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بسم  Dالھادي
صFFه بالعقFFل ،أشFFرف المواھFFب وأسFFماھا،
الحمد  Lالذي ميَّز اإلنسان بال ُّنطق والبيان ،وخ َّ
صل إلى معرفة الرحمن الرحيم ،ويھتدي إلى المنھج القFFويم ،فيتمتFFع
وأج ّل ال ِّنعم وأسناھا ،وبه يتو َّ
في اآلخرة بفردوس النعيم ،ويحظى بالسعادة الجليلFFة والFFنعم الجزيلFFة .قFFال  )) :Dأعُ F
Fددت لعبFFادي
الصFFالحين مFFا ال عFFين رأت ،وال أذن سFFمعت ،وال خطFFر علFFى قلFFب بشFFر ((  .فFFاللّھم اجعلنFFا مFFن
وھبْنFFا مFFن لFFدنك عقFFوالً سFFليمة وأفكFFاراً مسFFتقيمة تو ِّ
صFFلنا إلFFى الحFFق والحيFFاة،
عبFFادك المختFFارينَ ،
لنفوز بنعيم الخلد والنجاة ،فقد مددنا إليك يد االستعانة وبخعنا إليك باالستكانة ،وأنFFت نِعFFم المFFولى
ونِعم المعين.
ال يخفى على ذوي األلباب المشھورين بFFالتحقيق ،أنّ جمFFال األجسFFام ال َّسFFماو ّية العجيFFب،
ونظام الكائنات األرضية الغريFFب ،وترتيFFب الموجFFودات علFFى مFFا نFFراه مFFن اإلتقFFان واإلحكFFام ،لFFم
ت من العدم إلى الوجود بدون سبب وعلَّة ،بل بالعكس ،فقد أوجدته يFFد المFFولى ،سFFبب األسFFباب
يأ ِ
وواجب الوجود ،البارئ القدير ،سبحانه .فعلى القياس نفسه نقول إنّ كّ Fل شFFي ٍء ،سFFواء كFFان فعFالً
أو قوالً أو فكراً ،ال ب ّد أن يكون له سبب خاص؛ ال يمكن أن يحصل بدونه .فال َّبد لألثر من ِّ
مؤثر
وللمعلول من عِ لَّة والمسبِّب من سبب .وبما أ ّنه توجد في ھذه ال ّدنيا مذاھب شFFتى وأديFFان متنوعFFة
مختلفة ،فمن الواضح أ ّنه البد أن يكون لك ِّل دين فFFي ھFFذه األديFFان )حقيق ّيFا ً كFFان أو كاذبFاً( مصFFدر
صدر منه ،كFFالمجرى الFFذي يصFFدر مFFن الينبFFوع .وبمFFا أن كثيFFرين مFFن البشFFر اعتقFFدوا بھFFذا الFFدين
وجعلوه أساس رجائھم ومنتھى غFFايتھم ،رأيFFت أن أضFFع الصFFفحات ال ّتاليFFة ،مسFFتعينا ً بقFFوة  DفFFي
البحFFث بد َّقFFة فFFي مصFFادر اإلِسْ FFالم ،ألن اليھFFود والمسFFيحين لFFم يقبلFFوه ،بFFل قFFالوا إ ّنھFFم بعFFد البحFFث
والتدقيق لم يجدوا بيِّنات إلھية ،وأدلة قويFFة تؤيFFد صFFدقه .أمFFا المسFFلمون فكثيFFرون مFFنھم يتم َّسFFكون
بدينھم أل ّنھم وجدوا آبا َءھم وأجدادھم عليه ،فاعتنقوه بدون بحث .كما أنّ بعضھم رفضوه سFFراً أو
جھراً ألنھم لم يجدوا من يستطيع أن يبرھن لھم صدق ما ورثوه عن آبائھم ،ولم يقنعھم أحٌ Fد بأ ّنFه
الدين الحق الوحيد.
وقد ألَّف بعض علماء المسلمين كتبا ً مثل )) ميزان الموازين (( و )) حسام الش??يعة (( ومFFا
ترو غليل المف ّكر العاقل ،ألن أدلتھا ال تزيFFل الشFFبھات وال تFFدرأ المشFFاكل مFFن
شاكلھما ،ولكنھا لم ِ
عقFFل الباحFFث عFFن الحFFق .لقFFد أظھFFر مؤلفFFو الكتFFب الدفاع ّيFة عFFن اإلِسْ FFالم غيFFرة عظيمFFة فFFي تأييFFد
ديانتھم ،وبذلوا الجھد ليدحضوا اعتراضات مFFن طعنFFوا فFFي أدلتFFه ،ولكFFن معلومFFاتھم لFFم تكFFن قFFدر
غيرتھم المحمودة.
ُ
رأيت أن أبحث وأد ِّقق في أركان اإلِسْ الم وأساساته ومصادره مستعينا ً با LسFFبحانه.
لھذا
ومع اعترافي بالعجز والتقصير ،فقد بذلت الجھد المستطاع فFFي البحFFث والتحقيFFق ،وأتيFFت بنتيجFFة
تحقيقFFاتي فFFي ھFFذا الكتFFاب ليتأمFFل فيھFFا القFFارئ ،راجي Fا ً أن يسFFتفيد منFFه كFFل مFFن طالعFFه باالنتبFFاه
-٤-

والتروي ،فيتأكد من معرفة مصادر اإلِسْ الم وأصل ھذا النھر العظيم الذي فاضت مياھه في كثير
من اآلفاق.
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مصادر اإلسالم حسب العلماء المسلمين
اإلسْ FFالمية
قال علماء اإلِسْ الم إن  Dأنزل دينھم بأجمعه على م َُح َّم ٍد ،فجعلوا بنيان الديانة ِ
نبوة م َُحمَّد ،ورسFFالته عFFدواً كFFافراً ،ألنھFFم يFFرون
وأساسھا على حقيقة رسالته ،واعتبروا من أنكر َّ
ُ
أن إنكار ذلك يعني استئصال ديانتھم .وقرروا أن أركان الدين الصحيح أربعة ،ھي (١) :القرْ آن،
و) (٢الحديث ،و) (٣اإلجماع ،و) (٤القياس .وال لزوم للكالم عن الركنين الثالث والرابع ،ألنھما
لن يتناقضا مع ال ُقرْ آن واألحاديث.
ومن المؤسف أن المسلمين لم يتفقوا على األحاديث الصحيحة ،فاألحاديFFث التFFي يعتبرھFFا
أھل ال ُّسنة صحيحة تختلف عن األحاديث التي يتم َّسFFك بھFFا الشFFيعة والوھFFابيون .ومFFن المعلFFوم أن
األحاديث المعتبرة عند الشيعة ھي الFFواردة فFFي كتFFب )) (١) :الك??افي (( ألبFFي جعفFFر مُحَ َّمFFد )٣٢٩
ھـ( ،و) )) (٢من ال يستحضره الفقي??ه (( للشFFيخ علFFي ) ٣٨١ھFFـ( ،و) )) (٣االستبص??ار (( للمؤلFFف
ذاتFFه ،و) )) (٤نھ??ج البالغ??ة (( للسFFيد الرضFى ) ٤٠٦ھFFـ( .لكFFن أھFFل ال ُّسFFنة لFFم يعتمFFدوا علFFى ھFFذه
الكتب ،بل اعتمدوا على ستة كتب أخرى وھي )) (١) :الموطأ (( ألنس بن مالك ) )) (٢صحيح ((
سنن (( أبي داود سليمان ) )) (٥الج??امع (( للترمFFذي ))) (٦
البخاري ) )) (٣صحيح (( مسلم )ُ )) (٤
السنن (( لمُحَ مَّد بن يزيFFد بFFن ماجFFة القزوينFFي .ولكFFن علمFFاء اإلِسْ FFالم أجمعFFوا علFFى أن ال ُقFFرْ آن ھFFو
الوحي المتلو ،واألحاديث ھي الوحي غير المتلو .ومن القواعد المقررة أنه إذا خالف الحديث آية
من آيات ال ُقرْ آن ،وجب رفض الحديث ،ألنھم يعتبرون ال ُقرْ آن كFFالم  .DغيFFر أن فائFFدة األحاديFFث
ھي بيان غوامض ال ُقرْ آن وتوضيح ما أُشكل والتبس منه .مثالً ورد في سورة اإلسFFراء )(١ :١٧
ص??ى   .فيلFFزم لفھFFم ھFFذه
س ْب َحانَ ا َّلذِي أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً؛ ِّمنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِ َلى ا ْل َم ْس? ِج ِد األَ ْق َ
 ُ
اآليFFة مراجعFFة األحاديFFث ،فھFFي توضFFح معنFFى المعFFراج وتشFFرحه كمFFا ھFFو معFFروف عنFFد علمFFاء
اإلِسْ FFالم .وكFFذلك لFFوال الحFFديث مFFا فھFFم أح ٌ Fد معنFFى )) ق ((  ١.فاألحاديFFث ھFFي التFFي أوضFFحت أن
الحFFرف )) ق (( اسFFم جبFFل .ولھFFذا عزمنFFا ،طلبFا ً لالختصFFار ،علFFى أالَّ نFFورد فFFي ھFFذا الكتFFاب شFFيئا ً
يختصُّ بمصادر اإلِسْ الم من عقيدة إِسْ المية أو تعليم ،إال ما كان له أصل وأساس في ال ُقرْ آن ذاته،
ويكون قد ورد له تفسير وشرح في األحاديث المشھورة المتواترة بين كل المسلمين ،سواء كFFانوا
من أھل السنة أو الشيعة ،ألننا نريد أن تع َّم فوائد كتابنا ھذا بين كل المسلمين ،وأن نسFھِّل تداولFFه
بين أھل السنة وأھل الشيعة.
وقد اتفق علماء اإلِسْ الم على أن ال ُقFFرْ آن ھFFو كFFالم  ،DكتبFFه سFFبحانه فFFي اللFFوح المحفFFوظ
قبل العالمين .ومع أنه حصلت في خالفة المأمون وبعد خالفتFFه مشFFاحنات حاميFFة بخصFFوص ِقFFدَم
ال ُقرْ آن ـ ممFFا ال لFFزوم إلFFى ذكFFره ھنFFا ـ إال أن المسFFلمين أجمعFFوا علFFى أن ال ُقFFرْ آن لFFيس مFFن تFFأليفٍ
بشري ،بل قد أنزله  Dكله على مُحَ مَّد بواسطة جبريل .وقال ابن خلدون تأييداً لھذا )) :إنَّ ال ُقرْ آن
نFFزل بلغFFة العFFرب علFFى أسFFاليب بالغFFتھم ،وكFFانوا كلّھFFم يفھمونFFه ويعلمFFون معانيFFه مFFن مفرداتFFه
وتراكيبه ،وكان ينزل جُمالً جمالً ،وآيات آيات ،لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسFFب الوقFFائع،
 ١وھو اسم السورة رقم  ٥٠في ال ُقرْ آن.
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ومنھا ما ھو في العقائد اإليمان ّية ،ومنھا ما ھـو في أحكام الجوارح (( ١.وقال أيضاً )) :ويدلُّك ھFFذا
كله على أنّ ال ُقFFرْ آن بFFين الكتFFب اإللھيFFة إنمFFا تلقFFاه نبيُّنFFا صFFلوات  DوسFFالمه عليFFه متلFFوّ اً كمFFا ھFFو
بكلماته وتراكيبه ،بخالف التوراة واإلنجيل ،وغيرھما من الكتب السَّماو ّية ،فFFإن األنبيFFاء يتلقونھFFا
في حال الوحي معاني ،ويعبّرون عنھFFا بعFFد رجFFوعھم إلFFى الحالFFة البشFFرية بكالمھFFم المعتFFاد لھFFم،
٢
ولذلك لم يكن فيھا إعجاز((.
وقـد اعتمد علماء اإلِسْ الم في اعتقFFادھم بFFأن ال ُقFFرْ آن أنزلFFه  DفFFي آيFـات قرآنيFFة ،مثFFل :
َ T
ش ِھي ٌد ِب ْينِي َو َب ْي َن ُك ْمَ ،وأُوح َِي إِ َل َّي ھ ََذا ال ُق ْرآن ألُنذ َِر ُكم ِب? ِه  ٣.فمFFن ھFFذا ي َّتضFFح أن ال ُقFFرْ آن
قـ ُ ِلِ ّ :
ً
يقول إ ّنه ليس تصنيف م َُحمَّد ،وليس مجموعا ً من تأليف البشر ،بل ھو كالم  Dتماما ً
وكلية ،نزل
على م َُح َّم ٍد من السَّماء في ليلة القدر  إِنـَّا أَ َ
نز ْل َناهُ فِي َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر  ٤.فإذا قبلنا ھذا الشرح والبيان
وجب االعتراف بأنّ مصدر ال ُقرْ آن الوحيد وأصل الدين اإلِسْ المي ھو  Dرب العالمين ،وليس له
مصدر خالف ذلك .فإذا أمكن بالبحث والتحقيق إقامة الدليل أن أكثر ال ُقرْ آن وأغلب عقائده أُخذت
من األديان األخرى ،ومن الكتب التي كانت موجودة في أيام م َُحمَّد وال تزال موجودة حتى اآلن،
ينھار أساس اإلِسْ الم .وبما أن بعض المعترضين أ َّكدوا أنه في استطاعتھم إقامة األدلة والبراھين
على ذلك ،وجب على ك َّل باحث عFFن الحFFق ،وعلFFى كFFل مسFFلم حقيقFFي أن يبحFFث فFFي ھFFذه القضFFية
الھامة ،ليعرف :ھل قول المعترضين صدق أم كFFذب؟ ألنFFه إذا اسFFتطاع دحFFض اعتراضFFھم أثبFFت
صِ دق دين اإلِسْ الم وأنه من عنFFد  .DولھFFذا السFFبب عزمنFFا علFFى البحFFث فFFي االعتراضFFات ،وفFFي
تحقيFFق دعFFاوي مFFن ذھFFب إلFFى أن كثيFFراً مFن تعFFاليم ال ُقFFرْ آن وعقائFFد اإلِسْ FFالم مFFأخوذ ومقتFFبس مFFن
األديان األخرى ،ومن الكتب السابقة على ال ُقرْ آن.

\
 ١ابن خلدون ج  ،٢ص .٣٩١
 ٢ابن خلدون ج  ،١ص  ١٧١و.١٧٢
 ٣سورة األنعام.١٩ /٦ :
 ٤سورة القدر.١ /٩٧ :
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تأثيرات عرب الجاھل ّية
قال المعترضون إ ّنه بما أن م َُحمَّداً كان قد عزم على إنقFFاذ العFFرب وتحريFFرھم مFFن عبFFادة
األصFFنام وھFFدايتھم إلFFى عبFFادة  ،Dوب ّم Fا أ ّن Fه كFFان يعFFرف أ ّنھFFم كFFانوا فFFي زمFFن إبFFراھيم مFFؤمنين
بوحدانية  ،Dوبما أنھم حافظوا علFFى كثيFFر مFFن العFFادات والفFFروض بطريFFق التFFوارث عFFن آبFFائھم
ُلزمھم أن يتركوھFFا كلھFFا ،بFFل بFFذل الجھFFد فFFي إصFFالح ديFFانتھم ،وإبقFFاء كFFل عFFادة
األتقياء ،فإنه لم ي ِ
َ
سنُ دِي ًن??ا ِّم َّم??نْ أَ ْس? َل َم َو ْج َھ? ُه َ ،Wو ُھ? َ?و ُم ْحسِ ??نٌ ،
ح
أ
م
و

:
فقال
ومناسبة.
موافقة
قديمة رأى أنھا
نْ
ْ َ
َ َ
١
ص??دَ قَ ّ
ّ
َ ،ُTف??ا َّت ِب ُعو ْا ِم َّل??ةَ
وا َّت َب َع ِم َّل? َ?ة إِ ْب? َ?راھِي َم َحنِي ًف??اَ ،وا َّت َخ? َ?ذ  ُTإِ ْب? َ?راھِي َم َخلِ??يالً  ،وقFFالُ  :ق?لَْ :
٢
إِ ْب َراھِي َم َحنِي ًفاَ ،و َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ِيم،
ش ِركِينَ  ،وقالُ  :قلْ٣:إِ َّننِي ھَدَ انِي َر ِّب??ي إِ َل??ى صِ ? َ?راطٍ ُّم ْس? َتق ٍ
دِي ًنا ِق َي ًما؛ ِّم َّل َة إِ ْب َراھِي َم َحنِي ًفاَ ،و َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ  .وبما أن مُحَ مَّداً ظن أنّ العرب حافظوا
من عصر إبراھيم على جميع عاداتھم وفروضFFھم ،مFFا عFFدا عبFFادة األصFFنام والشِ FFرك ووأد البنFFات
واألطفال وما شاكل ذلك من العادات الكريھة ،أبقى كثيراً من ھذه العادات الدينية واألخالقية فFFي
ديانته وحافظ عليھا.
ومعروفٌ أن بعض قبائل جنوب بالد العرب وشرقيھا اختلطFFوا مFFع نسFFل حFFام بFFن نFFوح،
وقال ابن ھشام والطبري وغيرھما ،إن كثيرين من سكان جھFFات بFFالد العFFرب الشFFمالية والغربيFFة
تناسلوا من سام بن نوح ،وبعضھم تناسل من قحطان )يقطان( ،وبعضھم تناسل من أوالد قطورة
ـ زوجة إبراھيم الثانية ،وتناسل البعض اآلخر )ومنھم قبيلة قريش( من إسماعيل بن إبراھيم .وال
ينكر أح ٌد أنَّ جميع القبائل التي تناسلت من ذرية سام كانوا يؤمنون بوحدانية  .Dولكن مع مرور
العصFFور أخFFذوا الشFFرك وعبFFادة األصFFنام مFFن القبائFFل ال ّس Fورية وسFFكان الجھFFات المجFFاورة لھFFم،
وأفسدوا ديانة أسالفھم ،وفسدوا ھم أنفسھم .ومFFع ذلFFك ،لمFFا نسFFيت جميFFع األمFFم األخFFرى )مFFا عFFدا
اليھود( وحدانية  ،Dكان سFFكان الجھFFات ال ّ
شFمال ّية والغرب ّيFة مFFن شFFبه الجزيFFرة العربيFFة متمسFFكين
بالوحدانية تمسFFكا ً راسFFخاً .واألرجFFح أنّ دخFFول عبFFادة الشFFمس والقمFFر والكواكFFب بFFين سFكان تلFFك
الجھFFات بFFدأ فFFي عصFFر أيFFوب ٤.وقFFال ھيFFرودوت ،أشFFھر مFFؤرخي اليونFFان )نحFFو  ٤٠٠ق م( إنَّ
العرب سـكان تلك الجھـات كانـوا يعبدون معبودين فقط ،ھمFـا )) أُرُ تFFال (( و)) أإلالت ((  ٥.وقصFFد
ھيFFرودوت بFFالمعبود )) أُرُ تFFال ((  ، DفFFإن ھFFذا ھFFو اسFFمه الحقيقFFي .ومFFع أن ھيFFرودوت زار بFFالد
العرب ،إال أنه كان أجنبياً ،فلم يتيسَّر له ضبط ھذا االسم ،فحرَّ فه لجھله باللغFFة العربيFFة وتھجئتھFFا
والنطق بھا .ومن األدلة القوية الدالة على أن ھذه التسمية )أي  (Dكانت مشFFھورة ومنتشFFرة بFFين
العرب قبل زمن م َُح َّم ٍد ،أنه كثيراً ما ُذكر اسم  Dفي سبع معلَّقات العFFرب )وھFFي تFFأليف مشFFاھير
صه:
شعراء العرب قبل مولد م َُح َّم ٍد ،أو على األق ِّل قبل بعثته( فقد ورد في ديوان النابغة ما ن ّ
شيمة َل ْم يُعطھا ّ
ٌ
َ ُTغيرَ ُھ ْم،
َلھُم

عوازب
من الجو ِد  ،و األحال ُم غيرُ
ِ
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اإللـ ُه و دينھ ْم
مَحَ لـَّ َتھُم ذات ِ

ب
قوي ٌم فمـا َيرْ جـ ُونَ غيرَ العَوا ِق ِ

وأيضاً:
 Tأَ َ
اك ُسـور ًة
عط َ
ألم َتـ َر أَنَّ َّ َ
ك َكوا ُكبٌ ،
ك شمسٌ  ،و ال َملو ُ
فإِ َّن َ

ترى ُك َّل َم ْلكٍ  ،دونھا َ ،ي َت َذ َبذبُ
إِذا َط َل َع ْ
ت لـم َيب ُد مِنھنَّ كوكبُ

وأيضاً:
ُ Tخلدَ هُ ،
و َنحنُ َلـدَ يه ،نسـ ِ
أل َّ َ
َو َنحن ُن َرجَّ ى ُ
الخلدَ إِنْ فاز قِدحنا ،

ض َعا ِمـ َرا
َيرُ َّد لنـا مُلكا ً ولألَرْ ِ
ت إنْ جا َء قامِراً
و َن َر َھب ق ِْد َح المو ِ

وقال لبيد في ديوانه:
بالحصى
الضوار ِ
ب َ
مرُك ما تدري َ
َل َع َ

الطير ما َّ
رات َّ
ج ُ
 ُ Tصا ِن ُع
َوال زا ِ
ِ

وقFFد كانFFت الكعبFFة مFFن قFFديم األيFFام أقFFدس مسFFجد عنFFد جميFFع قبائFFل العFFرب .قFFال ثيFFودور
الصقلي ،أحد مؤرخي اليونان )نحو  ٦٠ق م( إن العFFرب كFFانوا يعتبFFرون الكعبFFة فFFي ذلFFك الوقFFت
مسجداً مقدسFا ً ١.وكFFان يطلFFق علFFى ھFFذا المقFFدس )) بيFFت  . (( DويُسFFتدل مFFن دخFFول أداة التعريFFف
على لفظ الجاللة أن العرب لم ينسوا عقيدة وحدانية  ، Dوأنه كان عنFFدھم كثيFFر مFFن المعبFFودات،
حتى أطلق عليھم ال ُقرْ آن بسFFببھا اسFFم )) المشFFركين (( ألنھFFم أشFFركوا مFFع  DغيFFره مFFن المعبFFودات
وعبFFدوھا ،وظنFFوا أ ّنھFFا شFFريكة معFFه فFFي اإلكFFرام والعبFFادة .ولكFFنھم كFFانوا يقولFFون ال نعبFFد ھFFذه
المعبودات الثانوية كما نعبد  Dالحي )الذي ھو  (Dبل بالعكس إ ّنا نعتبرھم شFFفعاء ،ولنFFا الرجFFاء
أنْ نستميل بشفاعتھم  Dالحقيقي إلجابة طلباتنا .وقال الشھرسFFتاني )) :إنّ العFFرب كFFانوا يقولFFون:
الشفيع والوسيلة م ّنا إلى  Dتعالى ھم األصنام المنصوبة ،فيعبدون األصFFنام التFFي ھFFي الوسFFائل ((
 ٢.ومن األدلـة على أن ع َبدة األصنـام كانـوا يعتقدون بھـذا ،ما ورد في كتـاب )) المواھب اللدنية
((  )) :قدِم نفرٌ من مھاجري الحبشة حFFين قFFرأ م َُح َّمFFد  َوال? َّن ْج ِم إِ َذا َھ? َ?وى   ٣حتFFى بلFFغ  أَ َف? َ?رأَ ْي ُت ُم
ال ?الَّتَ َوا ْل ُع? َّ?زىَ ،و َم َن??ا َة ال َّثالِ َث? َ?ة األ ُ ْخ? َ?رى   ٤ألقFFى الشFFيطان فFFي أمنيتFFه )أي فFFي تالوتFFه( )) تل??ك
الغرانيق ال ُعلى ،وإن شفاعتھنَّ ل ُترتجي (( ؛ فلما ختم السورة سجد )ص( وسجد معFFه المشFFركون
لتوھُّمھم أنه ذكر آلھتھم بخير .وفشى ذلك بالناس وأظھره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة ،و َمن
بھا مِن المسلمين :عثمان بن مظعFFون وأصFFحابه ،وتحFFدثوا أنَّ أھFFل مكFFة قFFد أسFFلموا كلھFFم وصFFلوا
معه )ص( وقد أمِن المسلمون بمكة ،فأقبلوا سِ راعا ً من الحبشة (( .
ّ
والطبFري وكثيFFرون غيFFرھم مFFن مFFؤرخي اإلِسْ FFالم ھFFذه
وذكFFر ابFFن إسFFحق ،وابFFن ھشFFام،
الحكاية أيضاً ،وأيدھا يحيى ،وجالل الدين ،والبيضاوي في تفاسيرھم لسورة الحFFج ) (٥٢ /٢٢
نس? ُخ َّ
ول َوالَ َن ِب ٍّي إِالَّ إِ َذا َت َم َّنى ،أَ ْل َق??ى ال َّ
َ ُTم??ا
ش? ْي َطانُ ِف??ي أُ ْم ِن َّي ِت? ِه َف َي َ
َو َما أَ ْر َس ْل َنا مِن َق ْبلِ َك مِن َّر ُ
س ٍ
ُي ْلقِي ال َّ
ش ْي َطانُ   .وقال الشھرستاني بخصوص مذاھب قدماء العرب وعاداتھم:
 ١تاريخ ثيودور الصقلي كتاب .٣
 ٢الملل والنحل ،ص .١٠٩
 ٣سورة النجم.١ /٥٣ :
 ٤سورة النجم ١٩ /٥٣ :و.٢٠

-٩-

)) والعFFرب الجاھليFFة أصFFناف :فصFFنفٌ أنكFFروا الخFFالق والبعFFث ،وقFFالوا بFFالطبع
المحيFFي والFFدھر المفنFFي ،كمFFا أخبFFر عFFنھم التنزيFFل .وقFFالوا :مFFا ھFFي إال حياتنFـا
الFFدنيا نمFFوت ونحيFFا .وقولFFهَ  :و َم??ا ُي ْھلِ ُك َن??ا إِالَّ ال??دَّ ھْ ُر   ١.وصِ FFنفٌ اعترفFFوا
بالخالق وأنكFFروا البعFFث ،وھFFم الFFذين أخبFFر  DعFFنھم بقولFFه  :أَ َف َع ِيي َن??ا ِب??ا ْل َخ ْل ِق
?ق َجدِي? ٍد   ٢.وصFFنفٌ عبFFدوا األصFFنام وكانFFت
س ِّم??نْ َخ ْل? ٍ
األ َّو ِل؛ َبلْ ُھ ْم فِي َل? ْب ٍ
أصنامھم مختصة بالقبائل ،فكان وُ ٌّد لكلب ،وھو بدومة الجندل ،وسُواع لھذيل،
ويغوث ل َم ْذ َحج ولقبائل من الFFيمن ،ونسFFر لFFذي الكFFالع بFFأرض حميFFر ،و َيعFFوق
لھمذان ،والالّت لثقيف بالطائف ،وال ُعFَّ Fزى لقFFريش وبنFFي كنانFFة ،ومنFFاة لFFألوس
والخزرج ،و ُھ َبل أعظم أصنامھم .وكان ھُبل على ظھFFر الكعبFFة ،وكFFان أسFFاف
ونائلة على الصَّ فا والمروة .وكان منھم من يميل إلى اليھود ،ومFFنھم مFFن يميFFل
صابئة ،ويعتقد في أنواء المنFFازل اعتقFFاد
إلى ال ّنصران ّية ،ومنھم من يميل إلى ال ّ
المنجِّ مين فFFي الكواكFFب حتFFى ال يتحFFرك إال بنFFوء مFFن األنFFواء ،ويقFFول أمطرنFFا
بنوء كذا .وكان منھم من يعبد المالئكة ،ومنھم من يعبد الجن .وكانت علFFومھم
صFديق
علم األنساب ،واألنواء ،وال ّتواريخ ،وتفسير األحالم ،وكان ألبي بكر ال ّ
فيھا ي ٌد طولى (( .
)) وكانت الجاھلية تفعل أشFFياء جFFاءت شFFريعة اإلِسْ FFالم بھFFا ،فكFFانوا ال ينكحFFون
األمھات والبنات .وكان أقبح شيء عندھم الجمع بين األخت ْين ،وكFFانوا يعيبFFون
المتFFFFزوّ ج بFFFFامرأة أبيFFFFه ويسFFFFمونه )) الضFFFFيزن ((  .وكFFFFانوا يحجّ FFFFون البيFFFFت،
ويعتمرون ،ويحرمون ،ويطوفون ،ويسعون ،ويقفون المواقف كلھا ،ويرمFFون
الجمار .وكFFانوا يكبسFون فFFي كِّ Fل ثالثFFة أعFFوام شFFھراً .ويغتسFFلون مFFن الجنابFFة.
وكFFانوا يFFداومون علFFى المضمضFFة ،واالستنشFFاق ،وفFFرق الFFرأس ،والسFFواك،
واالسFFتنجاء ،وتقلFFيم األظFFافر ،ونتFFف اإلبFFط ،وحلFFق العانFFة ،والختFFان ،وكFFانوا
٣
يقطعون يد السارق اليمنى (( .
قFFال ابFFن إسFFحاق ،وابFFFن ھشFFام إن ذريFFة إسFFFماعيل كFFانوا أوالً يعبFFدون  DالواحFFFد ،وال
يشركون معه أحداً ،ثم سقطوا في عبادة األصنام .ومع ذلFFك فقFFد حFFافظوا علFFى كثيFFر مFFن العFFادات
والفروض التي كانت فFFي أيFFام إبFFراھيم ،فلFFم ينسFFوا أنّ  DكFFان أرفFFع مFFن معبFFوداتھم ،بFFل أ ّنFه ھFFو
الحاكم والمتسلط عليھا جميعاًُ .
وذكر في سيرة الرسول:
)) َخ َلFFف ُ
الخلُFFوف ،و َن َسFFوُ ا مFFا كFFانوا عليFFه ،واسFFتبدلوا بFFدين إبFFراھيم وإسFFمعيل
غيره ،فعبدوا األوثان وصاروا إلى ما كانت عليه األمم َقْ Fب َلھم مFFن الضFFالالت،
َ
و فFFيھم علFFى ذلFFك بقايFFا مFFن عھFFد إبFFراھيم يتم َّسFFكون بھFFا ،مFFن تعظFFيم البيFFت،
وھFFدَى ال ُبFFدن،
والطواف به ،والح ّج والعمرة ،والوقوف على عرفFFة والمزدلفFFة َ
واإلھالل بالح ّج والعُمرة ،مع إدخالھم فيه مFFا لFFيس منFFه .فكانFFت كنانFFة وقFFريش
لك ،إال شريك ھو لك ،تملكه
إذا أھلـُّوا قالواَ )) :لبيَّك اللّھم لبيَّكَ ،لبيَّك ال شريك َ
وما َم َلك ((  .فيوحدّنه بالتلبية ،ثم ي ْ
ُدخلون معه أصنامَھم ،ويجعلون م ِْل َكھFFا بيFFده
(( .
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وذكر في ال ُقرْ آن قوله  :إِنَّ َر َّب ُك ُم ّ
َ
الس َم َاوا ِ
?امُ ،ث? َّم
ت َواألَ ْر َ
 ،ُTا َّلذِي َخ َلقَ َّ
ض ِفي سِ َّت ِة أ َّي? ٍ
ّ
َ
اع ُب?دُوهُ أ َف?الَ
ش ُي??دَ ِّب ُر األَ ْم? َ?ر؛ َم??ا ِم??ن َ
ِيع إِالَّ ِم??ن َب ْع? ِد إِ ْذ ِن? ِهَ .ذ ِل ُك? ُم َ ُTر ُّب ُك? ْم َف ْ
ْ
اس َت َوى َع َلى ١ا ْل َع ْر ِ
ش?ف ٍ
َت َذ َّك ُرونَ   .فالواضFFح مFFن ھFFذا أن العFFرب فFFي أيFFام الجاھليFFة كFFانوا يعبFFدون  DبشFFفاعة العFّ Fزى،
و ُمناة ،والFالّت ٢.وحينئFFذ يصFFدق علFFى العFFرب الFFوثنيين ال مسFFلمي ھFFذا الزمFFان قFFول ال ُقFFرْ آن إنھFFم
مشFFركون .فينFFتج مFFن ذلFFك أن سFFكان بFFالد العFFرب حFFافظوا علFFى عبFFادة  DإلFFى عصFFر م َُح َّمFFد،
واعترفFFوا بوحدانيتFFه .وبنFFا ًء علFFى ذلFFك يقFFول المعترضFFون إنّ م َُح َّمFFداً أخFFذ ھFFذه العقيFFدة مFFن قومFFه
وتعلمھا مFFن جFFدوده وأسFFالفه ،ويتضFFح مFFن اسFFم والFFده )) عبFFد  (( DواسFFم ابFFن أخيFFه )) عبيFFد (( D
الوارد فيھما لفظ الجاللة بFFأداة التعريFFف )وھFFي داللFFة علFFى الوحدانيFFة(  .إنّ ھFFذه العقيFFدة الشFFريفة
كانFFFت معروفFFFة قبFFFل بعثFFFة م َُح َّمFFFد ،وأن الديانFFFة اإلِسْ FFFالمية أخFFFذت عFFFادات الطFFFواف ،واإلھFFFالل،
واإلحرام ،وغيرھا كثيراً من ديانة ھذه القبائل القديمة.
وكان الختان من ھذه العـادات ،كما قال الشھرستاني .ويتضح من نبFFذة صFFغيرة تسFFمى
رسالة برنابا (( أن الختان لم يكن عند العرب فقط من قديم الزمان ،بل كان مرعيا ً عند أمم كثيرة
أيضFاً ،فFFإن مؤلFFف ھFFذه الرسFFالة )التFFي ُكتبFFت نحFFو سFFنة ٢٠٠م( قFFال )) :إن كFFل سFFوري وعربFFي،
وجميFFع كھنFFة األصFFنام يختتنFFون ((  .وكFFان الختFFان مرعيFا ً عنFFد قFFدماء المصFFريين أيضFاً .ومFFع أن
العرب كانوا يعبدون أصناما ً كثيرة في أيام م َُحمَّد ،حتى كان يوجد في الكعبة  ٣٦٠تمثاالً ،إال أن
ابن إسحق وابن ھشام قاال إن عمرو بن لحي ،وھذيل بن مدركة أتيFFا بعبFFادة األصFFنام مFFن سFFوريا
إلى مكة خمسFFة عشFFر جFFيالً قبFFل عصFFر مُحَ َّمFFد .وال يحتFFاج أحFFد إلFFى وحFFي وإلھFFام لمعرفFFة قباحFFة
وبطالن ھذه العادة المستحبَّة جداً عند العرب ،بحيFFث لFFم يFFتمكن مُحَ َّمFFد مFFن مFFنعھم عFFن مزاولتھFFا.
وھذا ھو سبب تقبيل الحجيج الحجر األسود إلى يومنا ھذا.
))

واضٌ FFFFح أن مصFFFFدر الديانFFFFة اإلِسْ FFFFالمية األول كFFFFان تلFFFFك الفFFFFروض الدينيFFFFة والعFFFFادات
واالعتقادات التي كانت متداولة وسائدة في أيFFام م َُح َّمFFد بFFين قبائFFل العFFرب ،والسFيما قFFريش  .ولFFم
أعرف جوابا ً يرد به المسلمون على أقوال المعترضين ھذه ،إال قولھم إن ھذه الفروض والعادات
أنزلھا  Dأوالً على إبراھيم ،ثFFم أمFFر م َُح َّمFFداً أن يبلغھFFا للنFFاس ثانيFFة ليتمسFFكوا بھFFا تمسFFكا ً راسFFخاً.
ولكن واض ٌح من أسفار موسى الخمسة أنّ االعتقاد بوحدانية  ،Dوفرض الختان كان مFFن أركFFان
ديانFFة إبFFراھيم ،إال أنFFه لFFم يFFرد فFFي التFFوراة واإلنجي Fل ذكFFر لمكFFة ،وال للكعبFFة ،وال للطFFواف ،وال
للحجر األسود ،وال لإلحرام .وال شك أن العادات المرتبطة والمتعلقة بھذه األشياء ھي اختراعات
عبدة األصنام ،وليس لھا أدنى ارتباط وال عالقة بدين إبراھيم.
وقال المعترضون إن بعض آيات ال ُقرْ آن مقتبسة من القصائد التي كانت منتشرة ومتداولة
بين قريش قبل بعثة م َُحمَّد .وأوردوا بعض قصائد منسوبة إلى امرئ القFFيس مطبوعFFة فFFي الكتFFب
باسمه تأييداً لقولھم .وال شك أنه ورد في ھذه القصFFائد بعFFض أبيFFات تشFFبه آيFFات ال ُقFFرْ آن ،بFFل ھFFي
عينھFFا ،أو تختلFFف عنھFFا فFFي كلمFFة أو كلمتFFين ،ولكنھFFا ال تختلFFف معھFFا فFFي المعنFFى مطلقFاً .وھFFاك
األبيات التي يوردھا المعترضون ،وقد أظھرنا العبارات التي اقتبسھا ال ُقرْ آن بخط أوضح:
السـ ُ
اعة وأن ّ
شـق ا ْل َق َم ُر
دَ َن ِ
ت َّ
FFFFFدَ◌ حُ FFFFFFرْ ُ
أَحْ FFFFFFـ َورَ قْ F
ت فFFFFFFي
أوصا ِف ِه
٣

زل صـادَ َقلبي و َن َفـرَ
عَ نْ َغ ٍ
َناعِسُ َّ
الطرْ فِ بعَ ْي َن ِي ُه حَ ـ َور◌َ

 ١سورة يونس.٣ /١٠ :
 ٢كما يطلب المسلمون في الوقت الحاضر غفران الخطايا من  Dعز وجل بشفاعة األولياء.
٣
سورة ال َق َم ِر.١ /٥٤ :
ُ
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مَرَ َيـ ْو ُم ْالعِي ِد في ِزينتـِ ِه
ھام مِنْ لِحـاظٍ فا ِتـكٍ
ِبسـ ٍ
اعةً
اب َع ِّني َسـ َ
َوإذا مـا غَ َ
كتب ا ْلحُسْ ـنُ على ِوجْ ن ِتـ ِه
َ
ُ
األقمار َيسْ ِري في الدّجى
عادَ ة
ِ
٤
بالضحى والليـل من ُطـ َّرته
ّ
ُ
قلت إِ ْذ َشـ ّق ا ْل ِعـذارُ َخـ َّدهُ
وله أيضاً:

أَ ْق َب َل ْ
والع ُ
ُشاق مِنْ َخ ْل ِف ِه
وجFFFFا َء يFFFFوم العيFFFFد فFFFFي
زينت ِه

َف َرمـاني َفتعـاطى َف َع َقـر
يم ا ْل ُم ْح َتظِ ـ ِر
َف َت َركنِي َك َھشِ ـ ِ
٣
َ
السـ ُ
اعة أدْ ھى َوأ َمـ ّر
َكان ِ
ت َّ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
ص َر
بسحيق المِسْ كِ َسطرا ُمخت َ
َ
ْ
ّ
َ
ْتَ
َف َرأي الليل َيس ْـري بـِالق َم ِر
فرق ُه ذا النور كم شيء َز َھ َر
اع ُة وا ْن َ
دَ َن ِ
شـقّ ا ْل َق َم ُر
السـ َ
ت َّ
١

٢

َكأ َّن ُھم مِنْ َحدَ ٍ
ب َي ْنسِ لُون

٥

لِ ِم ْث ِل ذا َف ْل َي ْعمل َ ا ْلعا ِملُون

٦

وقال المؤرخون إنه جرت العادة سابقا ً بين العFFرب أنFFه إذا نبFFغ بيFFنھم رجFFل فصFFيح بليFFغ،
وألف قصيدة بديعة غراء علَّقھا على الكعبة ،وأن ھذا ھو سبب تسمية )) المعلق??ات الس??بع (( بھFFذا
االسم ،ألنھا عُلِّقت على الكعبة .غير أن بعض المحققين الثقاة أنكروا أن ھFFذا ھFFو سFFبب التسFFمية.
إال أن ھذا قليل األھمية .وقال المفسر الشھير أبو جعفFFر أحمFFد بFFن إسFFماعيل النحFFاس )تFFوفي سFFنة
 ٣٣٨ھـ( في ھذا الصدد )) :اختلفوا فFFي جFFامع ھFFذه القصFFائد السFFبع ،وقيFFل إن أكثFFر العFFرب كFFانوا
يجتمعFFون بعكFFاظ ويتناشFFدون الشFFعر ،فFFإذا استحسFFن الملFFك قصFFيدة قFFال :علقوھFFا واثبتوھFFا فFFي
خزانتي .فأما قول من قال عُلِّقت على الكعبة ،فال يعرفه أحد من الرواة .وأصFFح مFFا قيFFل فFFي ھFFذا
إن حماداً الرّ اوية ،لما رأى ُزھد الناس في الشعر ،جمع ھذه السبع وحضَّھم عليھا ،وقال لھم :ھذه
ھFFي المشFFھورات .ف ُسFمِّيت )) القصFFائد المشFFھورة (( لھFFذا السFFبب .وقFFال السFFيوطي بFFالفكرة نفسFFھا،
وأضاف إليھا أن األشعار كانت ُتعلَّق على الكعبة.
ومن الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر أنه لما كانت فاطمة بنت م َُحمَّد تتلو آيFFة 
اع ُة َوان َ
ا ْق َت َر َب ِ
شقَّ ا ْل َق َم ُر   ٧سمعتھا بنت امرئ القFFيس ،فقالFFت لھFFا :ھFFذه قطعFFة مFFن قصFFائد
الس َ
ت َّ
أبي ،أخذھا أبوك وا ّدعFFى أن  DأنزلھFFا عليFFه .ومFFع أنFFه يمكFFن أن تكFFون ھFFذه الروايFFة كاذبFFة ،ألن
امرء القيس توفي سنة ) ٥٤٠م( ،ولم يولد م َُح َّمFFد إال فFFي سFFنة الفيFFل )أي سFFنة  ٥٧٠م( إال أنFFه ال
ينكر أن األبيات المذكورة واردة في )سورة القمر ١ /٥٤ :و ٢٧و٢٩؛ س??ورة الض??حى١ /٩٣ :
و٢؛ سورة األنبياء٩٦ /٢١ :؛ سورة الصافات ،(٦١ /٣٧ :مع اختالف طفيف فFFي اللفFFظ ولFFيس
في المعنى .مثالً ورد في ال ُقرْ آن )) اقتربت (( بينمFFا وردت فFFي القصFFيدة )) دنFFت ((  .فمFFن الواضFFح
وجود مشابھة بين ھذه األبيات وبين آيFFات ال ُقFFرْ آن .فFFإذا ثبFFت أنّ ھFFذه األبيFFات ھFFي المFFرئ القFFيس
ً
حقيقة ،فحينئذ يصعب على المسلم توضيح كيفية ورودھا في ال ُقرْ آن ،ألنه يتعذر على اإلنسان أن
ّ
يصدق أن أبيات وثني كانت مسطورة في اللوح المحفوظ قبل إنشاء العالم.
١
سورة ال َق َم ِر.٢٩ /٥٤ :
ُ
٢
سورة ال َق َم ِر.٣١ /٥٤ :
ُ
٣
سورة ال َق َم ِر.٤٦ /٥٤ :
ُ
٤
ض َحى.٢ ،١ /٩٣ :
سورة ال ُّ
ُ
٥
سورة األنبياءِ .٩٦ /٢١ :
ُ
٦
ت.٦١ /٣٧ :
الصافا ِ
سورةُ َّ
ُ
 ٧سورة القمر.١ /٥٤ :
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ُ
ولست أرى مخرجا ً لعلماء اإلِسْ الم مFFن ھFFذا اإلشFFكال إال أن يقيمFFوا الFFدليل علFFى أن امFFرء
القيس ھو الذي اقتبس ھذه اآليات من ال ُقرْ آن ،أو أنھا ليست من نظم امرئ القيس الذي توفي قبل
مولد م َُحمَّد بثالثين سنة .ولو أنه سيصعب علينا أن نصدق أن ناظم ھذه القصائد بلغ إلى ھذا الحد
مFFن التھتFFك واالسFFتخفاف والجFFراءة ،بعFFد تأسFFيس مملكFFة اإلِسْ FFالم حتFFى يقتFFبس آيFFا ٍ
ت مFFن ال ُقFFرْ آن
ويستعملھا بالكيفية المستعملة في ھذه القصائد!
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#+
تأثيرات الصابئين واليھود
لما شرع م َُحمَّد في ادعاء النبوة ،وبذل كل ما في وسعه إلبعاد قومه عFFن عبFFادة األصFFنام
ِ◌ كتFFابُ وحFFيٍّ إلھFFيٍّ يُعFFوِّ ل عليFFه جميFFع قبائFFل
وإرجFFاعھم إلFFى ديFFن إبFFراھيم ،لFFم يكFFن عنFFد العFFرب ِ
ً
العرب أو يتخذونه قانونا ً ودستوراً لھFFم .فكFFان يصFFعب جFFدا إصFFالح مFFا فسFFد واختFFل مFFن ديFFانتھم،
وكان رأب ھذا الصدع في غاية الصFFعوبة .ومFFع ذلFFك فقFFد كFFان بيFFنھم ثFFالث طوائFFف تتFFداول كتبFا ً
دين ّية ھي :الصابئون ،واليھود ،والنصارى ،لكِّ Fل طائفٍ Fة منھFFا نفFFوذ وشFFأن فFFي الديانFFة اإلِسْ FFالمية،
التي كانت في ذلك العصر شبيھة بطفل مولود حديثاً.
الصابئون:
لم َ
يبق أثرٌ لديانة الصابئين ،فقال أبو الفداء في كتابه )) المختصر في أخبار البشر ((:
)) ذكر أمة ال ّسFFريان ،والصFFابئين مFFن كتFFاب أبFFي عيسFFى المغربFFي قFFال :أمFFة
السريان ھي أقدم األمم .وكان كFFالم آدم وبنيFFه بالسFFريانيّ  ،وملFFتھم ھFFي ملFFة
صFFابئين .ويFFذكرون أ ّنھFFم أخFFذوا ديFFنھم عFFن شFFيث وإدريFFس .ولھFFم كتFFاب
ال ّ
يعزونFFه إلFFى شFFيث؛ ويسFFمونه صFFحف شFFيثُ ،يFFذكر فيFFه محاسFFن األخFFالق،
صFFب للغريFFب ،ومFFا شFFابه ذلFFك ويFFأمر بFFه.
صFFدق ،والشFFجاعة ،والتع ّ
مثFFل :ال ّ
صFFابئين عبFFادات ،منھFFا سFFبع صFFلوات؛
ويذكر الرذائل ،ويأمر باجتنابھا .ولل ّ
منھنَّ خمس توافق صلوات المسلمين ،والسّادسة صFFالة الضFFحى ،وال ّسFFابعة
صFFالة يكFFون وقتھFFا تمFFام السّFFاعة السادسFFة مFFن الليFFل ،وصFFالتھم كصFFالة
صFFFلي بشFFFي ٍء مFFFن غيرھFFFا .ولھFFFم
المسFFFلمين مFFFن ال ّنيFFFة ،وأنْ ال يخلطھFFFا ال ُم ّ
ً
الصّلوات على الميت بال ركوع وال سFFجود .ويصFFومون ثالثFFين يومFا؛ وإنْ
نقFFص ال َّشFFھر الھاللFFي صFFاموا تسFFعة وعشFFرين يوم Fاً .وكFFانوا يراعFFون فFFي
صFFومھم الفطFFر والھFFالل؛ بحيFFث يكFFون الفطFFر وقFFد دخلFFت ال ّشFFمس الحمFFل.
ويصومون من ربع الليFل األخيFFر إلFFى غFFروب قFFرص ال ّشFFمس .ولھFFم أعيFFاد
عند نFFزول الكواكFFب الخمسFFة المتحيFFرة بيFFوت أشFFرافھا ،والخمسFFة المتحيFFرة
زحل ،والمشتري ،والمرّ يخ ،والزھرة ،وعطارد ،ويعظمون بيت مكة (( .
ص Fيام والصFFلوات الخمFFس
فيتضFFح مFFن ھFFذا أن المسFFلمين أخFFذوا مFFن قFFدماء الصFFابئين ال ّ
وغيرھا من الفرائض.
اليھود:
كFFان لليھFFود فFFي عصFFر مُحَ َّمFFد ،والسFFيما قبFFل الھجFFرة ،سFFطوة عظيمFFة فFFي بFFالد العFFرب،
وكانوا أيضا ً كثيري العدد .ومن أشد القبائل اليھودية بأسا ً وأعظمھا شأنا ً :بنو قريظة وبنو قينقFFاع
وبنو النضير .ولما اتضح أنھم مصممون على عدم االعتراف بنبوَّ ة م َُحمَّد ورسالته ،نشبت بيFFنھم
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وبين المسلمين معارك ،وبكل صعوبة ومشقة تم َّكن المسلمون مFFن أن يغلبFFوھم بقFFتلھم أو طFFردھم
من بالد العرب .ومFFع أن أولئFFك اليھFFود لFFم يكونFFوا مشFFھورين بالمعFFارف ،إال أنھFFم حFFافظوا بغايFFة
الحرص على كتب أنبيائھم ،مثل خمسة أسفار موسى ،ومزامير داود ،وغيرھا .ولھذا السبب قيل
عنھم ـ وعن النصارى أيضا ً ـ في ال ُقرْ آن إنھم )) أھل الكتاب ((  .ومع أن كثيرين مFFنھم لFFم يكونFFوا
يعرفون اللغة العبرية حق المعرفة ،إال أنھم نقلوا ـ كاليھود القاطنين في مصر وغيرھFFا ـ بطريFFق
التواتر كثيراً من القصص والروايات الموجودة في التلمود وغيره من الخرافات الباطلة .وكثيFFراً
مFFا كFFانوا يكررونھFFا ،مFFع أنFFه ال أصFFل لھFFا فFFي تFFوراتھم ،عوضFا ً عFFن ذكFFر تعFFاليم الFFوحي اإللھFFي
المدونFFة فFFي الكتFFب السَّ FFماو ّية .ومFFا ذلFFك إال لعFFدم فھمھFFم لشFFريعة موسFFى وسFFائر الكتFFب الربان ّيFة.
وكانت العرب في أيام الجاھلية يراعون مقام اليھود ،ألنھم كانوا متأكدين أنھم ذرية إبراھيم خليل
 ،Dوأنھم كانوا ال يزالون حفظة كلمة .D
فلما رأى م َُحمَّد أن عبادة األصنام ليست مناسبة ،بل مكروھة أمام  DالواحFFد ،ولمFFا كFFان
قد عزم على إرجاع قومه إلى دين إبراھيم الخليل ،فاألرجح أنه وجَّ ه أنظاره إلى اليھود لالستفادة
منھم .فاستفھم منھم عن عقائد دين إبراھيم وفرائضه .وإذا قارنا بين التعاليم واألخبار الواردة في
ال ُقرْ آن واألحاديث ،وبين التعFFاليم والقصFFص والحكايFFات التFFي كانFFت متداولFFة بFFين اليھFFود فFFي تلFFك
العصور يتضFFح لنFFا العالقFFة واالرتبFFاط والمشFFابھة العجيبFFة .ومFFا يؤيFFد أن م َُح َّمFFداً تعلFم مFFن اليھFFود
وأخذ عنھم ك َّل ما أمكنھم أن يفيدوه به عن دين إبراھيم ،ھFFو ورود آيFFات كثيFFرة فFFي ال ُقFFرْ آن نFFصَّ
وزد على ذلك أنه شھد أن  Dھو الذي أنزل كتب اليھFFود
فيھا صريحا ً بأن دين إبراھيم كان حقاًِ .
الموحى بھا ،وأن عندھم الديانة الحقيقية ،فقالَ  :والَ ُت َجا ِدلُوا أَھْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
?ي أَ ْح َس??نُ ؛
ب إِالَّ ِب??ا َّلتِي ِھ? َ
نزلَ إِ َل ْي ُك ْمَ ،وإِ َل ُھ َنا َوإِ َل ُھ ُك ْم َوا ِح ٌدَ ،و َن ْح??نُ
نزلَ إِ َل ْي َناَ ،وأ ُ ِ
إِالَّ ا َّلذِينَ َظ َل ُموا ِ ١م ْن ُھ ْمَ .و ُقولُوا :آ َم َّنا ِبا َّلذِي أُ ِ
ُ
?حقَ
َل ُه ُم ْسلِمُونَ  ُ  .قولُو ْا آ َم َّنا ِب ّ ِ
نزلَ إِ َل??ى إِ ْب? َ?راھِي َم َوإِ ْس? َماعِ يل َ َوإِ ْس? َ
نزل َ إِ َل ْي َناَ ،و َما أ ِ
اَ ،Wو َمآ أ ُ ِ
?ي ال َّن ِب ُّي??ونَ ِم??ن َّر ِّب ِھ? ْم؛ الَ ُن َف? ِّ?رقُ َب? ْينَ أَ َح? ٍد
يس??ى َو َم??ا أُو ِت? َ
وس??ى َوعِ َ
األس َباطِ َو َما أُوت َِي ُم َ
وب َو ْ
َو َي ْع ُق َ
٢
ِّم ْن ُھ ْم َو َن ْحنُ َل? ُه ُم ْس? ِل ُمونَ  .وبنFFا ًء علFFى اقتنFFاع م َُح َّمFFد بصFFحَّ ة ھFFذا االعتقFFاد جعFFل بيFFت المقFFدس
)أورشليم( في مبدأ األمر قِبلة للمسلمين ،ألنھا كانت قِبلة اليھود.
وقد ر َّد بعض علماء المسلمين على أن م َُحمَّداً أخذ من اليھود التعFFاليم والقصFFص الFFواردة
في ال ُقرْ آن ،والتي تشبه التعاليم والقصص الواردة في التلمود وفي كتب اليھود األخرى بقولھم إن
م َُح َّمFFداً تسFمَّى فFFي س??ورة األع??راف ) )) (١٥٧ /٧النب??ي األم??ي (( لعFFدم معرفتFFه القFFراءة والكتابFFة،
وعليه فھو لم يقرأ كتب اليھود .فكيف اقتبس منھا تعاليمه؟
ُّ
ونرد على ذلك بأن سبب تسميته )) األمي (( ھو أنه لم ينشأ بين اليھود بل نشأ بين األمFFم،
ً
وقد اعتاد اليھود أن يطلقوا لقب )) األمم (( على كل من لم يكن يھوديا ،كمFFا كFFان العFFرب يطلقFـون
لقب )) العجم (( ليس على الفارسي فقط  ،بل على كل من لـم يكن عربيـ ّاً .ومعنى )) عجمي (( فFFي
األصل )) من ليس ذلق اللسان وفصيح المنطق ((  .فإذا قرأنا فFFي بعFFض الكتFFب العربيFFة أن حFFافظ
الشيرازي كان عجمياً ،فليس المقصود أنه لم يكن فصيحاً ،بل أنه لم يكن من العرب .وإذا فرضنا
جدالً أن م َُحمَّداً كان أميا ً ال يعرف القراءة وال الكتابة ،فھل كFFان يبعFFد عليFFه أن يسFFتفھم مFFن غيFFره
فيعرف تعليم اليھود وعقائدھم؟ وال شك أن ھذا كان متيسِّراً له ،والسيما أن بعض أصحابه كعبيد
 Dبن سالم ،وحبيب بن مالك ،وورقة بن نوفل كانوا من اليھود ،أو يدينون بدين اليھود أوالً ،ثم
آمنوا بمُحَ مَّد .ومع أنه لم يكن لھم إلمام تFFام بحقFFائق تعFFاليم العھFFد القFFديم الصFFحيحة ،إال أنھFFم كFFانوا
يعرفون على األقل بعض القصص والحكايات والخرافات التي كانت متداولة في تلFFك األيFFام بFFين
 ١سورة العنكبوت.٤٦ /٢٩ :
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المدونFFة فFFي التلمFFود وفFFي
َّ
اليھود ،وبلغت مبلغ التواتر .وإذا قارنا بين ال ُقرْ آن وبFFين تلFFك القصFFص
غيFFره مFFن الكتFFب المشFFحونة باألوھFFام التFFي ال تFFزال متداولFFة بFFين اليھFFود ،اتضFFح لنFFا أن مُحَ َّمFFداً
استعارھا من كتب اليھود الفارغة .نعم ،ال ننكFFر أنFFه كثيFFراً مFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن أخبFFار عFFن سFFيرة
إبFFراھيم وغيFFره مFFن األفاضFFل أكثFFر ممFFا ورد فFFي أسFFفار موسFFى الخمسFFة ،ولكFFن أورد معارضFFو
اإلِسْ FFالم القصFFص اآلتيFFة ليؤيFFدوا بھFFا أن ال ُقFFرْ آن اقتFFبس قصصFFه وحكاياتFFه مFFن خرافFFات اليھFFود
الفارغة:
)ً (١قصة قايين وھابيل:
لم يذكر ال ُقرْ آن صريحا ً اسم ابني آدم ،ولكنه أورد قصتھما ،ونصُّھا:
 َوا ْتل ُ َع َل ْي ِھ ْم َن َبأ َ ا ْب َن ْي آدَ َم ِب??ا ْل َحقِّ إِ ْذ َق َّر َب??ا ُق ْر َبا ًن??ا َف ُت ُق ِّب?لَ ِم??ن أَ َح? ِد ِھ َماَ ،و َل? ْم
اآلخ??رَ ،ق??ال َ :ألَ ْق ُت َل َّن ? َكَ .ق??الَ :إِ َّن َم??ا َي َت َق َّب ?ل ُ ّ
ِ ُTم??نَ ا ْل ُم َّت ِق??ينَ َ .ل ?ئِن
ُي َت َق َّب ?لْ ِم??نَ
َ ِ
َ Tر َّب
ِي إِ َل ْي َك ألَ ْق ُت َل َك؛ إِ ِّني أَ َخ? ُ
َب َسطتَ إِ َل َّي يَدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي َما أَ َناْ ِب َباسِ طٍ َيد َ
?اف ّ َ
?حا ِ
?ار.
ص? َ
?وء ِب??إِ ْثمِيَ ،وإِ ْث ِم? َك؛ َف َت ُك??ونَ ِم??نْ أَ ْ
ا ْل َع??ا َلمِينَ  .إِ ِّن??ي أ ُ ِري? ُد أَن َت ُب? َ
ب ال َّن? ِ
َ
َ
َو َذلِ ? َك َج? َ?زاء َّ
ص ? َب َح ِم??نَ
س ? ُه َق ْت ?ل َ أخِي ? ِه َف َق َت َل ? ُه َفأ ْ
الظ??الِمِينَ َ .ف َط َّو َع??تْ َل ? ُه َن ْف ُ
ّ
َ
ا ْل َخاسِ ِرينَ َ .ف َب َع َث ُ ُTغ َرا ًبا َي ْب َح ُ
س? ْ?وء َة
ث فِي األ ْر ِ
?ف ُي? َ?و ِاري َ
ض؛ لِ ُي ِر َي? ُه َك ْي? َ
أَخِي ِهَ .قالََ :يا َو ْي َل َت??ا أَ َع َج? ْ?زتُ أَنْ أَ ُك??ونَ ِم ْث?ل َ ھَ ? َ
?ـذا ا ْل ُغ? َ?را ِ
س? ْ?وء َة
ي َ
ب؛ َف??أ ُ َو ِار َ
ص َب َح مِنَ ال َّنا ِدمِينَ  .مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َع َلى َب ِن??ي إِ ْس? َ?رائِيل َ أَ َّن? ُه َم??ن
أَخِيَ .فأَ ْ
َ
?اس َجمِي ًع??ا َو َم??نْ
س??ا ٍد ِف??ي األ ْر ِ
ض َف َكأ َ َّن َم??ا َق َت?لَ ال َّن? َ
?س أَ ْو َف َ
َق َتلَ َن ْف ً
سا ِب َغ ْي ِر َن ْف? ٍ
١
َ
َ
اس َجمِي ًعا .
أَ ْح َياھَ ا َف َكأ َّن َما أ ْح َيا ال َّن َ
وقFFد روى اليھFFود روايFFات مختلفFFة بطFFرق شFFتى عمFFا دار بFFين قFFايين وھابيFFل مFFن ھFFذه
المحاورة الوھمية ،فورد في ترجوم يوناثان بن عزيا ،وفي الترج??وم المسFFمى األورش??اليمي ،أن
قايين ٢قال )) :ال عقاب ،وال حساب على الخطية ،وال ثFFواب وال مجFFازاة علFFى الصFFالح ((  .غيFFر
أن ھابيل اعترف بوجود عقاب وثواب ،لFFذلك ضFFرب قFFايين أخFFاه بحجFFر وقتلFFه .وورد فFFي كتFFاب
فرقى ر ّبي اليعزر )فصل  (٢١ما ورد في ال ُقرْ آن بخصوص دفن جثة ھابيل ،إال أن الغراب الذي
وارى القتيل )في الرواية اليھودية( علَّم آدم )وليس قابيل( كيف يواري الجثة .وھاك نص الرواية
اليھودية:
)) كان آدم ومعينته ـ حواء ـ ،جالسين يبكيان ويندبان عليه ـ على ھابيل ـ، F
ولم يعرفا ماذا يفعالن بھابيل؛ ألنھما لم يعرفا الدفن .فأتى غراب ،كان أحد
أصحابه قد مات ،وأخذه وحفFFر فFFي األرض ودفنFFه أمFFام أعينھمFFا .فقFFال آدم:
سأفعل كما فعل ھذا الغراب .فأخذ جثة ھابيل وحفر في األرض ودفنھا (( .
أما ما ذكر في اآلية  ٣٢من السورة المذكورة فFFال عالقFFة بينFFه وبFFين مFFا ذكFFر فFFي اآليFFات
المتقدمة .ولكن إذا رجعنا إلى كتاب مشناه سنھدرين )فصل  ٤فقرة  (٥رأينا ھذه القصة مذكورة
بالتفصيل وھي في ال ُقرْ آن ناقصة غير مستوفية .وھكذا ت َّتضح العالقة بFFين اآليFFة المFFذكورة أعFFاله
٣
وبين قصة قتFFل ھابيFFل ،ألن المفسFFر اليھFFودي فFFي تفسFFيره لآليFFة )) مFFاذا فعلَ F
Fت؟ صFFوت دم أخيFFك
 ١سورة المائدة ٢٧ :٥ـ.٣٢
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صار ٌخ إليَّ من األرض (( ١.قال )) :وجدنا قايين ،الذي قتل أخاه أنه قيل عنه )) صوت دماء أخيك
صار ٌخ إليَّ ((  .فلم ي ُقل )) دم أخيك (( بل )) دماء أخيك (( يعني :دمه ودم ذرّ يته؛ ولھذا السبب ُخلق
آدم وحده ليعلّمك أن كل من أھلك نفسا ً من إسرائيل فالكتاب يحسبه كأنه أھلك العالم جميعاً .وكFFل
من أحيا نفسا ً فالكتاب يحسبه كأنFFه أحيFFا العFFالم جميعFاً .وقFFد ُترجمFFت اآليFFة  ٣٢مFFن سFFورة المائFFدة
حرفيا ً تقريبا ً من أقوال ھذا المفسر اليھFFودي القFFديم .ولكFFن بمFFا أن ال ُقFFرْ آن أخFFذ نصFFف ھFFذه الفقFFرة
فقط ،فيلزم لفھم معناھا الرجوع إلى أصل ھذه اآلية ال ُقرْ آنية ،كمFFا أوضFFحناه ھنFFا ،فيظھFFر معناھFFا
للقارئ بوضوح.
)ً (٢قصة إنقاذ إبراھيم من نار نمرود:
لم ترد ھذه القصة في مكان واحد في ال ُقرْ آن ،بFFل وردت مفرَّ قFً Fة مشَّ Fتت ًة فFFي ُسFFور كثيFFرة،
فوردت في) :سورة البقرة٢٦٠ /٢ :؛ سورة األنعام ٧٤ /٦ :ـ ٨٤؛ سورة مريم ٤١ /١٩ :ـ ٥٠؛
سFFورة األنبيFFاء ٥١ /٢١ :ـ ٧٢؛ سFFورة الشFFعراء ٦٩ /٢٦ :ـ ٧٩؛ سFFورة العنكبFFوت١٦ /٢٩ :؛
سورة الصFFافات ٨٣ /٣٧ :ـ ١١٢؛ سFFورة الزخFFرف ٢٦ /٤٣ :ـ ٢٨؛ سFFورة الممتحنFFة٤ /٦٠ :؛
وفFFي غيرھFFا( .ولكFFن مFFن يقFFرأ قصFFة إبFFراھيم فFFي أوائFFل كتFFاب )) قص??ص األنبي??اء (( أو كتFFاب ))
ع??رائس المج??الس (( )أو فFFي غيرھمFFا( يجFFد أن جميFFع ھFFذه القصFFص الFFواردة فFFي ال ُقFFرْ آن أو فFFي
األحاديث مأخوذة من أحد كتب اليھود المسFFمى )) م??دراش رب??اه (( .ولبرھنFFة ذلFFك نFFورد أوالً ھFFذه
صھا كما وردت في ال ُقرْ آن و)) عرائس المجالس (( وغيره ثم نوردھا بنصھا من الكتاب
القصة بن ّ
اليھودي المذكور أعاله ،ثم نقارن ھات ْين الروايت ْين الواحدة باألخرى فينجلي الحق.
قال أبو الفداء في كتابه )) المختصر في أخبار البشر ((:
)) كFFان آزر أبFFو إبFFراھيم يصFFنع األصFFنام ويعطيھFFا إلبFFراھيم ليبيعھFFا ،فكFFان
إبراھيم يقول :من يشتري ما يضFFره وال ينفعFFه؟ ثFFم ل َّمFا أمFFر  DإبFFراھيم أن
يFFدعو قومFFه إلFFى ال َّتوحيFFد ،دعFFا أبFFاه فلFFم يُجبFFه ،ودعFFا قومFFه .فل َّمFا فشFا أمFFره
واتصل بنمرود بن كوش ـ وھو ملك تلك البالد ..أخذ نمرو ُد إبراھي َم الخليل
ورماه في نار عظيمة ،فكانت ال َّنار عليه برداً وسالماً ،وخرج إبFFراھيم مFFن
ال َّنار بعد أ َّيام ،ثم آمن به رجا ٌل من قومه (( .
وورد في ))عرائس المجالس (( :
 َف َل َّما َجنَّ َع َل ْي ِه ال َّل ْيل َُ ،رأَى َك ْو َك ًباَ ،قالََ :ھ َذا َر ِّبي؛ َف َل َّما أَ َف?ل ََ ،ق??ال َ ال أ ُ ِ
?ب
ح? ُّ
از ًغ??اَ ،ق??ال ََ :ھ? َذا َر ِّب??ي؛ َف َل َّم??ا أَ َف?ل ََ ،ق??ال ََ :ل?ئِن َّل? ْم
اآل ِفلِ??ينَ َ .ف َل َّم??ا َرأَى ا ْل َق َم? َ?ر َب ِ
الضا ِّلينَ َ .ف َل َّما َرأَى ال َّ
از َغ ًةَ ،قال َ :ھ ََذا
ش ْم َ
َي ْھ ِدنِي َر ِّبي أل ُكو َننَّ مِنَ ا ْل َق ْو ِم َّ
س َب ِ
َ
َر ِّبي ،ھ ََذا أَ ْك َب? ُر؛ َف َل َّم??ا أَ َف َل??تْ َ ،ق??الََ :ي??ا ق? ْ?و ِم إِ ِّن??ي َب? ِ?ري ٌء ِّم َّم??ا ُت ْ
ش? ِ?ر ُكونَ  .إِ ِّن??ي
ض َحنِي ًفا َو َما أَ َناْ مِنَ ا ْل ُم ْ
الس َم َاوا ِ
ش ِركِينَ
ت َواألَ ْر َ
َو َّج ْھتُ َو ْج ِھ َي لِ َّلذِي َف َط َر َّ
٢
.
قالوا :وكان أبوه يصنع األصنام ،فلمFFا ضَّ Fم إبFFراھيم إلFFى نفسFFه جعFFل يصFFنع
األصنام ويعطيھا إلبراھيم ليبيعھا ،فيذھب بھا إبراھيم ،فينادي :من يشتري
 ١تكوين.١٠ /٤ :
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ما يضرُّ وال ينفع؟ فال يشتري أح ٌد منه .فإذا بارت عليه ذھب بھFFا إلFFى نھFٍ Fر
فضرب رؤوسھا وقFFال لھFFا )) :اشFFربي .كسَ Fْ Fدتي (( اسFFتھزا ًء بقومFFه وبمFFا ھFFم
ضاللة والجھالة ،حتى فشا عيبه واستھزاؤه بھا فFFي قومFFه وأھFFل
عليه من ال ّ
?اجو ِّني ِف??ي ِّT
َ
َ
َ
ُ
آج ُه ق ْو ُم ُه قال َ أت َح? ُّ
قريته ،فحاجَّ ه قومه في دينه ،فقالَ  :و َح َّ
َ
َ
َ
َ
ان؟َ ..و ِت ْل? َك ُح َّج ُت َن??ا آ َت ْي َنا َھ??ا إِ ْب? َ?راھِي َم َعل??ى ق ْو ِم? ِه ن ْرف? ُ?ع دَ َر َج??ا ٍ
ت َّم??ن
َو َق??دْ َھ??دَ ِ
١
َّن َ
شاء إِنَّ َر َّب َك َحكِي ٌم َعلِي ٌم  ؛ حتى خصمھم وغلبھم بالحُ جّ ة .ث ّم إنّ إبراھيم
دعا أباه آزر إلى دينه  ،فقال  :يا أبت لِ َم تعبد م??ا ال يس??مع وال يبص??ر وال
يغني عنك شيئاً؟   ٢إلى آخر القصة .فأبى أبوه اإلجابة إلى ما دعFFاه إليFFه،
ث ّم إنّ إبراھيم جاھر قومه بالبراءة م ّما كانوا يعبدون ،وأظھر دينه ،فقال :
أف??رأيتم م??ا كن??تم تعب??دون أن??تم وآب??اؤكم األق??دمون؟ ف??إ ّنھم ع??دو ل??ي إال رب
العالمين   ٣.قالوا :فمن تعبد أنت؟ قال :رب العالمين .قالوا :تعني نمرود؟
صFة .ففشFFا ذلFFك فFFي ال َّنFاس
فقال :ال ،الFFذي خلقنFFي فھFFو يھFFدين .إلFFى آخFFر الق ّ
حتى بلغ نمرود الج ّبار ،فدعاه فقال له :يا إبراھيم ،أرأيت إلھFFك الFFذي بعثFFك
وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بھا على غيره ما ھو؟ قال
إبراھيم  :ربي الذي يحيي ويميت   ٤.فقال نمرود :أنا أحيي وأميت .قال
إبراھيم :كيف تحيي وتميت؟ قال :آخذ رجلين قد استوجبا القتFFل فFFي حكمFFي
فأقتل أحدھما فأكون قد أم ُّته ،ثم أعفو عن اآلخر فأكـون قد أحييته .فقال لFFه
?رق؛ ف??أْ ِ
ت بھ??ا م??ن
إبFFراھيم عنFFد ٥ذلFFك  :إن  Tي??أتي بالش??مس م??ن المش? ِ
المغرب  ؛ فبُھت عند ذلك نمرود ولم يُجبه.
وبعد ذلك لما أَ ِزفَ وقت وليمة قومه ال ّسنو ّية خرجوا جميعھم من المدينة ،فرجع إبFFراھيم
إلى المدينة لحاجة ،وكسر أصنامھم جذاذاً ،كما ورد في ھذه العبارة اآلتية من ھذا الكتاب:
)) إذا ھم قد جعلوا طعامFا ً فوضFFعوه بFFين يFFدي اآللھFFة ،وقFFالوا :إذا كFFان حFFين
رجوعنا فرجعنا وقد باركت اآللھة في طعامنا أكلنا .فلما نظFFر إبFFراھيم إلFFى
األصنام ،وإلى ما بين أيديھم من ّ
الطعام ،قال لھم على طريق االستھزاء)) :
أال تأكلون؟ (( فل َّما لم تجبه .قال  :ما لكم ال تنطق??ون؟ ف??راغ عل??يھم ض??ربا ً
بفأس فFFي يFFده حتFFى لFFم يبFFق إال الصFFنم األكبFFر،
باليمين   ٦وجعل يكسرھن
ٍ
فعلق الفأس في عنقه ثم خرج .فFFذلك قولFFه  :فجعلھ??م ج??ذاذاً إال كبي??راً لھ??م
لعلھم إليه يرجعون   .٧فلما جاء القوم من عيدھم إلى بيت آلھتھم ،ورأوھا
بتلك الحالة  :قالوا من فعل ھذا بآلھتنا؟ إنه لمن الظالمين .قالوا :س??معنا
فتى يذكرھم يقال له إبراھيم   ٨ھو الذي نظ ّنه صنع ھذا .فبلغ ذلك نمرود
الجبار وأشراف قومه  قالوا :فأتوا به على أعين الناس ل َِع َّلھ??م يش??ھدون
  ٩عليه أنه ھو الذي فعل ذلFFك .وكرھFFوا أن يأخFFذوه بغيFFر بيِّنFFة .قFFال قتFFادة
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والسُّدي وقال الضحاك :لعلھم يشھدون بما نصنع به ونعاقبه .فل ّما أحضروه
قالوا له  :أأنت فعلت ھذا بآلھتنا يا إبراھيم؟ قال إبراھيم :بل فعله كبيرھم
الص ?غار وھ ?و أكب??ر منھ??ا
ھ??ذا .غض??ب م??ن أن تعب??دوا مع??ه ھ??ذه األص??نام ّ
فكسرھنّ  ،فاس??ألو ُھم إِنْ ك??انوا ينطق??ون   ١.قFFال النبFFي :لFFم يكFFذب إبFFراھيم
٢
عليه ال ّسالم إال ثFFالث كFFذبات ،كلھFFا فFFي  DتعFFالى .قولFFه  :إن??ي س??قيم ،
وقوله :بل فعله كبيرھم ھذا ،وقوله للملك الFFذي عFFرض لسFFارة :ھFFي أختFFي.
فلما قال لھم إبراھيم ذلك رجعوا إلى أَن ُفسِ ھم ،فقالوا  :إنك??م أن??تم الظ??المون
٣ھذا الرجل في سؤالكم إياه ،وھذه آلھتكم التي فعFFل بھFFا مFFا فعFFل حاضFFرة،
فاسألوھا .وذلك قول إبراھيم  :فاسألوھم إن كانوا ينطقون   ٤فقال قومه
ما نراه إالَّ كما قال ،وقيل إ ّنكم أنتم ّ
صFFغار مFFع
الظالمون بعبادتكم األوثFFان ال ّ
ھذا الكبير ث ّم نكسوا على رُ ؤوسھم متحيّرين في أمره وعلموا أ ّنھا ال تنطFFق
وال تبطش .فقالوا لقد َعلمت مFFا ھFFؤالء يَنطِ ُقFFون فل ّمFFا اتجھFFت الحجFFة علFFيھم
إلبراھيم قال لھم  :أفتعبدون من دون  Tما ال ينفعكم شيئا ً وال يض??ركم؟
أف لكم ولما تعبدون من دون  ،Tأف??ال تعقل??ون؟   ٥.فلمFا لFFزمتھم الحجFFة
حرقوه وانصروا آلھ??تكم إن كن??تم ف??اعلين
وعجزوا عن الجـواب  ،قالواِّ :
 ٦.قال عبد  Dبن عمر :إن الذي أشار عليھم بتحريق إبراھيم بالنار رجل
من األكFFراد .قFFال شFFعيب الجبFFائي :اسFFمه ضFFينون ،فخسFFف  DبFFه األرض،
فھو يتجلجل فيھFFا إلFFى يFFوم القيامFFة .فلمFFا أجمFFع نمFFرود وقومFFه علFFى إحFFراق
إبراھيم حبسوه في بيت وبنوا له بنيانا ً كالحظيرة ،فذلك قوله  :قالوا ابن??وا
له بنيانا ً فألقوه في الجحيم  ٧.ثم جمعوا لFFه مFFن أصFFلب الحطFFب وأضFFاف
الخشب (( .
ثم ذكر المؤلف كيFFف أن  DوقFFى إبFFراھيم بنعمتFFه مFFن حFFرارة النFFار ،وخFFرج منھFFا سFFالما ً
غانما ً .ثم قال :وفي الخبر إن إبراھيم إنما نجا بقولهَ  :ح ْس ِب َي َّ
َ ُTع َل ْي ِه َي َت َو َّكل ُ ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ  ٨،
١٠
٩
َح ْس ُب َنا ّ
ار ُكونِي َب ْردً ا َو َسالَ ًما َعلى إِ ْب َراھِي َم  .
َ ُTون ِْع َم ا ْل َوكِيل ُ  .قال ُ  :Dق ْل َنا َيا َن ُ
وبما أننا أوردنا ھذه القصة بحذافيرھا من ال ُقرْ آن واألحاديث علينFFا أن نوردھFFا مFFن كتFFب
اليھود ،ونقارن بين ھذه القصة المتواترة بين اليھود وبين ما ذكر أعاله ،ليظھFFر الفFFرق بينھFFا ،إذ
ورد في )) مدراش رباه (( ) ف  ١٧في تفسير تكوين :( ٧ :١٥
)) إنَّ تFFارح كFFان يصFFنع األصFFنام ،فخFFرج مFFرّ ة إلFFى محFFل مFFا ،وأنFFاب عنFFه
إبFFراھيم فFFي بيعھFFا ،فFFإذا أتFFى أحFFد يريFFد الشFFراء كFFان إبFFراھيم يقFFول لFFه :كFFم
عمرك؟ فيقول له :عمري خمسون أو ستون سFFنة ،فكFFان إبFFراھيم يقFFول لFFه:
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وي ٌل لمن كان عمره ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظھر فFFي
حيز الوجود إال منذ أيام قليلة .فكFFان يعتFFري الرجFFل الخجFل وينصFFرف إلFFى
حال سبيله .ومرة أتت امرأة وفي يدھا صحن دقيق قمح ،وقالت له :يا ھذا،
ضFFع ھFFذا أمFFامھم .فقFFام وأخFFذ عصFFا فFFي يFFده وكسFFرھا كلھFFا جFFذاذاً ووضFFعْ
العصا في يد كبيرھم .فلما أتFFى أبFFوه قFFال لFFه :مFFن فعFFل بھFFم كFFذلك؟ فقFFال لFFه
إبراھيم :ال أخفي عليك شيئاً .إن امرأة أتت ومعھا صحن دقيق قمFFح وقالFFت
لي :يا ھذا ضعْ ھذا أمامھم .فوضعته أمامھم ،فقال ھذا :أريFFد أن آكFFل أوالً،
وقال ذلك :أريد أنا أن آكل أوالً .فقام كبيFFرھم وأخFFذ العصFFا وكسFFرھم .فقFFال
له أبوه :لماذا تلفق عليَّ خرافFFة؟ فھFFل ھFFذه األصFFنام تFFدرك وتعقFFل؟ فقFFال لFFه
إبراھيم :أال تسمع أذناك ما تتكلم به شفتاك؟ فألقى والده القبض عليه وس َّلمه
إلى نمرود ،فقال له نمرود :فلنعبد النار .فقال له إبراھيم :فلنعبد المياه التFFي
تطفئ النار .فقال له نمرود :فلنعبFFد الميFFاه :فقFFال لFFه إبFFراھيم :إذا كFFان األمFFر
كذلك فلنعبد السحاب الذي يجيء بالميFFاه .فقFFال لFFه نمFFرود :فلنعبFFد السFFحاب،
فقال له إبFFراھيم :إذا كFFان األمFFر كFFذلك فلنعبFFد الريFFاح التFFي تسFFوق السFFحاب.
فقال له نمرود :فلنعبد الرياح .فقال لFFه إبFFراھيم :فلنعبFFد اإلنسFFان الFFذي يقFFاوم
الرياح .فقال له نمرود :إذا كان مرادك المحاولة فأنا ال أعبد إال النار ،وھFFا
أنا ألقيك في وسطھا ،وليأت  Dالذي تعبده وينقذك منھا .ونزل إبراھيم فFFي
أتون النار ونجا (( .
فإذا قارنا ھذه الخرافة اليھوديFFة بالحكايFFة الFFواردة فFFي ال ُقFFرْ آن عFFن إبFFراھيم ال نجFFد بينھمFFا
سوى فرقا ً طفيفا ً جداً ،سببه أن مُحَ مَّداً لم يطالع ھFFذه القصFFة فFFي كتFFاب مFFا ،بFFل سFFمعھا شFFفاھا ً مFFن
١
اليھود .ومما يؤيد ھذا أن ال ُقرْ آن ذكر أن اسFFم أب إبFFراھيم ھFـو )) آزر (( ،مFFع أن اسFFم أبيFFه فFFي ))
مدراش رباه (( وفي خمسة أسفار موسى ھو تارح .ولكن قال يوسابيوس )المؤرخ اليوناني الذي
ُترجم تاريخه إلى اللغة السريانية( إن اسم أب إبراھيم ھو )) آثر (( وھو خطFFأ مبFFين .واألرجFFح أن
ھذا الخطأ نشأ عن تسمية اليھود له في بعض األحيان )) زارح ((  .وبمFFا أن م َُح َّمFFداً كFFان قFFد سFFافر
إلى بالد الشام فيمكن أنه سمع بعضھم يسFFميه )) آثFFر ((  .ولمFFا لFFم يتFFذكر صFFحته تمامFا ً قFFال إن أبFFا
إبراھيم ھو )) آزر ((  .ولھذا السبب يكتFFب الفFFرس ھFFذا االسFFم )) آزر (( ويلفظونFFه كأنFFه مشFFتق مFFن
لغة الفرس القديمة .ومعنى آزر بالفارسية القديمة )) نار ((  .وفي اللغة الكلدانية )) النار (( .
قال علماء المسلمين في تفنيFFد ھFFذا االعتFFراض إن مFFا ذكرتمFFوه يسFFاعدنا مسFFاعدة عظمFFى
على تأييFFد صFFحة اإلِسْ FFالم ،ألن م َُح َّمFFداً لFFم ينتحFFل ھFFذه القصFFة مFFن اليھFFود وال مFFن النصFFارى ،بFFل
أنزلھا عليه جبريل بالوحي .وبما أن اليھFFود الFFذين ھFFم ذريFFة إبFFراھيم خليFFل  DقبلوھFFا ،فشFFھادتھم
تؤيد وتصدق على عبارة ال ُقرْ آن في ھذه القضية.
غير أن المعترضين المنتقدين ردوا بأنه لم يعتقد بصحة ھذه القصة ال عFFوام اليھFFود ،أمFFا
كل عالِم مدقق فيعرف أن منشأ ھذه الخرافة ھو االشتباه واللبس والخطأ ،فإن أسFFاس ھFFذه القصFFة
مبني على ما جاء في سفر التكوين ،حيFFث قFFال  DإلبFFراھيم )) :أنFFا الFFرب الFFذي أخرجFFك مFFن أور
٢
الكلدانيين (( .ومعنى أور بلغة البابليين القديمة )) مدينة (( .وجاءت جFFزءا ً مFFن كلمFFة )) أورشFFليم ((
ومعناھا )) مدينFFة شFFليم (( أي )) مدينFFة إلFFه السFFالم ((  .واسFFم أور الكلFFدانيين اآلن )) المغ َّيFFر (( وكFFان
إبراھيم أوالً ساكنا ً في ھذه المدينة .ولكن توجد في اللغة العبرية واألرامية والكلدانية لفظة أخرى
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وھي )) أَ ْور (( تشبه )) أور (( في النطق والكتابة ،غير أن معنى )) أور (( في اللغة العبرية )) النور
(( .
وبعد تدوين التوراة بسنين عديدة جاء مفسرٌ يھودي ،اسمه يوناثان بن عزييل ،لم تكن له
أدنى معرفة بلغة البابليين القديمة ،وأخذ يترجم ھFFذه اآليFFة إلFFى اللغFFة الكلدانيFFة ،فقFFال )) :أنFFا الFFرب
الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين (( ! وقال ھذا المفسر الجاھل في تفسيره علFFى تكFFوين )/١١
 )) : (٣٨لما طرح نمرود إبراھيم في أتون النار المتناعه عن السجود ألصنامه لم يؤذن للنار أن
تضره (( .
ولكن ھل يمكFFن أن نصFFدق أن النبFFي الحقيقFFي يتFFوھَّم ھFFذه الخرافFFة ويFFدوِّ نھا فFFي كتابFFه ثFFم
ي َّدعي أن كتابه َ
منزل من عند  ،Dوأن الدليل على ذلك ھو أنه يتطابق مFFع كتFFب اليھFFود المFFوحى
بھا؟ وبصرف النظر عن كل ذلك فنمرود الجبار )حسب كالم موسى الوارد في سفر التكوين( لم
يكFFن فFFي أيFFام إبFFراھيم ،بFFل كFFان قبFFل مولFFد إبFFراھيم بأجيFFال عديFFدة .ومFFع أن اسFFم نمFFرود ورد فFFي
األحاديث والتفاسير اإلِسْ المية ،إال أنه لم يرد في ھذه القصة الواردة في ال ُقرْ آن ذاته .وواض ٌح أن
الذي أدخل اسم نمرود في القصة جاھل بالكتابFFة والتFFاريخ ،شFFأنه شFFأن مFFن يقFFول إن اإلسFFكندر ذا
القرنين ألقى عثمان أحد سالطين العثمانيين في النار ،ولم يقل ذلك إال ألنFFه يجھFFل مقFFدار الزمFFان
يدر أن عثمان لم ي َ
ُلق في النار مطلقاً.
بين اإلسكندر وعثمان ،وألنه لم ِ
)ً (٣حكاية ملكة سبإ وكيفية مجيئھا إلى سليمان:
إذا قارنFFا بFFين مFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن بخصFFوص بلقFيس ملكFFة سFFبإ ومFFا ورد فFFي )) الترج??وم
الثاني عن كتاب أستير (( نجد أن اليھود ھم الذين أبلغFFوا مُحَ َّمFFداً ھFFذه القصFFة فوقعFFت عنFFده موقعFا ً
حسنا ً ،فانشرح منھا حتى أدخلھا في ال ُقرْ آن ،فقال:
نس َو َّ
الط ْي ِر َف ُھ ْم ُي َ
وز ُعونَ َ ...و َت َف َّقدَ
 َو ُحشِ َر لِ ُ
س َل ْي َمانَ ُج ُنو ُدهُ مِنَ ا ْل ِجنِّ َواإلِ ِ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
الط ْي َر َف َقال َ َما ل َِي ال أ َرى ال ُھدْ ھُدَ أ ْم كانَ مِنَ الغائ ِِبينَ .أل َعذ َبنه َعذا ًبا ش ِديدًا،
ينَ .ف َم َك َ
ث َغ ْي َر َبعِي ٍد َف َقال َ أَ َحطتُ ِب َما َل? ْم
أَ ْو ألَ ْذ َب َح َّنه ُ،أَ ْو َل َيأْ ِت َي ِّني ِب ُ
ان ُّم ِب ٍ
س ْل َط ٍ
ُ
َ
ام? َ?رأ ًة َت ْملِ ُك ُھ? ْم َوأو ِت َي??تْ ِم??ن
ِين .إِ ِّني َو َجدتُّ ْ
ُتح ِْط ِب ِه َو ِج ْئ ُت َك مِن َس َبإٍ ِب َن َبإٍ َيق ٍ
َ
?جدُونَ لِل َّ
ُكل ِّ َ
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ش َعظِ ي ٌمَ .و َجد ُّت َھا َوق ْو َم َھا َي ْس? ُ
ش ْيءٍ َو َل َھا َع ْر ٌ
س ِم??ن د ِ
ش? ْ?م ِ
َ
َ
َ
َ
َ
يل َف ُھ? ْم الَ َي ْھ َت?دُونَ .أَالَّ
َّ
َ
َّ ِ
?ن َّ
َ Tوز َّينَ ل ُھ? ُم الش? ْيطانُ أ ْع َم??ال ُھ ْم ف َ
الس? ِ?ب ِ
ص??دَّ ُھ ْم َع? ِ
الس? َم َاوا ِ
ض َو َي ْع َل? ُم َم??ا ُت ْخ ُف??ونَ
َي ْس ُجدُوا ِ َّ ِ
ت َواألَ ْر ِ
 Wا َّلذِي ُي ْخ ِر ُج ا ْل َخ ْب َء ِف??ي َّ
َّ
ص??دَ ْقتَ أ ْمَ
َ
يمَ .ق??ال َ َس? َنن ُظ ُر أ َ
َو َما ُت ْعلِ ُنونَ  ُT .ال إِ َل َه إِالَّ ھ َُو َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
ابي ھ ََذا َفأ َ ْلقِهْ إِ َل ْي ِھ ْم ُث َّم َت َولَّ َع ْن ُھ ْم َف??ان ُظ ْر َم??اذاَ
ُكنتَ مِنَ ا ْل َكاذ ِِبينَ ْ .اذھَب ِّب ِك َت ِ
س? َل ْي َمانَ
?اب َك? ِ?ري ٌم .إِ َّن? ُه ِم??ن ُ
?ي ِك َت? ٌ
?ي إِ َل? َّ
َي ْر ِج ُعونَ َ .قا َلتْ َيا أَ ُّي َھا ال َم??أل ُ إِ ِّن??ي أ ُ ْل ِق? َ
?ي َو ْأ ُت??ونِي ُم ْس?لِمِينَ َ .قا َل??تْ َي??ا
َوإِ َّن ُه ِب ْس ِم َّ ِ
ِيم .أَالَّ َت ْعلُ??وا َع َل? َّ
 Tال? َّ?ر ْح َم ِن ال? َّ?رح ِ
أَ ُّي َھا ال َمأل ُ أَ ْف ُتونِي فِي أَ ْم ِري َما ُكنتُ َقاطِ َع ًة أَ ْم ًرا َح َّتى َت ْ
ُونَ .قالُوا َن ْحنُ
ش َھد ِ
ْ
شدِي ٍد َواألَ ْم ُر إِ َل ْيكِ َف??ان ُظ ِري َم? َ
س َ
?اذا َت??أ ُم ِرينَ َ .قا َل??تْ إِنَّ
أ ُ ْولُوا ُق َّو ٍة َوأُولُوا َبأْ ٍ
ا ْل ُملُو َك إِ َذا دَ َخلُوا َق ْر َي ًة أَ ْف َسدُوھَ ا َو َج َعلُوا أَعِ َّز َة أَھْ ِل َھا أَ ِذ َّل ًة َو َك? َ?ذلِ َك َي ْف َعلُ??ونَ .
س? َل ْيمَانَ
َوإِ ِّني ُم ْرسِ َل ٌة إِ َل ْي ِھم ِب َھ ِد َّي ٍة َف َناظِ َرةٌ ِب َم َي ْر ِج ُع ا ْل ُم ْر َ
س?لُونَ َ .ف َل َّم??ا َج??اء ُ
ال َف َما آ َتان َِي َّ
َ ُTخ ْي ٌر ِّم َّما آ َتا ُكم َبلْ أَن? ُتم ِب َھ? ِد َّي ِت ُك ْم َت ْف َر ُح??ونَ .
َقال َ أَ ُت ِمدُّو َن ِن ِب َم ٍ
ْار ِج ْع إِ َل ْي ِھ ْم َف َل َن??أْ ِت َي َّن ُھ ْم ِب ُج ُن??و ٍد ال ِق َب?ل َ َل ُھ??م ِب َھ??ا َو َل ُن ْخ? ِ?ر َج َّن ُھم ِّم ْن َھ??ا أَ ِذ َّل? ً?ة َو ُھ? ْم
صاغِ ُرونَ َ .قال َ َيا أَ ُّي َھا ال َمألُ أَ ُّي ُك ْم َيأْتِينِي ِب َع ْرشِ َھا َق ْبلَ أَن َي??أْ ُتونِي ُم ْس?لِمِينَ .
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ي
َقال َ عِ فريتٌ ِّمنَ ال ِجنِّ أ َنا آتِي َك ِب ِه ق ْبل َ أن َتقو َم مِن َّمقا ِم َك َوإِ ِّني َعل ْي ِه لق ِو ٌّ
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ب أَ َنا آتِي َك ِب ِه َق ْبل َ أَن َي ْر َتدَّ إِ َل ْي? َك َط ْر ُف? َك
أَمِينٌ َ .قالَ ا َّلذِي عِ ندَ ُه عِ ْل ٌم ِّمنَ ا ْل ِك َتا ِ
َ
َ
َ
َ
ض ِل َر ِّبي لِ َي ْبلُ َونِي أأ ْ
ش ُك ُر أ ْم أ ْك ُف ُر َو َمن
َف َل َّما َرآهُ ُم ْس َتق ًِّرا عِ ندَ هُ َقالَ ھ ََذا مِن َف ْ
َ
ش َك َر َفإِ َّن َما َي ْ
َ
?ي َك? ِ?ري ٌم .ق??الَ َن ِّك? ُ?روا َل َھ??ا
ش? ُك ُر لِ َن ْفسِ ? ِه َو َم??ن َك َف? َ?ر َف??إِنَّ َر ِّب??ي َغ ِن? ٌّ
ش َھا َنن ُظ ْر أَ َت ْھ َتدِي أَ ْم َت ُكونُ مِنَ ا َّلذِينَ ال َي ْھ َتدُونَ َ .ف َل َّما َجاءتْ قِيل َ أَھَ َكذاَ
َع ْر َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ص??دَّ َھا َم??ا
َع ْرشكِ قالتْ كأن ُه ھ َُو َوأوتِينا ال ِعل? َم ِم??ن ق ْبلِ َھ??ا َوكن??ا ُم ْس?لِمِينَ َ .و َ
الص ْر َح
ُون َّ ِ
 Tإِ َّن َھا َكا َنتْ مِن َق ْو ٍم َكاف ِِرينَ  .قِيلَ َل َھا ادْ ُخلِي َّ
َكا َنت َّت ْع ُب ُد مِن د ِ
ً
َف َل َّما َرأَ ْت ُه َحسِ َب ْت ُه لُ َّجة َو َك َ
ير
ح ُّم َم َّر ٌد ِّمن َق َو ِار َ
ص ْر ٌ
سا َق ْي َھا َقالَ إِ َّن ُه َ
ش َفتْ َعن َ
١
س َل ْي َمانَ ِ ََّ ِWر ِّب ا ْل َعا َلمِينَ  .
َقا َلتْ َر ِّب إِ ِّني َظ َل ْمتُ َن ْفسِ ي َوأَ ْس َل ْمتُ َم َع ُ
ھذا ما قاله ال ُقرْ آن عن ملكة سبإ .ومFFا ورد فFFي ھFFذه السFFورة عFFن العFFرش العظFFيم يختلFFف
قليالً عمFFا ورد فFFي الترجFFوم الFFذي ذكرنFFاه ،ففيFFه قيFFل إن صFFاحب ھFFذا العFFرش العظFFيم كFFان الملFFك
سليمان ،وإنه ال يوجد عرش مثله في مملكة أخرى ،ألنه كان له ست درجFFات ذھFFب ،وعلFFى كFFل
درجة اثنا عشر أسداً من ذھب ،واثنا عشر نسراً من ذھب .وكان يوجد خالفھا أربعFFة وعشFFرون
نسراً أخرى فوق ھذا العرش العجيب تلقي ظلھا على رأس الملك .ومتى أراد سليمان التوجُّ ه إلى
مكان ما كانت تنزل ھذه النسور القوية وتصعد بعرشه وتحمله إلى حيث أراد .فكانت تلك النسور
)حسب قول الترجوم( تؤدي الوظيفة التي قام بھا عفريت الجن الوارد ذكره في ال ُقرْ آن.
أما ما ورد في الترجوم عن ملكة سبإ ومجيئھا إلى سليمان ،والرسالة التFFي أرسFFلھا إليھFFا
الملFFك وغيFFره فتوجFFد مشFFابھة عجيبFFة بينFFه وبFFين ال ُقFFرْ آن .غيFFر أن الترج??وم يسFمّي حامFFل رسFFالة
سليمان ديك الصحراء وال ُقرْ آن يسميه الھدھد .مرة أخرى لمFFا انشFFرح قلFFب سFFليمان بخمFFرهِ ،أمFFر
بإحضFFار حيوانFFات الصFFحراء وطيFFور الھFFواء وزحافFFات األرض والجFFن واألرواح والعفاريFFت
لترقص أمامه ،ليُظھر عظمته لجميع الملوك الذين كانوا خاضعين خاشعين أمامه .فاستدعى كتبة
الملك بأسمائھم ،فأتوا إليه ما عدا المسجونين واألسرى والرجل الذي ُفوِّ ضت له حراستھم .وكان
ديك الصحراء في تلك الساعة يمرح بين الطيور ولم يوجد ،فأمر الملك أن يحضروه بالقوة ،وھ َّم
بإھالكه ،فرجع ديك الصحراء ووقFFف أمFFام حضFFرة الملFFك سFFليمان وقFFال لFFه )) :اسFFمع يFFا مFFوالي،
ض ثالثFFة أشFFھر مFFن حFFين مFFا تفكFFرت فFFي قلبFFي
ملك األرض ،وأَ ِمFFل أذنFFك واسFFمع أقFFوالي .ألFFم تمِ F
وصممت تصميما ً أكيداً في نفسي أن ال آكل وال أشرب مFFاء قبFFل أن أرى كFFل العFFالم وأطيFFر فيFFه.
وقلFFت :مFFا ھFFي الجھFFة أو مFFا ھFFي المملكFFة غيFFر المطيعFFة لسFFيدي الملFFك؟ فشFFاھدت ورأيFFت مدينFFة
حصينة اسمھا قيطور في أرض شرقية ،وترابھا أثقFFل مFFن الFFذھب والفضFFة كزبالFFة فFFي األسFFواق،
وقد ُغرست فيھا األشجار من البدء ،وھم شاربون الماء من جنة عFFدن .ويوجFFد جمFFاھير يحملFون
أكاليل على رؤوسھم فيھا نباتات من جنة عدن ألنھا قريبة منھا .ويعرفون الرمي بالقوس ،ولكFFن
ال يمكن أن يقتلوا بھا .وتحكمھم جميعھم امرأة اسFFمھا ملكFFة سFFبإ .فFFإذا تعلقFFت إرادة مFFوالي الملFFك
فليمنطق حقوي ھذا الشخص وأرتفع وأصعد إلى حصن قيطور إلى مدينة سبأ ،وأنا أق ِّيFFد ملFFوكھم
بالسالسل وأشرافھم بأغالل الحديد ،وأحضرھم إلى سيدي الملك (( .
فوقع ھذا الكالم عند الملك موقعا ً حسناً ،ف ُدعي كتبة الملFFك وكتبFFوا كتابFا ً ربطFFوه بجنFFاحي
ديك الصحراء ،فقFFام وارتفFFع إلFFى السَّ FFماء وربFFط تاجFFه وتقFFوى وطFFار بFFين الطيFFور .فطFFاروا خلفFFه
وتوجھوا إلى قلعة قيطور إلى مدينة سبأ .واتفق في الفجر أن ملكة سبإ كانFFت خارجFFة إلFFى البحFFر
للعبادة ،فحجبت الطيور الشمس .فوضعت يدھا على ثيابھFFا ومزقتھFFا و ُدھشFFت واضFFطربت .ولمFFا
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كانت مضطربة دنا منھا ديك الصحراء ،فرأت كتابا ً مربوطا ً في جناحه ففتحته وقرأته ،وھاك ما
ُكتب فيه:
)) مني أنا الملك سليمان ،سالم ألمرائك .ألنك تعFFرفين أن القFFدوس المبFFارك
جعلني ملكا ً على وحوش الصحراء وعلى طيور الھواء وعلى الجن وعلFFى
األرواح وعلى العفاريت وكFFل ملFFوك الشFFرق والغFFرب والجنFFوب والشFFمال،
ت للسFFؤال عFFن صFFحتي فحسFFنا ً
ت وأتيِ F
يأتون للسؤال عن سFFالمتي .فFFإذا أرد ِ
ً
تفعلين ،وأنا أجعلك أعظم من جميع الملوك الذي يخرون سُجَّ دا أمامي .وإذا
لFFFم تطيعFFFي ولFFFم تFFFأتي للسFFFؤال عFFFن صFFFحتي أرسFFFل عليFFFك ملوكFFFا ً وجنFFFوداً
وفرسFFاناً .وإذا قل Fتِ :مFFا ھFFم الملFFوك والجنFFود والفرسFFان الFFذين عنFFد الملFFك
سليمان؟ إن حيوانFFات الصFFحراء ھFFم ملFFوك وجنFFود وفرسFFان .وإذا قلFFت :مFFا
ھي الفرسان؟ قلت إن طيور الھواء ھي فرسان ،وجيوشFFي األرواح والجFFن
والعفاريFFFت .ھFFFم الجنFFFود الFFFذين يخنقFFFونكم فFFFي فرشFFFكم فFFFي داخFFFل بيFFFوتكم.
حيوانات الصحراء يقتلونكم في الخالء .طيور السَّماء تأكل لحمكم منكم (( .
فلمFFا سFFمعت ملكFFة سFFبإ أقFFوال الكتFFاب ألقFFت ثانيFFة يFFدھا علFFى ثيابھFFا ومزقتھFFا ،وأرسFFلت
واستدعت الرؤسFFاء واألمFFراء وقالFFت لھFFم :ألFFم تعرفFFوا مFFا أرسFFله إلFFيَّ الملFFك سFFليمان؟ فأجFFابوا :ال
نعرف الملك سليمان ،وال نعتد بمملكته ،وال نحسب له حساباً .فلFFم تصFِ Fغ إلFFى أقFFوالھم بFFل أرسFFلت
واستدعت كل مراكب البحر وشحنتھا ھدايا وجواھر وحجارة ثمينة ،وأرسلت إليه ستة آالف ولداً
وابنة وكلھم ولدوا في سنة واحدة وشFFھر واحFFد ويFFوم واحFFد وسFFاعة واحFFدة ،وكFFانوا كلھFFم البسFFين
ثيابا ً أرجوانية .ثم كتبت كتابا ً أرسلته إلى الملك سليمان على أيديھم وھذا نصه:
)) مFFن قلعFFة قيطFFور إلFFى أرض إسFFرائيل ،سFFفر سFFبع سFFنين .إنFFه بواسFFطة
صلواتك وبواسطة استغاثاتك التي ألتمسھا منك سـآتي إليك بعد ثالث سنين
(( .
فحدث بعد ثالث سنين أن أتت ملكة سبإ إلFFى الملFFك سFFليمان .ولمFFا سFFمع أنھFFا أتFFت أرسFFل
إليھا بنايا بن يھوياداع الذي كان كالفجر الذي يبزغ في الصباح ،وكان يشFFبه كوكFFب الجFFالل )أي
الزھرة( التي تتألأل وھي ثابتة بين الكواكب ،ويشبه السوسن المغروس على مجاري المياه .ولما
رأت ملكة سبإ بنايا بن يھوياداع نزلت من العربFFة ،فقFFال لھFFا :لمFFاذا نزلFFت مFFن عربتFFك؟ فأجابتFFه:
ألست أنت الملك سFFليمان؟ فأجابھFFا :لسFFت أنFFا الملFFك سFFليمان بFFل أحFFد خدامFFه الFFواقفين أمامFFه .ففFFي
الحال التفتت إلى خلفھا ونطقت بمثل لألمراء وھو :إذا لFFم يظھFFر أمامFFك األسFFد فقFFد رأيFFتم ذريتFFه.
فإذا لم تروا الملك سليمان فقد شاھدتم جمFFال شFFخص واقFFف أمامFFه .فFFأتى بنايFFا بFFن يھويFFاداع أمFFام
الملك .ولما بلغ الملك أنھا أتت أمامه ،قام وذھب وجلس في بيت بلوري .ولما رأت ملكة سFFبإ أن
الملك جالس في بيFFت بلFFوري توھمFFت فFFي قلبھFFا قائلFFة :إن الملFFك جFFالس فFFي المFFاء ،فرفعFFت ثوبھFFا
لتعبر ،فرأى أن لھا شعراً على الساقين .فقال لھا :إن جمالك ھو جمال النسFFاء وشFFعرك ھFFو شFFعر
الرجل ،فالشعر ھو حلية الرجل ولكنه يعيب المرأة .فقالت :يFFا مFFوالي الملFFك ،سFFأنطق لFFك بثالثFFة
أمثال .فإذا فسَّرتھا لي فأعرف أنك حكيم ،وإال كنت كسائر الناس .ففسر لھا الملك سليمان الثالثة
األمثال ،فقالت :يتبارك الFFرب إلھFFك الFFذي ُسFFرَّ بFFك وأجلسFFك علFFى عFFرش المملكFFة لتجFFري قضFـا ًء
وعدالً .وأعطت للملك ذھبا ً وفضة ،وأعطاھا الملك كل ما اشتھت (( .
فتFFرى فFFي ھFFذه القصFFة اليھوديFFة أنFFه ذكFFر فيھFا بعFFض األمثFFال التFFي طلبFFت ملكFFة سFFبإ مFFن
سليمان حلھا .ومع أنه لم يرد لھا ذكر في ال ُقرْ آن إال أنھا ذكرت في األحاديث .وبما أن ال ُقرْ آن لFFم
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يستوفِ وصف سFFاقي الملكFFة ،وجFFب اسFFتيفاء تكملتھFFا مFFن األحاديFFث .وھFFذا مFFا جFـاء فFFي كتFFاب
عرائس المجالس (( )ص  ،(٤٣٨فقد ذكFFر أنFFه لمFFا أرادت ملكFFة سFFبإ الFFدخول إلFFى قصFFر سFFليمان
وتوھمت أن البلور ماء ،كشفت عن ساقيھا لتخوضه إلى سليمان .فنظFFر سFFليمان فFFإذا ھFFي أحسFFن
الناس ساقا ً وقدماً ،إال أنھا كانت شعراء الساقين .فصرف بصFFره عنھFFا وناداھFFا أنFFه صFFرح ممFFرد
من قوارير.

))

ولقصة ملكة سبإ )وفي العبرية شبا( أساس حقيقي ،فقد جاءت قصة زيارتھا إلى سFFليمان
في الكتاب المقدس ،فقال )) :وسمعت ملكة سبإ بخبر سليمان لمجFFد الFFرب فأتFFت لتمتحنFFه بمسFFائل.
فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطيابا ً وذھبا ً كثيراً جداً وحجارة كريمة ،وأتت
إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبھا .فأخبرھا سليمان بكل كالمھا .لم يكن أمراً مخفيا ً عن الملك
لم يخبرھا به .فلمFFا رأت ملكFFة سFFبإ كFFل حكمFFة سFFليمان والبيFFت الFFذي بنFFاه وطعFFام مائدتFFه ومجلFFس
عبيده وموقف خدامه ومالبسھم وسُقاته ومحرقاته التي كان يُصعدھا في بيFFت الFFرب لFFم يبَ F
Fق فيھFFا
رو ٌح بعد .فقالت للملك :صحيحا ً كان الخبر الذي سمع ُته فFFي أرضFFي عFFن أمFFورك وعFFن حكمتFFك،
زدت حكمة وصالحاً
َ
ولم أصدق األخبار حتى جئت وأبصرت عيناي .فھوذا النصف لم أُخ َبر به.
على الخبر الذي سمعته .طوبى لرجالFFك وطFFوبى لعبيFFدك ھFFؤالء الFFواقفين أمامFFك دائمFا ً السFFامعين
حكمتك .ليكن مباركا ً الرب إلھFFك الFFذي ُسFFرَّ بFFك وجعلFFك علFFى كرسFFي إسFFرائيل ،ألن الFFرب أحFFب
إسFFرائيل إلFFى األبFFد .جعلFFك ملكFا ً ل ُتجFFري حكمFا ً وبFFراً .وأعطFFت الملFFك مئFFة وعشFFرين وزنFFة ذھFFب
ت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الFFذي أعطتFFه ملكFFة سFFبإ
وأطيابا ً كثيرة جداً وحجارة كريمة لم يأ ِ
١
للملك سليمان (( .
فھذا ھو أصل القصة ،وما زاد على ذلFFك فھFFو زيFFادات وھميFFة خرافيFة ،كمFFا قFFرر علمFFاء
اليھود أنفسھم .نعم وجد أيضا ً في سفري الملوك وأخبار األيام تفصيل عن عرش سليمان الرفيع،
ولكFFن لFFم يFFرد شFFيء عFFن حملFFه ونقلFFه .ومFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن بخصFFوص حكFFم سFFليمان علFFى الجFFن
والعفاريت يطابق ما ورد في كتاب الترجوم المذكور سابقاً .ولكن ھFFذه الروايFFة وھميFة ،فقFFد قFFال
علماء اليھود إن ھذا المفسر بنى أوھامه على ما اقترفFFه مFFن الخطFFأ فFFي ترجمFFة كلمتFFين عبFFريتين
ھما )) شِ دّ اه وشِ دّ ْوتْ (( من سفر الجامعة ) .(٨ /٢ومعناھما )) سيدة وسيدات (( ألنه لما كان يندر
وجFFود ھFFاتين الكلمتFFين فFFي العبريFFة ،خلFFط ھFFذا المفسFFر الجاھFFل بينھمFFا لعFFدم معرفتFFه بمعناھمFFا
الصFFحيح ،فاشFFتبھتا عليFFه بكلمتFFين ف َّسFFرھما بFFالجن .وكFFان لFFه إلمFFام بFFالكلمتين الFFدالتين علFFى الجFFن
)وھما شِ دو ،وشِ ديم( .وكل من تحرى قصة ملكة سبإ التي ترجمناھا من كتاب الترجوم يظھر له
بال شك أن ھذه الخرافة تشبه الحكايات الواردة في كتاب ألف ليلة وليلة شبھا ً كثيراً .ولكن لما لم
يكن م َُحمَّد عارفا ً بذلك ،وقد سمع ھذه الرواية من اليھود ،توھَّم أنھم أخFFذوھا عFFن التFFوراة وتلوھFFا
عليه ،فأوردھا في ال ُقرْ آن.
)ً (٤قصة ھاروت وماروت:
مع أن كثيراً من قصص ال ُقرْ آن مستعارة من الخرافـات اليھوديFFة ،نكتفFFي بسFFرد قصFـة
ھاروت وماروت (( قبل أن ننتقل إلى الكالم على ما ھو أھFFم مFFن ذلFFك .ونوردھFFا أوالً مFFن ال ُقFFرْ آن
واألحاديFFث ،ثFFم ننقFFل مFFا ورد منھFFا فFFي كتFFب اليھFFود ،ونقارنھFFا بعFFد ذلFFك بمFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن
واألحاديث.
))
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س? َل ْي َمانُ ؛ َو َل ِك??نَّ ال َّ
?ح َرَ ،و َم??ا
الس? ْ
?اس ِّ
ش? ْياطِ ينَ َك َف? ُ?رو ْا ُي َع ِّل ُم??ونَ ال َّن? َ
قال ال ُقرْ آنَ  :و َم??ا َك َف? َ?ر ُ
َ
ٌ
ان مِنْ أ َح ٍد َح َّتى َي ُقوالَ :إِ َّن َما َن ْحنُ ِف ْت َن??ة َف?الَ
اروتَ َو َم ُ
ابل ََ :ھ ُ
اروتَ َ ،و َما ُي َع ِّل َم ِ
نزلَ َع َلى ١ا ْل َم َل َك ْي ِن ِب َب ِ
أُ ِ
َت ْك ُف ْر   .وقد ورد في )) عرائس المجالس (( في تفسير ھذه اآلية:
)) قال المفسرون إن المالئكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمFFال بنFFي
آدم الخبيثFFة  ،وذلFFك فFFي زمFFن إدريFFس النبFFي ) ع ( ع َّيFFروھم بFFذلك وأنكFFروا
علFFيھم ،وقFFالوا  :Lإن ھFFؤالء الFFذين جعلFFتھم خلفFFا ًء فFFي األرض واختFFرتھم
يعصونك .فقال تعالى :لو أنزل ُتكم إلى األرض ور َّك ُ
بت فيكم ما ركبFFت فFFيھم
لفعلتم مثل ما فعلوا .قالوا :سبحانك ربنا ما كان ينبغي أن نعصFFيك .قFFال D
ُ
ھبطھما إلى األرض .فاختاروا ھاروت
تعالى  :اختاروا َم َلكين من خياركم أ ِ
وماروت ،وكانا من أصلح المالئكة وأعبدھم .قFFال الكلبFFي :قFFال  DتعFFالى :
اختFFاروا ثالثFFة مFFنكم .فاختFFاروا عFFزا وھFFو ھFFاروت وعزابيFFا وھFFو مFFاروت
وعزرائيل .وإنما غيَّر اسمھما لما اقترفا من الذنب ،كما غيَّر  Dاسم إبليس
وكان اسمه عزازيل .فر َّكب  Dتعالى فيھم الشھوة التي ركبھFFا فFFي بنFFي آدم
وأَھبطھم إلى األرض ،وأمرھم أن يحكموا بFFين النFFاس بFFالحق ،ونھFFاھم عFFن
ال ِّشFFرك والقتFFل بغيFFر الحFFق والزنFا وشFFرب الخمFFر .فأمFFا عزرائيFFل فإنFFه لمFFا
وقعFFت الشFFھوة فFFي قلبFFه اسFFتقال ربFFه ،وسFFأله أن يرفعFFه إلFFى السFFماء .فأقالFFه
ورفعه .وسجد أربعين سنة ثم رفع رأسFFه ولFFم يFFزل بعFFد ذلFFك مطأطFFأ رأسFFه
حيا ًء من  Dتعالى .وأما اآلخران فإنھما ثبتا على ذلك يقضFFيان بFFين النFFاس
يومھما ،فإذا أمسيا ذكرا اسFFم  DتعFFالى األعظFFم ،وصFFعدا إلFFى السFFماء .قFFال
قتادة :فما مرَّ عليھما شھر حتى افتتنا ،وذلك أنه اختصFFمت إليھمFFا ذات يFFوم
الزھرة ،وكانت من أجمل النساء .قال عليٌّ ) ع (  :كانت من أھFFل فFFارس،
وكانت ملكة في بلدھا .فلمّا رأياھا أخذت بقلبيھما ،فراوداھا عن نفسھا فأبت
وانصرفت .ثم عFFادت فFFي اليFFوم الثFFاني ،ففعFFال مثFFل ذلFFك ،فقالFFت :ال ،إال أن
تعبFFدا مFFا أعبFFد وتصFلِّيا لھFFذا الصFFنم وتقFFتال الFFنفس وتشFFربا الخمFFر .فقFFاال :ال
سبيل إلى ھذه األشياء ،فإن  Dقد نھانا عنھا .فانصرفت ثم عادت في اليوم
الثالث ومعھا قدح من خمر ،وفي نفسھا من ال َميل إليھما مFFا فيھFFا ،فراوداھFFا
D
عن نفسھا فأبت ،وعرضت عليھما ما قالت باألمس ،فقاال :الصالة لغير َّ ِ
أمر عظيم ،وقتل النفس عظيم ،وأھون الثالثة شFFرب الخمFFر .فشFFربا الخمFFر
فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا بھا ،فرآھما إنسان فقتاله .قال الربيFFع بFFن أنFFس:
وسجدا للصنم فمسخ  Dالزھرة كوكباً .وقال عليٌّ رضFFي ّ
 DعنFFه وال ّسFFدي
والكلبي إنھا قالت :ال تدركاني حتى تعلّماني الذي تصعدان به إلFFى السFFماء.
فقاال :نصعد باسم  Dاألكبر .فقالت :فما أنتما بمFFدركيَّ حتFFى تعلمانيFFه .قFFال
أحدھما لصاحبه :علِّمھا ،فقال :إني أخاف  .Dفقال اآلخFFر :فFFأين رحمFFة D
تعالى ؟ فع َّلماھا ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء ،فمسFFخھا  DكوكبFا ً ((
.
فإذا أخذنا في البحث والتحري عن أصل ھذه القصة وجدناھا في موضFFعين أو فFFي ثالثFFة
مواضع من تلمود اليھود ،والسيما في )) مدراش َي ْلكوت (( )فصل  (٤٧وھاك نص ترجمتھا:
 ١سورة البقرة.١٠٢ /٢ :
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)) استفھم تالميذ يوسف الرباني من أستاذھم عن عزائيل ،فقال لھم :لمFFا قFFام
جيل الطوفان ١،ودانوا بالعبادة الباطلة ،سخط عليھم القFFدوس تبFFارك اسFFمه.
فقام َم َلكان )) شمحزاي (( و )) عزائيل (( وقاال بحضرته :يFFا رب العFFالم ،ألFFم
نقل لك بحضرتك لمFFا خلقFFت عالمFFك :مFFن ھFFو اإلنسFFان حتFFى تFFذكره؟ ٢فقFFال
لھما :وأما العالم فماذا يحصل له؟ فقاال له :يا رب العالم نتسFFلط عليFFه .فقFFال
لھمFFا :إنFFه مكشFFوف ومعلFFوم بأنFFه إذا تسFFلطتم علFFى األرض تتسFFلط علFFيكم
الشFFھوة الرديFFة ،وتكونFFون أكثFFر مFFن بنFFي آدم عنFFاداً .فقFFاال لFFه :ائFFذن لنFFا أن
نسFFكن مFFع الخالئFFق ،وتFFرى كيFFف نقFFدس اسFFمك .فقFFاال لھمFFا :اھبطFFا واسFFكنا
معھم .فنظر شمحزاي صبية واسFFمھا إسFFطھر )أسFFتير( فشFFخص وقFFال لھFFا:
أطيعيني .فقالت له :ال أصغي لك ما لم تعلمني االسم المختص )بFا (LالFFذي
في ساعة ذكرك إياه أصFFعد إلFFى الفلFFك .فعلمھFFا إيFFاه ،فذكرتFFه وصFFعدت إلFFى
الفلك أيضا ً ولم تد ِّنس عرضھا .قال القFFدوس تبFFارك اسFFمه :بمFFا أنھFFا نزھFFت
نفسھا عن التجاوز فاذھبوا واجعلوھا بين السبعة الكواكب لتكونوا طFFاھرين
من جھتھا إلى األبد .فوُ ضعت بين الثريا .وتنجَّ سا مع بنات آدم اللFFواتي كFFنَّ
جميالت ولم يقدرا على قمع شھوتھما ،فقامFFا واتخFFذا زوجFFات وولFFدا ولFFدين
)ھوآء( و)ھيآء( .فاستعان عزائيل بالحلي المتنوعة وأنواع زخرفات النساء
المبھرجة على إغواء بني آدم وإغرائھم على اقتراف التعدّي (( .
] وممFFFا يجFFFب التنبيFFFه إليFFFه أن عزرائي???ل الFFFذي تقFFFدم ذكFFFره فFFFي األحاديFFFث
المذكورة آنفا ً ھو ذات عزائيل المذكور في التلمود [
ومFFن قFFارن ھFFاتين القصFFتين يFFرى أنھمFFا قصFFة واحFFدة .غايFFة األمFFر أن الحFFديث قFFال إن
المالكين اللذين أخطئا ھما ھاروت وماروت ،مع اعترافه بأنھما كانا يسميان في األصل باسFFمين
آخرين .أما في )) م??دراش َي ْلك??وت (( فتسFمَّيا بشFFمحزاي وعزائيFFل .ولكFFن إذا سFFأل سFFائلِ :مFFن أيFFن
اس ُتعير االسم الوارد في ال ُقرْ آن واألحاديث؟ قلنا :إننا نرى بعد التحري أن ھاروت وماروت ھمFFا
اسما إلھين قديمين كاذبين كانا يعبدھما األرمن في األزمنة القديمة .وقد ذكFFر مؤرخFFو األرمFFن أن
األرمن كانوا يعبدون إلھين اسمھما باللغة األرمنية )) ھوروت وموروت (( وھاك نص عبارة أحد
مؤرخي األرمن:
)) ھوروت وموروت كانا بال شك من أعوان اإللھة )) أسبانداراميت (( وھما
بطال جبل )) مازيس (( و)) أمينابيغ (( أيضاً .وربما كانت توجFFد آلھFFة أخFFرى
ال علم لنا بھا إلFFى اآلن ،وكFFانوا مFFن أعظFFم المسFFاعدين علFFى تقويFFة األرض
وجعلھا مخصبة كثيرة الكسب (( .
وإليضاح ھذه الجملة نقول إن )) أسبانداراميت (( كانت اإلالھة التي عبدھا الفFFرس أيضFا ً
ألن )) الزارادشتيين (( كانوا يعتقدون أنھا روح األرض ،وأنھا سبب كل ما نبت على األرض من
المحصوالت الطيبة واألثمار اليانعة .وكان سكان أرمينيا يسمون إله الكFFروم )) أمينFFابيغ (( وقFFالوا
إن ھوروت وموروت ھما اإللھان المساعدان إللھة األرض إذ توھموا أنھما الروحان المتسلطان
على الرياح ،وھما اللذان يحمالن ويسخران الرياح التي كانت تجمع السحاب الذي يFFأتي بFFالمطر
ليصFFدم قمFFة جبFFل أرارات الشFFامخة فتھطFFل األمطFFار علFFى األرض ،وحينئFFذ تقFFوى األرض علFFى
 ١يعني القوم الذين كانوا موجودين في عصر طوفان نوح.
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إنبات النباتات وإخراج المحصFFوالت ..فيتضFFح مFFن ھFFذا أن ھFFوروت ومFFوروت كانFFا فFFي األصFFل
روحين للرياح ،وممـا يؤيد ذلك أن كثيراً مـا ذكر فFFي كتFFب الھنFـود القديمFFة كلمFFة )) المرتFFون (( .
فFFإن قFFدماء الھنFFد كFFانوا يعتقFFدون أنھFFم آلھFFة الزوابFFع القاصFFفة والريFFاح العاصFFفة .وبنFFا ًء علFFى ذلFFك
انتقلFFت كلمFFة )) مFFرت (( إلFFى اللغFFة األرمنيFFة وصFFارت )) مFFوروت ((  .فتFFوھَّم األرمFFن أن مFFوروت
مشت َّقة من كلمة )) مFFور (( باللغFFة األرمنيFFة ،وھFFي مضFFاف إليFFه لكلمFFة معناھFـا )) أم (( ثFFم وضعFـوا
لفظة )) ھـور (( في مقابلة كلمة )) مـور (( لحصول المناسبة ،فإن معنFFى )) ھFFور (( بلغFFتھم مضFFاف
إليFFه لكلمFFة معناھFFا )) أب ((  .وبھFFذه الكيفيFFة صFFاغوا كلمFFة ھFFوروت وم Fوروت .وھFFذا ھFFو أصFFل
وضFFعھما ومنشFFئھما .فيكFFون المقصFFود مFFن قولFFه إن ھFFذين الملكFFين ھبطFFا مFFن ال َّسFFماء ومFFاال إلFFى
التناسل أن ھذين الروحين اللFFذين فFFي قبضFFتھما الريFFاح سFFاعدا األرض علFFى إنبFFات المحصFFوالت
وإخراج الثمار بتسخيرھما الرياح التي كانت تسوق سحب األمطار.
أما )) اسطھر (( وھو اسم الصبية الFFواردة فFFي القصFFة اليھوديFFة فھFFي ذات )) عشFFتاروت
إحدى اآللھة الكاذبة التي كFFان يعبFFدھا ع َبFFدة األصFFنام القFFدماء ،وھFFي الزھFFرة ،أي الكوكFب ال ِّسFيار
التي ورد اسمھا في األحاديث التي ذكرناھا آنفاً .وكان أھل بابل في قديم الزمان يعتقدون أن ھFFذا
الكوكب السيار إالھة ،فكان كل سكان بابFFل وسFFوريا يعبFFدونھا ،ألنھFFم زعمFFوا أنھFFا رئيسFFة التوليFFد
وإنتاج الذرية ،وتوھموا أيضا ً أنھا كانت تفرح مFFن كFFل أنFFواع الفسFFق والفجFFور .ووجFFدت كلمFFة ))
أشتر (( وھو اسمھا منقوش في قوالب آجر قديمة اك ُتشفت في بالد ما بين النھرين ،ووجدت كتابة
منقوشة باألحرف األشورية األثرية القديمة على قوالFFب اللِّFFبن المشFFوي ،فFFإن بعFFض ھFFذه القوالFFب
كانت عند القدماء بمنزلة كتبھم ،ووُ جFFدت فيھFFا روايFFات كثيFFرة عFFن )) أشFFتر (( أي الزھFFرة .وھFFاك
ترجمة قصة منھاُ ،ترجمت من اللغة البابلية القديمة ،فأفادتنا عن شخص وھمي ال وجود له اسمه
)) جلجاميش (( عشقته )) أشتر (( ولكنه لم يمل إليھا:
((

)) لبس جلجاميش تاجه .ولما أرادت اإلالھة أشتر أن تستميله إليھا قالت له:
قبِّلني يا جلجاميش ،ويا ليتك تكون عريسFFي .أعطنFFي ثمFFرك عطيFFة ،وليتFFك
كنت بعلي وأنا زوجة لك فكنت أركب عربة من الزورد وذھFFب وعجلتاھFFا
مFFن ذھFFب وعريشFFاھا مFFن المFFاس ،وكنFFا نقطFFر البغFFال العظيمFFة إليھFFا يومFاً.
فادخل إلى بيتنا مع عطر السرور .غير أن جلجاميش استھزأ بأشتر وأ َّنبھFFا
يرض أن يتخذھا زوجة له (( .
ولم
َ
ثم ذكر في ھذه القوالب باقي القصة )) :فاغتاظFFت اإلالھFFة أشFFتر وصFFعدت إلFFى السFFموات
ومثلت أمام اإلله أنو (( .وھو إله السَّماء الذي كان يعبده البFFابليون ،وكFFانوا يعتقFFدون أن اشFFتر ھFFي
ابنته.
من الواضح أن ھذه القصة القديمة المتداولة بين عبدة األصنام البابليين ذكFFرت صFFعود
أشFFتر (( )أي الزھFFرة( إلFFى ال َّسFFماء ،كمFFا ُذكFFر صFFعودھا فFFي األحاديFFث اإلِسْ FFالمية وفFFي التفسFFير
اليھFFودي الFFذي استشFFھدنا بعبارتFFه .ولFFيس ذلFFك فقFFط بFFل ورد فFFي الكتFFاب الھنFFدي المكتFFوب بلغ Fة
سنسكريت القديمة واسمه )) المھابھارته (( ما يشبه ھذه الخرافة ،إذ قيل فيه إن روحFFين اسFFمھما ))
سند (( ناال في قديم الزمFFان مFFن اإللFFه )) برھم??ا (( فضFالً واسFFتحقاقا ً بواسFFطة تقشFFفھما
سند (( و)) أُ ْب ُ
ُ
وزھدھما .فتسلطا على ال َّسFFماء واألرض واسFFتوليا عليھFFا اسFFتيال ًء .فFFداخل ھFFذا اإللFFه الجFFزع لFFئال
تخرج جميع أمالكه من يده ما لFFم يقتFFل خصFFميه اللFFذين شFFاطراه الملFFك .وليتوصَّ FFل إلFFى إھالكھمFFا
خلف حورية اسمھا )) تلوتما (( ووھبھا لھما .ولما شاھدھا ھذان األخان أخذھا )) سFFند (( مFFن يFFدھا
اليمنى وأخذھا )) أبسند (( من يدھا اليسرى ،ورغب كل منھما أن ي َّتخذھا قرينة له .فنشأ عFFن ذلFFك
بين األخين العداوة والبغضاء ،واستفحل الشر حتى اقتتال ف ُقتال ،فبارك اإلله )) برھمFFا (( الحوريFFة
))
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)) تلوتما (( وأثنى عليھا ثنا ًء جميالً ،وقال لھا :ستحيطين بجميع الدنيا التي تشFFرق عليھFFا الشFFمس،
١
وال يمكن ألحد أن يفتح عينيه فيك لعظم بھائك وسنا أشعة زينتك وتفوُّ ق جمالك الرائع الباھر.
فنرى أنه ورد في ھذه الخرافة ذكر الصعود إلى الفلك ،والحورية التي كان جمالھا رائعا ً
وباھراً ،ولو أنھا تختلف اختالفا ً قليالً عن الزھرة وأشتر ،فالزھرة أشتر ـ حسب الرواية اليھودية
واألحاديث اإلِسْ المية ـ كانت على األرض قبل صعودھا إلى الفلك .ولكنھا حسب الرواية الھنديFFة
البابلية كانت ذات صلة بالسَّماء من أول األمر ،العتقادھم أن أشتر كانت إالھة ،وكFFذلك )) تلوتمFFا
(( الحورية .وھنالك اختالف آخر وھو أن الروحين فFFي الروايFFة الھنديFFة اللFFذين عشFFقاھا كFFان أوالً
على األرض ،ولكنھما في الروايFFة اليھوديFFة واإلِسْ FFالمية ھبطFFا مFFن الفلFFك .وقFFال الھنFFود إن ھFFذين
األخين تناسال من إلھة اسمھا )) دتي (( فيكون أصFFلھما حسFFب الروايFFة الھنديFFة أيضFا ً مFFن السَّ FFماء.
والحاصل أن جميع ھذه القصص تشبه بعضھا من وجوه كثيFFرة ،وكانFFت سFFائدة بFFين الFFوثنيين فFFي
األزمنة القديمة.
وقال المحققون إنه لما كان اليھFFود يميلFFون إلFFى الخرافFFات ،أخFFذوا مFFن عبFFدة أصFFنام بابFFل
Fدونوھا فFFي
قصة )) أشتر (( ولما نسوا أصلھا اعتقدوا في األزمنة الحديثFFة أنھFFا حكايFFة صFFحيحة ،فَّ F
التلمود بالصورة التي وجدناھا عليھا .ولما سFFمع المسFFلمون ھFFذه الحكايFFة مFFن اليھFFود ولFFم يعرفFFوا
دونوھا مختصرة في ال ُقرْ آن كأنھا صحيحة ،وأوردوھا مفصلة في األحاديث.
أنھا خرافةَّ ،
وإذا سأل سائل :لماذا قبلھا اليھود؟ قلنا إن السبب خطFFؤھم فFFي فھFFم معنFFى فقFFرة فFFي سFFفر
التكوين .وكل ما كتب في التلمود عFFن معاشFFرة المالئكFFة للنسFFاء اآلدميFFات ناشFFئ عFFن تفسFFير تلFFك
الفقرة ،وھي )) :وحدث لمFFا ابتFFدأ النFFاس يكثFFرون علFFى األرض ووُ لFFد لھFFم بنFFات أن أبنFFاء  Dرأوا
بنات الناس أنھن حسنات ،فاتخذوا ألنفسھم نساء من كل ما اختاروا ..كان في األرض طغاة ٢في
تلك األيام .وبعد ذلك أيضا ً إذ دخل بنو  Dعلى بنات الناس وولدن لھم أوالداً .ھؤالء ھم الجبابرة
الذين منذ الدھر ذوو اسFFم (( ٣.والقFFول )) أبنFFاء  (( DيصFFف األتقيFFاء الصFFالحين الFFذين تناسFFلوا مFFن
٤
شيث ،ابن آدم الثالث .واألرجح أن معنى كلمFFة نفي??ل ھFFو مثFFل قولنFFا فFFي اللغFFة العربيFFة )) نبي??ل ((
وجمعھFFا ن??بالء .وقFFال الFFبعض إنھFFا تFFدل علFFى العتFFاة الFـذين يتعFـدّون علFFى الضFFعاف ويظلمFFونھم.
وترجـم كتـاب )) ترجوم أونتلوس (( كلمة )) نفيليم (( الواردة في اآلية المتقدمة بكلمة كلدية معناھا
بالعربية )) الجبابرة (( مشت َّقة من أصل ھذه الكلمة العبريFFة ،وال شFFك أن ھFFذا ھFFو الصFFواب .ولكFن
لمFFا كFFان أحFFد مفسFFري قFFدماء اليھFFود )واسFFمه يوناثFFان بFFن عزئيFFل( يجھFFل معنFFى كلمFFة )) نفيلFFيم ((
العبرية النادرة االستعمال توھَّم أن معناھFFا )) المالئكFFة السFFاقطين (( فف َّسFFر آيFFة تكFFوين ) (٦ /٤بFFأن
شمحزاي وعزئيل ھبطا من السَّماء وكانا على األرض في تلك األيام .فمن ھنا نرى أن منشأ ھذه
الخرافة من أولھا إلى آخرھا عن أشتر المذكورة في )) مدراش يلكوت (( ھFFو الخطFFأ الFFذي اقترفFFه
ھذا الرجل وغيره ممن نحا نحوه ،فقبلوا إحدى خرافات عبدة األصFFنام البFFابليين جھFالً ،وتوھمFFوا
أنھا تبين معنى آية في التوراة التبس عليھم معناھا فلم يفھموھا .ومع ذلك فال عذر لھم ،فFFإن أحFFد
علماء اليھود المفسرين ،وھو أقدم منھم عھداً وزمنا ً وأرسخ منھم قدماً ،ف َّسFFر ھFFذه اللفظFFة وشFFرح
معناھا الحقيقي الذي التبس عليھم.
وبما أن جُ ھّال اليھود كFFانوا يميلFFون إلFFى الخرافFFات ،وكFFانوا مFFولعين بFFذكر الغرائFFب ،فFFال
عجب إذا وجدنا في بعض كتبھم قصة سقوط المالئكة وخطيتھم بھذه الكيفية .ففي بدء األمFFر قFFال
 ١كتاب المھابھارته في باب رواية ) سُند وأُبسند وباكھيانم ( أي قصة سند وأبسند.
 ٢في العبرية :النفيليم.
 ٣تكوين ١/٦ :و ٢و.٤
 ٤جمعھا نفيليم في العبرية.
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اليھود إن مالكين ھبطا وسقطا ،ولكنھم بعد ذلك زادوا عFFددھم مFFن حFFين إلFFى آخFFر فFFي الخرافFFات
المتواترة بينھم .وفي آخر األمر ورد في الكتاب المل َّفق المنسFFوب كFFذبا ً وزوراً إلFFى النبFFي أخنFFوخ
أن عدد المالئكة الذين ھبطوا من السَّماء بلغ  ،٢٠٠وسبب ھبوطھم جميعا ً أنھم اقترفوا الفسق مع
النساء .ونورد ھنا الفقرة اآلتية من )) كت??اب أخن??وخ (( المشFFار إليFFه ،مترجمFFة مFFن اللغFFة الحبشFFية،
ألن األصل اليوناني لھذا الكتاب وصل إلينا بحالة متناثرة وناقصة .وإليك ترجمة ھذه العبارة:
)) رأت )بنات الناس( أن المالئكة وھم أبناء السموات قد افتتنوا بھنّ  ،وقالوا
بعضھم لبعض :تعالوا نأخذ ألنفسنا زوجات من بنات الناس ونخلFFف أوالداً
ألنفسنا .فقال لھم سميازا )أي شمحزاي( الذي ھFFو رئيسFFھم ..وعلَّFFم إزازيFFل
)أي عزازيFFFل( بنFFFي آدم صFFFناعة السFFFيوف والخنFFFاجر والتFFFروس والFFFدروع
لصFFFدورھم ،وأراھFFFم وأعقFFFابھم ومصFFFنوعاتھم )يعنFFFي األسFFFاور والحلFFFي(
واستعمال الكحل لتزجيج أھداب عيFFونھم ،واسFFتعمل جميFFع أنFFواع الصFFباغة
المتنوعة وعملة الدنيا )أي النقود التي يتعامFFل بھFFا اإلنسFFان فFFي ھFFذه الFFدنيا(
١
((.
ومعروف أن مسFFألة تعلFFيم المالئكFFة للنFFاس األمFـور المFFذكورة آنفFـا ً وردت فFFي القFFرآن :
?آرينَ ِب? ِه ِم??نْ أَ َح? ٍد إِالَّ ِب?إِ ْذ ِن ّ
ِT
ض? ِّ
َف َي َت َع َّلمُونَ ِم ْن ُھ َما َما ُي َف ِّر ُقونَ ِب? ِه َب?يْنَ ا ْل َم? ْ?رءِ َو َز ْو ِج? ِه َو َم??ا ُھ??م ِب َ
ض ُّر ُھ ْم َوالَ َين َف ُع ُھ ْم ؛ ٢ويقصد بالمالكين المشFFار إليھمFFا ھنFـا )) ھ??اروت وم??اروت
َو َي َت َع َّلمُونَ َمـا َي ُ
(( .غير أن ال ُقرْ آن انتحل ذكر تعليم المالكين للناس أيضا ً مما ورد في )) م??دراش يلك??وت (( حيFFث
ذكر أن عزازيل استعان بالحلي المتنوعة وأنواع زخرفات النساء المبھجة إلغFFواء بنFFي آدم علFFى
اقتراف الفجور.
فما قلناه عن ھاروت ومFFاروت يجFFوز أن يكFFون برھانFا ً كافيFا ً يؤيFFد أن ھFFذه القصFFة أيضFا ً
مأخوذة من كتب اليھود.
)ً (٥جبل سيناء
لوال ضيق المقام ألوردنا من ال ُقرْ آن قصصا ً شتى يسھل علينا البحFFث فيھFFا وإقامFFة الFFدليل
على أنھا لم تكن مطابقة لنصوص التوراة ،بل موافقة للخرافات التي ألَّفھا َك َتبة اليھود .مثالً أورد
ال ُقرْ آن في قصص يوسف وداود وشاول )طالوت( أموراً شتى لم يرد لھFFا ذكFFر فFFي العھFFد القFFديم،
ولكنھا وردت في خرافات اليھود ،منھا ما ورد في سFFورة األعFFرافَ  :وإذا َن َت ْق َن??ا ا ْل َج َب?ل َ َف? ْ?و َق ُھ ْم
٣
َكأ َ َّن ُه ُظ َّل ٌة؛ َو َظ ُّنو ْا أَ َّن ُه َوا ِق?ـ ٌع ِب ِھ? ْمُ ،خ?ـ ُذو ْا َم??ا آ َت ْي َن??ا ُكم ِب ُق? َّ?و ٍةَ ،وا ْذ ُك?ـ ُرو ْا َم??ا فِي? ِه َل َع َّل ُك? ْم َت َّت ُق??ونَ  .
وورد مثله في البقرة ) ٦٣ /٢و .(٩٣ومعنى ذلك أن  DسFFبحانه شFFرع فFFي إعطFFاء التFFوراة لبنFFي
إسFFرائيل ،ولمFFا رأى مFFنھم عFFدم الرضFFى بقبولھFFا رفFFع أو نتFFق جبFFل سFFيناء فFFوقھم وأمسFFكه علFFى
رؤوسھم ليوقع الرعب والفزع في أفئدتھم .وقد وردت ھذه القصة في الكتاب اليھFFودي )) عب??وداه
زاراه (( الفصل الثاني ونصھا )) :قد سترتكم بالجبل كغطاء (( .
وال حاجة للقول إن ھذه الخرافة ال أثر لھFFا فFFي التFFوراة ،ولكFFن منشFFأھا وھFFم ،وسFFوء فھFFم
بعض مفسِّري اليھود .فورد في سفر الخروج ) (١٩ /٢أنه لما نزل موسى من الجبل ورأى بني
 ١كتاب أخنوخ فصل  ٦آية  ٢و ٣وفصل  ٨آية .١
 ٢سورة البقرة.١٠٢ /٢ :
 ٣سورة األعراف.١٧١ /٧ :
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إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعوه ،غضب وطرح من يديه اللوحين اللFFذين كانFFا منقوشFا ً فيھمFFا
الوصايا العشر ،وكسرھما في أسفل الجبل .فمن قوله )) في أسفل الجبل (( يُفھم أن ھذين اللFFوحين
ُكسFFرا عنFFد سFFفح الجبFFل ولFFيس تحFFت الجبFFل .ولكFFن لمFFا كFFان اليھFFود الFFذين فFFي العصFFور المتFأخرة
مولعين بالغرائب ،لووا معنى الكلمات وصرفوھا عن حقيقتھا وابتدعوا الخرافFFة المتقدمFFة لتفسFFير
ھذه اآلية.
ومع ذلك فھذه القصة تشبه قصة ھندية وردت في مجلة )) كتب سنس??كريت (( بخصFFوص
)) كرشـنا (( أحFFد آلھFFتھم ،فقFFد رووا أنFFه فFFي ذات يFFوم لمFـ َّا رغFFب أن يقFFي سFFكان مدينFFة )) كوكلFFة ((
مسقط رأسه من غوائل زوبعFFة وأمطFFار رفFFع جFFبالً اسFFمه )) كووردھنFFة (( مFFن قاعدتFFه الحجريFFة،
وھو أعظم كل الجبال ،وعلَّقه سبعة أيام وسبع ليال بأطراف أصابعه فFFوق رؤوسFFھم كمظلFFة .وال
نعرف باليقين إذا كان اليھود قد أخذوا ھذه القصة من الھنود أم ال ،ولكن من الواضFFح أن القصFFة
الواردة في ال ُقرْ آن ھي نفس القصة الواردة في كتب اليھود.
ويوجد أيضا ً في ال ُقرْ آن غرائFFب بخصFFوص مFFا حصFFل فFFي البريFFة فFFي أيFFام موسFFى ،منھFFا
قوله إن العجل الذھبي المشار إليه )) له ُخوار (( وأنه خFFار لمFFا أُخFFرج مFFن أتFFون النFFار ،فFFورد فFFي
ي؛ َف??أَ ْخ َر َج َل ُھ? ْم
األعراف )  (١٤٨ /٧وفي سورة طه ) ٨٧ /٢٠وَ  :( ٨٨ف َك? َ?ذلِ َك أَ ْل َق??ى َّ
الس??ام ِِر ُّ
ار   .وأصFFل ھFFذه القصFFة موجFFود فFFي كتFFاب )) فرق??ى رب??ي ألع??ازار (( )فصFFل
سداً َل ُه ُخ َو ٌ
عِ ْجالً َج َ
 ،(٤٥وھاك ترجمة أصل أقواله العبرية:
)) وھFFذا العجFFل خFFرج خFFائراً فFFرآه بنFFو إسFFرائيل .وقFFال )) ربFFي يھFFوداه (( إن
سمائيل كان مختفيا ً في داخله وكان يخور ليغش إسرائيل (( .
ال شك أن م َُحمَّداً أخذ ھذا النبأ من اليھود الFFذين )مFFن سFFوء حظFFه( خFFدعوه ألنھFFم اختلقFFوا
ھFFذه الخرافFFة مFFن عFFالم أوھFFامھم .ولFFم يلتفFFت م َُح َّمFFد إلFFى اسFFم الشFFخص المFFذكور فFFي ھFFذه القصFFة
اليھودية ،فسمّاه )) السامري ((  .وكثيراً ما وردت كلمة )) السامري (( في العھد الجديد ،ومFFرة فFFي
العھد القديم .وكان اليھود يعتبرون السامريين أعداءھم ويعتقFFدون أنھFFم زاغFFوا عFFن سFFواء السFFبيل
Fبن إال بعFFد وفFFاة موسFFى بنحFFو أربعمائFFة
بسبب الخطأ والجھالFFة .ولكFFن بمFFا أن مدينFFة السFFامرة لFFم ُتَ F
سنة ،فيتعذر علينا أن نفھم كيف يمكن وجود االسFFم قبFFل وجFFود مُسFمّاه .ال بFFد أن م َُح َّمFFداً قصFFد أن
يكتب )) السمائيل (( عوضا ً عن السامري .ولكن بما أنه لم يكن يعلم أن اليھود يسمون ملك الموت
)) سمائيل (( توھم أن ھذا ھو اسم الرجل الذي صFFنع العجFFل الFFذھبي كمFFا ھFFو واضFFح مFFن منطFFوق
ال ُقرْ آن .فFال ُقرْ آن إذن مخFFالف للتFFوراة فFFي ھFFذه القضFFية ،ألن التFFوراة ذكFFرت أن ھFFارون ھFFو الFFذي
صنع العجل خوفا ً من اليھود .ثم إن ما ذكFFر فFFي سFFورة البقFFرة ) (٥١ /٢وفFFي النسFFاء )(١٥٣ /٤
مFFن أن بعFFض اإلسFFرائيليين رأوا  DفمFFاتوا ،ثFFم بعFFثھم وأحيFFاھم ثانيFFة ،فھFFو مFFأخوذ مFFن خرافFFات
اليھود ،وقد ورد فيھا أن التوراة ذاتھا توسَّلت ألجلھم فعادت أرواحھم إلى أجسادھم.
)ً (٦اقتباسات أخرى:
)أ( فFFي ال ُقFFرْ آن كلمFFات عبريFFة ْ
وكلدان ّيFFة وسFFريانية عجFFز مفسFFرو المسFFلمين عFFن تفسFFيرھا
لجھلھم بتلك اللغات .ومن ھذه الكلمات :ت??وراة ـ Fت??ابوت ـ Fجن??ة ع??دن ـ Fجھ??نم ـَ Fحب??ر ـ Fس??كينة ـF
طاغوت ـ فرقان ـ ماعون ـ ملكوت وغيره .فمن أراد معرفة حقيقFFة معنFFى ھFFذه الكلمFFات ال ُقرْ آنيFFة
ْ
والكلدان ّيFFة والسFFريانية .ومFFن لFFه إلمFFام بعلFFم صFFرف اللغFFة
عليه أن يراجع قواميس اللغات العبريFFة
ً
العربية واشتقاقھا ال يسعه إال االعتراف بأن كثيرا من ھذه الكلمات ليست من أصFFل عربFFي ،ولFFم
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ُتصَ ْغ من أصولھا حسب قواعد اللغة العربية .مFFع أن ھFFذه األصFFول نفسFFھا موجFFودة فFFي العربيFFة،
كما ھي موجودة في اللغات األخرى المذكورة.
)ب( واقتبس ال ُقرْ آن من اليھود أموراً أخرى ،مثلمFFا ُذكFFر فFFي سFFورة اإلسFFراء )(٤٤ /١٧
وسورة المؤمنون ) (٨٦ /٢٣أنFFه يوجFFد سFFبع سFFموات ،وتكلFFم فFFي سFFورة الحِجFFر ) (٤٤ /١٥عFFن
س Fـمى ))
سFFبعة أبFFواب لجھFFنم .وھFـذان األمFFران مأخFـوذان مFFن كتFFابين مFFن كتFFب اليھFFود أحدھمFـا ي ُ
حكيك??اه (( )بFFاب  ٩فصFFل  (٢وثانيھمFFا )) زوھ??ر (( )فصFFل  ٢ص  .(١٥٠وقFFال الھنFFود أيضFا ً إنFFه
يوجد سبع دركات تحت األرض وسبع درجات فوقھا .وكل من ھذين القسFمين مسFFتند علFFى رأس
من رؤوس ثعبان ضخم اسمه )) َ
شيشه (( له ألف رأس .فالمدوَّ ن في الكتب الھندية وفي الخرافات
اليھودية وفي األحاديث اإلِسْ المية أصله واحد .فما ورد في )) ع??رائس المج??الس (( )ص  ٥ـ(٩ F
عن سبع دركات األرض موجود في كتFFاب )) أڤس??تا (( وھFFو كتFFاب دينFFي لقFFدماء الفFFرس يقFFول إن
األرض تشتمل على سبع )) كثور (( أو سبعة أقاليم .وورد في أحد أبواب األﭭستا )يشFFت بFFاب ١٩
فصل  (٣١إن جمشيد استولى على )) األرض التي تشتمل على سبعة أقاليم ((.
)ج( وورد فFFي سFFورة ھFFود ) (٧ /١١عFFن عFFرش  )) :DكFFان عرشFFه علFFى المFFاء (( وھFFو
يطابق الروايات اليھودية المذكورة في تفسFFير المفسFFر اليھFFودي المشFFھور )) راشFFي ((  ١الFFذي قFFال
في تفسيره على تكوين ) )) (٢ /١إن العرش المجيد استقر في الھواء ،وعام على المياه (( .
)د( وقال المسلمون إن  Dسبحانه عيَّن على جھFFنم مالكFاً ،وھFFو يطFFابق قFFول اليھFFود فFFي
كتFFبھم القديمFFة عFFن رئFFيس جھFFنم .غيFFر أن المسFFلمين انتحلFFوا اسFFم ھFFذا المFFالك مFFن عبFFدة أصFFنام
فلسطين القدماء ،الذين كانوا يسمّون أحد آلھFFتھم الكاذبFFة الFFذي كFFان يتFFرأس علFFى النFFار )) مول??ك ((
وھو اسم فاعل باللغة العبرية ،كما أن مالك ھو اسم فاعل باللغة العربية.
اب َو َع َلى األَ ْع َرافِ ِر َجال ٌ  ٢،وقالوا إن األعFFراف
)ھـ( وورد في ال ُقرْ آنَ  :و َب ْي َن ُھ َما ح َِج ٌ
موجود بين السَّماء وجھنم ،واقتبسوا ھذا من اليھFFود ،فقFFد ورد فFFي كتFFاب )) م??دراش (( فFFي تفسFFير
سفر الجامعة ) )) :(١٤ /٧إنه لما استفھم بعضھم ما ھي المسافة بين السَّماء وجھFFنم؟ أجFFاب ربFFي
يوحانان :إن بينھما حFFائط .وقFFال ربFFي أخFFاه إنھFFا مسFFافة شFFبر((  .وقFFال الربFFانيون إنھمFFا متقاربFFان
بحيث تنفذ أشعة النور من أحدھما إلى اآلخر .ومنشأ الوھم وجود األعراف في كتFFاب )) أڤس??تا ((
للزارادشتيين )أي قدماء الفرس( واسم األعراف بلغتھم )) مسوانوكاتس ((  ٣،واسمه بلغة بھلFFوي
)) مسFFوت كFFاس (( ويقFFول مFFذھب الزارادشFFتيين إن المسFFافة بFFين ال َّسFFماء وجھFFنم قFFدر المسFFافة بFFين
النور والظلمة.
)و( وورد في سورة الحجر ) ١٨ /١٥و (٣٤عن الشـيطان الرجيم أنFFه )) اسFFترق السFFمع
(( ومثل ھذا في سورة الصافات ) (٨ /٣٧وسورة الملك ) .(٥ /٦٧وأصل ذلك مأخوذ من خرافة
مFFن الخرافFFات اليھوديFFة وردت فFFي كتFFاب )) حكيك??اه (( )بFFاب  ٦فصFFل  (١عFFن الشFFياطين أنھFFم
ينصتون من وراء حجاب َّ
ليطلعوا على الحوادث المستقبلة.
 ١اختصار لرابي شلومو يتسحاقي.
 ٢سورة األعراف.٤٦ /٧ :
 ٣فركند .١٩
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ام? َت ْ
أل ِ
ت؟ َو َت ُق??ول َُ :ھ?لْ ِم??ن
)ز( وورد في سورة ق )َ  :( ٣٠ /٥٠ي ْو َم َن ُقول ُ ل َِج َھ َّن َم :ھ َِل ْ
َّم ِزي ٍد   .وورد في الكتاب اليھودي )) أوتوت دربي عقيباه (( ما يطابق ذلك ،قوله )) :رئيس جھنم
يقول يوما ً فيوماً :أعطني طعاما ً حتى أستكفي (( .
)ح( وورد فFFي سFFورة ھFFود ) ،(٤٠ /١١وفFFي سFFورة المؤمنFFون ) (٢٧ /٢٣أنFFه فFFي أيFFام
ار ال َّت ُّنورُ ((  ،وأصل ھذا المعنى مأخوذ من كتابين من كتب اليھود أحدھما كتFFاب
طوفان نوح )) َف َ
)) روش ھشاناه (( ) فصل  ،(٢ /١٦وثانيھما رسالة تسمى )) سنھدرين (( ) فصFFل  (١٠٨ونFFص
عبارتيھما أن جيل الطوفان دينوا بالماء المغلي.
)ط( وقد قلنFFا إن صFFوم رمضFFان لFFيس مطابقFا ً لعFFادة اليھFFود بFFل لعFFادة الصFFابئين .غيFFر أن
م َُحمَّداً انتحل من اليھود شيئا ً له ارتباط بھFFذا الصFFيام ،فقFFد ورد فFFي سFFورة البقFFرة ) (١٨٧ /٢أمFFر
بخصوص األكل والشرب في الليل في شھر رمضان ،ونصھا  َو ُكلُو ْا َوا ْ
ر ُبو ْا   .وورد في ))
شَ
مشناه برأخوت (( )باب  ١فصل  (٢أن أول النھار ھو الوقت )) الذي يمكن لإلنسان أن يم ِّيFFز فيFFه
الخFFيط األزرق مFFن الخFFيط األبFFيض ((  .فھFFل حصFFل ھFFذا االتفFFاق الغريFFب بFFين ال ُقFFرْ آن والكتFFاب
اليھودي اتفاقاً؟ وھل يمكن أن يكون ھذا االتفاق من قبيل توارد الخواطر؟
)ي( وجFFFرت عFFFادة المسFFFلمين فFFFي جميFFFع الFFFبالد أن يFFFؤدّوا كFFFل يFFFوم الصFFFلوات الخمFFFس
المفروضة عليھم في أوقاتھا المقررة حيثمFFا كFFانوا ،سFFواء فFFي بيFFوتھم أو فFFي الشFFوارع أو فFFي أي
محل آخر .وھم يؤدون الصالة في المحال التي يكثر فيھا مرور الناس بالمصلّين ،واختصّوا بھذه
العادة غير المستحسَ نة ،ألن جميع الملل يستھجنونھا وينكرونھFFا .وال شFFك أن اليھFFود الFFذين كFFانوا
في بالد العرب في عصر مُحَ مَّد اعتادوا ھذا األمر ،ألن كثيرين منھم كانوا من ذرية الفرقة التFFي
اسمھا )) فريسيون (( والتي ُذكرت كثيراً في البشائر األربع ،فتناسلوا منھم تناسالً طبيعياً .ومن لـم
يتناسل منھم طبيعيا ً كانوا على مFFذھبھم ،وقFـد وصFFفھم اإلنجيFFل بأنھFـم كFFانوا )) يحبFFون أن يصFFلوا
قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع ،لكي يظھروا للناس (( )متى .(٥ /٦ :ونعرف باالستنتاج
أن المسFFلمين أخFFذوا ھFFذه العFFادة مFFنھم ،فقFFد قFFال م َُح َّمFFد إن اليھFFود ھFFم أھFFل الكتFFاب وذريFFة إبFFراھيم
الخليل ،فاقتدوا بھم متوھمين أن تلك العادة أيضا ً مأخوذة عن إبراھيم.
)ك( ومFFن الغرائFFب أن ال ُقFFرْ آن قFFرر أنFFه نFFزل للتصFFديق علFFى الكتFFب اليھوديFFة المقدسFFة،
واقتبس صريحا ً آية واحدة منھا وردت في سورة األنبياء )َ  :(١٠٥ /٢١و َل َقدْ َك َت ْب َنا ِف??ي َّ
?ور
الز ُب? ِ
مِن َب ْع ِد ِّ
الصال ُِحونَ   .والوعد المذكور في الزبور الذي استشFFھد
ِي َّ
ض َي ِر ُث َھا عِ َباد َ
الذ ْك ِر أَنَّ األَ ْر َ
به ال ُقرْ آن جاء في مزمور ) )) :(١١ /٣٧أما الودعاء فيرثون األرض (( .
)ً (٧اللوح المحفوظ:
وھناك أمران آخران اقتبسھما المسلمون من اليھFFود .فقFFد قFFال المسFFلمون إن ال ُقFFرْ آن ُكتFFب
ُ
ح َّم ْح ُفوظٍ  ١.وقبل الخوض في
في اللوح المحفوظ قبل إنشاء العالم  َبلْ ھ َُو ق ْرآنٌ َّم ِجي ٌد .فِي َل ْو ٍ
الكالم على اللوح المحفFFوظ ينبغFFي أن نسFFأل علمFFاء اإلِسْ FFالم :ھFFل كFFان َّ
الزبFFور قبFFل ال ُقFFرْ آن أم ال؟
وھل ھو أقدم منه عھداً وأسبق زمنا ً أم ال؟ ألنه ذكر في اآلية التي أوردناھا من سورة األنبياء أن
ما اشتملت عليه ھذه اآلية بخصوص ميراث عبيد  Dالصالحين ُكتب قFFبالً بFFأمر  DفFFي الزبFFور.
ومما يؤيد ھذه القاعدة المصطلح عليھا أننا إذا عثرنا مFFثالً فFFي كFFالم )) مثن??وي (( لموالنFFا الرومFFي
علFFى شFFطرة مFFن بيFFت شFFعر ض Fمَّنھا بعFFض عبFـارات مقتبسFFة مFFن كتFFاب )) ش??اه نام??ه (( مFFثالً أو
 ١سورة البروج ٢١ /٨٥ :و.٢٢
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عبارات ال ُقرْ آن ،جزمنFFا جزمFا ً أكيFFداً بFFأن الشFFاه نامFFه أو ال ُقFFرْ آن متقFـدم علFFى تFFأليف )) مثن??وي (( .
وعلى ھذا القياس نقول إننا إن رأينا في ال ُقرْ آن آية من آيات مزامير داود النبي يتضح لنا جليا ً أن
ال ُقرْ آن لم يكن موجوداً قبل أيام النبي الذي أُوحي إليه الزبور .ولكن إذا أخذنا في البحث والتحري
عن معلومات المسلمين التي استفادوھا بخصوص اللوح المحفوظ وجدنا ھذه البينات في مثل ھذه
الكتب وھي )) قصص األنبياء (( )ص  ٣و (٤ونصھا:
)) ومFFFن تحFFFت العFFFرش خلFFFق ) (DلؤلFFFؤة ،ومFFFن تلFFFك اللؤلFFFؤة خلFFFق اللFFFوح
المحفوظ ،وارتفاعه َسَ Fفر سFFبعمائة سFFنة وعFFرض َسَ Fفر ثلثمايFFة سFFنة ،وكFFان
مرصَّعا ً بالياقوت األحمر .ثم بقوة  Dتعالى ثم صدر األمر إلى القلم :اكتب
علمFFي فFFي خلقFFي ومFFا ھFFو كFFائن إلFFى يFFوم القيامFFة ـ كتFFب أوالً فFFي اللFFوح
المحفوظ بسم  Dالرحمن الرحيم ،أنا  Dال إله إال أنا .من يستسلم لقضFFائي
ويصبر على بالئي ويشكر على نعمائي كتب ُته وبعث ُتFFه مFFع الصFFديقين .ومFFن
يرض بقضائي ولم يصFFبر علFFى بالئFFي ولFFم يشFFكر علFFى نعمFFائي فليطلFFب
لم
َ
ً
ربا سواي ،ويخFFرج مFFن تحFFت سFFمائي .ثFFم كتFFب القلFFم علFFم  DفFFي خلFFق D
تعالى كل شيء أراده إلى يوم البعث ،حتى مقدار تحريك الشجرة أو نزولھا
أو صعودھا وكتب كل شيء مثل ھذا بقوله تعالى (( .
وأصل ھذه القصة موجود في كتب اليھود ،غير أن المسلمين تو َّسFFعوا وبFFالغوا فيمFFا كتبFFه
اليھود في ھذا الصFFدد .فقFFد ورد فFFي تFFوراة موسFFى أن  DلمFFا أراد أن يسFFلِّم الوصFFايا العشFFر لبنFFي
إسرائيل )خروج ،أصحاح  (٢٠سFلَّمھا لموسFFى كليمFFه ،فكتFFب )) :فFFي ذلFFك الوقFFت قFFال لFFي الFFرب:
األولFFين واصFFعد إلFFيّ إلFFى الجبFFل ،واصFFنع لFFك تابوتFا ً مFFن خشFFب،
انحت لك لوحين من حجر مثل َّ
فأكتب علFFى اللFFوحين الكلمFFات التFFي كانFFت علFFى اللFFوحين األولFFين اللFFذين كسFFرتھما وتضFFعھما فFFي
التابوت .فصنعت تابوتFا ً مFFن خشFFب السFFنط ونحFFت لFFوحين مFFن حجFFر مثFFل األولFFين وصFFعدت إلFFى
الجبل واللوحات في يدي ،فكتب على اللوحين مثل الكتابة األولى الكلمات العشر التFFي كلمكFFم بھFFا
الرب في وسط النار في يFFوم االجتمFFاع ،وأعطFFاني الFFرب إياھFFا ثFFم انصFFرفت ونزلFFت مFFن الجبFFل،
١
ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا ھناك كما أمرني الرب (( .
وورد في ١ملوك ) (٩ /٨وفي رسالة العبرانيين ) ٣ /٩و (٤أن ھذين اللوحين حُ فظا في
تابوت العھد الذي صنعه موسى حسب أمر  .Dوھذا ھو معنى اللوح المحفوظ أو بالحري معنFFى
اللوحين المحفوظين .وقFFد ورد فFFي سFFورة البFFروج ) ٢١ /٨٥وَ  :(٢٢ب?لْ ُھ? َ?و ُق? ْ?رآنٌ َّم ِجي? ٌدِ .ف??ي
ح َّم ْح ُفوظٍ  ولم يقل في )) اللوح المحفوظ (( فوردت كلمة )) لوح (( نكFFرة بFFدون أداة التعريFFف.
َل ْو ٍ
ً
ُ
ُ
فمFFن الواضFFح إذا أن قولFFه إن القFFرْ آن كتFFب علFFى لFFوح محفFFوظ لFFيس أنFFه كتFFب علFFى اللFFوح الواحFFد
المحفوظ ،بل البد من وجود لوح آخر أقل مFFا يكFFون .فFFإذا قيFFل :لمFFاذا قFFال م َُح َّمFFد إن ال ُقFFرْ آن ُكتFFب
على لوح محفوظ؟ قلنا :يجب أن نبحث في الكتب اليھودية لنرى ما قاله اليھود فFي عصFFر م َُح َّمFFد
وقبله عما كتب في اللوحين اللذين حُ فظا في تابوت العھد .ومFFع أن التFFوراة صFFرحت بمFFا ال يقبFFل
الشك أن ما ُكتب على اللFFوحين كFFان الوصFFايا العشFFر )تثنيFFة (٤ /١٠ :أو العشFFر كلمFFات كمFFا ورد
باللغة العربية ،إال أن اليھود توھَّموا بعد مدة من الزمFFان أن جميFFع كتFFب العھFFد القFFديم وأيضFا ً كFFل
التلمFFود ُكتFFب عليھمFFا أو علFFى األقFFل نزلFFت معھمFFا .ولمFFا سFFمع مُحَ َّمFFد مFFن اليھFFود ھFFذا القFFول عFFن
شريعتھم حذا حذوھم ،ونسب إلى شريعته ما نسFFبه اليھFFود إلFFى شFFريعتھم ،فَّ F
Fادعى أن ال ُقFFرْ آن كFFان
ُ
ح َّم ْحف??وظٍ .
مكتوبا ً في لوح من اللوحين المحفFFوظين ،أو كمFFا قFFال فFFي سFFورة البFFروج  ِف??ي َل? ْ?و ٍ
ولما كان المسلمون ال يعرفون معنى قوله )) لوح محفوظ (( ابتدعوا ھذه القصة التي تقدم ذكرھا.
 ١تثنية ١ /١٠ :ـ .٥
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وقال اليھود عما اشتمل عليه ھذان اللوحان :قال الربي شمعون بن القيش :أما الFFذي كتFFب فھFFو
فأعطيFFك لFFوحي الحجFFارة والشFFريعة والوصFFية التFFي كتبتھFFا لتعلFFيمھم (( ١.واللوحFFان ھمFFا الوصFFايا
العشر والتوراة ھي التي ُتتلى ،والوصية ھي )) المشناة ((  ،والتي كتبھا ھي )) األنبياء والكتFFب ((
ولتعلمھم )) الجمارا ((  .ويُستفاد من ھذا أنه أوحى جميعھا لموسى من جبل سيناء.
))

وكل يھودي ذكي يرى وجوب رفض التفسير الباطل لھذه اآلية ،ألنه يعFFرف إن كتFFاب
المشناة (( ُكتب نحـو سنة  ٣٢٠م و ُكتFFب )) الجم??ارا األورش??ليمي (( نحFـو سFFنة  ٤٣٠م ،و ُ
كتFFب ))
الجمارا البابلي (( نحFFو سFFنة  ٥٣٠م .ولكFFن لمFFا كFFان المسFFلمون يجھلFFون ھFFذا قبلFFوا مFFا قالFFه جھلFFة
اليھود وطبَّقوه على قرآنھم .فنرى من ھذا أن ھذه الرواية مأخوذة مFFن ھFFذا المصFFدر كغيرھFFا مFFن
المدونة في األحاديث.
َّ
الروايات والقصص
))

ولم ينفرد المسلمون باالعتقاد أن لوحھم المحفوظ كان قديماً ،فقد توھَّم اليھود أن اللوحين
المشتملين على الوصايا العشر كانا قديمين جداً .فقد ورد في فرقي أبوت )بFFاب  ٥وفصFFل  (٦أن
ھFFذين اللFFوحين مFFع تسFعة أشFFياء أخFFرى ُخلقFFت وقFFت خلFFق الFFدنيا وقFFت غFFروب الشFFمس قبFFل يFFوم
السبت.
)ً (٨جبل قاف
وأصل ما ورد في األحاديث اإلِسْ المية عن )) جبل قاف (( الذي ال وجود له إال في الوھم
والخيال ھو الكتب اليھودية ،فأخذه المسلمون منھا ونقلوه عنھا .والبرھان على ذلك إننا إذا قارنFFا
بين ما ورد في )) عرائس المجالس (( و )) قصص األنبياء (( وبين ما يقوله اليھFFود نجFFد األمFFرين
واحداً .فقد ورد في )) عرائس المجالس ((:
)) َخ َلقَ َّ
 ُDتعFFالى َجَ Fبالً َعظيمFا ً مFFن زبرجFFدة خضFFراء ُخضFFرة ال َّسFFماء منFFه،
أقس َم َّ
 ُDبه فقال
يُقال له جبل قاف ،فأحاط بھا كلھا )أي األرض( وھو الذي َ
٢
جي ِد  (( .
آن ا ْل َم ِ
  :ق َوا ْل ُقرْ ِ
وورد في )) قصص األنبياء (( )ص  (٥أن عبد  Dبن سالم سأل مُحَ مَّداً )) :ما ھي أعلFFى
قمة في األرض؟ قال :ھي جبل قاف .فقال :جبل قاف م َّم ھو؟ فقال :من زمFFرد أخضFFر وخضFFرة
السَّ FFماء ھFFي منFFه .قFFال :صFFدقت يFFا رسFFول  .DقFFال :مFFا ھFFو ارتفFFاع جبFFل قFFاف؟ فقFFال :إنFFه سَ َ Fفر
خمسمائة سنة .وقال :كم ھي المدة التي يقطع اإلنسان فيھا محيطه؟ فقال :إنھا سَ َفر ألفي سنة (( .
وأصل حكاية جبل قاف ما جاء في كتب أحFFد اليھFFود المسFFمى حكيك??اه )بFFاب  ١١وفصFFل
 (١في تفسير الكلمة العبرية )) توھو (( النادرة االسFFتعمال ،ومعناھFFا الفضFFاء والفFFراغ وقFFد وردت
في تكوين ) .(٢ /١ويقول كتاب حكيك??اه )) :توھFFو ھFFو الخ??ط األخضFFر الFFذي يحFFيط بجميFFع العFFالم
قاطبة ،ومنه تنبعFFث الظلمFFة (( ؛ فالكلمFFة العبريFFة التFFي ترجمناھFFا )) الخFFط (( ھFFي )) ق??اف ((  ٣.فلمFFا
سFFمع م َُح َّمFFد والصFFحابة قصFFة )) ق??اف (( لFFم يعرفFFوا أن معناھFFا خFFط ،وتوھَّمFFوا أنھFFا سلسFFلة جبFFال
عظيمة اسمھا قاف ،تنبعث منھا الظلمة .وال حاجة للقول إن الجغرافيين الذين يبحثFFون فFFي الكFFرة
األرضFFية وأقطارھFFا جFFابوا أطFFراف الFFدنيا لالكتشFFاف ،ولFFم يكتشFFفوا سلسFFلة جبFFال يصFFدق عليھFFا
الوصف الوارد في األحاديث عن جبل قاف.
 ١خروج.١٢ /٢٤ :
 ٢سورة ق.١ /٥٠ :
 Cav ٣أو .Câf
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يتضح مما قيFFل فFFي ھFFذا الفصFFل صِ FFدق مFFا ذھFFب إليFFه المعترضFFون مFFن أن كتFب اليھFFود،
والسيما كتب التلمFFود المشFFحون بالخرافFFات ،ھFFي أھFFم مصFFادر الديانFFة اإلِسْ FFالمية .وإذ تقFFرر ذلFFك
فيجFFدر بنFFا أن نبحFFث فFFي المصFFادر األخFFرى لھFFذه الديانFFة ،وننظFFر إذا كانFFت الديانFFة اإلِسْ FFالمية قFFد
انتحلت باقي عقائدھا من الديانة المسيحية ،خصوصا ً من الكتFFب الملفقFFة والخرافFFات الباطلFFة التFFي
كانت متواترة في عصر م َُحمَّد بين بعض الفرق المسيحية الضالة وأصحاب البدع الباطلة.

QE
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$+
تأثيرات الفرق النصران ّية الھرطوق ّية
في عصFFر م َُح َّمFFد عFFاش كثيFFرون مFFن النصFFارى فFFي بFالد العFFرب ،منغمسFFين فFFي الجھالFFة
والبدع والضاللة .ولما ُ
طرد كثير منھم من حدود مملكة الروم بسبب تعاليمھم الفاسFFدة لجFFأوا إلFFى
بالد العFFرب .ولمFFا لFFم تكFFن لھFFم معرفFFة كثيFFرة باإلنجيFFل تFFداولوا بعFFض الكتFFب المل َّفقFFة المآلنFFة مFFن
الخرافات التي ال أصل لھا يتلونھا ويروون القصص المدونة فيھا ويتناقلونھا.
وقال الناقدون لدين اإلِسْ الم إن م َُحمَّداً لم يكن له إلمام تام باإلنجيل الشريف ،وإنFFه اخFFتلط
مع أصحاب ھذه البدع ،فتوھَّم أن مFFا سFFمعه مFFنھم كFFان مFFدونا ً فFFي اإلنجيFFل .وبمFFا أنFFه وجَّ FFه نظFFره
لتأسيس دين يFFدين بFFه جميFFع سFFكان شFFبه جزيFFرة العFFرب ،وي َّتحFFدون بواسFFطته ويصFFيرون جماعFFة
قبل كثيراً من خرافات جھلة النصارى ومذاھبھم الفاسFFدة وأدخلھFFا فFFي قرآنFFه .وبمFFا أنFFه ال
واحدةِ ،
يصFFح تصFFديق رأي ھFFؤالء المعترضFFين بFFدون النظFFر والفحFFص ،رأينFFا أن نتحFFرى بالتFFدقيق ھFFذه
القضية في ھذا الفصل ،لنعرف إن كانت مثل ھذه الخرافات ھي أحد مصادر اإلِسْ الم أم ال.
)ً (١قصة أصحاب الكھف:
ويسميھا المسيحيون )) السبعة النيام ((  .وقFFد وردت فFFي سFFورة الكھFFف ) ٩ /١٨ـ،(٢٦ F
وھFFFي إحFFFدى خرافFFFات اليونFFFان الFFFواردة فFFFي كتFFFاب التينFFFي اسFFFمه )) مج???د الش???ھداء (( تFFFأليف
غريغوريFFوس )كتFFاب  ١فصFFل  .(٩٥وتقFFول القصFFة إنFFه لمFFا كFFان )) دِكيFFوس (( إمبراطFFور رومFFا
يضطھد المسFFيحيين بغايFFة القسFFوة ليمحFFو حتFFى اسFFمھم مFFن أذھFFان النFFاس ،ھFFرب سFFبعة شFFبان مFFن
سكان مدينة أفسس ١،واختبأوا في كھFFف قريFFب مFFن تلFFك المدينFFة ،فنFFاموا نحFFو  ٢٠٠سFFنة تقريبFاً،
ألنھم دخلوا الكھف في عھد )) دِكيوس (( )بين سنة  ٢٤٩و ٢٥١م( ولم يخرجوا منه ثانية إال فFFي
سنة ) ٤٤٧م( في والية الملك ثيودوسيوس الثاني .فلما استيقظوا ورأوا أن المسيحية قد انتشFFرت
انتشاراً عظيما ً في تلك المدة ذھلوا ،ألنھم لما ناموا كان النFFاس يعتبFFرون الصFFليب عالمFFة احتقFFار
وعار ،ولما استيقظوا رأوه يتألأل على تاج اإلمبراطFFور وعلFFى أعFFالم مملكتFFه ،وأن جميFFع رعايFFا
المملكة الرومانية قد دانوا بالمسيحية ،وأن ھذه الديانة كادت تزيل غيرھا من األديان.
وال شك أن قصFFة الس??بعة الني??ام خرافFFة .ولكFFن بعFFض ذوي العقFFول الوقFFادة قFFالوا إنھFFا ال
تخلو من حكم ٍة وفائدة .ولم يقصد واضFFع ھFFذه الروايFFة إضFFالل النFFاس وغشFFھم ،بFFل أوردھFFا علFFى
ُظھر لقارئھا انتشار الديانة المسيحية بسرعة عجيبة بنعمة الروح القFFدس وبسFFفك
سبيل المجاز ،لي ِ
دماء الشھداء .وال يُحتمل أن مسيحيا ً يتوھم حFFدوث ھFFذه القصFFة حرفيFاً ،بFFل إن جميFFع المسFFيحيين
يعتقدون أنھا قصة رمزيFFة .غيFFر أن مُحَ َّمFFداً اقتبسFFھا وأوردھFFا فFFي قرآنFFه وعلّمھFFا لصFFحابته كأنھFFا
حكاية حقيقية .وبما أنه ال أصل لھذه القصة فمن الواضح أن  Dالعليم الحكيم لFFم يكتبھFFا فFFي لFFوح
محفوظ ،بل أخذھا مُحَ مَّد من روايات بعض جھلة النصارى.
 ١ال تزال أطاللھا باقية إلى اآلن في تركيا.
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)ً (٢قصة مريم :
ورد في سورة مريم ) ٢٧ /١٩و (٢٨أن مريم أتت إلFFى قومھFFا بعFFد والدة المسFFيح فقFFالوا
ت َ
لھاَ  :يا َم ْر َي ُم َل َقدْ ِج ْئ ِ
س ْوءٍ َو َما َكا َنتْ أ ُ ُّمكِ َب ِغ ًّيا 
ام َرأَ َ
ارونَ َما َكانَ أَ ُبوكِ ْ
ش ْيئا ً َف ِر ّيا ًَ .يا أ ُ ْختَ ھَ ُ
 .فيتضح من ھذا أن م َُحمَّداً قال إن العذراء مريم ھي أخت ھارون وموسى .وما يزيد ھFFذا األمFFر
وضFFوحا ً مFFا ورد فFFي سFFورة التحFFريم )َ  :(١٢ /٦٦و َم? ْ?ر َي َم ا ْب َن??تَ عِ ْم? َ?رانَ  ١.وجFFاء فFFي سFFورة
?ارونَ َو ِزي? ً?را   .فثبFFت مFFن
اب َو َج َع ْل َنا َم َع? ُه أَ َخ??اهُ َھ? ُ
وسى ا ْل ِك َت َ
الفرقان )َ  :(٣٥ /٢٥و َل َقدْ آ َت ْي َنا ُم َ
ھذا أن عمران وموسى وھارون ومريم ھم ذات األشخاص الFFذين ورد ذكFFرھم بھFFذه األسFFماء فFFي
أسفار موسى الخمسة ،ولو أن التـوراة قالت إن االسم ھو )) عمرام (( عوضا ً عن )) عمران (( كما
في سفر العدد ) )) :(٥٩ /٢٦واسم امرأة عمرام يوكابد بنت الوي ،التي وُ لدت لالوي في مصFFر.
فولدت لعمرام ھرون وموسى ومريم أختھما ((  .وورد في سفر الخروج ) (٢٠ /١٥أن )) :مFFريم
َ
ُ
ارونَ
النبية (( كانت )) أخت ھرون (( كما رأينـا في سورة مريم حيث قيلَ  :يا َم ْر َي ُمَ ...يا أ ْختَ َھ ُ
 .فال شك أن م َُحمَّداً توھَّم أن مريم أخت ھارون التي كانت أيضا ً ابنة عمرام )أي عمFFران( ھFFي
نفFFس مFFريم العFFذراء التFFي صFـارت أم المسFFيح بعFFد ذلFFك بنح Fـو  ١٥٧٠س Fـنة! وھ Fـذا القFFول يشFFبه
الـرواية الـواردة في )) الشاھنامة (( بخصوص َفريدون وأختي جمشيد ،فقد جاء فيھFFا أنFFه بعFFد أن
الضحاك واستولى على بيته وجد فيه أختي جمشFFيد اللتFFين أقامتFFا فFFي بيFFت الضFFحاك
ھزم فريدونُ
َ
ً
من أوائل حكم الضحاك ،نحو ألف سنة تقريبا من قبFFل ذلFFك .فلمFFا رآھمFFا فريFFدون راعFFه جمالھمFFا
إلى آخر تلك الحكاية .وقد حاول بعض المفسرين المسلمين أن يف ِّندوا ھذا البرھان الذي أُقFFيم ضFFد
ال ُقرْ آن ،ولكنھم عجزوا .وربما كان سبب ھذا الغلط أنه ورد في إحدى خرافات اليھود عFFن مFFريم
أخت ھارون )) :إن مالك الموت لم يتسلط عليھا ،بل ماتت ب ُقبلة إلھية .ولم يتسلط عليھا الدود وال
الحشرات ((  .وعلى كل حال فھذا خطأ جسFFيم ،ألنFFه لFFم يقFFل أحFFد مFFن اليھFFود إن مFFريم ھFFذه بقيFFت
على قيد الحياة إلى أيام المسيح.
وقد وردت في ال ُقFFرْ آن معلومFFات كثيFFرة عFFن العFFذراء مFFريم تخFFالف مFFا ورد فFFي األناجيFFل
األربعة الصحيحة ،ألن روايات ال ُقرْ آن مأخوذة من خرافات أصFFحاب البFFدع والضFFاللة ،فقFFد ورد
فيه:
 إِ ْذ َقا َل ِ
ت ْ
ام َرأَةُ عِ ْم َرانَ َ :ر ِّب إِ ِّني َن? َ?ذ ْرتُ َل? َك َم??ا ِف??ي َب ْط ِن??ي ُم َح? َّ?رراًَ ،ف َت َق َّب?لْ
ض ْع ُت َھا أُن َثى،
ض َع ْت َھا؛ َقا َلتْ َ :ر ِّب إِ ِّني َو َ
ِيع ا ْل َعلِي ُم؟ َف َل َّما َو َ
السم ُ
ِم ِّني إِ َّن َك أَنتَ َّ
َو ّ
ُ
س? َّم ْي ُت َھا َم? ْ?ر َي َم ِوإِ ِّن??ي
س ال? َّ?ذ َك ُر َك??األن َثىَ ،وإِ ِّن??ي َ
ض? َ?عتْ َ ،و َل? ْي َ
 ُTأَ ْع َل? ُم ِب َم??ا َو َ
أُعِ ي ُذھَ ا ِب َك َو ُذ ِّر َّي َت َھا مِنَ ال َّ
س ٍن َوأَن َب َت َھا
ول َح َ
ان َّ
يمَ .ف َت َق َّب َل َھا َر ُّب َھا ِب َق ُب ٍ
ش ْي َط ِ
الر ِج ِ
اب َو َج??دَ عِ ن??دَ ھَا
َن َباتا ً َح َسنا ً؛ َو َك َّف َل َھا َز َك ِر َّياُ .ك َّل َما دَ َخ?ل َ َع َل ْي َھ??ا َز َك ِر َّي??ا ا ْلم ِْح? َ?ر َ
ِر ْزقا ًَ ،قال ََ :يا َم ْر َي ُم أَ َّنى َلكِ َ
َ Tي ْرز ُقُ َمن
ھَذا؟ َقا َلتْ  :ھ َُو مِنْ عِ ن ِد ّ ِ
 .Tإنَّ ّ َ
َي َ
ِسا ٍ
ب .
شاء ِب َغ ْي ِر ح َ
وقال البيضاوي وغيره من المفسرين إن امرأة عمران كانت عاقراً عجوزاً ،فلما رأت مرة طيراً
يطعم فرخ ُه ح َّنت إلى الذرية وتوسلت إلى  Dأن يرزقھFFا ولFFداً ،وقالFFت )) :اللھFFم إنْ رزقتنFFي ولFFداً
كھب ٍة في حضرتك لبيت المقFFدس ((  .فأجFFاب المFFولى طلبھFFا ،فحملFFت وولFFدت
ذكراً أو أنثى فأق ِّدمه ِ
بنتا ً ھي مريم .وقال جالل الدين :بعد مضي سنين حملت أم مريم ،وكان اسمھا ح ّنة ،فأتت بابنتھا
إلى المسجد وسلمتھا إلى األحبFFار سَ FFدَ نة بيFFت المقFFدس ،فقالFFت :دونكFFم ھFFذه النFFذيرة .فتنافسFFوا فيھFFا
ألنھا بنت إمامھم .فأخذھا زكريا وبنى لھFFا غرفFFة فFFي المسFFجد ب ُسFلَّم ال يصFFعد عليFFه غيFFره ،وكFFان
 ١ومثل ذلك في سورة آل عمران.٣٥ /٣ :
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يأتيھا بأكلھا وشربھا فيجد عندھا فاكھة الصيف في الشتاء وفاكھة الشتاء في الصيف ،فFFإن مالكFا ً
كان يأتيھا بأكلھا ،ثم ورد في ھذه السورة:
ت ا ْل َمالَ ِئ َك? ُ
اص? َ
اص? َ
 َوإِ ْذ َقا َل? ِ
?ط َفاكِ َع َل??ى
?ط َفاكِ َو َط َّھ? َ?ركِ َو ْ
ْ T
?ةَ :ي??ا َم? ْ?ر َي ُم إِنَّ ّ َ
اس ُجدِي َو ْار َكعِي َم? َ?ع ال? َّ?را ِكعِينَ َ .ذلِ? َك
ِساء ا ْل َعا َلمِينَ َ .يا َم ْر َي ُم ا ْق ُنتِي ل َِر ِّبكِ َو ْ
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?دَ
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ْ ِْ ِ ُ
َ َ
ْ
َ
َ ُ ْ ُّ ُ ْ َ ُ
ِ
ّT
ُ
َم? ْ?ر َي َم َو َم??ا ُكن??تَ َل??دَ ْي ِھ ْم إِ ْذ َي ْخ َتصِ ? ُمونَ  .إِ ْذ َقا َل ? ِ
ت ا ْل َمآل ِئ َك??ةَ :ي??ا َم? ْ?ر َي ُم إِنَّ َ
ُي َب ِّ
يس??ى ا ْب??نُ َم? ْ?ر َي َم؛ َو ِجي ًھ??ا ِف??ي ال??دُّ ْن َيا
اس ? ُم ُه ا ْل َمسِ ??ي ُح عِ َ
ش? ُ?ركِ ِب َكلِ َم ? ٍة ِّم ْن ? ُه ْ
َ
ْ
ِّ
ْ
ً
َ
َّ
َ
الص??ا ِلحِينَ .
?اس ِف??ي ال َم ْھ? ِد َوك ْھ?ال َو ِم??نَ
َّ
َواآلخ َِر ِة َومِنَ ال ُمق َّر ِبينَ َ .و ُيكل ُم الن? َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
?قُ
س ْس?نِي َبش? ٌ?ر ق??ال َ ك??ذلِكِ َ ُTيخل? َم??ا
َقا َلتْ َ :ر ِّب أَ َّنى َي ُكونُ لِ??ي َو َل? ٌد َو َل? ْم َي ْم َ
١
َي َ
ضى أَ ْم ًرا َفإِ َّن َما َي ُقول ُ َل ُه ُكن َف َي ُكونُ .
شاء إِ َذا َق َ
وقFFال البيضFFاوي والجFFالالن عFFن االقتFFراع وإلقFFاء األقFFالم إنFFه لمFFا تنافسFFت األحبFFار قFFال
زكريا :أنا ُّ
أحق بھا ،فقالوا :ال حتى نقترع .فانطلق زكريا وستة وعشرون إلى نھر األردن وألقوا
أقالمھم في الماء على أن من ثبت قلمه في المFFاء وصFFعد فھFFو أولFFى بھFFا ،فثبFFت قلFFم زكريFFا .فأخFFذ
مريم وتكفل بھا .فورد في سورة مريم:
ب َم? ْ?ر َي َم إِ ِذ ان َت َب? َ?ذتْ ِم??نْ أَھْ لِ َھ??ا َم َكا ًن??ا َ
 َو ْاذ ُك? ْ?ر ِف??ي ا ْل ِك َت??ا ِ
ش? ْ?ر ِق ّيا ً؛ َفا َّت َخ? َ?ذتْ ِم??ن
وح َنا َف َت َم َّثل َ َل َھا َب َ
س? ِ?و ّيا ًَ .قا َل??تْ  :إِ ِّن??ي أَ ُع??و ُذ
ش??راً َ
س ْل َنا إِ َل ْي َھا ُر َ
دُو ِن ِھ ْم ح َِجابا ًَ ،فأَ ْر َ
َ
?ب َل??كِ ُغال ًم??ا َز ِك ّي?ا ً.
سول ُ َر ِّب??كِ أل َھ? َ
الر ْح َمن مِن َك إِن ُكنتَ َت ِق ّياَ .قال َ :إِ َّن َما أَ َنا َر ُ
ِب َّ
َ
َ
س ْسنِي َب َ
ش ٌر َو َل ْم أ ُك َب ِغ ّيا ًَ .قال ََ :ك َذلِكِ َقالَ َر ُّبكِ
َقا َلتْ  :أ َّنى َي ُكونُ لِي ُغال ٌم َو َل ْم َي ْم َ
َ
ً
َ
ْ
َ
?اس َو َر ْح َم??ة ِّم َّن??اَ ،و َك??انَ أ ْم? ً?را َّمقضِ ? ّيا ً .ف َح َمل ْت? ُه
ھ َُو َع َل َّي َھ ِّينٌ َولِ َن ْج َع َل ُه آ َي ًة لِل َّن? ِ
اض إِ َلى ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة؛ َقا َلتْ َ :يا َل ْي َتنِي
َفان َت َب َذتْ ِب ِه َم َكانا ً َقصِ ًّيصا ًَ .فأ َ َجاءھَا ا ْل َم َخ ُ
مِتُّ َق ْبل َ َ
ھَذا َو ُكنتُ َن ْسيا ً َّمنسِ ? ّيا ًَ .ف َنادَ ا َھ??ا ِم??ن َت ْح ِت َھ??ا أَالَّ َت ْح َز ِن??ي َق??دْ َج َع?ل َ َر ُّب??كِ
ساق ِْط َع َل ْيكِ ُر َطبا ً َج ِن ّيا ًَ .ف ُكلِي َوا ْ
ش َر ِبي
س ِر ّيا ًَ .وھ ُِّزي إِ َل ْيكِ ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة ُت َ
َت ْح َتكِ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َو َق ِّري َع ْي ًنا فإِ َّما َت َر ِينَّ مِنَ ا ْل َب َ
ص? ْ?وما ً ف َل??نْ
ش ِر أ َح ًدا فقولِي إِ ِّني َن??ذ ْرتُ لِل? َّ?ر ْح َم ِن َ
ت َ
ج ْئ ِ
ش ْيئا ً َف ِر ّيا ً .يا
أ ُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِنسِ ّيا ًَ .فأ َ َتتْ ِب ِه َق ْو َم َھا َت ْح ِملُ ُه َقالُوا َيا َم ْر َي ُم َل َقدْ ِ
س? ْ?وءٍ َو َم??ا َكا َن??تْ أ ُ ُّم??كِ َب ِغ ّي?ا ًَ .فأَ َ
?ارتْ إِ َل ْي? ِه؛
ش? َ
ام? َ?رأَ َ
?ارونَ َم??ا َك??انَ أَ ُب??وكِ ْ
أ ُ ْختَ ھَ ? ُ
?اب
ص? ِ?ب ّيا ًَ .ق??ال َ :إِ ِّن??ي َع ْب? ُد َّ ِ
 Tآ َت??ان َِي ا ْل ِك َت? َ
ف ُن َك ِّل ُم َم??ن َك??انَ ِف??ي ا ْل َم ْھ? ِد َ
َقالُواَ :ك ْي َ
٢
َو َج َع َلنِي َن ِب ّيا ً .
فھذه ھي قصة مريم حسب ورودھا في ال ُقرْ آن وفي كتب أقدم مفسري المسلمين.
وقال المحققون المدققون إن ھذه األمور لم تؤخذ من األناجيل الصحيحة ،بFFل أُخFFذت مFFن
كتب الخرافات التي كانت متداولة فFFي األزمنFFة القديمFFة بFFين أصFFحاب البFFدع الباطلFFة .وبمFFا أننFFا ال
نقبل قوالً بدون براھين كافية وجب علينا أن نمعن النظر في األدلة التي يقيمونھا ،وھي:
ورد في كتاب ))پروتو إ َڤنجيلوم(( ليعقوب الصFFغير )أصFFحاحات  ٣ـ )) :(٥ FفرفعFFت حنFFة
عينيھا إلى السَّماء فرأت عش عصافير في شجرة غFFار ،فتنھFFدت قائلFFة )) :يFFا أحFFاح يFFا أحFFاح ،مFFن
ُ
ُ
فلست مثل طيور السَّماء ألن طيور السَّ ماء أيضا ً ھي ذات ثمار أمامك
شبه؟
ولدني أح أح ..ومن أ ِ
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يا رب (( ..وإذا بمالك الرب وقف بجانبھا قائالً لھا :يا حنة ،إن الرب استجاب طلباتك فسFFتحبلين
وتلدين ويُذاع صيت نسلك فFFي جميFFع أنحFFاء العFFالم .فقالFFت حنFFة :حFFيٌّ ھFFو الFFرب إلھFFي ،إذا ولFFدت
ذكراً كان أو أنثى نذرته للرب إلھي وسيخدمه طول أيام حياته ..وتمت أشھرھا وولFFدت حنFFة فFFي
الشھر التاسع ..وأرضعت الطفلة وسمَّتھا مريم (( .
وورد في كتاب عربي مشكوك بصحته يسمى )) قصة نيـاحة أبينا القديس الشيخ النجار
(( )فصل  (٣بخصFFوص مFFريم )) :قFFدمھا أبواھFFا إلFFى الھيكFFل وھFFي ابنFFة ثFFالث سFFنين ،وأقامFFت فFFي
ھيكل الرب تسع سنين .ولما رأى الكھنة العذراء القديسة الم َّتقية الرب قد نشأت ،خاطبوا بعضھم
بعضFا ً قFFائلين :سFFلوا عFFن رجFFل يخFFاف  DلتودعFFوا عنFFده مFFريم إلFFى زمFFان العFFرس لFFئال تبقFFى فFFي
الھيكل (( .
ولكن قبل ذلك لما أحضر والدا مريم ابنتھما إلى الھيكFFل حFFدثت أشFFياء أخFFرى وردت فFFي
سياق القصة في )) پروتو إ َڤنجيلوم (( )أصحاحات ٧و:(١١
)) إن الكاھن قـَ َبلھا وق ّبFـلھا وباركھFFا قFFائالً :إن الFFرب اإللFFه َّ
عظFFم اسFFمك بFFين
جميFFع أجيFFال األرض ،وعليFFك فFFي آخFFر األيFFام يعلFFن الFFرب اإللFFه فFFداء بنFFي
إسرائيل ..وربيت مريم كحمامة في ھيكل الرب ،وكانت تتنFFاول األكFFل مFFن
يد مالك حتى  ١٢سنة من العمFFر .ثFFم التFFأم مجلFFس الكھنFFة فقFFالوا :إذا بلغFFت
مFFريم اثنتFFي عشFFرة سFFنة مFFن العمFFر فFFي ھيكFFل الFFرب ،فمFFا الFFذي يجFFب فعلFFه
بھا؟ ..فوقف مالك الرب بجانب زكريا وقال له :يFFا زكريFFا ،اخFFرج واجمFFع
أرامFFل القFFوم ،وليFFأت كFFل واحFFد بقلFFم ،ومFFن يريFFه الFFرب اإللFFه عالمFFة تكFFون
وبوقوا ببوق  ،Dفأتى
زوج ًة له .فخرج المنادون في جميع نواحي اليھودية َّ
الجميFFع مسFFرعين .فFFألقى يوسFFف قدّومFFه أيضFFا ً وولFFج فFFي المجلFFس .ولمFFا
اجتمعFFوا توجَّ ھFFوا إلFFى الكFFاھن ،فأخFFذ الكFFاھن أقFFالم الجميFFع ودخFFل الھيكFFل
وصلى .ولما تمت صالته خرج وردَّ لكل واحد قلمه ،فلم تظھر عالمة فيه،
غير أن يوسف أخذ القلم األخيFFر ،فخرجFFت مFFن القلFFم حمامFFة وطFFارت علFFى
رأس يوسFFف ..فقFFال لFFه الكFFاھن صFFار لFFك حFFق بواسFFطة القرعFFة أن تتخFFذ
عذراء الربُ ،
فخذھا وديعة عندك ..ولما كان يوسف منزعجا ً أخذھا وديعة
عنده ..فأخذت مريم جرَّ ة وخرجت لتمألھا ماء ،وإذا بصFFوت قائFFل :السFFالم
المنعم عليھا .الرب معك .مباركFFة أنFFت فFFي النسFFاء .فأخFFذت تلتفFFت
لك أيتھا
َ
ً
يمينا ً ويسارا لترى من أين أتFFى ھFFذا الصFFوت .ولمFFا انزعجFFت توجھFFت إلFFى
بيتھFFا ولمFFا وضFFعت الجFFرة ..جلسFFت علFFى الكرسFFي ..وإذا بمFFالك الFFرب قFFد
ت نعمFFة أمFFام ،D
وقFFف بجانبھFFا وقFFال لھFFا :ال تخFFافي يFFا مFFريم ألنFFك وجFFد ِ
وستحبلين بكلمته .ولما سمعت ھذا قالت مريم في نفسھا :ھل أحبل كمFFا تلFFد
كFFل امFFرأة؟ فقFFال لھFFا المFFالك :لFFيس كFFذلك يFFا مFFريم ،ألن قFFوة العلFFي تظللFFك،
فلذلك أيضا ً القدوس المولود منك يُدعى ابن  Dوتسمينه يسوع (( .
ويظھر من آخFFر ھFFذه القصFFة أن كلمFFات المFFالك ھFFذه مFFأخوذة مFFن إنجيFFل لوقFFا ) ٢٨ /١ـF
 ،(٣٥لكن بقية الحكاية ال أصل وال صحة لھا .أما قصة مريم في ھيكل  DفقFد وردت فFFي كتFFب
أخرى مل َّفقة ،والسيما في بعض المؤلفات القبطية ،فقد ورد في الكتاب القبطي )) سيرة العذراء ((
أنه لما وضعت حنة ابنتھا مريم في الھيكل )) كانت ترزق في الھيكFFل كحمامFFة ،وكFFان مالئكFFة D
يأتون إليھا برزقھا من السَّماء .ولما كانت تسجد في الھيكFFل كانFFت مالئكFFة  DيخFFدمونھا ،وكثيFFراً
ما حدث أنھم كانوا يأتون لھا بأثمـار من شجرة الحياة فكانت تأكلھا بانشراح (( .
- ٣٩ -

وورد أيضا ً في كتاب قبطي عنوانه )) حكاية رحلة يوسف (( :
)) كانت مريم تقيم في الھيكل وتعبد  Dھنا بطھارة النية ،وكانFFت تنمFFو إلFFى
أن بلغت سن االثنتي عشرة سنة ،فأقامت في بيت والFFديھا مFFدة ثFFالث سFFنين
وفFFي ھيكFFل الFFرب تسFFع سFFنين أيض Fاً .ثFFم لمFFا رأت الكھنFFة أن تلFFك العFFذراء
اشتھرت بالعفاف ولم تزل خائفة الرب تشاوروا بعضھم مFFع بعFFض قFFائلين:
لنفFFتش علFFى رجFFل صFFالح لتكFFون خطيبFFة لFFه إلFFى أن يحFFل وقFFت عرسFFھا..
ودعوا فوراً سبط يھوذا واختاروا منه اثني عشر رجالً بحسب عFFدد أسFFباط
بني إسرائيل ،فوقعت القرعة على يوسف ذلك الرجل الشيخ الصالح (( .
وبعد ذلك لمـَّا حبلFFت مFFريم أحضFFروھا مFFع يوسFFف أمFـام الكFFاھن واشFFتكوھا .وورد فFFي
پروتو إ َڤنجيلوم (( )فصل :(١٥

))

ت َعرْ ضك؟ أنت نسيت الرب
ت ذلك وث َلمْ ِ
)) فقال الكاھن :يا مريم ،لماذا فعل ِ
ت في قدس األقداس وكنت تتناولين الطعام من يد المFFالك
إلھك مع أنك تربي ِ
ت ھذا؟ فبكFFت بشFFدة وقالFFت:
وكنت تسمعين الترنيمات )اإللھية(؟ ..لماذا فعل ِ
ً
حي ھو الرب إنني طاھرة أمامه وال أعرف رجال (( .
ثم ذكر أن يوسف ومريم خرجا مFFن الناصFFرة إلFFى بيFFت لحFFم ولFFم يجFFدا محFالً فFFي الخFFان،
فأقاما في مغارة حيث ولد فيھا المسيح )فصل  ١٨مFFن ذلFFك الكتFFاب( إذ يقFFول )) :إن يوسFFف وجFFد
مغارة وأدخلھا فيھا ..وأنا يوسف ..شخصت بعيني إلى السَّماء فرأيFFت قبFFة السَّ FFماء واقفFFة وطيFFور
السَّ FFماء ترتعFFد .ثFFم نظFFرت إلFFى األرض فرأيFFت قصFFعة موضFFوعة والعملFFة جالسFFين وأيFFديھم فFFي
القصعة .فالذين كانوا يتناولون الطعام لم يتناولوه .والذين كانوا يضعونه في أفواھھم لم يضFFعوه،
بل كانت وجوھھم جميعا ً مرتفعة إلى فFFوق .ورأيFFت غنمFا ً مسFFوقة وقFFد وقفFFت ،فرفFFع الراعFFي يFFده
حولُ F
Fت نظFFري إلFFى مجFFرى مFFاء فرأيFFت بعFFض الجFFداء وكانFFت
ليضربھا فوقفFFت يFFده مرفوعFFة .ثFFم َّ
أفواھھا مرتفعFFة فFFوق المFFاء ولFFم تشFFرب ،فنظFFرت أن كFFل شFFيء كFFان فFFي غايFFة الدھشFFة ((  .وھFFذه
الخرافة ھي أصل القصة الواردة في )) روضة األحباب عن الغرائب والعجائب (( التFFي يُقFFال إنھFFا
حصلت عند مولد م َُحمَّد.
وربما ر َّد بعض علماء المسلمين على ھذه األدلة بقولھم إن ھذا برھFFان علFFى صFFحة النبFFأ
الوارد في ال ُقرْ آن بخصوص مريم ،ألننا نعلم اآلن أن كثيراً من كتب المسيحيين القديمة المشFFابھة
لھذه الكتب تؤيد ما أورده ال ُقرْ آن في ھذا الصدد.
قلنا :ال يخفى على العاقل أنه يلزم قبل االعتماد على شھادة شFFاھد أن نبحFFث عFFن صFFفاته
وصحة أقواله .فإذا فحصنا كتب البدع بموجب ھذا القانون انھارت دعائم بنائھا وشھاداتھا ،ألنھFFا
أوالً ال يُركن إليھا ،وثانيا ً ألنھFFا ليسFFت قديمFFة جFFداً فFFإن النصFFوص الFFواردة فFFي األناجيFFل القانونيFFة
الصحيحة أقدم منھا عھFFداً جFFداً .وثالثFا ً لFFم يعتمFFد ولFFن يعتمFFد عليھFFا أحFFد مFFن العلمFFاء ،ألنھFFا مجFFرد
وھم وظن .وبصرف النظر عن كل ھذا فھي تدل علFFى جھFFل ،ألنFFه لFFم
خرافات ألَّفھا بعضُھم عن ٍ
يكن يجوز تربية أية أنثى كانت في الھيكل بين الكھنة ،ولم يكن مسموحا ً ألحFFد أن يقFFيم فFFي قFFدس
األقداس ،بل لم يكن مسموحا ً ألحد أن يدخله إال رئFFيس كھنFFة اليھFFود فقFFط مFFرة واحFFدة فFFي السFFنة،
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بمناسFFبة يFFوم الكفFFارة العظFFيم ،عنFFدما كFFان يق ِّ Fدم الذبيحFFة ويFFأتي بالFFدم ليقدمFFه أمFFام  DفFFي قFFدس
١
األقداس.
ولـم يرد في األناجيل ذكر السم أم مريم .ولكـن أصحاب البدع زعمـوا أن اسFFمھا )) حنFFة
(( لسببين :أولھما ،إنه ورد في إنجيل لوقا ) (٣٦ /٢أن نبية عجوزاً ُتدعى حنة؛ وثانيFا ً أن )) حنFFة
(( ھو اسم أم صموئيل النبي .أما قصة نذر مريم  Lقبل الحبل بھا في بطن أمھا ،وأنھا تربَّت فFFي
ُخترعة ومل َّفقة ،تقليFFداً لقصFFة صFFموئيل النبFFي الحقيقيFFة الFFواردة فFFي ١صFFموئيل )١١ /١
الھيكل فم َ
ً
و ٢٤و٢٨؛  ١١ :٢و ١٨ـ  .(١٩وما دروا أن ھذا كان جائزا في الحالFFة التFFي يكFFون فيھFFا النFFذير
صبياً ،ولكنه ال يجوز في الحالFFة التFFي يكFFون فيھFFا النFFذير صFFبية ،كمFFا يسFFلم بFFذلك كFFل مFFن يعFFرف
العFFادات الشFFرقية .فبنFFاء علFFى ذلFFك تكFFون شFFھادة ھFFذه الخرافFFات لتأييFFد ال ُقFFرْ آن سFFاقطة .علFFى أن
المشابھة بينھا وبين ما ورد في ال ُقرْ آن تدل على أن م َُحمَّداً اقتبسھا من مثل ھذه الخرافات.
ثم أن ما ورد في سورة مريم ) (٢٥ /١٩عن الرطب الجني الذي تساقط من النخلة على
مريم مأخوذ من كتاب ملفق يدعى )) حكاية مولد مريم وطفولية المخ ّلص (( ويقول:
)) ولكن في اليوم الثالFFث بعFFد ارتحالFFه حFFدث أن مFFريم تعبFFت فFFي البريFFة مFFن
Fترح ھنيھFFة تحFFت
شدة حرارة الشمس .فلمFFا رأت شFFجرة قالFFت ليوسFFف :لنسِ F
ظل ھذه الشجرة .فبادر يوسف وأتى بھا إلFFى تلFFك النخلFFة وأنزلھFFا مFFن علFFى
دابتھا .ولما جلست شخصت بعينيھا إلى أعلى النخلFFة فرأتھFFا مآلنFFة بFFالثمر،
فقالت ليوسف :يا ليتني آخذ قليالً من ثمFFر ھFFذا النخFFل .فقFFال لھFFا يوسFFف :يFFا
للعجب! كيف تقولين ھذا وأنت ترين أن أفرع ھذه النخلة عالية جFFداً؟ لكنFFي
في غاية القلق بخصوص الماء ،ألن الماء الذي في قربتنا قد نفFFد وال يوجFFد
مكان نمألھا منه لنروي ظمأنا .ثم قال الطفل يسFFوع الFFذي كFFان متكئFا ً علFFى
َ
ھبطFFي أفرعFFك
صFFدر أمFFه مFFريم العFFذراء ووجھFFه بFFاش :يFFا أيتھFFا الشFFجرة ،أ ِ
لتنتعش أمي بثمرك .وحالما سمعت النخلة ھذا الكالم طأطأت فوراً برأسFFھا
عند موطئ قدمي مريم ،فالتقط الجميع من الثمر الذي كان عليھا وانتعشوا،
وبعد ذلك لما التقطوا جميFFع ثمرھFFا اسFFتمرت النخلFFة مطأطئFFة رأسFFھا ،ألنھFFا
كانت تنتظر االرتفاع بأمر َمن قFFد طأطFFأت رأسFFھا بFFأمره .فقFFال لھFFا يسFFوع:
ارفعي رأسك يا أيتھا النخلة وانشرحي صدراً وكوني من أشجاري التي في
جنة أبي .ولكن افتحي بجذورك الينبوع المستتر في األرض ،ولتفِض المياه
من ھذا الينبوع ..ففي الحال انتصFFبت النخلFFة ونبعFFت مFFن جFFذورھا مجFFاري
مياه زالل صافية باردة آية في غاية الحالوة .ولما رأوا مجاري الميFFاه ھFFذه
فرحوا فرحا ً عظيما ً جداً ،فرووا ظمأھم مع جميع بھائمھم وخدمتھم وحمدوا
. (( D
فال فرق بين ھذه الخرافة وبFFين القصFFة ال ُقرْ آنيFFة إال فFFي أن روايFFة ال ُقFFرْ آن ذكFFرت أن ھFFذه
الحادثة العجيبة حصلت عند والدة المسيح ،بينما القصة القديمة تقول إنھا حدثت لما كFFان يوسFFف
في مصر بعد ذلك بمدة قليلة.
وإذا قيل :من أين اتخذ أصحاب البدع والخرافات ھذه القصة؟ قلنا إنھا واردة كما جFFاءت
في ال ُقرْ آن وفFFي كتFFب أصFFحاب البFFدع فFFي كتFFب )) أص??حاب ب??وذا (( الFFذي وُ لFFد فFFي الھنFFد نحFFو سFFنة
 ١الويين٢ /١٦ :؛ عبرانيين.٧ /٩ :
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) ٥٥٧ق م( ،فقFFد ورد فFFي أحFFد ھFFذه الكتFFب المسFFمى )) نِدان??ه كتھ??ا ج??اتكم (( )فصFFل  ١ص  ٥٠ـF
 (٥٣ذكر والدة بوذا ،وقيل إنه لما حبلت أمه توجھت من قصر زوجھا إلى قصر الملك أبيھا لتلد
ھناك .ولما كانت سائرة في الطريق عرجت مع خادماتھا على غابة جميلة ،ثم قيل:
)) إنھا قربت من أسفل شجرة )) سال (( طيبة الفال ،وتم َّنت لFFو تمسFFك فرعFا ً
من شجرة السال ھذه ،فانثنى فرعھا كأنه قصوي عصا صار تليينھا ببخFFار
وقرُ ب من قبضة يد السائرة ،فمدَّت يدھا وأمسكت الفرع فأجاءھا المخاض،
ووضعت لما كانت واقفة ممسكة بفرع شجرة السال (( .
ووردت ھذه القصة بصورة أخرى في كتاب مFFن كتFFب أصFFحاب بFFوذا فFFي حياتFFه السFFالفة
)على مذھب التقمُّص( كان أميراً يدعى )) ويسنترو (( ُ
طFFرد و ُنفFFي مFFع قرينتFFه وولديFFه الصFFغيرين
من المملكة ،فقطعا الصحاري والجبال باحثين عFن ملجFFأ .فاشFFتد الجFFوع بالولFFدين وقيFFل فFFي نFFص
الكتاب )) فإذ رأى الطفالن أشجاراً حاملة ثماراً عند سفح الجبل بكيا للحصFFول علFFى ثمرھFFا .فلمFFا
١
رأت األشجارُ الباسق ُة الولدين باكيين ،طأطأت رؤوسھا واقتربت منھما ((.
وواضح أن أصحاب البدع ومؤلف ال ُقرْ آن اقتبسوا قصصFFھم مFFن ھFFذه القصFFة ،وإن كFFانوا
لم يعرفوا أصلھا الحقيقي .وما أكبر الفرق بين األناجيل الصحيحة الصادقة وكتب أصحاب البدع
الموضوعة ،فإن الحواريين الذين كتبوا أناجيلھم الصادقة الصحيحة بوحي  Dالمقبولة عند جميع
المسيحيين في غنى عن االقتباس من قصص الوثنيين ،ألنھم دوَّ نوا كتبھم ممFFا شFFاھدوه وعرفFFوه،
أو ما بلغھم من شھادة الذين عاينوا الحوادث بأعينھم )لوقFFا  ١ /١ـ .(٤ FوكFFانوا فFFي كFFل األحFFوال
تحFFت إرشFFاد الFFوحي اإللھFFي واإللھFFام الربFFاني ،وعاشFFوا فFFي عصFFر المسFFيح ذاتFFه .ولكFFن لمFFا كFFان
أصحاب البدع قد كتبوا كتبھم في األزمنة المتأخرة ،وكانوا جھلFFة مFFولعين بتصFFديق الخFFزعبالت،
دونوا في كتFFبھم التFFي ألَّفوھFFا للجھلFFة والعFFوام المغFFرمين بحFFب الغرائFFب قصصFا ً كثيFFرة لFFم يعرفFFوا
َّ
أصFFلھا .فظھFFر مFFن ھFFذه الخرافFFة وأمثالھFFا أن المعترضFFين علFFى ال ُقFFرْ آن أوردوا أدلFFة كثيFFرة لتأييFFد
قولھم من أن )) النبي األمي (( انخدع بمثل ھذه الخرافات.
)ً (٣قصة طفولية المسيح عيسى:
ورد في سورة آل عمران ) ٤٦ /٣و (٤٩أنه قبل مولد المسيح قال المالك عنه:
اس فِي ا ْل َم ْھ ِد ...أَ ِّني َقدْ ِج ْئ ُت ُكم ِبآ َي ٍة ِّمن َّر ِّب ُك ْم أَ ِّني أَ ْخلُقُ َل ُكم ِّمنَ
 َو ُي َك ِّل ُم ال َّن َ
ّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ِّ
ْ
ُ
ُ
َ Tوأ ْب? ِ?رى ُء األك َم?? َه
?ين َك َھ ْي َئ?? ِة الط ْي? ِ?ر ف??أنفخ فِي?? ِه ف َيك??ونُ ط ْي? ً?را ِب??إِذ ِن ِ
الط? ِ
.T
ص َوأُ ْح ِيي ا ْل َم ْو َتى ِبإِ ْذ ِن ّ ِ
واألَ ْب َر َ
وورد في سورة المائدة:
 إِ ْذ َقال َ ّ
َ :ُTيا عِ يسى ابْنَ َم ْر َي َم ْاذ ُك ْر ن ِْع َمتِي َع َل ْي َك َو َع َلى َوالِدَ ِت َك إِ ْذ أَ َّيد ُّت َك
?اب َوا ْلح ِْك َم? َ?ة
?اس ِف??ي ا ْل َم ْھ? ِد َو َك ْھ?الً؛ َوإِ ْذ َع َّل ْم ُت? َك ا ْل ِك َت? َ
ُس ُت َك ِّل ُم ال َّن? َ
وح ا ْل ُقد ِ
ِب ُر ِ
?ين َك َھ ْي َئ? ِة َّ
َوال َّت ْو َرا َة َواإلِن ِجيل َ؛ َوإِ ْذ َت ْخلُقُ ِم??نَ ِّ
الط ْي? ِ?ر ِب??إِ ْذنِي َف َت??ن ُف ُخ فِي َھ??ا
الط? ِ
َ
ْ
ْ
ج ا ْل َم??و َتى
ص ِب??إِذنِي؛ َوإِذ ُت ْخ? ِر ُ
َف َت ُكونُ َط ْيراً ِبإِ ْذنِي؛ َو ُت ْب ِرى ُء األَ ْك َم? َه َواأل ْب? َ?ر َ
 ١انظر األبيات  ٣٤و.٣٥
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تَ ،ف َقال َ ا َّل?ذِينَ َك َف? ُ?رو ْا
ِبإِ ْذنِي؛ َوإِ ْذ َك َف ْفتُ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َعن َك إِ ْذ ِج ْئ َت ُھ ْم ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
١
ِم ْن ُھ ْم :إِنْ ھ ََذا إِالَّ سِ ْح ٌر ُّم ِبينٌ  .
ولقد اقتبس ال ُقرْ آن ھذه المعلومات من كتب كاذبة ،ال من إنجيل صحيح ،ألنه اتضح ممFFا
تقدم أن مخاطبة المسيح الموھومة لشجرة النخل مبن َّيFFة علFFى مFFا توھَّمFFه الFFبعض مFFن أنFFه تكلFFم فFFي
المھد .أما معجزة إحياء الطير المصنوع من الطين فأُخذت من كتاب يوناني اسمه )) بشارة توما
اإلسرائيلي (( )فصل :(٢
)) لما بلغ الصبي يسوع من العمر خمس سنين كان يلعب في جدول ،فجمFFع
المياه الجارية إلى بحيرات ،وكان يجعلھا على الفور نظيفة ،ور َّتبھا بمجرد
كلمة ،ثم جعل بعض طFFين ناعمFا ً وصFFنع منFFه اثنFFي عشFFر عصFFفوراً .وكFFان
يوم السبت لما فعل ھذه األشياء .ومع أنه كان يوجFFد أوالد كثيFFرون يلعبFFون
معFFه إال أن أحFFد اليھFFود لمFFا رأى مFFا فعلFFه يسFFوع وأنFFه ك Fان يلعFFب فFFي يFFوم
السبت ،ذھب وأخبر والده يوسف قائالً :إن ابنك ھو عند جداول الميFFاه وقFFد
أخذ طينا ً وصنع منه اثني عشر طيراً ونقض يوم السبت .فأتى يوسFFف إلFFى
المكان وعاين مFFا فعلFFه الولFFد فصFFرخ قFFائالً لFFه :لمFFاذا تفعFFل فFFي السFFبت ھFFذه
األشياء التي ال يحل فعلھFFا؟ فطبFFق يسFFوع كفيFFه الواحFFد علFFى اآلخFFر وصFFاح
بالعصافير قائالً لھا :اذھبي .فطارت العصافير! ُ
فذھل اليھود الFFذين شFFاھدوا
ھذه األمور .ولما انصرفوا أخبروا رؤساءھم بما فعله يسوع (( .
وھذه الخرافة كلھا توجد أيضا ً في كتاب عربي يُسFFمى )) إنجي??ل الطفولي??ة (( )فصFFل (٣٦
وذكFFرت بصFFورة أخFFرى فFFي فصFFل  ٤٦مFFن نفFFس الكتFFاب ،ألن آخFFره مٌ F
Fأخوذ مFFن )) بش??ارة توم??ا
اإلسرائيلي ((.
ولنرجع إلى ما ُذكر من أن المسيح تكلم لما كان طفالً فFFي المھFFد .جFFاء فFFي سFFورة مFFريم
?ف ُن َك ِّل? ُم َم??ن
أنه لما وبَّخ القو ُم مريم ،أشارت إلى الطفل يسوع ليجيب عنھFFا .فلمFFا قFFالوا لھFFاَ  :ك ْي? َ
اب َو َج َع َلنِي َن ِب ّيـا ً   .وورد في )) إنجيل
ص ِب ًّيا ؟ أجـاب  :إِ ِّني َع ْب ُد َّ ِ
 Tآ َتان َِي ا ْلكِتـَ َ
َكانَ فِي ا ْل َم ْھ ِد َ
الطفولي??ة (( )فصFFل  )) :(١قFFد وجFFدنا فFFي كتFFاب يوسFFيفوس رئFFيس الكھنFFة الFFذي كFFان علFFى عھFFد
المسيح ،وقد قال أناسٌ إن قيافا قال إن يسوع تكلم حين كان في المھد ،وقFFال لمFFريم أمFFه :إنFFي أنFFا
المسيح ابن  Dالـذي ولدتِني كمـا ب َّشرك جبرائيل المالك ،وأبي أرسلني لخالص العالم (( .

٢

فFFإذا قارنFFا بFFين ھFFذا القFFول ومFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن نFFرى أن م َُح َّمFFداً غ َّيFFر فFFي ھFFذه األقFFوال
الوھمية المنسوبة إلى المسيح بكيفية تالئم اعتقاده وتعليمه .ولكن ممFFا ال شFFك فيFFه أن م َُح َّمFFداً أخFFذ
ھذه القصة الكاذبة من الكتاب المذكور .وإذا سأل سائل :كيف توصَّ ل إلى انتحالھا وأين تي َّسFFر لFFه
ذلك؟ قلنا :إن الكتاب المسمى )) إنجيل الطفولية (( مترجم من القبطية إلى اللغة العربيFFة .وبمFFا أن
ماريا القبطية كانFFت مFFن سFFراري م َُح َّمFد فFFال بFFد أنFFه سFFمع ھFFذه الخرافFFة منھFFا ألنھFFا كانFFت جاھلFFة،
فتوھَّمت أن ھذه القصة كانت في اإلنجيل الصحيح األصلي ،فأخذھا منھFFا وتصFFرف فFFي روايتھFFا
الشفاھية قليالً ونقحھا ودوَّ نھا في ال ُقرْ آن.
 ١سورة المائدة.١١٠ /٥ :
 ٢٩ :١٩ ٢و.٣٠

- ٤٣ -

فFFإذا أصFFرَّ إنسFFان وقFFال :ربمFFا تكFFون ھFFذه القصFFة صFFحيحة ،نقFFول :ال يمكFFن أن تكFFون
صحيحة ،ألنه يؤخذ مFFن إنجيFFل يوحنFFا ) (١١ /٢أن المسFFيح لFFم يفعFFل معجFFزة فFFي طفولتFFه ،وقيFFل
تعليقا ً على معجزته في عرس قانا الجليل ،التي صنعھا لما بلغ من العمFFر أكثFFر مFFن ثالثFFين سFFنة،
إنھا كانت بدء معجزاته وآياته.
غير أن باقي معجزات المسFFيح المFFذكورة فFFي ال ُقFFرْ آن ھFFي حقيقيFFة وحFFدثت فعFالً ،مFFا عFFدا
معجزة المائدة التي ادَّ عى ال ُقرْ آن أن المسيح أنزلھا من السَّماء .فقد ذكر ال ُقرْ آن أنFFه ط َّھFFر البFFرص
وأقام الموتى وأعطى بصراً للعميان ،وھذا يطابق ما ورد في البشFFائر األربFFع الصFFحيحة .أمFFا مFFا
يع َر ُّب َك أَن
يسى ا ْبنَ َم ْر َي َم ھَ لْ َي ْس َتطِ ُ
ورد في ال ُقرْ آن بخصوص المائدة  :إِ ْذ َقال َ ا ْل َح َو ِار ُّيونَ َ :يا عِ َ
 Tإِن ُكن ? ُتم ُّم? ْ?ؤ ِمنِينَ َ .ق??الُو ْاُ :ن ِري ? ُد أَن َّن ْأ ُك ?لَ ِم ْن َھ??ا
ُي َن? ِّ?زل َ َع َل ْي َن??ا َمآ ِئ??دَ ًة ِّم??نَ َّ
الس ? َماء؟ َق??الَ :ا َّت ُق??و ْا ّ َ
صدَ ْق َت َنا َو َن ُكونَ َع َل ْي َھا مِنَ ال َّ
يس??ى ا ْب??نُ َم? ْ?ر َي َم :ال َّل ُھ? َّم
شا ِھدِينَ َ .ق??ال َ عِ َ
َو َت ْط َمئِنَّ ُقلُو ُب َنا َو َن ْع َل َم أَن َقدْ َ
َ
َ
ً
ْ
الس َماء َت ُكونُ َل َنا عِ ي??داً أل َّولِ َن??ا َوآخ ِِر َن??ا َوآ َي??ة ِّمن? َك َو ْار ُزق َن??ا َوأن??تَ َخ ْي? ُ?ر
نزلْ َع َل ْي َنا َمآئِدَ ًة ِّمنَ َّ
َر َّب َنا أَ ِ
١
ال? َّ?رازقِينَ َ .ق??الَ ّ
 :ُTإِ ِّن??ي ُم َن ِّزلُ َھ??ا َع َل ? ْي ُك ْم   .ولFFم تFFرد ھFFذه المعجFFزة فFFي أي كتFFاب مFFن الكتFFب
ِ
المسيحية ،وال شك أنھا لم تحدث ،ولكننا نرى أنھا نشأت عن عدم فھم بعض عبFFارات واردة فFFي
العھد الجديد .مثالً ورد في إنجيل متى ) ٢٠ /٢٦ـ  (٢٩وإنجيل مرقس ) ١٧ /١٤ـ  (٢٥وإنجيل
لوقا )١٤ /٢٢ـ (٣٠وإنجيل يوحنا ) ١ /١٣ـ  (٣٠ذكر العشاء الرباني الذي اشFFترك فيFFه المسFFيح
مع الحواريين في آخر ليلة من وجوده بالجسد في ھFFذه الحيFFاة الFFدنيا وذلFFك قبFFل يFFوم صFFلبه .ومFFن
ذلك الوقت إلى يومنا يمارس المسيحيون الحقيقيFFون العشFFاء الربFFاني حسFFب أمFFره تFFذكاراً لصFFلبه.
وقد ورد في إنجيل لوقا ) (٣٠ /٢٢بخصوص مائدة المسيح )) :لتأكلوا وتشربوا على مائدتي فFFي
ملكـوتي ،وتجلسوا على كراسي تدينون أسـباط إسرائيل اإلثنFFي عشFFر ((  .فFFإذا سFFأل سFFائل :لمFFاذا
يقول المسلمون إن ھذه المائدة نزلت من السَّماء؟ قلنا :ربما توھموا أن لھFFذا عالقFFة بمFFا ذكFـر فFFي
أعمال الرسل ) ٩ /١٠ـ  ،(١٦وھو )) :ثم في الغد فيما ھم يسافرون ويقتربون إلى المدينFFة صFFعد
بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة فجاع كثيراً واشتھى أن يأكل .وبينما ھم يھيئون
له وقعت عليه غيبة فرأى السَّماء مفتوحة وإناء نFFازالً عليFFه مثFFل مFFالءة عظيمFFة مربوطFFة بأربعFFة
أطFFراف ومFFدالة علFFى األرض ،وكFFان فيھFFا كFFل دواب األرض والوحFFوش والزحافFFات وطيFFور
السَّماء .وصار إليه صوت :قم يا بطرس اذبح و ُكل .فقال بطFFرس :كFFال يFFا رب ألنFFي لFFم آكFFل قFFط
شيئا ً دنسا ً أو نجساً .فصار إليه أيضا ً صوت ثانية :ما طھَّره  Dفال تد ِّنسFFه أنFFت .وكFFان ھFFذا علFFى
ثالث مرات ،ثم ارتفع اإلناء أيضا ً إلى السَّماء ((  .غير أن ھذه كانت رؤيا فقط ،وال شك أن عFFدم
فھم الكتاب المقدس حق الفھم ھو منشأ حكاية المائدة في ال ُقرْ آن.
ونتقFFدم اآلن إلFFى بعFFض مFFا ورد فFFي ال ُقFFرْ آن عFFن المسFFيح وأمFFه مFFريم العFFذراء ،فمFFن ذلFFك
سورة المائدةَ  :و ْإذ َقال َ ّ
ُون
َ ُTيا عِ َ
اس ا َّت ِخ ُذونِي َوأ ُ ِّم َي إِ َل َھ ْي ِن مِن د ِ
يسى ا ْبنَ َم ْر َي َم أَأَنتَ ُقلتَ لِل َّن ِ
 Tإِالَّ
T؟   ٢.وورد في سFFورة النسFFاءَ  :ي?ا أَھْ ?ل َ ا ْل ِك َت??ا ِ
ب الَ َت ْغلُ??و ْا ِف??ي دِي? ِن ُك ْم َوالَ َت ُقولُ??و ْا َع َل??ى ّ ِ
ِّ
?اّW
ّ
ح ِّم ْن? ُه َف??آ ِم ُنو ْا ِب? ِ
س ول ُ ِ
َ Tو َكلِ َم ُت ُه أَ ْل َقاھَا إِ َلى َم ْر َي َم َو ُرو ٌ
يسى ابْنُ َم ْر َي َم َر ُ
ا ْل َحقِّ إِ َّن َما ا ْل َمسِ ي ُح عِ َ
ّ
َ
ٌ
س ْب َحا َن ُه أن َي ُكونَ َل ُه َو َل ٌد َّل? ُه َم??ا ِف??ي
سلِ ِه َوالَ َت ُقولُو ْا َثالَ َثة ان َت ُھو ْا َخ ْي ًرا َّل ُك ْم إِ َّن َما  ُTإِ َلـ ٌه َوا ِح ٌد ُ
َو ُر ُ
٣
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
اَ Wوكِيالً   .وورد في سورة المائدة  :لقد َكف َر الذِينَ قالو ْا
ض َو َكفى ِب ِ
الس َم َاوات َو َما فِي األ ْر ِ
َّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
س??نَّ ا َّل?ذِينَ َك َف? ُ?رواْ
ْ
 Tثالِث ثالث ٍة َو َما مِنْ إِلـ ٍه إِال إِلـ ٌه َوا ِح? ٌد َوإِن ل? ْم َينت ُھ??وا َع َّم??ا َيقول??ونَ ل َي َم َّ
إِنَّ َ
َ
اب أَلِي ٌم   ٤.فيتضح من ھذه اآليات أن مُحَ مَّداً سمع )كما قال جFFالل الFFدين ويحيFFى( مFFن
ذ
ع
ِم ْن ُھ ْم َ ٌ
بعض أصحاب البدع من النصارى أنه يوجد ثالثة آلھFFة حسFFب وھمھFFم ،ھFFم  DسFFبحانه ،ومFFريم،
 ١سورة المائدة ١١٢ /٥ :ـ .١١٥
 ٢سورة المائدة.١١٦ /٥ :
 ٣سورة النساء.١٧١ /٤ :
 ٤سورة المائدة.٧٣ /٥ :
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وعيسى .فر َّد ال ُقرْ آن علFFى آراء أصFFحاب البFFدع الكفريFFة وكFFرر المFFرة بعFFد األخFFرى أن  DواحFFد.
وكل من له إلمام بالتوراة واإلنجيل يعرف أن وحدانيFFة  DھFFي أسFFاس الFFدين المسFFيحي ،فقFFد ورد
في التوراة )) :اسمع يا إسرائيل :الرب إلھنا إله واحد ((  ١.وفي إنجيل مرقس ) (٢٩ /١٢استشھد
المسيح بھذه اآلية وأيَّد صحتھا بغاية التأكيد .ولم يقFFل مسFFيحي حقيقFFي إن مFFريم ھFFي إلFFه .نعFFم إنFFه
مما يحزن القلب أن عبادة مريم دخلت بعض الكنFFائس ،ولكنھFFا فFFي الحقيقFFة عبFFادة أصFFنام تنFFاقض
وصايا  Dوتعاليم التوراة واإلنجيل ،إال أنھا موافقة لFFبعض الكتFFب الموضFFوعة التFFي اقتFFبس منھFFا
م َُحمَّد القصص المذكورة عن مFFريم العFFذراء .فقFFد ورد فFFي سFFورة النسFFاء ٢أن اليھFFود قFFالوا  :إِ َّن??ا
ص َل ُبوهُ َو َلكِن ُ
سول َ ّ ِ
ش ِّب َه َل ُھ? ْم َ ...و َم??ا َق َتلُ??وهُ
َ ،Tو َما َق َتلُوهُ َو َما َ
يسى ا ْبنَ َم ْر َي َم َر ُ
يح عِ َ
َق َت ْل َنا ا ْل َمسِ َ
 ُTإِ َل ْي ِه َو َكانَ ّ
َيقِينا ً َبل َّر َف َع ُه ّ
َ ُTع ِزيزاً َحكِيما ً  فتعليم ال ُقFFرْ آن فFFي ھFFذه العبFFارة منFFا ٍ
ف علFFى خFFط
مستقيم لجميع كتب األنبياء واإلنجيل ،ولكنه يطابق غاية المطابقة مFFذاھب بعFFض أصFFحاب البFFدع
الضالين ،ألن إيرينيوس ٣قال إن باسليديس ٤كان يعلّم أتباعه أن المسFFيح )) لFFم يتFFألم ،وأن شخصFا ً
صFلب جھFالً
اسمه سمعان من قيروان التFFزم أن يحمFFل صFFليبه ألجلFFه ،وأن ھFFذا الرجFFل ھFFو الFFذي ُ
وخطأً ،فإن المسيح غيَّر شكل ھذا الرجل ليتوھَّموا أنه ھو عيسى نفسه (( .
فمن ھنا يظھر أن م َُحمَّداً اتخذ ھذا المذھب عن أتباع باسليديس .ومع ذلك فكل مFFن ينكFFر
أن المسيح صُلب حقيقة ومات على الصليب يناقض تعFFاليم األنبيFFاء واإلنجيFFل ،ألن األنبيFFاء سFFبق
أن تنبأوا أنه ال بد أن المسيح الموعود به أن يبذل حياته الكريمة ليك ِّفر عFFن خطايFFا جميFFع البشFFر.
Fدر أن إنكFFار
وشFFھد تالميFFذ المسFFيح أنھFFم شFFاھدوا بFFأعينھم مخلِّصFFھم مصFFلوباً ،ولكFFن مُحَ َّمFFداً لFFم يِ F
باسيليديس الزائف لصلب المسيح ھو بدعة مبنية على ضاللة من ضالالته ،فإنه قFFال إن المسFيح
لم ي َّتخذ طبيعة بشرية حقيقية ،ولكنه اتخذ شِ به جسد ال وجود له حقيقة ،وإنه كان ال يمكن أن يولد
صFFلب .ولكFFن ھFFذا
أو يتFFألم أو يُصFFلب ،ولكنFFه خFFدع النFFاس وأغFFراھم علFFى التصFFديق بأنFFه تFFألم و ُ
المذھب الضال ينافي كل ما في اإلنجيل وال ُقرْ آن ،فكان البد أن ينھFFار بنFFاؤه وأركانFFه .وإن كانFFت
ودونھFFا
قبل الفروع َّ
أصوله كاذبة فكيف تثبت فروعه التي ھي أقل قيمة من أساسه؟ ولكن م َُحمَّداً ِ
في قرآنه ،وصرف النظر عن األصل والمبدأ!
)ً (٤الفارقليط:
وقال المسلمون إن المسيح أوصى تالميذه أن ينتظروا مجFFيء نبFFي آخFFر اسFFمه )) أحمFFد
يسى ا ْبنُ
وأوردوا آية من ال ُقرْ آن لتأييد ھذا الوھم والزعم ،فقد ورد في سورة الصف  :إِ ْذ َقال َ عِ َ
ْ
ي مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّ
ول َيأتِي
سول ُ َّ ِ
ش ًرا ِب َر ُ
صدِّ ًقا ِّل َما َب ْينَ َيدَ َّ
 Tإِ َل ْي ُكم ُّم َ
َم ْر َي َم َيا َبنِي إِ ْس َرائِيل َ إِ ِّني َر ُ
س ٍ
اس ُم ُه أَ ْح َم ُد  ٥.وال شك أن ھFFذه اآليFFة تشFFير إلFFى مFFا ورد فFFي إنجيFFل يوحنFFا )١٦ /١٤
مِن َب ْعدِي ْ
و ٢٦و ٢٦ /١٥و (٧ /١٦بخصوص الفارقليط أو البارقليط وھو المعزي .لكن كل من طالع ھذه
بترو وإمعFFان يFFرى أنFFه لFFم يFFرد فيھFFا ذكFFرٌ لنبFFي يFFأتي بعFFد المسFFيح بFFل بFFالعكس ،فFFإن
اإلصحاحات
ٍ
المسيح كان يتكلم عن الروح القدس ،كما ھو واضFFح مFFن ھFFذه اآليFFات .وقFFد تFFم وعFFد المسFFيح بعFFد
صعوده بأيام قليلة .وورد في أعمال الرسل ) ١ /٢ـ  (١١نبأ ٌ عن تتميم ھذا الوعد وحلول الFFروح
القFFدس علFFى التالميFFذ .ومنشFFأ خطFFإ ال ُقFFرْ آن ھFFو أنFFه لمFـ َّا كFFان العFFرب يجھلFFون معنFFى )) فFFارقليط ((
توھَّموا أن ترجمة ھذه الكلمة الحقيقي ھو )) أحمد ((  .والحقيقة أن معنى الكلمة اليونانية الصحيح
ھو )) م ٍّ
ُعز ((  .ولكن توجد كلمة أخرى باللغة اليونانية يجيء النطق بھFFا إلFFى آذان األجانFFب )مثFFل
((

 ١تثنية.٤ /٦ :
 ١٥٧ :٤ ٢و.١٥٨
 ٣أحد علماء المسيحيين القدماء.
 ٤أحد زعماء أصحاب البدع في األزمنة القديمة.
 ٥سورة الصف.٦ /٦١ :
- ٤٥ -

العFFرب( قريبFFة ممFFا يلفظFFه العFFرب )) فFFارقليط (( ومعنFFى ھFFذه الكلمFFة الثانيFFة ھFFو المشFFھور الFFذائع
الصيت .فيُحتمل أن أحد العرب الذين يجھلون اليونانية سمع ھاتين الكلمتين فالتبستا عليه ،فتوھَّم
أن معنى )) فارقليط (( أحمد .ويسھل وقوع العرب في مثل ھذا الخطأ ،ألنه إذا سمع أجنبيٌّ عربيا ً
يتكلم عن )) قلب (( َّ
تعذر عليه التمييز بين )) قلب (( و )) كلب ((  .وقد يتوھم أن المقصود )) كلب ((
فتلتبس عليه العبارة .وال يخفى أن )) ماني (( المصور الشھير نبغ في بالد الفرس ،وادَّ عFFى النبFَّ Fوة
وقال إنه الفارقيلط وإن المسيح شھد له .غير أن المسيحيين رفضوا دعواه إلطالعھم على حقيقFFة
تعاليم اإلنجيل ،ولمعرفتھم أن المسيح لم يتنبأ عن نبي حقيقي يأتي بعده.
وورد في األحاديث أنه لما ينزل المسيح من السَّماء يقيم في ھذه الحياة الدنيا أربعين سنة
ويتزوج ١.وكل من له إطالع على التوراة واإلنجيل يعFFرف منشFFأ ھFFذا الخطFFأ ،فقFFد ورد فFFي سFFفر
الرؤيا ) ٧ /١٩و )) :(٩لنفرح ونتھلل ونعطه المجد ،ألن عFFرس الحمFFل قFFد جFFاء ،وامرأتFFه ھيFأت
نفسھا ،وأُعطيت أن تلبس بزاً نقيا ً بھيFا ً ألن البFFز ھFFو تبFFررات القديسFFين .وقFFال لFFي :اكتFFب طFFوبى
للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل ((  .ومن المعلوم أن )) الحمFFل (( ھFFو أحFFد ألقFFاب المسFFيح .وھنFFا
ُذكر صريحا ً عرسه عند رجوعه إلى األرض .ولكن إذا سأل سائل :من ھي العروس؟ وما معنى
ھذه اآليات؟ قلنا :إنه ورد في سفر الرؤيا ) )) :(٢ /٢١وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشFFليم
الجديدة نازلة من السَّماء من عنFFد  Dمھ َّيFFأة كعFFروس مزينFFة لرجلھFFا ((  .وأورشFFليم الجديFFدة تعنFFي
الكنيسة المسيحية المكملة المطھرة كما في أفسس ) ٢٢ /٥ـ  .(٣٢ھي العFFروس التFFي يقتFFرن بھFFا
المسيح ،أي التي يقبلھا ويضمھا عند رجـوعه .والمقصود بقوله )) يتزوجھا (( اإلشارة إلى المحبة
الكاملFFة واالتحFFاد التFFام بFFين المخلِّFFص والمخلَّصFFين .ومFFن ھنFFا نFFرى أن ھFFذه القصFFة الFFواردة فFFي
األحاديث نشأت عن عدم فھم أقوال العھد الجديد .أما قولھم إن المسيح يقيم في ھذه الدنيا أربعFFين
سنة بعد رجوعه فناشئ عن قول أعمال الرسل ) (٣ /١ومعناھا أنه أقام مع تالميذه أربعين يومFا ً
بعد قيامته .أما ما ورد في األحاديث والتفاسير من أن المسيح يموت بعد رجوعه فمبنيٌّ على مFـا
يس??ى إِ ِّن??ي ُم َت َو ِّفي? َك  ٢.لكنFFا ال نجFFزم بFFأن ھFFذا معنFFى اآليFFة
ورد فFFي س Fـورة آل عم Fرانَ  :ي??ا عِ َ
الحقيقي ،ألن ھذا التعليم يناقض نصوص الكتاب المقدس الصريحة ،فقد ورد في سفر الرؤيا )/١
خFFر ،والحFFيُّ  ،وكنFFت ميت Fا ً وھ Fـا أنFFا حFFي إلFFى أب Fـد
 ١٧و (١٨قFFول المسFFيح )) :أنFFا ھFFو األول واآل ِ
اآلبدين .آمين .ولي مفاتيح الھاوية والموت ((  .غيFFر أن أصFFل مFFا ورد فFFي األحاديFFث بخصFFوص
ھذا األمر عبFFارة وردت فFFي كتFFاب )) نياح??ة أبين??ا الق??ديس الش??يخ يوس??ف النج??ار (( )فصFFل (٣١
بخصوص النبي ْين أخنوخ وإيليا اللذين صعدا إلى السَّماء بFFدون أن يFFذوقا المFFوت )) ينبغFFي ألولئFFك
أن يأتوا إلى العالم في آخFFر الزمFFان فFFي يFFوم القلFFق والخFFوف والشFFدة والضFFيق ويموتFFوا ((  .وورد
كذلك في كتاب قبطي عنوانه )) تاريخ رقاد القديسة مريم ((  )) :أما من جھة ھذين َ
اآلخرين ـ أي
أخنوخ وإيليا ـ فينبغي أن يذوقا الموت أخيراً (( .
وبما أن أنصار م َُحمَّد وأصحابه سمعوا ھذا القول من الFFذين اطلعFFوا علFFى ھFFذين الكتFFاب ْين
الساقط ْين ،قالوا بطريق االستنتاج إن المسيح البد أن يذوق الموت أيضا ً مثل أخنوخ وإيليا ،ألنھم
توھَّموا أنه صعد إلى السَّماء مثلھما بدون أن يذوق الموت ،فال بد أنFFه سFFيموت بعFFد مجيئFFه ثانيFً Fة.
وفسروا آية سورة آل عمران ) (٥٥ /٣حسب ھذا الزعم ،مثل قولFFه فFFي سFFورة العنكبFFوتُ  :ك?ل ُّ
س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
ت   ٣.ومثلھا في سورة آل عمران ) (١٨٥ /٣ھو مبني على ھFFذا المFFذھب )مFFا
َن ْف ٍ
عدا حادثة موت المسيح بعد رجوعه( الذي منشأه أصحاب البدع والضاللة.
 ١انظر عرائس المجالس ،ص .٥٥٤
 ٢سورة آل عمران.٥٥ /٣ :
 ٣سورة العنكبوت.٥٧ /٢٩ :
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في ذكFFر بعFFض أشFFياء شFFتى أخFFذت مFFن كتFFب المسFFيحيين أو مFFن مؤلفFFات أصFFحاب البFFدع
والضاللة :فمن ھذا القبيل الحكاية الواردة في )) قصص األنبياء ((:
)) لما أراد  Dأن يخلق آدم ،أرسل المالئكة المقربين واحداً بعد اآلخFFر لكFFي
يFFأتوا بقبضFFة مFFن أديFFم األرض .ولمFFا خFFاب مسFFعاھم نFFزل أخيFFراً عزرائيFFل
ووضع يده وأخذ قبضة من أديم كل األرض ،وأتى بھا إلى المولى قائالً :يا
 Dأنت تعرف ھا أتيت بھا (( .
وقال أبو الفداء نقالً عن )) الكامل في التاريخ (( البن األثير:
 DتعFFالى َخ َل َ
قبضFFھا مFFن َجميFFع
قبض ٍ Fة
FFق آدَ َم مFFن
َ
َ
صَ F
)) قFFا َل ال َّن ِبFFيُّ َ
Fلعم إنّ َّ َ
َ
ِّي آدم أل َّنه ُخل َِق من أديم األرض (( .
األرضَ ...وإِ َّنما ُسم َ
أما قضية نزول المالك من السَّماء ألخذ شFFيء مFFن أديFFم األرض ،وأنFFه طلFFب قبضFFة مFFن
األرض حسب األحاديث ،فمأخوذة من أقوال )) مرقيون (( وھو يوناني مFFن أصFFحاب البFFدع الFFذين
انحرفوا عن الدين القويم ،ألن )) يذنيق (( أحد المؤلفين األرمن القدماء أورد في كتابه )) ر ُّد البدع
(( )فصل  (٤العبارة اآلتية من أحد كتب مرقيون وترجمتھا:
)) ولما رأى إله التوراة أن ھذا العFFالم كFFان جمFFيالً عFFزم علFFى عمFل اإلنسFFان
منه ـ أي من ھذا العالم ـ  .ولما نزل إلى األرض إلى المادة ـ أو الھيولي ١ـ
قال :أعطيني شيئا ً من طينFFك وأنFFا أعطيFFك نسFFمة مFFن عنFFدي ..ولمFFا أعطتFFه
المادة شيئا ً من أديمھا خلقه ـ أي آدم ـ ونفخ فيه النسمة ..ولھذا السبب سُمي
آدم ألنه ُخلق من أديم األرض (( .
وتقFFول بدعFFة مرقيFFون إن الشFFخص الFFذي يسFFميه )) إلFFه التFFوراة (( الFFذي أخFFذ قبضFFة مFFن
األرض ليخلFFق منھFFا اإلنسFFان ھFFو مFFالك ال غيFFر ،ألن مرقيFFون المبتFFدع وأتباعFFه قFFالوا إن التFFوراة
نزلت من عند أحـد المالئكة الذي كان عدوا ً  ،Lوكانوا يسمون ھذا المFFالك )) رب العFFالمين (( و))
خالق المخلوقات (( و)) رئيس ھذا العالم ((  .وال يخفى أن قولھم )) رئيس ھذا العFFالم (( مFFأخوذ مFFن
اإلنجيل وصفا ً للشيطان )يوحنا .(٣٠ /١٤ :وقد قال المسلمون إن ھذه اآلية نبوَّ ة عن ُم َحمَّد ألنھم
جھلوا معناھا الحقيقي.
وقال مرقيون إن ھذا المالك أقام في السَّماء الثانيFFة ،وإنFFه لFFم يكFFن يعFFرف فFFي أول األمFFر
بوجود  .Dولكنه لما عرف بوجوده عاداه .وقال مرقيFFون إن اسFFم المFFولى واجFFب الوجFFود ھFـو ))
اإلله المجھول ((  .وحاول المالك منع الناس عن معرفة  Dاإلله الحقيقFFي لFFئال يكرمFFوه ويعبFFدوه.
فكل ھذه اآلراء والمذاھب تشبه مFFا قالFFه المسFFلمون مFFن أن عزازيFFل كFFان مقيمFا ً أيضFا ً فFFي السَّ FFماء
الثانية .ويوجد منشأ باقي قصة عزازيل في كتب أشياع زارادشت كما سنبينه في الفصل الخامس
من ھذا الكتاب.
وورد في سورة مريم:
.υλη ١
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??ر َّن ُھ ْم َوال َّ
 َف َو َر ِّب?? َك َل َن ْح ُ
??ر َّن ُھ ْم َح? ْ??ول َ َج َھ?? َّن َم ِج ِث ّي???ا ًُ .ث??? َّم
ش??? َياطِ ينَ ُث?? َّم َل ُن ْحضِ ? َ
ش? َ
َ
َ
َ
يع ٍة أ ُّي ُھ ْم أ َ
الر ْح َم ِن عِ ِت ّيا ًُ .ث? َّم َل? َن ْحنُ أ ْع َل? ُم ِبا َّل?ذِينَ
شدُّ َع َلى َّ
نز َعنَّ مِن ُكل ِّ شِ َ
َل َن ِ
َ
ُ
ْ
ُھ ْم أ ْو َلى ِب َھا صِ لِ ّيا ًَ .وإِن ِّمن ُك ْم إِالَّ َو ِار ُدھَا َكانَ َع َلى َر ِّب? َك َح ْت ًم??ا َّمقضِ ? ّيا ً .ث? َّم
١
ُن َن ِّجي ا َّلذِينَ ا َّت َقوا َّو َن َذ ُر َّ
الظا ِلمِينَ فِي َھا ِج ِث ّيا ً .
واختلف المفسرون في معنى ھذه اآليات ،فقال البعض إنه البد أن كFFل المFFؤمنين يFFردون
جھنم ولكن ال يضرُّ ھم لھبھا .وقال البعض اآلخر إن اإلشارة ھي إلى )) الصراط (( الFFذي البFFد أن
يمر عليه الجميع وھو ممدود على جھنم .وسنتحدث عن الصراط في الفصل الخامس.
ولكن تعليقنا على القول  :إِن ِّمن ُك ْم إِالَّ َو ِاردُھَ ا  أنه يُحتمل أن ھذه العبارة تشير إلى ما
استنتجه المسيحيون من إنجيل مرقس ) (٤٩ /٩و ١كورنثFFوس ) ،(١٣ /٣وھFFو أنFFه يوجFFد مكFFان
يتطھَّر فيه عصاة المسيحيين من خطاياھم بواسطة النار .أما إذا كانت عبارة ال ُقرْ آن تشFFير إلFFى ))
الصراط (( فيكون قد أخذ ھذا المذھب من أصحاب زارادشت وليس من المسيحيين ،كما سنوضح
في ما بعد.
)ً (٥الميزان:
وقد ورد ذكر الميزان في سورة الشوريَّ  :
اب با ْل َحقِّ َوا ْلم َ
ِيزانَ َ ،و َما
 ُTا َّلذِي أَن َزل َ ا ْل ِك َت َ
يب   ٢.وكذلك ورد في سورة القارعة َ  :فأ َ َّما َمن َث ُق َل??تْ َم َو ِازي ُن? ُه؛ َف ُھ? َ?و
اع َة َق ِر ٌ
الس َ
يُدْ ِري َك َل َعلَّ َّ
٣
فِي عِ ي َ
او َي??ة◌ٌ  .وال لFFزوم ألن نFFذكر كFFل مFFا ورد
ش ٍة َّراضِ َي ٍةَ .وأَ َّما مَنْ َخ َّفتْ َم َو ِازي ُن ُه؛ َفأ ُ ُّم? ُه ھَ ِ
في األحاديث بخصوص الميزان الھائل ،ألنھا معروفة .فإذا بحثنا عن أصل ھذه القصة نجد أنھFFا
مFFأخوذة مFFن كتFFاب )) عھ??د إب??راھيم (( الFFذي أُلFFف فFFي مصFFر أوالً ثFFم تFFرجم إلFFى اللغFFة اليونانيFFة
والعربيFFة ،فنFFرى فFFي ھFFذا الكتFFاب مFFا يشFFبه مFFا ذكFFره ال ُقFFرْ آن بخصFFوص وزن األعمFFال الصFFالحة
والطالحة .فقد ورد فيه أنه لما شرع مالك الموت بأمر  Dفي القFFبض علFFى روح إبFFراھيم ،طلFFب
منه خليFFل  Dأن يعFFاين غرائFFب ال َّسFFماء واألرض قبFFل أن يمFFوت .فلمFFا أُذِن لFFه عFFرج إلFFى السَّ FFماء
وشاھد كل شيء ،وبعد ھنيھة دخل السَّ FFماء الثانيFFة ونظFFر الميFFزان يFFزن فيFFه أحFFد المالئكFFة أعمFFال
الناس .ونص تلك العبارة:
)) إن كرسFFيا ً كFFان موضFFوعا ً فFFي وسFFط البFFابين ،وكFFان جالسFFا ً عليFFه رجFFل
عجيFFب ،وأمامFFه مائFFدة تشFFبه البلFFور وكلھFFا مFFن ذھFFب وكتFFان رفيFFع .وعلFFى
المائدة كتاب سُمكه ست أذرع وعرضه عشر أذرع .وعلى يمينھا ويسارھا
مالكان يمسكان بورقة وحبر وقلم .وأمFFام المائFFدة مFFال ٌ
ك يشFFبه النFFور يمسFFك
ميزانا ً بيده .وعلFFى اليسFFار مFFالك مFFن نFFار عليFFه عالمFFات القسFFوة والفظاظFFة
والغلظة يمسك بوقا ً فيه نFFار آكلFFة ،المتحFFان الخطFFاة .وكFFان الرجFFل العجيFFب
الجالس على الكرسي يدين ويمتحن األرواح ،والمالكان اللFFذان عFFن اليمFFين
واليسFFار يكتبFFان ويسFFجّ الن أعمFFال النFFاس .فكFFان المFFالك الFFذي علFFى اليمFFين
يكتب ويسجّ ل األعمال الصالحة ،والمالك الذي على اليسار يكتب الخطايFFا.
أما المالك الذي أمام المائدة والممسك الميزان فكان يزن األرواح ،والمالك
الناري الممسك بالنFFار كFFان يمFFتحن األرواح .فاسFFتفھم إبFFراھيم مFFن ميخائيFFل
 ١سورة مريم ٦٨ /١٩ :ـ .٧٢
 ٢سورة الشوري.١٧ /٤٢ :
 ٣سورة القارعة ٦ /١٠١ :ـ .٨
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رئيس المالئكة :ما ھذه األشياء التي نشاھدھا؟ فقال لFFه رئFFيس المالئكFFة :إن
١
ما تراه أيھا الفاضل إبراھيم ھو الحساب والعقاب والثواب (( .
وذكر بعد ھذا أن إبراھيم رأى أن الروح التي تكون أعمالھا الصالحة والطالحة متسFFاوية
ال ُتحسFFب مFFن المخلَّصFFين وال مFFن الھFFالكين ،ولكنھFFا تقFFيم فFFي موضFFع وسFFط بFFين االثنFFين .وھFFذا
٢
اب َو َع َلى األَ ْع َرافِ ِر َجال ٌ .
المذھب يشبه ما ورد في سورة األعرافَ  :و َب ْي َن ُھ َما ح َِج ٌ
في َّتضح مما تقدم أن م َُحمَّداً اقتبس مسألة الميزان الFFذي ذكFFره فFFي ال ُقFFرْ آن مFFن ھFFذا الكتFFاب
الموضوع ،الذي أُلف في مصر نحو  ٤٠٠سنة قبل الھجFFرة ،واألرجFFح أنFFه عFFرف مضFFمون ھFFذا
الكتاب من مارية القبطية التي كانت سريته .غير أن منشأ قضية الميزان الواردة في عھد إبراھيم
ليست من التوراة واإلنجيل ،ولكن منشأھا كتاب قديم جداً عنوانه )) كتاب األم??وات (( وُ جFFدت منFFه
ُنسخ كثيFFرة بخFFط اليFFد فFFي قبFFور المصFFريين عبFFدة األصFFنام .ودفنFFوا ھFFذا الكتFFاب مFFع المFFوتى ،ألن
قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن أحد آلھتھم الكذبة واسمه )) تھوتي (( ألَّفه ،وزعموا أن الموتى
يحتاجون إلى التعلم منه بعد موتھم .وفي أول فصل  ١٢٥من ھذا الكتاب صورة إلھين اسمھما ))
حور (( و )) أنبو ((  .وضعا في كفة مFFن ھFFذا الميFFزان قلFFب رجFFل بFFار صFFالح تFFوفي .ووضFFعا فFFي
الكفة األخرى تمثال إله آخر مFFن آلھFFتھم اسFFمه )) مFFأت (( أو الصFFدق .أمFFا إلھھFFم )) تھ??وتي (( فكFFان
يقيد أعمال الميت في سجل.

فيتضح مما ذكر أن ال ُقرْ آن اتخذ مسألة الميFFزان مFFن كتFFاب )) عھ??د إب??راھيم (( وأن مسFFألة
الميزان فيه مFFأخوذة مFFن الروايFFات الشFFفاھية التFFي وصFFلت مFFن السFFلف إلFFى الخلFFف مFFن اعتقFFادات
المدونة في )) كتاب األموات (( الذي ھو مصدر ذكر الميزان األصلي.
َّ
قدماء المصريين
السماء
)ً (٦صعود إبراھيم إلى َّ
وورد في األحاديث أن مُحَ َّمFFداً رأى فFFي ليلFFة المعFFراج آدم أب البشFFر تFFارة يبكFFي ويولFFول
وأخرى يفرح ويھلل ،فور في كتاب مشكاة المصابيح:
 ١كتاب عھد إبراھيم ،صورة  ١فصل .١
 ٢سورة األعراف.٤٦ /٧ :
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أسودةٌ وعلى يساره
)) فلما ُفتِحَ علونا السّماء الدّنيا إذا رج ٌل قاعد على يمينه َ
أسودَة .إذا نظر قِبل يمينه ضحك ،وإذا نظر قِبل شماله بكFFى .فقFFال :مرحبFا ً
َ
بالنبي الصّالح واالبن الصّالح .قلت لجبرائيل :من ھذا؟ قال :ھذا آدم ،وھذه
األسFFودة عFFن يمينFFه وعFFن شFFماله َن َسَ Fم بنيFFه ،فأھFFل اليمFFين مFFنھم أھFFل الج ّنFFة،
ِك ،وإذا نظFFر
واألسودة التي عن شماله أھل ال ّنار .فإذا نظر عن يمينه ضFح َ
١
عن شماله بكى (( .
وأصل ھذا الحديث أيضا ً من كتاب )) عھد إبراھيم (( فقد ورد فيه:
)) فحFFوَّ ل ميخائيFFل العربFFة وحمFFل إبFFراھيم إلFFى جھFFة الشFFرق فFFي أول بFFاب
ال َّسFFماء ،فFFرأى إبFFراھيم طFFريقين إحFFداھما طريFFق كFFرب وضFFيقة واألخFFرى
واسFFعة وعريضFFة .ورأى ھنFFاك بFFابين أحFFدھما واسFFع يوصFFل إلFFى الطريFFق
الواسFFعة ،وبFFاب ضFFيق يوصFFل إلFFى الطريFFق الضFFيقة .ورأيFFت ھنFFاك خFFارج
البابين رجالً جالسا ً على كرسي مرصع بالذھب وكانت ھيئته مھيبFFة كھيبFFة
السيد .ورأيت أرواحFا ً كثيFFرة تسFFوقھا المالئكFFة و ُتFFدخِلھا مFFن البFFاب الواسFFع،
ورأيت أرواحا ً أخرى وھي قليلة العدد تحملھFFا المالئكFFة و ُتFFدخِلھا فFFي البFFاب
الضيق .ولما رأى الرجل العجيب الذي كFFان مسFFتويا ً علFFى الكرسFFي الFFذھبي
أن الFFذين يFFدخلون مFFن البFFاب الضFFيق قليلFFون ،والFFذين يFFدخلون مFFن البFFاب
الواسع كثيرون ،أمسك حاالً ھذا الرجل العجيب شعر رأسه وجFFانبَي لحيتFFه
وألقFFى بنفسFFه مFFن الكرسFFي إلFFى األرض ينFFوح وينFFدب .ولمFFا رأى أرواح Fا ً
كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب الضFFيق كFFان يقFFوم مFFن علFFى األرض ويجلFFس علFFى
كرسيه مھلالً .ثFFم اسFFتفھم إبFFراھيم مFFن رئFFيس المالئكFFة وقFFال لFFه :يFFا مFFوالي
الرئيس ،من ھذا الرجل العجيب الموشح بمثFFل ھFFذا المجFFد وھFFو تFFارة يبكFFي
ويولول وأخرى يفرح ويھلل؟ فقال له :إن ھذا الشخص المجرد مFFن الجسFFد
)المFFالك( ھFFو آدم ،أول شFFخص ُخلFFق ،وھFFو فFFي ھFFذا المجFFد العظFFيم يشFFاھد
العFFالم ألن الجميFFع تناسFFلوا منFFه .فFFإذا رأى أرواحFا ً كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب
الضFFيق يقFFوم ويجلFFس علFFى كرسFFيه فرحFا ً ومھلFالً مFFن السFFرور ،ألن البFFاب
الضيق ھو باب الصالحين المؤدي إلى الحياة ،والذين يدخلون منFFه يFFذھبون
إلى جنة النعيم .ولھFFذا السFFبب يفFFرح ألنFFه يFFرى األنفFFس تفFFوز بالنجFFاة .ولمFFا
يرى أنفسا ً كثيFFرة تFFدخل مFFن البFFاب الواسFFع ينتFFف شFFعر رأسFFه ويلقFFي بنفسFFه
على األرض باكيا ً ومولوالً بحُرقة ،ألن الباب الواسع ھو باب الخطاة الذي
٢
يؤدي إلى الھالك والعقاب األبدي (( .
ومع أنه يسھل على كل عFFالم إقامFFة الFFدليل علFFى أن ال ُقFFرْ آن أخFFذ أشFFياء أخFFرى كثيFFرة مFFن
كتب جھلة المسيحيين الكاذبة ،ومن تأليف أصحاب البدع الساقطة ،فقد اكتفينا بما تقدم.
ويناسب قبل ختام ھذا الفصل أن نسأل :بما أن مُحَ مَّداً اقتبس مقاطع كثيرة من كتب باطلة
ال أصل لھا ،فھل اقتبس أيضا ً بعض آيات األناجيل أو رسائل الحواريين ،خFFالف مFFا اقتبسFFه عFFن
والدة المسيح ،وعن معجزاته الكثيرة؟
 Dالخطيب التبريزي ،ص .٥٢١
 ١مِشكاة المصابيح  ،محمد بن عبد َّ ِ
 ٢كتاب عھد إبراھيم ،صورة  ١فصل .١١
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الجواب على ھذا السؤال المھم ھو :اقتبس ال ُقرْ آن من اإلنجيل آية واحFFدة ،وكFFذلك وردت
عبارة في األحاديث ربما تكون مقتبسة من رسائل بولس الرسول:
اس? َت ْك َب ُرو ْا َع ْن َھ??ا الَ ُت َف? َّت ُح َل ُھ? ْم
) (١ورد في سورة األعراف  :إِنَّ ا َّل?ذِينَ َك? َّ?ذ ُبو ْا ِبآ َيا ِت َن??ا َو ْ
١
س ِّم ا ْل ِخ َي??اطِ   .فالشFFطر األخيFFر مFFن ھFFذه
الس َماء َوالَ َيدْ ُخلُونَ ا ْل َج َّن َة َح َّتى َيل َِج ا ْل َج َمل ُ فِي َ
اب َّ
أَ ْب َو ُ
اآلية مأخوذ من قول المسيح )) :دخول جمل من ثقب إبرة أيسFFر مFFن أن يFFدخل غنFFي إلFFى ملكFFوت
٢
. (( D
.
ً
ُ
) (٢ورد فFFي األحاديFFث عFFن أبFFي ھريFFرة أن م َُح َّمFFدا قFFال )) :إن  DقFFال :أعFFددت لعبFFادي
الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ((  ٣.وھي مقتبسة من رسالة
تر عينٌ ولم تسمعْ أذنٌ ولم يخطرْ على بال
كورنثوس األولى ) )) :(٩ /٢ما لم َ
إنسان ما أع َّده ُD
ٍ
للذين يحبونه (( .
وال يمكن إنكار أقوال المعترضين من أن م َُحمَّداً أخذ من اإلنجيل وباقي كتب المسيحيين،
والسيما مؤلفات أصحاب البدع الباطلة ،فھي أحد مصادر تعاليم الديانة اإلِسْ المية.

 ١سورة األعراف.٤٠ /٧ :
 ٢متى٢٤ /١٩ :؛ مرقس٢٥ :١٠ :؛ لوقا.٢٥ /١٨ :
 ٣مشكاة المصابيح ،ص .٤٨٧
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%+
تأثيرات زارادشتية في القُ ْرآن والحديث
قال مؤرخو العرب إن ملوك الفرس كانوا متسلطين علFFى كثيFFر مFFن ممالFFك العFFرب ،قبFFل
مولد م َُحمَّد وفي عصFFره أيضFاً .قFFال أبFFو الفFFداء إن كسFFرى أنوشFFروان أرسFFل جيوشFFه إلFFى مملكFFة
الحيرة وعزل ملكھا الحارث وولى عوضا ً عنه أحFFد رعايFFاه اسFFمه منFFذر مFFاء ال َّسFFماء .وبعFFد ذلFFك
أرسل ھذا الملك المشھور جيشه تحت إمFFرة )) وھ??رز (( إلFFى بFFالد الFFيمن .وكFFان أول مFFا فعلFFه بعFFد
ذلك أنه طرد الح َبش وولى أبا السيف على مملكة أسالفه ١.ولكن بعد قليل تولى )) وھ??رز (( نفسFFه
على مملكة اليمن ،وسلَّم لذريته السيادة ٢.وقFFال أبFFو الفFFداء )) :كانFFت المنFFاذرة آل نصFFر بFFن ربيعFFة
عمFFاالً لألكاسFFرة علFFى عFFرب العFFراق ((  ٣.وقFFال عFFن الFFيمن )) :ثFFم ملFFك الFFيمن بعFFدھم )أي أھFFل
لإلسْ الم (( .
الحِمْ يَر( من الحبشة أربعة ،ومن الفرس ثمانية ،ثم صارت ِ
فيتضح من ھذا أنه كان بين أھل الفرس وبين العرب تواص ٌل واختالط زمن أيFFام مُحَ َّمFFد،
وقبله .وبما أن الفرس كانوا متقدمين في العلوم والمدنيَّة أكثر من العرب في زمن الجاھلية ،كFFان
البFFد أن ديFFنھم وعلFFومھم وعFFاداتھم وفروضFFھم أثFFرت تFFأثيراً عظيم Fا ً فFFي العFFرب .ويتضFFح مFFن
التواريخ ومن شھادة مفسFFري ال ُقFFرْ آن أن قصFFص العجFFم وأشFFعارھم تFFواترت فFFي ذلFFك الوقFFت بFFين
قبائل جزيرة العرب ،فتداولوھا تداوالً عاماً .وھذا يوافق قول ابن ھشام إن العرب لم يسمعوا فFFي
عصر م َُحمَّد قصص رُستم وأسفنديار وملوك فارس القدماء فقط ،بل إن بعض قريش استحسنوھا
وفضلوھا على قصص ال ُقرْ آن .وھاك نص عبارة ابن ھشام:
)) وال ّنضر بن الحارث بن َع ْلقمة بن َكلدة بن َعبْد مناف بن َعبْد الدّار بن
 Dصلى َّ
قصي ،كان إذا جلس رسو ُل ّ
 Dعليه وسلّم مجلساً ،فدعا فيه إلى
ّ
 Dتعالى وتال فيه القرآن ،وحذر ُقريشا ً ما أصاب األم َم الخالي َةَ ،خلفه في
َّ ِ
مجلسه إذ قام ،فح َّدثھم عن رُ ستم ال ّشديد وعن أسفنديار وملوك فارس ،ثم
يقولَّ )) :
و Dما محمّد بأحسن حديثا ً م ّني ،وما حديثه إِالَّ أساطير األوّ لين
اكتتبھا كما اكتتب ُتھا ((؛ فأنزل ّ
األولين ْاك َت َت َبھا
ير َّ
 ُ Dفيه  :وقالوا أساطِ ُ
َف ِھ َي ُت ْملى َعليِه ُب ْك َر َة وأصِ يالًُ .قل َ
السموا ِ
ت
الس َر في َّ
أنزلَ ُه ا َّلذي َيعل ُم ِّ
٤
واألرض ،إِ َّنه كان غفوراً رحيما ً  (( .
ْ
والشك أن ھذه القصص عن رستم وأسفنديار وملوك فارس ھي القصص التي أخذھا
الفردوسي بعد م َُحمَّد بأجيال من مجموعة قصص ألحـد الفالحين ونظمھا شـعراً ،ودُوِّ نت في
الشاھنامة ((  .وبما أن العرب طالعوا قصص ملوك الفرس وتواريخھم ،فال نتصور أنھم كانوا
يجھلون قصة جمشيد ويجھلون خرافات الفرس عن معراج أرتاويراف وزارادشت ،ووصف

))

 ١انظر تاريخ أبي الفداء والمُسمَّى )المختصر في أخبار البشر ( باب .٢
 ٢السيرة النبو ّية البن ھشام ص  ٢٤و.٢٥
 ٣باب .٢
 ٤سورة الفرقان ٥ /٢٥ :و.٦
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الفردوس ،وصراط چينود ،وشجرة حوابة ،وقصة خروج أھرمن من الظلمات األولية ،فال ب ّد
أنھم كانوا يعرفونھا حق المعرفة.
فھل َّأثرت ھذه القضايا وما شابھھا في ال ُقرْ آن وفي األحاديث المتFFواترة بFFين المسFFلمين أم
لم تؤثر فيھما؟ يؤكد منتقدو ال ُقرْ آن أن كل قضية مFFن ھFFذه القضFFايا أثFFرت تFFأثيراً مھمFا ً فFFي ال ُقFFرْ آن
واألحاديFFث إلFFى درجFFة بليغFFة ،حتFFى أصFFبحت قصFFص قFFدماء الفFFرس واعتقFFاداتھم أحFFد مصFFادر
اإلِسْ الم .وقال منتقدو ال ُقرْ آن إن كثيراً من الخرافات التي كانت متداولة في بFFالد الفFFرس فFFي قFFديم
الزمان لم تقتصر على بالد فارس فقط ،بل تناولت قدماء الھنود وانتشرت بينھم أيضاً ،ألن أجداد
الھنود زحفوا من )) ھرات (( إلى الھند واستوطنوھا .فبعض تلFFك األوھFFام واآلراء والمFFذاھب ھFFي
الميراث األدبي والديني لھاتين األمَّتين ،وديFFانتھم مبنيFFة علFFى ھFFذه األوھFFام واآلراء التFFي ورثوھFFا
عن السلف .ومع أن مصدر بعضھا كان في بالد فارس بعد توطن أجداد الھنود في الھند ،ولكنھا
بمرور الوقت وصلت إلى الھند وانتشرت بين أھلھا فتمسكوا بھا .ولكن بمFFا أنFFه ال يجFFوز التسFFليم
بصحة قول المنتقدين بدون أن يقيموا برھانFا ً كافيFاً ،وجFFب أن نطلFFب مFFنھم أن يFFأتوا ببرھFFانھم إن
كانوا صادقين .فأوردوا بعض آيات ال ُقرْ آن واألحاديث .فلننظر فيھFFا بتFFدقيق ثFFم لنقارنھFFا بمFFا ورد
في كتب الفرس والھند القديمة عن مثل ھذه األمور وما أشبھھا.
)ًُ (١قصة معراج ُم َح َّمد:
س? ْب َحانَ ا َّل?ذِي
النبأ عن المعراج في ليلة اإلسراء ورد فFFي ال ُقFFرْ آن فFFي سFFورة اإلسFFراءُ  :
ار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ ُن ِر َي ُه مِنْ آ َيا ِت َنا إِ َّن ُه
صى ا َّلذِي َب َ
أَ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً ِّمنَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام إِ َلى ا ْل َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
ير   ١.وقد اختلف مفسرو المسلمين اختالفا ً عظيما ً في تفسير ھFFذه اآليFFة ،فقFFال
ِيع ال َبصِ ُ
السم ُ
ھ َُو َّ
ُ
ابن إسحق إنه ورد في األحاديث أن عائشة كانت تقول )) :ما فقFFد جسFFد رسFFول  Dص ولكFFن D
٢
أسرى بروحه ((  .وورد في األحاديث أيضا ً أن م َُحمَّداً ذاته قال )) :تنام عينFFي وقلبFFي يقظFFان (( .
ويُفھم ممFFا قالFFه محيFFي الFFدين فFFي تفسFFيره ھFFذه اآليFFة أنFFه فھFFم المعFFراج واإلسFFراء بطريقFFة مجازيFFة
واستعارية ،ألنه قال:
)) أ ْن َر َھ ُه عن اللّواحق المادية والنقائص التشبيھية بلسان حال التجرّ د
والكمال في مقام العبوديّة الذي ال تصرف فيه أصالًَ  .ل ْيالً  أي :في
ظلمة الغواشي البدنيّة والتعلقات ّ
الطبيعيّة ،ألنَّ العروج وال ّترقي ال يكون
إال بواسطة البدنِّ  .منَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام  أي :من مقام القلب المحرّم عن
أن يطوف به مشرك القوى البدنية ويرتكب فيه فواحشھا وخطاياھا ويحجّه
غوى ال ُقوى الحيوانية من البھيميّة والسبعيّة المنكشفة سوأتا إفراطھا
صى  الذي ھو
وتفريطھا لعروھا عن لباس الفضيلة  .إِ َلى ا ْل َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
مقام الروح األبعد من العالم الجسماني بشھود تجليات ّ
الذات وسبحات
الوجه ،وتذكر ما ذكرنا أنّ تصحيح كل مقام ال يكون إال بعد ال ّترقي إلى ما
فوقه ،لتفھم من قوله  .لِ ُن ِر َي ُه مِنْ آ َياتِ َنا  مشاھدة الصفات ،فإِنّ مطالعة
تجليّات الصّفات وإِنْ كانت في مقام القلب ،لكنّ ال ّذات الموصوفة بتلك
الصفات ال تشاھد على الكمال بصفة الجالل والجمال إال عند الترقي إلى
 ١سورة اإلسراء.١ /١٧ :
 ٢السيرة النبوية ،ص .١٣٩
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مقام الرّ وح ،أي :لنريه آيات صفاتنا من جھة أ َّنھا منسوبة إلينا .ونحن
١
المشاھدون بھا البارزون بصورھا (( .
فإذا اعتمدنا على قول م َُحمَّد ذاته وقول عائشة وتفسير محيFFي الFFدين ،كFFان معFFراج م َُح َّمFFد
مجازيا ً واستعاريا ً وليس حقيقياً .غير أن ما قاله ابن إسحق وغيره ينافي ھذا الرأي ،ألنه قFFال إن
م َُحمَّداً قال إن جبريل أيقظه مرتين وأنه نام ثانية ،ثم ساق الكالم قائالً:
ُ
بعضدي .فقمت معFFه فخFFرج
)) فجاءني الثالث َة فھمزني بقدمه،
فجلست .فأخذ َ
ب المسجد فإذا دابَّة أبFFيض ،بFFين البغFFل والحمFFار ،فFFي َفخذيFFه جناحFFان
إلى با ِ
رجْ
يحْ فِز بھما ليه .يضع يده في منتھى طرفه ،فحملني عليه ثFFم خFFرج معFFي
ال يفوتني وال أفوته .قال ابن إسحاق:وحُ دّثت عن َقتFFادة أ ّنFFه قFFال :حُ FFدثت أنَّ
 Dص Fلّى َّ
رسFFول ّ
 DعليFFه وس Fلّم قFFال :ل ّمFFا دنُ F
Fوت ألركبFFه َش َ Fمس ،فوضFFع
جبري ُل يدَ هُ على َمعْ َرفته ،ثم قال :أال َتسْ تحي يFFا ُبFFراق ممFFا َتصْ FFنع .فFFو DيFFا
 DمنFFه .قFFال :فاسْ FFتحيا حتFFى
 LقبFFل مح ّمFFد أكFFرم علFFى ّ ِ
براق ما ركبFFك عبٌ Fد َّ ِ
ارفضَّ عرقاً ،ثم قرَّ حتى ركبته .قال الحسنُ في حديثه :فمضFFى رسFFو ُل ّ
D
صلى ّ
 Dعليه وسلّم ومضى جبري ُل عليه السّالم معFFه ،حتFFى انتھFFى بFFه إلFFى
بيت المقدس ،فوجد فيه إبراھي َم ومُوسى وعيسى في َن َفر من األنبياء ،فأمَّھم
 Dصلّى ّ
رسول ّ
 Dعليه وسلّم فص َّلى بھم ،ثم أُتِيَ بإناءين في أحدھما خمر
 Dصلّى ّ
وفي اآلخر لبن .قال :فأخذ رسول ّ
 Dعليه وسلّم إناء اللبن فشرب
ْ
منه وترك الخمر .فقال لFFه جبريFلُُ :ھFFديت للفِطFFرة و ُھْ F
Fديت أمتFFك يFFا محمFFد،
 DصFلّى ّ
وحُ رّ مFFت علFFيكم الخمFFر .ثFFم انصFFرف رسFFو ُل ّ
 DعليFFه وسFلّم إلFFى
مكة . .فلمّا أصبح َغدا على قريش فأخبرھم الخبFFرَ  ،فقFFال أكثFFر النFFاس :ھFFذا
ّ
و Dاإلِمْ ر ال َبيّن .إنَّ العير ل ُت ْطرد شھراً من مكة إلFFى الشFFام ُمFFدبرة ،وشFFھراً
٢
مقبلة .أفيذھب ذلك محمّد في ليلة واحدة و َيرجع إلى مكة (( .
وورد في مشكاة المصابيح:
)) عن قتادة ،عن أنس بن مالك ،عن مالك بن صعصFFعة :إن نبFFي ّ
 DصFلّى
ّ
 Dعليه وسلّم حدَّثھم عن ليلة أُسري به :بينما أنا في الحطيم وربما قال في
الحجر ،مضطجعاً ،إذ أتاني آتٍ ،فشFFق مFFا بFFين ھFFذه وھFFذه )يعنFFي مFFن ثغFFرة
نحره إلى شعرته( فاستخرج قلبي ،ثم أ ُ ُ
تيت بطست من ذھب مملFFو ٍء إيمانFاً،
فغسل قلبي ثم حشي ،ثم أعيد .وفي روايةُ :غسل البطن بماء زمزم ثم مُلFFئ
إيمانFا ً وحكمFً Fة .ثFFم أُتيFFت بدابFFة دون البغFFل وفFFوق الحمFFار ،أبFFيض ،يُقFFال لFFه
البراق ،يضع خطFFوة عنFFد أقصFFى طرفFFه .فحُملFFت عليFFه فFFانطلق بFFي جبريFFل
حتى أتى السَّماء الدنيا ،فاستفتح .قيل :مFFن ھFFذا؟ قFFال :جبرائيFFل .قيFFل :ومFFن
معك؟ قال :محمد .قيFFل :وقFFد أرسFFل إليFFه؟ قFFال :نعFFم .قيFFل :مرحبFا ً بFFه ،فFنِعم
المجيء جFFاء .ففFFتح .فل َّمFFا خلصُ F
Fت فFFإذا فيھFFا آدم .فقFFال :ھFFذا أبFFوك آدم فسFFلِّم
عليFFه .فسُ F
Fلمت عليFFه فFFر َّد ال ّسFFالم ،ثFFم قFFال :مرحب Fا ً بFFاالبن الصFFالح والنبFFي
الصَّالح .ثم صَ عِدَ بي حتى أتى السّماء الثانية  ،فاستفتح .قيل :من ھذا؟ قال:
جبرائيل .قيل :ومن معك؟ قال :محمد .قيل :وقد أُرسل إليه؟ قال :نعم .قيل:
 ١تفسير ابن َعربَي.
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مرحب Fا ً بFFه فFFنعم المجFFيء جFFاء .ففFFتح فل ّمFFا خلصُ F
Fت إذا يوسFFف .قFFال  :ھFFذا
صFFالح
يوسFFف فس Fلّم عليFFه  ،فسFFلمت عليFFه  ،فFFر ّد ث ّ Fم قFFال  :مرحب Fا ً بFFاألخ ال ّ
صعِد بي حتى أتFFى ال ّسFFماء الرّ ابعFFة فاسFFتفتح .قيFFل :مFFن
والنبيّ الصّالح  ،ثم َ
ُ
ھذا؟ قال :جبرائيل .قيل :ومن معك؟ قال :محمد .قيل :وقد أرسل إليه؟ قال:
نعم .قيل :مرحبا ً بFFه فFFنعم المجFFيء جFFاء .ففFFتح  ،فلّمFFا خلصُ F
Fت إذا إدريFFس ،
فقال  :ھذا إدريس فسFلّم عليFFه ،فسFلّمت عليFFه  ،فFَ Fر ّد ثFFم قFFال  :مرحبFا ً بFFاألخ
صعِدَ بي حتى ال ّسFFماء الخامسFFة فاسFFتفتح .قيFFل:
الصّالح وال َّنبيّ الصّالح  .ثم َ
ُ
من ھذا؟ قال :جبرائيل .قيل :ومن معك؟ قال :محمد .قيل :وقد أرسFFل إليFFه؟
قال :نعم .قيل :مرحبا ً به فنعم المجيء جاء .ففتح .فلمّا خلصت فإذا ھارون.
قال :ھذا ھارون فسلّم عليه فسلمت عليه ،فر َّد ثم قال :مرحبا ً باألخ الصّالح
والنبي الصّالح .ثم صعد بي حتى أتFFى السFFماء السادسFFة فاسFFتفتح ،قيFFل :مFFن
ھذا؟ قال :جبرائيل .قيل :ومن معك؟ قال :محمد .قيل وقد أُرسل إليه؟ قFFال:
نعم .قيل :مرحباً ،فنعم المجيء .جاء ففتح .فلما خلصFFت فFFإذا موسFFى .قFFال:
ھFFذا موسFFى فسFFلِّم عليFFه .فسُ F
Fلمت عليFFه ،فَّ F
صFFالح
Fرد ثFFم قFFال :مرحبFا ً بFFاألخ ال ّ
جاوزت بكى .قيل له :ما يبكيك؟ قال :أبكي ألن غالما ً
ُ
والنبي الصّالح .فلما
بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلھا من أمتي .ثم صعد بي إلى
السّماء السابعة ،فاستفتح جبرائيل .قيل :من ھذا؟ قال :جبرائيل .قيFFل :ومFFن
معFFك؟ قFFال :محمFFد .قيFFل :وقFFد بُعFFث إليFFه؟ قFFال :نعFFم .قيFFل :مرحبFا ً بFFه فFFنعم
المجيء جاء .فلما َخ َل ُ
صت فإذا إبراھيم .قال :ھذا أبوك إبراھيم فسFFلِّم عليFFه،
ُ
فسلمت عليهَّ ،
فرد السالم ،ثم قال :مرحبا ً باالبن الصّالح والنبي الصّالح .ثم
رُ فعت إلى سِ درة المنتھى فإذا نبقھا مثFFل قFFالل ھَجَ FFرَ  ،وإذا ورقھFFا مثFFل آذان
الفيلة .قال :ھذا سِ FFدرة المنتھFFى .فFFإذا أربعFFة أنھFFار ،نھFFران باطنFFان ونھFFران
ظاھران .قلت :مFFا ھFFذا يFFا جبرائيFFل؟ قFFال :أمFFا الباطنFFان فنھFFران فFFي الجنFFة،
وأما الظاھران فالنيل والفرات .ثم رُفع لي البيت المعمور ،ثFFم أوتيFFت بإنFFاء
من خمر وإناء من لFFبن وإنFFاء مFFن عسFFل ،فأخFFذت اللّFFبن .فقFFال :ھFFي الفطFFرة
١
أنت عليھا وأمَّتك ((.
ثم ساق الكالم وذكر أشياء أخرى كثيرة تختص بمعراج م َُحمَّد ،منھا بكاء آدم وغيره مما
ال لزوم إلى ذكره ھنا.
ولننظر فيما إذا كان ما ُذكر عن معراج م َُحمَّد أُخذ من قصة قديمة مشابھة لھا أم ال .وإذا
سFFأل سFFائل :مFFا ھFFو مصFFدر قصFFة المعFFراج؟ قلنFFا :كتFFاب )) أرت??اويراف نام??ك (( المكتFFوب باللغFFة
البھلوية ٢منذ  ٤٠٠سFFنة قبFFل الھجFFرة ،فFFي أيFFام أردشFFير بابكFFان ملFFك الفFFرس .وبيFFان ذلFFك أنFFه لمFFا
أخذت ديانة زارادشFFت فFFي بFFالد الفFFرس فFFي االنحطFFاط ،ورغFFب المجFFوس فFFي إحيائھFFا فFFي قلFFوب
الناس ،انتخبوا شابا ً من أھل زارادشت اسمه )) أرتاويراف (( وأرسلوا روحFFه إلFFى السَّ FFماء .ووقFFع
على جسده سُبات .وكان الھدف من سفره إلى السَّماء أن َّ
يطلع على كFFل شFFيء فيھFFا ويFFأتيھم بنبFFأ.
فعرج ھذا الشاب إلى السَّماء بقيادة وإرشاد رئيس من رؤساء المالئكFFة اسFFمه )) سFاروش (( فجFFال
مFFن طبقFFة إلFFى أخ Fـرى وترقFFى بالتFFدريج إلFFى أعلFFى فFFأعلى .ولمFـا اطلFـع علFFى كFFل شFFيء أمFـره ))
أورمFFزد (( اإللFFه الصFFالح ـ سFFند وعضFFد مFFذھب زارادشFFت ـ أن يرجFFع إلFFى األرض ويخبFFر
 ١مشكاة المصابيح ،ص  ٥١٨ـ .٥٢٠
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الزارداشتية بما شاھد ،ودُوِّ نت ھFFذه األشFFياء بحFFذافيرھا وكFFل مFFا جFFرى لFFه فFFي أثنFFاء معراجFFه فFFي
كتاب )) أرتاويراف نامك (( .
ولنترجم عبارتين أو ثالث عبارات من كتاب )) أرتاويراف نامك (( ١لننظر إن كان ھناك
تشابه بين معراج م َُحمَّد ومعراج أرتاويراف الوھمي .قال:
)) وقدمت القدم األولى حتى ارتقيت إلى طبقة النجFFوم فFFي حوم??ت ..ورأيFFت
أرواح أولئFFك المق ّدسFFين الFFذين ينبعFFث مFFنھم النFFور كمFFا مFFن كوكFFب سFFاطع.
ويوجد عرش ومقعد باه باھر رفيع زاھFFر جFFداً .ثFFم اسFFتفھمت مFFن س?اروش
المقدس ومن المالك آذر ما ھذا المكان ،ومن ھم ھؤالء األشخاص (( .
وقصFFFدھم مFFFن قFFFولھم )) طبقFFFة الكواكFFFب (( فھFFFو الحيFFFاط األول أو األدنFFFى مFFFن فFFFردوس
الزارادشFFتية ،وأن )) آذر (( ھFFو المFFالك الFFذي لFFه الرئاسFFة علFFى النFFار ،و)) س Fاروش (( ھFFو مFFالك
الطاعة وھـو أحد المقدسين المؤبدين ،أي المالئكة المقرَّ بين لديانة زارادشت ،وھو الFFذي أرشFFد ))
أرتاويراف (( في جميع أنحاء السَّماء وأطرافھا المتنوعة ،كما فعل جبرائيل بم َُحمَّد.
وبعد ھذا ساق الكالم على كيفية وصول )) أرت??اويراف (( إلFFى طبقFFة القمFFر ،وھFFي الطبقFFة
الثانية ،ثم يليھا طبقة الشمس وھي الطبقة الثالثة في السموات .وھكذا أرشده إلى بFFاقي السFFموات.
وبعFFد ھFFذا ورد فFFي فصFFل ) )) :(١١وأخيFFراً قFFام رئFFيس المالئكFFة )) بھم??ن (( مFFن عرشFFه المرصFFع
بالذھب فأخذني من يدي وأتى بي إلى حومت وحوخت وھورست بين أورمزد ورؤساء المالئكFFة
وباقي المقدسين ،وجوھر زارادشت السامي العقل واإلدراك وسائر األمنFFاء وأئمFFة الFFدين .ولFFم أرَ
أبھى منھم ِروا ًء وال أبصر منھم ھيئFFة .وقFFال بھمFFن :ھFFذا أورمFFزد .ثFFم أنFFي أردت أن أسFFلِّم عليFFه،
فقال لي :السFFالم عليFFك يFFا أرتFFاويراف .مرحبFا ً أنFFك أتيFFت مFFن ذلFFك العFFالم الفFFاني إلFFى ھFFذا المكFFان
البFFاھي الزاھFFر .ثFFم أمFFر سFاروش المقFFدس والمFFالك آذر قFFائالً :احمFFال أرتFFاويراف وأريFFاه العFFرش
وثواب الصالحين وعقاب الظالمين أيضاً .وأخيراً أمسكني ساروش المقدس والمالك آذر من يدي
وحمالني من مكان إلى آخر ،فرأيت رؤساء المالئكة أولئك ،ورأيت باقي المالئكة (( .
ثFFم ذكFFر أن أرتFFاويراف شFFاھد الجنFFة وجھFFنم ،وورد فFFي فصFFل ) )) :(١٠١أخيFFراً أخFFذني
سFاروش المقFFدس والمFFالك آذر مFFن يFFدي وأخرجFFاني مFFن ذلFFك المحFFل المظلFFم المخيFFف المرجFFف
وحمالني إلى محل البھاء ذلك وإلى جمعية أورمFFزد ورؤسFFاء المالئكFFة فرغبFFت فFFي تقFFديم السFFالم
أمFFام أورمFFزد ،فFFأظھر لFFي التلطFFف .قFFال :يFFا أرتFFاويراف المقFFدس العبFFد األمFFين ،يFFا رسFFول عبFFدة
أورمزد ،اذھب إلى العالم المادي وتكلم بالحق للخالئق حسب مFFا رأيFFت وعرفFFت ،ألنFFي أنFFا الFFذي
ھو أورمزد موجود ھنا .من يتكلم باالستقامة والحق أنا أسمعه وأعرفه .تكلم أنFFت الحكمFFاء .ولمFFا
أر جسماً ،وسمعت صوتا ً وعرفت أن ھذا ھو
قال أورمزد ھكذا وقفت باھتا ً ألني رأيت نوراً ولم َ
أورمزد (( .
فتتضح من ھذا المشابھة العجيبة بFFين قصFFة معFFراج أرتFFاويراف الكFFاھن المجوسFFي وبFFين
معFFراج مُحَ َّمFFد .ويوجFFد عنFFد الزارادشFFتية حكايFFة أخFFرى عFFن زارادشFFت نفسFFه تقFFول إنFFه قبFFل ذلFFك
الزمان بعدة أجيال عرج زارادشت ذاته إلى السَّماء ثم استأذن لمشاھدة جھنم أيضاً ،فرأى فيھFFا ))
أھرمن (( أي إبليس .ووردت ھFFذه القصFFة بالتفصFFيل كتFFاب )) زارادش??تنامه ((  .ولFFم تتFFواتر أمثFFال
ھذه الخرافات بين الفرس فقط ،بل تواترت بين الھنـود عبFFدة األصFFنام أيضFـاً ،ألنFFه يوجFFد بلغFFة ))
 ١فصل  ٧فقرة  ١ـ .٤
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سنسكرت (( )لغة الھنود القديمة( كتاب يُدعى )) إ َتدرلوكاكمتم (( )يعنFFي السFFياحة إلFFى عFFالم إنFFدره(
قال فيه الھنود إن )) إندره (( ھو إله الجو ُ
وذكر فيه أن شخصا ً اسمه )) أرجنة (( وصل إلى السَّماء
وشـاھد كل شيء فيھـا ،وأن أرجنة نظـر قصر إنFـدره السَّ FFماويّ واسFFمه )) َو ْيFFونتي (( وھFFو قصFFر
فFFي بسFFتان يسFFمى )) َن ْفFFدَ َنم ((  .وورد فFFي الكتFFب الھنديFFة أن فFFي ذلFFك المحFFل ينFFابيع أبديFFة تFFروي
النباتـات الخضراء النضـرة الزاھية .وفي وسـط ذلك البستان السَّماويّ شFFجرة تسFFمى )) بكشFFجتي
(( تثمر أثمFFاراً تسFFمى )) أمرتFFه (( ـ Fأي البقFFاء ـ فمFFن أكFFل مFFن ثمرھFFا ال يمFFوت ولFFن يمFFوت .وھFFذه
الشجرة مزينة باألزھار الزاھية ذات ألوان متنوعة رائعة .ومن استظل بظاللھا الوارفة مُنح كFFل
منية تمناھا .وال شك أن ھذه الشجرة ھي التي يسميھا المسلمون )) الطوبى (( .
وتعتقFFد الزارادشFFتية بوجFFود شFFجرة عجيبFFة ُتسFFمى بلغFFة أڤسFFتا )) حوابFFة (( و ُتسFFمى باللغFFة
البھلوية )) حوميا (( )ومعناھا مروية بماء رائق فائق( .ووصف في كتاب )) ونديداد (( )فصFFل (٥
)) تأتي المياه في الصفاء من بحر يوئتكة إلى بحر ووؤركشة وإلى شجرة حوابة فتنبت ھناك كFFل
النباتات علFFى اخFFتالف أنواعھFFا ((  .ومFFن الواضFFح أن ھFFذه الشFFجرة ھFFي ذات )) شFFجرة الطFFوبى ((
وھي مثل بكشجتي شجرة الھنود.
ولم ترد ھذه األشياء فقط في كتب الھنود والزارادشتية ،بل وردت أيضا ً في بعض الكتب
الكاذبة التي كانت متداولة عند أصFFحاب البFFدع والضFFالالت مFFن المسFFيحيين فFFي األزمنFFة القديمFFة،
والسيما كتاب )) عھد إبرھيم (( الـذي تقدم ذكره وفي كتـاب آخر يسمى )) رؤي??ا ب??ولس ((  .فFFورد
في كتاب )) عھد إبرھيم (( أن إبراھيم عرج بإرشاد أحد رؤساء المالئكة إلFFى ال َّسFFماء وشFFاھد كFFل
ما فيھا .وورد في كتاب )) رؤيا بولس (( أن بFFولس الرسFFول عFFرج كFFذلك ،ولFFم نFFذكره اكتفFFا ًء بمFFا
تقFFدم .وإنمFFا نFFورد عبFFارة مFFن )) عھ??د إب??رھيم (( وھFFي )) :ونFFزل رئFFيس المالئكFFة ميخائيFFل وأخFFذ
إبFFراھيم فFFي عربFFة كروبيFFة ورفعFFه فFFي أثيFFر ال َّسFFماء وأتFFى بFFه وبسّ Fتين مالكFا ً مFFن المالئكFFة علFFى
١
السحاب ،فساح إبراھيم على كل المسكونة في مركب (( .
فھذا ھو أصل فكرة )) البراق (( الذي ُذكر في األحاديث اإلِسْ المية .ولعFFل اشFFتقاق البFFراق
من كلمة عبرية تسمى )) باراق (( ومعناھFFا البFFرق .ويوجFـد مFـا يشFFبه ذلFFك فFFي الكتFFاب الكFـاذب ))
كتاب أخنوخ (( )فصل  (١٤فقد ورد فيه كالم على تلك الشجرة السَّماو ّية واألربعة األنھFFر .وقFFال
اليھود عن شجرة الحياة التي كانت في جنFFة عFFدن إن مسFFافة ارتفاعھFFا  ٥٠٠سFFنة ٢.ورووا أيضFا ً
روايات أخرى عجيبة عنھا .وبما أن المسلمين توھموا أن جنة عدن التFFي ُخلFFق فيھFFا آدم ھFFي فFFي
السَّ FFماء ،وجFFب أن نبحFFث عFFن منشFFأ ھFFذا الخطFFأ والFFوھم ،فنقFFول إن مصFFدره الكتFFب الموضFFوعة
والسيما )) رؤيا بولس (( )فصل  .(٤٥وال نعرف إذا كان أصحاب البدع الذين اختلقوا ھذه الكتب
قد اتخذوا ھذه األشFFياء وغيرھFFا مFFن كتFFب الزارادشFFتية والھنFFود أم ال .إال أنFFه مFFن المؤكFFد أن ھFFذه
القصص كاذبة وال يصدقھا عاقل ،ولم يقبلھا أحد من المسيحيين ،سواء كFFان فFFي األزمنFFة القديمFFة
أو الحديثة ،بل نبذھا الجميع ،ولم يعتقد أحد مFFنھم بأنھFFا ُكتبFFت بFFوحي وإلھFFام ،بFFل أنھFFا ُكتبFFت لفئFFة
صغيرة من الجھلة أصحاب البدع والضFFالالت ،وال توجFFد اآلن إال فFFي مكتبFFات قليلFFة علFFى سFFبيل
الفكاھFFات ،ولتبFFرھن علFFى جھFFل وحماقFFة الفFFرق المبتدعFFة التFFي قبلFFت بعضFFھا بFFدون برھFFان علFFى
صحتھا .بل بالعكس ،قبلتھا رغم تو ُّفر األدلة على بطالنھا.
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وإذا سأل سائل :إذا كانت خرافات معراج أرتاويراف وزارادشت وإبراھيم وأرجنFFة ھFFي
بال أصل وال أساس في الواقع ،وأن الواجب أن نرفضھا ،أال يجب أيضا ً عدم تصديق أن أخنFFوخ
وإيليا والمسيح صعدوا إلى السموات؟
قلنا :ال يصعب على الذكي الرد على ذلك ،فمن البديھي أنه ال يمكن وجود نقود زائفة ما
لم توجد نقود صحيحة حقيقية متقدمFFة فFFي الوجFFود عليھFFا ،فFFإن النقFFود الزائفFFة عُملFFت علFFى منFFوال
النقود الصFFحيحة لغFFش الجاھFFل .وال يجFFوز لعاقFFل أن يFFرفض التعامFFل بجميFFع النقFFود لوجFFود نقFFود
زائفة في بعض األحيان .بل نقول إن وجود النقFFود الزائفFFة تFFدل داللFFة واضFFحة علFFى وجFFود نقFFود
صحيحة .فكذلك يصدق القول على المعجزات ،ألنه لوال وجود معجزات صحيحة ما َّادعFFى أحٌ Fد
بمعجFFزات كاذبFFة .ولFFو لFFم يوجFFد ديFFن حقيقFFي صFFحيح مFFا وُ جFFدت األديFFان الكاذبFFة ،ولFFو لFFم يشFFتھر
صعود رجال بالحقيقة إلى السَّماء ما رأينا ھذه الخرافات المختلفة بلغات شتى بFFين عقائFFد عديFFدة.
والحكيم ھو الذي يفحص النقود التي ُتعرض عليه قبل قبولھا ،ألن الفحFFص يُظھFFر أن بينھFFا فرقFا ً
كبيراً .وھذا ھFFو سFFبب اعتقFFاد المسFFيحيين اعتقFFاداً جازمFا ً بصFFحة مFFا ورد فFFي الكتFFب المقدسFFة مFFن
القصص عن صعود أخنوخ وإيليا والمسيح ،ورفضھم القصص األخFFرى التFFي ذكرناھFFا .والفFFرق
بين الصدق والكFFذب ظFFاھر كالصFFبح إذا طالعنFFا مFFا ورد فFFي الكتFFاب المقFFدس عFFن صFFعود أخنFFوخ
وإيليFFا والمسFFيح ،وقارنFFا بFFين القصFFص البسFFيطة التFFي لھFFا رنFFة النقFFود الحقيقيFFة الصFFحيحة وبFFين
القصص الكذابة التي تقدم ذكرھا.
أمFFا مFFن جھFFة أخنFFوخ فقFFد ورد فFFي سFFفر التكFFوين ) )) :(٢٤ /٥وسFFار أخنFFوخ مFFع  DولFFم
يوجد ألن  Dأخذه ((  .وأما عن إيليا فورد في ٢ملFFوك ) ١١ /٢و )) :(١٢وفيمFFا ھمFFا ـ أي أليشFFع
وإيليFFا ـ يسFFيران ويتكلمFFان إذا مركبFFة مFFن نFFار وخيFFل مFFن نFFار ففصFFلت بينھمFFا ،فصFFعد إيليFFا فFFي
العاصفة إلى السَّماء .وكان أليشع يرى وھو يصرخ :يا أبي يا أبي ،يا مركبة إسرائيل وفرسانھا.
ولم يره بعد ((  .أما صFFعود المسFFيح فFُ Fذكر فFFي أعمFFال الرسFFل )٩ /١ـ )) :(١١FولمFFا قFFال ھFFذا ـ أي
المسيح ـ ارتفع وھم ينظرون ،وأخذته سحابة عن أعينھم .وفيما كانوا يشخصون إلى السَّماء وھو
منطلق إذا رجالن قد وقفا بھم بلباس بيض وقاال :أيھا الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظFFرون
إلى السَّماء؟ إن يسFFوع ھFFذا الFFذي ارتفFFع عFFنكم إلFFى ال َّسFFماء سFFيأتي ھكFFذا كمFFا رأيتمFFوه منطلقFا ً إلFFى
السَّماء ((  .فھذه القصص الحقيقية سلمھا لنا الذين شاھدوھا بأعينھم ،وھي منزھFFة عFFن الحكايFFات
المطولة الوھمية الخرافية عما في السموات .وال شك أن القصص الكاذبة تختلف اختالفا ً بينا ً عن
القصص الحقيقيFFة بحيFFث يسFFھل التمييFFز بFFين تFFواريخ الحFFوادث الواقعيFFة الحقيقيFFة وبFFين الحكايFFات
الملفقFFة المختلفFFة التFFي يخترعھFFا النFFاس إلرضFFاء النFFاس الFFذين يعجبFFون بمعرفFFة المجھFFوالت التFFي
سترھا  Dعن البشر.
قال الرسول بولس )) :أعرف إنسانا ً في المسيح قبل أربع عشرة سنة ،أفFFي الجسFFد؟ لسFFت
أعلم ،أم خارج الجسFFد؟ لسFFت أعلFFم D .يعلFFم .اخ ُتطFFف ھFFذا إلFFى السَّ FFماء الثالثFFة .وسFFمع كلمFFات ال
يُنطق بھا ،وال يسوغ إلنسان أن يتكلم بھا ((  ١.وقد ورد في كتاب )) رؤيا بولس (( نبأ مطول عما
رآه بFFولس وسFFمعه ھنFFاك .ومFFن ھFFذا يظھFFر الفFFرق بFFين الحFFق والكFFذب .فFFالفرق بFFين األناجيFFل
الموضوعة واألناجيل الصادقة ظاھر للقارئ ،كالفرق الموجود بين كتاب )) ألف ليل??ة وليل??ة (( و
))كتاب الواقدي((  .فأحFFدھما يشFFتمل علFFى خرافFFات فارغFFة ،واآلخFFر يشFFتمل علFFى حFFوادث حقيقيFFة
حصFFلت فع Fالً .وإذا سFFأل سFFائل :مFFا ھFFو أصFFل الخرافFFات الFFواردة عFFن شFFجرة الطFFوبى أو سFFدرة
المنتھي أو األربعة األنھار السَّماو ّية؟ قلنFFا :نشFFأت ھFFذه الخرافFFات مFFن القصFFة البسFFيطة الصFFحيحة
الواردة في التكوين ) ٨ /٢ـ  ،(١٧فإنه لما كان الجھلة السذج الميالون إلFFى تصFFديق الخرافFFات ال
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حولFFوا بأوھFFامھم الجامحFFة وتصFFوراتھم الشFFاردة
يعرفون أن جنة عدن كانت بقرب بابFFل وبغFFدادَّ ،
حق  Dإلى أكاذيب بزياداتھم ومبالغاتھم ،وغيَّروا الوقFFائع التاريخيFFة والجغرافيFFة إلFFى خرافFFات ال
أصل لھا.
)ً (٢الجنة والحوريات:
كل مسلم مل ّم بھFFذه األمFFور يعFFرف مFFا ورد عنھFFا فFFي ال ُقFFرْ آن وفFFي الحFFديث ،فFFال لFFزوم أن
نسFFرد كFFل تفاصFFيلھا ھنFFا .غيFFر أن منتقFFدي ال ُقFFرْ آن قFFالوا إن مصFFدر كFFل ھFFذه التعFFاليم ھFFو كتFFب
الزارادشتية .وال شك أن كل مطلع علFFى التFFوارة واإلنجيFFل يFFرى أنFFه ال يوجFFد أثFFر لھFFا مطلقFا ً فFFي
التوراة أو اإلنجيل .غاية األمر أن األنبياء والرسل أفادوا بوجود مكان راحة للمؤمنين الحقيقيين،
سFمّوه )) حضFFن إبFFراھيم (( أو )) الجنFFة (( أو )) الفFFردوس ((  .ولFFم يFFرد ذكFFرٌ للحFFور أو الغلمFFان فFFي
كتب الرسل أو األنبياء ،غير أنھا ُذكرت في كتب الزارادشتية والھنود .ومن الغريFFب أن مFFا ورد
فيھا يشابه مشابھة غريبة ما ورد في ال ُقرْ آن والحديث.
?ام   ١.وفFFي
ص? َ
?ور َّم ْق ُ
قال المسلمون عن الحور في سFFورة الFFرحمنُ  :ح? ٌ
?وراتٌ ِف??ي ا ْل ِخ َي? ِ
?ون   ٢.وھFFو مFFأخوذ ممFFا قالFFه الزارادشFFتية
سFFورة الواقعFFةَ  :و ُح? ٌ
?ور عِ ??ينٌ َكأ َ ْم َث? ِ
?ال اللُّ ْؤلُ? ِ?ؤ ا ْل َم ْك ُن? ِ
القدماء عن بعض أرواح غادات اسمھن )) َبيْركان (( ويسميھا الفFFرس المتFFأخرون )) َبرْ يFFان (( ألن
الزارادشتية زعموا أن أرواح ھذه الغادات سكنت في الھواء ولھا عالقة تامFFة بالكواكFFب والنFFور.
وكان جمال أرواح ھاته الغادات رائعا ً حتى خلبت قلوب الرجFFال .وقFFال بعFFض الFFذين ال يعرفFFون
غير العربية إن كلمة )) حور (( ھFFي فFFي األصFFل عربيFFة مشFFتقة مFFن )) حFFار (( ولكFFن األرجFFح أنھFFا
مأخوذة من لغة أڤستا ومن البھلوية ،وھما لغتان من لغات الفرس القديمة ،ألنه ورد في لغة أڤستا
كلمFFة حFFوري )بمعنFFى الشFFمس وضFFوء الشFFمس( .ووردت فFFي اللغFFة البھلويFFة )) ھFFور (( وفFFي لغFFة
الفرس الحديثة )) ضور (( )أي الشمس وضوؤھا( .ولمFFا أدخFFل العFFرب كلمFFة )) حFFور (( فFFي لغFFتھم
وكانوا ال يعرفFFون مصFFدرھا واشFFتقاقھا توھمFFوا أنھFFا مFFأخوذة مFFن فعFFل )) حFFار (( وظنFFوا أن سFFبب
تسميتھن بالحور ھو سواد أعينھن .ولم يرد ذكر ھاته الغانيات السَّماو ّيات في كتب قدماء الفFFرس
فقFFط ،ألنFFه يوجFFد فFFي كتFFب قFFدماء الھنFFود بعFFض القصFFص بخصFFوص األشFFخاص الFFذين يسFFميھم
ْسرسس (( و)) كندھروس ((  .وقال الھنFFود
المسلمون )) الحور (( و)) الغلمان (( ويسميھم الھنود )) أَب َ
إن الذين يعاشرونھم في السَّ ماء ھم الذين يظھرون البسالة في الحروب ويُق َتلون فيھا ،فإنھم كFFانوا
يعتقدون في األزمنة القديمة ،كالمسFFلمين ،أن كFFل مFFن يُقتFFل فFFي سFFاحة القتFFال جFFدير بالFFدخول إلFFى
السَّماء .وقد ورد فFFي كتFFاب )) ش??رائع من??وا (( )فصFFل  ٥بيFFت  )) :(٨٩الملFFوك الFFذين تكFFافحوا فFFي
الحروب باختيارھم قتل بعضھم بعضا ً وال يصرفون وجوھھم أخصامھم ذھبوا بعد إلFFى السَّ FFماء..
إلقدامھم (( .
وكذلك ورد في كتFFاب )) قص??ة نل??ة (( قFFول اإللFFه إنFFدره للملFFك نلFFه )) :أمFFا حFFراس األرض
العدول والمحاربون الFFذين تركFFوا أمFFل الحيFFاة ،الFFذاھبون فFFي الوقFFت المعFFين إلFFى الھFFالك بالسFFالح
بدون أن يصرفوا وجودھم أن لھم ھذا العالم الباقي (( .
فيتضFFح مFFن مثFFل ھFFذه األقFFوال أن قFFدماء عبFFدة األصFFنام مFFن الھنFFود توھمFFوا ،كمFFا تFFوھم
المسFFلمون ،أنFFه إذا ُقتFFل إنسFFان فFFي كفFFاح أو حFFرب اسFFتحق الFFدخول فFFي ال َّسFFماء وفFFردوس النعFFيم
وعاشر الحور والغلمFFان المقيمFFين فيھFFا .وكFFان اإلنكليFFز القFFدماء وجميFFع سFFكان شFFمال أوربFFا ،أيFFام
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وثنيFFتھم يعتقFFدون أن الغFFادات ال َّسFFماو ّيات ـ ويسFمّونھن الكوريFFات ،أي منتخبFFات المقتFFولين ـ كFFن
يأتين إلى ميدان الحرب ويحملن إلى سماء إله الحرب أرواح األبطال الذين ُقتلوا في الكفاح.
ويعتقد المسلمون بوجود الجن .غير أن اشFFتقاق كلمFFة ج??ن أو جن??ي تFدل علFFى أَ ْخFFذھا مFFن
لغة أجنبية ،ألنه لFFو كانFFت ھFFذه الكلمFFة عربيFFة ،وكانFFت مشFFتقة مFFن الفعFFل ج??ن القتضFFى أن يكFFون
مفردھFFا جنFFين ،علFFى قيFFاس أن قلي??ل مFFأخوذة مFFن الفعFFل ق??ل .وقFFال الFFبعض اآلخFFر إن ھFFذه الكلمFFة
مشتقة من جنة ولكن يلزم أن يكون مفردھا جني مع أن األمر ھو خالفه .ثFFم أنFFه ال عالقFFة للجFFن
بالجنة ،ألنه ال يجوز لھم الدخول فيھFFا .والحقيقFFة ھFFي أن الكلمFFة مشFFتقة مFFن لغFFة الفFFرس القديمFFة،
ألنھFFا وردت فFFي كتFFاب )) أڤس??تا (( ـ  FوھFFو كتFFاب الزارادشFFتية المقFFدس ودسFFتور ديFFانتھم ـ بھFFذه
الصFFورة والصFFيغة ،وھFFي )) جينFFي (( ومعناھFFا روح شFFرير ،فأخFFذ العFFرب االسFFم والمسFFمى م Fن
الزارادشتية.
ويتضح مما ذكرنFFا أعFFاله عFFن الميFFزان أنFFه ورد فFFي األحاديFFث أنFFه لمFFا عFFرج م َُح َّمFFد إلFFى
السَّماء ،رأى أنه إذا نظر آدم إلى األسودة إلى عن يمينه ضFFحك ،وإذا نظFFر إلFFى التFFي عFFن يسFFاره
ناح وبكى .وقد ظھر لنا قبالً أنه ورد لنا ذكر ھذا الشيء ذاته في كتاب )) عھد إب??راھيم (( أيضFاً،
وھو مصدر ھذه الحكاية ومنشأھا .غير أنه يوجد فرق بين القصتين ،وھو أن األرواح المFFذكورة
فFFي كتFFاب )) عھ??د إب??راھيم (( ھFFم أرواح األمFFوات ،غيFFر أن األسFFودة المFFذكورة فFFي األحاديFFث ھFFم
أرواح أشخاص لم يولFFدوا بعFFد ،ويسFFميھم المسFFلمون )) الFFذرات الكائنFFات ((  .وال ينكFFر أن كلمFFة ))
ذرة (( ھFFي عربيFFة ،غيFFر أن المسFFلمين اتخFFذوا االعتقFـاد بوجFFود )) الFFذرات الكائنFFات (( مFFن قFFدماء
الزارادشتية ،ألن الزارادشتية كانوا في قديم الزمان يعتقدون بمثل ھذا االعتقـاد .وعبFFارة األڤسFFتا
ھـو أن كل ذرة كائنة تسمى )) فروشFFي (( وتسFFمى باللغFFة البھلويFـة )) فروھFFر (( وقFFال الFFبعض إنFFه
يمكFFن أن الزارادشFFتية اتخFFذوا ھFFذا االعتقFFاد مFFن قFFدماء المصFFريين ،ولكFFن العFFرب اقتبسFFوه مFFن
الزارادشتية وأدخلوه في ديانتھم.
وقد اقتبس المسلمون من اليھود لقب )) ملك الموت (( ألن اليھود يطلقون عليه ھFFذا اللقFFب
بFFالعبري .ويتفFFق الفريقFFان علFFى اسFFم ھFذا المFFالك ،وال يوجFFد بشFFأنه سFFوى اخFFتالف زھيFFد بيFFنھم.
فاليھود يسمونه )) سمائيل (( والمسلمون يسمونه )) عزازيل (( .غيFFر أن كلمFFة )) عزازيFFل (( ليسFFت
عربية بل ھي عبرية ،ومعناھا )) نصرة  . (( Dولم يFFرد اسFFم ھFFذا المFFالك فFFي التFFوراة واإلنجيFFل.
فيتضح أن اليھود اقتبسوا معلوماتھم عنه من مصدر آخر ،واألرجح أن مصFFدر معلومFFاتھم ھFFو ))
األڤستا (( التي ورد فيھا أنه إذا وقع إنسان في الماء أو فFFي النFFار أو فFFي أي شFFيء مFFن ھFFذا القبيFFل
فغFFرق أو احتFFرق ،فFFال يكFFون سFFبب موتFFه المFFاء أو النFFار ،بFFل مFFالك المFFوت ،ألنھFFم زعمFFوا أن
عنصFFFري المFFFاء والنFFFار صFFFالحان وال يؤذيFFFان النFFFاس .ويسFFFمى مFFFالك المFFFوت بلغFFFة أڤسFFFFتا ))
١
أستوويدھو ُتش (( .
ِ
)ً (٣قصة خروج عزازيل من جھنم
ا َّتخذ المسلمون اسم عزازيل من اليھود ،وتوجد ھذه الكلمة في التFFوراة العبريFFة ٢.ولكFFنھم
اتخذوا قصة خروجه من جھنم من الزارادشتية ،من كتـاب بھلـوي عنوانه )) :بوندھشينة (( ـ Fأي
الخليقة ـ .فورد في )) قصص األنبياء ((  )) :خلق  Dعزازيل ،فعبد عزازيFFل  DتعFFالى ألFFف سFFنة
في سجن ،ثم طلع إلى األرض؛ فكان يعبد  Dتعالى فFFي كFFل طبقFFة ألFFف سFFنة ،إلFFى أن طلFFع علFFى
 ١انظر كتاب ونديداد ) فصل  ٥األسطر  ٢٥ـ . ( ٣٥
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األرض الدنيا ((  .وورد في )) عرائس المج??الس (( )) :إن إبلFFيس يعنFFي عزازيFFل أقFFام ثالثFFة آالف
سنة عند بـاب الجنة باألمـل أن يضـر آدم وحـواء المتـالء قلبه بالحسـد (( .
وورد في )) بوندھشينة (( )فصل  ١و: (٢
)) أھرمن يعني إبليس كان وال يزال في الظالم غيFFر عFFالم باألشFFياء إال بعFFد
وقوعھا ،وحريصا ً على إيصال الضFFرر لآلخFFرين وكFFان فFFي القعFFر ..وذلFFك
الميل للضرر وتلك الظلمة أيضا ً ھما محل يسFFمونه )) المنطقFFة المظلمFFة (( .
وكFFان أورمFFزد يعFFرف بعلمFFه التFFام بوجFFود أھFFرمن ألن أھFFرمن يھFFيج نفسFFه
ويتداخل بالميل للحسد حتى اآلخر ..وكان أورمزد وأھرمن مدة ثالثة آالف
سنة بالروح ،يعني كانا بدون تغيير وال حركة ..فFFالروح الضFFار لFFم يعFFرف
بوجود أورمFFزد لقصFFور معرفتFFه .وأخيFFراً طلFFع مFFن تلFFك الھاويFFة وأتFFى إلFFى
المحل الباھي .ولما شاھد نور أورمزد ذلك اشتغل باألضرار (( .
فالفرق بين األحاديث وبين ھذا القFFول ظFFاھر ،ألنFFه ذكFFر فFFي األحاديFFث أن عزازيFFل كFFان
Fدر بوجFFود أورمFFزد أوالً.
يعبد  Dقبل خروجه من سجن ،ولكن الزارادشتية قالوا إن أھرمن لFFم يِ F
ولكن توجد مشابھة أيضا ً بين ھاتين الروايتين ،وھي أن عزازيل وأھرمن دخال الوجود في سجن
أو في الھاوية ،وصعد كل منھما من ھناك ،وبذال جھدھما في اإلضرار بخلق .D
وقبل ختام الكالم على عزازيل أو أھرمن ال بأس من إيFFراد البرھFFان علFى وجFFود عالقFFة
بين ھاتين القصتين ،فنقول :يتضح من األحاديث ومن كتب الزارادشFFتية أن الطFFاووس وافFFق مFFن
بعض الوجوه عزازيل الذي ھو أھرمن ،ألنه ورد في )) قصص األنبياء (( أنه لما جلس عزازيFFل
أمام باب الجنة ورغب في الدخول فيھا رأى الطاووس الFFذي كFFان جالسFا ً علFFى الجنFFة واحFFداً يتلFFو
أسماء  Dالعظمى الحسFFنى .فسFFأله الطFFاووس )) :مFFن أنFFت؟ (( فقFFال لFFه )) :أنFFا أحFFد مالئكFFة . (( D
فسأله الطاووس )) :لماذا أنت جالس ھنا؟ ((  .فقال له عزازيل )) :أنظر الجنة وأتمني الدخول فيھا
((  .فقال له الطاووس )) :لم أ ُؤمر بإدخال أحد إلى الجنة ما دام آدم عليه السالم فيھFFا ((  .فقFFال لFFه:
)) إذا كنت تأذن لي بالدخول فيھا أعلّمFFك صFFالة مFFن تالھFFا نFFال ثالثFFة أشFFياء :أحFFدھا أنFFه ال يكبFFر،
وثانيھا أنه ال يصير عاصياً ،وثالثھا أنه ال يطرد من الجنة ((  .فأخبره إبليس بھذه الصالة فتالھFFا
الطاووس فطار من سور الجنة إلى الجنة ذاتھا وأخبر الحية بما سمعه من إبليس .وذكر بعد ھFFذا
أنه لما أھبط  Dآدم وحواء وإبليس من الجنة إلى األرض طرد الطاووس معھم أيضاً.
أما قصة الطاووس في كتب الزارادشتية فتختلف عن ھذا ،غير أنھم في قديم األيام ظنوا
أنه مساعد ألھرمن .فقد ورد في كتاب أرمني قديم يسمى )) ردُّ البدع (( )باب  (٢تأليف يزنبFFق ))
عن الزارادشتية في تلك األعصر ،قالوا إن أھرمن قال إنه لFFيس أنFFي ال أقFFدر أن أعمFFل شFFيئا ً مFFن
الخير ،ولكني ال أريده .وخلق الطاووس إلثبات ھذا الكالم ((  .فFFإذا كFFان أھFFرمن أو عزازيFFل ھFFو
الذي خلق الطاووس فال غرابة إذا كان ھو الذي علمه وصار معينه وطرد معه من الجنة.
) (٤نور ُم َح َّمد:
ورد في )) قصص األنبياء (( أن مُحَ مَّداً قال )) أول ما خلFFق  DنFFوري ((  ١.وجFـاء فFFي
روضة األحباب (( أن مُحَ مَّداً قال )) :لما ُخلق آدم وضع  Dعلى جبھته ذلك النFFور ،وقFFال :يFFا آدم،

))
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إن ھذا النور وضع ُته على جبھتك ھو نور ابنك األفضل األشرف ،وھو نور رئيس األنبياء الذي
يُبعَث ((  .ثم جاء أن ذلك النور انتقل من آدم إلى شيث ومن شيث إلى ذريته ،وھكذا بالتعاقب إلى
أن وصFFل إلFFى عبFFد  DبFFن عبFFد المطلFFب ،ومنFFه إلFFى آمنFFة لمFFا حبلFFت بم َُح َّمFFد .وورد أيض Fا ً فFFي
األحاديFFث أن م َُح َّمFFداً قFFال إن  DقسFFم النFFور إلFFى أربعFFة أقسFFام ،وخلFFق العFFرش مFFن قسFFم مFFن ھFFذه
األقسام ،وخلق القلم مFFن قسFFم وخلFFق الجنFFة مFFن قسFFم وخلFFق المFFؤمنين مFFن قسFFم ،ثFFم قسFFم ھFFذه إلFFى
أربعة أقسام أخرى ،فمن أفضل وأشرف القسم األول خلقني أنا الرسول ،ومن القسFFم الثFFاني خلFFق
العقل وجعله في رأس المؤمنين ،ومن القسم الثالث خلق الحياء وجعله في أعFFين المFFؤمنين ،ومFFن
١
القسم الرابع خلق العشق وجعله في قلوب المؤمنين.
فإذا بحثنFFا عFFن مصFFدر ھFFذه القصFFة وجFFدناھا أيضFا ً فFFي كتFFب الزارادشFFتية ،ألنFFه ورد فFFي
كتاب فارسي قديم يُدعى )) مينوخرد (( ُ
كتب باللغFFة البھلويFFة أيFـام الفFFرس الساسFFانية أن الخFـالق ))
أورمFFFزد (( خلFFFق ھFFFذه الFFFدنيا وجميFFFع خالئقFFFه ورؤسFFFاء المالئكFFFة والعقFFFل السَّ FFFماويّ مFFFن نFFFوره
الخصوصي مع تسبيح الزمان غير المتناھيُ .
وذكر ھذا النور في كتاب أقFFدم مFFن )) مين??وخرد ((،
ھو )) يشت  (( ٢٩بخصوص )) يمه خشائته (( المسمى اآلن )) جمشيد (( :
)) كان البھFFاء الملكFFي العظFFيم مالزمFا ً لجمشFFيد صFFاحب القطيFFع الصFFالح مFFدة
طويلFFة ،بينمFFا كFFان متسFFلطا ً علFFى سFFبعة أقFFاليم األرض :علFFى الجFFن واإلنFFس
والسحرة والجنيات واألرواح الشريرة والعرافين والكھنة ..ثFFم لمFFا خطFFرت
ببالFFه تلFFك الكلمFFة الكاذبFFة السFFاقطة زال منFFه البھFFاء الظFFاھر بصFFورة طيFFر..
وھو )) جمشيد (( صاحب القطيع الصالح ،لما لم يرَ بعد ذلFFك البھFFاء ،تحسFFر
جم ،ولما اضطرب عمل على إحداث العFFداوة علFFى األرض .وأول مFFا زال
ذلFFك البھFFاء زال مFFن جمشFFيد ،وزال ذلFFك البھFFاء مFFن جFم ابFFن الشFFمس بھيئFFة
طير محلق فأخذ مثFFره ذلFFك البھFFاء .ولمFFا زال البھFFاء ثانيFً Fة مFFن جمشFيد زال
ذلك البھاء من جم ابن الشمس ،وفارقه بھيئة طير محلق ،فأخذ فريدون ابن
القبيلة اآلثويانية ابن القبيلة المشھورة بالبسالة ذلك البھاء ،ألن فريدون كان
أعظFFم َمFFن فFFاز بFFين الفFFائزين .ولمFFا زال البھFFاء مFFن جمشFFيد ثالثFً Fة زال ذلFFك
البھاء مFFن جFFم ابFFن الشFFمس بھيئFFة طيFFر محلFFق ،فأخFFذ البطFFل كرساسFFبه ذلFFك
البھاء ألنه كان أقوى من األقوياء (( .
فإذا قارنا بين ھاتين القصتين رأينا أن )) جمشيد (( كان حائزاً على ھذا النور العجيب مدة
من الزمن .وبحسب تعاليم أڤستا كان جمشFFيد أول رجFFل خلقFFه  DعلFFى األرض ،ويقصFFدون بھFFذا
آدم أبو البشر .ولما سقط جمشيد في الخطيئة واقترف الزلل ،انتقل ذلك النور من واحد إلFFى آخFFر
من أفضل أوالده بالتتابع ،وھذا يوافق ما ُذكFFر فFFي األحاديFFث بخصFFوص نFFور م َُح َّمFFد .فيتضFFح أن
خرافة الفرس ھذه ھي مصدر ما رُ وي عن نور م َُحمَّد .وال شك أن المسلمين ا َّتخذوا ھFFذه القصFFة
من الزارادشتية ،فقد ورد في كتاب الزارادشتية القديم أن الملك العظيم جمشيد تسFFلط علFFى النFFاس
والجن واألرواح الشريرة .فال ب ّد أن اليھود اتخذوا من ھذه الرواية مFFا نسFFبوه إلFFى الملFFك سFFليمان
من القوة والسلطة على الناس والجن ..إلخ.
واتخذ المسلمون من اليھود ھذا االعتقاد )كما رأينا في الفصFFل الثالFFث مFFن ھFFذا الكتFFاب(.
وما قاله المسلمون عن تقسيم نور مُحَ مَّد إلى أقسام ورد بالتفصيل ،مع اختالف بسFFيط ،فFFي كتFFاب
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فارسي قديم عنوانه )) دساتير آسماني (( ١في الباب الوارد بخصوص زارادشت .فنFFرى مFFن ذلFFك
أيضا ً أن تفاصيل نور مُحَ مَّد مأخوذة من كتب الزارادشتية.
)ً (٥الكالم على الصراط:
قFFال المسFFلمون إن م َُح َّمFFداً قFFال إنFFه بعFFد دينونFFة يFFوم الFFدين األخيFFرة ُيFFؤمر جميFFع النFFاس
بFFالمرور علFFى الصFFراط ،وھFFو شFFيء ممFFدود علFFى مFFتن جھFFنم بFFين األرض والجنFFة .وقFFالوا إن
الصراط ھو أدق مFFن الشFFعرة وأحFFدُّ مFFن السFFيف ،فيقFFع منFFه الكفFFار ويھلكFFون فFFي النFFار .فمFFن أراد
معرفة منشأ ھذا القول وجFFب عليFFه أوالً أن ينظFFر فFFي اشFFتقاق كلمFFة ص??راط ألن أصFFلھا لFFيس مFFن
اللغFFFة العربيFFFة ،فالبFFFد أنھFFFا ا ُّتخFFFذت مFFFن لغFFFة أخFFFرى ،ألن ص???راط معربFFFة مFFFن أصFFFل فارسFFFي.
والزارادشتيون يسمّون الصراط )) چينود ((  .وبما أنه ال يوجد حرف ) چ ( في األبجدية العربية،
اس ُتعمل بدالً عنه حرف ص ،فكل كلمFFة أعجميFFة تكFFون تبFFدأ بحFFرف ) چ ( و ُيFFراد تعريبھFFا ،يُبFFدل
حرف ) چ ( إلى ) ص (  .مثالً چين تصير صين .وعلى ھذا القياس تكون كلمة صFFراط معربFFة
عن )) چينود ((  .ولم يتخذ المسلمون من قدماء الزارادشتية كلمFFة صFFراط فقFFط ،بFFل اتخFFذوا عFFنھم
ھذا االعتقاد كله ،كما يظھـر من مجرد التأمل في العبارة اآلتية المأخوذة من كتاب بھلوي يسFFمى
)) دينك??رت (( ٢ونصFFه )) :أھFFرب مFFن الخطايFFا الكثيFFرة .أحFFافظ علFFى نقFFاوة وطھFFارة سFFلوكي بحفFFظ
طھارة قوى الحيFFاة السFFت ،وھFFي الفعFFل والقFFول والفكFFر والFFذھن والعقFFل والفھFFم حسFFب إرادتFFك يFFا
مسبِّب األعمال الصالحة العظيم .وإني أؤدي عبادتك بعدالة بحسن الفكر والقول والعمل ،ألستمر
في الطريق الباھية ،لكي ال أعاقب بعقاب جھنم الصارم ،بل أعبر على چين??ود ،وأصFFل إلFFى ذلFFك
المسكن المبارك المملوء من العطريات والمسر بأجمعه والباھر دائما ً (( .
وتعني كلمة صراط في األصل )) الجسر الممدود (( فقط ،إال أنھم توسFFعوا فFFي معنFFى ھFFذه
الكلمFFة بعFFد ذلFFك ،فصFFارت تفيFFد الطريFFق ،كمFFا وردت بھFFذا المعنFFى فFFي سFFورة الفاتحFFة .ومعنFFى
الصراط الحقيقي )الذي ال يمكFFن أن يُسFFتفاد مFFن العربيFFة( واضFFح إذا اطلعنFFا علFFى اللغFFة الفارسFFية
القديمة ،ألنھا مشتقة من كلمت ْين فارسFFيت ْين قFFديمت ْين معنFFى إحFFداھما االتحFFاد ومعنFFى الثانيFFة معبFFر،
فيفيد جمع ھاتين الكلمتين )) القنطرة (( التي قال الزارادشتية إنھا توصِّل األرض بالجنة.
)ً (٦في ذكر قضايا قليلة مھمة:
لما كان ذكر جميع األشياء التFFي ا َّتخFFذھا المسFFلمون مFFن الزارادشFFتية بالتفصFFيل الFFوافي ال
يخلو من التطويل الممل ،اكتفينا بذكر ثالث أو أربع قضايا أخرى من ھذا القبيل طلبا ً لالختصار:
أحدھا ،إن المسلمين قالوا إن كل نبي شھد قبل موته للنبي الذي يأتي بعده فقFFالوا مFFثالً إن
إبراھيم شھد لموسى ،وشھد موسى لداود ،وھلم جراً .ولكن كل من طالع كتب األنبياء وجد األمر
خالف ذلك ،فجميع األنبياء من أولھم إلى آخرھم شھدوا للمسيح وحده ال غير .وبما أن المسFFلمين
لم ي َّتخذوا ما ذھبوا إليه من التوراة واإلنجيل ،وجب أن نبحث عن مصدر ھذا الرأي ،وھو كتاب
مFFن الكتFFب الزارادشFFتية يُسFFمى )) دس??اتير آس??ماني (( )أي األسFFاطير السَّ FFماو ّية( .وھFFو مFFن الكتFFب
الحديثة ،ألن مؤلف )) دبستان مذاھب (( ومؤلFFف )) البرھ??ان الق??اطع (( ذكFFرا ھFFذا الكتFFاب .وقالFFت
الزارادشتية كذبا ً وبھتانFا ً أنFFه مكتFFوب بلغFFة السَّ FFماء ،و ُتFFرجم إلFى اللغFFة الداريFFة فFFي عصFFر خسFFرو
برويز ،أحد قدماء ملوك الفرس .وال يزال ھذا الكتاب موجوداً باللغة األصلية وبالكيفيFFة المتFFرجم
 ١أي األساطير السَّماويّة.
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إليھا ،وطبع في بومباي منذ سنين عديدة .وقFFال مFFال فيFFروز ،الFFذي طبFFع ھFFذا الكتFFاب ،إنFFه يشFFتمل
على خمس عشرة رسالة نزلت على خمسFFة عشFFر نبيFاً ،أولھFFم مھابFFاد وآخFFرھم ساسFFان الخFFامس،
ومنھم زارادشت الثالث عشر .وفي آخر كل رسالة من ھذه الخمس عشرة رسالة ذكر النبي الذي
كان ينبغي أن يأتي بعدئذ في الوقت المعين .وال شFFك أن ھFFذا الكتFFاب ھFFو مFFن الكتFFب الموضFFوعة
الكاذبة ،مع أنه كان مؤلفا ً في األصل باللغة البھلوية قبل أن يُترجم إلى اللغة الدارية .وبنFFاء علFFى
ذلك فھو كتاب قديم .والظاھر أن قول ال ُفرس إن كل نبي تنبأ عن مجFFيء خ َلفFFه وقFFع موقعFا ً حسFFنا ً
عند المسلمين ،فا َّتخذوه من كتاب الزارادشتية ھذا .وثاني فقرة مFFن كFFل رسFFالة مFFن ھFFذه الرسFFائل
ھي )) :باسم المعطي الغافر الرحمن العادل ((  .فكل إنسان يرى أن ھذه الكلمات توافق من بعض
الوجوه البسملة التFFي اف ُتتحFFت بھFFا المائFFة والFFثالث عشFFرة سFFورة مFFن سFFور ال ُقFFرْ آن البالغFFة )(١١٤
سور ًة وھي )) باسم  Dالرحمن الرحيم (( فالكلمات األولFFى البوندھشFFنية تشFFبھھا أيضFاً ،ونصFFھا ))
باسم أورمزد الصانع ((  .وكان قدماء الزارادشتية يؤدون الصFFالة خمFFس مFFرات كFFل يFFوم ،فيوجFFد
اتفاق بين الزارادشتية وبين الصابئين في ھذا األمر .ورأينا أن الصلوات الخمس المفروضة على
المسلمين تطابق خمسا ً من الصلوات السبع المفروضة على الصابئين.
ختام الكالم
وإذا قال قائل ال يصح أن مُحَ مَّداً استحسن استحسانا ً تاما ً قصص الزارادشتية وفروضFFھم
حتى أدرجھا في ال ُقرْ آن واألحاديث ،ألنه ال يُتصوَّ ر أن ھذا النبي األمي يعرف كل ھFFذه األشFFياء.
قلنا إن المعترضين ردوا على ھذا بثالثة أفكار:
أوالً :ورد في )) روضة األحباب (( أن مُحَ مَّداً اعتFFاد محادثFFة ومسFFامرة ومحFFاورة كFFل مFFن
يقصدونه على اختالف مللھم ونحلھم ،وكان يخاطبھم بألفاظ قليلة من لغتھم .وبما أنFFه كFFان كثيFFراً
ما يتكلم بالفارسية تداولت بعض األلفاظ الفارسية في اللغة العربية.
ثاني?ا ً :إذا ثبFFت ممFFا تقFFدم أن م َُح َّمFFداً استحسFFن خرافFFات اليھFFود وروايFFات العFFرب الFFوثنيين
عبدة األصنام وفروضھم حتى أدرجھا في ال ُقرْ آن ،فمFFا الفFFرق بFFين ھFFذا وبFFين استحسFFانه لقصFFص
ال ُفرس؟ أما القصص الكثيرة الواردة في ال ُقرْ آن فكانFFت متFFواترة بFFين العFFرب تFFواتراً عظيمFا ً حتFFى
قال الكندي عنھا )) :فإن ذكرتَ قصة عاد وثمود والناقة وأصFFحاب الفيFFل ونظFFائر ھFFذه القصFFص،
قلنا لك :ھذه أخبار باردة وخرافات عجائز الحي اللواتي كنَّ يدرسنھا ليلھنّ ونھارھنّ (( .
ثالثا ً :جاء في السيرة النبوية البن ھشام وابن إسحق أنه كان من صحابة م َُح َّمFFد شFFخص
فارسFFي اسFFمه سFFلمان ،وھFFو الFFذي أشFFار علFFى م َُح َّمFFد وقFFت حصFFار المدينFFة بحفFFر الخنFFدق فتبFFع
نصيحته .وكان سلمان الفارسي أول مFFن أشFFار علFFى م َُح َّمFFد باسFFتعمال المنجنيFFق فFFي غFFزوة ثقيFFف
بالطائف .وأكد أعداء م َُحمَّد في عصره أن سلمان ھذا ساعد م َُح َّمداً على تأليف ال ُقFFرْ آن ،فقFFد قيFFل:
?ي َوھَ ? َ
 َو َل َقدْ َن ْع َل ُم أَ َّن ُھ ْم َي ُقولُونَ إِ َّن َما ُي َع ِّل ُم ُه َب َ
?ي
?ـذا ل َِس??انٌ َع َر ِب? ٌّ
سانُ ا َّلذِي ُي ْل ِحدُونَ إِ َل ْي ِه أَ ْع َج ِم? ٌّ
ش ٌر ِّل َ
ُّم ِبينٌ   ١.فإذا قال المعارضFFون األولFFون لم َُح َّمFFد إن ھFFذا العجمFFي أو الفارسFFي المسFFلم كFFان سFFبب
حُ سن تأليف ال ُقرْ آن وفصاحة عباراته ،فھذا الجواب يكفي لدحض أقوالھم.
ولكن بما أنه ثبت أن كثيراً مما ورد في ال ُقرْ آن وفي األحاديث يطFFابق مطابقFFة غريبFFة مFFا
ورد فFFي كتFFب الزارادشFFتية ،فھFFذه اآليFFة ال ُقرْ آنيFFة ال تكفFFي لFFدحض االعتFFراض الFFذي تبFFرھن اآلن
ببراھين قوية .بل نقول إن ھذه اآلية التي أوردناھا تدل على أنه كان قد اشتھر فFFي عصFFر مُحَ َّمFFد
 ١سورة النحل.١٠٣ /١٦ :
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أن سلمان الفارسي ساعد مُحَ مَّداً على التأليف وأفاده بحقائق كثيرة .وعليه فنحن م َ
ُلزمون أن نسلم
أن كتب الزارادشتية كانت مصدراً من المصادر التي ا َّتخذت الديانة اإلِسْ المية بعضھا.
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^+
تأثيرات ال ُحنفاء على اإلِ ْسالم
قبل ظھور م َُحمَّد وادعائه النبوة سئمت نفوس بعض العرب مFFن عبFFادة األصFFنام ،فأخFFذوا
يبحثون عن الدين الحقيقي .ولمFFا عرفFFوا مFFن اليھFFود ،وربمFFا بعFFض أخبFFار وصFFلت إلFFيھم بالتقاليFFد
والتواتر من األزمنة القديمة أن إبراھيم كان يعتقد بوجFFود  DالحFFي الحقيقFFي الوحيFFد ،أخFFذ بعFFض
العFFرب المقيمFFين فFFي مكFFة والمدينFFة والطFFائف فFFي البحFFث لمعرفFFة ديFFن خليFFل  ،DونبFFذوا عبFFادة
الحنف??اء ((
األصنام .فكانوا يسFFمون الFFذين وجَّ ھFFوا أنظFFارھم وأفكFFارھم إلFFى ھFFذه القضFFية المھمFFة )) ُ
ومن ھؤالء أبو عامر وأصحابه في المدينFFة ،وأميFFة بFFن الصFFلت فFFي الطFFائف ،وأربعFFة مFFن سFFكان
مكFFة ،ھFFم :ورقFFة وعبيFFد  DوعثمFFان وزيFFد .فقFFال المعترضFFون إن آراء ھFFؤالء الحنفFFاء وقFFدوتھم
ومثالھم ومحادثتھم مع م َُحمَّد ،والسيما زيد بن عمرو َّأثر في أفكار م َُحمَّد تأثيراً عظيما ً َّ
وأثFFر فFFي
ديانته .واستدلوا على تأييد أقوالھم بما ورد في ال ُقFFرْ آن ذاتFFه .ولكFFي يتأكFFد مطFFالعو كتابنFFا ھFFذا مFFن
صحة ھذا القول أو خطئه يجب عليھم أن يطالعوا ما قاله ابن إسحق وابن ھشام بخصوص حُ نفاء
مكة .ومع أن كثيرين ألفوا كتبا ً في سيرة م َُحمَّد ،إال أن كتاب السيرة النبوية البن ھشام ھو أجدر
ھذه الكتب باالعتماد ،ألنه أقدمھا وأقربھا إلى عصر مُحَ مَّد .وأول من جمFFع أقFFوال مُحَ َّمFFد وأفعالFFه
ھFFو الزھFFري ،الFFذي ُتFFوفي سFFنة ) ١٢٤ھFFـ( ،فنقFFل أخبFFاره مFFن التFFواتر الFFذي أخFFذه عFن الصFFحابة
والسيما مFFن ع??روة أحFFد أقربFFاء عائشFFة .وال شFFك أنFFه مFFع مFFرور سFFنين عديFFدة عبFFث بFFه العFFابثون
فدخلت في أخبارھم األغالط والمبالغات .ولو كان كتFFاب الزھFFري موجFFوداً اليFFوم ألفFFاد المح ِّققFFين
الذين يودّون معرفة حقائق األمور بخصوص مُحَ مَّد ،ألن ھذا الكتاب ھو أقFFدم مFFن غيFFره ،فيكFFون
جديراً باالعتماد أكثر من أي كتاب آخر ُكتب عن سيرة مُحَ مَّد .ومع أن كتاب الزھري ضاع ولFFم
يبق له أثر ،إال أن ابن إسحق )ت  ١٥١ھـ( كان أحد تالميذ الزھري .فابن إسحق ألف كتـابا ً آخر
في ھذا الصدد ،ونقل ابن ھشام )ت  ٢١٣ھـ( في كتابه المسمى )) السيرة النبوية (( أجـزاء كثيرة
منه .فاعتمادنا إذاً في نقل أخبـار الحُ نفاء ھـو على كتاب )) السيرة (( البن ھشام ،وقد ورد فيه:
)ً (١زيد:
قال ابن إسحاق:
)) واجتمعFFت ُقFFFريشٌ يومFFا ً فFFFي عيٍ FFFد لھFFم عنFFFد صFFFنم مFFن أصFFFنامھم ،كFFFانوا
ِّ
يعظمونه وينحرون له ،ويع ِك ُفون عنده ويُديرون بFFه .وكFFان ذلFFك عيFFداً لھFFم،
Fبعض:
في ك ّل سنة يومFاً .فخ َلFFص مFFنھم أربعُ Fة نفFٍ Fر نجيFاً .ثFFم قFFال بعضً FFھم لٍ F
تصاد ُقواْ ،
أجل .وھمَ :و َرقة بFFن َن ْوفFFل بFFن
وليك ُتم بعضُكم على بعض .قالواَ :
صيّ بن كِالب بن ُمFFرّ ة بFFن كعFFب بFFن لFFؤي؛ وعُبيFFد
أسد بن عبد الع ُّزى بن ُق َ
َ
صFبْرة بFFن ُمFFرّ ة بFFن كبيFFر بFFن َغْ Fنم بFFن
 Dبن َجحْ ش بن ِرئاب بن َيعْ مر بFFن َ
ِّ
ُدودان بن أسد بن ُخ َزيمة ،وكانت أمُّه أميمة بنت عبد المطلب؛ وعثمان بFFن
الحويرث بن أسَد بن عبد الع ُّزى بFFن ُقصَ FFيّ ؛ َ
وز ْيFFد بFFن عَ مْ FFرو بFFن ُن َفيFFل بFFن
عبد الع ُّزى بن عبد ّ
 Dبن ُقرْ ط بن ِرياح بFFن رَ َزاح بFFن ُعFFديّ بFFن َكعْ FFب بFFن
و Dمـا قومُكم على شFFيء ! لقFFد أخطئFFوا
لؤيّ  .فقال بعضھم لبعض :تع َّلموا ّ ِ
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دينَ أبيھم إبراھيم .ما حَ جَ FFر ُنطيFFف بFFه ،ال يسFFمع وال ُيبْصFFر وال يضFFرُّ وال
و DمFFا أنFFتم علFFى شFFيء .فتفرَّ قFFوا فFFي
ينفع ،يا قوم ،التمسFFوا ألنفسFFكم فFFإنكم ّ ِ
البلFFدان يلتمسFFون الحنيف ّيFFة ديFFن إبFFراھيم .فأ ّمFFا َو َرقFFة بFFن نوفFFل فاسFFتحكم فFFي
الكتب من أھلھا حتى علم علما ً من أھل الكتاب .وأمّا ُعبيد
النصرانيّة وا َّتبع
َ
 Dبن َجحْ ش فأقام على ما ھو عليه مFFن االلتبFFاس حتFFى أسFFلم ثFFم ھFFاجر مFFع
ِّ
المسلمين إلى الحبشة ومعFFه امرأ ُتFFه أ ّم َحبيبFFة بنFFت أبFFي ُسFFفيان مُسْ Fلِم َة؛ فل َّمFFا
َق ِد َمھا تنصَّر وفارق اإلسFFالم حتFFى ھلFFك ھنالFFك َنصْ FFران ّياً .قFFال ابFFن إسFFحاق:
الزبيFFر ،قFFال :كFFان ُع َبيFFد ّ
فحFFدثني مح ّمFFد بFFن جعفFFر بFFن ُّ
 DبFFن َجحْ FFش حFFين
 Dصلّى ّ
تنصَّر يمر بأصحاب رسول ّ
 Dعليه وسلّم ،وھم ھنالك من أرض
الحبشة ،فيقول :ف َّقحْ نا وصأصأتم؛ أي أبصرنا وأنFFتم تلتمسFFون البصFFر ،ولFFم
ُتبصروا بع ُد ،وذلك أنّ ال َك ْلب الوليFFد إذا أراد أن يفFFتح عينيFFه لينظFFر صأصFFأ
لينظر .وقوله ف َّقح عينيه تعني فتح عينيه .قFFال ابFFن إسFFحاق :وخلFFف رسFFو ُل
 DصFلّى ّ
ّ
 DعليFFه وس Fلّم بعFFده علFFى امرأتFFه أم َحبيبFFة بنFFت أبFFي سFFفيان بFFن
َحرْ ب .قال ابن إسFFحاق :وحFFدثني مح ّمFFد بFFن علFFيّ بFFن حسFFين أنّ رسFFول ّ
D
ص Fلّى ّ
 DعليFFه وس Fلّم بعFFث فيھFFا إلFFى النجاشFFيّ عمFFرو بFFن أ ُ َم َّيFFة ال َّ
ضFFمْريّ
 DصFلّى ّD
فخطبھFFا عليFFه النجاشFFيّ فزوَّ جFFه إياھFFا ،وأصFFدقھا عFFن رسFFول ّ
عليه وسلّم أربع ِم َئة دينار ،فقFFال مح ّمFFد بFFنُ علFFي  :مFFا نFFرى عبFFدَ الملFFك بFFن
َ
صداق النساء على أربع ِم َئة دينار ،إال عFFن ذلFFك .وكFFان الFFذي
َمرْ وان َو َقفَ
أمْ لكھا النبي خال ُد بن سَ FFعيد بFFن العFاص .قFFال ابFFن إسFFحاق :وأ َّمFFا عثمFFان بFFن
الحُ َويرث ف َقدِم على قيصر ملك الروم ،فتنصَّ FFر وح ُسFFنت منزلتFFه عنFFده .قFFال
ابن ھشام :ولعثمFFان بFFن الحُ Fَ Fويرث عنFFد قيصFFر حٌ F
Fديث منعنFFي مFFن ذكFFره مFFا
ُ
ذكرت في حFFديث الفِجFFار .قFFال ابFFن إسFFحاق :وأ ّمFFا زيFFد بFFن عَ مْ FFرو بFFن ُن َفيFFل
َ
دين قومه فاعتزل األوثان
فوقف فلم يدخل في يھوديّة وال نصْ رانيّة .وفارق َ
وال َميْتة والدّم ّ
والذبائح التي ُتFFذبح علFFى األوثFFان ،ونھFFى عFFن قتFFل ال َمFFوءودة،
وقال :أعْ بُد ربَّ إبراھيم .وبادى قو َمه بعيب ما ھم عليFFه .قFFال ابFFن إسFFحاق:
وحدثني ھشام بن عُرْ وة عن أبيه عFFن أ ّمFFه أسFFماء بنFFت أبFFي َب َكFFر رضFي D
عنھما ،قالت :لقد رأيت زيدَ بFFن عمFFرو بFFن ُن َفيFFل شFFيخا ً كبيFFراً مُسْ َ Fنداً ظھFFره
إلى الكعبة وھو يقول :يا معشر قريش ،والذي نفسُ زي ِد بن عمFFرو بيFFده مFFا
أصبح منكم أح ٌد على دين إبراھيم غيري .ثFFم يقFFول :اللھَّ Fم لFFو أ ّنFFي أعلFFم أيّ
الوجوه أحبّ إليك َع َب ْد ُتك به ،ولك ّني ال أعلمFFه .ثّ Fم يسFFجد علFFى راحتFFه .قFFال
ابن إسحاق :وحُ دّثت أن اب َنة سعيدَ بن َزيFFد بFFن عمFFرو بFFن ُن َفيFFل ،و ُع َمFFر بFFن
ّ
 Dصلّى ّ
الخطاب ،وھو ابن عمِّه قاال لرسول ّ
 Dعليه وسلّم  :استغفِر لزيد
بن عمرو؟ قال :نعم ،فإنه يُبعث أمة وحده .وقال زي ُد بنُ عمرو بن ُن َفيل في
ِفراق دين قومه ،وما كان َلقِي منھم في ذلك:
ف َربّ
أَ َر ّبـا ً َوا ِ
حـداً أ ْم ْأل َ
ت الالَّت والع َُّزى جميعا ً
عَ َز ْل ُ
فال ال ُعـ َّزى أدينُ وال ا ْب َن َتيْھا
وال ھُبـَالً أديـنُ وكانَ رَ َّبا ً
ُ
ج ُ
بت وفي اللَّيالي مُعْ
جبات
عَ ِ
بـأنَّ َّ
َ Dقـ ْد أ ْف َنى رجـاالً
وأبقى َ
آخـرين ببـر َقـ ْو ٍم
َو َبيْنا ال َمرْ ُء يفترّ ثاب يومـا ً

أدِينُ َإذا ُت َق ّسـَمت األُمـورُ
صبُور
َك َذلك َي ْفعَ ل الجَ ل ْـ ُد ال َّ
عمرو ُ
أزورُ
وال صَ َن َميْ بني
ٍ
َلنا في َّ
الدھر إذ ح ِْلمي يَسِ يُر
وفي األَ َّيـام َيعْ ِر ُفھا البَصيرُ
كثِيراً كان شـأ َن ُھ ُم ال ُفجُ ـورُ
َف َيرْ ِب ُل منھـم الطف ُل الصَّغيرُ
كمـا يترّ وح ال ُغصْ ن ال َمطيرُ
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و َل ِكـنْ أَعْ ُب ُد الـرَّ حمنَ ربي
ُ
احفظـوھا
 Dرَ ِّب ُك ُم
ف َت ْق َوى ّ ِ
جنـان
َ
ترى األب َْرار دَ ارُ ھُم ِ
ْ
َوخِزيٌ في الحيا ِة وإنْ َيمُوتوا

لِي َْغفِرَ َذ ْن ِبي الـرَّ ب َ
الغ ُفـور
متى ما َتحْ َف ُ
ظوھا ال َتبُورُ وا
ار حـا ِم َي ًة َسـعِيرُ
وللك ّفـَ ِ
١
َ
ُ
صدُور
يُالقوا ما تضِ يق ِبه ال ُّ

فأفادنا ابFFن ھشFFام أن خطابFا ً )عّ Fم زيFFد( طFFرده مFFن مكFFة وألزمFFه أن يقFFيم علFFى جبFFل
حراء أمام تلك المدينة ،ولم يأذن لFFه بالFFدخول إلFFى مكFFة .وكFFذلك نسFFتفيد مFFن ھFFذا الكتFFاب أن
م َُح َّمFFداً كFFان معتFFاداً أن يقFFيم فFFي غFFار جبFFل حFFراء فFFي صFFيف كFFل سFFنة للتح ُّنFFث حسFFب عFFادة
العرب .فاألرجح أنه كان يجتمع بزيد بن عمرو ،ألنه أحد أقربائه .وأقوال ابن إسFFحق تؤيFFد
ھذا القول ،ألنFFه قFFال إنFFه لمFFا كFFان م َُح َّمFFد فFFي ذات ھFFذا الغFFار )) جFFاءه جبريFFل بمFFا جFFاءه مFFن
كرامة  Dوھو بحراء في شھر رمضFFان ..كFFان رسFFول  DيجFFاور فFFي حFFراء مFFن كFFل سFFنة
شھراً ،وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاھلية والتحنFFث التبFFرر ..قFFال ابFFن ھشFFام تقFFول
٢
العرب التحنث والتحنف يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء (( .
فكل من له إطالع على ال ُقرْ آن واألحاديث يFFرى ممFFا تقFFدم أن آراء زيFFد بFFن عمFFرو أثFFرت
تأثيراً مھما ً جداً في تعFFاليم م َُح َّمFFد ،ألن كFFل آراء زيFFد نجFFدھا فFFي ديانFFة م َُح َّمFFد أيضFاً .وھFFذه اآلراء
ھي:
) (١منع الوأد ) (٢رفض عبFFادة األصFFنام ) (٣اإلقFFرار بوحدانيFFة  (٤) DالوعFFد بالجنFFان
) (٥الوعيFFد بالعقFFاب فFFي سFFعير وجھFFنم (٦) .اختصFFاص  DسFFبحانه بأسFFماء :الFFرحمن .الFFرب.
الغفور .وقد قال مُحَ مَّد ما قال زيد بن عمرو ،ألن زيداً وكل واحد مFFن الحنفFFاء قFFال إنھFFم يبحثFFون
عن )) دين إبرھيم (( غير أن زيداً قال إنه أدرك غايته ،وھي أنه وجد ھذا الدين ،وأن مُحَ مَّداً قFFال
إن غايته ھي دعوة الناس إلى دين إبراھيم بواسFFطته .وكثيFFراً مFFا أطلFFق ال ُقFFرْ آن علFFى إبFFراھيم أنFFه
حنيف مثل زيد وأصحابه ،وإن كان إطالقه ھذا اللقب في ال ُقرْ آن علFFى إبFFراھيم يفيFFد ذلFFك بطريFFق
س??نُ
االلتزام .ولتأييد ھذا نورد من ال ُقرْ آن بعض آيات قليلFFة ،فFFورد فFFي سFFورة النسFFاءَ  :و َم??نْ أَ ْح َ
٣
َ Wوھ َُو ُم ْحسِ نٌ وا َّت َب? َ?ع ِم َّل? َ?ة إِ ْب? َ?راھِي َم َحنِيف?ا ً َوا َّت َخ? َ?ذ ّ
 ُTإِ ْب? َ?راھِي َم َخلِ??يالً  .
دِينا ً ِّم َّمنْ أَ ْس َل َم َو ْج َھ ُه ِ َّ ِ
صدَقَ ّ
َ ُTفا َّت ِب ُعو ْا ِم َّل َة إِ ْب َراھِي َم َحنِي ًفا َو َما َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ 
وورد في سورة آل عمرانُ  :قلْ َ
٤
ِيم دِين?ا ً ِق َيم?ا ً ِّم َّل? َ?ة إِ ْب? َ?راھِي َم
 .وورد في ٥سورة األنعامُ  :ق?لْ إِ َّن ِن??ي َھ??دَ انِي َر ِّب??ي إِ َل??ى صِ ? َ?راطٍ ُم ْس? َتق ٍ
َحنِيفا◌ً   .فكل من له إلمام بتراكيب اللغة العربية وقواعدھا يFFرى أنFFه مFFع أن ال ُقFFرْ آن لFFم يطلFFق
على إبراھيم أنه )) حنيف (( إال أنه أطلق عليه ضمنا ً أنه كان حنيفاً ،وحض ال ُقرْ آن أصحاب م َُحمَّد
على قبول ملة إبراھيم ،ألن من قبل ملة إبراھيم كان من عFFداد الحنفFFاء .وأصFFل كلمFFة )) حني??ف ((
في اللغة العبرية والسريانية تعني )) نجس أو مرتد (( ألن ع َبدة األصنام مFFن العFFرب أطلقFFوا علFFى
زيد وأصحابه لقب )) الحنفاء (( ليصفوھم باالرتFFداد ،ألنھFFم تركFFوا ديانFFة أسFFالفھم عبFFدَة األصFFنام.
فاستحسFFن م َُح َّمFFد والعFFرب الحنفFFاء أن يختصFFوا بھFFذا اللقFFب ،وف َّسFFروا ھFFذه اللقFFب تفسFFيراً حسFFنا ً
وصبغوه بمعنى مناسب .ولعلھم فعلوا ذلك ألنھم لم يروا فرقا ً بين التح ُّنف والتح ُّنث .وال ننسى أن
ھؤالء األشخاص األربعة الذين ُدعFFوا حنفFFاء كFFانوا مFFن أقربFFاء م َُح َّمFFد ألنھFFم تناسFFلوا جمFFيعھم مFFن
لؤي .كما أن عبيد  Dكان ابن خالFFة مُحَ َّمFFد ،وتFFزوج مُحَ َّمFFد أم حبيبFFة أرملFFة عبيFFد  .DوذكFFر ابFFن
ھشام أن ورقة وعثمان ابني عم خديجة كانا من الحنفاء ،فمن المستحيل أن آراء زيد وغيFFره مFFن
 ١السيرة النبوية البن ھشام ،الجزء األول ،ص  ٧٦و.٧٧
 ٢جزء  ١ص  ٨٠و.٨١
 ٣سورة النساء.١٢٥ /٤ :
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الحنفاء ومذاھبھم وأقوالھم وتعاليمھم ال ُتحدِث في أفكار مُحَ مَّد أثراً مھما ً جFFداً .ومFFع أنFFه لFFم يFFؤذن
لمُحَ مَّد ١أن يستغفر آلمنة والدته ،إال أنه استغفر لزيد بن عمرو ،فقFFال إنFFه سFيُبعث أمFFة وحFFده فFFي
ُ
تصديق م َُحمَّد لمبادئ زيد بن عمرو.
يوم القيامة ،وھذا
)ً (٢أوامر محمد المتعاقبة للحرب:
وقد يتصدى إنسان للرد على ما ذكر ُته في ھذا الفصل وفي غيره من فصول ھذا الكتFFاب
السابقة قائالً :إذا فرضنا أن مصادر اإلِسْ الم التي أوردھا المعترضون ھي المصادر الحقيقية لFFه،
فال يكون لم َُحمَّد أثرٌ في كل ديانته ،وھذا غير ممكن .قلنا في الرد على ذلك :إن المعترضين على
اإلِسْ الم يقولون إنه لما شرع م َُحمَّد في إيجاد دينه فال بد أن تظھر ميوله وصفاته فFFي ھFFذا الFFدين،
ألن الب ّناء أو المھندس إذا بنى بيتا ً من حجارة متنوّ عة من اللَّFِ Fبن وقوالFFب األجُ FFرّ فFFال بFَّ Fد أن تظھFFر
كفاءته في تنظيم ھذه المواد بأن يجعلھا في ترتيب محكم ،وال بد من ظھور غاياته ومھاراتFFه فFFي
البناء الذي يشيِّده .فھكذا يُقال في الديانة اإلِسْ المية ..لقد تشكلت بشFFكل يختلFFف عFFن سFFائر األديFFان
من وجوه كثيرة .فنقول بنا ًء على ھذا إن باني أو مھندس ھذا البنFFاء كFFان عFFاقالً مقتFFدراً .ويسFFتدل
على فصاحة م َُحمَّد من فصاحة عبارات ال ُقرْ آن .وبصFFرف النظFFر عFFن كFFل ھFFذا ففFFي ال ُقFFرْ آن آثFFار
وقرائن تدل على الحوادث والوقائع التي حصلت في تاريخ م َُح َّمFFد .مFFثالً كFFان م َُح َّمFFد قبFFل الھجFFرة
بال سطوة دنيوية ،فال ترى في اآليات التي كتبھا قبFFل الھجFFرة ذكFFراً للجھFFاد لنشFFر دعوتFFه وتعمFFيم
ديانته .ولكن بعد الھجرة لما صار سكان المدينة من أنصاره أذِن أوالً ألصحابه بالكفاح والحرب
للدفاع عن أنفسھم ،فورد في سورة الحج  :أ◌ُ ذِنَ لِ َّلذِينَ ُي َقا َتلُونَ ِبأ َ َّن ُھ ْم ُظلِ ُموا ...ا َّل?ذِينَ أُ ْخ ِر ُج??وا
مِن ِد َيار ِھ ْم ِب َغ ْير َحقٍّ إِالَّ أَن َي ُقولُوا َر ُّب َنا َّ
 ٢.  ُTوقال ابن ھشام في السFFيرة النبويFFة ٣عFFن عFFروة
ِ
ِ
وغيره مFFن أصFFحاب مُحَ َّمFFد أن اإلذن بFFالحرب أوالً فFFي ھFFاتين اآليتFFين .وثانيFاً :لمFFا انتصFFر مُحَ َّمFFد
وصحابته في جملة غزوات تغيَّر ھذا اإلذن إلى فرض وأمFFر واجFFب ،فFFورد فFFي سFFورة البقFFرة :
ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِق َتال ُ َوھ َُو ُك ْرهٌ َّل ُك ْمَ ...ي ْسأَلُو َن َك َع ِن ال َّ
صدٌّ
ير َو َ
ال فِي ِه ُقلْ ِق َتال ٌ فِي ِه َك ِب ٌ
ش ْھ ِر ا ْل َح َر ِام ِق َت ٍ
َ Tوا ْل ِف ْت َن ُة أَ ْك َب ُر مِنَ ا ْل َق ْت ِل 
ج ِد ا ْل َح َر ِام َوإِ ْخ َرا ُج أَھْ لِ ِه ِم ْن ُه أَ ْك َب ُر عِ ندَ ّ ِ
يل ّ ِ
َعن َ
س ِب ِ
َ Tو ُك ْف ٌر ِب ِه َوا ْل َم ْس ِ
 ٤.ومعنى ھاتين اآليتين أن الواجب على المسلمين أن يكافحوا ويلزموا قريشا ً على عدم التعرض
لھم ومنعھم عن السفر إلى الكعبة .وثالثاً :لما ھزم المسلمون في السFFنة السادسFFة مFFن الھجFFرة بنFFي
قريظة وبعض طوائف اليھود األخرى ،شدَّد في الحض على الجھاد ،كما ذكر في سورة المائFFدة:
ص? َّل ُبو ْا أَ ْو
س??و َل ُه َو َي ْس? َ?ع ْونَ ِف??ي األَ ْر ِ
س??ادًا أَن ُي َق َّتلُ??و ْا أَ ْو ُي َ
ض َف َ
َ Tو َر ُ
ار ُبونَ ّ َ
 إِ َّن َما َج َزاء ا َّلذِينَ ُي َح ِ
ي فِي ال ُّد ْن َيا َو َل ُھ ْم فِي اآلخ َِر ِة
ُت َق َّط َع أَ ْيدِي ِھ ْم َوأَ ْر ُجلُ ُھم ِّمنْ خِالفٍ أَ ْو ُين َف ْو ْا مِنَ األَ ْر ِ
ض َذلِ َك َل ُھ ْم خ ِْز ٌ
اب َعظِ ي ٌم   ٥.قال المفسرون إن ھذا األمFFر يخFFتص بمFFا يجFFب معاملFFة ع َبFFدة األصFFنام بFFه ،وال
َع َذ ٌ
دخل له في معاملة اليھود أو النصFFارى .ولكFFن بعFFد ھFFذا بعFFدة سFFنين وُ ضFFعت القFFوانين التFFي يجFFب
على المسلمين مراعاتھا نحو أھل الكتاب ،وذلك في السنة الحادية عشرة بعد الھجFFرة ،قبيFFل وفFFاة
م َُحمَّد .ورابعاًُ :فرض على المسلمين في سورة التوبة ) ٥ /٩و ،(٢٩وھي آخر سورة نزلت ،أن
ش? ِ?ركِينَ َح ْي? ُ
ش ُھ ُر ا ْل ُح ُر ُم َفا ْق ُتلُو ْا ا ْل ُم ْ
انس َل َخ األَ ْ
?ث
يبدأوا بالحرب بعد األربعة األشھر الحرامَ  :فإِ َذا َ
َ
َ
َ
الصالَ َة َوآ َت ُو ْا َّ
الز َكا َة
ص ٍد فإِن َتا ُبو ْا َوأقا ُمو ْا َّ
ص ُرو ُھ ْم َوا ْق ُعدُو ْا َل ُھ ْم ُكل َّ َم ْر َ
اح ُ
َو َجد ُّت ُمو ُھ ْم َو ُخ ُذو ُھ ْم َو ْ
اَ Wوالَ ِبا ْل َي ْو ِم اآل ِخ ِر َوالَ ُي َح ِّرمُونَ
ور َّرحِي ٌم َ ...قا ِتلُو ْا ا َّلذِينَ الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب ّ ِ
َ Tغ ُف ٌ
َف َخلُّو ْا َ
س ِبي َل ُھ ْم إِنَّ ّ َ
َما َح َّر َم ّ
اب َح َّت??ى ُي ْع ُط??و ْا ا ْل ِج ْز َي? َ?ة َع??ن َي? ٍد
سولُ ُه َوالَ َيدِي ُنونَ دِينَ ا ْل َحقِّ مِنَ ا َّلذِينَ أُو ُتو ْا ا ْل ِك َت َ
َ ُTو َر ُ
صاغِ ُرونَ  .
َو ُھ ْم َ
 ١حسب الحديث الذي ذكره البيضاوي في تفسيره على سورة التوبة .١١٣ /٩
 ٢سورة الحج ٣٩ /٢٢ :و.٤٠
 ٣جزء  ،١ص ,١٦٤
 ٤سورة البقرة ٢١٦ /٢ :و.٢١٧
 ٥سورة المائدة.٣٣ /٥ :
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وتFFدفعنا قواعFFد ال ُقFFرْ آن السFFت أن نقFFول إن إرادة  DالحكFFيم المنFFزه عFFن التغييFFر تغ َّيFFرت
بالنسبة إلى فوز م َُحمَّد وانتصار أصحابه في الحFFروب وفFFي تقFدُّمھم بالتFFدريج المكلFFل باالنتصFFار.
ويظھر ذلك بجFFالء فيمFFا قFFرره فقھFFاء اإلِسْ FFالم أن بعFFض آيFFات ال ُقFFرْ آن منسFFوخة وبعضFFھا ناسFFخة،
ت ِب َخ ْي??ر ِّم ْن َھ??ا أَ ْو ِم ْثلِ َھ??ا أَ َل? ْم َت ْع َل? ْم أَنَّ ّ
نس ْخ مِنْ آ َي? ٍة أَ ْو ُننسِ ? َھا َن??أْ ِ
فجاء في سورة البقرةَ  :ما َن َ
َT
ٍ
َع َل َى ُكل ِّ َ
ِير   ١.وسبب ذلك أن م َُحمَّداً كان يرجو أنه إذا خلط أديان اليھFFود والمسFFيحيين
ش ْيءٍ َقد ٌ
وبعض فروض دينية عند العرب تي َّسر لFFه أن يؤلFFف دينFا ً يFFدين بFFه جميFFع سFFكان جزيFFرة العFFرب،
فيصFFبحون أمFFة واحFFدة .فبFFذل غايFFة جھFFده ليجFFذب إليFFه ھFFذه الطوائFFف المختلفFFة كلھFFا وھFFذه الملFFل
المتنوعة المتفرقة )) ويجمعھم إلى أمة واحدة (( من أتباعه .ولكنه لما فشل ھذا المسعى عزم على
استئصال اليھود والمسيحيين لقطع دابرھم أو نفيھم من بالد العرب ،كما ھو واضح مFFن منطFFوق
ال ُقرْ آن.
ويظھر زيادة على ذلك مما ورد في سورة األحزاب ) ٣٧ /٣٣و (٣٨بخصFFوص زينFFب
امرأة ابنه بالتب ّني زي ٍد أن صفات م َُحمَّد وأطواره أحدثت أثراً مھما ً جداً فFFي ال ُقFFرْ آن ،وھFFذا واضFFح
مما ورد في ال ُقرْ آن واألحاديث بخصوص تعدد الزوجات.
)ً (٣المخ ّلص الذي وعد بھا إبراھيم:
وال شك أن مجمFFوع المواضFFيع والمطالFFب والتعFFاليم المدونFFة فFFي ال ُقFFرْ آن واألحاديFFث ھFFي
مثل أنواع وأقسام مياه آتية من أنحاء شتى ومن ينابيع متفرقة فتجمعت إلى بحيرة .غير أن اإلناء
الذي أكسب ھذه المياه المتجمِّعة شكلھا وھيئتھا ھو عقل مُحَ مَّد ونفسه وسجيته وطبيعته.
وال ينكFFر أن كثيFFراً مFFن التعFFاليم الFFواردة فFFي ال ُقFFرْ آن ،والسFFيما التعFFاليم المختصFFة بوحدانيFFة D
القدوس ،مفيFFدة ونافعFFة .وال ننكFFر وجFFود بعFFض الصFFدق والفائFFدة فFFي األقFFوال المختصFFة بFFالميزان
والجنة وشجرة الطوبى .ولكن من أراد أن يشرب ما ًء رائقا ً نقيا ً ال ينبغي له أن يFFرد مFFورد المFFاء
المعكر ،بل عليه أن يرد ينبوع نھر ماء الحياة الذي كثيراً ما يشھد له ال ُقرْ آن نفسه .وھذا الينبFFوع
ھو كتب األنبياء والحFFواريين التFFي قFFال عنھFFا ال ُقFFرْ آن  :إِ َّن??ا أَ َ
نز ْل َن??ا ال َّت? ْ?و َرا َة فِي َھ??ا ُھ? ًدى َو ُن??ور ...
صدِّ ًقا ِّل َما َب ْينَ َيدَ ْي ِه مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َوآ َت ْي َناهُ اإلِن ِجيلَ فِي? ِه ُھ? ًدى
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َ
ارھِم ِب َع َ
َو َق َّف ْي َنا َع َلى آ َث ِ
٢
صدِّ ًقا ِّل َما َب ْينَ َيدَ ْي ِه مِنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ُھ ًدى َو َم ْوعِ َظ ًة ِّل ْل ُم َّتقِينَ   .فشھادة ال ُقرْ آن ھذه للكتاب
ور َو ُم َ
َو ُن ٌ
المقFFدس ـ أي التFFوراة واإلنجيFFل ـ تغافFFل عنھFFا المسFFلمون ونبFFذوھا فFFي زوايFFا النسFFيان أو أھملوھFFا
وأولوھا وصرفوھا عن أذھانھم ،ولكنھا أھم أركان تعاليم ال ُقرْ آن .وزد على ھذا أن م َُح َّمFFداً حFFضَّ
َّ
أتباعFFه علFFى التمسFFك بFFدين إبFFراھيم خليFFل  .DومFFن أراد معرفFFة ديFFن إبFFراھيم وجFFب عليFFه أن
يستقصي توراة موسFFى ،فيFFرى فيھFFا أن  DوعFFد إبFFراھيم أن يجFFيء المسFFيح مFFن نسFله ومFFن نسFFل
إسحق ابنه ،وھو المخلِّص الوحيد .وقد اعتمد إبراھيم على ھFFذا الوعFFد وآمFFن بFFالمخلِّص الموعFFود
فنال خالصاً ،و ُدعي خليل  ٣. Dولتأييد صدق كالمنا نورد بعض آيات من الكتاب المقدس :ورد
في شريعة موسى في سفر التكوين )١٨ /١٧ـ (٢١أنFFه ق ْبَ Fل مولFFد إسFFحق كFFان إبFFراھيم قFـد شFFاخ،
وطلب من  Dأن يقبل إسماعيل وارثـا ً للوعد قائـالً )) :ليت إسFFماعيل يعFFيش أمامFFك (( فFFرفض D
ھذا الطلب ،وإن كان قد وعد بأن يبارك إسماعيل بالرخاء الFFدنيوي ،وقFFال إلبFFراھيم )) :بFFل سFFارة
امرأتك تلد لك ابنا ً وتدعو اسمه إسحق ،وأقيم عھدي معه عھداً أبديا ً لنسله من بعده .وأما إسمعيل
فقد سمعت لك فيه .ھا أنا أباركه وأثمره وأكثFFره كثيFFراً جFFداً .إثنFFا عشFFر رئيسFا ً يلFFد ٤،وأجعلFFه أمFFة
 ١سورة البقرة.١٠٦ /٢ :
 ٢سورة المائدة.٤٦ ،٤٤ /٥ :
 ٣رسالة يعقوب.٢٣ /٢ :
 ٤نجد أسماء االثني عشر رئيسا ً في سفر التكوين ١٣ /٢٥ :ـ .١٦
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كبيرة .ولكن عھدي أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة في مثFFل ھFFذا الوقFFت فFFي السFFنة اآلتيFFة (( .
وقال  Dإلبراھيم ثانية )) :يتبارك في نسلك جميع أمFFم األرض مFFن أجFFل أنFFك سFFمعت لقFFولي (( .
)يعني ألنك رضيت أن تقدم ابنك إسحق ذبيحFFة  .(LوقFFال المسFFيح لليھFFود مشFFيراً إلFFى ھFFذا الوعFFد
وإلى اعتماد إبراھيم عليه )) :أبوكم إبراھيم تھلل بFFأن يFFرى يFFومي فFFرأى وفFFرح ((  ٢.وقFFال بFFولس
الرسول بالوحي اإللھي )) :وأما المواعيFFد فقيلFFت فFFي إبFFراھيم وفFFي نسFFله .ال يقFFول :وفFFي األنسFFال
كأنه عن كثيرين ،بل كأنه عن واحFدٍ :وفFFي نسFFلك الFFذي ھFFو المسFFيح ..فFFإن كنFFتم للمسFFيح فFFأنتم إذاً
٣
نسل إبراھيم ،وحسب الموعد ورثة (( .
١

نطلب من الرحمن الرحيم الھادي الحكيم الذي أنجز وعده األزلي بأن أرسل المسيح فوُ لد
من ذرية إبراھيم ومات عن خطايانا وقام لتبريرنا أن يوفقنا جميعFا ً للتمتFFع بھFFذا الخFFالص العظFFيم
والميراث الثمين فنحظى بالمجد الدائم واالبتھاج الكامل بفضل نعمته وكرمFFه وفضFFله .إنFFه القFFدير
على اإلجابة.

آمين
 ١تكوين.١٨ /٢٢ :
 ٢يوحنا.٥٦ /٨ :
 ٣غالطية ١٦ /٣ :و.٢٩
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