بمض��امين الق��رآن التاريخي��ة
  .نسبته إلى H وصدق رسالة محمد

 H وزعم بعضھم أن م�ن الب�راھين الدال�ة عل�ى ك�ون الق�رآن كت�اب
خلوه كما يتراءى لھم من التناقض وا#ختIف كأنھم يقولون أن كتاب�اً كبي�ر 
. الحج��م كھ��ذا # يمك��ن أن يك��ون م��ن عن��د H إن وج��دوا في��ه اختIف��اً كثي��راً 

لة �ننا نرى في�ه اختIف�اً كثي�راً بعض�ه قلي�ل ا�ھمي�ة وھذه أيضاً دعوى باط
وب��ين  ١٤و  ١٣وبعض��ه ج��وھري ف��ا�ول ك��ا#ختIف الواق��ع ب��ين ع��ددي 

ونقل�ه الزمخش�ري  من سورة الواقعة وما قال�ه البيض�اوي ٤٠و  ٣٩عددي 
من الحديث لتسوية ا#ختIف الم�ذكور ل�م يك�ن ق�و#ً س�ديداً ولكنن�ا نس�لم أن 

  .نب ما سنذكره لك من المسائل الخطيرةھذا شيء زھيد بجا
أن H # يغف�ر خطي�ة الش�رك ويغف�ر  ٤٧: ٤جاء في سورة النساء 

  ما دون ذلك والشرك ھو اتخاذ آلھة مع H أو دونه إ# أنه 
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أن إبراھيم اتخذ الشمس والقمر والنجوم  ٧٨-٧٦: ٦ورد في سورة ا�نعام 
خوانن�ا المس�لمين يعتبرون�ه نبي�اً آلھة دون H وھذا شرك ب�ين ف�ي ح�ين أن إ

  .عظيماً من أولي العزم ويعتبرون أن جماعة ا�نبياء معصومون
 ٧٦: ٢س�ورة البق�رة (ويحرم القرآن النفاق في جملة مواضع منھ�ا 

ويجع�ل مث�واھم ) ١٤: ٥٨والمجادلة  ٦٩-٦٥: ٩والتوبة  ١٣٨: ٤والسناء 
مما # ينكره أحد من و) ١٤٤: ٤سورة النساء (في الدرك ا�سفل من النار 

ذوي العقول السليمة أنه إذا أسلم أحد مكرھ�اً بق�وة الس�يف # يك�ون إس�Iمه 
من قلب�ه ب�ل م�ن ش�فتيه ومت�ى خ�الف ظ�اھر اNنس�ان باطن�ه ك�ان منافق�اً و# 
يخفى ما فرضه القرآن على المسلمين م�ن نش�ر دي�نھم بق�وة الس�يف إل�ى أن 

. رض فتن�ة ويك�ون ال�دين كل�ه �يدين باNسIم كل الع�الم و# تك�ون ف�ي ا�
فف��ي مث��ل ھ��ذه الظ��روف يتخي��ر الرج��ل المل��زم باNس��Iم كرھ��اً خص��لة م��ن 
خصلتين أما الموت الزؤام أو كلمة يقولھا وينجو بحياته فيقولھا نفاقاً ورياء 
وھذا من أردأ أنواع ا#ختIف، يحرم الشيء لقبحه فإذا كان فيه مغ�نم حلل�ه 

لق��رآن خص��لة ثالث��ة �ھ��ل الكت��اب وھ��ي دف��ع نع��م ق��د أض��اف ا. وح��ث علي��ه
س��ورة (الجزي��ة وھ��م ص��اغرون إن ل��م يرغب��وا ف��ي اNس��Iم و# ف��ي القت��ال 

رة الحج ووس ١١: ٦١وسورة الصف  ٤٤: ٥وسورة المائدة  ٣٠: ٩التوبة 
  إ# أن دفع الجزية ضرب ) ٧٨: ٢٢
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 من اNكراه وق�د أس�لم م�ن أھ�ل الكت�اب خل�ق كثي�ر تخلص�اً م�ن الجزي�ة وم�ا
بلغت إليه من المغارم الفادحة في عھد الحكام الظالمين رافعين شكواھم إلى 

  .رب العالمين
�ا "يحرم القرآن إلى حد معل�وم خطيئ�ة الھ�وى وعل�ى ذل�ك ق�ول  Qَوأَم

َة ِھَي اْلَم�أَْوى Qاْلَجن Qْفَس َعِن اْلَھَوى َفإِن Qِه َوَنَھى الن jس�ورة ( "َمْن َخاَف َمَقاَم َرب
فنقض ذلك بإباحة تعدد الزوج�ات باNض�افة إل�ى ) ٤١و ٤٠: ٧٩النازعات 

وأب�اح لمحم�د م�ن ھ�ذه ) ٢٣: ٤سورة النساء (ما كان مملوكاً من السراري 
الحيثية أكثر من سائر المسلمين بل أباح له ما ھو محظور عليھم فم�ن ذل�ك 

ُ َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَ "قوله  QH ِذي أَْنَعَمQِق َوإِْذ َتقُوُل لِل� Qْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَج�َك َوات
�ا  Qأََح�ق[ أَْن َتْخَش�اهُ َفلَم ُ QHاَس َو� Qُمْبِدي�ِه َوَتْخَش�ى الن ُ QH َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما َ QH
َقَض��ى َزْي��ٌد ِمْنَھ��ا َوَط��ًرا ّزَوْجَناَكَھ��ا لَِك��ْي #َ َيُك��وَن َعلَ��ى اْلُم��ْؤِمِنيَن َح��َرٌج ِف��ي 

ُ َمْفُع��و#ً أَْزوَ  QH َوَط��راً َوَك�اَن أَْم��ُر Qَم��ا "وقول��ه " اِج أَْدِعَي�اِئِھْم إَِذا َقَض��ْوا ِم��ْنُھن
ِ ِفي الQِذيَن َخلَْوا ِم�ْن َقْب�ُل  QH َة Qلَُه ُسن ُ QH ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض jِبي Qَكاَن َعلَى الن

ِ َقَدراً َمْقُدوراً وقو QH ِت�ي َوَكاَن أَْمُرQIا أَْحلَْلَنا لََك أَْزَواَج�َك ال Qِبي[ إِن Qَھا الن له َيا أَي[
��َك َوَبَن��اِت  jَعلَْي��َك َوَبَن��اِت َعم ُ QH ا أََف��اَء�� Qَوَم��ا َملََك��ْت َيِميُن��َك ِمم Qآَتْي��َت أُُج��وَرُھن

اِتَك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخا#َِتِك الQIِتي َھاَجْرَن َمَعَك  Qَواْمَرأًَة َعم  
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ِب��ي[ أَْن َيْس�َتْنِكَحَھا َخالَِص�ًة لَ�َك ِم��ْن  Qإِْن أََراَد الن jِب�ي Qُمْؤِمَن�ًة إِْن َوَھَب�ْت َنْفَس�َھا لِلن
ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َقْد َعلِْمَنا َم�ا َفَرْض�َنا َعلَ�ْيِھْم ِف�ي أَْزَواِجِھ�ْم َوَم�ا َملَْك�َت أَْيَم�اُنُھْم 

ُ َغفُ�وراً َرِحيم�اً ُتْرِج�ي َم�ْن َتَش�اُء ِم�ْنُھنQ لَِكْي #َ َيُكوَن َعلَ  QH ْي�َك َح�َرٌج َوَك�اَن
ْن َعَزْلَت َف�Iَ ُجَن�اَح َعلَْي�َك َذلِ�َك أَْدَن�ى  Qَوُتْؤِوي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْيَت ِمم

). ٥١و ٥٠و ٣٨و ٣٧: ٣٣س��ورة ا�ح��زاب ( "َأَْن َتَق��رQ أَْعُي��ُنُھنQ و#َ َيْح��َزنّ 
ونعلم م�ن الح�ديث الص�حيح أن محم�داً م�نح ل�ه أن يتمت�ع بالنس�اء أكث�ر م�ن 
سائر المسلمين لرجحانه عليھم في الھوى والصبابة إليھن وزد على ذلك أن 
الجنة التي وعد بھا في دار البقاء والخلود ھي تلذذ غير محدود بحور ع�ين 

مناص ل�ه م�ن ھ�ذه  حتى وإن كان أحد غير مستعبد للھوى فما دام مسلماً #
وانظ�ر  ٣٩-١١: ٥٦وس�ورة الواقع�ة  ٧٨-٤٦: ٥٥س�ورة ال�رحمن (الجنة 

ف�القرآن م�ن ھ�ذه الحيثي�ة أردأ م�ن ). كتاب مشكاة المصابيح في صفة الجنة
أن يخالف بعضه بعضاً على أنه من ا#خ�تIف أيض�اً غي�ر معص�وم فكي�ف 

  يكون ھوى النفس محرماً في الدنيا وھو في الجنة مباح؟
خمر محرم عل�ى المس�لم ھن�ا عل�ى ا�رض كم�ا ج�اء ف�ي س�ورة وال

َم��ا اْلَخْم��ُر َوا ْلَمْيِس��ُر َوا ْ�َْنَص��اُب َوا " ٩٣: ٥المائ��دة  Qِذيَن آَمُن��وا إِن��Qَھ��ا ال َي��ا أَي[
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ لََعلQُكْم ُتْفلُِحونَ  Qقابل أيضاً سورة (" ْ�َْزَ#ُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش  
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ولك��ن ف��ي الجن��ة للم��ؤمنين أنھ��ار م��ن خم��ر كم��ا ورد ف��ي ) ٢١٦: ٢ق��رة الب
قُ�وَن ِفيَھ�ا أَْنَھ�اٌر ِم�ْن َم�اٍء " ١٦: ٤٧سورة محم�د  Qِت�ي ُوِع�َد اْلُمتQِة ال� Qَمَث�ُل اْلَجن

�ارِ  Qٍة لِلش Qْر َطْعُم�ُه َوأَْنَھ�اٌر ِم�ْن َخْم�ٍر لَ�ذ� Qِبينَ َغْيِر آِسٍن َوأَْنَھاٌر ِمْن لََبٍن لَ�ْم َيَتَغي "
  .)٢٥: ٨٣وسورة المطففين  ٥: ٧٦ دھرقابل سورة ال(

خل��و م��ن التن��اقض، ف��بعض توأق��وال الق��رآن ع��ن المس��يح يس��وع # 
اaيات تتكلم عنه كمجرد إنسان ونبي كسائر ا�نبياء وتنكر #ھوته بتاتاً كما 

َ ُھ�" ١٩: ٥ورد في سورة المائدة  QH Qِذيَن َق�الُوا إِن�Qَو اْلَمِس�يُح اْب�ُن لََقْد َكَف�َر ال
�ُه  Qَش�ْيئاً إِْن أََراَد أَْن ُيْھلِ�َك اْلَمِس�يَح اْب�َن َم�ْرَيَم َوأُم ِ QH َمْرَيَم قُْل َفَم�ْن َيْملِ�ُك ِم�َن

م�ن الس�ورة وك�ذلك آل  ١١٤و ١١٣وراج�ع آي�ة  "َوَمْن ِف�ي اْ�َْرِض َجِميع�اً 
َو إِ#Q َعْب�ٌد إِْن ُھ�" ٥٩: ٤٣وقيل أيض�اً ف�ي س�ورة الزخ�رف  ٤٩: ٣عمران 

ث�م توج�د بع�ض اaي�ات ا�خ�رى ". أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعْلَناهُ َم�َثIً لَِبِن�ي إِْس�َراِئيلَ 
 H الت�ي تعط�ي ل��ه أعظ�م ا�لق��اب الت�ي ل��م تع�ط في��ه لغي�ره البت��ة منھ�ا كلم��ة

وھذا اللقب # يص�ح أن ُيس�مى ب�ه أي مخل�وق ك�ان،  ١٦٩: ٤سورة النساء 
وإن�ه ) ٩١: ٢١س�ورة ا�نبي�اء (عجزة الو#دة من العذراء ويذكر له وحده م

ْنَيا َواaِْخ��َرِة  ويق��ول البيض��اوي ) ٤٥: ٣س��ورة آل عم��ران (َوِجيھ��اً ِف��ي ال��د[
   ٣٦: ٣ المائدةوفي سورة . الوجاھة في الدنيا النبوة وفي اaخرة الشفاعة
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�ْيطَ "قيل  Qَتَھ�ا ِم�َن الش Qي jي أُِعيُذَھا ِب�َك َوُذرjِجيمِ َوإِن Qوج�اء ف�ي الح�ديث  ". اِن ال�ر
تفسيراً لھذه اaية كما أخرج�ه مس�لم والبخ�اري والغزال�ي وغي�رھم ك�ل اب�ن 
آدم عن��د و#دت��ه ينخس��ه الش��يطان بإص��بعيه ف��ي جنبي��ه إ# عيس��ى ب��ن م��ريم 

راج��ع مش��كاة المص��ابيح الكت��اب ا�ول (ل��يطعن فطع��ن ف��ي الحج��اب  بذھ��
وأنه ) ٢٥٤: ٢سورة البقرة (المسيح ويشھد القرآن لمعجزات ) الباب الثالث

خل��ق طي��راً م��ن الط��ين م��ع أن ق��وة الخل��ق ھ��ي م��ن ص��فات H وح��ده وھ��و 
و# نج�د . الفريد من بين ا�نبياء أولي العزم الذي # يذكر ل�ه الق�رآن خطي�ة

َوالQِت�ي أَْحَص�َنْت "فيه عن أي نبي آخر أن و#دته كان�ت بق�وة ال�روح الق�دس 
اء ي�س�ورة ا�نب(" ا ِفيَھا ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَھا َواْبَنَھا آَيًة لِْلَعالَِمينَ َفْرَجَھا َفَنَفْخنَ 

: ٤س�ورة النس�اء (وأنه روح م�ن H ) كما مر(وأنه آية للعالمين ) ٩١: ٢١
وكل ا�نبياء أموات ما عدا يسوع كما يقول القرآن إن H رفعه إلي�ه ) ١٦٩

ويوافق المسلمون المسيحيين . لسماءوھو حي في ا) ١٦٩: ٤سورة النساء (
في ا#عتق�اد أن المس�يح س�يرجع ف�ي انتھ�اء الع�الم ل�م يك�ن يل�زم للمس�يح أن 

 ا#نش�راح يشرح صدره ويوضع عنه وزره كما قي�ل ع�ن محم�د ف�ي س�ورة
َوا ْسَتْغِفْر " ١٩: ٤٧والقول بمغفرة خطاياه يناقض ما جاء في سورة محمد 

و# تصل عليه أمته و# تسلم كم�ا أم�ر محم�د " َواْلُمْؤِمَناتِ  لَِذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِنينَ 
  ) ٨٦مشكاة المصابيح وجه (
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  .من المعلوم أن # نبي يحتاج لشفاعة أمته وصلواتھا إ# ھو
فف��ي ك��ل ھ��ذه ال��نقط يتف��ق المس��لمون م��ع المس��يحيين عل��ى الف��رق 

اً والق��رآن # يعط��ي محم��د. الموج��ود ب��ين المس��يح وأي نب��ي أو إنس��ان آخ��ر
المقام الذي يعطيه ليس�وع و# ش�ك أن غ�رض الق�رآن ھ�و اس�تبدال المس�يح 

وھذا ا�مر عجي�ب ج�داً ومتن�اقض حي�ث أن . بمحمد كرأس الجنس البشري
د لمحمد و#دة بمعجزة و# يقول بعصمته و# ينسب له القدرة سنالقرآن # ي

على المعجزات و# حتى صفات حميدة ش�ريفة كم�ا س�نظھره ف�ي آخ�ر ھ�ذا 
  .الفصل وما يليه

ومن أھم تعاليم القرآن أن القدر ھ�و س�بب س�عادة أو ش�قاء اNنس�ان 
َوُكلQ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناهُ " ١٤و ١٣: ١٧في اaخرة، كما جاء في سورة اNسراء 

اَب�َك َكَف�ى َطاِئَرهُ ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج لَُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاب�اً َيْلَق�اهُ َمْنُش�وراً ِاْق�َرْأ ِكتَ 
ُ َمْن َيَش�اُء " ٤: ١٤وفي سورة إبراھيم  "ًِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعلَْيَك َحِسيبا QH ]َفُيِضل

ث�م معن�اه ف�ي  ٣٤وورد نفس القول في سورة الم�دثر آي�ة " َوَيْھِدي َمْن َيَشاءُ 
 ١٧٧وا�ع���راف  ١٢٥وا�نع��ام  ٩والنس��اء آي���ة  ٦و ٥س��ورة البق��رة آي���ة 

َم َكِثي�راً " ١٧٨: ٧جد في سورة ا�عراف ثم ن. الخ ١٧٨و Qَولََق�ْد َذَرْأَن�ا لَِجَھ�ن
�ِة و" ١٢٠: ١١وف�ي س�ورة ھ�ود " ِمَن اْلِجنj َواNِْْنسِ  Qَم ِم�َن اْلِجن Qَجَھ�ن QَنSََ�َْم�
اِس أَْجَمِعينَ  Qراجع(" َوالن  
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وإن ذلك كان غرض H تعالى من الخل�ق م�ع أن�ه ) ١٣: ٣٢سورة السجدة 
اكن أخرى نج�د أن الن�اس س�يجزون حس�ناً ف�ي الع�الم اaت�ي إذا ك�انوا في أم

ف��إذا ك��ان ك��ل عم��ل ق��د ق��در عل��ى . مس��لمين ويع��اقبون إذا ل��م يكون��وا ك��ذلك
اNنسان من قبل واNنسان ليس له حرية إرادة فينتج أن اNنسان # يكون ل�ه 

أو استحقاق أو ع�دم اس�تحقاق و# يك�ون ص�الحاً أو طالح�اً ول�يس ل�ه ث�واب 
و# تكون لSوامر . عقاب فإن الثواب والعقاب عبارة عن جزاء خير أو شر

والنواھي اNلھية فائدة حيث أن # توجد في اNنسان مقدرة عل�ى الطاع�ة أو 
ولك�ن الق�رآن يحت�وي عل�ى . عدمھا �ن القدر س�جل ك�ل ش�يء م�ن ذي قب�ل

ب��ر أوام�ر ون��واھي ويص�رح أنھ��ا أنزل�ت م��ن العل�يم فف��ي بع�ض ا�م��اكن يخ
الق���رآن محم���داً أن مس���اعيه Nھ���داء الن���اس عب���ث �ن H نفس���ه جع���ل م���ن 

إِنQ الQِذيَن " ٦و ٥: ٢المستحيل عليھم اNيمان كما ورد مثIً في سورة البقرة 
ُ َعلَ�ى قُلُ�وِبھِ  QH ْم َكَفُروا َسَواٌء َعلَْيِھْم أَأَْن�َذْرَتُھْم أَْم لَ�ْم ُتْن�ِذْرُھْم َ# ُيْؤِمُن�وَن َخ�َتَم

ث��م ن��راه .  "َوَعلَ��ى َس��ْمِعِھْم َوَعلَ��ى أَْبَص��اِرِھِمْ◌ ِغَش��اَوةٌ َولَُھ��ْم َع��َذاٌب َعِظ��يمٌ 
مأموراً أن يسعى في ھديھم # بالعنف بل باللطف كما جاء في سورة البقرة 

ينِ "٢٥٧: ٢ j٥٤: ٢٤وف��ي س��ورة الن��ور " َ# إِْك��َراَه ِف��ي ال��د" َ QH قُ��ْل أَِطيُع��وا
 Qَل َوأَِطيُعوا الر jَما َعلَْيِه َما ُحم Qْوا َفإِنQُسوَل َفإِْن َتَول  
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ُس�وِل إِ#Q اْل�َبIَُغ اْلُمِب�ينُ  Qْلُتْم َوإِْن ُتِطيُعوهُ َتْھَتُدوا َوَم�ا َعلَ�ى الر jَوَعلَْيُكْم َما ُحم" 
ٌر لَْس��َت َعلَ��ْيِھْم " ٢٢و ٢١: ٨٨وف��ي س��ورة الغاش��ية  jَم��ا أَْن��َت ُم��َذك Qْر إِن jَف��َذك

  ".ْيِطرَبمسَ 
ولكن في مكان آخر نجد تعليماً مناقضاً تماماً لھذا التعليم فكل واحد 
يعرف أن المسمى نب�ي الس�يف ادع�ى أن H أم�ره أن ينش�ر اNس�Iم ب�القوة 

 ٩١و ٧٦: ٤وس�ورة النس�اء  ٢١٢و ٨٩-٨٦: ٢كما ورد في سورة البق�رة 
فنجد  ٩: ٦٦وسورة التحريم  ١٦: ٤٨وسورة الفتح  ٤٠: ٨وسورة ا�نفال 

و# فائدة من القول أن اaي�ات المت�أخرة نس�خت . من المناقضات شيئاً كثيراً 
َم��ا َنْنَس��ْخ ِم��ْن آَي��ٍة أَْو " ١٠٠: ٢اaي��ات ا�ول��ى كم��ا ورد ف��ي س��ورة البق��رة 

ْلَنا " ١٠١: ١٦وأيضاً س�ورة النح�ل " ُنْنِسَھا َنأِْت ِبَخْيٍر ِمْنَھا أَْو ِمْثلَِھا Qَوإَِذا َب�د
َم��ا أَْن��َت ُمْفَت��ٍر َب��ْل أَْكَث��ُرُھْم #َ آَي��ًة مَ  Qِزُل َق��الُوا إِن�� Qأَْعلَ��ُم ِبَم��ا ُين ُ QHَك��اَن آَي��ٍة َو

إن ھذه إنما أتى بھا لكي تبعد عن ا�ذھ�ان تن�اقض الق�رآن لذات�ه،  ".َيْعلَُمونَ 
: ٣م�ع س�ورة آل عم�ران  ٦٢: ٢ولنا مثال حسن عن ذل�ك إذا قابلن�ا البق�رة 

رى أن المسلمين واليھود والمسيحيين والصابئين خالصون ففي ا�ول ن ٨٥
��اِبِئيَن َم��ْن آَم��َن "ف��ي قول��ه  Qَص��اَرى َوالصQِذيَن َھ��اُدوا َوالن��Qِذيَن آَمُن��وا َوال��Qال Qإِن

ِھْم َوَ# َخْوٌف َعلَْيِھْم  jِخِر َوَعِمَل َصالِحاً َفلَُھْم أَْجُرُھْم ِعْنَد َربaْه َواْلَيْوِم ا◌َjِبالل
  وفي الثانية  "َ# ُھْم َيْحَزُنونَ وَ 
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َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اNِْْسIِم ِدين�اً "نرى أن المسلمين وحدھم لھم الخIص إذ قال 
وم�ن الس�ھل علين�ا أن نظھ�ر . "َفلَْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُھَو ِفي اaِْخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

نفسھم يص�رحون أن مناقضات أخرى في القرآن حيث أن علماء المسلمين أ
وكثير من ھ�ذه . في القرآن # أقل من مائتين وخمسة وعشرين آية منسوخة

 H يات المنسوخة ھي خاصة بالع�دل وا�م�ور المباح�ة ف�ي ال�دين ون�رىaا
الغير المتغي�ر ي�أمر بع�د ذل�ك المس�لمين بالجھ�اد والح�رب واض�طھاد الن�اس 

  ).٢٩و ٦: ٩لتوبة وسورة ا ٢١٨و ٢١٧: ٢البقرة (رغماً عن إرادتھم 
ويوجد نوع مھم آخر من التناقض في القرآن يج�ب عل�ى المس�لمين 

رأين�ا آنف�اً أن . مIحظته وھو يختص بما ف�ي الق�رآن ع�ن الت�وراة واNنجي�ل
القرآن يصرح أنه انزل مصدقاً لسائر الكتب وليحفظھا من التغيير والتب�ديل 

اقض�ات التام�ة تع�اليم وم�ن ھ�ذه المن. ولكنه ف�ي أم�ور كثي�رة يناقض�ھما مع�اً 
جوھري��ة ف��ي اNنجي��ل م��ثIً م��وت المس��يح عل��ى الص��ليب إتمام��اً للنب��وات 
وكفارت��ه ع��ن خطاي��ا الع��الم كل��ه و#ھوت��ه وقيامت��ه وأن��ه وح��ده الق��ادر عل��ى 

وواض��ح أن��ه # يمك��ن للغي��ر المتغي��ر أن ين��زل وحي��اً . تخل��يص أنف��س الع��الم
ي�ده وش�ريعته ا�دبي�ة يخالف قصده ا�زلي وطريقه المعين للخ�Iص ومواع

  وعدا ذلك فإن دعوى . وتعاليمه اNلھية



 ٤٠٣

القرآن إنه وحي جديد ودعوى محمد أنه نبي برس�الة جدي�دة تخالف�ان تع�اليم 
���َماُء "العھ��د الجدي���د كم���ا يتض���ح ذل���ك م���ن ق���ول ال���رب يس���وع المس���يح  Qاَلس

م�رقس (قاب�ل و) ٣٥: ٢٤مت ( "َواْ�َْرُض َتُزوَ#ِن َول ِكنQ َكIَِمي َ# َيُزولُ 
َولِك�ْن إِْن "ويق�ول ب�ولس الرس�ول) ٤٨: ١٢ويوحنا  ٣٣: ٢١ولوقا  ٣١: ٨

�ْرَناُكْم، َفْل�َيُكْن أََناِثيَم�ا  Qَماِء ِبَغْي�ِر َم�ا َبش� Qٌك ِم�َن السIَْرَناُكْم َنْحُن أَْو َم� Qَكَم�ا . َبش
��: َس��َبْقَنا َفقُْلَن��ا أَقُ��وُل اaَْن أَْيض��اً  jُرُكْم ِبَغْي��ِر َم��ا َقِبْل��ُتْم، َفْل��َيُكْن إِْن َك��اَن أََح��ٌد ُيَبش

إذاً ف��I مح��ل �ي وح��ي جدي��د ينزل��ه جبرائي��ل أو ) ٩و ٨: ١غ��ل ( "أََناِثيَم��ا
فف�ي ھ�ذا ا�م�ر ين�اقض الق�رآن نفس�ه فھ�و . غيره سواء كان إنساناً أو مIكاً 

أو#ً يش���ھد بص���حة الكت���اب وتص���ديقه ل���ه ث���م يعل���م تع���اليم تخ���الف تعاليم���ه 
  .الجوھرية

ي أمور ثانوية أخرى كثيرة يناقض القرآن أيض�اً نفس�ه باختIف�ه وف
يق�ول  ٢٣: ١٩عن الكتاب المقدس الذي جاء مصدقاً ل�ه، فف�ي س�ورة م�ريم 

أن المس�يح ُول�د تح�ت نخل�ة م�ع أن الكت�اب المق�دس يق�ول أن�ه ُول�د ف�ي خ��ان 
سورة آل (ويقول القرآن أنه تكلم وھو في المھد ). ٢لوقا (وُوضع في مذود 

وإن�ه لم�ا ) ٣١: ١٩وس�ورة م�ريم  ١٠٩: ٥وسورة المائ�دة  ٤١: ٣ران عم
وس�ورة المائ�دة  ٤٣: ٣س�ورة آل عم�ران (كان صبياً خلق من الطين طيراً 

  # ننكر أن ھذه معجزات ولكن ). ١١٠: ٥



 ٤٠٤

اNنجي��ل يص��رح أن أول معج��زة ص��نعھا كان��ت ف��ي ب��دء خدمت��ه العلني��ة ف��ي 
وك��ذلك ف��ي الواجب��ات ). ١١: ٢ا ويوحن�� ٢٣: ٣لوق��ا (الثIث��ين م��ن عم��ره 

ا�دبي��ة يخ��الف الق��رآن اNنجي��ل ف��إن المس��يح عل��م أن يح��ب الن��اس أع��داءھم 
ومحمد علمھم أن يجاھدوا في سبيل H، قال المسيح في القيامة # يزوجون 

) ٣٥: ٢٠ولوق��ا  ٢٥: ١٢وم��رقس  ٣٠: ٢٢ بش��ارة مت��ى(و# يتزوج��ون 
للمسلمين م�ا # يح�د م�ن المIھ�ي  غير أن القرآن يعلم أنه سيكون في الجنة

  .والملذات الشھوانية
وم��ن المح��ال رف��ض ھ��ذه الحج��ج ب��دعوى أن الكت��ب المقدس��ة الت��ي 
بأيدي اليھود والنصارى محرف�ة إذ ق�د فن�دنا ھ�ذا ال�زعم تمام�اً ف�ي أول ھ�ذا 

كان ا�مر سھIً لو كانت ھذه الدعوى من كتاب # يزعم أنه منزل . الكتاب
الق��رآن وك��ل واح��د يص��ادق عل��ى أن ذل��ك مؤل��ف لكت��اب  م��ن H كم��ا يق��ول

متأخر يمكن أن ينخدع سيما متى كان ملقن�وه جھل�ة اعتم�دوا عل�ى خراف�ات 
ولكنا # نرغب أن نستنتج مثل ھ�ذا . شائعة وليس على الكتاب المتقدم نفسه

ا#س�تنتاج ع��ن الق��رآن نفس�ه ب��ل نفض��ل أن نت�رك ا�م��ر Nخوانن��ا المس��لمين 
م، و# ش�ك أن الق�ارئ العزي�ز ق�د رأى أن الق�رآن ل�يس في�ه ليحكموا �نفسھ

  .حجة وافية على وحيه
  إذا كان القرآن من H تعالى فI بد أن تعاليمه تكون في كل 



 ٤٠٥

شيء أرقى وأشرف وارفع ع�ن م�ا ج�اء ف�ي اNنجي�ل، كم�ا أن اNنجي�ل ف�ي 
 أمور خاصة أرفع وأرقى من التوراة ولك�ن ل�يس الح�ال ك�ذلك �ن اNنجي�ل
# يعد المؤمنين في الدار ا�خرى بأك�ل وش�رب وأم�ور عالمي�ة ب�ل ب�أفراح 

فاNنجي��ل يعلمن��ا أن  .روحي��ة كس��Iم القل��ب والطھ��ارة ومحب��ة H وخدمت��ه
المؤمنين الحقيقيين بالمسيح الذين يثبتون في محبتھم وطاعتھم � ويكون�ون 

ھ��م يس��وع أمن��اء حت��ى الم��وت ي��دخلون إل��ى المن��ازل المقدس��ة الت��ي أع��دھا ل
َوُھ�ْم . َوَعِبي�ُدهُ َيْخِدُموَن�هُ "المسيح ويسكنون دائماً وأبداً ف�ي الحض�رة اNلھي�ة 

وينھي اNنجي�ل ). ٤و ٣: ٢٢رؤيا ( "َسَيْنُظُروَن َوْجَھُه َواْسُمُه َعلَى ِجَباِھِھمْ 
عن استعمال القوة في ا�مور الدينية ويت�رك لrنس�ان حري�ة تام�ة لقب�ول أو 

راد أحد أن يؤمن بالمسيح فالروح القدس يس�اعده ويمكن�ه إذا أ. رفض الحق
وال�ذين يرفض��ون . م�ن قب�ول و#دة روحي�ة جدي�دة ويھب�ه الھ�دى والخ�Iص

المسيح ليسوا بملزمين باNيمان ب�ه ولك�نھم يحكم�ون عل�ى أنفس�ھم بالدينون�ة 
وعIوة على ذلك فاNنجيل خIفاً للق�رآن يم�نح راح�ة ). ٢١-١٨: ٣يوحنا (

قة بنوال السIم مع H للذين ي�أتون إلي�ه بواس�طة يس�وع المس�يح، القلب والث
وك��ل مس��يحي حقيق��ي يع��رف ذل��ك م��ن اختب��اره ولك��ن بحس��ب الق��رآن يبق��ى 

  اNنسان طول حياته بين الشك واليقين فيما إذا كان من السيئ 



 ٤٠٦

  . لحظ الذين حكم H عليھم بالھIك وخلقھم للھIك
ر مفرح�ة وھ�ذا ھ�و القص�د منھ��ا إذ معناھ�ا أخب�ا) اNنجي�ل(البش�ارة 

���اِس “يعل��ن أن H ل���م يخل���ق نفس���اً للھ���Iك ب���ل ب���العكس  Qَجِمي���َع الن Qُيِري���ُد أَن
ولك�ي تن�ال الن�اس ھ�ذه ) ٤: ٢ت�ي  ١(” َيْخلُُصوَن َوإِلَى َمْعِرَفِة اْلَحقj ُيْقِبلُونَ 

ون النعمة أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كي # يھلك كل من ي�ؤمن ب�ه ب�ل تك�
فاNنجي�ل يعل�م بوض�وح أن # يھل�ك ) ١٦: ٣انظر يوحن�ا (له الحياة ا�بدية 

أحد إ# ال�ذين يرفض�ون محب�ة H ورحمت�ه المقدم�ة ف�ي ش�خص يس�وع و# 
يؤمنون به و# يعترفون بدعواه و# يقبلونه مخلصھم وشفيعھم الوحي�د عن�د 

ون محبة الح�ق H فيفضلون الظIم على النور �ن أعمالھم شريرة و# يقبل
  .كي ينالوا الخIص

وإذا كان القرآن ھو آخر وأتم وحي لrنسان فI بد أن يبين لنا أكثر 
من اNنجيل وأحسن من�ه ع�ن قداس�ة H وعدل�ه ورحمت�ه وع�ن طاع�ة تام�ة 
لشرائع H ويظھر نجاس�ة الخطي�ة روحي�اً وطري�ق الخ�Iص والحاج�ة إل�ى 

ورة محبتن�ا ل�ه وواجبن�ا نح�و H قداسة روحية وعن محبة H لنا وعن ضر
ونحو اNنسان ولزوم طھارة القلب ويصور لنا الجنة صورة أشرف وأطھر 

  وا أفالذين قر. مما جاء بھا العھد الجديد



 ٤٠٧

الق��رآن والكت��اب المق��دس يحكم��ون �نفس��ھم إذا ك��ان الق��رآن حق��اً ف��اق عل��ى 
  . اNنجيل في ذلك أم #

ا كان من H أم #، يعترضنا إذا فحصنا محتويات القرآن لنعرف إذ
ھذا السؤال كي�ف نع�رف ماھي�ة الق�رآن وحقيقت�ه إذا ل�م يك�ن م�ن H؟ يوج�د 

يؤك�د العلم�اء أن كثي�راً م�ن الحكاي�ات . جواب تام لھذا ف�ي مص�ادر اNس�Iم
القرآنية وم�ن الف�روض والطق�وس اNس�Iمية م�أخوذة م�ن ا�دي�ان ا�خ�رى 

ل�ى ذل�ك، فالق�ارئ الع�الم يج�د في�ه أج�زاء والكتاب المذكور يقدم الب�راھين ع
من الكتب الفارسية والھندية وقدماء المص�ريين وغي�رھم م�ن ا�م�م الس�الفة 

Nم يؤكد أن ھذه ا�جزاء المدرجة بالقرآن ھ�ي ف�ي سوأن مؤلف مصادر اI
أغلب ا�حيان مأخوذة منھا ويقدم البراھين أيض�اً عل�ى أن�ه توج�د غي�ر تل�ك 

خرافات كانت شائعة بين جھIء اليھود والنص�ارى أشياء أخرى كثيرة ھي 
  .في وقت محمد # أثر لھا في الكتاب المقدس

وعIوة على كل ذلك فمن يفحص كت�اب س�يرة اب�ن ھش�ام ي�رى أن 
رف�ض ) ٢(التوحي�د ) ١(زيداً بن عمرو بن نوفل قب�ل محم�د عل�م بم�ا ي�أتي 

الس�عادة ف�ي  )٣(عبادة ال�Iت والع�زي وبقي�ة ا�ص�نام الت�ي يعب�دھا الع�رب 
  إعIن غضب H على ) ٥(تحذير ا�شرار بعقاب النار ) ٤(الجنة 



 ٤٠٨

من�ع دف�ن ) ٧(رب وال�رحمن والغف�ور : ذكر ھ�ذه ا�س�ماء �) ٦(الكافرين 
وق�ال أيض�اً م�ع الحنف�اء أنن�ا نبح�ث ع�ن مل�ة إب�راھيم ومحم�د . البنات أحياء

مواض�ع كثي�رة  والق�رآن ف�ي. نفسه صرح أنه يدعو الناس إل�ى مل�ة إب�راھيم
 ١٢٤: ٤وس��ورة النس��اء  ٨٩: ٣س��ورة آل عم��ران (ي��دعو إب��راھيم حنيف��اً 

أن  ١٥وفي الجزء الثالث من كتاب ا�غاني وجه ) ١٦٢: ٦وسورة ا�نعام 
  .محمداً قابل زيداً بن عمرو وتحادث معه قبل ادعائه النبوة

ومؤلف مصادر اNسIم يؤيد قوله ب�أن قص�ة المع�راج ال�واردة ف�ي 
اNسراء وفي ا�حاديث ھي على نفس حكاية الشاب الزردشتي التقي  سورة

ال�وارد ف��ي كت�اب فارس��ي ُيس��مى ارت�أي ثي��راف نام��ك وفي�ه أن ذل��ك الش��اب 
صعد إلى النجوم وعند رجوعه قال ما زع�م أن�ه رآه، وأن الم�ؤرخ العرب�ي 

ف�ي أخب�ار البش�ر ي�ذكر  -أبا الفدا في كتابه التواريخ القديم�ة م�ن المختص�ر 
روضاً أدخلت إلى اNسIم وأم�ر بھ�ا الق�رآن والح�ديث فيق�ول ك�ان الع�رب ف

في الجاھلية يفعلون أموراً قد اتخذھا اNسIم ودونھا في شريعته ويذكر أبو 
الفداء عوائد قد أدخلت إلى اNسIم من وثني العرب في الجاھلي�ة منھ�ا من�ع 

  عبة ولبس اNحرام التزوج با�مھات والبنات والجمع بين ا�ختين والحج للك



 ٤٠٩

ي ورم�ي الجم�ار كالوض�وء والغس�ل وف�رق الش�عر وتقل�يم س�عوالطواف وال
وقال أن وثني العرب كانوا يختتنون ويقطعون يد الس�ارق، # . ا�ظافر الخ

إن ھ�ذه العوائ�د ) ٢٧وج�ه  ١ج�زء (شك أن البعض يقولون مع ابن إسحاق 
يس ص�حيحاً ع�ن ھ�ذا ص�حيح ع�ن الخت�ان ولك�ن ل�. كان�ت م�ن أي�ام إب�راھيم

العوائ��د ا�خ��رى المش��ار إليھ��ا س��ابقاً و# يعق��ل أن H بإعطائ��ه وحي��اً جدي��داً 
باس�تعمال الف�رائض الت�ي يقيمونھ�ا ق�بIً وأيض�اً ھ�ذا # يواف�ق ي�أمرھم �مة 

المعتقد أن القرآن كان مكتوب�اً عل�ى الل�وح المحف�وظ ف�ي الس�ماء من�ذ أجي�ال 
  .قبل أن تكون العرب

أن القرآن يعلم شيئاً كثيراً عن علم H وعن اaداب يقول المسلمون 
H تي��ة فل��ذا ھ��و م��نaنق��ول # ش��ك أن��ه . وع��ن الحك��م بالع��دل وع��ن الحي��اة ا

كذلك ولكن ھذه الحجة تكون قوية إذا كان القرآن يفوق الكتاب المق�دس ف�ي 
سمو تعاليمه عن ھذه ا�مور ولكن حيث ق�د رأين�ا أن ص�فات H وذات�ه ف�ي 

ن ليس�ت ب�أتم منھ�ا ف�ي اNنجي�ل، ب�ل والح�ق يق�ال أن ق�ول الق�رآن ع�ن القرآ
وس�ورة الس�جدة  ١٢٠: ١١سورة ھود (عزم H ليمS جھنم با�نس والجن 

وسماحه تع�الى لمحم�د بالتل�ذذ بالنس�اء أكث�ر م�ن س�ائر المس�لمين ) ١٣: ٣٢
 وأمره بالجھاد #نتشار اNسIم وغير ذلك من أمور مھمة تب�رھن أن تع�اليم

  القرآن أدنى بكثير من 



 ٤١٠

م��ع أن��ه (فالعھ��د الق��ديم ل��م يص��رح بتع��دد الزوج��ات عموم��اً . ش��ريعة موس��ى
فوح��دة الزوج��ة ھ��ي ش��ريعة H ) س��مح لليھ��ود ب��ه ض��مناً وقت��اً م��ن ال��زمن

م�ت (وأوض�حه المس�يح ف�ي ) ٢٤-١٨: ٢ت�ك (لrنسان كما ھ�و ظ�اھر ف�ي 
 ١٢( ٢: ٣ي ت� ١(وشدد عليه رس�له كم�ا ف�ي ) ١٢-٢: ١٠ومر  ٩-٣: ١٩
بل حرم المسيح شھوة العين على ھذه ا�رض كم�ا ج�اء ف�ي ) ٢: ٧كو  ١و
ولكن القرآن يجعل المسلم يؤمل بشھوات جس�دية # ح�د لھ�ا ). ٢٨: ٥مت (

في الجنة أمام وجه H سبحانه وتعالى وھذا التعليم # ينتج طھارة قلبية ھنا 
س�أل ھ��ل وج�د ح��اكم أم�ا ع��ن الحك�م بالع�دل فيحس��ن بن�ا أن ن. عل�ى ا�رض

  عادل في البIد اNسIمية في أي زمن في التاريخ الماضي والحاضر؟
# ننكر أن القرآن يخبرنا شيئاً كثي�راً ع�ن الع�الم اaت�ي وخصوص�اً 
عن عذاب الجحيم وملذات النعيم وليس لنا أن نبحث في ا�ول منھا ھنا فقط 

 ٧١: ١٩س�ورة م�ريم نذكر إخواننا المسلمين بشيئين عن الجحيم ا�ول في 
���َك َحْتم���اً َمْقِض���ّياً "قول���ه jَواِرُدَھ���ا َك���اَن َعلَ���ى َرب Q#ِى عوق���د س��� "َوإِْن ِم���ْنُكْم إ

ا�مر الثاني ھ�و الح�ديث القائ�ل أن . المفسرون جھدھم في تأويل ھذه اaية 
م�ن ھ�ذين ال�دليلين . أمة واحدة م�ن الطوائ�ف اNس�Iمية ھ�ي الت�ي س�تخلص

  نرى خوف المسلمين 



 ٤١١

أم��ا المس��يحي الحقيق��ي . ن الم��وت وم��ن ي��وم الدينون��ة يظل��ل حي��اتھم كلھ��ام��
  .فينتظر بفرح يوم القيامة والمسلم يخاف منه

و# يجمل بنا أن نم�ر عل�ى أم�ر المل�ذات الموع�ود بھ�ا الم�ؤمن ف�ي 
س�ورة (فنج�د لھ�ا وص�فاً ك�امIً ف�ي . الجنة بدون أن نقدم بعض المIحظ�ات

وس�ورة ي�س  ٣٥: ١٣وس�ورة الرع�د  ٦٠ :٤وسورة النس�اء  ٢٣: ٢البقرة 
 ١٧و ١٦: ٤٧وسورة محمد  ٤٧-٣٩: ٣٧وسورة الصافات  ٥٨: ٥٥: ٣٦

 ل�دھروس�ورة ا ٣٧-١١: ٥٦وس�ورة الواقع�ة  ٧٨-٤٦: ٥٥وسورة الرحمن
: ٨٣وس�ورة المطفف�ين  ٣٦-٣١: ٧٧وسورة المرس�Iت  ٢٢-١١و ٥: ٧٦
  : وحباً في ا#ختصار أوردنا ھنا بعضھا) ٢٨-٢٢

قُوَن ِفيَھا أَْنَھاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِس�ٍن َوأَْنَھ�اٌر َمَثُل " Qِتي ُوِعَد اْلُمتQِة ال Qاْلَجن
�اِرِبيَن َوأَْنَھ�اٌر ِم�ْن َعَس�ٍل  Qٍة لِلش Qْر َطْعُم�ُه َوأَْنَھ�اٌر ِم�ْن َخْم�ٍر لَ�ذ� Qِمْن لَ�َبٍن لَ�ْم َيَتَغي

َمَراتِ  Qالث j١٧و ١٦: ٤٧محمد  سورة("ُمَصّفًى َولَُھْم ِفيَھا ِمْن ُكل.(  
ِع��يِم ُثل��Qٌة ِم��َن " Qاِت الن�� Qُب��وَن ِف��ي َجن Qاِبقُوَن أُولَِئ��َك اْلُمَقر�� Qاِبقُوَن الس�� Qَوالس

ِكِئ��يَن َعلَْيَھ��ا ُمَتَق��اِبلِيَن  Qِخ��رِيَن َعلَ��ى ُس��ُرٍر َمْوُض��وَنٍة ُمتaَْولِ��يَن َوَقلِي��ٌل ِم��َن اQ�ْا
ُعوَن َيُطوُف َعلَْيِھَم ِوْلَداٌن ُمَخلQُدو Qَن ِبأَْكَواٍب َوأََباِريَق َوَكأٍْس ِمْن َمِعيٍن #َ ُيَصد

ا َيْشَتُھوَن َوُحوٌر ِعيٌن  Qُروَن َولَْحِم َطْيٍر ِممQا َيَتَخي Qَعْنَھا َو#َ ُيْنِزفُوَن َوَفاِكَھٍة ِمم
   . َكأَْمَثاِل الل[ْؤلُِؤ اْلَمْكُنوِن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَملُون



 ٤١٢

َس�Iَماً َس�Iَماً َوأَْص�َحاُب اْلَيِم�يِن َم�ا  ْسَمُعوَن ِفيَھا لَْغواً َو#َ َتأِْثيم�اً إِ#Q ِقي�لَ #َ يَ 
أَْص��َحاُب اْلَيِم��يِن ِف��ي ِس��ْدٍر َمْخُض��وٍد َوَطْل��ٍح َمْنُض��وٍد َوِظ��لl َمْم��ُدوٍد َوَم��اٍء 

���ا َمْس���ُكوٍب َوَفاِكَھ���ٍة َكِثي���َرٍة #َ َمْقُطوَع���ٍة َو#َ َمْمُنوَع���ٍة َوفُ��� Qُرٍش َمْرفُوَع���ٍة إِن
-١٠: ٥٦س��ورة الواقع��ة ( "ًأَْنَش��أَْناُھنQ إِْنَش��اًء َفَجَعْلَن��اُھنQ أَْبَك��اراً ُعُرب��اً أَْتَراب��ا

٣٩.(  
ِكِئ��يَن ِفيَھ��ا َعلَ��ى اْ�ََراِئ��ِك #َ  Qًة َوَحِري��راً ُمت�� Qَوَج��َزاُھْم ِبَم��ا َص��َبُروا َجن

َوَداِنَي�ًة َعلَ�ْيِھْم ِظIَلَُھ�ا َوُذلjلَ�ْت قُُطوفَُھ�ا َت�ْذلِيIً  َيَرْوَن ِفيَھا َشْمساً َو#َ َزْمَھِريراً 
��ٍة  Qٍة َوأَْك�َواٍب َكاَن��ْت َق�َواِريَرا َق��َواِريَرا ِم�ْن ِفض�� Qَوُيَط�اُف َعلَ�ْيِھْم ِبآِنَي��ٍة ِم�ْن ِفض

ى َقّدُروَھا َتْق�ِديراً َوُيْس�َقْوَن ِفيَھ�ا َكأْس�اً َك�اَن ِمَزاُجَھ�ا َزْنَجِب�يIً َعْين� Qاً ِفيَھ�ا ُتَس�م
َسْلَسِبيIً َوَيُطوُف َعلَْيِھْم ِوْلَداٌن ُمَخلQُدوَن إَِذا َرأَْيَتُھْم َحِسْبَتُھْم لُْؤلُؤاً َمْنُثوراً َوإَِذا 
َرأَْي��َت َث��مQ َرأَْي��َت َنِعيم��اً َوُمْلك��اً َكِبي��راً َع��الَِيُھْم ِثَي��اُب ُس��ْنُدٍس ُخْض��ٌر َوإِْس��َتْبَرٌق 

ُھْم َش�َراباً َطُھ�وراً َوُحل[وا أََساوِ  ٍة َوَسَقاُھْم َرب[ Qنس�ان ( "َر ِمْن ِفضN٧٦س�ورة ا :
٢١-١٢.(  

َباِن َذَواَت�ا أَْفَن�اٍن " jُكَم�ا ُتَك�ذ jآ#َِء َرب jَت�اِن َفِب�أَي Qِه َجن jَولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرب
َباِن ِفيِھَما َعْيَنِان َتْجِرَيا jُكَما ُتَكذ jآ#َِء َرب jَباِن ِفيِھَم�ا َفِبأَي jُكَما ُتَك�ذ jآ#َِء َرب jِن َفِبأَي

ِكِئ�يَن َعلَ�ى فُ�ُرٍش َبَطاِئُنَھ�ا  Qَباِن ُمت jُكَم�ا ُتَك�ذ jآ#َِء رب jَفاِكَھٍة َزْوَجاِن َفِبأَي jِمْن ُكل
َتْيِن َداٍن َفِبأَيj آ#َِء  Qِمْن إِْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجن  



 ٤١٣

َباِن ِفي jُكَما ُتَكذ jَرب jإِْنٌس َق�ْبلَُھْم َو#َ َج�ا̂ن َفِب�أَي Qْرِف لَْم َيْطِمْثُھن Qَقاِصَراُت الط Qِھن
َباِن َھ�ْل  jُكَم�ا ُتَك�ذ jآ#َِء َرب jاْلَي�اقُوُت َواْلَمْرَج�اُن َفِب�أَي Qُھن Qَباِن َك�أَن jُكَما ُتَكذ jآ#َِء َرب

َت��اِن َج��َزاُء اNِْْحَس��اِن إِ#Q اNِْْحَس��اُن َفِب��أَيj آ Qَباِن َوِم��ْن ُدوِنِھَم��ا َجن jُكَم��ا ُتَك��ذ jَِء َرب#
َباِن ِفيِھَم��ا َعْيَن��اِن  jُكَم��ا ُتَك��ذ jآ#َِء َرب jَتاِن َفِب��أَي Qَباِن ُم��ْدَھام jُكَم��ا ُتَك��ذ jآ#َِء َرب jَفِب��أَي

َباِن ِفيِھَم��ا َفِاكَھ��ٌة َوَنْخ�� jُكَم��ا ُتَك��ذ jآ#َِء َرب jاَخَتاِن َفِب��أَي�� Qآ#َِء َنض jاٌن َفِب��أَي�� Qٌل َوُرم
َباِن ُحوٌر َمْقُصوَراٌت  jُكَما ُتَكذ jآ#َِء َرب jَخْيَراٌت ِحَساٌن َفِبأَي Qَباِن ِفيِھن jُكَما ُتَكذ jَرب

 jإِْنٌس َقْبلَُھْم َو#َ َجا̂ن َفِبأَي Qَباِن لَْم َيْطِمْثُھن jُكَما ُتَكذ jآ#َِء َرب jآ#َِء  ِفي اْلِخَياِم َفِبأَي
ُكَم�ا  jآ#َِء َرب jِحَس�اٍن َفِب�أَي lِكِئيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَق�ِري Qَباِن ُمت jُكَما ُتَكذ jَرب

�َك ِذي اْلَج�Iَِل َواNِْْك�َرام jباَِن َتَب�اَرَك اْس�ُم َرب j٤٦: ٥٥س�ورة ال�رحمن ( "ُِتَكذ-
٧٨.(  

المص��ابيح  وف��ي الح��ديث كثي��ر ج��داً م��ن ذل��ك ف��ي البخ��اري ومش��كاة
وعين الحياة بعنوان وصف الجنة وأھلھا ولكنا نكتفي بإيراد جزء قليل مم�ا 

  .جاء في أحياء العلوم للغزالي
س��ئل رس��ول H ع��ن قول��ه ومس��اكن طيب��ة ف��ي جن��ات ع��دن ق��ال "

قصور من لؤلؤ ف�ي ك�ل قص�ر س�بعون داراً م�ن ي�اقوت أحم�ر ف�ي ك�ل دار 
، عل�ى الس�رير س�بعون سبعون بيت�اً م�ن زم�رد أخض�ر ف�ي ك�ل بي�ت س�رير

  فراشاً من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين 



 ٤١٤

في كل بيت سبعون مائدة عل�ى ك�ل مائ�دة س�بعون لون�اً م�ن الطع�ام ف�ي ك�ل 
بيت سبعون وصيفة ويعطى المؤمن في كل غداة يعني من القوة على جميع 

ة ث��م ق�ال أن الرج��ل م��ن أھ�ل الجن��ة ليت��زوج خمس�مائة ح��وراء وأربع��" ذل�ك
  ).ا�حياء(آ#ف بكر وثمانية آ#ف ثيب الخ الخ 

وعن�دما ت��درس ك�ل ذل��ك ت�رى أن��ه بحس�ب الق��رآن والح�ديث س��عادة 
المسلم اaتية ھي لبس الحرير وا#تكاء على أرائك من استبرق وا�كل م�ن 
ك���ل فاكھ���ة زوج���ان وارتش���اف خم���ر ل���ذة للش���اربين والتل���ذذ بح���ور الع���ين 

أدبة مSنه بكل ما تريده نف�س اNنس�ان مثل تلك الجنة م. وقاصرات الطرف
الشھوانية و# محل فيھ�ا للقدس�ين والط�اھرين م�ن الرج�ال والنس�اء، يھ�رب 

مث�ل . منھا الطاھرون كما ھربوا على ا�رض من النھم والخمور والفج�ور
ھذه الجنة # يصح أن H القدوس الذي تبغض ذات�ه ك�ل خطي�ة وإث�م يع�دھا 

بش��رية الت��ي خلق��ت لمعرف��ة وخدم��ة H الت��ي كي��ف أن ال��روح ال. للم��ؤمنين
تطلب سعادة روحية في محب�ة خالقھ�ا والق�رب من�ه تف�رح وتس�ر بمث�ل ھ�ذه 
ا�مور الدنيوية؟ وحتى ھنا عل�ى ا�رض ي�رى المتھتك�ون أن ھ�ذه المل�ذات 
الشھوانية تنتج شقاء # س�عادة، فوص�ف الجن�ة ف�ي الق�رآن ي�دل عل�ى أن�ه # 

H للمفسر محيي الدين لما رأى ذلك سعى أن يؤوله  إن. يمكن أن يكون من
  إلى معنى روحي 



 ٤١٥

م�ن خم�ور اNرادة  -أك�واب وأب�اريق  ١٨: ٥٦فقال تفسيراً لسورة الواقع�ة 
والمعرف�ة والمحب��ة والعش�ق وال��ذوق ومي�اه الحل��م والعل�وم ال��خ ولك�ن معظ��م 
المس���لمين إن ل���م يك���ون كلھ���م اعتب���روه ھرطوقي���اً وق���الوا بح���ق أن الق���رآن 

  .لحديث معناھما حرفيوا
وف�ي بحثن��ا ف�ي محتوي��ات الق��رآن يج�ب أن # نغف��ل ع�ن لف��ت نظ��ر 
القارئ إلى أنه # يسد عوز واشتياق البشر روحياً الذي ھ�و م�ن أھ�م أم�ور 
الوحي لrنسان، فإن H وضع في قلب اNنسان ذلك ا#ش�تياق حت�ى # يج�د 

H آن يخي���ف الن���اس يق���ول بع���ض كتب���ة المس���لمين أن الق���ر. راح���ة إ# م���ع
م�ع العل�م أن�ه (ويجعلھم يبك�ون كم�ا ج�اء ف�ي ح�ديث النجاش�ي مل�ك الحبش�ة 

وبف�رض ص�حة ذل�ك # . أنه بكى عند سماعه بع�ض الق�رآن) يجھل العربية
يمكنھم البتة القول بأن القرآن يمنح سIماً للقلب كما م�نح المس�يح الم�ؤمنين 

ب�العكس توج�د في�ه  ، ب�ل)٢٧: ١٤ي�و (به ف�ي ك�ل ا�جي�ال و# ي�زال يم�نح 
��َك َحْتم��اً َمْقِض��ّياً م��ع  jَواِرُدَھ��ا َك��اَن َعلَ��ى َرب Q#ِآي��ات مث��ل قول��ه َوإِْن ِم��ْنُكْم إ
ا#عتقاد بالقدر تجعل كل مسلم عاقل يقضي حياته في فزع دائم من الموت، 
و# يعل��ن الق��رآن H تع��الى لrنس��ان ك��ي يعرف��ه وھ��ذا واض��ح م��ن كتاب��ة 

ي��ة معرف��ة H حت��ى ف��ي الكت��ب المقص��ود بھ��ا التعل��يم المس��لمين بع��دم إمكان
  واNرشاد فواضح أنه حيث لم يرشد 



 ٤١٦

 H وأن محمداً نفسه صرح بأن معرفته عن H القرآن إلى معرفة تامة عن
  .ليست كما يجب فاNسIم في ھذا ا�مر المھم جداً # يسد احتياج اNنسان

قب�ل ا#قت�راب م�ن H، والقرآن # يعلم أن طھارة القل�ب ض�رورية 
بل بالعكس كما رأينا يحتوي القرآن على عب�ارات مض�ادة Nمكاني�ة طھ�ارة 
قل�ب اNنس�ان ويظھ�ر منھ�ا أن H # يعم�ل بحس�ب قداس�ته وعدل�ه ورحمت�ه 

و# يظھر القرآن كيف ينال اNنس�ان مغف�رة خطاي�اه ويحس�ب ب�اراً . ومحبته
H زاء ولكن # مفر من القدر ف�ي صحيح أنه توجد فيه فروض لھا ج. أمام

القرآن والقدر ھو الحكم في مستقبل اNنسان ھناء أو شقاء، و# توجد كفارة 
  .فيه و# يعين كيف يكسر اNنسان قيود الخطية وھو عبدھا

يقول بعض المسلمين أن محمداً سيشفع لشعبه في يوم الدين ويق�ول 
ك�ل ذل�ك مخ�الف تمام�اً آخرون أنه اaن وھو ميت ل�ه نف�وذ عن�د H، ولك�ن 

 ١٢: ٤وأع  ٦: ١٤ي�و (فم�ن . للكتاب المقدس الذي يدعي القرآن بتص�ديقه
يتضح أنه # يوجد شفيع أو وس�يط غي�ر يس�وع، ب�ل و# ) ٦و ٥: ٢تي  ١و

يوجد في القرآن نفسه عبارة تثبت وساطة محمد بين H واNنسان، # حاجة 
  لنا للحديث في ھذا 



 ٤١٧

ي الق��رآن با#س��تغفار لذنوب��ه # يمكن��ه أن يك��ون الموض��وع ف��إن الم��أمور ف��
H ة � لمغف�رة . وسيطاً لدىIنسان الذي أخطأ وتاب يمكن�ه الص�Nنعم إن ا

الق��رآن والح��ديث . ذن��وب اaخ��رين كم��ا ل��ذنوب نفس��ه ولك��ن ھ��ذا أم��ر آخ��ر
: ٤٠يصرحان أن نبي العرب يستغفر لذنوبه وذنوب أمته ففي سورة غ�افر 

٥٥ " Qَفاْص��ِبْر إِن  jَك ِباْلَعِش��ي�� jْح ِبَحْم��ِد َرب jَح��̂ق َواْس��َتْغِفْر لِ��َذْنِبَك َوَس��ب ِ QH َوْع��َد
َ َك��اَن َغفُ��وراً " ١٠٦: ٤وف��ي س��ورة النس��اء . "َواNِْْبَك��ارِ  QH Qإِن َ QH َواْس��َتْغِفِر

وھاتان اaيتان تشابھان اaيات الواردة في القرآن أن H وع�ده أن . "َرِحيما
ا َفَتْحَنا لَ�َك َفْتح�اً ُمِبين�اً لَِيْغِف�َر " ٢و ١: ٤٨غفر ذنوبه كما في سورة الفتح ي Qإِن

رَ  Qَم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتأَخ Qَما َتَقد ُ QH ويقول ابن عباس م�ا معن�اه ذنوب�ه قب�ل . "لََك
النبوة وذنوبه إلى يوم موته وقال الزمخشري في كشافه يريد جميع ما فرط 

قدم ف�ي الجاھلي�ة وم�ا بع�دھا وقي�ل م�ا تق�دم م�ن ح�ديث ماري�ة وم�ا منك ما ت
وعلى الفرض أن الق�رآن ق�د ن�زل م�ن H تع�الى ن�رى . تأخر من امرأة زيد

ھنا أمراً مھماً عن محمد فإن كلمة ذنب المستعملة لمحمد ف�ي الق�رآن ليس�ت 
كلم��ة ذن��ب مس��تعملة لSن��س  ٣٩: ٥٥أق��ل م��ن خطي��ة فف��ي س��ورة ال��رحمن 

نرى كلمة ذن�ب مس�اوية لكلم�ة ج�رم  ٧٨: ٢٨في سورة القصص والجان و
ونرى كلمة ذن�ب مس�تعملة أيض�اً للك�ذب وا#فت�راء والش�ھوة وع�دم اNيم�ان 

  و�مور 
  



 ٤١٨

وسورة الملك  ٢٩: ١٢أخرى كثيرة من أكبر الخطايا كما في سورة يوسف 
 ١٩: ٤٧وفي س�ورة محم�د . وغير ذلك ١٤: ٩١وسورة الشمس  ١١: ٦٧

فھن��ا . "َواْس��َتْغِفْر لِ��َذْنِبَك َولِْلُم��ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن��اتِ " محم��داً ق��ائIً  ن��راه يخاط��ب
نرى كلمة ذنب خاصة به دون تابعيه من المؤمنين والمؤمن�ات كم�ا فس�رھا 

أَلَ��ْم َنْش��َرْح لَ��َك َص��ْدَرَك " ٣-١: ٩٤وف��ي س��ورة الش��رح . بعض��ھم اعتس��افاً 
فھل يمكن أن يخطئ جميع ھذه  ."َقَض َظْھَركَ َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك الQِذي أَنْ 

  .اaيات الواضحة؟ حقاً إن الكمال � وحده
والحديث يوافق القرآن في ھذا ا�مر سواء كان ف�ي كت�ب الس�نة أو 

روى أحم�د والترم�ذي واب�ن . الشيعة ولنأخذ قل�يIً م�ن ا�مث�ال المؤي�دة ذل�ك
كان يق�ول عن�د دخول�ه  ماجة كما في مشكاة المصابيح عن فاطمة أن محمداً 

المسجد رب اغفر لي ذنوبي واف�تح ل�ي أب�واب رحمت�ك وعن�د خروج�ه رب 
اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب نعمتك وعن عائشة اللھم اغفر لي وارحمني 
والحقني بالرفيق ا�على الجامع الصغير وعنھا اللھم إني أعوذ برضاك من 

ي ثن�اء علي�ك أن�ت سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ ب�ك من�ك # أحص�
وع�ن أب�ي موس�ى اللھ�م اغف�ر ل�ي خطيئت�ي وجھل�ي . كما أثنيت عل�ى نفس�ك

اللھ�م اغف�ر ل�ي خط�أي وعم�دي . وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به من�ي
  وھزلي وجدي وكل ذلك 



 ٤١٩

عندي اللھم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت 
عائش�ة ف�ي كت�اب ال�دعوة الكب�رى  وروى البيھق�ي ع�ن. عل كل ش�يء ق�دير

إنھا سألت النبي قائلة أ# يدخل أحد الجنة إ# برحمة H فقال # يدخلھا أح�د 
م�دني H برحمت�ه غوقال�ت و# أن�ت ق�ال و# أن�ا إ# إن ت. إ# برحمته تع�الى
وروى اNم��ام جعف��ر أن محم��داً ب��ات ليل��ة عن��د أم س��لمة . وك��رر ذل��ك ثIث��ا

ى وقال اللھم # تكلني إلى نفسي طرفة عين و# تن�زع وبينما كان يصلي بك
مني صالح ما أعطيتني قالت أم سلمة لقد غفر لك H ما تقدم من ذنبك وم�ا 
تأخر فسألته لماذا تقول ھذا فقال لھا يا أم سلمة كي�ف أك�ون آمن�اً م�ن نفس�ي 

وق�ال محم�د الب�اقر أن . وقد ترك H يونس لنفسه طرفة عين ففع�ل م�ا فع�ل
مداً بات ليلة عند عائشة وصرف وقتاً طويIً في الصIة فقالت ل�ه لم�اذا مح

تتعب نفسك وقد غفر لك H ما تقدم من ذنبك وما ت�أخر فق�ال ي�ا عائش�ة أ# 
أكون عبداً شكوراً وروى أنه في نھاية خطابه يوماً لتابعي�ه ق�ال اللھ�م اغف�ر 

ويوج�د غي�ر م�ا . ملي و�مت�ي وخ�اطبھم إن�ي أس�أل H المغف�رة لنفس�ي ولك�
  .تقدم أحاديث كثيرة سنية وشيعية ولكن ما ذكر فيه الكفاية

وھذه ا�حاديث تبين لنا في بحثنا عن محم�د وتؤك�د أن�ه ك�ان كبقي�ة 
  أبناء البشر يشعر بضرورة رحمة H ومغفرته والقرآن يشير إلى 



 ٤٢٠

) ١١٩: ٢٠وط���ه  ٣٤و ٣٣: ٢البق���رة (خطاي��ا أنبي���اء العھ���د الق���ديم ف���sدم 
ا�ع��راف (وموس��ى ) ا�نع��ام والبق��رة(وNب��راھيم ) ١٩: ٧١ن��وح (لن��وح و

و# ش�ك ) يونس(ويونس ) يوسف(وھارون ويوسف ) والشعراء والقصص
فنرى في المزم�ور الح�ادي والخمس�ين . أنھم تابوا كما يذكر الكتاب المقدس

وكل خاطئ يحتاج للتوبة ويطلب المغف�رة . صIة داود التي قدمھا في توبته
H ك��ل إنس��ان بش��ري يمكن��ه اس��تعمال .  وطل��ب المغف��رة إق��رار بال��ذنبم��ن

الصلوات التي قدمھا محمد وذكرھا آنفاً، وعلي�ه ف�I يمك�ن لم�ن يحت�اج إل�ى 
والق�رآن . التوبة أو لمن احتاجھا ولو مرة واحدة أن يكفر ع�ن خطاي�ا غي�ره

 ٤٨ :٢يقول أنه # ينفع إنسان آخ�ر ف�ي ي�وم القيام�ة ورد ف�ي س�ورة البق�رة 
قُوا َيْوماً َ# َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوَ# ُيْقَبُل ِمْنَھ�ا َش�َفاَعةٌ " Qومك�ررة  "َوات

َيْوَم #َ َتْملُِك َنْف�ٌس لِ�َنْفٍس " ١٩: ٨٢وأيضاً في سورة ا#نفطار. ١٢٣في آية 
 ِQ�ِ ل��يص أمت��ه وحي��ث تب��رھن أن محم��داً # يمكن��ه تخ. "َش��ْيئاً َواْ�َْم��ُر َيْوَمِئ��ٍذ

والقرآن # يعلن مخلصاً و# شفاعة فلذلك ھ�و . فلذلك ھم يحتاجون لمخلص
فالقرآن # يتمم الشروط التي رأيناھا في المقدمة . # يسد احتياجات اNنسان

  لصحة الوحي الحقيقي، فھو في ذلك على عكس اNنجيل تماماً كما بينا 



 ٤٢١

والمسيح ليس  )١(مد ميتفي القسم الثاني من ھذا الكتاب، المسيح حي ومح
 H بدون خطية فقط بل كلمة ًIَم�اِم "إنساناً كام Qَص أَْيضاً إِلَى التjَيْقِدُر أَْن ُيَخل

ُموَن ِبِه إِلَى Hِّ، إِْذ ُھ�َو َح�̂ي ِف�ي ُك�لj ِح�يٍن لَِيْش�َفَع ِف�يِھمْ  Qِذيَن َيَتَقدQ٧ع�ب (" ال :
٢٥.(  

طل��ب الح��ق، و# ينفعن��ا و# ت��نس أن الغ��رض ھن��ا ل��يس الج��دل ب��ل 
التعصب فلننبذه بنعمة H وقد أجھد المؤلف نفسه في كIم�ه ع�ن محتوي�ات 
القرآن أن # يحيد ع�ن ق�انون ا�دب وا�مان�ة واللط�ف وس�وف يس�ير عل�ى 

  .مبدئه ھذا في ما يلي من الفصول أيضاً 
 

8�".�� �$%��8�".�� �$%��  
 وھل ھي برھان على نبوته بحث في المعجزات المنسوبة لمحمد

  
ليس من الضروري Nثبات نبوة شخص أن يعمل معجزات، فأنبياء 
كثيرون لم تكن لھ�م معج�زات وأن�اس آخ�رون ل�م تك�ن لھ�م الرس�الة اNلھي�ة 

ففي عصر موسى مثIً فعل سحرة مصر أعما#ً . وأتوا بما يشبه المعجزات
 ٧: ٨و ٢٢و ١٣-١٠: ٧خ��ر (ظھ��رت كأنھ��ا عجائ��ب مث��ل أعم��ال موس��ى 

  ذلك أخبرنا الكتاب عن أنبياء كذبة وعIوة على ) ١٨و



 ٤٢٢

 ١٤و ١٣: ١٦ورؤ  ٢٤: ٢٤وم����ت  ٢٢: ١٣م����ر (س����يفعلون معج����زات 
. وخصوص�اً ع�ن ال��ذي س�يأتي المس�مى عن��د المس�لمين بال��دجال) ٢٠: ١٩و

قليل من ا�نبياء الحقيقيين من صنع المعجزات، وفي العھ�د الق�ديم ل�م يعم�ل 
ى نبي�اً عظيم�اً فق�ط ب�ل أحد معجزات حتى أيام موسى وحي�ث ل�م يك�ن موس�

مشترعاً ومرسIً بوحي جدي�د ل�ذلك أعطي�ت ل�ه ق�وة عل�ى عم�ل المعج�زات 
المذكورة في التوراة، وكان ذلك ضرورياً له ليثبت دع�واه أن�ه أت�ى برس�الة 

وھ�ذه الق�وة عل�ى . من H وإنه يتكلم بسلطان م�ن H وإن�ه يعل�ن وحي�اً إلھي�اً 
أيضاً �نھما عاشا في وقت كاد الدين  عمل المعجزات أعطيت Nيليا وأليشع

يمحى فيه وكان عليھم أن يردوا الشعب إلى H ولكن لم يخبرن�ا الكت�اب إن 
. داود أو إرمي��ا أو غيرھم��ا م��ن ا�نبي��اء الكب��ار كان��ت لھ��م ق��وة المعج��زات

: ٧ولوق�ا  ١١: ١١م�ت (فيوحنا المعم�دان ال�ذي ك�ان أعظ�م نب�ي إل�ى وقت�ه 
ا لَْم َيْفَعْل آَيًة َواِحَدةً " قال عنه اليھود بحق) ٢٨ Qيتضح ). ٤١: ١٠يو (" ُيوَحن

أنه في وقت ا#حتياج الشديد أو عند إعIن وحي جدي�د ك�ان H يعط�ي ق�وة 
  .المعجزات دليIً على الرسالة

ف��إذا كان��ت دع��وى محم��د ص��حيحة ثابت��ة بأن��ه خ��اتم ا�نبي��اء وآخ��ر 
  منھم قبIً نبي الخ، والذي  وأعظم المرسلين الذي أرسل للعرب الذين لم يقم



 ٤٢٣

قال إنه أتى بأعظم رسالة إلھية وبوحي أعظم من سابقيه وأن الق�رآن أم�Iه 
عليه جبريل الذي أنزله في ليلة القدر من السماء السابعة حيث ك�ان مكتوب�اً 
على اللوح المحفوظ وأعلن أيضاً أن رسالته عامة لجميع الناس و# تخلفھ�ا 

المرس�لين ك�ان م�ن الض�روري أن يعم�ل معج�زات رسالة أخرى �نه خاتم 
وحيث أنه لم يتنب�أ كم�ا بين�ا س�ابقاً . ليبرھن ھذه الدعوى وإ# لم تثبت دعواه

  .فيجب علينا البحث في معجزاته
. أما القرآن فيجيبنا جواباً صريحاً حاسماً أنه لم يعم�ل معج�زة البت�ة

ْن ُنْرِس�َل ِب�ا aَْي�اِت إِ#Q أَْن َوَم�ا َمَنَعَن�ا أَ "وھذا وارد في كثير من اaيات منھا 
َب ِبَھا اQ�َْولُونَ  Qسراء (" َكذNوقد فسرھا البيضاوي بقول�ه )٥٩: ١٧سورة ا ،

إ# أن ك��ذب بھ��ا (وم��ا ص��رفناه ع��ن إرس��ال اaي��ات الت��ي اقترحھ��ا ق��ريش 
إ# تكذيب ا�ولين الذين ھم أمثالھم في الطبع كعاد وثمود وأنھا لو ) ا�ولون

ك��ذبوھا تك��ذيب أولئ��ك واس��توجبوا ا#ستئص��ال عل��ى م��ا قض��ت ب��ه أرس��لت ل
. س��نتنا وق��د قض��ينا أن # نستأص��لھم �ن ف��يھم م��ن ي��ؤمن أو يل��د م��ن ي��ؤمن

و# ش�ك ف�ي معناھ�ا فھ�ي واض�حة ب�أن . ويذكر ابن عباس مثل ذلك المعنى
H ل��م يع��ط محم��داً ق��وة المعج��زات الت��ي طلبھ��ا من��ه ق��ريش �ن��ه عل��م أنھ��م 

  .ى ولو صحت دعواهسيرفضونه حت
  وتوجد آيات أخرى غير ھذه فيھا ھذا المعنى في سورة البقرة 



 ٤٢٤

ُ أَْو َتأِْتيَن�ا آَي�ٌة َك�َذلَِك " ١١٣و ١١٢: ٢ QH ُمَن�اjِذيَن َ# َيْعلَُموَن لَ�ْوَ# ُيَكلQَوَقاَل ال
ا َقاَل الQِذيَن ِمْن َقْبلِِھم ِمْثَل َقْولِِھْم َتَشاَبَھْت قُلُوُبُھْم قَ  Qَياِت لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن إِنaْا ا Qن Qْد َبي

ويقول البيضاوي أن قريشاً ھم الذين طلبوا . " أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقj َبِشيراً َوَنِذيراً 
الت��ي طلبوھ��ا ق��دم لھ��م آي��ات ) المعج��زات(من��ه اaي��ات، فب��د#ً م��ن اaي��ات 

ي�ات ھن�ا معناھ�ا ومم�ا ُيظھ�ر أن اa. من القرآن كدليل على رس�الته) أعداد(
َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسو#ً " ١٤٦: ٢أعداد من القرآن ما جاء في سورة البقرة 

فھذه اaيات ليست معج�زات كم�ا ي�دعي ال�بعض ب�ل  "ِمْنُكْم َيْتلُو َعلَْيُكْم آَياِتَنا
: ٢ھي أعداد من القرآن وإ# فما ھو معنى الفع�ل يتل�و؟ وف�ي س�ورة البق�رة 

�َك لَِم�َن اْلُمْرَس�لِينَ ِتْلَك " ٢٥٣ Qَوإِن jَنْتلُوَھا َعلَْيَك ِب�اْلَحق ِ QH وف�ي س�ورة  "آَياُت
َن�اٍت َوَم�ا َيْكفُ�ُر ِبَھ�ا إِ#Q اْلَفاِس�قُونَ " ٩٣: ٢البقرة  jَولََق�ْد أَْنَزْلَن�ا إِلَْي�َك آَي�اٍت َبي" .

لم عنھ�ا فالفعل أنزلنا يبين أن اaيات إنم�ا ھ�ي أع�داد قرآني�ة وھ�ي الت�ي ي�تك
وم�ن معن�ى ). ٢٠٢: ٧القرآن دائماً بقول�ه أنزلن�ا كم�ا ف�ي س�ورة ا�ع�راف 

�ى ُن�ْؤَتى ِمْث�َل َم�ا أُوِت�َي ُرُس�ُل QHِ  "اaية Qَوإَِذا َجاَءْتُھْم آَيٌة َقالُوا لَْن ُن�ْؤِمَن َحت "
ن��رى أن قريش��اً طلب��ت ب��د#ً م��ن اaي��ات القرآني��ة ) ١٢٤: ٦س��ورة ا�نع��ام (

: ٦عملھا رسل H وق�د طلب�وا من�ه ذل�ك ف�ي س�ورة ا�نع�ام  معجزات كالتي
  وأيضاً في سورة  ٢٩: ١٣وسورة الرعد  ٢١: ١٠وسورة يونس  ٣٧



 ٤٢٥

ِ َجْھَد أَْيَماِنِھْم لَِئْن َجاَءْتُھْم آَيٌة لَُي�ْؤِمُننQ ِبَھ�ا قُ�ْل " ١٠٩: ٦ا�نعام  Qَوأَْقَسُموا ِبا�
ِ وَ  QH َياُت ِعْنَدaَْما ا Qھا إَِذا َج�اَءْت َ# ُيْؤِمُن�ونَ إِنQوھ�ذا يص�رح . "َما ُيْشِعُرُكْم أَن

أن محمداً لم يعط قوة المعجزات، ون�وع اaي�ة الت�ي طلبتھ�ا ق�ريش واض�حة 
َع�ْت ِب��ِه " ٣٣: ١٣ف�ي س�ورة الرع��د  jَرْت ِب�ِه اْلِجَب��اُل أَْو قُطjقُْرآن��اً ُس�ي Qَولَ�ْو أَن

ِ اْ�َْمُر َجِميعاً اْ�َْرُض أَْو ُكلjَم ِبِه اْلَموْ  Q�ِ والبيضاوي في تفسيره لھذه . "َتى َبْل
اaية يظھر طلب قريش الذي �جل�ه نزل�ت ھ�ذه اaي�ة وف�ي س�ورة اNس�راء 

�ى َتْفُج�َر لََن�ا ِم�َن "نرى ما يشابه ذلك  ٩٥-٩٢: ١٧ Qَوَق�الُوا لَ�ْن ُن�ْؤِمَن لَ�َك َحت
�ةٌ  Qَلََھ�ا  اْ�َْرِض َيْنُبوعاً أَْو َتُك�وَن لَ�َك َجنIَر اْ�َْنَھ�اَر ِخ� jِم�ْن َنِخي�ٍل َوِعَن�ٍب َفُتَفج

 ًIَِئَكِة َقِب�يIَواْلَم ِ Qَماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً أَْو َتأِْتَي ِبا� Qَتْفِجيراً أَْو ُتْسِقَط الس
�َماِء َولَ�ْن ُن�ؤْ  Qى أَْو َيُكوَن لََك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو َتْرَق�ى ِف�ي الس� Qَك َحت� jِمَن لُِرِقي

ِزَل َعلَْيَنا ِكَتاباً َنْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربjي َھْل ُكْنُت إِ#Q َبَشراً َرُسو#ً  Qُتن".  
وم�ن ھ�ذه العب�ارة يتض�ح أن قريش�اً ل�م ت�رض ب�القرآن ك�دليل عل��ى 
إرسالية محمد فطلبوا منه عم�ل المعج�زات الم�ذكورة، فج�اوبھم محم�د بأن�ه 

وعلي��ه # يمك��ن التعوي��ل عل��ى . كن��ه عم��ل مث��ل ھ��ذه المعج��زاتبش��ر و# يم
م�ا س�نرويه (قصة المع�راج وت�دفق المي�اه م�ن ا�رض أو م�ن ب�ين أص�ابعه 

  �نھا لو كانت حقيقة تاريخية لما جاوبھم بمثل ذلك بل كان بالحري) بعد



 ٤٢٦

وف�ي س�ورة العنكب�وت ن�راھم أيض�اً . يثبت لھم قدرته عل�ى فع�ل المعج�زات
َوَقالُوا لَْو#َ أُْنِزَل َعلَْيِه "الطلب وكان الجواب الرفض كا�ول، يطلبون نفس 

�ا  Qَم�ا أََن�ا َن�ِذيٌر ُمِب�يٌن أََو لَ�ْم َيْكِفِھ�ْم أَن Qَوإِن ِ QH َي�اُت ِعْن�َدaَْما ا Qِه قُْل إِن jآَياٌت ِمْن َرب
 "لََرْحَم�ًة َوِذْك�َرى لَِق�ْوٍم ُيْؤِمُن�ونَ  أَْنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيِھْم إِنQ ِف�ي َذلِ�كَ 

  ).٥١و ٥٠: ٢٩سورة العنكبوت (
فيتض��ح م��ن ھ��ذه العب��ارات أن الق��رآن يص��رح بع��دم إتي��ان محم��د 
بالمعجزات بل قال إن اaيات القرآنية ھي دليل كاف على إرس�اليته ونبوت�ه 

ن ھ�ذا وقد رأينا في الباب الثالث والفصل الثالث م) كما في سورة اNسراء(
الكتاب أن البIغة والفص�احة # تكفي�ان �ن تكون�ا حج�ة عل�ى إن�زال كت�اب 

H من.  
غير أن بعض المسلمين يقولون أن في القرآن نفسه توجد معجزتان 

�اَعُة "يق�ول  ١: ٥٤لمحمد أولھما انشقاق القمر في سورة القم�ر  Qاْقَتَرَب�ِت الس
ب��ت أنھ�ا معج�زة أتاھ��ا محم�د �س��باب ولك��ن ھ�ذا الق�ول # يث" َواْنَش�قQ اْلَقَم�رُ 

  : عديدة منھا
إذا كان المقصود منھا معجزة فھي تناقض م�ا ج�اء ف�ي س�ورة  )١(

  اNسراء والمسلمون يقولون بعدم تناقض القرآن لنفسه،
  إن محمداً لم يذكر ھنا أو في أي محل آخر من القرآن أن له  )٢(



 ٤٢٧

و# يق�ول أن انش�قاق القم�ر عIقة بھذه المسألة، و# يدعوھا القرآن معجزة 
دليل على إرسالية محمد، ولو ك�ان الق�رآن قص�د أن محم�داً عم�ل مث�ل ھ�ذه 
المعجزة الباھرة لص�رح ب�ذلك كم�ا ص�رح العھ�د الق�ديم والعھ�د الجدي�د ع�ن 

  معجزات موسى والمسيح وتIمذته بكل وضوح،
إذا كان محم�د أت�ى بھ�ذه المعج�زة ش�ق القم�ر لك�ان يجي�ب بھ�ا ) ٣(
ريش ال��واردة ف��ي س��ورة الرع��د واNس��راء وغيرھم��ا م��ع العل��م أن طلب��ات ق��

  جميع المفسرين متفقون على أن سورة القمر نزلت قبل ھاتين السورتين،
إن تلف��اً أو ض��رراً يعم��ل بإح��دى مخلوق��ات H ك��القمر يك��ون  )٤(

،H مة على قوة عظيمة ولكنه # يثبت إن عاملھا مرسل منIع  
اً مثل ذلك يختص بالطبيعة لك�ان ق�د عل�م لو كان قد حصل أمر )٥(

ف��ي جمي��ع ا�رض وس��جل ف��ي ت��واريخ أم��م كثي��رة كحادث��ة خارق��ة للع��ادة 
ومدھشة، وال�ذين لھ�م معرف�ة ب�بعض عل�م الفل�ك ومق�دار حج�م القم�ر وم�اذا 

  ينتج لو انشق إلى اثنين وانفلتا على ا�رض # يصدقون ذلك،
# حت���ى ظھ���ور و# يوج���د ت���اريخ ي���ذكر مث���ل ھ���ذه الحادث���ة و )٦(

انشقاقه بل وبعض أكابر المفسرين ينك�رون ال�زعم ب�أن س�ورة القم�ر تش�ير 
  إلى مثل ذلك فمنھا قول البيضاوي والزمخشري قيل معناه 



 ٤٢٨

سينشق يوم القيامة فلو كان ا�مر صحيحاً لما كان للشك مجال و# قيل و# 
قاق القم�ر قال أو لو كانت ا�حاديث القائل�ة أن محم�داً ظھ�ر �ھ�ل مك�ة انش�

إلى قسمين أو إلى فلقتين فلقة ذھبت وفلقة بقيت كما قال اب�ن عب�اس أو كم�ا 
أو كم��ا ق��ال ) الزمخش��ري(ق��ال اب��ن مس��عود رأي��ت ح��راء ب��ين فلقت��ي القم��ر 

آخرون فلقة صارت دون الجبل وا�خرى فوقه وعلى ھامش المشكاة اجتھد 
فقال كان باللي�ل  الشارح على الھامش في أن يبين كيف لم ير الناس الحادثة

وقت نيام الناس في لحظة فI يلزم شعور الناس في جميع اaفاق بذلك حتى 
  يجب اشتھاره بين جميع ا�مم التي كان القمر طالعاً عليھم في ذلك الوقت،

كلمة الساعة معرفة بال لھ�ا معن�ى خ�اص ف�ي الق�رآن كم�ا ف�ي ) ٧(
بيح باب إشراط سورة طه وسورة الحج وسورة الشورى وفي مشكاة المصا

الساعة وھو يوم القيامة كما يقول البيضاوي فواضح أن يوم القيامة لم يكن 
قريباً عندما كتبت سورة القمر �نھا كتبت قبل الھجرة بزمن طوي�ل وحي�ث 
أنھ��م يقول��ون أن انش��قاق القم��ر عIم��ة م��ن عIم��ات الس��اعة وقري��ب منھ��ا 

علوم أنه يمكن في العربية وم. فيكون المعنى عندما تقوم الساعة ينشق القمر
وق�د رأين�ا أن��ه حت�ى ف�ي وق��ت , اس�تعمال ا�فع�ال الماض�ية بمعن��ى المس�تقبل

  البيضاوي فسر بعضھم اaية 



 ٤٢٩

 Iبھذا المعنى وھا نحن اليوم بعد ذلك بمئات من السنين ولم ت�أت الس�اعة ف�
ش��ك إذا أن المقص��ود بانش��قاق القم��ر أن��ه س��يكون ح��ين قي��ام الس��اعة واب��ن 

ول أن انشقاق القمر وظھور الدجال عIمات أخر تحصل قبل ي�وم عباس يق
  .القيامة

وم��ن ك��ل م��ا مض��ى ن��رى أن الق��رآن ل��م ينس��ب لمحم��د عم��ل ھ��ذه 
المعجزة فI يصح إذاً أن نقتبس ھذه اaية دل�يIً عل�ى ذل�ك وك�ذلك # يمك�ن 

  .التمسك بمعجزة لم تحدث إلى اaن دليIً على نبوة محمد
السبع #مرء القيس قص�يدة فيھ�ا س�ت فق�رات  وقد جاء في المعلقات

واردة ف�ي الق�رآن ف�ي س�ورة القم�ر إح�داھا دن�ت الس�اعة وانش�ق القم�ر وق��د 
  !م أي قبل و#دة محمد فتأمل ٥٤٠مات ھذا سنة 

والمعجزة الثانية التي ينسبھا البعض لمحمد ھ�ي حادث�ة غ�زوة ب�در 
وآخ�رون مع أن ال�بعض يقول�ون ب�ل كان�ت ف�ي غ�زوة حن�ين وآخ�رون أح�د 

َ "١٧: ٨خيبر وقد جاءت في س�ورة ا�نف�ال  QH Qَوَم�ا َرَمْي�َت إِْذ َرَمْي�َت َولَِك�ن
  ."َرَمى

وقال البيضاوي لما طلعت قريش أتاه جبرائيل وقال خذ قبض�ة م�ن 
ت��راب ف��ارمھم بھ��ا فلم��ا التق��ى الجمع��ان تن��اول كف��اً م��ن الحص��اء فرم��ى بھ��ا 

  زموا ھفان هإ# شغل بعيني وجوھھم وقال شاھت الوجوه فلم يبق مشرك



 ٤٣٠

وردفھم المؤمنون يقتلونھم ويأسرونھم ثم لما انص�رفوا أقبل�وا عل�ى التف�اخر 
يا محمد رمياً توصلھا إل�ى ) وما رميت(فيقول الرجل قتلت وأسرت فنزلت 

ولك��ن H (أي أتي��ت بص��ورة الرم��ي ) إذ رمي��ت(أعي��نھم ول��م تق��در علي��ه 
. ھا إلى أعينھم جميع�اً حت�ى انھزم�وا، أتى بما ھو غاية الرمي فأوصل)رمى

وقي��ل م��ا معن��اه م��ا رمي��ت بالرع��ب إذ رمي��ت بالحص��باء ولك��ن H رم��ى 
بھا أبي بن خل�ف ) محمد(بالرعب في قلوبھم وقيل إنه نزل في طعنة طعن 

ي��وم أح��د ول��م يخ��رج من��ه دم فجع��ل يخ��ور حت��ى م��ات أو رمي��ة س��ھم رم��اه 
ن أب�ي الحقي�ق عل�ى فراش�ه يوم خيبر نحو الحصن فأص�اب لباب�ة ب�) محمد(
والجمھ�ور ) وھو زوج صفية التي تزوجھا محم�د بع�د مقت�ل زوجھ�ا بقلي�ل(

  . على ا�ول
وم��ن ھ��ذا الش��رح يتض��ح أن��ه # يع��رف يقين��ا عم��ا إذا كان��ت ھ��ذه 
العبارة تشير إلى بدر أو أح�د أو خيب�ر أو إل�ى الحص�باء الت�ي رماھ�ا محم�د  

على كل حال # تثبت أنھا معجزة و. بل ربما إلى طعنة طعنھا أو سھم رماه
عملھا محمد، بل بالعكس تظھر اaية أن محمداً لم يقدر على رمي الحصباء 
H في أعين أعدائه أو على قتل أحد فإن الفاعل بالحقيقة لم يكن محم�د ب�ل .

فإذا سلمنا أن اaية تشير إلى بدر فليس من الغريب أن يفع�ل مث�ل ذل�ك قائ�د 
  ط أعداءه فإذا كانت لكي يشجع جنوده ويثب



 ٤٣١

النتيجة الفوز # يتصور أحد بشيء خارق في المسألة، و# يمك�ن أن تك�ون 
  .طعنة إنسان معجزة إذا كانت ھي المشار إليھا

وعدا ھاتين اaيتين ي�زعم بع�ض المس�لمين وج�ود آي�ات بين�ات ف�ي 
ف��إذا ك��ان ذل��ك . أم��اكن أخ��رى م��ن الق��رآن تنس��ب لمحم��د عم��ل المعج��زات

ج��داً كي�ف ل�م يص��ف الق�رآن معج�زة واح��دة منھ�ا م�ع أن��ه  ص�حيح نس�تغرب
) ٤٣: ٣س��ورة آل عم��ران (يخب��ر نوع��اً م��ن المعج��زات الت��ي فعلھ��ا يس��وع 

فل��نفحص تل��ك العب��ارات ون��رى إذا كان��ت تش��ير إل��ى آي��ات بين��ات أت��ى بھ��ا 
  .محمد

َن�اِت َق�الُوا") ٦: ٦١الصف (ففي سورة  jا َجاَءُھْم ِباْلَبي Qَھ�َذا ِس�ْحٌر  َفلَم
وھذا أما يشير إلى الوعد بمجيء شخص ُي�دعى أحم�د و# وع�د مث�ل " ُمِبينٌ 

ذل��ك ف��ي اNنجي��ل وأم��ا أن يش��ير إل��ى المس��يح الم��ذكور ف��ي اaي��ة نفس��ھا 
َن��اِت َق�الُوا َھ��َذا  jا َج�اَءُھْم ِباْلَبي�� Qوالبيض�اوي يؤي�د ھ��ذا ال�رأي ا�خي��ر بقول�ه َفلَم

لي�ه وتس�ميته س�حراً للمبالغ�ة ويؤي�ده ِسْحٌر ُمِبيٌن اNشارة إلى ما جاء ب�ه أو إ
. قراءة حمزة والكسائي ھذا ساحر على أن اNشارة إلى عيسى علي�ه الس�Iم

فإذا صح تفسير البيضاوي ف�I دلي�ل ف�ي العب�ارة Nتي�ان محم�د بمعج�زة، أو 
بعبارة أخرى نرى أن آيات بينات الواردة ھن�ا أو ف�ي أي مك�ان آخ�ر تش�ير 

  .سالفاً ليس إ#إلى آيات قرآنية كما بينا 



 ٤٣٢

وإذا قال أحد أن قوله سحر مبين أو ساحر يؤي�د عل�م أش�ياء خارق�ة 
للطبيعة و# يمكن أن تشير إلى الفصاحة نجيبه من القرآن نفسه ففي س�ورة 

َوَعِجُب��وا أَْن َج��اَءُھْم ُمْن��ِذٌر ِم��ْنُھْم َوَق��اَل اْلَك��اِفُروَن َھ��َذا َس��اِحٌر " ٤: ٣٨ص 
ابٌ  Qا َج�اَءُھُم اْلَح�ق[ َق�الُوا َھ�َذا ِس�ْحٌر  "٣٠: ٤٣ف وفي سورة الزخر "َكذ� Qَولَم

ا ِبِه َكاِفُرون Qقال البيضاوي سموا الق�رآن س�حراً وف�ي س�ورة ا�حق�اف . "ََوإِن
ا َج�اَءُھْم َھ�َذا " ٦: ٤٦ Qلَم jِذيَن َكَفُروا لِْلَحقQَناٍت َقاَل ال jَوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِھْم آَياُتَنا َبي

فنرى في ھذه اaية نفس ما رأينا في سابقتھا والبيضاوي يقول . "ِبينٌ ِسْحٌر مُ 
  ).ا�عداد(أن المراد بالحق اaيات 

ويح��تج كثي��ر م��ن المس��لمين ب��أن ف��ي ا�حادي��ث معج��زات كثي��رة 
منسوبة لمحمد وإننا # ننكر ذلك كما سترى ولك�ن علين�ا أن نفح�ص ص�حة 

ا كبرھان أو دلي�ل ف�نIحظ أو#ً ا�حاديث الدالة على ھذا ا�مر قبل أن نقبلھ
أن الق���رآن ل���م ي���ذكر معج���زة لمحم���د ب���ل وب���ين س���بب ع���دم إعطائ���ه ق���وة 

فك��ل مفك��ر س��واء م��ن المس��لمين أو المس��يحيين ي��رى أن اaي��ة . المعج��زات
القرآنية أھم بكثير من عدة أحاديث ثم أنه من السھل جداً أن نفھ�م لم�اذا ف�ي 

معج��زات لمحم��د ومح��ال أن ا�زمن��ة المت��أخرة وض��عت أحادي��ث تنس��ب ال
  نتصور أن اaيات القرآنية غيرت أو بدلت 



 ٤٣٣

ثانياً ن�رى ال�ذين جمع�وا ا�حادي�ث . عجزاتمNنكار معجزاته إن كان عمل 
لم تكن لھم معرفة ذاتية عن الحوادث التي جمعوھا فكلھم عاشوا بعد محم�د 

ندة بأسانيد بكثير من السنين فكان تعويلھم على أقوال متداولة وقالوا أنھا مس
أن  ٣٧-٣٤ويرى القارئ في كشف الظنون الجزء الثاني وجه . موثوق بھا

  : جامعي كتب الصحاح الستة ماتوا بحسب ما يأتي
وأب��و  ـھ�� ٢٧٩والترم�ذي  ـھ�� ٢٦١ومس��لم  ـھ� ٢٥٦البخ�اري س��نة 

أما كتب الش�يعة فبع�د  ـھ ٢٧٣وابن ماجة  ـھ ٣٠٣والنسائي  ـھ ٢٧٥داود 
والتھ�ذيب  ـھ� ٣٨١وما # يستحضره الفقيه  ـھ ٣٢٩ة ذلك أيضاً الكافي سن

وأن اخ�تIف أھ�ل . ـھ� ٤٠٦ونھ�ج البIغ�ة  ـھ�٤٠٦وا#ستبص�ار  ـھ ٤٦٦
الشيعة وأھل السنة في ا�حاديث مع اتفاقھم في القرآن يدل عل�ى ع�دم الثق�ة 

وأكثر ا�حاديث ثقة ھو ح�ديث . با�حاديث سيما ما خالف منھا نص القرآن
حه ويلي�ه مس�لم والترم�ذي، ولك�ي يظھ�ر للق�ارئ الك�ريم البخاري في ص�حي

كثرة ا�حاديث المكذوبة في أيام البخاري نفسه وكم من الموضوعات كانت 
 ١٠٠٠٠٠شائعة إذ ذاك يكف�ي أن ن�ذكر أن البخ�اري نفس�ه يق�ول أن�ه جم�ع 

لم يثق بصحته وبعد الفحص والتنقيب حكم  ٢٠٠٠٠٠حديث ظنه صحيح و
   حديثاً ولما ٧٢٧٥بصحة 



 ٤٣٤

فقط، وحتى ما بقي ليس كله صحيحاً فكثي�ر  ٤٠٠٠حذف منھا المكرر بقي 
. منھا م�ا ين�اقض الواح�د اaخ�ر كم�ا ف�ي ھ�ذه المس�ألة ع�ن معج�زات محم�د

  .فقط ٤٠٠٠حديثاً وقبل منھا  ٥٠٠٠٠٠وجمع أبو داود 
  :فعلينا أن نقدم من تلك المعجزات المزعومة لتعرف طبيعتھا

أبي رافع فدخل عليه عبد H ب�ن عتي�ك بعث النبي رھطاً إلى  ) ١(
بيته ليIً وھو نائم فقتله فقال عب�د H ب�ن عتي�ك فوض�عت الس�يف ف�ي بطن�ه 
حتى أخذ في ظھره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح ا�بواب حتى انتھيت إلى 

فانكسرت ساقي فعصبتھا ) ١(درجة فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة 
فانتھيت إلى النبي فحدثت�ه فق�ال ابس�ط رجل�ك  بعمامة فانطلقت إلى أصحابي
وس�نرى ف�ي الفص�ل الت�الي ). رواه البخ�اري(فمسحھا فكأن ل�م أش�تكيھا ق�ط 

ولكنن�ا نكتف�ي ھن�ا بمIحظ�ة أن . ماذا تبين لنا ھذه القصة عن أخ�Iق محم�د
حكاية قتل أبي رافع حكاھا ابن ھشام في سيرة الرسول وابن ا�ثير وكاتب 

مخالفة لSخ�رى فالواح�د يق�ول أن س�اقه ال�ذي كس�ر  روضة الصفا وفي كل
  وبعضھا كما في . واaخر ذراعه وغيره بل صدره رض فقط

_____________  
 يقول في مشكاة المصابيح في ھامشھا سبب الوقوع اشتباه الدرج لضوء القمر)  ١(



 ٤٣٥

ابن ھشام وابن ا�ثير # يذكر أن ش�فاؤه معج�زة ينس�بھا لمحم�د ولك�ن كلھ�م 
فل��و ك��ان محم��د عم��ل . أن قت��ل الرج��ل وھ��و ن��ائم ك��ان ب��أمر محم��د يتفق��ون

معجزة في ھذه الظروف لكنا وقعن�ا ف�ي مش�كلة أدبي�ة أش�د وأص�عب إذ ھ�ل 
  يصح أن نقول أن معجزة إلھية تصنع لخير قاتل مثل عبد H بن عتيك؟

توج��د أخب��ار متناقض��ة مختلف��ة ع��ن الم��اء ال��ذي أنبع��ه محم��د  ) ٢(
في مشكاة المصابيح عدداً وافياً منھا وسنقدم لك نوعاً  لتابعيه العطشى ونجد

عن جابر قال عط�ش الن�اس ف�ي ي�وم الحديبي�ة ورس�ول H ب�ين يدي�ه رك�وة 
فتوضأ منھا ثم أقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ما نتوض�أ ب�ه ونش�رب إ# 
م��ا ف��ي ركوت��ك فوض��ع النب��ي ي��ده ف��ي الرك��وة فجع��ل الم��اء يف��ور م��ن ب��ين 

ل العيون قال فشربنا وتوضأنا قال لجابر كم كنتم ق�ال ل�و كن�ا أصابعه كأمثا
وأخ�رى  ١٤٠٠كنا خمس عشر مائ�ة وع�ن رواي�ة أخ�رى . مائة ألف لكفانا

وابن  ١٧٠٠وغيرھا  ١٦٠٠وغيرھا  ١٣٠٠وأخرى  ١٥٠٠و ١٤٠٠بين 
وروى البخاري نفس ھذه الحكاية باختIف ق�ال ع�ن الب�راء . ١٥٢٥عباس 

ل H أربعة عش�ر مائ�ة ي�وم الحديبي�ة والحديبي�ة بن عازب قال كنا مع رسو
بئر فنزحناھا فلم نترك فيھا قطرة فبلغ النبي فأتاھا فجل�س عل�ى ش�فيرھا ث�م 

  دعا بإناء 



 ٤٣٦

من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيھا ثم قال دعوھا ساعة فارووا 
رواه البخاري وقد ك�ررت ھ�ذه الحكاي�ة ف�ي . أنفسھم وركابھم حتى ارتحلوا

  .لمشكاة وكل مرة تختلف عن ا�خرىا
فيرى القارئ أنھا ليست معجزة إذ تتجمع المياه في البئر بعد تركھا 

  .رجل من نبع أصابعه ١٠٠٠٠٠مدة وھذا يخالف تماماً ما قيل عن كفاية 
وتوجد عدة قصص عن أشجار وأحجار حّيت محمداً كرسول  ) ٣(

اخترن��ا للق��ارئ واح��دة H وكي��ف أن ا�ش��جار تبعت��ه أو أطاع��ت أوام��ره و
كعينة عن جابر قال سرنا مع رسول H حتى نزلنا وادياً أفيح فذھب رسول 
H يقض��ي حاجت��ه فل��م ي��ر ش��يئاً يس��تتر ب��ه وإذا ش��جر ت��ين بش��اطئ ال��وادي 
فانطلق رسول H إلى إحداھا فأخذ بغصن م�ن أغص�انھا فق�ال انق�ادي عل�ّي 

الذي يطيع قائده حتى أتى الش�جرة بإذن H فانقادت معه كالبعير المحشوش 
ا�خرى فأخذ بغصن من أغصانھا فقال انقادي علّي ب�إذن H فانق�ادت مع�ه 
ك��ذلك حت��ى إذا ك��ان بالنص��ف مم��ا بينھم��ا ق��ال التئم��ا عل��ّي ب��إذن H فالتأمت��ا 
فجلس��ت أح���دث نفس��ي فحان���ت من���ي لفت��ة ف���إذا أن��ا برس���ول H مق���بIً وإذا 

  ,كل واحدة منھما على ساق رواه مسلم الشجرتين قد افترقتا قامت 
  وتروى أيضاً عينة من نوع آخر من المعجزات عن أنس قال  ) ٤(



 ٤٣٧

أن رجIً كان يكتب للنبي فارتد عن اNس�Iم ولح�ق بالمش�ركين فق�ال النب�ي 
أن��ه أت��ى ا�رض الت��ي م��ات فيھ��ا  إن ا�رض # تقبل��ه ف��أخبرني أب��و طلح��ة

لوا دفناه مراراً فلم تقبل�ه ا�رض وعلم�اء فوجده منبوذاً فقال ما شأن ھذا فقا
  .المسلمين لم يتفقوا مطلقاً على من ھو ھذا الرجل السيء الحظ

وعن جابر قال كان النبي إذا خطب استند إلى جذع نخلة م�ن )  ٥(
سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة الت�ي ك�ان 

لنب�ي حت�ى أخ�ذھا فض�مھا إلي�ه فن�زل ا .يخطب عندھا حت�ى ك�ادت أن تنش�ق
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على م�ا كان�ت 

   .تسمع من الذكر رواه البخاري
عن علي بن أبي طالب قال كنت م�ع النب�ي بمك�ة فخرجن�ا ف�ي  )٦(

بع�ض نواحيھ�ا فم�ا اس�تقبله جب�ل و# ش�جر إ# وھ�و يق�ول الس�Iم علي�ك ي��ا 
  .ذي والدارمياه الترمورسول H ر

)٧(  H عن ابن عب�اس ق�ال أن ام�رأة ج�اءت ب�ابن لھ�ا إل�ى رس�ول
 H ن ابني به جنون وأنه ليأخذه عند غدائنا وعشائنا فمسح أفقالت يا رسول

رسول H صدره ودعا فثّع ثعة وخرج من جوفه مثل الحجر ا�سود يسعى 
  .رواه الدارمي



 ٤٣٨

فر فأقبل أعرابي فلما دنى عن ابن عمر قال كنا مع النبي في س )٨(
قال له رسول H تشھد أن # إله إ# H وحده # شريك له وأن محمداً عبده 

فدعاھا رسول H  .ورسوله قال ومن يشھد على ماتقول قال ھذه السلمة
وھو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد ا�رض حتى قامت بين يديه فاستشھدھا 

  .ت إلى منبتھا رواه الدارميثم رجع الكما ق فشھدت ثIثا ثIثا
وعن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول H قال بم أعرف  ) ٩(
إن دعوت ھذا العذق من ھذه النخلة يشھد أني رسول H : قال ؟أنك نبي

فدعاه رسول H فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ثم قال ارجع 
 .هفعاد فأسلم ا�عرابي رواه الترمذي وصحح

  —) ١(:وفي كتاب تركي اسمه مرآة الكائنات القصة التالية ) ١٠(
لما خرج محمد إلى الطائف قال فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت 
إليھا فإذا فيھا جبريل فقال أن H قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد 

 بعث H إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فناداني ملك الجبال فسلم
علي ثم قال يا محمد أن H قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وأنا ملك 

  إليك ربك لتأمرني  يالجبال وقد بعثن
_____________  

  وجدناھا حرفيا في السيرة النبوية فنقلناھا منه)  ١(



 ٤٣٩

يخرج قال النبي # بل أرجو أن . أطبق عليھم ا�خشبينبأمرك إن شئت أن 
  .ه وحده # شريك له الخH من أصIبھم من يعبد

و# ضرورة أن نزيد من ھذه الحكاي�ات فم�ن يرغ�ب الزي�ادة فعلي�ه 
أن يرج��ع إل��ى روض��ة الص��فا أو روض��ة ا�حب��اب وج��امع المعج��زات ف��ي 
الفارسية أو مرآة الكائنات في التركية وفي كثي�ر م�ن الكت�ب العربي�ة ذكرن�ا 

  .أنفاً بعضھا
ج�داً م�ن معج�زات ا�ص�نام  جد في الكتب الھندية والوثنية كثي�راً نو

ولك�ن جميعھ�ا  ،كھذه يصدقھا كثيرون م�ن جھ�Iء ال�وثنيين ف�ي ب�Iد عدي�دة
تختلف في ا�سلوب والماھية عن المعجزات الصحيحة الواردة في اNنجيل 

ت��ذكرنا ) الوثني��ة وغيرھ��ا(وتل��ك الحكاي��ات  .والت��ي يش��ھد الق��رآن بص��حتھا
ي الجاھلي��ة كان��ت لھ��م ق��وة بحكاي��ات أل��ف ليل��ة وليل��ة وتثب��ت أن الع��رب ف��

  .التصور وتأليف الحكايات
ولنIحظ أن بع�ض تل�ك المعج�زات الت�ي ق�د رويناھ�ا ھ�ي نف�س م�ا 

فلو كان قد أتاھا فعIً لكان ق�د ذك�ر الق�رآن بعض�ھا  ،طلبته قريش من محمد
ولكن بد#ً عن ذلك نراه يقول أن محمداً ليس بوكيل بل ن�ذير وبش�ير ويب�ين 

  .معجزات مطلقاً سبب عدم إتيانه بال
  إذا تفضل قراؤنا با#طIع على المعجزات التي صنعھا يسوع 



 ٤٤٠

وتIميذه كما ھي مدونة في العھد الجدي�د ق�الوا م�ا أعظ�م الف�رق ف�ي نوعھ�ا 
  .عن تلك التي ينسبھا الحديث لمحمد مناقضاً القرآن

ليست معجزات العھد الجديد مجرد حوادث مدھشة خارق�ة للطبيع�ة 
كلم وعمود يصرخ ويئن كالطف�ل أو كمس�ح س�اق أو ذراع كشجرة تشير وتت
بالتع�اليم الروحي�ة وظ�اھر بھ�ا  مsن�ةب�ل ھ�ي أمث�ال فعلي�ة  ،قاتل فتشفى الخ

الرحم��ة والق��وة اNلھي��ة مث��ل إب��راء ا�ب��رص وف��تح أع��ين ا�عم��ى وإقام��ة 
ومعج��زات المس��يح ل��م تعم��ل  .)٢٢: ٧ول��و  ٥و ٤: ١١م��ت (الم��وتى ال��خ 

نتائج فعلته ولم يكرس القوى اNلھية في جعل ا�شجار لنجاة قاتل من إحدى 
  .تتكلم وا�حجار تصرخ

وعIوة على ذلك فمعجزات العھد الجديد كتبت بعد صعود المس�يح 
بقليل في حياة أكثر تIميذه تحت اNرشاد اNلھي بعضھا كتبھا نف�س تIمي�ذ 

بب ويوجد س .المسيح كمتى ويوحنا وبعضھا تحت مIحظتھم كمرقس ولوقا
 ،آخر على صحة ما دّون عن معج�زات المس�يح وھ�ي كتابتھ�ا عن�د ح�دوثھا

ولكن من الوجھ�ة ا�خ�رى ي�رى المعج�زات الت�ي نس�بھا الح�ديث لمحم�د ل�م 
وج��اء ف��ي اNنجي��ل أن المس��يح  .َتُ◌كت��ب إ# بع��د موت��ه بمئ��ات م��ن الس��نين

الQِت�ي أََن�ا  اَْ�َْعَم�الُ "يشير إلى أعماله باعتبار أنھا دليل عل�ى رس�الته اNلھي�ة 
   "أَْعَملَُھا ِباْسِم أَِبي ِھَي َتْشَھُد لِي



 ٤٤١

: ١٥و ١٢و ١١: ١٤و ٣٨و ٣٧و ٣٢راج���ع أيض��اً ع���دد ) (٢٥: ١٠ي��و (
أنظ��ر س��ورة  .أم��ا ف��ي الق��رآن فب��العكس فإن��ه أنك��ر معج��زات محم��د) ٢٤

  .اNسراء وشھد بمعجزات المسيح انظر سورة آل عمران
ة التي بين معج�زات المس�يح ونبين باختصار بعض الفروق العظيم

  .ومعجزات محمد التي في ا�حاديث
توج���د ش���ھادة كافي���ة أن كثي���رين مم���ن ص���رحوا أنھ���م أول ش���ھود 
المعج��زات المس��يحية ص��رفوا حي��اتھم ف��ي أتع��اب وأخط��ار وآ#م تحملوھ��ا 
طوع��اً ف��ي تقري��ر الح��وادث الت��ي س��لموھا لن��ا ولس��بب اعتق��ادھم بھ��ا فق��ط 

  . لوكھمخضعوا لقوانين جديدة غيرت س
و# توجد شھادة أن الذين صرحوا بأنھم شھود المعجزات المحمدية 
فعلوا مثل ذلك في تقري�ر الح�وادث الت�ي دونوھ�ا أو غي�روا س�لوكھم بس�بب 

  .اعتقادھم بھا
جمع ا�حاديث اNسIمية كان متأخراً جداً وحوادثھا غريبة حتى # 

ن�ت تس�تحق ثق�ة يمكن لع�الم أن يث�ق بص�حتھا كمعج�زات غي�ر أنھ�ا ربم�ا كا
وما جاء عن ذل�ك ف�ي المش�كاة ، أكثر بخصوص أمور أخرى متعلقة بمحمد

أو حي�اة اليق��ين أو ع��ين الحي��اة وغيرھ��ا م��ن الكت��ب الش��ائعة ا#س��تعمال ب��ين 
  علماء السنة والشيعة غريبة جداً حتى أنھا تلقي الشك 



 ٤٤٢

ر فمثIً يوجد ح�ديث معن�اه أن الح�و .والريب على جميع ا�حاديث ا�خرى
الع��ين تنم��و م��ن ا�رض ك��الورد عل��ى ش��اطئ نھ��ر ف��ي الجن��ة ف��يجمعھن 
المسلمون لملذاتھم وأيضاً يوجد في الجنة طيور مطبوخة وتطي�ر ثاني�ة بع�د 

وأن H تعالى لما أراد خلق آدم بعث إل�ى ا�رض  .أن يشبع منھا المسلمون
القبض�ة جبرائيل ليأتيه بقبضة م�ن ترابھ�ا فلم�ا أتاھ�ا جبرائي�ل ليق�بض منھ�ا 

قالت إني أعوذ بعزة H الذي أرسلك أن تأخذ مني شيئاً يكون فيه غداً للنار 
نصيب فرجع جبرائيل إلى ربه ولم يأخذ منھ�ا ش�يئاً وق�ال ي�ا رب اس�تعاذت 

ثم أرسل ميكائيل فكذلك ثم بع�ث H تع�الى مل�ك (بك فكرھت أن أقدم عليھا 
ي أع�وذ ب�ا� ن�ش�يئاً فق�ال وأ الموت فأتى ا�رض فاستعاذ با� أن يأخذ منھ�ا

وف�ي ح�ديث آخ�ر أن  .أن أعصي له أمراً فقبض قبضة من زواياھا ا�ربعة
أن أح��دث ع��ن دي��ك ق��د مرق��ت رج��Iه ا�رض ) محم��د(H تع��الى أذن ل��ي 

وعنقه منثنية تحت العرش وھو يقول سبحانك ما أعظمك فيرد عليه # يعلم 
أرادت ح�واء أن تأك�ل م��ن وف��ي ح�ديث آخ�ر لم�ا  .ذل�ك م�ن حل�ف ب�ي كاذب�اً 
سنة لتنجو منھ�ا وح�ديث آخ�ر أن المس�افة م�ا  ٥٠٠الحبة نمت الشجرة علو 

  .سنة ٧٠بين أكتاف وآذان حملة العرش مسيرة 
  ويصرح علماء الشيعة أنه توجد مناقضات في الحديث فورد 



 ٤٤٣

في الكافي أن علياً بن إبراھيم سأل علياً ب�ن أب�ي طال�ب ع�ن تن�اقض بع�ض 
خالفة بعضھا للقرآن وطريق�ة تميي�ز الص�حيح منھ�ا ع�ن غي�ره ا�حاديث وم

فذكر له بعض ش�روط لتميي�ز ذل�ك فق�ال ل�ه ف�إن واف�ق الخب�ران جميع�اً ق�ال 
ق�ال  .ينظر إلى ما ليس إليه حك�امھم وقض�اتھم أمي�ل فيت�رك ويؤخ�ذ ب�اaخر

فإن مال حكامھم إلى الخبرين جميعاً قال إن ك�ان فارج�ه حت�ى تلق�ى أمام�ك 
  .اتكف عند الشبھات خير من ا#قتحام في الھلفإن الوقو

فينتج من كل ذلك أن دعوة محمد النبوة لم تؤيدھا معجزة كم�ا بين�ه 
الق��رآن أم��ا المعج��زات ف��ي الح��ديث فغي��ر معقول��ة البت��ة ومتناقض��ة تمام��اً 

  .وبعضھا مناقض للقرآن وليس لھا أدلة تثبت حدوثھا
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  والتواريخ ا ورد عنه في القرآنبحسب م بحث في بعض أخIق محمد

  اNسIمية والتفاسير لنعلم دعواه النبوة

 

علينا اaن أن نتأمل في بع�ض أعم�ال محم�د وا�خب�ار ع�ن ص�فاته 
لنرى ھل تثبت ھذه دعواه كرسول من H ونب�ي وإنن�ا ف�ي بحثن�ا ھ�ذا ن�رى 

س�نا وعلي�ه فل .وجوب سلوك اللياقة التام�ة إكرام�اً لخ�اطر إخوانن�ا المس�لمين
نري��د أن نقت��بس أق��وال كتب��ة المس��يحيين ف��ي ذل��ك ب��ل نقت��بس م��ن مش��اھير 

  ذلك أردنا أن # نحكم بأنفسنا على أي أمر كان كالمسلمين و



 ٤٤٤

ُھ�َو لَِم�ْوَ#هُ  .َمْن أَْنَت ال�Qِذي َت�ِديُن َعْب�َد َغْي�ِركَ "متذكرين قول بولس الرسول 
عبي��د H وھ��و وح��ده ال��ديان  ونح��ن جميع��اً  .)٤: ١٤رو ( "َيْثُب��ُت أَْو َيْس��قُطُ 

الع��ادل ولك��ن يحس��ن لك��ل من��ا أن ي��رى رأي��اً خاص��اً ف��ي الموض��وع ول��و ل��م 
ولك��ي يع��رف الق��راء المحترم��ون حق��ائق ھ��ذه المس��ألة المھم��ة  .يص��رح ب��ه

ليحكم��وا بأنفس��ھم إذا ك��ان محم��د حس��بما يعتق��د في��ه المس��لمون أم # ن��رى 
ر المفسرين لئI نخطئ في وجوب اقتباس آيات قرآنية مع تفسيرھا من أكاب

معناھا ثم نأتي ببعض عبارات من حياة وسيرة محمد التي كتبھا المس�لمون 
وبعض ا�حاديث المتفق عليھا ليتضح ما فعل بع�د م�ا ن�ال ق�وة باتح�اده م�ع 

ول��يIحظ أنن��ا #  .واعتن��اقھم لrس��Iم) ا�نص��ار(قبيلت��ي ا�وس والخ��زرج 
  .ات إسIمية في الموضوعنأتي ھنا بآرائنا بل نقتبس فقط عبار

ح���وادث محم���د ) ١(والمواض���يع الت���ي نري���د أن ن���تكلم عنھ���ا ھ���ي 
والعلماء من القراء س�يرون إن�ه ك�ان  .طريقة معاملته �عدائه) ٢(الزوجية 

يمكننا اقتباس أقوال أدنى من التي اقتبسناھا في كل موضوع ولكننا تحاشينا 
ل�م  نكالمتأخرين من الكتاب الذيذكر ما نظنه مبالغاً فيه أو تساھلوا في نقله 

يفكروا بأن ما كتبوه مبالغ فيه فيص�ور ذل�ك للق�راء المنص�فين ص�ورة غي�ر 
  فتحاشينا ا#قتباس من أمثال ھؤ#ء واكتفينا  .مIئمة لمحمد



 ٤٤٥

وتوجد بع�ض ا#قتباس�ات م�ن كت�ب  .بالمؤلفات ا�ولى المقبولة لدى الجميع
IسNمي بأجمعه يوافق على ما سنذكرهفارسية أو تركية تثبت أن العالم ا.  

قاع��دة لك��ل مس��لم أن  ٣: ٤ف��ي س��ورة النس��اء  -مس��ألة زواج��ه ) ١(
يتزوج مثنى وثIث ورباع أو ما ملكت يمينه ويفسر البيضاوي ھذا الج�زء 
ا�خي��ر بالس��راري وھ��ذه اaي��ة تجي��ز تع��دد ا�زواج واتخ��اذ الس��راري لك��ل 

اً عظيم�ة ش�ائعة ف�ي ال�بIد المسلمين في كل ا�وقات وقد سبب ذلك أض�رار
لزواج��ه �ن��ه يق��ول ف��ي س��ورة ) ١(اNس��Iمية ولك��ن ل��م يك��ن لمحم��د ح��د 

���ا أَْحلَْلَن���ا لَ���َك أَْزَواَج���َك الQIِت���ي آَتْي���َت " ٥٠: ٣٣ا�ح���زاب  Qِب���ي[ إِن Qَھ���ا الن َي���ا أَي[
ُ َعلَْي�َك َوَبَن�ا QH ا أََف�اَء� Qَوَما َملََكْت َيِميُن�َك ِمم Qاِت�َك أُُجوَرُھن Qَك َوَبَن�اِت َعم� jِت َعم

َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخا#َِتِك الQIِتي َھاَجْرَن َمَع�َك َوا ْم�َرأًَة ُمْؤِمَن�ًة إِْن َوَھَب�ْت 
ِب�ي[ أَْن َيْس�َتْنِكَحَھا َخالَِص�ًة لَ�َك ِم�ْن ُدوِن اْلُم�ْؤِمِنيَن َق�ْد  Qإِْن أََراَد الن jِب�ي Qَنْفَسَھا لِلن

ا َما َفَرْضَنا َعلَْيِھْم ِفي أَْزَواِجِھْم َوَما َملَْكَت أَْيَماُنُھْم لَِك�ْي #َ َيُك�وَن َعلَْي�َك َعلِْمنَ 
وقال البيضاوي خالصة لك من دون المؤمنين إيذان بأن�ه مم�ا خ�ص " َحَرجٌ 

به لشرف نبوته وتقري�ر #س�تحقاقه الكرام�ة �جل�ه وق�ال أيض�اً خالص�ة أي 
   وخلوصاً لك أ

_______________  
  انظر روضة ا�حباب حيث نرى كل شئ عن محمد كزوج) ١(



 ٤٤٦

ر استعمال محمد ھذا الترخيص نجد أن�ه عن�د اھبة خالصة ولكي نعرف مقد
وفات��ه كان��ت ل��ه تس��ع نس��وة أحي��اء فض��Iً ع��ن س��ريتين عل��ى ا�ق��ل ماري��ة 
وريحانة ويقول ابن ھشام أن محمداً تزوج ثIث عشر ة امرأة منھن عائشة 

ابن ھش�ام واب�ن (بنت ست لما عقد عليھا وبنت سبع لما بنى بھا  التي كانت
  . )ا�ثير والمشكاة والبخاري

فق�د ج�اء  خ،أما مارية القبطية التي أرسلھا المقوقس حاكم مص�ر ال�
ُ لَ�َك َتْبَتِغ�ي " ٢و ١: ٦٦في سورة التحريم  QH Qُم َما أََح�ل jِبي[ لَِم ُتَحر Qَھا الن َيا أَي[

ُ َمْرَض��اَت  QHَة أَْيَم��اِنُكْم َو��Qلَُك��ْم َتِحل ُ QH َغفُ��وٌر َرِح��يٌم َق��ْد َف��َرَض ُ QHأَْزَواِج��َك َو
وق��د ذك��ر البيض��اوي تفس��يرين لھ��ذه العب��ارة  . "َم��ْو#َُكْم َوُھ��َو اْلَعلِ��يُم اْلَحِك��يمُ 

أحدھما أثبته سائر المفسرين وھو روي أنه خI بمارية في فراش عائشة أو 
 .لع���ت عل���ى ذل���ك حفص���ة فعاتبت���ه في���ه فح���رم ماري���ة فنزل���تحفص���ة فاط

ي��ات بح��ذافيرھا واردة ف��ي روض��ة الص��فا وغي��ره ولكن��ا اخترن��ا ھ��ذا كاوالح
التفسير المختصر كي نتحاشى ذكر ما # يجب ذكره ھھنا وما تنيره لنا ھذه 

  .وليIحظ ھنا أن وحياً نزل لحل اNيمان .الحكاية عن محمد ليس حسناً 
حمد بزينب بنت جح�ش ام�رأة ابن�ه ال�ذي تبن�اه زي�د أما عن زواج م

َوإِْذ َتقُ��وُل لِل��Qِذي " ٣٨و ٣٧: ٣٣ب��ن حارث��ة فإنن��ا نق��رأ ف��ي س��ورة ا�ح��زاب 
  أَْنَعَم 



 ٤٤٧

 ُ QH َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما َ QH ِقQَعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َوات ُ QH
��ا َقَض��ى َزْي��ٌد ِمْنَھ��ا َوَط��ًرا ُمْبِدي��ِه وَ  Qأََح��ق[ أَْن َتْخَش��اهُ َفلَم ُ QHاَس َو�� Qَتْخَش��ى الن

َوْجَناَكَھا لَِكْي #َ َيُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي أَْزَواِج أَْدِعَي�اِئِھْم إَِذا َقَض�ْوا  Qز
ُ َمْفُعو#ً َما َكانَ  QH َوَطراً َوَكاَن أَْمُر Qِم�ْن َح�َرٍج ِفيَم�ا َف�َرَض  ِمْنُھن jِبي Qَعلَى الن

ِ َق�َدراً َمْق�ُدوراً  QH ِذيَن َخلَ�ْوا ِم�ْن َقْب�ُل َوَك�اَن أَْم�ُر�Qِف�ي ال ِ QH َة Qلَُه ُس�ن ُ QH"  يق�ول
الجI#ن في تفسيرھما ما ملخصه نزلت ف�ي زين�ب فزوجھ�ا النب�ي لزي�د ث�م 

 .تھ�ايكراھ حبھ�ا وف�ي نف�س زي�دوقع بصره عليھا بعد حين فوق�ع ف�ي نفس�ه 
فقال ھذا للنبي أريد فراقھا فقال أمسك عليك زوجك ثم طلقھا زيد وانقض�ت 

وق��ال  .ع��دتھا ف��دخل عليھ��ا النب��ي بغي��ر إذن واش��بع المس��لمين خب��زاً ولحم��اً 
حھ�ا إي�اه كالبيضاوي أمسك عليك زوجك زينب وذلك أن�ه أبص�رھا بع�دما أن

ب القل�وب وس�معت زين�ب بالتس�بيحة فوقعت ف�ي نفس�ه فق�ال س�بحان H مقل�
ة ص�حبتھا ف�أتي النب�ي وق�ال ي�فذكرت لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراھ

د أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منھا شيء فق�ال # وH م�ا رأي�ت يأر
ل�ه أمس�ك علي�ك زوج�ك فلم�ا  منھا إ# خيراً ولكنھا لشرفھا تتعظم علي فقال

ث ملھ��ا ول��م يب��ق ل��ه فيھ��ا حاج��ة وطلقھ��ا قض�ى زي��د منھ��ا وط��راً حاج��ة بحي��
والمعنى أنه أمر بتزويجھا منه أو جعلھا زوجته  .وانقضت عدتھا زوجناكھا

  بI واسطة 



 ٤٤٨

ويؤيده أنھ�ا كان�ت تق�ول لس�ائر نس�اء النب�ي أن H ت�ولى إنك�احي وأن�تم عقد 
اؤكن وقيل كان السفير في خطبتھا وذل�ك اب�تIء عظ�يم وش�اھد ليزوجكن أو
ويتضح من ھذا القول ا�خير أن البيضاوي ش�عر  .)١(وة إيمانه بين على ق

  .أن ھذا العمل أوجد الشك في قلوب الناس من عمله
وتاريخ محمد مع صفية وريحانة ونسائه وسراريه موجود في اب�ن 

و# يحس��ن أن  .ھش��ام واب��ن ا�ثي��ر وروض��ة الص��فا وروض��ة ا�حب��اب ال��خ
ولكنن�ا  .نير لنا أخIق محمديته إ# أنه نورد شيئاً زيادة لعدم نفعه ولعدم لياق

  .عن ھذا ا�مر أوردناهنكفي أنفسنا بما 
لنتأمل في طرق معاملته �عدائه وھنا أيضاً نذكر قليIً  واaن ) ٢(

  .من كثير فقط
قد ذكر ابن ھشام كيف سلمت قبيلة بن�ي قريظ�ة نفس�ھا لمحم�د بع�د ف

ربھم س�عد ب�ن مع�اذ م�ن ح� حرب طويلة والنبي حكم فيھم عدوھم المجروح
قال سعد إني أحك�م ف�يھم أن نقت�ل الرج�ال وتقس�م ا�م�وال وتس�بى ال�ذراري 

  والنساء قال ابن اسحق قال لسعد لقد حكمت فيھم 
___________  

الضمير عائد على زيد �نه بعد أن سمح الوحي بطIقھا منه وتزويجھا للنب�ي ق�ال )  ١(
ك فاذھب إليھا واخطبھا لي فذھب وأتم م�ا أم�ر إني # أجد ثقة تسمع لقوله سوا: له النبي

  )المصحح(به ولو كرھت طبيعته ھذا العمل 



 ٤٤٩

ق��ال اب��ن اس��حاق ث��م اس��تنزلوا فحبس��ھم  .بحك��م H م��ن ف��وق س��بعة أرقع��ة
بالمدينة في دار بنت الحرث امرأة من بين النجار ث�م خ�رج رس�ول H إل�ى 

ثم بع�ث إل�يھم فض�رب  سوق المدينة الي ھي سوقھا اليوم فخندق بھا خنادق
م ع�دو H حي�ي ب�ن ھأعنقاھم في تل�ك الخن�ادق يخ�رج بھ�م إلي�ه إرس�ا#ً وف�ي

أخط��ب وكع��ب ب��ن أس��د رأس الق��وم وھ��م س��تمائة أو س��بعمائة والمكث��ر لھ��م 
يقول كانوا بين الثمانمائة والتس�عمائة وق�د ق�الوا لكع�ب ب�ن أس�د وھ�م ي�ذھب 

 H صنع بنا ق�ال أف�ي ك�ل الم�واطن يا كعب ما تراه ي إرسا#بھم إلى رسول
# تعقلون أ# ترون الداعي # ين�زع وأن�ه م�ن ذھ�ب ب�ه م�نكم # يرج�ع ھ�و 
وH القتل فلم يظ�ل ذل�ك ال�دأب حت�ى ف�رغ م�نھم رس�ول H وأت�ى يح�ي ب�ن 

فلما نظر إلى رسول H قال أما وH ما  .أخطب عدو H وعليه حلة نقاحية
يخذل م�ن H يخ�ذل ث�م أقب�ل عل�ى الن�اس  لمت نفسي في عدوانك ولكنه من

فقال أيھا الناس انه # بأس بأمر H كتاب وقدر وملحمة كتبھا H على بني 
  .إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه

قال��ت عائش��ة ل��م يقت��ل م��ن نس��ائھم إ# ام��رأة واح��دة قال��ت وH أنھ��ا 
ي لعن��دي تح��دث مع��ي وتض��حك ظھ��راً وبطن��اً ورس��ول H يقت��ل رجالھ��ا ف��

  السوق إذ ھتف ھاتف باسمھا أين فIنة قالت أنا وH قلت لھا ويلك 



 ٤٥٠

مالك قالت أقتل قلت ولم قالت لحدث أحدثته قالت فانطلق بھا فضرب عنقھا 
ث�رة ض�حكھا كفكانت عائشة تقول فوH ما أنسى عجب�اً منھ�ا طي�ب نفس�ه أو

د ب��ن س��ويد Iوھ��ي الت��ي طرح��ت الرح��ى عل��ى خ�� .وق��د عرف��ت أنھ��ا تقت��ل
 ق�د أم�ر بقت�ل ك�ل م�ن أنب�ت م�نھم قال ابن اسحاق وكان رس�ول H ...فقتلته

قال ابن اسحاق ثم أن رسول H قسم أموال بني قريظ�ة ونس�اءھم وأبن�اءھم 
أخا بني عبد ا�شھل بسبايا  يثم بعث سعد بن زيد ا�نصار .على المسلمين

 وكان رسول H من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لھم بھا خيIً وسIحاً 
قد اص�طفى لنفس�ه م�ن نس�ائھم ريحان�ة بن�ت عم�رو ب�ن خش�افة فكان�ت عن�د 

أن  يھ��ارس��ول H حت��ى ت��وفي عنھ��ا وھ��ي ف��ي ملك��ه وق��د ك��ان ع��رض عل
يتزوجھا ويضرب عليھا الحجاب فقالت يا رسول H بل تتركني ف�ي ملك�ك 

  .)ابن ھشام(فھو أخف علّي وعليك 
س�لمون قتل�ى أع�دائھم ف�ي القلي�ب وبعد غزوة بدر بع�د أن ط�رح الم

ورجعوا إلى المدينة با�سرى قتل بعض ا�سرى كما يق�ول اب�ن ھش�ام ق�ال 
قتل�ه  ثابن أسحاق حتى إذا كان رسول H بالصفراء قتل النضر ب�ن الحري�

ث�م خ�رج  .على بن ابي طالب كم�ا اخبرن�ي بع�ض اھ�ل العل�م م�ن أھ�ل مك�ة
  بي معيط حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أ



 ٤٥١

ابن ھشام باب ذكر (قال عقبة حين أمر بقتله فمن للصبية يا محمد قال النار 
وحكاي�ة قت�ل كع�ب ب�ن ا�ش�رف حكاھ�ا اب�ن ھش��ام ) الف�يء بب�در وا�س�اري

ثم رج�ع كع�ب ب�ن ا�ش�رف إل�ى المدين�ة فش�بب بنس�اء المس�لمين حت�ى : قال
سلمة أن�ا ل�ك من آذاھم فقال رسول H من لي بابن ا�شرف فقال له محمد ب

فرجع محمد بن  .قال له فافعل إن قدرت على ذلك .به يا رسول H أنا أقتله
س��لمة فمك��ث ثIث��اً # يأك��ل و# يش��رب إ# م��ا يعل��ق ب��ه نفس��ه ف��ذكر ذل��ك م

لرسول H فدعاه فقال له لم تركت الطعام والشراب قال ي�ا رس�ول H قل�ت 
ال إنما عليك الجھد فاجتمع في قتله لك قو#ً # أدري ھل أفي لك به أم # فق

محمد بن مسلمة وسلكان بن سIمة بن وق�ش وھ�و أب�و نائل�ة أح�د بن�ي عب�د 
وكان أخا كعب بن ا�شرف من الرضاعة وعباد بن بشر أح�د بن�ي ا�شھل 

وأب�و ع�بس ب�ن جب�را أح�د بن�ي حارث�ة ث�م ق�دموا إل�ى ع�دو H عبد ا�ش�ھل 
دث معه ساعة فتناشدا شعراً وكان أبو كعب بن ا�شرف فجاءه أبو نائلة فتح

نائلة يقول الشعر ثم قال ويحك يا اب�ن ا�ش�رف إن�ي ق�د جئت�ك لحاج�ة أري�د 
علينا بIء ) محمد(ذكرھا لك فاكتم عني قال افعل قال كان قدوم ھذا الرجل 

من ال�بIء عادتن�ا ب�ه الع�رب ورمتن�ا ع�ن ق�وس واح�دة وقطع�ت عن�ا الس�بل 
  نفس وأصبحنا قد جھدنا وجھد حتى ضاع العيال وجھدت ا�



 ٤٥٢

عيالنا فقال كعب أنا ابن ا�شرف أما وH لقد كنت أخبرك يا ابن سIمة أن 
م�اً ال�ه س�لكان إن�ي ق�د اردت أن تبيعن�ا طع ا�مر سيصير إلى ما أق�ول فق�ال

ونرھنك ونوثق لك وتحسن في ذلك فق�ال اترھن�وني أبن�اءكم ق�ال لق�د أردت 
ي عل�ى مث��ل رأي�ي وق��د أردت أن آتي�ك بھ��م أن تفض�حنا أن مع��ي أص�حاباً ل��

فتبيعھم وتحسن في ذلك ونرھنك من الحلقة ما فيه وفاء وأراد س�لكان أن # 
ينكر السIح إذا جاءوا بھا قال إن ف�ي الحلق�ة لوف�اء ق�ال فرج�ع س�لكان إل�ى 
أصحابه فأخبرھم خبره وأمرھم أن يأخذوا السIح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه 

بقيع الفرقد ثم وجھھم فقال انطلقوا عل�ى  ال مشى معھم إلىفاجتمعوا عنده ق
 H أعنھم ثم رجع إلى بيته وھو في ليلة مقمرة وأقبلوا حتى انتھوا اللھم اسم

إلى حصنه فھتف به أبو نائل�ة وك�ان ح�ديث عھ�د بع�رس فوث�ب ف�ي ملحفت�ه 
وقال�ت ان�ك ام�رء مح�ارب وأن أص�حاب الح�رب #  افأخذت امرأته بناحيتھ

ن في ھذه الساعة قال انه أبو نائلة لو وج�دني نائم�اً م�ا أيقظن�ي فقال�ت ينزلو
ال لھ��ا كع��ب ل��و ي��دعى الفت��ى لطعن��ه ق��وH إن��ي �ع��رف ف��ي ص��وته الش��ر 

ج��اب فن��زل فتح��دث معھ��م س��اعة وتح��دثوا مع��ه ث��م ق��ال ھ��ل ل��ك ي��ا اب��ن �
ا�شرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث ب�ه بقي�ة ليلتن�ا ھ�ذه فق�ال إن 

  تماشون فمشوا ساعة ثم أن أبا نائلة شام يده في يفخرجوا  شئتم



 ٤٥٣

رأسه ثم شم يده فقال ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط ثم مشى ساعة ث�م فود 
عاد لمثلھا حتى اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلھا فأخذ بفود رأسه ثم قال 

محمد بن اضربوا عدو H فضربوه فاخلتفت عليه أسيافھم فلم تغن شيئاً قال 
سلمة فذكرت نصIً لي حين رأيت أسيافنا # تغني شيئاً فأخذته وق�د ص�اح م

عدو H صيحة لم يبق حولنا حصن إ# أوقدت عليه نار فوضعته في معدته 
ثم تحاملت علي�ه حت�ى بلغ�ت عانت�ه فوق�ع ع�دو H وق�د أص�يب الح�رث ب�ن 

ق��ال  أوس ب��ن مع��اذ فج��رح ف��ي رأس��ه أو ف��ي رجل��ه أص��ابه بع��ض أس��يافنا
فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ثم على بني قريظة ثم على بعاث 
حتى أس�فرنا ف�ي ح�رة الع�ريض وق�د أبط�أ علين�ا ص�احبنا الح�رث ب�ن أوس 
ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا قال فاحتملناه فجئنا به رس�ول 

برن�اه بقت�ل ع�دو H H آخر الليل وھو يصلي فس�لمنا علي�ه فخ�رج إلين�ا فأخ
سيرة ابن ھشام باب قتل (وتفل على جرح صاحبنا فرجع ورجعنا إلى أھلنا 

  .)كعب ابن ا�شرف
ولنا حكاية أخرى عن محيص�ة وحويص�ة وقت�ل أح�د رج�ال اليھ�ود 

اNس�Iم ق�ال اب�ن  ين�ةبأمر محمد والوسيلة الت�ي اعتن�ق بھ�ا بع�ض أھ�ل المد
د ف��اقتلوه فوث��ب محيص��ة ب��ن إس��حاق ق��ال م��ن ظف��رتم ب��ه م��ن رج��ال اليھ��و

  بسھم ويبايعھم جار اليھود كان يIتمسعود على ابن شينيه رجل من 



 ٤٥٤

فقتله وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من مخيص�ة فلم�ا 
ويقول أي عدو H اقتله أما وH ل�رب ش�حم ف�ي  يضربهقتله جعل حويصة 

مرني بقتله من لو أمرني بقتل�ك قال محيصة فقلت وH لقد أ .بطنك من ماله
لض��ربت عنق��ك ق��ال ف��وH إن ك��ان �ول إس��Iم حويص��ة ق��ال H ل��و أم��رك 

ا قال وH ضربتھمحمد بقتلي لتقتلني قال نعم وH لو أمرني بضرب عنقك ل
ب��ك ھ��ذا لعجي��ب فأس��لم حويص��ة ق��ال اب��ن إس��حاق ح��دثني ھ��ذا  # دين��اً بل��غأ

اب�ن ھش�ام (محيص�ة ع�ن أبيھ�ا محيص�ة الحديث مولى لبني حارثة عن ابنة 
وي��ذكر اب��ن ھش��ام ھ��ذه الحكاي��ة نفس��ھا ع��ن ) ب��اب أم��ر محيص��ة وحويص��ة

اعتن��اق حويص��ة اNس��Iم ب��اختIف ع��ن ھ��ذا اختIف��اً طفيف��اً وك��ان الس��بب 
  .الخوف �ن محيصة قتل إنساناً بأمر محمد

وذك�ر اب��ن إس�حاق حكاي��ة مقت�ل س��Iم ب�ن أب��ي الحقي�ق ب��أمر محم��د 
أو#ً أن بني ا�وس وبني الخ�زرج كان�ا يتص�او#ن ف�ي غي�رتھم  أيضاً فذكر

على اNسIم فذكرت ا�وس أنھم قتل�وا كع�ب اب�ن ا�ش�رف فقال�ت الخ�زرج 
وH # يذھبون بھا فضIً علينا أبداً قال فتذاكروا م�ن رج�ل لرس�ول H ف�ي 
 العداوة كابن ا�شرف فذكروا بن أبي الحقيق وھو بخيب�ر فاس�تأذنوا رس�ول
H في مقتله فأذن لھم فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر عبد 

  H بن عتيك ومسعود بن سنان 



 ٤٥٥

الحرث بن ربعي وخزاعة بن أسود حليف لھم  وأبو قتادةبن أنيس H وعبد 
من أسلم فخرجوا وأمر عليھم رسول H عبد H ب�ن عتي�ك ونھ�اھم ع�ن أن 

خرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيقي يقتلوا وليداً أو امرأة ف
ليIً فلم يدعو بيتاً في الدار إ# أغلقوه على أھله قال وك�ان ف�ي علّي�ة ل�ه لھ�ا 
سلم قال فصعدوا فيھا حت�ى أق�اموا عل�ى باب�ه فاس�تأذنوا إلي�ه فخرج�ت إل�يھم 
امرأت��ه فقال��ت م��ن أن��تم ق��الوا أن��اس م��ن الع��رب نل��تمس المي��رة قال��ت ذاك��م 
صاحبكم فادخلوا عليه فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليھا الحجرة تخوفاً أن 
تك��ون دون��ه محاول��ة تح��ول بينن��ا وبين��ه ق��ال فص��احت امرأت��ه فنوھ��ت بن��ا 
وابتدرناه وھو على فراشه بأسيافنا ف�وH م�ا ي�دلنا علي�ه ف�ي س�واد اللي�ل إ# 

ل الرج�ل من�ا يرف�ع بياضه كأنه قطنية ملقاة قال ولما صاحت بنا امرأته جع
عليھا سيفه ثم يذكر نھي رسول H فيكف يده ولو# ذل�ك لفرغن�ا منھ�ا بلي�ل 

ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد H بن أنيس بسيفه في بطنه حتى قال فلما 
 H أنفذه وھو يقول قطني قطني أي حسبي حسبي ق�ال وخرجن�ا وك�ان عب�د

 ًIالدرج�ة فوثب�ت ي�ده وثئ�اً ش�ديداً البص�ر ق�ال فوق�ع م�ن  سيئبن عتيك رج
  وحملناه حتى نأتي منھراً من عيونھم ) ١(ويقال رجله 

_____________  
  راجع ما قلناه في معجزات محمد عن ھذه الحكاية ) ١(



 ٤٥٦

فندخل فيه قال فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا 
فاحتملن�ا ص�احبنا فق�دمنا  ...فوه وھو يقضي بي�نھمنرجعوا إلى صاحبھم فاكت

على رسول H فأخبرن�اه بقت�ل ع�دو H واختلفن�ا عن�ده ف�ي قتل�ه كلن�ا يدعي�ه 
 H ب�ن أن�يس فقال ھاتوا أسيافكم قال فجئنا بھا فنظر إليھ�ا فق�ال لس�يف عب�د

س��يرة اب��ن ھش��ام ب��اب مقت��ل س��Iم ب��ن أب��ي (ھ��ذا قتل��ه أرى في��ه أث��ر الطع��ام 
نا أن محمداً أمر بعدم قتل امرأة ولكن ليس ھذا وفي ھذه القصة رأي) الحقيق

الحال دائماً لما نرى م�ن قص�ة قت�ل عص�ماء وقت�ل رج�ل ش�يخ عج�وز كم�ا 
 ةالمائ�أن رجIً يدعى أبو عفك بل�غ م�ن العم�ر نح�و  .يظھر من ابن إسحاق

ث فخرج سالم بن عمير أخو يكتب أشعاراً ضد محمد فقال من لي بھذا الخب
حد البكائين فقتل�ه وعص�ماء بن�ت م�روان كان�ت بني عمرو بن عوف وھو أ

عف��ك أبولم��ا قت��ل فش��اعرة ھج��ت محم��داً ب��بعض أش��عارھا ق��ال اب��ن إس��حاق 
نافقت وكانت تحت رجل من بين خطمة يقال له يزيد ب�ن زي�د فقال�ت ش�عراً 
تعيب اNسIم فقال حين بلغه ذلك أ# آخذ لي من ابنة مروان فسمع ذلك من 

لخطم�ي وھ�و عن�ده فلم�ا أمس�ى م�ن تل�ك الليل�ة رسول H عمير اب�ن ع�دي ا
سرى إليھا في بيتھا فقتلھا ثم أصبح مع رسول H فقال يا رسول H إني قد 

 H قتلتھا فقال نصرت  



 ٤٥٧

ورسوله يا عمير فقال ھل علّي شيء من شأنھا يا رسول H فقال # ينتطح 
جھم في ش�أن فيھا عنزان فرجع عمير إلى قومه وبنو خطمة يومئذ كثير مو

بنت مروان ولھا يومئذ بنون خمسة رجال فلما جاءھم عمي�ر ب�ن ع�دي م�ن 
عند رسول H قال يا بني خطمة أنا قتلت ابنة مروان فليدوني جميع�اً ث�م # 
تنظرون فذلك اليوم أول ما عز اNسIم في دار بني خطم�ة وك�ان يس�تخفي 

واسلم يوم قتلت  ..يبإسIمه فيھم من أسلم وكان أول من أسلم عمير بن عد
اب��ن ھش��ام (لم��ا رأوا م��ن ع��ز ا�س��Iم فابن��ة م��روان رج��ل م��ن بن��ي خطم��ة 

وف��ي ) الج��زء الثال��ث ب��اب قت��ل أب��ي عف��ك وب��اب قت��ل عص��ماء بن��ت م��روان
رواية أخ�رى أن عمي�راً ك�ان أعم�ى وك�ان س�ابقاً زوج عص�ماء وق�د س�رى 

م�ل عليھ�ا إليھا ليIً في حجرتھا وفي حضنھا طفل فأزاح الطف�ل عنھ�ا وتحا
بسيفه شيئاً فشيئاً حتى نفذ فيھا ولما سمع محم�د ف�ي الي�وم الت�الي أش�ار إل�ى 

  .عمير في المسجد وقال قد نصر ھذا H ورسوله
وقبل قتل ابن أبي الحقيق بقليل قتلت أم قرف�ة ب�أمر زي�د وذل�ك ب�أن 
رب���ط الق���وم رجليھ���ا إل���ى جمل���ين وألزم���وا الجمل���ين بالس���ير إل���ى ط���ريقين 

انشقت المسكينة وتقطعت فھنأ محمد زيداً بعمله ولم يوبخه على متعاكسين ف
وذكر ابن ھشام أيضاً أن محمداً أرسل عمرو بن أمية وجب�ار  .ھذا التوحش

  ابن صخر من المدينة إلى مكة لقتل أبي سفيان بن حرب ولم 



 ٤٥٨

يمكنھما قتله إذ عرفھما البعض ففرا ولكنھما قتI ثIثة رجال ف�ي طريقھم�ا 
ابن ھشام الجزء الثالث باب بع�ث عم�رو ب�ن أمي�ة لقت�ل ( .عد اaخرالواحد ب

وك�ل ذي عل�م يع�رف أن�ه م�ن ) أبي سفيان بن حرب وم�ا ص�نع ف�ي طريق�ه
السھل علينا أن نقتبس من كتبة مشاھير المسلمين روايات عن أخIق محمد 
أش��د مم��ا كتبن��ا مث��ل حكاي��ة قت��ل مخيري��ق ولك��ن كف��ى بم��ا ذكرن��اه ف��ي ھ��ذا 

و# نريد أن نقول كلمة واحدة من أنفسنا عن ھ�ذه الرواي�ات  )١(الموضوع 
  .فقط نسأل إخواننا المسلمون سؤا#ً واحداً 

لو لم يدع محمد النب�وة ب�ل ك�ان عربي�اً وثني�اً ك�العرب ف�ي الجاھلي�ة 
 عظيماولم يتعلم عن H تعالى الرحمن الرحيم القدوس بل كان فقط محارباً 

حي��دة أن يك��ون قوي��اً ويل��ذذ نفس��ه بالطي��ب مث��ل تيمورلن��ك وكان��ت رغبت��ه الو
  .والنساء

بغ��ض النظ��ر ع��ن الق��رآن والف��رائض (فف��ي أي ش��يء ك��ان يختل��ف 
ع��ن تيم��ور فرغم��اً ع��ن ادعائ��ه النب��وة والرس��الة اNلھي��ة أو بعب��ارة ) الديني��ة

أخرى في أي شيء اختلفت أخIقه ا�بدية عن الفاتحين ال�ذين ج�ل قص�دھم 
  ؟شھواتالنجاح العالمي والتلذذ بال

  ھل أخIق محمد في ما ذكرناه من جھة العفة ومسامحة ا�عداء 
___________  

  راجع رسالة الكندي عن ذلك)  ١(



 ٤٥٩

والتواض��ع والش��فقة وال��ورع تب��رھن عل��ى أن رس��الته م��ن H وإن��ه خ��اتم 
وھ��ل م��ن الض��روري أن ن��ؤمن  ؟ا�نبي��اء وآخ��ر المرس��لين وأكم��ل الخIئ��ق

  ؟ي ظھرت بعد ادعائه النبوةبدعواه رغماً عن أخIقه الت
لم�ؤرخي اNس�Iم أما طريقة الوحي لمحمد فعندنا أقوال كثيرة  )٣(

متفق عليھ�ا ب�ين أھ�ل الس�نة والش�يعة فف�ي اب�ن اس�حاق واب�ن وكتبة الحديث 
وف�ي كثي�ر ) ترك�ي(ھشام وابن ا�ثي�ر وحس�ين ب�ن محم�د وف�ي عل�ي جلب�ي 
ض�وع كت�اب مش�كاة غير ذلك وتجد أحسن مجموعة لSحاديث ف�ي ھ�ذا المو

  .المصابيح في كتاب الفتن وباب البعث وبدء الوحي
قيل بعث في ا�ربعين سنة من عمره وكان بغار حراء بق�رب مك�ة 
وزع��م محم��د أن الم��Iك جبرائي��ل ج��اءه وأم��ره أن يق��رأ باس��م رب��ه فرج��ع 

  .يرجف فؤاده إلى خديجة
فغط�وه ويظھ�ر أن�ه اغم�ي علي�ه �ن�ه رش�وا  زملوني وقال زملوني

ليه الماء حتى ص�حا لنفس�ه كم�ا ف�ي اب�ن ا�ثي�ر وقي�ل أن خديج�ة امتحنت�ه ع
لتعرف إن كان الش�يطان ھ�و ال�ذي ظھ�ر ل�ه فاقتنع�ت بأن�ه الم�Iك جبرائي�ل 
ولكن محمداً نفسه كان ف�ي ش�كوك كثي�رة وخصوص�اً لم�ا فت�ر ال�وحي فت�رة 
فحزن النبي حزناً شديداً غ�دا من�ه م�راراً حت�ى يت�ردى م�ن رؤوس ش�واھق 

  بال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له الج



 ٤٦٠

  .رواه البخاري وغيره .جبريل عليه السIم
وبع��د ذل��ك ك��ان ك��ل م��ا ج��اءه ال��وحي تظھ��ر علي��ه عIم��ات تجع��ل 
الحاض��رين ينتظ��رون من��ه آي��ات قرآني��ة فع��ن عائش��ة س��ئل رس��ول H كي��ف 

أش��ده عل��ّي  يأتي��ك ال��وحي فق��ال أحيان��اً ي��أتيني مث��ل صلص��لة الج��رس وھ��و
فيفصم عني وق�د وعي�ت عن�ه ق�ال وأحيان�اً يتمث�ل ل�ي المل�ك رج�Iً فيكلمن�ي 

قالت عائشة ولقد رأيته ينزل علي�ه ال�وحي ف�ي الي�وم الش�ديد  .فأعي ما يقول
مش�كاة المص�ابيح ب�اب المبع�ث (البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرق�اً 

ل��وحي ك��رب ل��ذلك وروى مس��لم ك��ان النب��ي إذا ن��زل علي��ه ا) وب��دء ال��وحي
  .)المشكاة(وتربد وجھه 

وقال ابن اسحاق إن محمداً كان يرقى من العين وھو بمك�ة قب�ل أن 
ينزل عليه القرآن فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك 
واشتھر على بعض ا�لسنة كما ذكر ص�احب كت�اب إنس�ان العي�ون إن آمن�ة 

رسول H قال لخديجة إذا خل�وت س�معت أم محمد رقته من العين وجاء أن 
نداءان يا محمد ي�ا محم�د وف�ي رواي�ة أرى ن�وراً أي يقظ�ة # منام�اً وأس�مع 

 وف�ي رواي��ة أخ��رى أخش��ى أن .ص�وتاً وق��د خش��يت أن يك�ون وH لھ��ذا أم��ر
يكون  وفي رواية أخشى أن. أكون كاھنا فيكون الذي يناديني تابعا من الجن

  ا يشبه بي جنون فإنه كان يصيبه م



 ٤٦١

اNغم�اء بع��د حص�ول الرع��دة وتغم��ض عيني�ه وترب��د وجھ�ه ويغ��ط كغط��يط 
وروى عن أب�ي ھري�رة أن رس�ول H ك�ان اذا ن�زل علي�ه ال�وحي ل�م  .البكر

يستطع أحد أن يرفع طرفه إليه حتى ينقضي الوحي وفي لفظ ك�ان إذا ن�زل 
 عليه الوحي استقبلته الرعدة وفي رواية ك�رب ل�ذلك وترب�د وجھ�ه وغم�ض
عينيه وربما غط كغطيط البك�ر محم�رة عين�اه وع�ن عم�ر ب�ن الخط�اب إن�ه 

وأيض�اً  .كان إذا نزل على رسول H الوحي يسمع عند وجھه كدوي النح�ل
عن أبي ھريرة إنھم كانوا يضعون على رأسه الحناء بسبب ألم الرأس الذي 

ه كان يصيبه كتاب مرآة الكائنات وفي إنس�ان العي�ون ع�ن زي�د ب�ن ثاب�ت أن�
لم�ا ك��ان ين��زل علي��ه ال��وحي ك��ان يثق�ل ج��داً فج��اءت س��اقه م��رة عل��ى س��اقي 

 H لم أر أثقل من ساق رسول Hوكان ي�أتي ال�وحي أحيان�اً وھ�و عل�ى  .فو
كان الوحي ينزل على النبي كان كأن  الجمل فكانت تنوء تحته وتجثو وكلما

  .نفسه تؤخذ منه �نه كان يحصل له إغماء ويظھر كالثمل
بقلي�ل ب�ل م�ن ص�غره  بدأ ھ�ذه الح�وادث م�ع محم�د قب�ل النب�وةولم ت

منھا أنه لما كان ولداً صغيراً وھو ف�ي الص�حراء عن�د مرض�عته حص�ل ل�ه 
نوع من ذلك ورويت ھذه القصة ف�ي أش�كال ش�تى ورواھ�ا مس�لم ع�ن أن�س 

  قال أتاه جبرائيل وھو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق 



 ٤٦٢

ال ھذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طشت عن قلبه فاستخرج منه علقة فق
من ذھب بماء زمزم ثم �مه وأع�اده ف�ي مكان�ه وج�اء الغلم�ان يس�عون إل�ى 

ره فقالوا أن محمداً قد قتل فاستقبلوه وھو منتقع اللون قال أنس ئأمه يعني ظ
فكن��ت أرى أث��ر المخ��يط ف��ي ص��دره وعل��ى ھ��امش ھ��ذا الق��ول ق��ال ص��احب 

له مراراً فعند حليمة وھو ابن عشر سنين ثم  مشكاة المصابيح قد وقع الشق
في المعراج ليلة اNسراء فنرى أن ما ثم عند مناجاة جبرائيل له بغار حراء 

حصل له في حداثته حدث له ثانية ف�ي غ�ار ح�راء وھ�و م�ا يق�ال ل�ه مبع�ث 
  .الوحي

ق�ال لق�د خش�يت أن يك�ون ) ظئرة(ويقول ابن ھشام أن زوج حليمة 
فالحقيه بأھله قبل أن يظھر ذل�ك ب�ه ولم�ا أرجعت�ه إل�ى ھذا الغIم قد أصيب 

  .أمه آمنة قالت ھذه لھا أفتخوفت عليه الشيطان قالت قلت نعم 
يعترضنا السؤال كيف يثبت أن ھذا العارض ك�ان إش�ارة إل�ى  وھنا

يخبرن��ا المؤرخ��ون أن يولي��وس قيص��ر  ؟ل جبرائي��ل ون��زول ال��وحيون��ز
ص��ر روس��يا ون��ابليون بون��ابرت الروم��اني وبط��رس ا�كب��ر قي اNمبراط��ور

  فرنسا ا�ول وغيرھم من العظماء والمحاربين حدث لھم مثل  إمبراطور



 ٤٦٣

بل أكد الذين كانوا معھم أن�ه  .ولكنھم ليسوا أنبياء و# رسIً  .تلك العوارض
  .مرض أصابھم

# شك أن بعض المسلمين م�ن الق�راء درس�وا عل�م الط�ب وال�بعض 
ثوا إذا ان يوجد مرض يظھ�ر غالب�اً ف�ي س�ن اaخر لھم أصدقاء أطباء فليبح

الحداث���ة م���ن أعراض���ه أن يص���رخ العلي���ل ص���رخة غريب���ة غي���ر واض���حة 
ويصرع إلى ا�رض ويصفر لونه ثم أحياناً يصير بلون ا�رجوان ويرتع�د 
الجسد ويزبد الفم وتغلق العينان ويظھ�ر الم�ريض كأن�ه عل�ى وش�ك الم�وت 

لة ف�ي أذني�ه ث�م يعتري�ه أل�م ش�ديد وغالباً يرى أنواراً وأضواًء ويسمع صلص
  .وغالباً يشعر بالنوبة قبل مجيئھا .في رأسه

أكدوا أن ھذا المرض موجود وأنه ليس بنادر وحيث أن كاتب ھ�ذه 
  .ا�سطر ليس بطبيب فلذلك لم يبث رأياً في ھذه المسألة

وأن��ا نت��رك للق��راء أن يحكم��وا بھداي��ة H إذا كان��ت الحق��ائق الت��ي 
ول�نIحظ أن  .تثبت أنه نب�ي مرس�ل م�ن H أخIقهمد وعن رويناھا عن مح

ما أوردناه ليس كIم أعدائه بل أقوال أصحابه وأقربائه والمؤمنين به كخاتم 
  .ا�نبياء والمرسلين

 



 ٤٦٤

()"2�� �$%��()"2�� �$%��  
  أو#ً في بIد العرب ثم في البIد المجاورة بحث في كيفية انتشار اNسIم

  
ا�خرى نعلم أن�ه لم�ا ادع�ى النب�وة من ابن ھشام وسير نبي العرب 

في مكة في ا�ربعين من عمره اس�تعمل أو#ً الوس�ائل الودي�ة #نتش�ار دين�ه 
الذي دعاه دين إبراھيم وثب�ت تعاليم�ه بتع�اليم زي�د الحني�ف واس�تعمل نف�وذه 
 H الشخصي وشدد وحاج الع�رب ليرجع�وا ع�ن عب�ادة ا�ص�نام إل�ى عب�ادة

أول تابعة له ثم تبعھا سبعة وھم عبده زيد ب�ن  وكانت امرأته خديجة .تعالى
وأبو بكر وعثمان بن عفان والزبير بن الع�وام وعب�د ) ففك عبوديته(حارثة 

وي�ذكر اب�ن ھش�ام أس�ماء  .الرحمن بن عوف وسعد بن أب�ي وق�اص وطلح�ة
آخرين اعتنقوا اNسIم أو#ً منھم الفتاة عائشة وھؤ#ء اعتنقوا اNسIم سراً 

لثIث ا�ول لنبوة محمد ثم بدأ يذيع تعليمه جھراً تحت حماي�ة في السنوات ا
و# نعلم إن كان قد اعتنق اNسIم  .عمه أبي طالب الذي لم يكن قد أسلم بعد

وقد ذكر ابن ھشام في الجزء ا�ول باب الھجرة ا�ولى إل�ى  .بعد ذلك أم #
مسة ولك�ن الحبشة أن ستة عشر مسلماً فقط ھم الذين ھاجروا في السنة الخا

لحقھ��م م��ن وق��ت aخ��ر آخ��رون إل��ى ب��Iد النجاش��ي حت��ى بل��غ ع��ددھم ثIث��ة 
  وثمانين 



 ٤٦٥

رجIً عدا بع�ض النس�اء وا�و#د و# دلي�ل عل�ى ق�ول بعض�ھم أن النجاش�ي 
وبعد ذل�ك  .أسلم إذ أن بIد الحبشة # تزال إلى اليوم تدين بالديانة المسيحية

ء بمك��ة ويق��ول أيض��اً أن بقلي��ل أس��لم قري��ب م��ن أربع��ين م��ن رج��ال ونس��ا
غالب�اً ل�يس ذل�ك ولك�ن  .عشرين من نصارى نج�ران س�معوا الق�رآن وآمن�وا

بص��حيح فإن��ه أو#ً # يمك��ن للمس��يحيين أن ي��دخلوا مك��ة الت��ي كان��ت وقتئ��ذ 
ا�صنام وثانياً �نھم بالطبع لم يجدوا ف�ي كت�ابھم عن�ه ش�يئاً كم�ا ق�ال تمSھا 

  .م في كتابھم من أمرهابن ھشام وعرفوا منه ما كان يوصف لھ
وقد اجتمع أشراف ق�ريش ف�أراد محم�د ربحھ�م إل�ى جانب�ه ب�أن أك�د 
لھ��م أنھ��م يملك��ون الع��رب وت��دين لھ��م العج��م ل��و عب��دوا H وترك��وا عب��ادة 

  .)ابن ھشام(ا�صنام 
وبعد ھجرة كثيرين من أتباعه إلى الحبشة سعى نفس ھ�ذا المس�عى 

ومناة الثالثة ا�خرى تلك الغرانيق لربح قريش بقوله أفرأيتم الIت والعزى 
العلى وإن شفاعتھم لترتجى ففرح به المشركون حتى ش�ايعوه بالس�جود لم�ا 

وتفسيرھا فانتش�رت ا�خب�ار ) ٥٢: ٢٢راجع سورة الحج (سجد في آخرھا 
وا فرجع أكثرھم فوج�دوا م�ا ك�انوا يخب�رون لمإلٮالحبشة بأن أھل مكة قد أس

� ًIم أھل مكة باطIن محمداً غير به من إس  



 ٤٦٦

-٢١: ٥٣الج��زء ا�خي��ر م��ن اaي��ة ح��ا#ً كم��ا تراھ��ا اaن ف��ي س��ورة ال��نجم 
٢٣(.  

وقد زار بعض رجال ا�وس والخزرج الساكنين بيثرب أو المدين�ة 
مكة وھناك سمعوا محمداً فأسلم أحدھم ولكنه م�ات ح�ا#ً بع�د وص�وله لبيت�ه 

اNس�Iم فل�م تب�ق دار م�ن وانتشر اNسIم رويداً ثم جاءه ستة نف�ر واعتنق�وا 
 H وف�ي بيع�ة العقب�ة ا�ول�ى ج�اءه اثن�ا  .دور ا�نصار إ# فيھا ذكر رسول

عشر رجIً وأرادوا مساعدته قال ابن ھشام فاشترط علينا أن # نشرك با� 
شيئاً و# نسرق و# نزني و# نقتل أو#دنا و# نأتي ببھتان نفتري�ه م�ن ب�ين 

وسميت ھذه  .عصيه في معروف فإن وفينا نلنا الجنة أيدينا و# أرجلنا و# ن
وق��د بع��ث النب��ي  .البيع��ة بيع��ة النس��اء �نھ��ا ل��م يفت��رض عل��يھم فيھ��ا حرب��اً 

  .مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلمھم اNسIم ويفقھھم في الدين
ثم ربح آخرين م�نھم رئيس�ين ق�ويين ھم�ا س�عد ب�ن مع�اذ وأس�يد ب�ن 

ص�عب إل�ى مك�ة م�ع ثIث�ة وس�بعين رج�Iً حضير وفي السنة التالية رجع م
وف�ي بيع�ة العقب�ة الثاني�ة أرادوا أن يس�اعدوه  .وامرأتين من المدينة مس�لمين

بسيوفھم كي ينصروا اNسIم على الشرك فقال لھم لم نؤمر بذلك ولكنه بعد 
  مدة وجيزة صرح لھم أن H أذن له بالحرب حتى 



 ٤٦٧

وبعد الھجرة ذھ�ب ك�ل مس�لمي  .نةووعد المؤمنين بالج .يكون الدين كله �
مكة تقريباً إلى المدينة وبقي في مكة محمد وأبو بك�ر وعل�ي م�دة ث�م ھرب�وا 

وبع�د  .و# نعلم عدد المسلمين الذين تركوا وط�نھم �ج�ل دي�نھم .من الخطر
نح��و ثIث��ة ) ا�ول��ى(س��نة ونص��ف م��ن الزم��ان خ��رج مع��ه ف��ي غ��زوة ب��در 

ع�دد ال�ذين أس�لموا ف�ي ال�ثIث عش�رة وثمانين مھاجراً فنستنتج م�ن ھ�ذا ان 
ولنIحظ أنه قد مات منھم  .سنة ا�ولى بواسطة تعليمه أكثر من المائة بقليل

أما الذين اعتنقوا اNسIم في المدينة فكانوا يقلون عن مسلمي مكة  .نفر قليل
  .بقليل وھؤ#ء ربحھم بترغيبه لھم في الملذات الجسدية

امع المدينة بعد موت محمد بقليل وقد ذكر أبو بكر في خطبته في ج
كيف أن مساعي محمد الودية لم تفل�ح ف�ي مك�ة فق�ال م�ا معن�اه مك�ث محم�د 
أكثر من عشر سنوات ب�ين قوم�ه ي�دعوھم إل�ى اNس�Iم فل�م ي�ؤمن م�نھم إ# 
القليل وأخيراً بمشيئة H تعالى بعث إليكم نور محياه واتخ�ذ م�دينتكم م�أوى 

  .)عن روضة الصفا(ھجرته 
مكث محمد ثIث عشرة سنة يعمل بالوسائط الودية لنشر دين�ه  وقد

وھذه ھي الطريقة الت�ي يج�ب عل�ى ك�ل نب�ي حقيق�ي أن يتبعھ�ا ولكن�ه غالب�اً 
  عرف كما صرح أبو بكر أن ھذه المساعي لم تفلح إذ طرد 



 ٤٦٨

وق�د أبق�ى ف�ي ديانت�ه  .من مكة مع أتباعه وسكنوا بين قبائ�ل معادي�ة لق�ريش
الوثني��ة ك��الطواف والح��ج واس��تIم الحج��ر ا�س��ود فك��ان  كثي��راً م��ن العوائ��د

يستحيل عليه وعلى أتباعه أن يتمموا ھذه الفرائض إ# إذا حاربوا أھل مكة 
ول�م يرج�ع ا�نص�ار ) ٢١٦: ٢وس�ورة البق�رة  ٤٢و ٤١: ٢٢سورة الحج (

عن رغبتھم في الحرب بل أخبرھم أن H أم�ر بالجھ�اد �ج�ل ال�دين فص�ار 
  .ر السيف حجة اNسIم الوحيدة من ذلك اليومنبي السيف وصا

وإذا حكمنا على أخIق محمد وتابعي�ه ف�ي ذل�ك الح�ين فيظھ�ر أنھ�م 
ظنوا عدم لزوم اتباع القوانين ا�دبية التي تعھدوا بھ�ا ف�ي بيع�ة العقب�ة إنم�ا 
ا�م��ر الوحي��د المطل��وب م��نھم ھ��و الجھ��اد ف��ي س��بيل H بالس��يف والحرب��ة 

وكان�ت ھ�ذه ا�س�لحة الواس�طة ف�ي ارتك�اب  .ج�ر ال�خوالقوس والسھم والخن
 ًIمحيصة وأبي نائلة جريمة القتل كما ذكرناه قب.  

وإنن��ا # ن��ود أن نش��ير إل��ى حال��ة محم��د ف��ي العف��ة ب��ل نش��ير إل��ى 
ولم�ا  .صاحبه عبد الرحمن الذي ولد له من ستة عشر ام�رأة ع�دا الس�راري

ل�ق ل�ه م�ا يخت�اره م�ن ھاجر عبد الرحمن إلى المدينة خي�ره س�عد ف�ي أن يط
  ولم يعارض محمد بذلك  .نسائه ليزوجه بھا فتزوج عبد الرحمن إحداھن

____________  
  ٢١٦وسورة البقرة  ٤٢و ٤١سورة الحج ) ١(



 ٤٦٩

 H ون�رى خال�د ب�ن الولي�د ف�ي فتوح�ه ) ١(مع أن ھذا زن�ى بحس�ب ش�ريعة
ين للشام أن سيرته كانت غير محم�ودة وم�ع ذل�ك ل�م يس�قط اس�مه وص�يته ب�

المسلمين حتى أن الق�رآن أب�اح للمس�لمين تع�دد الزوج�ات واتخ�اذ الس�راري 
كم�ا أن محم�داً ت��زوج بق�در م�ا ش��اء وك�ذلك وع�د الم��ؤمنين بل�ذات ش��ھوانية 

H وال��ذين م��اتوا ف��ي غ��زواتھم فإن��ه  .وخصوص��اً لل��ذين جاھ��دوا ف��ي س��بيل
ف�ي  شھداء عند ربھم وسترحب بھم الحور العين ف�ي الجن�ة حت�ى ول�و قتل�وا

  .غزوة لنھب اaخرين وللحصول على ما لھم بالقوة
وما أعلن محمد اNذن بالحرب والجھاد والغزو حت�ى كث�ر انض�مام 
الع�رب إلي��ه وبع�د وص��وله للمدين�ة بقلي��ل ل�م تب��ق دار م�ن دور ا�نص��ار إ# 

ثم عاھ�د وآخ�ى ب�ين المھ�اجرين وا�نص�ار  .وفيھا مسلم كما ذكر ابن ھشام
  .وأمر ببناء جامع

الذين أسلموا في غض�ون ال�ثIث عش�رة س�نة ا�ول�ى قلة د رأينا وق
قبل الھجرة أما اaن فكانوا يكثرون جداً حتى أنه لما ھ�اجم مك�ة بع�د ثم�اني 
سنوات كان معه عشرة آ#ف مس�لم وف�ي الس�نة التاس�عة للھج�رة ف�ي غ�زوة 
تبوك كان معه نحو ثIثين ألفاً من الرجال وبعد ح�ين لم�ا أرس�لھم أب�و بك�ر 

  لئوا لفتح الشام قال الواقدي فنظر إليھم وقد م
___________  

  )١٨: ١٦ولو  ١١: ١٠ومر  ٩: ١٩و ٣٢: ٥مت ()  ١(



 ٤٧٠

ا�رض و# شك أن أغلب ھؤ#ء الت�ابعين ق�د انتم�وا إلي�ه حب�اً ف�ي م�ا ك�انوا 
ينالونه من الغزوات وليس رغب�ة ف�ي مل�ذات الجن�ة وك�ان ھ�ذا فك�ر الخليف�ة 

فكثي��رون م��ن اليھ��ود  .ق��ه جب��راً خوف��اً عل��ى حيات��هوال��بعض اعتن .الم��أمون
الس��اكنين ف��ي المدين��ة أو بقربھ��ا اعتنق��وا اNس��Iم ق��ال اب��ن ھش��ام فتظ��اھروا 

ر ويذكر أس�ماء كثي�رين م�ن سباNسIم واتخذوه جنة من القتل ونافقوا في ال
ا ولھ��م ع��ذر واض��ح ف��ي ذل��ك وھ��و م��ا ج��رى Nخ��وانھم بن��ي لموال��ذين أس��

  .وبني قريظة النضير وبين قينقاع
ولكن ليس اليھود فقط الذين خي�روا ب�ين اNس�Iم أو الم�وت الش�نيع 
بل كانت تلك المعاملة عامة حتى أنھا عوملت بھا قريش فبعد فتح مكة سنة 

  .تلنا فأسلمنا ققالت قريش  ـھ ٨
ويذكر ابن ھش�ام حكاي�ة إس�Iم أب�ي س�فيان ال�ذي لم�ا ج�يء ب�ه م�ن 

با سفيان أل�م ي�أن ل�ك أن تعل�م أن�ه # إل�ه إ# أ يا السجن إلى النبي قال ويحك
H.  إله غيره لكان قد أغني عني شيئاً بعد H لقد ظننت أنه لو كان مع Hو

قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول H ق�ال أم�ا ھ�ذه ف�إن 
إل�ه في النفس منھا حتى اaن شيئاً فقال له العباس ويحك أسلم واش�ھد أن # 

إ# H وأن محمداً رسول H قبل أن تضرب عنقك ق�ال فش�ھد ش�ھادة الح�ق 
  إذ اقتنع بقوة تلك الحجة 



 ٤٧١

الدامغة وبھذه الحجة نفسھا أسلم رفيقاه في سوء الحظ حكيم بن حزام وبديل 
  .بن ورقة

ويخبرنا ابن ا�ثير ما معناه أن رجIً يدعى بجي�ر ھج�ا محم�داً ف�ي 
عتنق اNسIم وأن أخاه الم�دعو كع�ب لم�ا س�مع ب�ذلك كIمه ثم رجع إليه وا

كتب ش�عراً يعي�ب محم�داً فغض�ب النب�ي وأم�ر بقتل�ه فكت�ب بجي�ر إل�ى أخي�ه 
وطلب إليه أن يسرع باعتناق اNسIم قبل أن ينفذ في�ه ا�م�ر بقتل�ه فانتص�ح 

  .كعب بنصح أخيه وبذلك أنقذ حياته
رغيب��ه لھ��م وق��د رّغ��ب محم��د تابعي��ه بوس��ائل أدن��ى م��ن ذل��ك منھ��ا ت

الجھ�اد حب�اً ف�ي النس��اء ف�أمر الن�اس ب�التھيوء لغ��زو ال�روم ف�ي غ�زوة تب��وك 
وأخبرھم أنه يريد الروم بخIف عادته فإنه قلم�ا يخ�رج ف�ي غ�زوة إ# كن�ى 
عنھا وأخبر انه يريد غيرھا إ# ما كان من ھذه الغزوة فقال ذات ي�وم وھ�و 

ي ا�ص�فر بن�ج�Iد  في جھازه لذلك للجد بن ق�يس ي�ا ج�د ھ�ل ل�ك الع�ام ف�ي
فقال يا رسول H أو تأذن لي و# تفتني فوH لق�د ع�رف ق�ومي أن�ه م�ا م�ن 
رجل بأشد عجباً بالنساء مني وإني اخش�ى إن رأي�ت نس�اء بن�ي ا�ص�فر أن 
# أصبر فاعرض عنه وقال قد أذنت لك ففي جد بن قيس نزل�ت ھ�ذه اaي�ة 

نة سقطوا وأن جھ�نم لمحيط�ة في الفت ومنھم من يقول أئذن لي و# تفتني إ#
  بالكافرين أي أنه كان إنما خشي 



 ٤٧٢

الفتنة من نس�اء بن�ي ا�ص�فر ول�يس ذل�ك ب�ه فم�ا س�قط في�ه م�ن الفتن�ة أكب�ر 
انتھ�ى ملخص�اً م�ن س�يرة (بتخلفه عن رسول H والرغبة بنفس�ه ع�ن نفس�ه 

ومما يدل على أخIقه ما قاله عبد H الھاشمي لعبد ) ابن ھشام غزوة تبوك
المس��يح الكن��دي ف��ي ترغيب��ه ل��ه باعتن��اق اNس��Iم م��ا معن��اه الترغي��ب ف��ي 
الملذات الجسدية في ال�دنيا واaخ�رة كقول�ه بس�ماح ال�دين اNس�Iمي ل�ه ب�أن 
يجمع بين أربع نسوة ع�دا الس�راري وخ�تم قول�ه ل�ه وأقب�ل داخ�Iً ف�ي ال�دين 

  .القيم السھل
جھ�اد ھ�و ومن البواعث ا�خ�رى الت�ي ك�ان يحرض�ھم بھ�ا محم�د لل

النھب والسلب وھذا واضح لكننا سنقدم قليIً من ذلك منھا إن عب�د ال�رحمن 
ابن ع�وف ال�ذي ذكرن�اه م�ن المھ�اجرين ج�اء إل�ى المدين�ة فقي�راً ولم�ا م�ات 
ت�رك كوم��ة م��ن ال��ذھب كان�ت تك��ال ب��الفؤوس حت��ى أدم�ت أي��دي الن��اس ف��ي 

ث�م بع�د  .ھ�ائمتفريقھا وعدا ذلك ترك ألف جمل وكثيراً من قطعان الغنم والب
غزوة نھاوند كانت الغنيمة فائقة الوصف حتى أنه بع�د رف�ع ا�خم�اس قس�م 
ما بقي من الغنائم فكان س�ھم الف�ارس س�تة آ#ف درھ�م وك�ان س�ھم الراج�ل 

  .)راجع غزوة نھاوند في روضة الصفا(ألفين 
  وقد صرف محمد وقتاً طويIً بين الھجرة وموته في وضع طرق 



 ٤٧٣

عيه قال الواقدي أن محمداً حضر تسع عشرة غزوة م�ن الغزوات Nغناء تاب
ست أو سبع وعش�رين غ�زوة ويق�ول اب�ن ا�ثي�ر أن الغ�زوات كان�ت خمس�اً 
وثIثين ولكن ابن ھشام يقول وك�ان جمي�ع م�ا غ�زا رس�ول H بنفس�ه س�بعاً 

قات��ل منھ��ا ف��ي تس��ع غ��زوات ھ��ذا ع��دا الس��رايا والبع��وث  ..وعش�رين غ��زوة
إننا # نعلق على أخIق محمد ھذه بل نكتفي بأن نشير والنھاب الليلية الخ و

  .إلى ما ذكره الكندي في رسالته عن ذلك فراجعه
البواع��ث الت��ي س��ببت انتش��ار اNس��Iم ف��ي ب��دء  بع��ض ھ��رظولك��ي ت

وH إني # أعلم أن ) ١(ظھوره وبعده نكتفي باقتباس قول الخليفة المأمون 
ن خ�واص أص�حابه ليظھ�رون اNس�Iم فIناً وفIناً وفIناً حتى عدد جملة م

وھم أبرياء من�ه وب�راء من�ي واعل�م أن ب�اطنھم ليخ�الف م�ا يظھرون�ه وذل�ك 
أنھم قوم دخلوا في اNس�Iم # رغب�ة ف�ي ديانتن�ا ھ�ذه ب�ل أرادوا الق�رب من�ا 

ب�ة ف�ي ص�حة م�ا دخل�وا في�ه غوالتعزز بسلطان دولتنا # بص�يرة لھ�م و# ر
رب م�ن مث�ل العام�ة أن اليھ�ودي إنم�ا وإني أعلم أن قص�تھم كقص�ة م�ا يض�

تصح يھوديته ويحفظ شرائع توراته إذا أظھر اNسIم وما قصة ھؤ#ء ف�ي 
  مجوسيتھم إ# كقصة اليھودي وإني # أعلم إن 

_____________  
  )من مطبعتنا( ٧٥-٧٣وجه  ١٩١٢انظر رسالة الكندي طبعة سنة )  ١(



 ٤٧٤

ك�انوا نص�ارى فأس�لموا كرھ�اً  )حتى عدد جماعة من أص�حابه(فIناً وفIناً 
ن فم��ا حيلت��ي وكي��ف أص��نع مخت��الوفم��ا ھ��م بمس��لمين و# نص��ارى ولك��نھم 

H وأسوة ب�ه لق�د ك�ان أكث�ر  ...فعليھم جميعاً لعنة H ولكن لي قدوة برسول
أص��حابه وأخص��ھم ب��ه وأق��ربھم إلي��ه نس��باً يظھ��رون أنھ��م أتباع��ه وأنص��اره 

ما كانوا يظھرون له وصح ذلك عنده وكان يعلم أنھم منافقون وعلى خIف 
ه العث�رات ل� وأنھم لم يزالوا يبتغون له الغوائل ويريدون به السوء ويطلبون

ثم ارتدوا جميعاً بعد موته فلم يبق منھم أحد كان  ...ويعينون المشركين عليه
رج��ع وارت��د وح��رص عل��ى تش��تيت ھ��ذا ا�م��ر وإبطال��ه يظ��ن ب��ه رش��داً إ# 
وس��راً إل��ى أن أي��ده H وجم��ع تف��رقھم وألق��ى ف��ي  وعIني��ةظ��اھرا أو باطن��ا 

  .قلوب بعضھم شھوة الخIفة ومحبة الدنيا الخ 
وليس ا#رتداد عبارة ع�ن ا#متن�اع ع�ن دف�ع الزك�اة فق�ط وإن يك�ن 

حقيق�ة ق�ال اب�ن  .مخالفاً للقرآن بل أن عموم العرب ق�د ارت�دت ع�ن اNس�Iم
كل قبيلة وأعل�ن الش�قاق  ا�ثير ما معناه ارتدت العرب شرفاء ووضعاء من

ورف��ض اليھ��ود والنص��ارى الخض��وع وبق��ي المس��لمون ك��الغنم ف��ي الليل��ة 
الماطرة لفقد نبيھم ولقلتھم وكثرة أعدائھم وكانت الظروف حرجة جداً حتى 

  أنھم طلبوا من أبي بكر بشدة أن يبقى الجيش 



 ٤٧٥

ات�ه النازل قرب المدينة تحت أمرة أسامة بن زي�د ال�ذين أع�ده محم�د قب�ل وف
لغ��زو الش��ام ولكن��ه رف��ض أن يعص��ي أم��ر محم��د اaخ��ر فأخض��ع أب��و بك��ر 
القبائ��ل وردھ��ا لrس��Iم بالوع��د والوعي��دة بق��وة الس��يف وھ��ذا ق��د ص��رح ب��ه 
السيوطي وغي�ره ف�ي قول�ه لم�ا ارت�دت الع�رب جاھ�دھم أب�و بك�ر وأص�حابه 

  .حتى ردھم إلى اNسIم
فيج��ب أن  .وھن��ا ابت��دأ انتش��ار اNس��Iم خ��ارج ح��دود ب��Iد الع��رب

نبحث أو#ً كيف تم ذلك بأمر من وما ھي الطرق الت�ي اس�تعملت ف�ي إقن�اع 
الناس بأن محمداً رسول H وخاتم ا�نبياء وبأي روح تم ذل�ك العم�ل وبأي�ة 

  .حجة قبل أھل الشام ومصر وفارس اعتناق اNسIم
لم��ا س��ير أب��و بك��ر الجي��وش للش��ام بع��د م��وت محم��د ق��ال م��ا معن��اه 

وإن�ي  ...ول H ك�ان ع�زم عل�ى غ�زو س�ورية فأخ�ذه H إلي�هاعلموا أن رس�
 H عازم على توجيه أبط�ال المس�لمين إل�ى الش�ام وق�د ق�ال ل�ي رس�ول Hو

وأعطيت مشارق ا�رض ومغاربھا وم�ا أعط�ي ل�ي فھ�و �مت�ي : قبل وفاته
ثم كتب أبو بكر كتباً للمسلمين ولمكة يأمرھم بالجھاد ) الواقدي فتوح الشام(
لجھاد اسم أطلقه كتبة المسلمين على الحرب وقد أوصى أبو بكر يزيد بن وا

أبي سفيان حين خروجه مع الجيش إلى الشام بما ذكرناه في الفص�ل الثال�ث 
  من الباب الثاني من ھذا الكتاب 



 ٤٧٦

ومحمد نفسه أوصى زي�د ب�ن حارث�ة ابن�ه ب�التبني بمث�ل ذل�ك اقتل�وا أع�دائكم 
وھناك تجدون أناساً في صوامع ف�I تزعج�وھم  .وأعداء H الذين في الشام

ولكن ذلك # ) ١(و# تقتلوا امراة أو وليداً و# تقطعوا نخIً و# تخربوا بيتاً 
م�ع  .يدل على رحمة للنساء فإنھم كانوا يبقين لش�يء أردأ ھ�و التس�ّري بھ�نّ 

م��ا رأين��ا م��ن محم��د وقتل��ه نس��اء ف��ي المدين��ة ومك��ة لس��بب ھج��وه ول��م يك��ن 
أخبرن��ا الس��يوطي ف��ي كتاب��ه  .أرح��م من��ه عل��ى النس��اء بع��د موت��ه المس��لمون

تاريخ الخلفاء عن امرأتين أو#ھما ذمت محمداً والثانية عابت اNسIم فإنھم 
ولما سمع أبو بكر بذلك  .قطعوا يداً من كل منھما وكسروا أسنانھما ا�مامية

ال�روح الت�ي  أم�ا .أن تقتل ا�ول�ىأمر كتب قائIً لو استشاروا في ذلك لكان 
  : بھا اعتنقت ا�مم المجاورة اNسIم فتظھر في شعر علي بن أبي طالب

  
  أف على النرجس واaس    السيف والخنجر ريحاننا

  رأسـة الـا جمجمـكأسن    اــا دم دائنــشرابن
      

َما َجَزاُء " ٣٦: ٥وذلك بحسب تعليم القرآن فإن في سورة المائدة  Qإِن
لُوا أَْو ُيَصلQُبوا  الQِذيَن ُيَحاِرُبونَ  Qَوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْ�َْرِض َفَساداً أَْن ُيَقت َ QH

َع أَْيِديِھْم َوأَْرُجلُُھْم ِمْن ِخIٍَف أَْو ُيْنَفْوا ِمَن  Qأَْو ُتَقط  
____________  

  ٤: ٩قابل رؤيا يوحنا )  ١(



 ٤٧٧

ش�ھر الح�رم ب�البراءة م�ن ثم في سورة التوبة أمرھم بعد ا�ربع�ة أ" اْ�َْرِض 
َف�إَِذا اْنَس�لََخ اْ�َْش�ُھُر اْلُح�ُرُم َف�اْقُتلُوا اْلُمْش�ِرِكيَن "المعاھدة مع المش�ركين فق�ال 

س��ورة (" َحْي��ُث َوَج��ْدُتُموُھْم َوُخ��ُذوُھْم َواْحُص��ُروُھْم َواْقُع��ُدوا لَُھ��ْم ُك��لQ َمْرَص��دٍ 
لزك�اة وإقام�ة الص�Iة و# يخلو سبيلھم إ# عل�ى ش�رط إيت�اء ا .)٦: ٩التوبة 

ونجد الحكم على أھل الكتاب في نفس  .والتوبة أو بلفظ آخر اعتناق اNسIم
ُم�وَن " ٣٠السورة آية  jِخِر َو#َ ُيَحرaَْو#َ ِباْلَيْوِم ا ِ Qِذيَن #َ ُيْؤِمُنوَن ِبا�Qَقاِتلُوا ال

ُ َوَرُس��ولُُه َو#َ َي�ِديُنوَن ِدي��َن اْلَح� QH َم Qى َم�ا َح�ر�� Qِذيَن أُوُت��وا اْلِكَت�اَب َحت�Qِم��َن ال jق
  ."ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُھْم َصاِغُرون

و# يزال ھذا ا�م�ر محتم�اً عل�ى المس�لم ال�ذي يج�ب علي�ه أن يل�زم 
اليھود والنصارى أن يعتنقوا اNسIم أو تك�ون ح�التھم أذل م�ن حال�ة العبي�د 

ب وبھذا غلبوا الشام وفلسطين ومصر وكما سنرى قام المسلمون بھذا الواج
# شك أن الدافع القوي لكثير منھم إلى الرغبة في الحرب ھو حب  .وفارس

فك�انوا  .ولكن # يفوتنا أن الدين شجعھم عل�ى ذل�ك .النھب واتخاذ السراري
يص��رحون ب��أن س��بب ك��ل ح��روبھم ھ��و #نتش��ار اNس��Iم أو بعب��ارة أخ��رى 

وأن الخليف�ة عم�ر  .ا غزوة الشام بھذا ا#س�مالجھاد وقد رأينا أن أبا بكر دع
 .في كتابه لعياض بن غانم في ف�تح دي�ار بك�ر وبقي�ة ف�ارس ي�دعوھا الجھ�اد

  والمؤرخون من المسلمين 



 ٤٧٨

وك��ان يق��دم �ھ��الي تل��ك ا�م��م القاع��دة  .ي��دعون ك��ل الح��روب بھ��ذا ا#س��م
م الموضوعة في سورة التوبة التي ق�ام بحفظھ�ا المس�لمون خي�ر قي�ام وس�نقد

بع��ض أمثل��ة م��ن ذل��ك كت��ب أب��و عبي��دة �ھ��الي مدين��ة الق��دس لم��ا حاص��رھا 
المسلمون إذا قبلتم ديننا أو رض�يتم ب�دفع الجزي�ة # نت�داخل ف�ي أم�ركم وإ# 
فأرسل لكم أقواماً الموت �جل دينھم أحب إليھم من حبكم في أك�ل الخنزي�ر 

الق��دس وش��رب الخم��ور وك��ذلك يزي��د أرس��ل بمث��ل ھ��ذه الرس��الة إل��ى مدين��ة 
ماذا تجيبون عن دعوتكم اNسIم والحق والشھادة التي ھي # إله إ#  .أيضاً 

H ومحم��د رس��ول H حت��ى يغف��ر لك��م H ذن��وبكم الماض��ية وب��ذلك تمنع��ون 
سفك دمائكم وإذا رفضتم فاعملوا معنا معاھدات مثل ما عمل من ھم أعظ�م 

Iوق�د ض�من  .ك لك�م منكم وأقوى وإذا رفضتم ھذين الشرطين فالويل والھ�
يخي��ركم ب�ين اNس��Iم أو الجزي��ة أو  ك�ل ذل��ك المت�رجم ف��ي قول��ه إن ال�رئيس

السيف فأجابه المسيحيون إننا # نرتد عن دين المجد وإذا قتلن�ا ف�ذاك أس�ھل 
وفي بدئ فتح أرمينيا كتب إلى يوستيوس ح�اكم بل�دز يق�ول أرس�لنا لك�م  .لنا

ل��ه وأن محم��داً عب��ده ورس��وله أو ك��ي تش��ھدوا أن # إل��ه إ# H # ش��ريك 
  .تدخلوا في ما دخل فيه الناس أو تدفعوا الجزية صاغرين

  لما أرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شيبة إلى يزدجرد في 



 ٤٧٩

مديان كانت معه رسالة من الخليفة ھذا معناھ�ا ن�دعوك إل�ى قب�ول الش�ريعة 
يطل�ب من�ك س�وى  السمحة فإذا قبلتھا # تدخل قدم في ملكك بدون أذنك و#

وق�ال  .الزكاة والخمس وإذا لم تقبلھا تلزم بدفع الجزي�ة وإ# فاس�تعد للح�رب
الكاتب أيضاً إذا رفضتم اNسIم ودفع الزكاة والخمس فادفعوا الجزية وأنتم 
من الصاغرين فسأله يزدجرد عن معنى كلمة صاغر فقال معناھ�ا أن ت�دفع 

ف�وق رأس�ك ويق�ول الواق�دي  الجزية وأنت واقف على قدميك والسوط يعمل
أن أب��ا موس��ى أرس��له س��عد ب��ن أب��ي وق��اص إل��ى القائ��د رس��تم قب��ل معرك��ة 

يق��ول جئن�ا لنطل��ب م�نكم أن تقبل��وا الش�ھادة واNس��Iم وإ# فالس��يف  لقادس�يةا
خي��ر ش��اھد بينن��ا فيتض��ح أن المس��يحيين والمج��وس ك��انوا مجب��ورين عل��ى 

ا اNس��Iم رغم��اً ع��ن أم��) ١(دخ��ول اNس��Iم أو مخي��رين ب��ين إح��دى ث��Iث 
وكل�ه ن�اتج  .أو الم�وت) ٣(أو دفع الجزية وھم من الصاغرين ) ٢(إرادتھم 

من قوانين القرآن الواردة في سورة التوبة كم�ا أوردناھ�ا ق�بIً و# ننك�ر أن 
 ٦معاملة المجوس والمشركين كانت أشد من معاملة المسيحيين كما في آية 

  .و لليھود والنصارى فقطمن نفس السورة فإن لقب أھل الكتاب ھ
وعليه فالذين أجبروا على اعتناق اNسIم خوفاً من السيف رفضوه 

  أرسل الخليفة  ـھ ٣٠لما رأوا في أنفسھم قوة على ذلك ففي سنة 



 ٤٨٠

عثمان بن أبي العاص أو كما يقال سعد أخاه ضد يزدجرد الذي كان يساعد 
الص�راط المس�تقيم  أھل استخر الذين كانوا خضعوا لrس�Iم ث�م ارت�دوا ع�ن

إذ أن شريعة  .ولكن التصريح بأن اNسIم ليس من H فھو خطر أعظم جداً 
َوَم�ْن َيْرَت�ِدْد ِم�ْنُكْم " ٢١٤: ٢القرآن في ذلك القتل فقد جاء في سورة البق�رة 

  ."َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُھَو َكاِفرٌ 
# ًIرتداده وفي ابن ھشام في باب فتح مكة يذكر أن محمداً قتل رج

  .عن اNسIم
وإذا اعتنق اNنسان اNسIم ظاھراً ولم ي�ؤمن ب�ه باطن�اً فھ�و من�افق 

وم�ع ذل�ك فك�ان  .ومصيره بحس�ب الق�رآن أن�ه ف�ي ال�درك ا�س�فل م�ن الن�ار
الواج��ب ا�ول عل��ى المس��لمين ف��ي أي��ام اNس��Iم ا�ول��ى أن يلزم��وا الن��اس 

وك���ذلك الش���ھوات  باعتن���اق اNس���Iم أو بعب���ارة أخ���رى يلزم���وھم بالنف���اق
والتجارب العالمي�ة ك�انوا يق�دمونھا لم�ن يقب�ل اNس�Iم ول�و ظ�اھراً وبھ�اتين 

وكانوا يتخذون الجھل في تلك ا�يام وسيلة لحفظ  .الطريقتين انتشر اNسIم
الناس في ھذا اNيمان وذلك واضح من امر الخليفة عمر ف�ي المكات�ب الت�ي 

  .كانت توجد في البIد التي يفتحونھا
  .قد كتب أبو الفرج عن مكتبة ا#سكندرية ما معناهف

  م سأل عمر ماذا  ٦٤٠إن عمرو بن العاص لما فتح مصر سنة 



 ٤٨١

يعمل بالمكتبة فأجاب إذا وافقت الكتب القرآن فI لزوم لبقائھا وإذا لم توافقه 
وفي كشف الظنون سأل سعد بن أبي وقاص لما ف�تح الف�رس  .فيجب إتIفھا

ھا في ا�نھار فإن ك�ان فيھ�ا حفكان جوابه ما معناه اطر .عما يعمل بمكاتبھا
 H ل فليقين�اIوإذ ك�ان فيھ�ا ض� H ھدى فنحن عندنا أحسن ھدى في كت�اب

إ# أن��ه ف��ي عص��ر المعتزل��ة  .ش��رھا وق��د أط��اعوا أم��ره ف��ي مص��ر وف��ارس
  .سادت الحرية نوعاً ما في البIد اNسIمية في البحث وا#ستقصاء

ت��ي وقع��ت عل��ى المج��وس ال��ذين رفض��وا اعتن��اق وا#ض��طھادات ال
اNس��Iم جعل��ت كثي��رين م��نھم يھرب��ون إل��ى الھن��د حي��ث س��Iلتھم اaن وف��ي 

جمعية صناعية نشيطة منھم إذ وجدوا أن�ه أس�ھل بكثي�ر أن يعيش�وا بومباي 
ف��ي وس��ط الھن��ود ال��وثنيين م��ن أن يعيش��وا ف��ي بIدھ��م تح��ت ذل واض��طھاد 

إلى ال�بIد اNس�Iمية يع�رف مق�دار ال�ذل وكل من عاش أو سافر  .المسلمين
الواقع على الذميين سواء نصارى أو يھود أو مج�وس ف�I تقب�ل لھ�م ش�ھادة 
ف��ي المح��اكم و# يمك��نھم ال��دفاع ع��ن أنفس��ھم م��ن الش��ر والحي��ف ب��ل ھ��م 

كما حصل في أطنة وأرمينيا وف�ي  .معرضون في كل آن للمذابح اNسIمية
أجي�ال كان�ت تؤخ�ذ أبن�اء المس�يحيين خطف�اً  ولم�دة .بلغاريا منذ سنوات قليلة

  ويلزموا باعتناق اNسIم قسراً ويخدموا 



 ٤٨٢

  .كيسقجية وھم جماعة ا#نكشارية التي أفناھا أحد السIطين قريباً 
ولماكان مصحح ھذا الكتاب في فارس بقرب أصفھان ك�ان يع�رف شخص�اً 

ين س�نة لم�ا كن�ت مسلماً ساكناً بقرية قريبة منه فقال له ھذا المسلم منذ خمس
ول��داً ص��غيراً كن��ت أن��ا ووال��دي وك��ل أھل��ي م��ن المج��وس فأص��در المجتھ��د 

فذھبنا إلى الوالي وترحمنا  .يوماً ما أمراً بأن يعتنق جميعنا اNسIم) العالم(
فأخذوا  .منه ورفضنا أن نغير ديننا وقدمنا رشوة للعلماء وأشراف المسلمين

ه يقدم لنا فرص�ة حت�ى ينتص�ف ي�وم وصرح المجتھد أن .مالنا ولم يساعدونا
وف�ي ذل�ك  .الجمعة المقب�ل ف�إن ل�م نعتن�ق اNس�Iم ف�ي تل�ك الم�دة فنقت�ل كلن�ا

الص���باح تجمھ���ر ح���ول قريتن���ا رع���اع المس���لمين وبأي���ديھم أس���حلة مميت���ة 
منتظ�رين الميع��اد المض��روب ليبت��دأ بالنھ��ب والقت��ل وانتظرن��ا عبث��اً أن يل��ين 

تمام�اً التزمن�ا أن نعتن�ق  عن�د الظھ�ر قلب عدونا حتى انتص�ف النھ�ار ولك�ن
  .اNسIم وبذلك أنقذنا حياتنا 

وفي تلك المدينة إلى عھد قريب كان يوجد ق�انون م�ؤداه إذا اعتن�ق 
فرد من عائلة مسيحية اNسIم ولو كان أصغرھم فكل ممتلكات العائلة تسلم 

إذا و .إليه ويط�ردوا أب�اه وأم�ه وإخوت�ه وأخوات�ه م�ن بي�تھم ويترك�وا ف�ي ذل
س��نة  ١٣٠٠تأملن��ا ف��ي الت��وحش وا#ض��طھاد ال��ذي ح��ل بال��ذميين ف��ي م��دة 

  الماضية في كل البIد اNسIمية نتعجب كيف أمكن 



 ٤٨٣

  .لبعضھم أن يقاوم ا#ضطھادات التي حلت بھم كي يكونوا منافقين
H م أن�ه آخ�ر وح�ي م�نIسNوھا قد انتھينا من بحثنا في دعوى ا. 

لذي وضعناه في المقدمة وتأملنا في مقدار ما يوافق وإذا تأملنا في المقياس ا
 ًIم ھذا المقياس نجد الجواب سھIسNم ل�يس في�ه إ#  .اIسNوإننا نرى أن ا

البن��د الراب��ع ال��ذي يتف��ق م��ع المقي��اس ولك��ن م��ن الوج��ه اaخ��ر ن��رى ف��ي 
  .تامة المسيحية جميع ھذه الشروط

 

;�"&�� �$%��;�"&�� �$%��  
  وھو الخاتمة

  
العزيز ھا قد فحص�نا مع�اً ا�دل�ة الت�ي تق�ام عل�ى واaن أيھا القارئ 
بقي و ،محمد بأنه سيد المرسلين وخاتم ا�نبياء ىصحة اNسIم وبحثنا دعو

عليك أن تحك�م لنفس�ك تح�ت نظ�ر H الع�ارف بقل�وب البش�ر إذا كان�ت ھ�ذه 
ال��دعوى حقيقي��ة أم كاذب��ة وH أرح��م ال��راحمين نس��أل أن يھ��ديك إل��ى س��واء 

  .السبيل
أن تختار أما الرب يسوع المسيح كلمة H أو محمد ب�ن عب�د  فعليك

 H-  تختار الذي  -تختار ذلك الذي جال يعمل الخير أو المدعو نبي السيف
  الذي  -أو القائل اقتلوا أعداءكم وأعداء H  )١(قال احبوا أعداءكم 
____________  

  )٤٤:٥ بشارة متى() ١(



 ٤٨٤

# شك أنك ع�ارف  .ب عليهمر بقتل من عاأو الذي أ )١(صلى �جل قاتليه
ب��أخIق وحي��اة المس��يح الت��ي ھ��ي م��ن أعظ��م ا�دل��ة وأق��وى الب��راھين عل��ى 

) H(إذا أردت أن تعرف�ه  -صحة دعواه جاءت الشمس دليIً عل�ى الش�مس 
فI تحول وجھك عنه ومن الوجھة ا�خرى قد رأيت ما كتبه كتبة المسلمين 

لنفس�ك إذا كان�ت أخIق�ه افض�ل م�ن أخ�Iق فاحكم  .عن حياة وأخIق محمد
المس��يح فأن��ت مب��رر ف��ي رف��ض المس��يح وقب��ول محم��د مخلص��اً ب��د#ً ع��ن 

ھو يعلمنا أنه إتماماً وأنت عارف أن الكتاب المقدس ھو كIم H  .المخلص
للنبوات قد وضع حياته الثمينة �جل الخط�اة وكف�ر ع�ن خطايان�ا أم�ا محم�د 

وق�د ق�ام المس��يح  ،أن�ه م�ات ع�ن خطاي�ا الن�اس فم�ات موت�اً طبيعي�اً ول�م ي�دع
أم�ا ) ٢(حسب وعده وبحس�ب ش�ھادة تIمي�ذه فأثب�ت ب�ذلك أن�ه غل�ب الم�وت

  .محمد فI يزال في القبر
يوج��د ف��ي المدين��ة ب��ين قب��ري محم��د وأب��ي بك��ر مح��ل قب��ر يق��ول 
المسلمون أنه سيكون قب�ر س�يدنا يس�وع المس�يح اب�ن م�ريم ل�م ي�دفن ب�ه أح�د 

ومحم�داً مي�ت ف�أي ا#ثن�ين أق�در ) ٣(يذكر الحج�اج أن�ه ح�ي وفراغه  ،البتة
أنت ت�ؤمن أن المس�يح س�يأتي ثاني�ة ب�ل تنتظ�ر اaن مجيئ�ه  ؟على مساعدتك

  بخوف وكذلك نحن المسيحيين ننتظر مجيئه الثاني برجاء وفرح 
____________  

  ١٨:١رؤيا ) ٣(   ١٠:١تيموثاوس  ٢) ٢(  ٢٤:٢٣لوقا ) ١(



 ٤٨٥

أنن�ا ننتظ�ر الوق�ت ال�ذي في�ه  .سيتم )٢(وعد مIئكتهو )١(عالمين أن وعده 
َحاِب َوَسَتْنُظُرهُ ُكل[ َع�ْيٍن َوال�Qِذيَن َطَعُن�وهُ "يتم قال الرسول  Qُھَوَذا َيأِْتي َمَع الس

فكلم�ا اقت�رب ي�وم مجيئ�ه زدن�ا غي�رة  )٣"(َوَيُنوُح َعلَْيِه َجِميُع َقَباِئِل اْ�َْرِض 
 .ومن��ا الك��رازة باNنجي��ل لجمي��ع الع��المودا) ٤(ف��ي طاع��ة أم��ره ال��وداعي 

حياتن��ا عل��ى ا�رض ليس��ت طويل��ة وك��ذلك حيات��ك فك��أموات نطل��ب م��ن و
نس��ألك أن تقب��ل ف��ي  .أم��وات أن يؤمن��وا ب��ا� الح��ي الق��دوس الع��ادل ال��رحيم

حتى تسير في ھ�ذه الحي�اة ف�ي ن�ور ) ٥(داخل قلبك ذاك الذي ھو نور العالم
من سIسل وعبودية الخطية و# تخجل حق H وتنجو من فخاخ الشيطان و

َن�ا َجِميع�اً "ب�البر  )٦(أخيراً من المسيح عند مجيئه لي�دين الع�الم Qأَن Qُه َ# ُب�د� Qِ�َن
أَْعَط�اهُ اْس�ماً َف�ْوَق ُك�لj اْس�ٍم لَِك�ْي َتْجُث�َو ِباْس�ِم وَ "، "ُنْظَھُر أََماَم ُكْرِسيj اْلَمِسيحِ 
��ْن ِف�� Qَماِء َوَم��ْن َعلَ��ى َيُس��وَع ُك��ل[ ُرْكَب��ٍة ِمم�� Qِض ا�رْ َوَم��ْن َتْح��َت  ِض ا�رْ ي الس 

س�تجثو  )٨"(َوَيْعَت�ِرَف ُك�ل[ لَِس�اٍن أَنQ َيُس�وَع اْلَمِس�يَح ُھ�َو َر̂ب لَِمْج�ِد Hِ اaْبِ 
  .يوماً ما أمامه فلماذا # تجثو اaن

  إننا نقدم لك البشارة المفرحة عن محبته التي جعلته يضع نفسه 
____________  

  ٢٠-١٨:٢٨م���ت ) ٤(  ٧:١رؤي���ا يوحن���ا ) ٣(  ١١:١اعم���ال ) ٢(  ٣:١٤يوحن���ا ) ١(
-٩:٢فيلب��ي ) ٨(  ١٠:٥كورنث��وس  ٢) ٧(  ٤٦-٣١:٢٥م��ت ) ٦(  ١٢:٨يوحن��ا ) ٥(

١١  



 ٤٨٦

ھو اaن يقدم لك مجانا و .تIميذه )١(�جلك أنت الذي لم تؤمن به كما آمن 
والنعم�ة لتخدم�ه تع�الى بحي�اة الخIص والثق�ة بمغف�رة H لخطايان�ا  )٢(ھبة

ف�ي حض�رة H ف�ي  )٣(جديدة وأخيراً يعطي لك مكاناً في المنازل السماوية
  ).٤(نجسالسماويات التي # يدخلھا 

صل أيھا ا�خ أن يھ�ديك H وأن يرش�دك إل�ى حك�م ع�ادل ف�ي ھ�ذا 
وبذلك تكون في جانب H في الحرب بين  .ا�مر المھم قبل أن يفوت الوقت

). ٥(ل�ذي ھ�و الطري�ق والح�ق والحي�اةاوتجد الحق ف�ي ذاك  .ق والباطلالح
وإن سرت ھنا يومياً مع H وقبلت في قلبك ذلك السIم الذي # يمكن للعالم 

حد وأعتقت من خوف الموت وجھنم يمكنك أن تنظر بفرح إلى �أن يعطيه 
القوي�ة إكلي�ل  قيامة مجيدة وعندما يأتي ثانية ليدين العالم بالبر تن�ال م�ن ي�ده

  .الحياة ا�بدية
____________  

  ٢٧:٢١رؤيا ) ٤(  ٣:١٤يوحنا ) ٣(  ٢٣:٦رومية ) ٢(  ٣:١٥كورنثوس  ١)  ١(
 ٦:١٤يوحنا ) ٥(


