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ىف هذا الكتاب عـدد مـن النـصوص االستـشراقية عـن اإلسـالم               
وكتابه ونبيه، بعضها مكتـوب مـن منطلـق الـتفهم والتقـدير، وبعـضها               

وقــد أوردت تلــك النــصوص ىف . مغمــوس ىف مــداد احلقــد والــتجىن
ا بترمجتــها إىل لــسان الــضاد وإمــا أصــلها اإلجنليــزى، مث شــفعتها إمــ

وأرجـو أن جيـد     . بدراستها والرد على ما قد يكـون فيهـا مـن أخطـاء            
فيها القارئ املسلم ما يساعده علـى أن يعـرف الكيفيـة الـىت ينظـر ـا                
املستشرقون واملبـشرون إىل دينـه ومـدى مـا ىف كتابـام مـن أمانـة                 

النـصوص  كمـا أـا فرصـة ملطالعـة بعـض           . وصدق أو كذب وخداع   
اإلجنليزية مصحوبة بترمجتها إىل لغة العـرب، ممـا ميكـن أن يكـون عونـا                
ملن يريد إتقان الترمجة على إحـراز هـذا اإلتقـان، وذلـك باملقارنـة بـني                 
األصل اإلجنليزى وترمجته العربية الـىت ال أدعـى بـشأا االدعـاءات، بـل             

ىف كـل  كل ما أقوله إا جمرد اجتهاد قـد يـصيب وقـد خيطـئ، ولكنـها        
واهللا . األحوال فرصة للمرانـة علـى النقـل مـن اإلجنليزيـة إىل العربيـة              

  .املوفق، وهو اهلادى إىل سواء السبيل
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Muhammad: A Pioneer of        

Environmentalism  
Francesca De  Chatel 
There is no one among the believers who 

plants a tree, or sows a seed, and then a bird, 
or a person, or an animal eats thereof, but it 
is regarded as having given a charitable gift 
[for which there is great recompense]. 
(Hadith) 

The idea of Muhammad as a pioneer of 
environmentalism will initially strike many 
as strange. Indeed, the term 
"environmentalist" and related concepts like 
"ecology," "environmental awareness," and 
"sustainability" are modern-day inventions, 
terms that were formulated in the face of the 
growing concerns about the contemporary 
state of the natural world around us. 

And yet a closer reading of the hadith, the 
body of work that recounts significant events 
in Muhammad's life, reveals that he was a 
staunch advocate of environmental 
protection. One could say he was an 
"environmentalist before his time," a pioneer 
in the domain of conservation, sustainable 
development, and resource management, and 
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one who constantly sought to maintain a 
harmonious balance between man and 
nature. Based pm accounts of his life and 
deeds, we can read that Muhammad had a 
profound respect for the fauna and flora, as 
well as an almost visceral connection to the 
four elements — earth, water, fire, and air. 

Muhammad was a strong proponent of the 
sustainable use and cultivation of land and 
water, proper treatment of animals, plants 
and birds, and the equal rights of users. In 
this context, the modernity of Muhammad’s 
view of the environment and the concepts he 
introduced to his followers is particularly 
striking; certain passages of the hadith could 
easily be mistaken for discussions about 
contemporary environmental issues. 

Three Principles: 

Muhammad’s environmental philosophy is 
first of all holistic — it assumes a 
fundamental link and interdependency 
between all natural elements and bases its 
teachings on the premise that if man abuses 
or exhausts one element, the natural world as 
a whole will suffer direct consequences. This 
belief is nowhere formulated in one concise 
phrase; it is rather an underlying principle 
that forms the foundation of all 
Muhammad’s actions and words, a life 
philosophy that defined him as a person. 
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The three most important principles of 
Muhammad’s philosophy of nature are based 
on the Quranic teachings and the concepts of 
the oneness of Allah (God), vicegerency, and 
trust. 

The oneness of Allah is a cornerstone of the 
Islamic faith. It recognizes the fact that there 
is one absolute Creator and that humans are 
responsible to Him for all his actions: 

To Allah belongs all that is in the heavens 
and in the earth, for Allah encompasses 
everything. (Quran 4:126) 

Muhammad acknowledges that Allah's 
knowledge and power covers everything. 
Therefore abusing one of his creations, 
whether it is a living being or a natural 
resource, is a sin. Muhammad considered all 
of Allah’s creations to be equal before Allah 
and he believed animals, but also land, 
forests, and watercourses should have rights. 

The concepts of vicegerency and trust 
emerge from the principle of the oneness of 
Allah. The Quran explains that humankind 
holds a privileged position among Allah's 
creations on earth — man was chosen to be 
vicegerents and to carry the responsibility of 
caring for Allah's earthly creations. Each 
individual is given this task and privilege in 
the form of Allah’s trust. But the Quran 
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repeatedly warns believers against arrogance 
saying that they are no better than other 
creatures: 

No creature is there on earth nor a bird 
flying with its wings but they are nations like 
you. (Quran 6:38) 

Surely the creation of the heavens and the 
earth is greater than the creation of man; but 
most people know not." (Quran 40:57) 

Muhammad believed that the universe and 
the creations in it — animals, plants, water, 
land — were not created for humankind. 
Humans are allowed to use the resources, but 
they can never own them. Thus, while Islam 
allows land ownership, it has limitations — 
owners can, for example, only own land if 
they uses it, once they cease using it, they 
have to part with their possession. 

Muhammad recognized man’s 
responsibility to Allah but always maintained 
humility. Thus, he said: 

When doomsday comes, if someone has a 
palm shoot in his hand , he should plant it. 

Here, he was suggesting that even when all 
hope is lost for humankind, one should 
sustain nature’s growth. He believed that 
nature remains a good in itself, even if 
humans do not benefit from it. 
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Similarly, Muhammad incited believers to 
share the earth’s resources. He said: 

Muslims share alike in three things — 
water, herbage, and fire," 

He also considered it a sin to withhold 
water from the thirsty: 

No one can refuse surplus water without 
sinning against Allah and against man. 

Muhammad’s attitude towards sustainable 
use of land, conservation of water, and the 
treatment of animals is a further illustration 
of the humility of his environmental 
philosophy. 

Sustainable Use of Land: 

The earth has been made for me as a 
mosque and as a means of purification. 

With these words, Muhammad emphasized 
the sacred nature of earth or soil, not only as 
a pure entity, but also as a purifying agent. 
This reverence towards soil is also 
demonstrated in the ritual of performing dry 
ritual ablutions which permits the use of dust 
in the performance of ritual purification 
before prayer when water is not available. 

Muhammad saw earth as subservient to 
man, but he also recognised that it should not 
be overexploited or abused, and that it had 
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rights just like the trees and wildlife living on 
it. In order to protect land, forests, and 
wildlife, Muhammad created inviolable 
zones known as protected and forbidden 
zones, in which resources were to be left 
untouched. Both are still in use today — 
forbidden areas are often drawn up around 
wells and water sources to protect the 
groundwater table from being over-pumped. 
Protected zones apply particularly to wildlife 
and forestry and usually designates an area of 
land where grazing and woodcutting are 
restricted, or where certain animal species 
are protected. 

Muhammad not only encouraged the 
sustainable use of fertile lands, but he also 
told his followers of the benefits of making 
unused land productive — planting a tree, 
sowing a seed, and irrigating dry land were 
all regarded as charitable deeds. 

Whoever brings dead land to life, that is, 
cultivates wasteland, for him is a reward 
therein. 

Thus, any person who irrigates a plot of 
"dead" or desert land becomes its rightful 
owner. 

Conservation of Water: 

In the harsh desert environment where 
Muhammad lived, water was synonymous to 
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life. Water was a gift from Allah, the source 
of all life on earth as is testified in the Quran: 

We made from water every living thing. 
(Quran 21:30) 

The Quran constantly reminds believers 
that they are but the guardians of Allah’s 
creation on earth and that they should never 
take this creation for granted: 

Consider the water which you drink. Was it 
you that brought it down from the rain cloud 
or We? If We had pleased, We could make it 
bitter. (Quran 56:68-70) 

Saving water and safeguarding its purity 
were two important issues for Muhammad — 
we have seen that his concern about the 
sustainable use of water led to the creation of 
forbidden zones in the vicinity of water 
sources. But even when water was abundant, 
he advocated thriftiness. He recommended 
that believers perform ritual ablutions no 
more than three times, even if they were near 
to a flowing spring or river. The hadith 
collector Al-Bukhari added: 

The men of science disapprove of 
exaggeration and also of exceeding the 
number of ablutions prescribed by 
Muhammad. 
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Muhammad also warned against water 
pollution by forbidding urination in stagnant 
water. 

The Treatment of Animals: 

If anyone wrongfully kills even a sparrow, 
let alone anything greater, he will face 
Allah’s interrogation. 

These words reflect the great reverence, 
respect, and love that Muhammad showed 
towards animals. He believed that as part of 
Allah’s creation, animals should be treated 
with dignity, and the hadith contains a large 
collection of traditions, admonitions, and 
stories about his relationship to animals. 
Some stories showed that he had particular 
consideration for horses and camels — in his 
eyes they were valiant companions during 
journey and battle, and he found great solace 
and wisdom in their presence as the 
following tradition reveals: 

In the forehead of horses are tied up 
welfare and bliss until the Day of 
Resurrection. 

Even regarding the slaughter of animals, 
Muhammad showed great gentleness and 
sensitivity. While he did not practice 
vegetarianism, the hadiths clearly show that 
Muhammad was extremely sensitive to the 
suffering of animals, almost as though he 
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shared their pain viscerally. Thus he 
recommends using sharp knives and a 
responsible method so that animals will die a 
quick death with as little pain as possible. He 
also warned against slaughtering an animal 
in the presence of other animals, or letting 
the animal witness the sharpening of blades 
— to him that was equal to "slaughtering the 
animal twice" and he emphatically 
condemned such practices as "abominable." 

Conclusion: 

It is impossible to do justice to the full 
scope and significance of Muhammad’s 
environmental philosophy in this short 
article. His holistic view of nature and his 
understanding of man’s place within the 
natural world pioneered environmental 
awareness within the Muslim community. 

Sadly, the harmony that Muhammad 
advocated between man and his environment 
has today all too often been lost. As we face 
the effects of pollution, overexploitation, 
desertification, and water scarcity in some 
parts of the world and floods and violent 
storms elsewhere, it is perhaps time for the 
world community as a whole, Muslims, 
Christians, Jews, Hindus, Buddhists, atheists, 
and agnostics to take a leaf out of 
Muhammad’s book and address the current 
environmental crisis seriously and wisely. 
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  رائد احلفاظ على البيئة) عليه السالم(حممد 

  فرانسيسكا دو شاتلْ
أو يـزرع زرعـا      يغـرس غرسـا   مـسلم  من ما: "جاء ىف احلديث النبوى

  ".صدقة    أو إنسان أو مة إال كان له بهفيأكل منه طري
الواقع أن القول بأن حممدا رائد مـن رواد احلفـاظ علـى البيئـة سـوف        
يقع ىف آذان الكثريين ىف البدايـة موقعـا غريبـا، إذ ال شـك أن مـصطلح                

الـوعى  "و" البيئـة "وما يرتبط بـه مـن مفـاهيم مثـل     " احلفاظ على البيئة  "
هى ألفـاظ مـن اختـراع العـصر احلـديث،           " ترشيد االستهالك "و" البيئى

أى مصطلحات صيغت لتواجـه االهتمامـات املتزايـدة بالوضـع الـراهن             
  .لعامل الطبيعة من حولنا

ومع ذلـك فـإن قـراءة األحاديـث النبويـة عـن قـرب، أى تلـك                  
الروايات املتعلقة باألحـداث اهلامـة ىف حيـاة حممـد، لَترِينـا أنـه كـان                 

بـل إن مبـستطاعنا القـول إنـه كـان      . ماية البيئةواحدا من أشد املنادين حب   
ىف نصرته للبيئة سابقا لعـصره، أى رائـدا ىف جمـال احملافظـة علـى البيئـة          

واإلدارة احلكيمـة للمـوارد الطبيعيـة، وواحـدا مـن       والتطور الرشـيد 
وباالسـتناد  . الذين يسعون إلقامة توازن متناسـق بـني اإلنـسان والطبيعـة           

األحاديـث مـن أعمالـه وأقوالـه ميكننـا القـول بـأن              إىل ما أوردته لنا     
حممدا كان يتمتع باحترام عميـق لعـامل النباتـات واألزهـار وأنـه كـان                 

التـراب واملـاء والنـار      : على صـلة محيمـة بعناصـر الطبيعـة األربعـة          
    .  واهلواء

 لـألرض   الرشـيد لقد كان حممـد مـن الـدعاة األقويـاء لالسـتخدام             
لك املعاملـة الكرميـة للحيوانـات والنباتـات         واملاء واسـتثمارمها، وكـذ    
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وىف هـذا  . والطيور، واحلقوق املتساوية ملـن يتعـاملون معهـا مـن البـشر            
السياق فإن حداثة رؤيته للبيئة وحداثـة املفـاهيم الـىت جـاء ـا ىف هـذا        
اال ملما يـشده العقـل شـدها، حـىت لتبـدو بعـض أحاديثـه وكأـا                 

  . البيئةمناقشات عصرية حول قضايا
  :املبادئ الثالثة

إن فلسفة حممد البيئيـة هـى أوال وقبـل كـل شـىء فلـسفة شـاملة                  
مترابطة، إذ تقوم على أن هنـاك صـلة أساسـية وارتباطـا متبـادال بـني                  
عناصر الطبيعة، كمـا أن نقطـة انطالقهـا هـى اإلميـان بأنـه إذا أسـاء                  

افا فـإن   اإلنسان استخدام عنصر من عناصـر الطبيعـة أو اسـترتفه اسـترت            
علـى أن هـذا    . العامل الطبيعـى برمتـه سـوف يـضار أضـرارا مباشـرة            

االعتقاد ال يـنص عليـه ىف حـديث واحـد نـصا مباشـرا، بـل ميثـل                   
إنـه فلـسفة   . باألحرى املبدأ الذى تنهض عليه مجيع أقـوال حممـد وأفعالـه    

  .   حياته الىت على ضوئها نستطيع أن نبصر مالمح شخصيته
 بالطبيعـة تقـوم علـى      تعلقـة بادئ ىف الفلسفة احملمديـة امل     إن أهم ثالثة م   

.  اإلنـسان  والثقـة ىف  تعاليم القرآن ومفاهيم الوحدانيـة وخالفـة البـشر          
وميثل التوحيد حجر الزاوية ىف دعـوة اإلسـالم، وهـذا التوحيـد يراعـى               
احلقيقة الىت تقول بوجود خـالق واحـد للكـون وأن اإلنـسان مـسؤول               

لَّه ملْك الـسماوات واَألرضِ ومـا فـيهِن وهـو علَـى             ل: "أمامه عن أعماله  
يرٍء قَدي120/ املائدة" (كُلِّ ش .(  

ويقر حممد بأن علم اهللا وقدرته يـشمالن كـل شـىء، ومـن مث كانـت                 
اإلساءة إىل أى خملوق من خملوقاته، سـواء كـان كائنـا حيـا أو مـصدرا                 

وىف . نوب جيـازى اإلنـسان عليـه      من مصادر الطبيعـة، ذَنبـا مـن الـذ         
ــبحانه، وأن      ــه س ــساوية أمام ــات اهللا مت ــع خملوق ــاده أن مجي اعتق
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احليوانات، وكذلك األرض والغابـات وينـابيع امليـاه، ينبغـى أن يكـون              
  .هلا حقوق تحترم

 اإلنـسان فينبعـان     والثقـة ىف  أما مفهومـا اخلالفـة البـشرية ىف األرض          
ـ  . من مبدإ الوحدانية   رآن أن اإلنـسان يتمتـع بوضـع متميـز          ويوضح الق

 وينـهض   فيهـا  اصـطفاه ليكـون خليفـة        إذبني خملوقات اهللا على األرض،      
 وهـذا واجـب كـل       .مبسؤولية العناية بغريه من خملوقات هـذا الكوكـب        

ورغـم هـذا نـرى القـرآن مـرارا      . فرد فينا ووجه متيزه، وجملى الثقة بـه      
يـاه إىل أنـه لـيس أفـضل مـن           وتكرارا ينهى اإلنسان عن الكبر منبـها إ       

وما مـن دابـة فـي اَألرضِ وال طَـائرٍ يطـري بِجناحيـه               : "سائر املخلوقات 
                  هِـمبإِلَـى ر ٍء ثُـمـيش ـنـابِ متـي الْكـا فطْنـا فَرم ثَالُكُمأَم مإِالّ أُم

  .    )38/ األنعام" (يحشرونَ
حيوانـات كانـت    :  مبا فيـه مـن خملوقـات       وكان حممد يؤمن بأن الكون    

ــق لتكــون   ــا أو أرضــني، مل تخلَ أو مياه ــات ــات أو نبات هــذه املخلوق
صحيح أن هلم احلـق ىف اسـتخدام مـوارد الطبيعـة، إال أـم  ال                 . للبشر

ومـن هنـا ففـى الوقـت الـذى يـسمح            . ميكنهم أن يتملكوهـا متلُّكًـا     
ـ         فعلـى سـبيل    : دودا لـذلك  اإلسالم لإلنسان حبيازة األرض نراه يـضع ح

املثال ميكنه أن حيوز األرض فقـط طاملـا كـان يـستعملها، لكنـه مـا إن                  
يكف عن هذا االستعمال حىت يـصبح واجبـا عليـه التخلـى عـن هـذه                 

  .احليازة
ويعترف حممد مبسؤولية اإلنسان أمام ربه، بيـد أنـه كـان دائمـا وأبـدا            

ـ  : "يدعو إىل التواضع، ومـن ثَـم نـراه يقـول           ت علـى أحـدكم     إن قام
، فهو هنـا يـبني أنـه، حـىت عنـد انتفـاء            "القيامة ويف يده فسلة فليغرسها    

لقـد  . كل أمل لدى للبشر، علـى الفـرد أن حيـافظ علـى منـو الطبيعـة             
  .كان مؤمنا بأن الطبيعة حسنة ىف ذاا حىت لو مل يستفد البشر منها
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وباملثــل نــراه حيــض أتباعــه علــى التــشارك ىف مــوارد الطبيعــة، إذ 
كمـا  ".  املـاء والكـإل والنـار   :املسلمون شركاء يف ثـالث    : "خياطبهم قائال 

مائـه   فـضل  منـع  مـن : "يعد حرمان العطشان من املاء إمثا يعاقَـب عليـه  
  ".منعه اهللا فضله يوم القيامة   كلئه    أو فضل 

والواقع أن موقف حممد جتـاه االسـتعمال الرشـيد لـألرض واحملافظـة              
 كان يعامل ا احليوانـات هـو دليـل آخـر علـى              على املاء والطريقة الىت   

  .التواضع الذى يصبغ فلسفته حول البيئة
  :االستخدام الرشيد لألرض

"جىف هـذا احلـديث يؤكـد حممـد         ". لت يل األرض مسجدا وطهـورا     ع
 فحـسب،   الطبيعة املقدسة لـألرض أو التربـة، ال بوصـفها ذاتـا طـاهرة             

ـ . بل بوصفها مادة مطَهرة كذلك     ظْهلـألرض         وي ر أيـضا هـذا االحتـرام
ىف شعرية التـيمم الـىت جتيـز للمـسلم اسـتعمال التـراب ىف الطهـارة                 

  .الواجبة عند الصالة ىف حالة فقدان املاء
وينظر حممد إىل األرض على أـا مـسخرة لإلنـسان، لكـن ال ينبغـى                
له مع ذلك أن يفرط ىف اسـتخدامها أو يـسىء اسـتعماهلا، كمـا أن هلـا                  

ومـن  . وق الىت لألشجار واحليوانات الربيـة الـىت تعـيش فوقهـا           ذات احلق 
أجل احملافظة علـى األرض والغابـات واحليوانـات الربيـة جعـل حممـد               
عددا من احملميـات، أى األمـاكن الـىت حيـرم فيهـا اسـتعمال املـوارد                 
الطبيعية، وهو ما ال يـزال معروفـا إىل اليـوم، إذ هنـاك منـاطق ممنوعـة                  

ـ       ون املـاء غايتـها محايـة امليـاه اجلوفيـة مـن             حول بعـض اآلبـار وعي
ومنـها املنـاطق اخلاصـة باحليوانـات الربيـة          . االستهالك املفرط والنفـاد   

والغابات حيث يمنع الرعى وقطـع األشـجار أو حيـرم التعـرض ألنـواع               
  .معينة من احليوانات
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ومل يشجع حممد فقط االسـتعمال الرشـيد لـألرض، بـل لفـت أنظـار             
 املكاسب الىت جينيهـا اإلنـسان مـن إحيـاء األرض البـور،            أتباعه أيضا إىل  

إذ جعل زرع شجرة أو غرس بـذرة أو سـقْى أرض عطـشى مـن أعمـال               
وعلـى هـذا فأميـا      ". من أحيا أرضا ميتة فله فيهـا أجـر        : "الرب واإلحسان 

  .شخص ساق املاء إىل قطعة أرض قاحلة فهى له
  :احملافظة على املاء

نة الىت كـان يعـيش فيهـا حممـد يعـد املـاء              ىف البيئة الصحراوية اخلش   
مرادفا للحياة، فهو نعمة مـن اهللا، بـل هـو أصـل احليـاة كمـا يـشهد                   

). 30/ األنبيـاء " (وجعلنا مـن املـاء كـل شـىء حـى          : "بذلك القرآن 
ويذكِّر القرآن املسلم علـى الـدوام بأنـه خليفـة اهللا ىف األرض، لكـن ال                 

: خلوقـة علـى أـا أمـر مـسلَّم بـه      ينبغى له مع ذلك أن يأخذ األشياء امل  
أَأَنـتم أَنزلْتمـوه مـن الْمـزن أَم نحـن           * أَفَرأَيتم الْماَء الَّـذي تـشربونَ     "

 -68/ الواقعـة " (لَو نـشاُء جعلْنـاه أُجاجـا فَلَـوال تـشكُرونَ          * الْمنزِلُونَ
70( .   

افظــة علــى طهارتــه قــضيتني كــذلك كــان االقتــصاد ىف املــاء واحمل
ولقد رأينـا كيـف أدى اهتمامـه باالسـتخدام الرشـيد        . مهمتني عند حممد  

وحـىت عنـدما يكـون املـاء        . للماء إىل إقامة احملميات بالقرب من ينابيعـه       
ومـن ذلـك يـه عـن غـسل          . متوفرا نراه ينصح باالقتصاد ىف استعماله     

ملتوضـئ علـى ـرٍ      أعضاء الوضوء أكثر من ثالث مرات حىت لـو كـان ا           
وكـره أهـل العلـم اإلسـراف فيـه وأن            : "ويضيف البخارى قـائال   . جارٍ

 ـى حممـد عـن    وباملثـل . "صـلى اهللا عليـه وسـلم    جياوزوا فعل الـنيب 
  .تلويث املياه، وذلك مبنع التبول ىف املاء الراكد

  : معاملة احليوانات
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 عـز  من قتل عصفورا فمـا فوقهـا بغـري حقهـا سـأل اهللا             : "يقول حممد 
  ".وجل عنها يوم القيامة

ذلـك  . وهو حديث يعكس إجالل حممـد واحترامـه وحبـه للحيوانـات     
أنه كان يعتقد أـا، بوصـفها خلقـا مـن خلـق اهللا، ينبغـى أن حتظـى                   
مبعاملة كرمية، ففـى األحاديـث النبويـة عـدد ضـخم مـن الروايـات                 
والتوجيهات اخللقية والقـصص الـىت ترسـم لنـا صـورة عـن عالقتـه                

وبعض هذه القصص ترينـا أنـه كـان يهـتم اهتمامـا خاصـا             . واناتباحلي
فهما ىف رأيه نعـم الرفيـق ىف األسـفار واحلـروب، كمـا              : باإلبل واخليول 

كان جيد كثريا من الراحـة واحلكمـة ىف صـحبتهما حـسبما يقـول لنـا                 
  ".  بنواصيها اخلري إىل يوم القيامةاخليل معقود: "احلديث التاىل

. ان جنده يبـدى قـدرا عظيمـا مـن الرقـة واملرمحـة      وحىت ىف ذبح احليو   
وعلى الرغم من أنه مل يكن نباتيا فإن األحاديـث تـبني لنـا بوضـوح أنـه                  
كان حساسا للغاية جتاه معانـاة احليوانـات حـىت لكأنـه كـان يـشاركها                

ومن هنـا جنـده يـأمر باسـتعمال سـكني حـاد ىف        . وجدانيةأملها مشاركة   
ـ      ن شـأا أن تزهـق روح احليـوان سـريعا           الذبح واتباع طريقة مسؤولة م

كمـا ـى عـن ذبـح أى         . حبيث خيف أمل الذبيحة إىل أقصى درجة ممكنـة        
حيوان أمـام غـريه مـن احليوانـات أو إحـداد الـشفرة حبـضرته، وإال                 
فكأنه قد ذحبه مرتني حسبما جـاء ىف حديثـه ملـن كـان يحـد شـفرته ىف              

 هـال   ؟ متيتـها مـوتتني    أتريـد أن  : "حضور ذبيحته، إذ قال لـه مـستنكرا       
لقـد كـان يكـره ذلـك كراهيـة          ". أحددت شفرتك قبل أن تـضجعها؟     

  .شديدة
  :وختاما

نقول إنه من املستحيل إيفاء املدى الـذى بلغتـه فلـسفة حممـد البيئيـة،                
وكـذلك األمهيـة الـىت تـستأهلها، حقهمـا ىف هـذه املقالـة القـصرية،         
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خـل العـامل الطبيعـى مهـا     فرؤيته الشاملة للطبيعة وفهمه ملكان اإلنـسان دا      
  . رؤية وفهم رائدان ىف جمال الوعى البيئى لدى املسلمني

ولألسف فإن االنسجام الذى دعا إليه حممـد بـني اإلنـسان وبيئتـه قـد            
وىف الوقـت الـذى نواجـه فيـه     . مت جتاهله ىف أيامنا هـذه إىل حـد بعيـد    

 آثار التلوث واإلسراف ىف اسـتخدام مـوارد الطبيعـة والتـصحري وشـح             
املاء ىف بعض األماكن ىف العامل مـع املعانـاة مـن الفيـضانات والعواصـف                

مـسلمني  : ىف غريها من األماكن رمبا يكون من املالئـم بالنـسبة لنـا مجيعـا        
ونصارى ويهـودا وهندوسـا وبـوذيني ومالحـدةً أن نأخـذ ورقـة مـن                

  .كتاب حممد ونواجه األزمة البيئية احلالية جبد وحكمة

  

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
Mohammed 
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Early Years:  
Founder of Islam and of the Mohammedan 

empire; born at Mecca between 569 and 571 
of the common era; died June, 632, at 
Medina. Mohammed was a posthumous child 
and lost his mother when he was six years 
old. He then came under the guardianship of 
his grandfather 'Abd al-Muttalib, who at his 
death, two years later, left the boy to the care 
of his son Abu Talib, Mohammed's uncle. 
The early years of Mohammed's life were 
spent among the Banu Sa'd, Bedouins of the 
desert, it being the custom at Mecca to send a 
child away from home to be nursed. From 
the stories told of these early years it would 
appear that even then he showed symptoms 
of epilepsy which greatly alarmed his nurse. 
It has been stated that the boy was once taken 
on a caravan journey to Syria, and that he 
there came in contact with Jews and 
Christians. But he could very easily have 
become acquainted with both at Mecca; 
hence this theory is not necessary to explain 
his knowledge of Jewish and Christian 
beliefs. When Mohammed was twenty-five 
years old Abu Talib obtained for him an 
opportunity to travel with a caravan in the 
service of Khadijah, a wealthy widow of the 
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Quraish, who offered Mohammed her hand 
on his return from the expedition. Six 
children were the fruit of this union, the four 
daughters surviving their father. Khadijah, 
although fifteen years his senior, was, as long 
as she lived, Mohammed's faithful friend and 
sympathizer.G. M. W. M.  

South-Arabian Visionaries:  
Mohammed's religious activity began with 

the fortieth year of his life. The Islamic 
tradition assigns as the beginning of this new 
career a sudden marvelous illumination 
through God. The Koran, however, the most 
authentic document of Islam, whose 
beginnings are probably contemporaneous 
with Mohammed's first sermons, speaks of 
this revelation on the "fateful night" rather 
vaguely in a passage of the later Meccan 
period, while the earlier passages give the 
impression that Mohammed himself had 
somewhat hazy ideas on the first stages of 
the revelation which culminated in his 
occasional intercourse with God, through the 
mediation of various spiritual beings. Small 
wonder that his pagan countrymen took him 
to be a "kahin," i.e., one of those Arab 
soothsayers who, claiming higher inspiration, 
uttered rimed oracles similar to those found 
in the earliest suras. Historical investigations, 
however, show that Mohammed must not be 
classed with those pagan seers, but with a 
sect of monotheistic visionaries of whose 
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probable existence in southern Arabia, on the 
borderland between Judaism and 
Christianity, some notice has come down in 
the fragment of an inscription recently 
published in "W. Z. K. M." (1896, pp. 285 et 
seq.). This fragment ascribes to God the 
attribute of vouchsafing "revelation" (?) and 
"glad tidings" ("bashr," i.e., "gospel" or "gift 
of preaching"), meaning probably the 
occasional visionary illumination of the 
believer. As the same inscription contains 
other religious concepts and expressions 
which parallel those in the Koran, 
Mohammed may well be associated with this 
religious tendency. The name of this South-
Arabian sect is not known; but the "Hanifs" 
of the Islamic tradition belonged probably to 
them, being a body of monotheistic ascetics 
who lived according to the "religion of 
Abraham" and who bitterly inveighed against 
the immoral practises of paganism.  

The First Moslems:  
Islam in its earliest form certainly did not 

go far beyond the tenets of these men. 
Mohammed condemns idolatry by 
emphasizing the existence of a single 
powerful God, who has created and who 
maintains heaven and earth: but he condemns 
still more emphatically the vices born of 
idolatry, namely, covetousness, greed, and 
injustice to one's neighbor; and he 
recommends prayer and the giving of alms as 
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a means of purifying the spirit and of being 
justified at the divine judgment. This gospel 
includes nothing that was not contained in 
Judaism or in Christianity, nor anything of 
what constituted the fundamental difference 
between the two. Islam, however, did not 
undertake to bridge the gulf between them. 
Mohammed's teaching, on the contrary, was 
at first expressly directed against the Arab 
pagans only; and even in the later Meccan 
period it refers to its consonance with the 
doctrines of the "men of the revelation," i.e., 
Jews and Christians. Nothing is more 
erroneous than to assume that the watchword 
of the later Islam, "There is no God but 
Allah, and Mohammed is His prophet," was 
characteristic of the very beginning of the 
religious movement inaugurated by 
Mohammed: not the belief in dogmas, but 
the recognition of ethical obligations, was the 
object of his mission to his countrymen. That 
meant that the Arab prophet strove to gain in 
every believer an ally to help him to wage 
war upon the corruptions of the day. 
Mohammed's political astuteness, which was 
a signal characteristic of his Medina period, 
is apparent even in the organization of the 
first community. Its members were mostly 
poor but intellectually eminent Quraish like 
Ali, Abu Bakr, Zubair, 'Abd al-Rahman ibn 
'Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Othman, and 
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others. They, being in the execution of their 
religious duties under Mohammed's personal 
supervision, soon grew to be so dependent 
upon him that their tribal consciousness—the 
strongest instinct in the social life of the 
ancient Arabs—was gradually superseded by 
the consciousness of being Moslems, the 
community thus developing into a small state 
with Mohammed as its chief. Hence in time 
sharp conflicts arose between the powerful 
Meccans, the sheiks of the leading families, 
and Mohammed. For years they had suffered 
him as a harmless dreamer, a soothsayer, a 
magician, and even as one possessed of 
demons; then, when his prediction in regard 
to the imminent judgment of God remained 
unfulfilled, they had mocked him; but when 
the community grew—even eminent 
personages like Hamzah swearing by 
Islam—they grew hostile and began to 
persecute him and his adherents, their action 
culminating in the ostracism of Mohammed's 
family, the Banu Hashim. Restricted in his 
missionary activity, and separated from a 
large part of the faithful who had sought 
refuge in Christian Abyssinia, the prophet 
lost heart. His preaching, in so far as its 
nature can be gathered from the Koran, was 
filled with references to the persecutions to 
which the earlier messengers of God had 
been subjected, and to their final rescue by 
Him; and it emphasized "rahmah"—i.e., 
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mercy shown to the good, and long-suffering 
to the wicked—as being God's chief 
attribute. Various dogmatic-theosophic 
discussions were added, among them being 
the first protests against the Christian 
doctrine of the son of God. The teachings of 
Islam, which at first had been merely a body 
of precepts, developed more and more into a 
regular system which reflected in its chief 
tenets the later Judaism.  

The Hegira (622):  
When the leading families of Mecca 

revoked the ban pronounced against the 
Banu Hashim, which had been maintained 
for nearly three years, they might well have 
believed that Mohammed's political 
importance at Mecca was destroyed. The 
prophet himself perceived, especially after 
the death of his protector Abu Talib and of 
his (Mohammed's) wife Khadijah, that his 
native city was not the proper place in which 
to carry out his communal ideas; and he cast 
about for a locality better adapted to his 
purposes. After various unsuccessful 
attempts to find a following among 
neighboring tribes, he happened to meet, 
during the annual festival of the temple at 
Mecca, six people from Yathrib (Medina); 
the Arab inhabitants of this city had come 
into close contact with monotheistic ideas 
through their long sojourn among the Jewish 
tribes which had been the original masters of 
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the city, as well as with several Christian 
families. These men, being related to 
Mohammed on his mother's side, took up the 
cause of the prophet, and were so active in its 
behalf among their people that after two 
years seventy-five believers of Medina went 
to Mecca during the festival and proclaimed 
in the so-called "'aqabah," or war assembly, 
the official reception of Mohammed and his 
adherents at Mecca into the community of 
Yathrib. The consequence was that within a 
short time all the Moslems removed to 
Medina; and the prophet himself, as the last 
one, closed the first period of Islam by his 
hasty departure, as in flight ("Hegira"; Sept., 
622).  

Mohammed's entry into Medina marks the 
beginning of an almost continuous external 
development of Islam, which as a religion, it 
is true, lost in depth and moral content, and 
crystallized into dogmatic formulas, but as a 
political entity achieved increasing success 
through the eminent political ability of the 
prophet himself. The Arab inhabitants of 
Medina, the tribes of Aus and Khazraj, all 
joined the religion of the prophet within two 
years from the Hegira. Political differences, 
however, arose between them, especially 
after Mohammed had reserved for himself 
exclusively the office of judge; and these 
differences led to the formation of a 
moderate party of opposition, the Munafij, or 
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weak believers, who often, and without 
detriment to his cause, restrained the 
prophet's impetuosity. But the propaganda 
came to a halt among the numerous Jews 
living in the city and the surrounding 
country, who were partly under the 
protection of the ruling Arab tribes, the Banu 
'Auf, Al-Harith, Al-Najjar, Sa'idah, Jusham, 
Al-Aus, Tha'labah, and partly belonged to 
such large and powerful Jewish tribes as the 
Banu Quraiza, Al-Nadir, Qainuqa'. In the 
first year of the Hegira Mohammed was 
apparently on friendly terms with them, not 
yet recognizing their religion to be different 
from his; indeed, they were included in a 
treaty which he made with the inhabitants of 
Medina shortly after his arrival among them. 
The prophet and his adherents borrowed 
from these Jews many ritual customs, as, for 
instance, the regularity and formality of 
public prayers, fasting—which later on, 
following the Christian example, was 
extended to a whole month—the more 
important of the dietary laws, and the 
"qiblah" (direction in which one turns during 
prayer) toward Jerusalem, which was 
subsequently changed to the qiblah toward 
Mecca. But the longer Mohammed studied 
the Jews the more clearly he perceived that 
there were irreconcilable differences between 
their religion and his, especially when the 
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belief in his prophetic mission became the 
criterion of a true Moslem.  

Relation to Jews:  
The Jews, on their side, could not let pass 

unchallenged the way in which the Koran 
appropriated Biblical accounts and 
personages; for instance, its making 
Abraham an Arab and the founder of the 
Ka'bah at Mecca. The prophet, who looked 
upon every evident correction of his gospel 
as an attack upon his own reputation, 
brooked no contradiction, and unhesitatingly 
threw down the gauntlet to the Jews. 
Numerous passages in the Koran show how 
he gradually went from slight thrusts to 
malicious vituperations and brutal attacks on 
the customs and beliefs of the Jews. When 
they justified themselves by referring to the 
Bible, Mohammed, who had taken nothing 
therefrom at first hand, accused them of 
intentionally concealing its true meaning or 
of entirely misunderstanding it, and taunted 
them with being "asses who carry books" 
(sura lxii. 5). The increasing bitterness of this 
vituperation, which was similarly directed 
against the less numerous Christians of 
Medina, indicated that in time Mohammed 
would not hesitate to proceed to actual 
hostilities. The outbreak of the latter was 
deferred by the fact that the hatred of the 
prophet was turned more forcibly in another 
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direction, namely, against the people of 
Mecca, whose earlier refusal of Islam and 
whose attitude toward the community 
appeared to him at Medina as a personal 
insult which constituted a sufficient cause for 
war. The Koran, in order to lead its adherents 
to the belief that side by side with the 
humane precepts of religion were others 
commanding religious war ("jihad"), even to 
the extent of destroying human life, had to 
incorporate a number of passages enjoining 
with increasing emphasis the faithful to take 
up the sword for their faith. The earlier of 
these passages enunciated only the right of 
defensive action, but later ones emphasized 
the duty of taking the offensiveagainst 
unbelievers—i.e., in the first place, the 
people of Mecca—until they should accept 
the new faith or be annihilated. The prophet's 
policy, steadily pursuing one object, and 
hesitating at no means to achieve it, soon 
actualized this new doctrine.G. H. G.  

First Raids:  
Mohammed's first attacks upon the 

Meccans were of a predatory nature, made 
upon the caravans, which, as all classes had a 
financial interest in them, were the very life 
of the city. The early expeditions were of 
comparatively little importance; and the 
battle of Badr in the second year of the 
Hegira was the first encounter of really great 
moment. In this battle the Moslems were 
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successful and killed nearly fifty of the 
Quraish, besides taking prisoners. This battle 
was of supreme importance in the history of 
Islam. The prophet had preached the doctrine 
that war against the unbelievers was a 
religious duty; and now he could claim that 
God was on his side. His power was 
consolidated; the faith of the wavering was 
strengthened; and his opponents were 
terrified. The die was cast; Islam was to be a 
religion of conquest with the sword. After 
the battle of Badr, Mohammed dared to 
manifest his hostility to the Jews openly. A 
Jewess, named Asma, who had written 
satirical verses on the battle of Badr, was 
assassinated, by command of Mohammed, as 
she lay in bed with her child at the breast. 
The murderer was publicly commended the 
next day by the prophet. A few weeks later 
Abu 'Afak, a Jewish poet whose verses had 
similarly offended, was likewise murdered. It 
is said that Mohammed had expressed a 
desire to be rid of him. These were single 
instances. The prophet soon found a pretext 
for attacking in a body the Banu Qainuqa', 
one of the three influential Jewish tribes at 
Medina. They were besieged in their 
stronghold for fifteen days, and finally 
surrendered. Mohammed was prevented from 
putting them all to death only by the insistent 
pleading in their behalf of Abdallah b. Ubai, 
the influential leader of the opposition whom 
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Mohammed did not dare offend. Instead, the 
whole tribe was banished, and its goods were 
confiscated. The prophet was thus enabled to 
give material benefits to his followers.  

Death to Jewish Poets:  
Medina now enjoyed a few months of 

comparative quiet, disturbed only by a few 
unimportant marauding expeditions. The 
third year of the Hegira was marked by the 
assassination of a third Jewish poet, Ka'b b. 
al-Ashraf, who by his verses had stirred 
up the Quraish at Mecca against 
Mohammed. The prophet prayed to be 
delivered from him; and there was no lack of 
men eager to execute his wishes. The 
circumstances attending the murder were 
particularly revolting. At about the same time 
a Jewish merchant, Abu Sanina by name, 
was murdered, and the Jews complained to 
Mohammed of such treacherous dealing. A 
new treaty was concluded with them, which, 
however, did not greatly allay their fears. 
Some months after these events (Jan., 625) 
occurred the battle of Uhud, in which the 
Meccans took revenge for their defeat at 
Badr. Seventy-four Moslems were killed in 
the fight; Mohammed himself was badly 
wounded; and the prophet's prestige was 
seriously affected. The Jews were especially 
jubilant, declaring that if he had claimed 
Badr to be a mark of divine favor, Uhud, by 
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the same process of reasoning, must be a 
proof of disfavor. Various answers to these 
doubts and arguments may be found in the 
Koran, sura iii.  

Attacks the Banu al-Nadir:  
Mohammed now needed some opportunity 

to recover his prestige and to make up for the 
disappointment of Uhud. He found it the next 
year in an attack upon the Banu al-Nadir, 
another of the influential Jewish tribes in the 
vicinity of Medina. A pretext was easily 
invented. Mohammed had visited the 
settlement of the tribe to discuss the amount 
of blood-money to be paid for the murder of 
two men by an ally of the Jews, when he 
suddenly left the gathering and went home. 
He is said by some to have declared that the 
angel Gabriel had revealed to him a plot of 
the Banu al-Nadir to kill him as he sat among 
them. The latter were immediately informed 
that they must leave the vicinity. They 
refused to obey; and Mohammed attacked 
their stronghold. After a siege lasting more 
than a fortnight, and after their date-trees had 
been cut down—contrary to Arabian ethics 
of war—the Jewish tribe surrendered and 
was allowed to emigrate with all its 
possessions, on condition of leaving its arms 
behind (Sprenger, "Das Leben des 
Mohammad," iii. 162; "Allg. Zeit. des Jud." 
pp. 58, 92). The rich lands thus left vacant 
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were distributed among the refugees who had 
fled with Mohammed from Mecca and who 
had hitherto been more or less of a burden on 
the hospitality of the people of Medina. The 
prophet was thus able both to satisfy his 
hatred against the Jews and materially to 
strengthen his position.  

Destroys the Banu Quraiza:  
In the fifth year of the Hegira the Banu 

Quraiza, the last Jewish tribe remaining in 
the neighborhood of Medina, were disposed 
of. Again the direct cause for attack was a 
matter of policy. The Quraish of Mecca, 
whose caravans were constantly being 
harassed by the Moslems and by other 
disaffected tribes including the Jews, had 
formed the project of uniting their forces 
against Mohammed. The leader of this 
enterprise was the able and vigorous Abu 
Sufyan of Mecca. The allies encamped 
before Medina and engaged in what is known 
as "the battle of the trenches," so called from 
the manner in which Medina was protected 
from attack. The Moslems succeeded in 
keeping the Banu Quraiza out of the fight by 
making them and the allies mutually 
suspicious, and the allies finally withdrew 
without having accomplished their purpose. 
The Moslems also were disappointed in 
having no plunder, so that Mohammed felt 
called upon to provide a diversion. The allies 
had scarcely departed, the Moslems had not 
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yet laid down their arms, when the prophet 
claimed to have received a communication 
from Gabriel bidding him march 
instantly against the Banu Quraiza. The 
last-named, who had no time to prepare for 
a long siege, retired to their castles, and 
surrendered after two weeks, trusting to 
escape as their kinsmen of the Banu 
Qainuqa' and the Banu al-Nadir had 
done. Their fate was left to the decision of 
Sa'ad b. Mu'adh, who, although of the tribe 
of Aus, the allies ofthe Quraiza, felt bitter 
toward them on account of their supposed 
treachery toward the Moslems. He decided 
that all the men should be killed, the women 
and children sold as slaves, and the property 
divided among the army. The carnage began 
the next morning, and between 600 and 700 
victims were beheaded beside the trenches in 
which they were to be buried. Mohammed 
refers to the siege of Medina and the 
massacre of the Jews in sura xxxiii.  

Attacks Jews of Khaibar:  
There were now no more Jews in the 

vicinity of Medina, but those at Khaibar 
continued to annoy the prophet. Abu al-
Huqaiq of the Banu al-Nadir, who had settled 
at Khaibar, was suspected of inciting the 
Bedouins to plunder the Moslems. 
Accordingly five men of the Banu Khazraj 
were sent secretly and murdered him. Usair, 
who succeeded him as chief of Khaibar, was 



41 

likewise assassinated at Mohammed's 
command. In the sixth year of the Hegira 
Mohammed made a treaty with the 
Quraish, at Hudaibiyah, whither he had 
proceeded with some of his followers with 
the intention of making the pilgrimage to 
Mecca. The Quraish objected to his entering 
the city, and this treaty was made instead. It 
provided for a cessation of hostilities for ten 
years. In the same year Mohammed sent 
embassies to the rulers of the six surrounding 
states inviting them to embrace Islam, but the 
King of Abyssinia was the only one who sent 
a favorable reply. In the next year the 
prophet attacked the Jews of Khaibar in order 
to reward with the rich plunder of that place 
the followers who had accompanied him to 
Hudaibiyah. The Jews were conquered after 
a brave resistance, and their leader, Kinanah, 
was killed. Mohammed married the chief's 
young wife on the battle-field; and a very 
rich booty fell into the hands of the Moslems. 
Some Jews were still left at Khaibar, but 
merely as tillers of the soil, and on condition 
of giving up one-half the produce. They 
remained until Omar banished all Jews from 
the country. The Jews of the Wadi al-Qura, 
of Fadak, and of Taima were still left; but 
they surrendered before the end of the year. 
An attempt on the life of Mohammed was 
made at Khaibar by a Jewish woman named 
Zainab, who, in revenge for the death of her 
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male relatives in battle, put poison in a dish 
prepared by her for the prophet. One of 
Mohammed's followers who par-took of the 
food died almost immediately afterward; but 
the prophet, who had eaten more sparingly, 
escaped. He, however, complained of the 
effects of the poison to the end of his life.  

His Domestic Life:  
During the twenty-five years of his union 

with Khadijah Mohammed had no other 
wife; but scarcely two months had elapsed 
after her death (619) when he married Sauda, 
the widow of Sakran, who, with her husband, 
had become an early convert to Islam and 
who was one of the emigrants to Abyssinia. 
At about the same time Mohammed 
contracted an engagement with 'A'ishah, the 
six-year-old daughter of Abu Bakr, and 
married her shortly after his arrival at 
Medina. 'A'ishah was the only one of his 
wives who had not been previously married; 
and she remained his favorite to the end. 
After his death she exercised great influence 
over the Moslems. In his married life, as well 
as in his religious life, a change seems to 
have come over Mohammed after his 
removal to Medina. In the space of ten years 
he took twelve or thirteen wives and had 
several concubines: even the faithful were 
scandalized, and the prophet had to resort to 
alleged special revelations from God to 
justify his conduct. Such was the case when 
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he wished to marry Zainab, the wife of his 
adopted son Zaid. Two of his wives were 
Jewesses: one was the beautiful Rihanah 
of the Banu Quraiza, whom he married 
immediately after the massacre of her 
husband and other relatives; the other was 
Safya, the wife of Kinanah, whom, as stated 
above, Mohammed married on the battle-
field of Khaibar. None of these wives bore 
him any children. Mohammed built little huts 
for his wives adjoining the mosque at 
Medina, each wife having her own 
apartment. At his death there were nine of 
these apartments, corresponding to the 
number of his wives living at that time. 
Mohammed's daughter Fatimah, by 
Khadijah, married Ali and became the 
mother of Hasan and Husain.  

The last three years of Mohammed's life 
were marked by a steady increase of power. 
In the eighth year of the Hegira (630) he 
entered the city of Mecca as a conqueror, 
showing great forbearance toward his old 
enemies. This event decided his eventual 
supremacy over the whole of Arabia. Other 
conquests extended his authority to the 
Syrian frontier and as far south as Ta'if; and 
in the following years embassies poured in 
from the different parts of the peninsula 
bringing the submission of the various tribes. 
Mohammed's death occurred in the eleventh 
year of the Hegira, after he had been ill with 
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a fever for over a week. He was buried where 
he died, in the apartment of 'A'ishah; and the 
spot is now a place of pilgrimage. 
 
  

        
 
 
 
 
 
 
 

  الرسول عليه السالم ىف املوسوعة اليهودية
ــة  ــضلة"ىف قائم ــشبا " املف ــدى ىف امل ــم  عن ــل اس ــع حيم ك موق

"JewishEncyclopedia.com) " ــة ــوعة اليهوديــ ) املوســ
كنت أرجع إليه بني احلني واآلخر أسـتطلع وجهـة النظـر اليهوديـة فيمـا                

وقبـل أيـام خطـر ىل أن أفـتح       . أكون بصدد البحث فيه من املوضـوعات      
ــادة   ــى م ــوعة عل ــدى  " Mohammed"املوس ــذى ل ــا ال ألرى م

ـ        رمي، فـراعىن أن كاتـب املـادة ينظـر إىل           اليهود ليقولوه عـن نبينـا الك
السرية النبوية من منظارٍ يهودى ضـيقٍ ومتعـصبٍ يقـوم علـى التـدليس               
والكذب ولَى احلقائق والزعم بأن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد                
استفاد ىف تشريعاته من اليهـود حـني هـاجر إىل املدينـة وأصـبح علـى                 

 قبـل وصـوله إىل املدينـة إال         علم مبا فيها بعد أن كـان ال يعـرف عنـها           
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مث إن الكاتـب    . معلومات غامضة مضطربة التقطها مـن هنـا ومـن ههنـا           
قد ركَّز معظم املادة للحديث عن اليهـود ومـا وقـع بينـهم وبينـه عليـه           
السالم بطريقة توحى أنه مل يكن هنـاك تقريبـا شـىء آخـر ذو أمهيـة ىف                  

  ! حياته سواهم
يكـن ىف بدايـة هجرتـه إىل املدينـة     يقول الكاتب مـثالً إن الرسـول مل      

وال أدرى . ينظر إىل اليهود على أـم أصـحاب ديـن خمتلـف عـن دينـه        
أم تـرى األمـر ال يزيـد علـى        . على أى أساس وال بأية أمارة يقول ذلـك        

أن يتوهم اإلنسان الـشىء، أو بـاألحرى يزعمـه زعمـا، فيكـون األمـر                
 ال يرتاحـان ملثـل      كما أراد أن يتوهم أو يـزعم؟ لكـن العلـم واحلقيقـة            

هذه األالعيب وال يعترفان ا حىت لـو سـجلَت ىف موسـوعة عامليـة هلـا                 
هـل يـستطيع   ! موقع على املشباك يزوره القراء مـن كـل أرجـاء الـدنيا            

الكاتب أن يقدم لنا شاهدا أو دليالً واحدا يتيمـا علـى مـا يقـول؟ هـل                  
 علـى أن دينـهم ال       صدر عن الرسول ما يفيد أنه كـان ينظـر إىل اليهـود            

خيتلف ىف شىء عن دينه؟ فلـم جـاء برسـالة جديـدة إذن؟ بـل مل قـال                   
القرآن منذ وقت مبكـر، وقبـل أن يهـاجر الرسـول الكـرمي إىل يثـرب                 
ويصطبح خبلقة اليهود هنـاك، إن رسـالته عامليـة ختاطـب البـشر مجيعـا                

وحـدهم؟ وهـذا    ) أو غـري بـىن إسـرائيل      (وال تقتصر على بىن إسـرائيل       
أمكن أصالً أن يكون، وهو العـرىب، نبيـا لـبىن إسـرائيل؟ لقـد ظهـر           إن  

النىب ىف حميط عرىب هـو مكـة، ومل حيـاول أن يتـصل بـاليهود أو يبحـث             
عنهم، وال أثىن عليهم وال قال القـرآن أى شـىء يفْهـم منـه ولـو مـن                   
بعيد أنه يرى أن دينهم هـو ديـن حممـد وال أفـردهم مبـا مييـزهم عـن                    

عل هلم خـصوصية ىف دعوتـه دون مـن قَـص أخبـارهم مـن                غريهم وجي 
بـالعكس لقـد محـل القـرآن علـيهم ىف الـوحى املكـى               ! األمم السابقة 

ــر    ــاحنة إىل الكف ــل س ــدادهم ىف ك ــودهم وارت ــر جح ــرارا، وذك م
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والعصيان، مما يدل على أن الـدعوة اجلديـدة مل تكـن تـرى فـيهم منـذ                  
  ! من األحناءالبداية صديقًا بلْه مثيال على أى حنو

ــرمي إىل   ــارئ الك ــع الق ــن أن يرج ــن املمك ــام" وم " 146/ األنع
ــراف"و ــراء"و" 171 -139/ األع ــه"و" 8 -4/ اإلس  -83/ ط

على سبيل املثـال حيـث تكلـم القـرآن عـن ظلمهـم وبغـيهم،                " 98
وعبــادم العجــل الــذهىب الــذى كــادوا أن يقتلــوا هــارون بــسببه، 

ا يعبدونـه كأصـنام القـوم    وإحلاحهم على موسـى أن يـصنع هلـم صـنم        
الذين أَتوا عليهم عقب انـشقاق البحـر هلـم وعبـورهم إيـاه، وكـذلك                
عن اإلفـساد الـذى سيفـسدونه ىف األرض مـرتني حـني يعلُـون علـوا                 

فهـل ميكـن أن يفْهـم    . كبريا قبل أن يسلط اهللا عليهم مـن ينـتقم منـهم          
 بدايـة هجرتـه     من هذه اآليات القرآنيـة أنـه عليـه الـسالم مل يكـن ىف              

للمدينة يرى ىف ديانة اليهود شـيئا خمتلفـا عمـا جـاء بـه؟ لـيس ذلـك                   
فقط، بل معروف أنه عليه الـسالم، عنـد مهـاجره للمدينـة، قـد كتـب              
معاهدة بني طوائف سـكاا يتـضح منـها أن اليهـود شـىء، واملـسلمني                

 :وهـذا نـص الكـالم     . شىء آخر، وأن دين هـؤالء غـري ديـن أولئـك           
 بـني املـؤمنني واملـسلمني مـن قـريش           اهللا رسـول    ىبمد الن كتاب من حم  "

ـم أمـة مـن دون       إ .وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق م وجاهـد معهـم         
ـ      إ و .الناس سـوة غـري مظلـومني     واألالنـصر ن لـه    إن من تبعنا من يهود ف

 لقـريش نـه ال جيـري مـشرك مـاالً          إو.  عليهم رٍوال متناص   ا وال   وال نفـس
 مـا دامـوا     املـؤمنني ن اليهـود ينفقـون مـع        إو. حيول دونه على مـؤمن    

 لليهـود دينـهم،     املـؤمنني، مـة مـع     أعـوف   بـىن   ن يهـود    إو. حماربني
 فمـا الـرأى     ."نفـسهم، إال مـن ظلـم وأمث       أمواليهم و : وللمسلمني دينهم 

ىف هذا الكـالم؟ مـن البـين اجللـى أن كاتـب املقـال يهـرف بـاطالً،                 
ىف عقـول القـراء أن الرسـول        إنـه يريـد أن يقـرر        . ويتنفس كذبا ومينا  
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الكرمي كان يتخـبط ىف دعوتـه وال يـدرى مـاذا يفعـل، وأنـه مل يكـن                   
مرسال من ربه، بل اخترع اإلسالم اختراعـا، وأنـه مل يكـن يعـرف شـيئا                 
عن اليهود، بل كانـت املعلومـات تأتيـه مـن جتاربـه الشخـصية ومـا                 
 يسمعه من الناس من حولـه ال مـن الـوحى، شـأنه ىف ذلـك شـأن أى                   

  إنسان آخر ال عالقة له بالسماءـ 
 كذلك يكْـذب الكاتـب حـني يـزعم أن الرسـول واملـسلمني قـد                

شـعائرهم كالـصالة اجلماعيـة ىف أوقـات       استعاروا مـن اليهـود بعـض        
ــام ــات الطع ــة، وحمرم ــصيام، والقبل ــة، وال ــه إن . منتظم ــل قول ولنتأم

ني، وهـو مـا     استعارة هذه الشعائر قد متت مـن قبـل الرسـول واملـسلم            
يفيد أن اإلسالم ليس صناعة حممديـة فحـسب علـى مـا ىف ذلـك مـن                  

. طامة ثقيلة، بل يـدخل معـه ىف الـصناعة واالختـراع املـسلمون أيـضا               
وكأن اإلسالم لعبة يعبث ـا كـل مـن هـب ودب، وال يقتـصر أمرهـا                  

: ولنبـدأ بالـدعوى األوىل اخلاصـة بالـصالة اجلماعيـة          . على يد واحـدة   
سلمون يـؤدون الـصالة مجاعـة منـذ وقـت جِـد مبكـرٍ ىف                لقد كان امل  

" الـروض اُألتـف  "جـاء ىف   :يتضح ذلـك مـن األخبـار التاليـة    . مكة
 أهـل العلـم أن رسـول         بعـض  ذكـر :  إسحاق ابن قال: "للقاضى عياض 

ـ   خـرج  إذا حـضرت الـصالة       كـان  اهللا عليه وسلم     صلىاهللا   إىل ش اب ع
 ومـن  طالـب  أيب أبيـه  مـن  يامـستخف  طالب أيب بن  علي معه   وخرج مكة،

 . فـإذا أمـسيا رجعـا      ، الـصلوات فيهـا    فيصليان قومه   وسائرمجيع أعمامه   
 عليهمـا  عثـر  طالـب    أبـا  مث إن    ، اهللا أن ميكثـا    شـاء فمكثا كذلك إىل ما     

بـن  ا يـا  : اهللا عليـه وسـلم     صـلى  لرسـول اهللا     فقال ،يصليانيوما ومها   
ـ  يأَ: "قـال  تدين بـه؟     أراك ما هذا الدين الذي      ،أخي عاهللا هـذا ديـن   ،م 
 اهللا  صـلى  قـال أو كمـا    ( إبـراهيم    أبينـا  ودين رسله   ودين مالئكته   ودين
ـ  ي أَ ،وأنـت  .العبـاد  إىل اهللا به رسوال     بعثين ،) وسلم عليه عم،  ـ  أحـق م ن 
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النصيحة له   بذلت ودعوت     ـ  ه إىل اهلدى، وأحـق م أجـابين إليـه وأعـانين       ن 
ـ  فقال. قال كما أو،  "عليه  أن أسـتطيع ، إين ال أخـي  أي ابـن  :ب أبـو طال

 واهللا ال خيلـص إليـك بـشيء          ولكـن  ،عليـه  كانوا وما   آبائي دينأفارق  
ـ  ب ي أَ :لعلي قال أنه   وذكروا. بقيتتكرهه ما    نهـذا الـدين الـذي       مـا  ،ي 

ه مبـا جـاء   تقْ بـاهللا وبرسـول اهللا وصـد    آمنـت  ،أبت يا   :فقال عليه؟   أنت
ـ  أَ : لـه  قـال  أنـه    فزعموا.  معه هللا واتبعته   يتوصلّبه   ـ  م ا إنـه مل يدك إال ع

 وكـان :  إسـحاق  ابـن  قـال : "وىف سـرية ابـن هـشام      . "إىل خري فالزمه  
ــول اهللا  ــلىأصــحاب رس ــلم إذا ص ــه وس ــ اهللا علي لَّصــوا يف او  ذهب

الش عاب فاستفَخم من قـومهم    وا بصال. فبـ ي يف وقـاص    أيب بـن    سـعد  ان 
ـ    صـلى  رسـول اهللا   أصـحاب نفر مـن     اهللا عليـه وسـلم يف شمـن  بٍع 

فنـاكروهم  ونيـصلّ  عليهم نفر مـن املـشركني وهـم          ظهر إذ   مكةعاب  ش 
 وقـاص   أيب بـن    سـعد  فـضرب  .وعابوا عليهم ما يصنعون حىت قـاتلوهم      

ـ  رجال من املشركني بلَ    يومئذ ي بعـري    ح أُ دم أول فكـان  ،هفـشجيف  يـق رِه 
  . "اإلسالم

معـة قبـل أن يـصل الـنىب عليـه      بل إن املسلمني قـد أدوا شـعرية اجل        
وننقـل هنـا مـا      . السالم إىل املدينة ويرى وجه اليهـود أو حـىت قَفَـاهم           

 حممـد حـدثين   :  إسـحاق  ابـن  قـال : "البن اجلـوزى  " زاد امليعاد "جاء ىف   
 الـرمحن بـن     عبـد  حـدثين    :قـال  أبيه عن حنيف بن سهل بن     أمامة أيببن  

ـ  حني أيب قائد كنت :قال بن مالك  كعب  بـه   فـإذا خرجـت  ،ه بـصر فكُ
 .زرارة بــن أســعد أمامــة أليب اســتغفر ــاإىل اجلمعــة فــسمع األذان 

ـ عإن هـذا لَ   :  فقلـت  ، على ذلك  احين فمكث جأال أسـأله عـن هـذا       ز . 
فلمـا مسـع األذان للجمعـة اسـتغفر لـه           ،   أخرج كنتفخرجت به كما    

  مسعـت  كلمـا  زرارة بـن    ألسـعد  اسـتغفارك   أرأيـت  ،أبتـاه يا  : فقلت
ـ  مـن    أول أسـعد  كان ،ين أي ب  :قالان يوم اجلمعة؟    األذ باملدينـة   بنـا  عمج
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حـرة   مـن  النبيـت  هـزم  اهللا عليـه وسـلم يف        صلىمقدم رسول اهللا    قبل  
 فكـم كنـتم يومئـذ؟    :قلـت . اخلـضمات نقيع :  لهيقال نقيع يفبين بياضة   

 ذكـر مساعـه     إذا : بـن إسـحاق    وحممـد  البيهقي قال. رجال أربعون   :قال
 حـديث حـسن     وهـذا  ، ثقـة اسـتقام اإلسـناد      الراوي وكان راويالمن  

مث قـدم رسـول   .  مبـدأ اجلمعـة  كـان وهذا  : قلت. انتهى. صحيح اإلسناد 
 عمـرو بـن عـوف       بـين  يفبقبـاء    فأقـام  املدينة اهللا عليه وسلم     صلى اهللا
 االثـنني ويـوم الثالثـاء ويـوم األربعـاء ويـوم             يوم إسحاق ابن الهق كما

 فأدركتـه اجلمعـة يف      ، يـوم اجلمعـة    خـرج  مث   .مسجدهم وأسس   ،اخلميس
 وكانـت  ،الـوادي  يف املـسجد الـذي يف بطـن          فصالها بن عوف    سامل بين
 ابـن  قـال .  قبـل تأسـيس مـسجده      وذلـك باملدينـة،    صالها مجعة   أول

ـ  خطبة   أول وكانت: إسحاق  اهللا عليـه وسـلم      صـلى  رسـول اهللا     هاخطب
 أن نقـول علـى      بـاهللا ونعـوذ    ( سلمة بن عبـد الـرمحن      أيبفيما بلغين عن    

 هـو   مبـا أنه قام فيهم خطيبا فحمـد اهللا وأثـىن عليـه            ) رسول اهللا ما مل يقل    
ـ لَعت .موا ألنفـسكم   فقـد  ، بعـد أيهـا النـاس      أمـا : "قالأهله مث    مواهللا  ن 
أحدكم ليصعقن ،  مث لي دعربـه  لـه  مث ليقـولن     ،راع غنمـه لـيس هلـا        ن ، 

 غـك فبلَّ رسـويل  أمل يأتـك     :وليس له ترمجان وال حاجـب حيجبـه دونـه         
وآتيت   ـ  ؟ عليـك ك ماال وأفـضلت ـ ني فلَ؟ لنفـسك تمد فمـا قَ  ميينـا  نَّرظُ

ـ ني مث لَ  ، شيئا يرىومشاال فال     فمـن   . قدامـه فـال يـرى غـري جهـنم          نَّرظُ
 ومـن مل    ، مـن متـرة فليفعـل      قبـش ن النار ولـو     استطاع أن يقي وجهه م    

ـ ت ـا  فـإن  ،طيبةجيد فبكلمة   جسـبعمائة  بعـشر أمثاهلـا إىل   احلـسنة  ىز 
ضمث :  إسـحاق  ابـن  قـال ". وبركاتـه  اهللا   ورمحـة  والسالم علـيكم     .فع

 احلمـد   إن: "فقـال  أخـرى  مـرة  اهللا عليه وسـلم      صلى رسول اهللا    خطب
 مـن   .من شـرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا         باهللا   نعوذ . وأستعينه أمحدههللا  

   يهده اهللا فال مله لَّض ، ومن ي ضأن ال إلـه إال  وأشـهد  . هـادي لـه  فـال  لْل 
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 مـن  أفلـح  قـد    . احلـديث كتـاب اهللا     أحسن إن   . له شريك الاهللا وحده   
سـواه  يف اإلسالم بعد الكفـر فاختـاره علـى مـا             وأدخلهنه اهللا يف قلبه     زي 

ـ حأَ .سن احلـديث وأبلغـه     إنه أح  .من أحاديث الناس   ـ أَ مـا    واب حاهللا ب . 
ـ   ، اهللا من كل قلوبكم    وابحأَ ـ وذوا كـالم اهللا      وال متلُّ ـ  وال ت  ،رهكْ  عنـه   سقْ

تـه  ري اهللا خ  مسـاه  قـد    . كل ما خيلق اهللا خيتـار ويـصطفي        ن فإنه م  ،قلوبكم
 مـا مـن احلـديث ومـن كـل          من األعمال ومصطفاه من العباد والـصاحلَ      

 ، فاعبـدوا اهللا وال تـشركوا بـه شـيئا          .من احلـالل واحلـرام     الناس   أويت
 واوحتـاب  ، واصـدقوا اهللا صـاحل مـا تقولـون بـأفواهكم         ،هاتقَ ت حق واتقوه

ـ ن إن اهللا يغـضب أن ي      .بروح اهللا بيـنكم     والـسالم علـيكم     ،ث عهـده  كَ
  ". وبركاته اهللا ورمحة

              ـؤدى يـوم  وال ينبغى أن ننـسى أن الـصالة األسـبوعية عنـدنا إمنـا ت
ــود    ــرمي أن اليه ــول الك ــن الرس ــه ورد ع ــسبت، وأن ــة ال ال اجلمع

فاختـار األولـون الـسبت، واآلخـرون        : والنصارى قد ضـيعوا اجلمعـة     
 عثمـان  عـن  الـدارقطين روى : "األحد حـسبما ورد ىف  احلـديث التـاىل     

 نـا   :قـال  البـاهلي    غالـب  بن حممد بـن      أمحد نا   :قال بن السماك    أمحدبن  
 حـدثين  :قـال  بـن عبـد    املغـرية  نـا    :قال املدين زيد   أبوهللا  حممد بن عبد ا   

ن ذ أَ :قـال  عبـاس    ابـن   اهللا عـن   عبـد  بن   اهللا عبيد عن الزهريمالك عن   
 ومل يـستطع رسـول      ، اهللا عليه وسلم باجلمعـة قبـل أن يهـاجر          صلىالنيب  
ـ       اهللا صلىاهللا   فكتـب إىل    ،ع مبكـة وال يبـدي هلـم        عليه وسـلم  أن جيم 

ـ جما بعد فانظر اليوم الـذي ت      أ:  بن عمري  مصعب اليهـود ر فيـه    ه  بـالزورب 
لسالنـهار عـن شـطره عنـد         مـال  فـإذا    ،وأبناءكم نساءكمتهم فامجعوا   ب 

ـ ج مـن    لُ فـأو  :قـال  . إىل اهللا بـركعتني    بوافتقرالزوال من يوم اجلمعة      عم 
 ،املدينـة  اهللا عليـه وسـلم       صـلى  اهللا حىت قدم رسـول      ، بن عمري  مصعب
ىف ضـوء هـذا ينبغـى أن        و ".ذلـك  وأظهـر عند الزوال من الظهر     ع  فجم
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 اليهــود هتأضــلَّ" :للمــسلمني عــن يــوم اجلمعــة قــول الــنىبنفهــم 
وكــذلك مــن املعــروف أن الــنىب مل ".  وهــداكم اهللا إليــهوالنــصارى،

هـو أداة نـداء     ) أو نـاقوس النـصارى    (يستحب أن يكون بـوق اليهـود        
مـسترحيا لالجتـاه إىل بيـت املقـدس بعـد           بل إنه مل يكن     . املسلمني للصالة 

مهاجره إىل املدينة وظل يبتـهل إىل اهللا أن يـأذن لـه ىف التوجـه إىل البيـت       
احلرام حـىت أنـزل سـبحانه وتعـاىل عليـه اآليـات الـىت تعطيـه اإلذن                 

  . بذلك
ولتوضيح هذه النقطة ال بـد أن نعـرف أنـه عليـه الـسالم كـان إذا                  

عبة مولِّيـا وجهـه حنـو الـشمال، فتكـون           صلَّى وهو مبكة يقوم جنوب الك     
قبلته الكعبة وبيـت املقـدس مجيعـا، مث ملـا هـاجر مل يعـد مـن املمكـن            
استقبال القبلـتني مجيعـا معـا، إذ مل يعـد موجـودا ىف الـشمال اآلن إال                  

وكان عليـه الـسالم يريـد أن تكـون قبلتـه إىل الكعبـة ال           . بيت املقدس 
ومل تكـن  . ىف نفـس القبلـة مـع اليهـود    إىل بيت املقدس حىت ال يـشترك      

األمور قد ساءت بعد بـني الفـريقني حـىت يقـال، كمـا يـزعم بعـض                  
املستشرقني كذبا، إنه عليه الـسالم قـد جاملـهم ىف البدايـة بالـصالة إىل                
قبلتهم كى يكسبهم ىف دينه، مث ملا عجز عـن أن جيعلـهم مـن أتباعـه قـام             

ذلـك أن القبلَـة قـد حولَـت         ! لة معـىن  بتغيري القبلة بعد أن مل يعد للمجام      
قبل غزوة بدر، أى قبل وقـوع أى مـن املـصادمات أو حـىت اخلالفـات                 
األولية بني اليهـود واملـسلمني، فـال معـىن إذن ملثـل هـذه التفـسريات               
السخيفة املتنطعة الىت يراد من ورائها اإليهـام بـأن اإلسـالم مـا هـو إال                 

 ! وال وشــيجة تــصله بالــسماءتعــبري عــن مواقــف الرســول وآرائــه،
فحقيقة األمر إذن أن مسألة القبلَة قـد جـرت علـى خـالف مـا ادعـى                  
الكاتب، إذ كان املـسلمون قبـل اهلجـرة يـصلّون إىل الـشمال مـيممني              

، مث ملـا    )وحيـال الكعبـة ىف نفـس الوقـت        (وجوههم حيال بيت املقدس     
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ـ             ود، لكنـه مل يتحـول      هاجر الرسول مل يـرتح إىل الـصالة إىل قبلـة اليه
عنها رغم  هذا إال بعد أن استجابت الـسماء ونـزل الـوحى بـاإلذن لـه                  

  ! بذلك
البـن  " الـدرر ىف اختـصار املَغـازِى والـسير        "وإىل القارئ ما جـاء ىف       

ـ : "عبد الرب عن هذا املوضـوع      فَرِوص ت القلـة عـن بيـت املقـدس إىل         ب
 وقيـل سـبعة عـشر       ، شـهرا  الكعبة يف السنة الثانية على رأس ستة عـشر        

 وذلـك قبـل     ،م رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم املدينـة          دقْ من م  ،شهرا
وفــوق هــذا فـصالة اجلماعــة ىف اإلســالم ال حتتــاج   ".بـدر بــشهرين 

لكهنوت كما هو احلال ىف اليهوديـة، الـىت توجـب أن يـرأس طقوسـها                
ـ                ل كاهن من ساللة هارون عليه السالم حـسبما يـنص العهـد القـدمي، ب

وفـضال عـن ذلـك فمفـردات        . يصح أن يؤمها أى فرد مـن املـسلمني        
الصالة ىف اإلسالم مـن أفعـال وأقـوال ختتلـف متـام االخـتالف عـن                 

وهـذا كلـه ممـا يؤكـد أن  اإلسـالم حـريص              . مثيالا ىف صالة اليهود   
على متايز املسلمني عن اليهود وغري اليهـود، فكيـف يـزعم زاعـم أنـه،                

ـ     د اســتعار مـن اليهـود شـعائر العبــادات    صـلى اهللا عليـه وسـلم، ق
  اإلسالمية؟

مث هل يعقَل، لو كان اإلسالم قد اسـتعار مـن اليهـود شـعرية الـصالة                 
اجلماعية، أن يسخر هؤالء اليهـود أنفـسهم مـن تلـك الـشعرية نفـسها             

وإذا : "فيتخذوها هزوا ولَعبـا كلمـا مسعـوا النـداء إليهـا؟ قـال تعـاىل               
" ذلـك بـأم قـوم ال يعقلـون        . ذوها هـزوا ولَعبـا    ناديتم إىل الصالة اخت   

وأدهى من ذلـك  وأمـر أن يلجـأوا إىل أسـاليب التـآمر               ). 58/ املائدة(
اخلبيث ىف حرم لدين حممد، ولـيس هـذا أسـلوب الواثـق مـن نفـسه                 
جتاه من  يستمدون منـه شـعائرهم ويقتـدون بـه، بـل أسـلوب احلاقـد         

 اجلـواهر األصـيلة النفيـسة، وامللتـوى       الذى يؤرقه ما ىف يد اآلخرين مـن       
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وىف فـضح هـذه     . الذى ال يعرف املواجهـة الـصرحية واحتـرام الـنفس          
وقـد  . آمنـا : وإذا جـاؤوكم قـالو    : "األساليب ارمة يقول هللا عز وجـل      

" واهللا أعلـم مبـا كـانوا يكتمـون        . دخلوا بالكفر، وهم قد خرجـوا بـه       
ـ     ). 61/ املائدة( و كـانوا يـرون أن املـسلمني        فلماذا ينافقون املـسلمني ل

يستعريون منهم عبادام وأساليب تنظيمهـا؟ بـل لقـد كـانوا يتواصـون              
بالتظـاهر بالـدخول ىف ديـن أولئــك املـسلمني أنفـسهم أول النــهار مث      
إعالن اخلروج منه آخـر اليـوم بغيـةَ تـشكيكهم ىف دينـهم، إذ كـانوا                 

م ويتومهـون   يتصورون أن الـصحابة سـوف يرتـابون عندئـذ ىف اإلسـال            
أن به عيوبا فاتتهم وتنبه اليهـود هلـا فدفعتـهم إىل تركـه بعـدما خـربوه                  

آمنـوا  : وقالـت طائفـةٌ مـن أهـل الكتـاب         : "عن قرب؟ قال جل جالله    
بالذى أُنزِل على الـذين آمنـوا وجـه النـهار واكفـروا آخـره لعلـهم                 

ــون ــران" (يرجع ــذا. ال، ال). 72/ آل عم ــون ه ــن أن يك ــو ال ميك  ه
أسلوب املطمئن إىل نفـسه الواثـق مبـا ىف يـده الـذى يـرى اآلخـرين                  

بـل إـم هـم أنفـسهم قـد الحظـوا        ! ينقلون عنه عبادام وصور أدائها    
مع الغيظ املر الـشديد أن الرسـول عليـه الـسالم ال يتـرك شـيئا ممـا                   

 عـن يفعلونه إال خالفهم فيه، فمـا معـىن هـذه االفتـراءات الرخيـصة؟               
 إذا حاضـت فـيهم املـرأة       اليهـود كانـت   ": ضي اهللا عنه    أنس بن مالك ر   

          اهللا  رسـولَ  الـنيب    مل يؤاكلوها ومل جيامعوها يف البيـوت، فـسأل أصـحاب 
 ، هـو أَذًى ْ: قُـل ِ.ويـسأَلُونك عـن الْمحـيض   ": عن ذلـك، فـأنزل اهللا     

كـل  اصـنعوا   : "، فقـال    )222/ البقـرة ( ِ" النساَء في الْمحـيض    فَاعتزِلُوا
مـا يريـد هـذا الرجـل أن         :  فقـالوا  ، فبلغ ذلك اليهود   " النكاح إالشيء  

   .رواه مسلم يف صحيحه. "نا فيه خالفَإاليدع من أمرنا شيئًا 
وباملناسبة فقد ترجم بالشري املستـشرق الفرنـسى اآليـةَ األخـريةَ علـى           

علـى  آمنـوا بالـذى أُنـزِل    : وقالت طائفةٌ من أهل الكتـاب    : "النحو التاىل 
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، "الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخـره لعلـهم يرجعـون عـن ضـالهلم              
مــضيفا إىل الــنص القــرآىن الكــرمي هــذه الكلمــات الــثالث الدنيئــة 

، الـىت يريـد أن يقـول    "عـن ضـالهلم  : de leur erreur: "الـسامة 
من خالهلا إن اليهـود كـانوا يعتقـدون ىف ضـمائرهم أن املـسلمني علـى         

: انظـر كتـاىب   (انوا يعملون على هدايتـهم مـن ضـالهلم          ضالل، وإم ك  
ــرآن" ــشرقون والق ــشرقني  -املست ــن املست ــر م ــات نف ــة لترمج  دراس

 -هـــ1423/ دار القــاهرة/ 2ط"/ الفرنــسيني للقــرآن وآرائهــم فيــه
لكن هذا ال ميكن أن يكـون، فالـذى يعتقـد أنـه علـى               ). 59/ م2003

ملثـل هـذه األسـاليب    حق ويريد أن يهدى اآلخرين من ضـالهلم ال يلجـأ       
مث ! التآمرية الوضيعة، وخباصـة ىف جمـال الـضمائر واإلصـالح واألديـان            

ما الذى كان اليهـود يبغونـه مـن وراء هـذا؟ أكـانوا يريـدون هدايـة                  
املسلمني إىل اليهوديـة؟ أبـدا، ألن اليهـود ال يـدعون أحـدا إىل دينـهم                 

ـ                 م يـراعيهم   كما هو معروف، إذ يزعمـون أن اهللا هـو إهلهـم اخلـاص
أم كـانوا يقـصدون أن الوثنيـة اجلاهليـة أفـضل مـن              ! من دون العاملني  

: أى الـدينني أفـضل    : دين التوحيد كما قالوا للمـشركني حـني سـألوهم         
الـذين يـزعم بالشـري    (اإلسالم أم الوثنية؟ فما كـان جـواب الـضالليني      

العريق ىف الضاللة مثلـهم أـم كـانوا يريـدون هدايـة املـسلمني مـن                 
أمل تـر   : "إال أن قالوا إن دين الـشرك خـري مـن ديـن التوحيـد              ) الهلمض

إىل الـذين أُوتـوا نـصيبا مـن الكتـاب يؤمنـون باجلبـت والطـاغوت،         
أولئـك  * هؤالء أَهدى مـن الـذين آمنـوا سـبيال؟        : ويقولون للذين كفروا  

 -51/ النـساء " (الذين لعنهم اهللا، ومن يلعـن اُهللا فلـن جتـد لـه نـصريا              
م بكل تأكيد هذا ما كانوا يريدونـه، فهـل أمثـال هـؤالء ميكـن              ؟ نع )52

أن يدور ىف عقولهم النجسة العمـلُ علـى هدايـة أحـد مـن ضـالله؟ إن           
هذا التفسري ال ميكن أن يـدور ىف ذهـن أى شـخص حيتـرم احلقيقـة وال                  
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وهـذا يـدل علـى أن املـؤامرة علـى           . يعرف اخلبث وال التواء الـضمري     
 ىف طريقهـا علـى أشـدها ال تعـرف اهلـدوء وال       اإلسالم ال تزال ماضـية    

وباملناسبة أيـضا فبالشـري هـذا كـان         ! التوقف وال التراجع إىل احلق املبني     
كـان  ) كمـا نعـرف  (من أصدقاء طـه حـسني املقـربني، وطـه حـسني          

يتعاون مع اليهود ثقافيا وأكادمييا ويعـاوم علـى اخلـروج مـن مـصر إىل              
هيوىن علـى مـسرى الـنىب الكـرمي قبـل           فلسطني أيام الصراع العرىب الص    

ــسم جولتــه األوىل بــامتالخ األمــم املتحــدة والقــوى الكــربى  حأن ت
ارمة لتلك األرض املباركـة مـن أيـدى العـرب واملـسلمني وإعطائهـا               
لليهود، كما كان يزعم أن القرآن يعمـل علـى التقـرب منـهم ويـستعني                

      يـا ىف كتابنـا      باألساطري اخلرافية هلذا الغرض حـسبما بمعركـة الـشعر    "ن
، وكـذلك ىف عـدد مـن الدراسـات          "اجلاهلى بني الرافعى وطـه حـسني      

فـاألمر، كمـا يـشاهد القـارئ،        . الىت نشرت ىف بعض املواقع املـشباكية      
كل إناء منـها يوصـل إىل كـل إنـاء آخـر،             : مثل شبكة األواىن املستطرقة   

 نوعيتـه وىف كـل   ويساويه ىف مـدى ارتفـاع الـسائل الـذى حيويـه وىف          
  !خصيصة أخرى من خصائصه

أما بالنسبة ملا قاله كاتـب املوسـوعة عـن اسـتعارة الرسـول املزعومـة        
ـ                  لشعرية الصوم مـن اليهـود فـإىن أحيـل القـارئ  إىل مـا كتبت ه ذات 

ــادة   ــوعة ىف م ــت "Fasting and Fast-Days"املوس ، إذ قال
أى أن . الهإن الــصوم موجــود ىف كــل األديــان رغــم اخــتالف أشــك

اليهودية ليست وحدها الـىت تعـرف الـصوم، حـىت إذا شـرعه اإلسـالم           
يقـول القـرآن ىف هـذا       . كان ذلك بالضرورة متابعـةً لليهوديـة بالـذات        

يا أيها الذين آمنوا، كُتـب علـيكم الـصيام كمـا كُتـب علـى               : "الصدد
ونـضيف إىل هـذا أن     ). 183/ البقـرة " (الذين من قبلكم لعلكـم تتقـون      

املسلمني كانوا يصومون، مثل العـرب، يـوم عاشـوراء ىف مكـة قبـل أن                
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وهـذا يتعـارض مـع مـا قالـه          . يهاجروا إىل يثرب ويلتقوا باليهود هنـاك      
كاتب املادة من أن الرسول حينما هـاجر ووجـد اليهـود يـصومون يـوم                

صحيح أنـه وجـدهم يـصومونه كمـا جـاء ىف           . عاشوراء صامه تقليدا هلم   
نه كان يصومه هـو واملـسلمون قبـل اهلجـرة كـسائر             بعض الروايات، لك  

كل مـا هنالـك أنـه سـأل عـن الـسبب الـذى               . العرب كما قلنا لتونا   
يصومه من أجله اليهود، فلمـا أُخبِـر أـم يـصومونه ابتـهاجا بـانفالق                
البحر ملوسى وجناته هو وقومـه مـن مطـاردة فرعـون رد بـأن املـسلمني                 

لـنىب الكـرمي وحـصول املعجـزة        أجدر بصيامه ابتـهاجا بنجـاة ذلـك ا        
وال بـد أن نعـرف أن يـوم         . اإلهلية على يديه بوصفه أخا لـه ىف الرسـالة         

فهـو عنـدنا العاشـر مـن       : عاشوراء عند املسلمني خيتلف عنه عند اليهـود       
احملرم، وهو شهر قمرى، علـى حـني أنـه عنـدهم يقـع يـوم الكفـارة،                  

 تـسرى، فهمـا   الذى يتبع التوقيت العـربى، إذ هـو العاشـر مـن شـهر       
واملالحـظ أن كاتـب املـادة اخلاصـة         . توقيتان خمتلفان متاما كمـا نـرى      

قـد أمهـل مـا قالـه صـاحب مـادة            " املوسـوعة اليهوديـة   "بالصيام ىف   
"Muhammed " ــصيام ىف اإلســالم ملــدة شــهر ــداد ال مــن أن امت

كامل مأخوذ من النصارى، إذ نراه بدال مـن ذلـك يقـول بـأن الرسـول                 
وهـو، كمـا تـرى، تنـاقض        . مضان من اليهودية أيـضا    قد استعار صوم ر   

فج، عالوة على أن مدة أى نـوع مـن الـصوم عنـد النـصارى ليـست                  
شهرا كما هو معروف، كمـا أن توقيـت الـصيام عنـدهم خيتلـف عـن                 

  !توقيتنا
ليس ذلك فحسب، فصيام اليهـود ينحـصر ىف االمتنـاع عـن األكـل               

املوسـوعة املـذكورة، بـل      ىف  " الـصيام "والشرب كما يقول واضع مـادة       
إن بعض األصوام عندهم جيوز فيهـا األكـل والـشرب أيـضا مـا عـدا                 
اللحم واخلمر حسبما جاء ىف املادة الـىت حنـن بـصددها، أمـا ىف اإلسـالم           
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فيمتنع الصائم عن األكـل والـشرب، وكـذلك النكـاح أيـضا، عـالوة               
 ال  على ما لفت إليه الرسول الكـرمي مـن أن الـصيام عـن هـذه الثالثـة                 

يكفى، إذ ال بد أن يـصوم املـسلم معهـا عـن الغيبـة والنميمـة وقـول                   
أى أن الـصيام ىف اإلسـالم لـيس صـياما بـدنيا             . إخل ...الزور والعمل به  

كـذلك فالـصيام الفـرض عنـد اليهـود متعـدد            . فقط بل أخالقى أيضا   
وال نـنس   . وموزع على مدار العام، أمـا ىف اإلسـالم فلـيس إال رمـضان             

كمـا أـم    . ومنا جيرى على التوقيـت القمـرى، خبـالف صـيامهم          أن ص 
يبدأون الصيام من شروق الشمس، وينتـهون منـه حـني تبـدو أول جنـوم              

ولـيس مـن الـشروق كمـا كتـب          (أما ىف ديننا فنصوم من الفجر       . املساء
فكيـف يقـال بعـد هـذا كلـه إن          . ، ونفْطر مـع الغـروب     )واضع املادة 

ـ      صوم مـن اليهـود؟ ومـع ذلـك فينبغـى أن            الرسول قد استعار شعرية ال
نقول كلمة سريعة عن الـصوم عنـد النـصارى كـى يتـبني احلـق مـن                  

ىف " Fasting"كمـا جـاء ىف مـادة        ( الباطل ىف هـذه النقطـة، فهـم         
"thefreedictionary.com] " ــر  The"، و]Farlexحتريــ

New Advent Catholic Encyclopedia (" ــصومون يـ
ـ       ذهب ملـذهب، ومـن بلـد لبلـد، عـالوة        أصواما متعددة ختتلف مـن م

على أن الصيام عندهم متعدد وموزع علـى فـصول الـسنة أيـضا خبالفـه                
أمـا عـن كيفيـة الـصوم فالكاثوليـك يكتفـون ىف             . ىف دين سيد الرسل   

صيامهم بوجبـة واحـدة خاليـة مـن اللحـوم ومـا إليهـا يتناولوـا ىف              
ـ            نِ خفيفـتني ىف    منتصف النهار، وقد يتنـاولون إىل جانبـها وجبـتني أُخيير

أول اليوم وآخـره، أمـا األرثـوذكس فيمتنعـون عـن مجيـع األطعمـة                
احليوانية وزيـت الزيتـون، ورمبـا بـاقى الزيـوت األخـرى أيـضا، إىل                

وىف الربوتـستانتية نـراهم خيتلفـون مـا بـني           . جانب اخلمر والكحوليات  
 .االعتقاد ىف أمهية الـصوم أو عـدم أمهيتـه ىف احلـصول علـى اخلـالص                
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لكن النصارى على تباين مذاهبهم ال ميتنعـون عـن اجلمـاع كمـا نفعـل                
وهو ما يبني بكل جـالء أن صـيامنا خيتلـف اختالفـا شـديدا عـن                 . حنن

  . صيام أهل الصليب أيضا
وتبقى دعـوى الكاتـب بـأن القـرآن مل يـأت ىف جمـال التـشريعات                 
الطعامية بشىء خيـالف مـا ىف شـريعة اليهـود، وهـذه دعـوى يكـذّا                 

لواقع الذى يفقأ عيون املدلّسني، فقارئ القـرآن يعلـم متـام العلـم أنـه مل           ا
تة والدم وحلـم اخلرتيـر ومـا أُهـلّ لغـري اهللا بـه         ياملَ"حيرم من األطعمة إال     

واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة ومـا أكـل الـسبع إال مـا ذكَّيـتم               
تنـاول مـن ذلـك      ، مـع الـسماح للمـضطر أن ي        "وما ذُبِح على النصب   

وكـان سـبحانه قـد حـرم        ). 3/ املائـدة (على قدر الضرورة ال يعدوها      
كُـلّ ذى ظُفُـر، ومـن البقـر والغـنم حرمنـا        "على اليهود جزاَء بغـيهم      

عليهم شـحومهما إال مـا محلـت ظهورمهـا أو احلوايـا أو مـا اخـتلط                  
وقـد اعتـرض يهـود املدينـة علـى إباحـة            ). 146/ األنعـام " (بعظم

: م لبعض األطعمة الىت حيرموـا هـم، فـرد القـرآن علـيهم قـائال          اإلسال
كُلُّ الطعام كان حال لبىن إسـرائيل إال مـا حـرم إسـرائيل علـى نفـسه                "

فـأْتوا بـالتوراة فاتلُوهـا إن كنـتم         : قـل . من قبـل أن تنـزل التـوراة       
فمن افترى علـى اهللا الكـذب مـن بعـد ذلـك فأولئـك هـم                 * صادقني

ــأكلون مــثال ). 94 -93/ آل عمــران ("الظــاملون ذلــك أــم ال ي
ــانف   ــدمي الزع ــوان البحــر ع ــوبر وال حي ــب وال ال اجلمــل وال األرن

، أمــا املــسلمون فلــيس علــيهم ىف )11، 7/ 14/ تثنيــة(والفلــوس 
كـذلك فاإلسـالم يـشدد ىف حتـرمي اخلمـر تـشديدا             . أكلها من حـرج   

ـ             ذى ال تـساهل فيـه وال       مطلقا حىت لَيـضرب ـا املثـل ىف التحـرمي ال
. خمرج منه، على عكس ما هـو األمـر ىف اليهوديـة، وكـذلك النـصرانية               

فكيف بعد هذا كلـه يـزعم الكاتـب أن ديـن حممـد مل يـأت ىف جمـال                    
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األطعمة إال مبا لدى اليهود؟ وبعـد فإنـه ال يـضري اإلسـالم ىف شـىء أن                  
ر واحـد،   تتشابه بعض شرائعه مع شـرائع التـوراة أو اإلجنيـل ألن املـصد             

وهو وحى الـسماء، إال أن القـول بـأن الرسـول الكـرمي قـد اسـتمد                  
تشريعاته اسـتمدادا مـن اليهـود أو النـصارى أنفـسهم ال عـن طريـق                 
الوحى هو شىء خمتلف عما حنن بـسبيله هنـا كمـا ال خيفـى علـى كـل                   

  .  من له عينان لإلبصار، وأذنان للسمع، وقلب للتفقه واالعتبار
أن اإلسالم، منذ بدايـة أمـره حـىت الفتـرة املكيـة         ويزعم الكاتب أيضا    

ــصرانية، وأن   ــة والن ــأخرة، مل يكــن خيتلــف ىف شــىء عــن اليهودي املت
الرسول مل يكـن يوجـه دعوتـه إال إىل مـشركى العـرب، وأن اشـتراط                 
اإلميــان بنبوتــه عليــه الــسالم مل يطْــرح علــى بــساط االعتقــاد إال ىف 

سـاء القواعـد الالهوتيـة، بـل الـدعوة          املدينة، إذ مل تكن مهمته آنئـذ إر       
إىل القيم اخللقية ليس إال، مع النص على أن مـا جـاء بـه حينـذاك لـيس                 

ولـست أدرى مـاذا ميكـن أن يقـال          ". أهـل الكتـاب   "شيئا غري ما عند     
ملثل هذا الكائن الذى يبدو وكأنـه قـد فقـد عقلـه، وإن كـان ىف واقـع               

طيطـه وخبثـه، خلُـق الـصدق     األمر مل يفقده، بل فَقَد، ومبـلء وعيـه وخت       
واحترام حقائق التاريخ ومراعـاة نـصوص الـدين الـذى يتحـدث عنـه،           

  !وكأنه يتحدث عن دينٍ ضاعت كتبه ىف مراحل ما قبل التاريخ
إن القرآن املكى يفيض بالنصوص الـىت تتحـدث عـن رسـالة حممـد،               
وتضعه مع الرسـل واألنبيـاء الـسابقني ىف نفـس الـسياق، وتقـيس مـا          

من قومه على ما كان نظراؤه مـن أنبيـاء األمـم األخـرى يلْقَونـه،                يلقاه  
وأن اهللا هـو رب الـسماوات واألرضــني وخـالق الكــون كلـه ومــدبر     
أمره، وهـو الـرازق املـنعم، والـرمحن الـرحيم، والـشديد العقـاب ذو                
الطَّول، وأن القرآن هو وحى السماء، نـزل بـه الـروح األمـني جربيـل                

املنـذرين، وأن اهللا قـد تكفـل حبفظـه، وأن هنـاك             على قلبه ليكون مـن      
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بعثا وحشرا وحسابا وثوابا وعقابـا، وأن مـن جيحـد بـذلك فهـو مـن                 
أليـست هـذه كلـها      . أهل اجلحيم حيث العذاب الدائم الـذى ال يطـاق         

أمورا اعتقادية؟ بطبيعة احلال كانـت هنـاك توجيهـات أخالقيـة ودعـوة              
أيـضا مـسائل اعتقاديـة      إىل اإلصالح االجتماعى، لكـن كانـت هنـاك          

بـاهللا والرسـل واملالئكـة والـشياطني واجلنـة والنـار،            ) كما قلت (تتعلق  
فبأى حـق يكْـذب الكاتـب الـصفيق ويـدعى أن اإلسـالم ىف املرحلـة               
املكية مل يكن سوى جمموعة مـن التوجيهـات اخللقيـة ال أكثـر وال أقـل،                 

 حينـذاك؟ إن هـذا      وأن اإلميان بنبوة حممد مل يكن جزءا مـن هـذا الـدين            
ومـا هكـذا تكـون حـروب الرجـال          ! عبثٌ دونه عبثُ األطفال السفهاء    

ولكن مىت كـان أمثـال الكاتـب يعرفـون معـىن للرجولـة أو           ! خلصومهم
الشرف ىف خصومام مع اإلسـالم؟ إننـا هنـا إزاء نـسخة أخـرى مـن                 
يهود املدينـة، الـذين مل يكـن هلـم قَـطّ موقـف رجـوىلٌّ رغـم كـل                    

املؤامرات الىت برعوا فيهـا، والـىت كانـت تقـع مـع هـذا               اجلعجعات و 
على رؤوسـهم ىف كـل مـرة وقـوع الـصواعق املـدمرة، حـىت انتـهى           
أمرهم مع سيدنا رسول اهللا إىل ما انتـهى إليـه جـراَء غـدرهم وكفـرهم                 

  !وسفاهتهم وسفالتهم
 ولن أقف اآلن إال عند النـصوص القرآنيـة املكيـة الـىت تـنص علـى                 

ألـر كتـاب أُحكمـت آياتـه        : "ل الكرمي وتدعو إىل اإلميان بـه      نبوة الرسو 
إنـىن لكـم منـه    . أالّ تعبـدوا إال اهللا * مث فُصلت من لـدنْ حكـيمٍ خـبري      

ومـا  . وبـاحلق أنزلنـاه، وبـاحلق نـزل       "،  )2 -1/ هـود " (نذير وبـشري  
وقرآنـا فَرقْنـاه لتقـرأه علـى النـاس علـى       * أرسلناك إال مبشرا ونـذيرا   

كْثلنـاه ترتيـال    مفْنا إليـك     "،  )106 -105/ اإلسـراء " (، ونزـروإذ ص
فلمـا  . أنـصتوا : نفرا من اجلن يستمعون القـرآن، فلمـا حـضروه قـالوا           

يـا قومنـا، إنـا مسعنـا كتابـا أُنـزِل            : قالوا* قُضى ولَّوا إىل قومهم منذرين    
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أجيبـوا  يـا قومنـا،     * من بعد موسى يهدى إىل احلق وإىل طريـقٍ مـستقيم          
* داعى اهللا وآمنوابه يغفر لكم من ذنـوبكم ويجِـركم مـن عـذاب ألـيم               

ومن ال يجِب داعى اهللا فليس بمعجِـزٍ ىف األرض، ولـيس لـه مـن دونـه                  
مــا : قــل"، )32 -29/ األحقــاف" (أولئــك ىف ضــاللٍ مــبني. أوليــاء

لَ الـذين يتبعـون الرسـو     "،  )35/ األحقـاف ..." (كنت بِدعا من الرسـل    
 ىاُألم ى          : قل"،  )157/ األعراف..." (النىبـوحمـثلكم ي إمنـا أنـا بـشر

ــلٌ    ــتغفروه، ووي ــه واس ــتقيموا إلي ــد، فاس ــه واح ــم إل ــا إهلك إىلَّ أمن
يـا أيهـا النـاس، إىن رسـول اهللا إلـيكم            : قل"،  )6/ فصلت" (للمشركني

 الـذى   فـآمنوا بـاهللا ورسـوله الـنىب اُألمـى         "،  )158/ األعراف" (مجيعا
يـا رب، إن    : وقـال الرسـول   "،  )158/ األعـراف " (يؤمن باهللا وكلماتـه   

سـبحان  : قـل "،  )57/ الفرقـان " (قومى اختذوا هـذا القـرآن مهجـورا       
إنـا أرسـلنا إلـيكم      "،  )93/ اإلسـراء " (هل كنت إال بشرا رسـوال؟     ! رىب

فعـصى فرعـونُ    * رسوال شاهدا عليكم كما أرسـلنا إىل فرعـونَ رسـوال          
فكيـف تتقـون إن كفـرمت يومـا جيعـل           * أخذناه أَخـذًا وبـيالً    الرسولَ ف 

ومـن يعـص اهللا ورسـوله فـإن لـه           "،  )16 -15/ املزمل" (الوِلْدان شيبا؟ 
وكـذلك جعلنـا لكـل نـىب        "،  )23/ اجلـن " (نار جهنم خالدين فيها أبدا    

ومــا أرســلناك إال "، )112/ األنعــام" (عــدوا شــياطني اإلنــس واجلــن
ومـا أرسـلناك إال كافَّـةً للنـاس بـشريا           "،  )107/ األنبياء" (رمحةً للعاملني 

آيـات تـنص نـصا      ) كمـا نـرى   (بل إن هناك    . إخل)...28/ سبأ" (ونذيرا
على أن رسالته عليـه الـصالة والـسالم موجهـة إىل النـاس مجيعـا ال إىل           

، "األحقـاف " مـن سـورة      32 -29قومه فحسب، فضال عـن اآليـات        
كن رسوال إىل اإلنس وحـدهم بـل إىل اجلـن أيـضا،             الىت تشري إىل أنه مل ي     

موجهـة إىل العـاملني وكـذلك اليهـود       " األعـراف "كما أن آيات سـورة      
وقـد انـصب    ! أنفسهم، وهو ما يفضح بكل قـوة مـزاعم هـذا األفـاك            
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تكذيب املـشركني مـن قـوم الرسـول عليـه الـصالة والـسالم علـى                 
ـ         ا مـن املالئكـة ال مـن        إنكارهم لنبوته واشتراطهم أن ترسل الـسماء نبي

ومـا أرسـلنا مـن قبلـك      : "البشر وأن يأتيهم مبا يقترحونه عليه من آيـات        
فليأتنـا بآيـة    . بـل هـو شـاعر     "،  )109/ يوسف" (إال رجاال نوحى إليهم   

لـن نـؤمن لـك حـىت تفْجـر          : وقالوا"،  )5/ األنبياء" (كما أُرسل األولون  
 وعنـبٍ فتفجـر     أو تكـون لـك جنـة مـن خنيـلٍ          * لنا من األرض ينبوعا   
أو تسقط الـسماء كمـا زعمـت علينـا كـسفًا أو             *  األار خالهلا تفجريا  

أو يكون لـك بيـت مـن زخـرف أو ترقَـى ىف              * تأتى باهللا واملالئكة قبيال   
/ اإلسـراء " (السماء، ولن نؤمن لرقيك حـىت تنـزل علنـا كتابـا نقـرؤه             

:  جـاءهم اهلُـدى إال أن قـالوا       وما منع النـاس أن يؤمنـوا إذ       ) "93 -90
لـو كـان ىف األرض مالئكـةٌ ميـشون          : قـل * أًبعثَ اُهللا بـشرا رسـوال؟     

 -94/ اإلسـراء " (مطمئنني لنزلْنـا علـيهم مـن الـسماء ملَكًـا رسـوال            
، فكيف يقال بعد هـذا كلـه إن دعـوة حممـد ىف مرحلتـها املكيـة                  )95

ميـان بـه صـلى اهللا عليـه      كانت ختلو من الكالم عن نبوته وال تـشترط اإل         
  وسلم؟

أما عن زعم كاتبنا بأن اآليات املكية املتأخرة ذاـا تـنص علـى أن مـا                  
: أهـل الكتـاب   "جاء به الرسول الكرمي ليس شيئا آخر سـوى مـا عنـد              

men of the revelation"   ــا ــصارى كم ــود والن ، أى اليه
اتـب  يقول، فلسوف أفاجئ القارئ مبا جيعله يفغـر فـاه دهـشا جلـرأة الك              

العجيبة وقدرته الفـذة علـى االختـراع والتـدليس دون أن يطـرف لـه                
فإمنـا يـذكرهم ىف     " أهـل الكتـاب   "جفن، وأقول له إن القرآن إذا ذكـر         

مقام اادلة هلم والزراية علـيهم وختطتئتـهم واـامهم بالعنـاد والكفـر،              
اللهم إال عندما يعلن أحد منـهم إميانـه مبحمـد ويعتنـق اإلسـالم مثلمـا                 

مـثال، وإن  " آل عمـران  "و األمر ىف اآليـة قبـل األخـرية مـن سـورة              ه
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املواضع اإلحدى والثالثني الـىت ورد ذكـرهم فيهـا ىف كتـاب اهللا كلـها                
وال جتـادلوا   : "آيات مدنية ما عدا مرة واحـدة يتيمـة هـى قولـه تعـاىل              

كمـا  (، وهـى    )46/ العنكبـوت ..." (أهل الكتاب إال بالىت هـى أحـسن       
واخلــالف أيــضا ال ىف اإلشــارة إىل تنــاغم الــدعوة ىف اجلــدال ) تــرى

" يهـودى "أمـا كلمـة     ! احملمدية مع ما عندهم كما يـزعم مؤلـف املـادة          
مـرة  " (نـصراىن "، وكلمـة    ) مـرات  8" (يهـود "، وكلمـة    )مرة واحدة (

فلـم يـرد منـها شـىء البتـة ىف           )  مـرة  14" (نصارى"، وكلمة   )واحدة
فيهـا هـى كلـها سـياقات        الوحى املكى، كما أن السياقات الـىت وردت         

اام وديد مبصريٍ أليم، اللهم إال حـني تقـول إن بـاب النجـاة مفتـوح                 
هلم كما هو مفتوح للمـسلمني بـشرط أن يؤمنـوا بـاهللا واليـوم اآلخـر،                 
أى يعتنقوا دعوة حممد ويـدخلوا اإلسـالم، أو إـم قـد أسـلموا فعـال                 

 يظـن بعـض     املـشهورة الـىت   " املائـدة "كما هو احلال ىف آيـات سـورة         
الناس أا تثْنِى على النصارى مبا هـم نـصارى، مـع أـا تقـول بـصريح         
اللسان إن القساوسة والرهبان الذين ورد ذكـرهم فيهـا قـد مسعـوا مـا                
أُنزِل إىل الرسول ففاضت أعينهم مـن الـدمع تـأثرا بآيـات اهللا وأعلنـوا                

، عجـىب مـن هـذا الكـذب الـوقح الوجـه           ! إميام مبحمد عليه السالم   
على أن القرآن مـع هـذا قـد يـشري، ىف خطابـه للـنىب                ! السميك اجللد 

" الـذين يقـرأون الكتـاب مـن قبلـك         "عليه السالم ىف املرحلة املكية، إىل       
، لكـن هـذه اإلشـارات إمنـا تتحـدث عـن الـذين        "أهل الذكر "أو إىل   

كانوا يتوقعون منهم جميئه أو أولئك الـذين صـدقوا فعـال برسـالته بعـد                
ا، وتستشهد م علـى أن مـا جـاء بـه هـو احلـق الـذى ال                   أن أعلن   

أو " أهـل الكتـاب   "أمـا   . ريب فيه، كما ىف حالة ورقة بـن نوفـل مـثال           
فكَالّ مث كَـالّ، وهـذه آيـات القـرآن موجـودة ملـن              " اليهود والنصارى "

  .يريد أن يرجع إليها
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 وكذلك هى موجودة ملـن يريـد أن يتحقـق مـن كـذب املؤلـف ىف                 
ن اإلسالم ىف مكة مل يأت بـشىء خيتلـف عمـا عنـد اليهـود                زعمه أيضا أ  

ال "فاملعروف أن القرآن املكـى يؤكـد أنـه سـبحانه وتعـاىل              : والنصارى
علـى كـل شـىء    "وأنـه  " لـيس كمثلـه شـىء   "وأنـه   " تدركه األبصار 

، وهـذا يتعـارض مـع مـا يقولـه العهـد       "هو القوى املـتني   "، وأنه   "قدير
ـ       ل  يـصارعه، عـزت قدرتـه، طـوال     القدمي مثال من أن يعقـوب قـد ظ

الليل ممسكا به بطريقة يصعب معهـا أن يفلـت منـه ممـا مل جيـد اهللا معـه                    
بدا من أن يضربه ضربة مؤملة علـى حـق فخـذه، وباركـه فـوق البيعـة                  
رمبا إعجابا مبهارته ىف املـصارعة، تلـك املهـارة الـىت تفـوق فيهـا علـى             

ـ         ستطع أن يـتفلفص منـها إال بعـد أن       اهللا، إذ أمسك بتالبيبه إمـساكة مل ي
ىف " فتـوتين "نزل على شرطه وأعطاه الربكـة، وكأننـا ىف مـصارعة بـني              

، كمــا )109/ 35، و31 -25/ 32/ تكــوين(أحــد األوليــاء " مولــد"
يتعارض مع مـا يقولـه العهـد القـدمي أيـضا مـن أن موسـى وهـارون               

وتحـت رِجلَيـه    "وناداب وأبيهو وسبعني رجـال مـن قومـه قـد رأَوا اهللا              
              ةقَـاوـي الناِء فمالـس كَـذَاتو فَّافقِ الـشريقِ اَألزقالْع نم ةعنص هبش .

). 11 -10/ 24/ خــروج" (فَــرأُوا اَهللا وأَكَلُــوا وشــرِبوا   ...11
وباملثل ينفى القرآن عن رب العزة أنـه ميكـن أن يلحقـه تعـب فيحتـاج                 

الراحة بعـد أن فـرغ مـن خلـق الـسماوات واألرض         من مث إىل شىء من      
مـن  ) 3 -1/ 2" (التكـوين "، على عكس مـا نقـرأ ىف سـفر           )38/ ق(

اسـتراح ىف اليـوم   "أنه سبحانه، بعد أن انتهى من خلقهمـا ىف سـتة أيـام،          
كما أن القرآن منذ وقت مبكـر ىف مكـة قـد محـل علـى مـن          ".  السابع

ين خطّـأهم ىف قـوهلم ببنـوة        جيعلون هللا ولدا مبـا فـيهم النـصارى، الـذ          
عيسى عليه السالم هللا مؤكدا ىف نصوص عنيفـة أنـه لـيس إال عبـدا لـه                  

، 101/ األنعـام (سبحانه أنعـم اهللا عليـه وجعلـه نبيـا لـبىن إسـرائيل               
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ــراء ــف111/ واإلسـ ــرمي5 -4/ ، والكهـ  -88، 40 -30/ ، ومـ
ــاء95 ــون22/ ، واألنبي ــان91/ ، واملؤمن ــرف2/ ، والفرق / ، والزخ
وحنن نعلـم أن املـسلمني الـذين هـاجروا إىل احلبـشة             ).  مثال 65 -57

قد وجدوا أنفسهم ىف موقـف حـرِجٍ ال يحـسدون عليـه حينمـا سـأهلم                 
القــساوسة ىف جملــس النجاشــى بتحــريضٍ مــن رســولَى قــريش عــن 
عقيدم ىف عيسى عليـه الـسالم، لكنـهم رغـم ذلـك مل جيمجمـوا ومل                 

مـن أنـه عليـه الـسالم لـيس          " مرمي" سورة   جياملوا، بل صدعوا مبا تقوله    
إال عبدا نبيا، وهو ما لَقى القبـولَ مـن العاهـل احلبـشى الـذى فـتح اهللا        
قلبه لنور احلق وأعلن أن ما قالوه ال خيتلف عمـا يـؤمن هـو بـه ىف ذلـك                 

ومعــروف أيــضا أن النــصارى يؤمنــون ! الــنىب الكــرمي أدىن اخــتالف
اخلطيئـة  : "هـم حـواء مـا يـسمونه       بتوارث البشر عـن أبـيهم آدم وأم       

، كمـا أن اليهـود يؤمنـون بامتـداد العقـاب للجيـل الثالـث                "األصلية
/ خـروج (والرابع من ذرية املخطئ ال لـشىٍء سـوى أـم مـن سـاللته                

ــة7/ 34، و5/ 20 ــذا   )10/ 5/ ، وتثني ــم ه ــرآن حيط ــاء الق ، فج
وىف االعتقاد الذى ال معىن له وال عـدل فيـه، مكـررا بعبـارات متنوعـة                 

وأنْ لــيس * أن ال تــزِر وازِرةٌ وِزر أخــرى"مواضــع خمتلفــة مــن آياتــه 
، وأمــور ومــن عجــبٍ). 39 -38/ الــنجم" (لإلنــسان إال مــا ســعى

  كلها عجب ـ      القرآن ذى حنـن بـصدده    ىف عجـب، أن الـنص القـرآىن ال
 يستبق األمر ويرد مقدما على كـل مـن تـسول لـه نفـسه اهلجـوم                  اآلن

فنـراه ىف اآليـتني الـسابقتني علـى آيتينـا هـاتني يلفـت               الكاذب عليه،   
األنظار إىل أن هذا املبدأ قد نـص عليـه نـصا ىف صـحف موسـى، علـى            
خالف ما هو مثبت اآلن ىف العهد القـدمي مـن أن العقـاب علـى اخلطـإ                  

مث يقـول الكـذاب إن      ! يطول اجليل الثالث والرابع مـن ذريـة املخطـئني         
!  بـشىء جديـد لـيس عنـد اليهـود النـصارى          اإلسالم مل يأت ىف مكـة     
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احلق أن القـرآن املكـى مل يـأت فقـط بأشـياء ليـست ىف يـد اليهـود                  
والنصارى، بل خيطّئهم أيـضا ويعلّمهـم الـصواب الـذى كـان عنـدهم               

  !يوما لكنهم أَخفَوه أو محوه
 ونكتفى ذه اخلطوط العامة، وىف ميـدان العقيـدة فقـط، فـال نـدخل               

اب املقدس الىت ترشدنا إليهـا املقارنـة بينـه وبـني القـرآن              ىف أخطاء الكت  
الكــرمي أو االختالفــات املوجــودة بــني الكتــابني ىف مــسائل العبــادات 
واملواريث والنجاسات واملعـامالت أو الطريقـة البـشعة الـىت صـور ـا               
مؤلفو الكتـاب املقـدس رسـلَ اهللا وأنبيـاءه فجعلـوهم قتلـةً جمـرمني،                

وللجنس مع احملـارم ممارسـني، وشـريىب مخـرٍ سـكّريين،            وزناةً متهتكني،   
وبعبادة األوثان راضني، فجاء القرآن وعـدل الـصورة حبيـث تليـق مبـن               

علــى أن ! اصــطفاهم اهللا وجعلــهم نبــيني مــصلحني، وإال فلــن ننتــهى
الكاتب قد جتاهل أن العكس ىف مـسألة التـأثر التـشريعى هـو الـصحيح،       

 يعيشون ىف اتمـع اإلسـالمى غَيـر قليـل مـن      إذ نقل اليهود الذين كانوا  
تشريعات اإلسالم  وجعلوهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن عبـادام وأحـواهلم                

. وألترك أحد املتخصـصني ىف لغـة اليهـود وآداـم، وهـو د             . الشخصية
حممد جالء إدريس، يلْقى بعض الـضوء علـى هـذه النقطـة، إذ جـاء رده               

 الفقـه اإلسـالمى علـى نظـريه اليهـودى           على سؤالٍ سئلَه عن مدى تأثري     
 علـى مـدى     إسـالمية  اليهـود يف بيئـة عربيـة         عاش ": على النحو التاىل  

 فمن الطبيعـي أن ينقـل هـؤالء معهـم بعـد هجـرم إىل                ، سنة 1400
 العـريب واإلسـالمي واملـصري علـى وجـه اخلـصوص،             التراثإسرائيل  

واستـشهادام   حفظهـم للقـرآن      منـها وهذا التأثري كان له عدة مظـاهر        
علـي  " وكذلك احلديث وبعـض اجلمـل الـشعبية األخـرى مثـل              ،بآياته

 الالفـت للنظـر أيـضاً نقـل         ومـن  ".أقسم باهللا "و" واهللا العظيم "،  "الطالق
 وبعـضهم تـأثر بالفقـه       ،واجلـربيني األفكار اإلسالمية مثل التأثر باجلربيـة       
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فــة  أخــذت طائفقــد. اإلســالمي واملهــدي املنتظــر والفكــر الــشيعي
 وقـد   ،عـن الفقـه اإلسـالمي حتـرمي زوجـة األب          ) من اليهود (القرائني  

ــ ا يف ذلــك باألخــذ عــن مــذاهب صــرحي ااعتــرف علمــاؤهم اعترافً
 يف جمـال العبـادات اليهوديـة كـثرية مثـل            إسـالمية املسلمني، وتأثريات   

 علـى الـرأس، كمـا       واملـسح غسل الرجلني والذراعني ومـسح األذنـني        
 احملـتلم للـصالة، وأبطـل موسـى بـن ميمـون             اشترطوا ضرورة اغتسال  

ـ  ا الصالة وجعلـها جهـر     سرية ا ا بـذلك شـرائع التلمـود ومقلـد        خمالفً
ـ طْأُللمسلمني، فظهر ما     يف العقيـدة اليهوديـة     "اإلسـالميات " : عليـه  قل ، 

مـن حـوار    " (اإلسـالمي وكتب الفقه لدى اليهـود علـى غـرار الفقـه            
" املنـار " ىف جملـة  " الـصلييب  االستـشراق "أجراه معه منري أديـب بعنـوان        

  .)املشباكية
وىف العالقة بني الرسـول واليهـود ىف يثـرب يقـول الكاتـب إـم مل                 
يعودوا قادرين مع األيام علـى الـسكوت إزاء مـا كـان القـرآن حيرفـه                 
من روايات الكتاب املقـدس عـن شخـصيام التارخييـة مثـل إبـراهيم،               

بيـا ونـسب إليـه بنـاء        الذى يزعم صاحبنا أن القـرآن قـد صـيره عر          
وباملثل يزعم أن الرسـول مل يكـن يطيـق أن يـصحح لـه أحـد                 . الكعبة

شيئا من معلوماته املضطربة، ومن مث أخـذ ميطـر اليهـود بـشتائمه العنيفـة           
وحـني كـانوا   . بعد أن كان يكتفى ىف بداية أمـره معهـم بـاهلمز واللمـز            

ـم  يستشهدون بالتوراة علـى صـحة مـا يقولـون كـان رده علـيهم أ               
وألن معرفتـه بـالتوراة كانـت معرفـة غـري           ". كاحلمار حيمـل أسـفارا    "

مباشرة حسبما يقول األفاك، فقد امهـم بـأم ال يفهموـا كمـا ينبغـى             
مث يـضيف الكاتـب بالباطـل       . أو أم يتعمدون إخفـاء معناهـا احلقيقـى        

أنه كان واضحا من سياق األحـداث أن عدوانـه علـيهم قـادم ال حمالـة،                 
ن كراهيته كانـت متجهـة ىف ذلـك الوقـت إىل القرشـيني، الـذين        لوال أ 
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كان ينظر إىل تأبيهم عليه وموقفهم من أتباعـه علـى أنـه إهانـة شخـصية                 
له ليس من سبيل إىل حموها غـري شـن  احلـرب علـيهم، ومـن مث نزلـت              
النصوص القرآنية تترى ىف احلـض علـى اجلهـاد وتـدمري احليـاة نفـسها                

صـحيح أن النـصوص القرآنيـة       . مـن اإلميـان   بوصفه جـزءا ال يتجـزأ       
األوىل ىف هذا الصدد كانـت حتـصر دوافـع القتـال ىف رد العـدوان، إال                 
أن األمر اختلف بعد ذلك حسبما يـزعم الكاتـب، فرأينـا اآليـات حتـض       

فإمـا اعتنقـوا اإلسـالم، وإمـا        : على املبادرة بـاهلجوم علـى اآلخـرين       
  .استحقوا القتل

دليـسه ىف وقـائع التـاريخ وحقـائق األخبـار           وميضى الرجل ىف كذبه وت    
فيتهم النىب الكرمي بأنه كان حيقـد علـى اليهـود ألـم كـشفوا جهلـه                  

وفاتــه أن التــاريخ . بــالتوراة ومل يرضــوا أن يــدخلوا ىف دينــه الزائــف
مسجل مل يضع أو يعبـث حبقائقـه أحـد كمـا ضـاعت التـوراة فزيفهـا              

، مث ادعـوا أن عزيـرا قـد اسـتعادها           اليهود ولعبت أيديهم النجسة فيهـا     
والـذين يقـرأون    . كلمةً كلمةً من الذاكرة مل خيـرم منـها حرفـا واحـدا            

كالم صاحبنا من األوربيني دون أن يكون لـديهم علـم مبـا حـدث بـني                 
النىب واليهود سوف يـصدقون كـذب الرجـل، فيظنـون أن الـنىب فعـال              

 لكن مـاذا يكـون احلـال يـا          !كان صاحب اليد السفلى ىف العلم بالتوراة      
ترى لو عرفوا أن بعض أحبار اليهود ىف املدينـة قـد أسـلموا نـزوال علـى            
صوت احلق النـابع مـن أعمـاق ضـمائرهم، وأن الـذين عانـدوا فلـم                 
يدخلوا ىف دين الرسول قد فضحهم اهللا علـى ألـسنة أقـارم ممـن كُتـب              

ـ        الم ومخيرِيـق  هلم شرف اعتناق اإلسالم؟ لننظر ىف قـصة عبـد اهللا بـن س
  . وحيى بن أخطب مثال لنرى أين احلقيقة وأين الباطل

عـن عبـد اهللا بـن سـالم وظـروف       " السرية النبوية "يقول ابن هشام ىف     
اهللا بـن    وكـان مـن حـديث عبـد    :قال ابن إسـحاق : "اعتناقه دين حممد 
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 وكـان  ،سـلم أسالم كما حدثين بعض أهلـه عنـه وعـن إسـالمه حـني             
حبقال ،ا عاملا ر:   ملا مسعـت             برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عرفـت  

ـ    ،ف لـه  صفته وامسه وزمانه الذي كنا نتوكَّ      ِس فكنـت مر    ا ا لـذلك صـامت
 فلمـا نـزل     .عليه حىت قدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم املدينـة              

 وأنـا يف    ، حـىت أخـرب بقدومـه      بقباء يف بين عمرو بن عوف أقبـل رجـلٌ         
ـ      .ابنـة احلـارث حتـيت جالـسة      وعمـيت خالـدة  ،ارأس خنلة يل أعمل فيه

 ـ  اخلـرب بقـدوم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كَ               فلما مسعت برت 
  تكـبريي فقالت يل عميت حني مسعت :ـ  خي ك اهللاب!  واهللا لـو كنـت  مسعـت  
ـ  ع ي أَ : فقلـت هلـا    : قـال  .زدت مبوسى بن عمران قادما ما     هـو واهللا    ،ةم 

ـ  ب ، دينـه   وعلى ،أخو موسى بن عمران    ع   ـ ث مبـا ب أي  : فقالـت  .ث بـه  ع 
ـ بنه يأر بخ أهو النيب الذي كنا ن    ،ابن اخي  قـال ؟ث مـع نفـس الـساعة   ع : 
 إىل رسـول     مث خرجـت   : قـال  . فـذاك إذا   : فقالـت  : قال . نعم :فقلت هلا 

      اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسـلمت،   أ إىل    مث رجعـت     هم هـل بـييت فـأمرت
 مث جئـت رسـول اهللا صـلى         ، مـن يهـود     إسالمي  وكتمت : قال .فأسلموا

ـ  ُ  إن يهـود قـوم     ، يـا رسـول اهللا     :اهللا عليه وسلم فقلـت لـه       وإين  ،ت 
ـ      خد أن ت  بحأُ بين عنـهم مث تـسأهلم عـين حـىت      لين يف بعض بيوتـك وتغي

 فـإم إن علمـوا بـه        ،ن يعلمـوا بإسـالمي    أخيربوك كيف أنا فيهم قبـل       
هللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف          فـأدخلين رسـول ا     :قـال . توين وعابوين 

  رجـلٍ  أي: مث قـال هلـم  ،بعض بيوته ودخلـوا عليـه فكلمـوه وسـاءلوه     
 .نـا مرنـا وعال  بوابـن سـيدنا وح      سـيدنا  : قـالوا  ؟ بن سالم فيكم   نيصاحلُ
 ، يـا معـشر يهـود   : هلـم  عليهم فقلـت    فلما فرغوا من قوهلم خرجت     :قال

 ،نكـم لتعلمـون إنـه لرسـول اهللا         فـواهللا إ   ،اتقوا اهللا واقبلوا ما جاءكم به     
 فـإين أشـهد أنـه رسـول         ، التوراة بامسه وصـفته    جتدونه مكتوبا عندكم يف   

         كـذبت  : فقـالوا  .قه وأعرفـه  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأومن بـه وأصـد  ،
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 أمل  ! يـا لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            : فقلـت  :قال .مث واقعوا يب  
     م قومأخربك يا رسول اهللا أ ب قـال ؟   غـدر وكـذب وفجـور       أهـل  ،ته: 

وأسـلمت عمـيت خالـدة بنـت         ، إسالمي وإسـالم أهـل بـييت       فأظهرت 
احلارث فحسإسالمهان ."   

 وكـان مـن     :قـال ابـن إسـحاق     : "وعن مخيرِيق يقول ابن هشام أيضا     
مـوال مـن   أل وكان رجـال غنيـا كـثري ا   ،امالا عرب وكان ح ،حديث خمرييق 

لى اهللا عليـه وسـلم بـصفته ومـا جيـد             وكان يعرف رسول اهللا ص     ،النخل
 لَ وغَ ،مهلْيف علْ عليه إِ  بف حـىت إذا كـان      ، فلم يـزل علـى ذلـك       ،ينه د 
ـ  وكان يوم أُ،دحأُيوم   ـ  : قـال ،د يـوم الـسبت  ح  واهللا ،ر يهـود ش يـا مع

 إن اليـوم يـوم      : قـالوا  . نـصر حممـد علـيكم حلـق        نّإإنكم لتعلمـون    
 حه فخـرج حـىت أتـى رسـولَ        خذ سـال  أ مث   ! لكم تب ال س  : قال .السبت

ـ اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بأُ       إن  : وعهـد إيل مـن وراءه مـن قومـه          ،دح 
 هذا اليوم فأموايل حملمد صـلى اهللا عليـه وسـلم يـصنع فيهـا مـا                   تلْتقُ

ـ  فلما اقتتل الناس قاتل حـىت قُ       .أراه اهللا  فكـان رسـول اهللا صـلى اهللا         ،لت 
ـ  خمرييـق خ   : يقول ، فيما بلغين  ،عليه وسلم  يرسـول اهللا    وقـبض    . يهـود  ر

ـ ، صلى اهللا عليه وسلم أمواله     ة صـدقات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     فعام
   ".منها وسلم باملدينة

يث صفية بنت حيى بـن أخطـب، فلننـصت جيـدا إىل             دوأخريا هذا ح  
قـال  : "ما يرويه كذلك ابن هشام لنعرف ما كـان يـدور خلـف الـستار              

أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن             اهللا بـن      وحدثين عبد  :ابن إسحاق 
  كنـت  : بـن أخطـب أـا قالـت        يي عن صفية بنت ح    تثْد ح : قال ،حزم
ـ     ، أيب إليه وإىل عمي أيب ياسر      دلَ و بحأَ  هلمـا إال     مـع ولـد    طّ مل ألقهمـا قَ

 فلما قدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم املدينـة        : قالت .أخذاين دونه 
ـ    اء يف بين عمرو بـن     بونزل قُ  ـ ا عليـه أيب ح    د عـوف غَ يبـن أخطـب     ي 
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     وعمي أبو ياسر بن أخطب ملِّغسفلـم يرجعـا حـىت كانـا مـع           :قالت. ني 
ن كــسالنني ســاقطني ميــشيان يالَّ فأتيــا كَــ: قالــت.غــروب الــشمس

 فـواهللا مـا التفـت       ، إليهما كمـا كنـت أصـنع       تشش فه : قالت .ىنيواهلُ
 ، عمـي أبـا ياسـر       ومسعـت  : قالـت  . واحد منهما مع ما ما من الغم       إيلَّ

   وهو يقول أليب حيقـال  . نعـم واهللا   : قـال  ؟ أهـو هـو    : بـن أخطـب    ي : 
أترِع ـ  : قـال  ؟ فمـا يف نفـسك منـه       : قال . نعم : قال ؟تهبِثْفه وت ه واهللا   عداوت

ما بقيت."!  
فأما أن القرآن أو حىت املسلمني يقولـون إن إبـراهيم كـان عربيـا فـال                

ذا الكالم؟ إن كـل مـا يقولونـه هـو أنـه أبـو               أدرى من أين للكاتب     
إمساعيل، الذى ترىب بني أَظْهـر العـرب وتـزوج منـهم، فـصارت ذريتـه                

بتعـبري  " أبـوهم "أو  (فـإبراهيم إذن هـو جـدهم        . جزءا من هؤالء العرب   
وهـذا كـالم يعرفـه كـل إنـسان،          . ، لكنه هو نفسه مل يكن عربيا      )القرآن

ترمـون أنفـسهم ويرتلـون علـى        لو كـان ممـن حي     (فكان أحرى بالكاتب    
كلمة التاريخ وأخـالق العلمـاء ىف عـدم كتمـان احلقيقـة والبعـد عـن             
التالعب ـا تبعـا ألهـواء الباحـث وعـصبيته الدينيـة أو القوميـة أو                 

وبالنـسبة لـذهاب إبـراهيم إىل       ! أن يراعيـه فيمـا خيطـه قلمـه        ) القبلية
لقـارئ إىل أن هـذه      احلجاز وبنائه هو وإمساعيل الكعبـة ال بـد أن ننبـه ا            

الرواية ليست من ابتداع القـرآن، بـل كـان العـرب يرددوـا طـوال                
تارخيهم قبل اإلسالم، وال نعرف أن اليهـود قـد أنكروهـا علـيهم يومـا،                
بل مل حيدث أَنْ كذّبوا الـنىب بـشأا رغـم كثـرة اعتراضـام الـسخيفة                 

ـ                هم الكاتـب  الىت كانوا يشغبون ا عليه، فمـا الـذى جـد اآلن حـىت يت
رسولَ اهللا بأنه يستقى معلوماته التارخييـة عـن اليهـود مـن مـصادر غـري          
موثوقة من هنـا وههنـا؟ لـو أن إبـراهيم عليـه الـسالم مل يـذهب إىل                   
احلجاز، أكان اليهود قد سكتوا كـل هـذه املـدة املتطاولـة فلـم يـردوا                 
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على العـرب مـا كـانوا يقولـون؟ إن اليهـود ال ينكـرون أن العـرب                  
عيليون، فمــا وجــه الــصعوبة إذن، أو مــا وجــه االســتحالة ىف أن إمســا

يذهب إبراهيم إىل البلد الذى يقـيم فيـه ابنـه والـذى أصـهر إىل أهلـه                  
وتزوج امرأة من نسائه؟ مث ملاذا خيترع العـرب هـذه القـصة؟ لقـد كـانوا         
يستطيعون أن ينسبوا بنـاء الكعبـة إىل نـىب عـرىب مثـل هـود أو صـاحلٍ          

ن الـشرف احلاصـل مـن هـذا اإلجنـاز عربيـا، فلمـاذا مل             مثال حىت يكو  
يفعلوا واختاروا إبراهيم بدال مـن ذلـك؟ هـل كـانوا يريـدون التقـرب                
من اليهود؟ لكـن أيـن ىف تـصرفام أو أشـعارهم أو أمثـاهلم مـا يـدل               
على أم كانوا يعملون علـى هـذا التقـرب؟ ومـا الـذى كـان ميثلـه                  

ليـا حـىت يفكـر العـرب قـى التقـرب           اليهود ىف ذلك الوقت عامليا أو حم      
منهم؟ لقد كان اليهود غرباء طـارئني علـى بـالد العـرب جلـأوا إليهـا                 
هروبا من االضطهاد الذى أنزله الرومـان ـم ىف بيـت املقـدس، وكـان                

ونـاس مثلـهم ال ميكـن أن يـشكِّلوا      . األوس واخلزرج ىف يثرب جيريوـم     
ليهـود ونفـسيتهم امللتويـة      ألهل الديار أية أمهية، فضال عـن أن أخـالق ا          

وجشعهم وحبهم اجلارف للمـال وحقـدهم علـى البـشر مجيعـا ليـست               
مث إن العالقـة بـني      ! مما يبعث العـرب علـى الـتفكري ىف التـشرف ـم            

اليثربيني واليهود مل تكن عالقة مودة حـىت يقـال إن أهـل  يثـرب كـانوا                  
  . حريصني على التقرب منهم

 مـن  90، وهـو متعلـق باآليـة       "يـة الـسرية احللب  "والنص التاىل مـن     
، يلقى الضوء علـى طبيعـة تلـك العالقـة الـىت ال ميكـن                "البقرة"سورة  

أبدا أن ترشـح لظهـور مثـل تلـك الرغبـة املزعومـة عنـد العـرب ىف            
مـن ذلـك مـا حـدث        : "التقرب من يهود واالبتهاج باالنتـساب إلـيهم       

 دعانـا إىل     إمنـا  :به عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال مـن قومـه قـالوا             
      اإلسالم مع رمحة اهللا تعاىل لنا وهاه مـا كنـا نـسمع مـن أحبـار يهـود       د. 
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 لـيس    عنـدهم علـم     وكانوا أهـل كتـابٍ     ، أوثان  أصحاب كر ش لَهكنا أَ 
 فـإذا نلنـا منـهم بعـض مـا           ، وكانت ال تزال بيننا وبينـهم شـرور        ،لنا

ـ بي  نـيب  قد تقارب زمـانُ   :يكرهون قالوا لنا   ـ لكم قَث اآلن يقـت ع لَت عـاد  
 فلمـا   ، فكان كثريا مـا نـسمع ذلـك منـهم          . أي يستأصلكم بالقتل   ،مروإِ

صلى اهللا عليـه وسـلم أجبنـاه حـني دعانـا إىل اهللا              بعث اهللا رسوله حممدا     
 فآمنـا بـه     عز وجل، وعرفنا ما كـانوا يتوعـدوننا بـه، فبادرنـاهم إليـه             

ـ         .وكفروا ـّ " ":البقـرة " يف   ة ففي ذلـك نزلـت هـذه اآلي  جـاءهم   اوملـ
 علـى كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكـانوا مـن قَبـلُ يـستفتحون                

فلعنـة اهللا علـى     ! الذين كفروا، فلمـا جـاءهم مـا عرفـوا كفـروا بـه             
وعلى أية حـال فلـم يكـن سـائر العـرب خـارج يثـرب                 !".الكافرين

يهتمون باليهود، بل رمبـا مل يكونـوا علـى علـم بوجـودهم هنـاك، إذ مل                  
ىف نظر العرب آنذاك أيـة أمهيـة، علـى عكـس مـا حـدث                تكن ليثرب   

بعد اهلجرة النبوية إليها حيـث اقتربـت مكانتـها ىف الـضمري اإلسـالمى               
  .من مكانة أم القرى

ولنفترض أن هذه املـسألة ممـا ال ميكـن البـت فيهـا تارخييـا، فهـل                   
الكتاب املقدس من العصمة حبيث ال ميكـن أيـةَ روايـة ختـالف مـا جـاء                 

لى األقل مل يذكرها بني مـا ذكـر مـن أحـداث ووقـائع، إال أن                 فيه، أو ع  
تكون كاذبة أو خاطئة؟ تعـالَوا ننظـر ىف بعـض مـا رواه ذلـك الكتـاب                
لنرى مدى ما فيه من منطق أو سخف ال يقبلـه العقـل، ومـدى مـا فيـه                   
من التارخيية أو األسـطورية واخلرافـة، ومـدى مـا فيـه مـن الـتالؤم أو          

ولنكن مـن اآلن علـى ذُكْـرٍ مـن أن الـشك حيـيط       . التناقض بني أجزائه  
بالكتاب املقدس من كل أطرافـه، سـواء مـن جهـة مـؤلفى أسـفاره أو                 
من جهـة سـالمته مـن العبـث والتحريـف أو مـن جهـة املعلومـات                  
التارخييــة والعلميــة الــىت حيتــوى عليهــا أو مــن جهــة األرقــام الــىت 
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اؤنـا وحـدهم،    إخل، وهذا مـا يقولـه علمـاؤهم أيـضا ال علم           ...يذكرها
ودعونا من العوام واعتقادات العـوام، فلـيس هلـؤالء نكتـب مـا نكتبـه                

واآلن مع بعض نصوص الكتاب املقـدس نوردهـا شـواهد علـى مـا               . هنا
نقول ىف حـق هـذا الكتـاب مـن أنـه ال يـصمد للعقـل وال للبحـث                    

  :العلمى، وأنه يناقض احلقائق التارخيية والطبيعية والرياضية
نهر يخرج من عـدن ليـسقي الْجنـةَ ومـن هنـاك ينقَـِسم               وكَانَ  10"

اسـم الْواحـد فيـشونُ وهـو الْمحـيطُ بِجميـعِ            11: فَيصري أَربعةَ رؤوسٍ  
     بـثُ الـذَّهيح وِيلَةضِ الْح12. أَر      ـديضِ جاَألر لْـكت ـبذَهو .  ـاكنه

 قْلُ وعِ الْمزالْج رجـونُ      13. حـرِ الثَّـانِي جِيحهالن ماسـيطُ    . وحالْم ـوهو
وهـو الْجـارِي    . واسـم النهـرِ الثَّالـث حـداقلُ       14. بِجميعِ أَرضِ كُوشٍ  

  ـورأَش يقرش .     اتالْفُـر ابِـعالر ـرهالنأرأيـت، أيهـا     .)2/ تكـوين " (و 
ـ    ذه الـدرر اجلغرافيـة واجليولوجيـة احللمنتيـشية الـىت           القارئ العزيز، ه

  يتقاصر دوا كل ما ىف كتب علماء اجلغرافيا واجليولوجيا؟
فَرأَت الْمرأَةُ أَنَّ الشجرةَ جيـدةٌ لَألكْـلِ وأَنهـا بهِجـةٌ للْعيـون وأَنَّ               6"

ثَمرِهـا وأَكَلَـت وأَعطَـت رجلَهـا        فَأَخـذَت مـن     . الشجرةَ شهِيةٌ للنظَرِ  
فَخاطَـا  . فَانفَتحـت أَعينهمـا وعلمـا أَنهمـا عريانـان         7. أَيضاً معها فَأَكَلَ  

    آزِرا مفُِسهِما َألنعنصنيٍ وت اقرـياً          8. أَواشم اِإللَـه بالـر تـوا صعـمسو
  دنع ةني الْجف               بالـر ـهجو ـنم ـهأَترامو مـأَ آدبتارِ فَاخهوبِ رِيحِ النبه 

    ةنرِ الْججش طسي وف 9. اِإللَه      مآد اِإللَـه بى الـرـاد؟   «: فَنـتأَن ـنأَي« .
ــال10َ ــانٌ  «: فَقَ يرــي ع َألن يتــش فَخ ــة نــي الْج ف كتــو ص تعــم س

 ترى أهـذا إلـه أم عمـدة مـن عمـد الريـف               .)3/ تكوين" (»تفَاختبأْ
عندنا ىف مصر خرج لتفقد حقولـه بعـد غفـوة القيلولـة وهبـوب نـسمة         
العصارى؟ مث أى إله هـذا الـذى خيتبـئ منـه عبـاده فـال يـستطيع أن                   

   يعرف أين اختبأوا فيضطَر إىل رفع صوته يسأهلم أين خيتبئون؟
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ـّاوحدثَ  1" أَ الناس يكْثُـرونَ علَـى اَألرضِ وولـد لَهـم بنـات              ابتد مل
2           اتنـسح ـنهـاسِ أَنالن ـاتنأُوا باَء اِهللا رنأَنَّ أَب .    فُـِسهِمـذُوا َألنخفَات

الَ يـدين روحـي فـي       «: فَقَـالَ الـرب   3. نِساًء من كُـلِّ مـا اختـاروا       
. »لزيغانِه هو بشر وتكُـونُ أَيامـه مئَـةً وعـشرِين سـنةً      . اَألبداِإلنسان إِلَى   

وبعـد ذَلـك أَيـضاً إِذْ دخـلَ بنـو          . كَانَ في اَألرضِ طُغاةٌ في تلْك اَأليامِ      4
جبـابِرةُ الَّـذين     هـؤالَِء هـم الْ     -اِهللا علَى بنات الناسِ وولَدنَ لَهـم أَوالَداً         

ورأَى الـرب أَنَّ شـر اِإلنـسان قَـد كَثُـر فـي              5. منذُ الدهرِ ذَوو اسـمٍ    
   وصأَنَّ كُلَّ تضِ ومٍ         اَألرـوكُـلَّ ي يرـرش ـوـا همإِن ـزِنَ  6. رِ أَفْكَارِ قَلْبِهفَح

: فَقَـالَ الـرب   7.  وتأَسـف فـي قَلْبِـه      الرب أَنه عملَ اِإلنسانَ في اَألرضِ     
»         ـهلَقْتي خانَ الَّـذـسضِ اِإلناَألر هجو نو عحأَم :      مـائهب ـعانَ مـساِإلن

). 6/ تكـوين "(»َألنـي حزِنـت أَنـي عملْـتهم       . ودبابات وطُيورِ الـسماءِ   
انينـه أن هللا أوالدا؟ فمـن   هل مسع أحـد مـن عقـالء البـشر أو حـىت جم             

أمهم يا ترى؟ مث أى إله ذلك الذى يأسف وينـدم علـى مـا فعـل؟ هـذا                   
ليس هو اهللا رب العاملني بل إله مـن آهلـة الـوثنيني البـدائيني بلـغ مـن                   
غضبه وندمـه أنْ تـشوش عقلـه فلـم يعـد يـستطيع أن يقـوم بأتفـه                   

كـائنٍ حـى اثـنني      خـذ مـن كـل       : العمليات احلسابية، فمرة يقول لنوح    
اثنني ذكرا وأنثى، مث ينـسى مـا قالـه بعـد قليـل فيجعـل العـدد مـن                    
احليوانات الطاهرة ومن طري السماء سـبعةً سـبعةً ذكـورا وإناثًـا، ليعـود               

ــنني   ــدد االث ــرى إىل ع ــرة أخ ــوين(م ، 3 -2/ 7، و20 -19/ 6/ تك
15- 16.(  

ن الكتـاب  ومبناسبة احلـديث عـن أبنـاء اهللا حنـب أن ننبـه القـارئ أ        
املقدس ال يكتفى ؤالء األبناء املذكورين هنـا، بـل يـذكر لـه سـبحانه                 

. أبناًء آخرين كـآدم وإبـراهيم وإسـرائيل وداود وبـىن إسـرائيل مجيعـا              
حنـن أبنـاُء    : وقالـت اليهـود والنـصارى     : "وىف هذا يقول القرآن الكرمي    
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ـ          : قل. اِهللا وأحباؤه  . ن خلَـق فلم يعـذّبكم بـذنوبكم؟ بـل أنـتم بـشر مم
يـا أيهـا    : قـل "،  )18/ املائـدة ..." (يغفر ملن يشاء، ويعذّب مـن يـشاء       

                 ا املـوتـوالذين هادوا، إنْ زعمتم أنكم أوليـاُء هللا مـن دون النـاس فتمن
وال يتمنونـه أبـدا مبـا قـدمت أيـديهم، واهللا علـيم              * إن كنتم صـادقني   

قـيكم، مث تـردون إىل   إن املوت الذى تفـرون منـه فإنـه مال      : قل* بالظاملني
). 8 -6/ اجلمعـة " (عالم الغيب والشهادة فينبـئكم مبـا كنـتم تعملـون          

وطبعا يستطيع أى عاقل مل يتلـوث فكـره أو ضـمريه أو تأخـذه العـصبية                 
عن رؤية احلق والـشهادة بـه أن يـدرك الفـرق الرهيـب بـني النظـرة                  

 صـلتها بـاهللا وبـني    اإلسالمية اإلنسانية الىت تسوى بـني البـشر مجيعـا ىف        
هذه الرؤية األنانية املتعصبة انونة الـىت تـزعم أن اهللا يفـرق بـني عبـاده                 
فيقرب بعضهم ويقْصى بعـضهم ال علـى أسـاس مـن إميـام وعملـهم،                
بل حماباةً عمياَء هوجاَء ال تليـق بـأى إنـسان حكـيم، بلْـه إهلًـا عظيمـا           

ت القبليـة والوطنيـة والقوميـة       رحيما عادالً كرميا يعلـو فـوق العـصبيا        
والعرقية واللونية، ببـساطة ألنـه خـالق الكـلّ ويـرحم الكـلّ ويـرزق                
الكلّ ويريد اخلري واهلداية للكلّ، وال مقيـاس عنـده للتفاضـل غـري النيـة              

ومـرة  ! الطيبة واإلميان املـستقيم والعمـل الـصاحل والطاعـة واإلخبـات           
ومل . عـل لـه سـبحانه زوجـة     أخرى ال يكتفى الكتاب املقدس ذا، بـل جي        

من أكمـام احلـاوى، بـل ال بـد مـن            ) كما نعرف (ال، واألوالد ال يأتون     
: علـى لـسان داود خماطبـا اهللا تعـاىل         " املـزامري "جـاء ىف    ! زوج وزوجة 

أيتـها االبنـة، امسعـى      . وقفت زوجتك عن ميينك، وعقَاصها مـن ذهـب        "
ـ             ك فيهـواك   وميلى بأذنيـك، وأبـصرى وانـسى عـشريتك وبيـت أبي

كـان هـذا ىف النـسخة       ". امللك، وهو الرب واهللا، فاسـجدى لـه طوعـا         
الىت ىف يد ابن حـزم رضـى اهللا عنـه، مث غيـر مترمجـو الربوتـستانت ىف                   

ووضـعوا مكاـا لفظـة      " زوجتـك "العصر احلديث ذلك فحذفوا كلمـة       
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ألنـه هـو    : "قـوهلم " وهـو الـرب واإللـه     "، كما استبدلوا بعبارة     "املَلكة"
ــ ــور "! (يدكس ــر املزم ــة  11 -9/ 45انظ ــة القدمي ــارن بالترمج ، وق

. حتقيـق د  / البـن حـزم   " الفصل ىف امللل واألهـواء والنحـل      "املوجودة ىف   
/ مكتبــات عكــاظ/ عبــد الــرمحن عمــرية. حممــد إبــراهيم نــصر ود

  ).308 -307/ 1/ م1982 -هــ1402
بطبيعـة  ولعل هنا املكـان املناسـب لنعـرف القـارئ الطيـب القلـب               

العالقة بني اهللا سبحانه وتعـاىل وزوجتـه كمـا يـصورها مؤلفـو الكتـاب             
أسـتغفره سـبحانه وأبـرأ إليـه مـن هـذا           (إنـه زوج مـسكني      . املقدس

الرجس، ولكن ماذا نفعل؟ ما باليد حيلـة، فـإن األحقـاد تأكـل قلـوب                
القوم فال يرتاحون إال بالتطاول على سـيد املرسـلني، وهـم لـن يرتـاحوا                

ما كان احلقد يومـا مبـريحٍ صـاحبه، فيـضطروننا مـن مث إىل الـرد        أبدا، ف 
عليهم من واقع كتبهم الـىت يرفعوـا ىف وجـه نبينـا الكـرمي متـصورين                 
أم ميكن أن يجلبوا على القارئ الطيب الـذى لـيس عنـده فكـرة عمـا                 

، نعـم إـم يـصورونه،       )يقولون فيظن، لسالمة طويته، أـم ال يكـذبون        
ه، بصورة الزوج املـسكني الـذى متـرغ زوجتـه كـل يـوم       تباركت أمساؤ 

شرفه ىف الرغَام فيهـدد ويتوعـد وميـأل الـدنيا بـصراخه وشـتائمه، مث ال                
  :، أستغفر اهللا العظيميفعل شيئا سوى العودة إليها صاغرا راغما

 هكَـذَا قَـالَ   : وقُـلْ 3يا ابن آدم، عـرف أُورشـليم بِرجاسـاتها          [2 "
   يمـلشُألور بالر ديـانَ        : السعضِ كَنأَر ـنم كـدلومو ـكجرخم .  ـوكأَب

أَما ميالَدك يوم ولـدت فَلَـم تقْطَـع سـرتك، ولَـم             4. أَمورِي وأُمك حثِّيةٌ  
ـ        . اً، ولَـم تقَمطـي تقْميطـاً      تغسلي بِـالْماِء للتنظُّف، ولَم تملَّحـي تمليح

5               لَـك ـرِقتل هـذه ـنةً مـداحو لَك عنصتل نيع كلَيع قفشت ـلْ  . لَمب
          تـدلو مـوي فْـِسكن ةاهقْلِ بِكَرالْح هجلَى وع ت6. طُرِح    بِـك ترـرفَم

    لَك فَقُلْت ،كمةً بِدوسدم كتأَيري   : ويـشع كمبِـد .      كمبِـد لَـك قُلْـت
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جعلْتك ربوةً كَنبات الْحقْـلِ، فَربـوت وكَبِـرت وبلَغـت زِينـةَ             7. عيشي
 ـانيــةً . اَألزارِيعــةً وانيرع ــتكُن قَــدو كرـعش ــتبنو اكيثَــد ــدهن .

فَبـسطْت ذَيلـي    . ا زمنـك زمـن الْحـب      فَمررت بِـك ورأَيتـك، وإِذَ     8
علَيك وسترت عورتك، وحلَفْت لَك ودخلْـت معـك فـي عهـد يقُـولُ               

فَحممتـك بِــالْماِء وغَـسلْت عنـك        9. السيد الـرب، فَـصرت لـي      
  ،تيـــالز ــسحتك بِ مو ــاَءك مأَل10ْدو  ــك لْتعنةً، وزــر ــستك مطَ ب

ــزاً،    ب كتوــس ـــالْكَتان وكَ ــك بِ ترأَزسِ، وخـــالت ــك 11بِ تلَّيحو
  ــك قنــي ع ــاً ف ــديك وطَوق ــي ي ةً فــوِر أَس تــع ضفَو ،يلـــالْح . بِ

12         و ـكيـي أُذُناطـاً فأَقْرو كفي أَنةً فامزخ تعضولَـى    وـالٍ عمج ـاجت
ــك أْس13. ر ــز الْبــانُ و الْكَت ــك اسبلو ةــض الْفبِ وـــالذَّه ــت بِ لَّيحفَت
زطَرالْماً              . واً جِـدجِـد لْـتمجو ،ـتيالزلَ وـسالْعيذَ ومالـس أَكَلْـتو

 لَكَةممل تلُح14. فَص          ـمِ لـي اُألمف ـماس لَـك جـرخو    ـهَألن ،ـكالمج
                بالـر ديقُـولُ الـسي ـكلَيع ـهلْتعي جي الَّـذـائهالً بِبكَـانَ كَـام .

15]              ـاكزِن تـكَبسو ،كـملَـى اسع ـتينزو ـكالملَى جع كَلْتفَـات
     ابِرٍ فَكَانَ لَـهلَى كُلِّ ع16. ع       تعـنصو ابِـكيث ـنم ـذْتأَخو   فْـِسكنل 

وأَخـذْت  17. أَمر لَـم يـأْت ولَـم يكُـن        . مرتفَعات موشاة وزنيت علَيها   
            فْـِسكنل تعـنصو ،ـكتطَيـي أَعي الَّتتـضف ـنمبِي وذَه نم كتةَ زِينعتأَم

الْمطَـرزةَ وغَطَّيتهـا بِهـا      وأَخـذْت ثيابـك     18. صور ذُكُورٍ وزنيت بِهـا    
وخبـزِي الَّـذي أَعطَيتـك، الـسميذَ        19. ووضعت أَمامها زيتي وبخـورِي    

. والزيت والْعـسلَ الَّـذي أَطْعمتـك، وضـعتها أَمامهـا رائحـةَ سـرورٍ              
     بالـر ديقُولُ السكَذَا كَـانَ يه20 .و]       ينالَّـذ ـكاتنبو نِيـكب ـذْتأَخ 

أَنـك ذَبحـت    21أَهو قَليـلٌ مـن زِنـاك        . ولَدتهِم لي وذَبحتهِم لَها طَعاماً    
وفـي كُـلِّ رجاسـاتك وزِنـاك        22بنِي وجعلْتهِم يجوزونَ في النارِ لَهـا؟        

      ـبص ـامـذْكُرِي أَيت ـةً        لَموسدم ـتكُنـةً وارِيعـةً وانيرع ـتإِذْ كُن ،اك
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كم23. بِد   كركُلِّ ش دعكَانَ بو .           ،بالـر ديقُـولُ الـسي ـلٌ لَـكيلٌ ويو
. أَنك بنيت لنفِْسك قُبةً وصـنعت لنفْـِسك مرتفَعـةً فـي كُـلِّ شـارِعٍ        24
كُلِّ طَرِيقٍ بنيـت مرتفَعتـك ورجـست جمالَـك، وفَرجـت            في رأْسِ   25

    اكزِن تأَكْثَرابِرٍ وكُلِّ عل كلَي26. رِج          رـصنِـي مب انِـكجِري ـعم ـتينزو
فَهئَنـذَا قَـد مـددت يـدي      27. الْغالَظ اللَّحمِ، وزِدت في زِناك ِإلغَـاظَتي      

ع ـكنع تعنمو ،كلَي       ـاتنب كاتـضغبامِ مـرمل كتـلَمأَسو ،كتفَرِيـض
       يلَـةذالر ـكطَرِيق نم لْنجخي ياتاللَّو نيينِيطسلنِـي      28. الْفب ـعم ـتينزو

وكَثَّـرت  29. يـضاً أَشور إِذْ كُنت لَم تشبعي فَزنيت بِهِـم، ولَـم تـشبعي أَ      
. زِناك في أَرضِ كَنعانَ إِلَى أَرضِ الْكلْـدانِيني، وبِهـذَا أَيـضاً لَـم تـشبعي               

30                 أَةـرـلَ امعـذَا فكُـلَّ ه لْـتإِذْ فَع ،بالر ديقُولُ السي كقَلْب ضرا أَمم
يطَةــل س ــةانِيــ31! ز تقُب ــكائبِبِن كعــن صأْسِ كُــلِّ طَرِيــقٍ، وــي ر ف ك

. ولَـم تكُـونِي كَزانِيـة، بـلْ محتقـرةً اُألجـرةَ           . مرتفَعتك في كُلِّ شارِعٍ   
لكُـلِّ  33. أَيتها الزوجـةُ الْفَاسـقَةُ، تأْخـذُ أَجنبِـيني مكَـانَ زوجِهـا            32

، أَما أَنـت فَقَـد أَعطَيـت كُـلَّ محبيـك هـداياك،              الزوانِي يعطُونَ هديةً  
         ـا بِـكنلزانِـبٍ لكُلِّ ج نم وكأْتيل هِمتيشر34. و      كْـسع يـكف ـارصو

عادة النساِء في زِناك، إِذْ لَـم يـزنَ وراَءك، بـلْ أَنـت تعطـني أُجـرةً والَ               
ةَ ترطَىأُجكْس   عبِــالْع ترفَـص ،ي     [35! لَكعـمـةُ اسانِيـا زي كـذَلفَل

 بالر 36. كَالَم     بالـر ديكَذَا قَالَ الـسه :          ـقفأُن قَـد ـهـلِ أَنأَج ـنم
    ،كـاتاسجامِ رـنبِكُـلِّ أَصو يـكبحبِم اكبِزِن كتروع فَتكَشانو كاسحن 

لا،      ولَه هِمذَلْتب ينالَّذ نِيكاِء بم37د         يـكبحم يـعمج ـعمـذَا أَجئَنه كذَلل
              ،هِمتـضغأَب ينكُـلِّ الَّـذ ـعم هِمـتببأَح ينكُـلَّ الَّـذو ،ملَه لَذَذْت ينالَّذ

ـ            لَه ـكتروع فأَكْـشو ،ـكلوح ـنم كلَيع مهعموا كُـلَّ     فَأَجظُـرنيل م
كترومِ،           38. عالـد كَـاتافالـس ـقَاتالْفَاس كَــامأَح ـكلَيع كُمأَحو

     ةـريالْغو طخالـس مد لُكعأَج39. و        ـكتونَ قُبمـدهفَي مهـديل كـلِّمأُسو
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      يث ـكنـونَ عزِعنيو كاتفَعترونَ ممدهيو       ،ـكتزِين اتوـذُونَ أَدأْخيو ـكاب
ويـصعدونَ علَيـك جماعـةً ويرجمونـك        40. ويتركُونك عريانةً وعارِيـةً   

 ،هِموفيــس ــك بِ ونقْطَعيو ةارجـــالْح ـــالنارِ 41بِ ــك بِ وتيــونَ ب ويحرِقُ
 كلَيونَ عرجيو  كَـاماً قُدأَح  ةرياٍء كَـثنِـس ونيع ـا،    . امنـنِ الزع أَكُفُّـكو

     ـدعةً برأُج نيطعضاً الَ تأَيـي          42. وترغَي رِفـصنفَت بِي بِـكـلُّ غَـضأُحو
   ـدعب بالَ أَغْضو كُنفَأَس كن43. ع       ـامـذْكُرِي أَيت لَـم ـكـلِ أَنأَج ـنم

  طْتخلْ أَسب اكبلَـى              صع طَرِيقَـك ـبلـضاً أَجـذَا أَيئَنفَه ،هذي كُلِّ هنِي ف
   بالر ديقُولُ السي كأْسر .            كـاتاسجر قيلَـةَ فَـوذالر هـذه ـنيلفْعفَـالَ ت

  ).16/ حزقيال" (كُلِّها
ـ          2" أَنـي وأَترام تـسـا لَيهوا َألنماكح كُموا أُمماكـا     حلَهجر تا لَـس

لـئَالَّ أُجردهـا عريانـةً      3لتعزِلَ زِناها عن وجهِها وفسقَها من بـينِ ثَـدييها           
وأَوقفَها كَيومِ وِالَدتها وأَجعلَها كَقَفْـرٍ وأُصـيرها كَـأَرضٍ يابِـسة وأُميتهـا              

َألنَّ أُمهـم قَـد     «5. حم أَوالَدهـا َألنهـم أَوالَد زِنـى       والَ أَر 4. لْعطَشِابِـ
تنيـاً     . ززخ تعنص بِهِم بِلَتي حالَّت .   ـا قَالَـتهَألن :     ـيبحاَء مرو ـبأَذْه

لـذَلك  6. الَّذين يعطُونَ خبزِي ومـائي صـوفي وكَتـانِي زيتـي وأَشـرِبتي       
ـ   . لشوك وأَبنِـي حائطَهـا حتـى الَ تجِـد مـسالكَها     اهئَنذَا أُسيج طَرِيقَك بِ

7مهجِــدالَ تو هِملَــيع شفَــتتو مرِكُهــدالَ تــا ويهبحم ــعبتقُــولُ. فَتفَت :
ـ           . انَ خيـر لـي مـن اآلنَ       أَذْهب وأَرجِع إِلَى رجلي اَألوَّلِ َألنـه حينئـذ كَ

8»         تكَثَّـرو ـتيالزو طَارـسالْمو ـحـا الْقَمهتطَيا أَعي أَنأَن رِفعت لَم يهو
لـذَلك أَرجِـع وآخـذُ قَمحـي فـي حينِـه            9. لَها فضةً وذَهباً جعلُوه لبعلٍ    

ـ        ص ـزِعأَنو ـهقْتي وطَارِي فسمـا        وهترورِ عتـسنِ لـانِي اللَّـذَيكَتي ووف .
10           ـنم ـدا أَحـذُهقنالَ يـا ويهبحم ـونيع ـامـا أَمهتروع فاآلنَ أَكْشو
أَعيادهـا ورؤوس شـهورِها وسـبوتها       : وأُبطِّـلُ كُـلَّ أَفْراحهـا     11. يدي

همـا  : أُخـرب كَرمهـا وتينهـا اللَّـذَينِ قَالَـت         و12. وجميع مواسـمها  
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             ـةيرانُ الْبـويـا حمأْكُلُهـراً فَيعـا وملُهعأَجو يبحا مطَانِيهي أَعي الَّتترأُج .
13              ـزتتو ـملَه ـرخبت ـتـا كَانيهـي فالَّت ـيملعـامِ بلَى أَيا عهباقأُعو ني

               بقُـولُ الـرـا يانِي أَنـسنتـا ويهبحاَء مرو بـذْهتا وهيلحا وهمائزبِخ .
وأُعطيهـا  15لَكن هئَنذَا أَتملَّقُها وأَذْهب بِهـا إِلَـى الْبريـة وأُالَطفُهـا          «14

وهـي تغنـي هنـاك كَأَيـامِ        . رجـاءِ كُرومها من هناك ووادي عخور باباً لل      
       رـصضِ مأَر ـنا مهودعمِ صوكَيا واهبمِ        16. صـوالْي ـكـي ذَلكُـونُ فيو

" »بعلــي«والَ تـدعيننِي بعـد   » رجلـي «يقُـولُ الـرب أَنـك تـدعيننِي     
وص أخـرى غريمهـا     ونكتفى ذين النـصني، وهنـاك نـص       .. .)2/ هوشع(

  !ملن يفتح الكتاب املقدس ويقرأ
أما ىف النص التاىل فإن كاتبه يرتكب التزييـف بغبـاء لـيس بعـده مـن                 
غباء، فقد رزق اهللا خليلـه إبـراهيم بإمساعيـل، مث مكـث عليـه الـسالم                 
بعد ذلك عدة أعوام قبل أن يرزقه أيـضا بإسـحاق، ومـع هـذا نقـرأ ىف                  

ـ   ـ " املقـدس "الكتاب املسمى ب اهللا لـه بـأن يأخـذ ابنـه           أَم وحيـده "ر "
ويقـول املنطـق والعقـل ونـصوص الكتـاب املقـدس            . ليقدمه له ضحية  

ذاا إن الكالم ال ميكن أن يكـون إال عـن إمساعيـل، ألنـه هـو الـذى                   
عـدة  ) كمـا قلنـا   (، إذ مكـث     "وحيـد إبـراهيم   : "ميكن أن يطلَق عليـه    

حيـد أبيـه    أعوام قبل أن يلحق به إسـحاق، أمـا إسـحاق فلـم يكـن و               
ذى " الكتـاب املقـدس   "لكـن مهـالً أيهـا القـارئ، فأنـت مـع             ! يوما

التفانني والتعاجيب، وعلى هـذا فـال تـستغرب أن يـصادم مؤلـف هـذا            
فيقـول  ،  السفْر املنطق والعقلَ والكالم الذى كتبه هـو قبـل ذلـك بيـده             

..." إسـحاق : خذ ابنـك وحيـدك الـذى حتبـه        : "على لسان اهللا سبحانه   
اهللا  كـان     الـذى  فماذا كان إمساعيـل يـا تـرى       ). 13 -1/ 22/ تكوين(

   إبراهيم قبل عدة أعوام إذن؟ هقد وهبسبحانه 
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وإذا قرأنا قـصة والدة موسـى ومـا فعلتـه أمـه بعـد أن مل تـستطع                   
االستمرار ىف إخفائه عن عيـون رجـال فرعـون املـوكَّلني بقتـل الرضـع                

ـ            ـفَطًا مـن       من بىن إسرائيل، جند كاتـب القـصة يقـول إا أخـذت س
الربدى وطَلَته باحلُمر والزفـت وأرقـدت فيـه الطفـل، مث وضـعته بـني                

وواضـح أن   . احللفاء على حافـة النـهر حيـث التقطتـه ابنـة فرعـون             
فلـم  : وإننـا لنتـساءل   . التابوت، حسب هذه الروايـة، مل يلْـق ىف املـاء          

ـ             ان تطْلَـى مـا     إذن طلته أم موسى باحلُمر والزفـت، ومهـا املادتـان اللت
القوارب ملنع دخول املاء فيهـا حـىت ال تغـرق؟ فـإذا مـضينا ىف القـراءة               

إىن انتـشلته   : "قائلـة " موسـى : "فوجئنا بأن ابنة فرعـون تـسمى الطفـل        
وهكـذا يتـبني لنـا ممـا يقولـه          ). 10،  4 -2/ 2/ خـروج " (من املـاء  

يوضـع علـى    كاتب السفر نفسه أن السفَط كان قـد أُلْقـى ىف النـهر ومل               
ومعـىن هـذا بكـل بـساطة ووضـوح أن القـصة             . احللفاء فوق الـشطّ   

تتناقض مع نفسها، أما القـرآن فقـد قـال قـوال واحـدا إن اهللا سـبحانه               
                    مطـه (قد أهلم أم الرضيع أن تلقى بـه ىف تـابوت مث تقـذف بـه ىف الـي /

  ).7/ ، والقصص39 -38
ال تقـدر   ": نقـرأ قـول الـرب ملوسـى       ) 20/ 23" (اخلروج"وىف سفر   

، وإن قيـل عقـب ذلـك        "أن ترى وجهى، ألن اإلنسان ال يـراىن ويعـيش         
إن من املمكن أن ينظر موسـى وراء اهللا بعـد أن جيتـاز، وكـأن هللا خلفًـا                   

ونـسى كاتـب الـسفر      . وقداما، وظَهرا ووجها بـاملعىن املـادى املـألوف        
ـ     "أنه قال ىف موضعٍ آخر إن اهللا كـان يكلـم موسـى               ا وجهـا لوجـه كم

، وهـو مـا أكـده سـفر         )11/ 33/ خـروج " (يكلم الرجـلُ صـاحبه    
وأمــا عبــدى موســى فلــيس ): "8 -7/ 12(، إذ جــاء فيــه "العــدد"

فمـا إىل فـمٍ وعياتـا أتكلـم معـه ال            . هكذا، بل هو أمني ىف كـل بـيىت        
): 4/ 5" (التثنيـة "، وقاله موسى نفـسه حـسبما جـاء ىف سـفر             "باأللغاز
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لـيس ذلـك فحـسب،      ". معنا من وسـط النـار     وجها لوجه تكلم الرب     "
بل رأى اَهللا، مع موسى، هارونُ ونـاداب وأبيهـو وسـبعون مـن شـيوخ                

  .بىن إسرائيل كما مر من قبل
كـذلك جيــد القــارئ ىف الكتــاب املقــدس، لــو أراد، قصــصا عــن  

فهـذا  ): والبنات أيـضا، ألـيس هلـن نفـس؟    (األنبياء تشيب هلوهلا الوِلْدان    
نه ابنتاه بعد أن سـقتاه مخـرا ومتارسـان الفحـشاء معـه              لوط تنام ىف أحضا   

! بالدور، كل واحدة ىف ليلة خاصة ا، حـىت حتـبال ويكـون هلمـا ذريـة                 
وهذا إبراهيم يقدم زوجته للملـك مقابـل بعـض املاشـية، وكـاد امللـك                
أن يرتكب معها الفاحـشة لـوال رؤيـا رآهـا ىف املنـام عـرف منـها أن                   

وهـذا داود يـرى مـن فـوق         ! يم، بـل زوجتـه    املرأة ليست أختا إلبراه   
سطح قصره امرأة قائده العسكرى يوريـا احلثـى، وهـى تـستحم ىف فنـاء           
بيتها عارية كما ولدا أمهـا، فتقـع طبعـا ىف نفـسه ويرسـل فيحـضرها                 
ويزىن ا، مث ال يكتفى ذا، بل يدبر بكـل نذالـة مـؤامرةً للـتخلص مـن                  

لـه املـراد فيلْحـق املـرأة حبرميـه          زوجها القائد العسكرى املخلص، ويتم      
وهـذه املـرأة هـى أم       !). واهللا فيـه الربكـة    (بعد أن تنتهى من مدة احلداد       

سليمان عليـه الـسالم حـسبما يقـول مزيفـو الكتـاب املقـدس، أمـا                 
اجلـسد   وأوصـاف سليمان ذاتـه فيـنظم نـشيدا ىف الغـزل الـشهواىن             

 وكـل هـذا   !الرقبـاء امللتهبة وحكاية اللقاءات الليلية بعيـدا عـن عيـون        
   .بطبيعة احلال يناقض ما نؤمن به ىف اإلسالم

إن الكتاب املقدس مملوء بالعبر، ومـن يقلّـب صـفحاته جيـد العجـب،               
لكـىن أستـسمح    . ولو تركت لنفسى حبلها علـى غارـا فلـن تتوقـف           

القارئ أن أحكى له هذه الطُّرفـة وأَعـده أـا سـتكون آخـر طرفـة ىف                  
جنـد أن يهـورام امللـك حـني         " أخبار األيام الثاىن  " سفر   ففى: هذا السياق 

ارتقى سدة احلكم كان عمره اثنـتني وثالثـني سـنة، وظـل حيكـم مثـاىن                 
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لكننـا  . فماذا كان عمره حينـذاك؟ أربعـني سـنة طبعـا          . سنوات، مث مات  
نفاجأ بكاتب السفر بعد ثالثة أسـطر يقـول لنـا إن ابنـه أخزيـا، الـذى                

، 20/ 21(، كـان عمـره اثنـتني وأربعـني سـنة            توىل احلكم بعده مباشرة   
وليس هلـذا مـن معـىن إال أن الولـد كـان يكـرب أبـاه                 ). 2 -1/ 22و

  !بسنتني
 إن صـاحبنا يريـد أن يـوهم القـارئ بـأن املـشكلة إمنـا تكمــن ىف        
الرسول، فهو مل يكـن مطلعـا علـى التـوراة، بـل كانـت معرفتـه ـا                   

    ـ        شذرات من طريق العـوام ن مث كانـت معلوماتـه     مـن هنـا وههنـا، وم
عنها خاطئة، ومل يكن يطيق أن يصحح اليهـود لـه أخطـاءه، فكـان يـنقم             

  الكاتـب  فمـاذا يكـون جـواب     ! عظـيم . عليهم ويشعر باحلقد جتـاههم    
                  اليهـود أخـف ـقا للقارئ أن ما قاله القـرآن والرسـول ىف حنإذن لو بي

م فـيهم؟ ولْنبـدأ     كثريا جدا مما يقوله العهد القدمي وأنبيـاؤهم هـم أنفـسه           
باملسيح، الذى كان إسرائيليا مثلـهم وتـرىب ىف وسـطهم وتعلـم كتـام               
ومسع أحبارهم وتردد علـى معبـدهم، والـذى كـثريا مـا صـب لعناتـه            
ــم   ــور وومسه ــل والثب ــيهم بالوي ــا عل ــوق رؤوســهم النجــسة ودع ف

" أوالد األفـاعى  "و" قتلـة األنبيـاء ورامجـى املرسـلني       "و" املـرائني "بــ
الـشعب الـصلْب    "و" فـاعلى اإلمث  "و" اف بـىن إسـرائيل الـضالة      خر"و

وهلـم جـرا ممـا ال يعـد     "... لـصوص املغـارة   "و" اجليل الشرير "و" الرقبة
أم تـراه سـيعترض بـأم ال يعترفـون          ! ما وصفهم القرآن به شيئا يـذْكَر      

به عليه الـسالم نبيـا؟ فلننتقـل إذن إىل غـريه، ولنأخـذ زكريـا وإرميـا               
ا وموسى علـى سـبيل املثـال، وسـنختار النـصوص التاليـة جمـرد            وعزر

في الشهرِ الثَّامنِ فـي الـسنة الثَّانِيـة لـدارِيوس كَانـت             1: "عينة ليس إال  
     بِـيو النـدـنِ عا بيخرنِ با بكَرِيإِلَى ز بةُ الرم2: كَل    بالـر بغَـض قَـد

ارجِعـوا  : هكَـذَا قَـالَ رب الْجنـود      : [فَقُـلْ لَهـم   3.  آبائكُم غَضباً علَى 
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            ـودنالْج بقُـولُ ري كُمإِلَـي جِعفَـأَر ودنالْج بقُولُ ري ـوا   4. إِلَيكُونالَ ت
ـ     : كَآبائكُم الَّـذين نـاداهم اَألنبِيـاُء اَألولُـونَ         نالْج بكَـذَا قَـالَ رهود :

          ةيررالـش كُمـالمأَع ـنعو ةيررالـش كُمقطُر نوا عجِعوا    . ارعمـسي فَلَـم
  وا إِلَيغصي لَمـا         8"،  )1/نبوءة زكريا " (وكَرِيإِلَـى ز بالـر كَـانَ كَـالَمو :

9]     ـودنالْج بكَذَا قَـالَ رلُـو       : هماعو ـقاَء الْحوا قَـضاناً   اقْـضـسا إِح
       يـهأَخ ـعم انـسةً كُلُّ إِنمحرالَ      10. وو ـيمتالَ الْيلَـةَ ومـوا اَألرمظْلالَ تو

                 ـي قَلْبِـهف يـهلَـى أَخاً عـرش كُمـنم ـدأَح فَكِّرالَ يو ريالَ الْفَقو رِيبالْغ .
11      انِـدعفاً مطُوا كَتأَعوا وغصوا أَنْ يعِ        فَأَبمـنِ الـسع ـمهثَقَّلُـوا آذَانةً و .
12               ـلَهسي أَرالَّـذ الْكَـالَمةَ ورِيعوا الـشعمـسئَالَّ ياساً لم مهلُوا قَلْبعلْ جب

        ـنيلـاِء اَألوبِياَألن دي نع هوحبِر ودنالْج بر .      ـنم ـيمظع بـاَء غَـضفَج
فَكَـانَ كَمـا نـادى هـو فَلَـم يـسمعوا كَـذَلك              13. دعند رب الْجنو  

       ـودنالْج بقَالَ ر عمفَالَ أَس مونَ هادنـمِ        14. يإِلَـى كُـلِّ اُألم مفُهـصأَعو
   مرِفُـوهعي لَـم ينالَّـذ .   ــبالَ آئو ـبالَ ذَاه ـماَءهرو ضاَألر ـترِبفَخ .

لُوا اَألرعاباًفَجرةَ خهِجالْب 7/ نبوءة زكريا ("]ض.(  
" 1             تـارص ـفبِ؟ كَيعةُ الـشريـةُ الْكَـثيندا الْمهدحو تلَسج فكَي

              ـةيالْجِز ـتحت تـارص انلْـدةُ يف الْبديمِ؟ الـسي اُألمةُ فيمظالْع لَةمكَأَر !
2    دكَاًء ولِ بي يف اللَّيكبا   تهيـدا علَى خهوعـن كُـلِّ          . مم ـزعـا ملَه سلَـي

قَـد سـبِيت    3. صـاروا هلَـا أَعـداءً     . كُلُّ أَصحابِها غَـدروا بِهـا     . محبيها
     ةيودبالْع ةكَثْر نمو ذَلَّةالْم نوذَا مهـمِ       . ياُألم نـيب كُنـست ـيه .   جِـدالَ ت

طُـرق صـهيونَ نائحـةٌ      4. د أَدركَها كُلُّ طَارِديها بـين الـضيقَات       قَ. راحةً
   يدإِلَى الْع نيمِ اآلتدعـةٌ    . لرِبـا خابِهوونَ   . كُلُّ أَبـدهنتـا يهتنا  . كَهاهـذَارع

    ةارـري مف يهذَلَّلَةٌ وأْسـاً     5. ما رايِقُوهـضم ـارص .   ـحجا َألنَّ   نهاؤـدأَع
ذَهـب أَوالَدهـا إِلَـى الـسبيِ قُـدام          . الرب قَد أَذَلَّها َألجلِ كَثْرة ذُنوبِهـا      

ودـا          6. الْعهائهنَ كُـلُّ بويـهص ـتبِن نم جرخ قَدا    . وهـاؤسؤر تـارص
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قَـد ذَكَـرت    7.  قُـوة أَمـام الطَّـارِد      كَأَيائلَ الَ تجِد مرعى فَيِسريونَ بِـالَ      
أُورشليم في أَيامِ مذَلَّتها وتطَوحها كُلَّ مـشتهياتها الَّتـي كَانـت فـي أَيـامِ                

رأَتهـا  . عند سقُوط شـعبِها بِيـد الْعـدو ولَـيس مـن يـساعدها             . الْقدمِ
قَـد أَخطَـأَت أُورشـليم خطيـةً مـن          8. ضحكُوا علَى هالَكهـا   . اَألعداُء

كُـلُّ مكَرميهـا يحتقرونهـا َألنهــم رأُوا    . أَجـلِ ذَلـك صـارت رجِــسةً   
ـ     9. عورتها وهي أَيضاً تتنهد وترجِع إِلَـى الْـوراءِ         هالـي أَذْيا فهـتاسجان .

 . "لَـيس لَهـا معـز     . لَم تذْكُر آخرتها وقَـد انحطَّـت انحطَاطـاً عجِيبـاً          
  ).9 -8/ 1/ مراثى إرميا(

"1ـّاو لَـم ينفَـصلْ شـعب      : [ كَملَت هذه تقَدم إِلَي الرؤسـاُء قَـائلني        مل
    ـنونَ مالالَّوِيةُ ونالْكَهيلَ وائرإِس         هِمـاتاسجر بـسـي حاضوبِ اَألرـعش 

            نيـوآبِيالْمو نيـونِيمالْعو نيـيوسبالْيو نييـرِزالْفو نيثِّـيالْحو نيانِيعالْكَن نم
 نيورِياَألمو نيرِيصالْم2. و         بلو فُـِسهِمَألن هِمـاتنب ـنـذُوا مخات مهَألن  نِـيهِم

وكَانـت يـد الرؤسـاِء      . واختلَطَ الـزرع الْمقَـدس بِـشعوبِ اَألراضـي        
ـّا ف3َ]. والْوالَة في هذه الْخيانـة أَوالً       سـمعت بِهـذَا اَألمـرِ مزقْـت         لمـ

          م تلَـسجذَقْنِـي وـي وأْسر رعش فْتتني وائرِدابِي ويـراً ثيح4. ت  عمتفَـاج
إِلَي كُلُّ منِ ارتعد من كَالَمِ إِلَه إِسرائيلَ مـن أَجـلِ خيانـة الْمـسبِيني وأَنـا          

وعنـد تقْدمـة الْمـساِء قُمـت مـن          5. جلَست متحيراً إِلَى تقْدمة الْمساءِ    
   ابِي ويي ثفي وذَلُّلت            يـدي طْتـسبو ـيتكْبلَـى رع تثَـوج قَةزمي الْمائرِد

اللَّهم إِني أَخجـلُ وأَخـزى مـن أَنْ أَرفَـع يـا             : [وقُلْت6إِلَى الرب إِلَهِي    
إِلَهِي وجهِـي نحـوك َألنَّ ذُنوبنـا قَـد كَثُـرت فَـوق رؤوسـنا وآثَامنـا              

عاءِ  تمإِلَى الس تـذَا               7. اظَمـيمٍ إِلَـى هظـي إِثْـمٍ عف ـنحا ننائامِ آبذُ أَينم
وَألجلِ ذُنوبِنا قَـد دفعنـا نحـن وملُوكُنـا وكَهنتنـا ليـد ملُـوك                . الْيومِ

. هـذَا الْيـومِ   اَألراضي للـسيف والـسبيِ والنهـبِ وخـزيِ الْوجـوه كَ           
واآلنَ كَلُحيظَة كَانت رأْفَةٌ مـن لَـدن الـرب إِلَهِنـا ليبقـي لَنـا نجـاةً                  8
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ويعطينا وتداً في مكَان قُدسه لينِري إِلَهنا أَعيننـا ويعطينـا حيـاةً قَليلَـةً فـي                 
د نحن وفي عبوديتنـا لَـم يتركْنـا إِلَهنـا بـلْ بـسطَ               َألننا عبِي 9. عبوديتنا

                 ـيمقنـا وإِلَهِن ـتيب فَـعرنـاةً ليـا حنيطعيل فَارِس لُوكم امةً أَممحا رنلَيع
            يمـلشـي أُورفـوذَا وهـي يطـاً فائـا حنيطعلْيو هبائراآلنَ فَ 10. خـاذَا  وم

            اكـايصـا وكْنرت ا قَـدنذَا َألنه دعا بنا إِلَهقُولُ يـا    11نبِه تـيصـي أَوالَّت
إِنَّ اَألرض الَّتـي تـدخلُونَ لتمتلكُوهـا هـي          : عن يد عبِيدك اَألنبِياِء قَـائالً     

ـ      اضوبِ اَألرعش ةاسجةٌ بِنسجنتم ضـا         أَرـا بِهلَأُوهـي مهِمِ الَّتـاتاسجي بِر
     هِمـتاسجبِن ةإِلَى جِه ةجِه نالَ          12. مو نِـيهِمبل كُمـاتنطُـوا بعاآلنَ فَـالَ تو

 ــدإِلَــى اَألب مهــريخو مهتــالَمــوا سطْلُبالَ تو نِــيكُمبل هِمــاتنــذُوا بأْخت
. كُلُوا خيـر اَألرضِ وتورِثُــوا بنِـيكُم إِياهــا إِلَـى اَألبــد   لتتـشددوا وتــأْ 

13               ـةيمظـا الْعنآثَامو يئَـةدـا الرنالمـلِ أَعـا َألجنلَياَء عا جكُلِّ م دعبو- 
 كَهـذه   َألنك قَد جازيتنا يـا إِلَهنـا أَقَـلَّ مـن آثَامنـا وأَعطَيتنـا نجـاةً                

أَفَنعود ونتعدى وصـاياك ونـصاهر شـعوب هـذه الرجاسـات؟ أَمـا              14
أَيهـا الـرب إِلَـه      15تسخطُ علَينا حتى تفْنِينا فَالَ تكُونُ بقيـةٌ والَ نجـاةٌ؟            

هـا نحـن أَمامـك فـي        . هـذَا الْيـومِ   إِسرائيلَ أَنت بار َألننا بقينا ناجِني كَ      
  .)9/ عزرا" (]آثَامنا َألنه لَيس لَنا أَنْ نقف أَمامك من أَجلِ هذَا

"1ـّاو  رأَى الشعب أَنَّ موسى أَبطَأَ فـي النـزولِ مـن الْجبـلِ اجتمـع            مل
    قَالُوا لَهونَ وارلَى هع بعـا َألنَّ        «:الشنامأَم ـِسريـةً تهـا آللَن عـنقُـمِ اص

هذَا موسـى الرجـلَ الَّـذي أَصـعدنا مـن أَرضِ مـصر الَ نعلَـم مـاذَا                   
هابونُ   2. »أَصـاره مفَقَالَ لَه :»       ـي آذَانـي فبِ الَّتاطَ الـذَّهـوا أَقْـرزِعان

فَنـزع كُـلُّ الـشعبِ أَقْـراطَ        3. »تكُم وأْتـونِي بِهـا    نِسائكُم وبنِيكُم وبنا  
فَأَخـذَ ذَلـك مـن      4. الذَّهبِ الَّتي في آذَانِهِم وأَتـوا بِهـا إِلَـى هـارونَ           

ــوصو يهِمــدوكاًأَيبــســالً مجع هعــنصيــلِ ومبِالْإِز هفَقَــالُوا. ر :» هــذه
  را إِسي كتهآل         رـصضِ مأَر ـنم كتدـعـي أَصيلُ الَّتـّا ف5َ» !ائ  نظَـر   لمـ
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. »غَـداً عيـد للـرب     «: هارونُ بنى مذْبحاً أَمامه ونـادى هـارونُ وقَـالَ         
6           ةـالَمس حـائوا ذَبمقَـدو قَـاترحوا مدعأَصو دي الْغوا فكَّرفَب .  لَـسجو

 ل بعـبِ        الشلَّعوا لقَـام بِ ثُـمرالـشـى     7. َألكْلِ ووسمل بفَقَـالَ الـر :
. َألنه قَد فَـسد شـعبك الَّـذي أَصـعدته مـن أَرضِ مـصر              ! اذْهبِ انزِلْ «
8          بِـه مهتـيصي أَونِ الطَّرِيـقِ الَّـذرِيعاً عاغُوا سـالً      . زجع ـموا لَهعـنص

بسقَالُوا     مو وا لَهحذَبو وا لَهدجسـي          : وكاً ويلُ الَّتائـرـا إِسي ـكتهآل هـذه
     رـصضِ مأَر ـنم كتدعـى     9. »أَصوسمل بقَـالَ الـرـذَا    «: وه ـتأَير

         ـةقَبالر ـلْبص بـعش ـوإِذَا هو بعـى      10. الشمحيكْنِـي لرفَـاآلنَ ات
فَتـضرع موسـى    11. » علَيهِم وأُفْنِـيهم فَأُصـيرك شـعباً عظيمـاً         غَضبِي

لمـاذَا يـا رب يحمـى غَـضبك علَـى شـعبِك           «: أَمام الرب إِلَهِه وقَـالَ    
       بِقُـو رـصضِ مأَر نم هتجري أَخ؟        الَّذةيدـدش ـديو ـةيمظع ـاذَا 12ةمل 

نيلونَ قَــائرِيــصالْم كَلَّمــتــالِ : يــي الْجِبف ملَهقْــتيل ــثببِخ مهجــرأَخ
       ـومح نع جِعضِ؟ اراَألر هجو نع مهفْنِييو         رلَـى الـشع مـدانو بِكغَـض 

بِكع13. بِش       كبِيـديلَ عائـرإِسو اقـحإِسو يماهرإِب اُذْكُر     لَفْـتح ينالَّـذ 
      ـملَه قُلْـتو فْـِسكبِن مـي          : لَهطأُعاِء ومـومِ الـسجكَن لَكُمـسن أُكَثِّـر

          ـدـا إِلَـى اَألبهكُونلمـا فَيهنع ـتكَلَّمـي تضِ الَّتاَألر هذكُلَّ ه لَكُمسن« .
ـ      14 ي قَـالَ إِنالَّـذ رلَى الشع بالر مدفَن  بِهعبِـش لُـهفْعي 15. ه  فرـصفَان

      هـدـي يف ةادهـا الـشحلَوـلِ وبالْج نلَ مزنى ووسم :   ـانوبكْتم ـانحلَو
واللَّوحـان همـا    16. من هنا ومـن هنـا كَانـا مكْتـوبينِ         . علَى جانِبيهِما 

ــةُ كتا ابتالْكةُ اِهللا وعــن نِصيحــو ــى اللَّ ــةٌ علَ قُوشنــةُ اِهللا م 17. ب عــم سو
صـوت قتـالٍ فـي      «: يشوع صوت الشعبِ فـي هتافـه فَقَـالَ لموسـى          

لَّةحاحِ            «: فَقَال18َ. »الْمـيص تـوالَ صو ةرـصاحِ النـيص تـوص سلَي
ةرـا      . الْكَسـا ساٍء أَننغ تولْ صبعإِلَـى        19. »م بـرا اقْتمـدنكَـانَ عو

       قْصالـرـلَ وجالْع رـصأَب هأَن لَّةحالْم .        حطَـرـى ووسم بغَـض ـيمفَح
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ثُـم أَخـذَ الْعجـلَ    20اللَّوحينِ من يديه وكَـسرهما فـي أَسـفَلِ الْجبـلِ          
   بِالن قَهرأَحوا وعني صالَّذ             ـهجلَـى وع اهذَرمـاً واعن ـارـى صتح هنطَحارِ و
مـاذَا صـنع بِـك      «: وقَالَ موسـى لهـارونَ    21. الْماِء وسقَى بنِي إِسرائيلَ   

الَ «: فَقَـالَ هـارونُ   22» هذَا الشعب حتى جلَبت علَيـه خطيـةً عظيمـةً؟         
  ديس بغَض محيي !        يرـرش ـهأَن بعالـش ـرِفعت ت23. أَن   ـيفَقَـالُوا ل :

َألنَّ هذَا موسـى الرجـلَ الَّـذي أَصـعدنا مـن            . اصنع لَنا آلهةً تِسري أَمامنا    
     هاباذَا أَصم لَمعالَ ن رصضِ م24. أَر  ـملَه فَقُلْت :       ـهزِعنفَلْي ـبذَه لَـه ـنم 

ـّا و25. »فَطَرحتـه فـي النـارِ فَخـرج هـذَا الْعجـلُ           . ويعطنِي  رأَى  ملـ
َألنَّ هـارونَ كَـانَ قَـد عـراه للْهـزِء بـين       (موسى الشعب أَنـه معـرى       

يهقَاوِمقَـالَ       26) مو لَّـةحابِ الْمي بى فوسم قَففَـإِلَ     «: و بلـرل ـنمي! «
هكَـذَا قَـالَ الـرب إِلَـه        «: فَقَالَ لَهـم  27. فَاجتمع إِلَيه جميع بنِي الَوِي    

ضعوا كُلُّ واحد سيفَه علَى فَخِـذه ومـروا وارجِعـوا مـن بـابٍ               : إِسرائيلَ
            و ـاهأَخ ـداحلُـوا كُـلُّ واقْتو لَّةحي الْمابٍ فإِلَى ب      هبـاحص ـداحكُـلُّ و

  هقَرِيب داحكُلُّ وـى         28. »ووسلِ مبِ قَـوـسـو الَوِي بِحنلَ بفَفَع .  قَـعوو
: وقَـالَ موسـى   29. من الشعبِ في ذَلك الْيومِ نحـو ثَالَثَـة آالَف رجـلٍ           

حـد بِابنِـه وبِأَخيـه فَيعطـيكُم        املَأُوا أَيديكُم الْيوم للرب حتـى كُـلُّ وا        «
أَنـتم قَـد    «: وكَانَ في الْغـد أَنَّ موسـى قَـالَ للـشعبِ          30. »الْيوم بركَةً 

. »فَأَصعد اآلنَ إِلَـى الـرب لَعلِّـي أُكَفِّـر خطيـتكُم           . أَخطَأْتم خطيةً عظيمةً  
آه قَـد أَخطَـأَ هـذَا الـشعب خطيـةً           «: الرب وقَالَ فَرجع موسى إِلَى    31

ــبٍ ذَه ــن ــةً م هآل ــِسهِم ــنعوا َألنفُ صــةً و يمظ32. ع تــر واآلنَ إِنْ غَفَ
  مهتيطخ-    ـتبي كَتالَّـذ ابِـكتك ـننِي محإِالَّ فَام33. » و   بفَقَـالَ الـر
واآلنَ اذْهـبِ اهـد     34.  إِلَـي أَمحـوه مـن كتـابِي        من أَخطَأَ «: لموسى

 كتثُ كَلَّميإِلَى ح بعالش .  ـكامأَم ـِسريي يالَكذَا مومِ    . هـوـي يف ـنلَكو
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      مهـتيطخ ـيهِمف ـدقي أَفْتقَاد35. »افْت        ـمهَألن بعالـش بالـر برفَـض
  .)32/ خروج" ( الَّذي صنعه هارونُصنعوا الْعجلَ

ادع . ذَا أَيامـك قَـد قَربـت لتمـوت    َ هـو «: وقَال الرب لموسـى  14"
            هـيأُوص كَـيـاعِ لمتجاال ـةميـي خفَـا فقو وعشـى    . »يوسم طَلقفَـان

اَءى الـرب فـي اخلَيمـة فـي     فَتـر 15ويشوع ووقَفَا في خيمة االجتمـاعِ       
            ـةمـابِ اخلَيلـى بابِ عحالـس ـودمع قَفوابٍ وحس ودمقَـال  16. عو

ها أَنت ترقُد مع آبائـك فَيقُـوم هـذَا الـشعب ويفْجـر              «: الرب لموسى 
        ـوـي هضِ التي اَألرف نيبِيناَألج ةهاَء آلرو      مهـنيـا بـي مـا فهـلٌ إِلياخد 

       ـهعم ـهتي قَطَعي الذدهكُثُ عنيكُنِي ورتي17. و      ـهليبِي علُ غَـضعتـشفَي
                هيبـصتأْكُلـةً وكُـونُ مفَي ـهنهِـي عجو ـبجأَحو كُهرأَتمِ ووالي كي ذَلف

    ى يتح دائدشةٌ وريكَث وررمِ      شـوالي ـكـي ذَلقُول ف :     سـي لـيـا َألنَّ إِهلأَم
    وررالش هذنِي هتابي أَصطسي و18!. ف          ـكـي ذَلهِـي فجو ـبجـا أَحأَنو

. اليومِ َألجلِ جميـعِ الـشر الـذي عملـه إِذ التفَـت إِىل آلهـة أُخـرى                  
ضـعه  . ا النشيد وعلِّـم بنِـي إِسـرائيل إِيـاه         فَاآلنَ اكْتبوا َألنفُِسكُم هذَ   19

. في أَفْواههِم ليكُـونَ لـي هـذَا النـشيد شـاهداً علـى بنِـي إِسـرائيل                 
َألني أُدخلُهم اَألرض التـي أَقْـسمت ِآلبـائهِمِ الفَائـضةَ لبنـاً وعـسالً            20

 عبشيأْكُلُونَ وا          فَيهونـدبعيى وـرأُخ ـةهـونَ إِىل آلتفلتي ونَ ثُـمنمـسيونَ و
ــثريةٌ 21. ويــزدرونَ بِــي وينكُثُــونَ عهــدي فَمتــى أَصــابته شــرور كَ

                 اهأَفْـو ـنى مـسنال ي ـهداً َألنـاهش ـهامأَم يدشذَا النه اوِبجي دائدشو
هلسإِىل            . ن لـهخـل أَنْ أُدقَب مـوالي بِـه فَكِّـري يالـذ هكْـرف فْـتري عإِن

  تما أَقْسضِ كَممِ            22. »اَألرـوالي ـكـي ذَلف يدـشـذَا النى هوسم بفَكَت
   اهيل إِيائرنِي إِسب لمعقَـال         23. وـونَ ون ـنب وعـشـى يصأَوو :»  ددـشت

تو                هلُـم تمـي أَقْـسالت ضيل اَألرائـرنِـي إِسلُ بِبخـدت تأَن كَألن عجش
   كعا أَكُونُ مأَنا وهن24. »ع           هـذه ـاتمـةَ كَلابتـى كوسـل ما كَممدنفَع
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بوت أَمـر موسـى الالوِيـني حـاملي تـا         25التوراة في كتابٍ إِىل تمامهـا       
 بالر ده26: ع»             وتـابانِـبِ تبِج وهـعضـذَا وه اةرـوالت ـابتذُوا كخ

         كُملـيداً عـاهش ـاكنكُونَ هيل كُمإِهل بالر ده27. ع      ـارِفـا عـي أَنَألن
ليـوم قَـد صـرتم      هوذَا وأَنا بعد حـي معكُـم ا       . تمردكُم ورِقَابكُم الصلبةَ  

اجمعـوا إِيلَّ كُـل شـيوخِ       28! تقَاوِمونَ الرب فَكَم بِـاحلَرِي بعـد مـوتي        
            ـهِدأُشو ـاتمالكَل هـذبِه هِمعامـسـي مف ـقطَألن فَـاَءكُمرعو كُماطبأَس

  ضاَألراَء ومهِمِ السلي29. ع    أَن ـارِفـي عونَ        َألنفْـِسدي تتـوم ـدعب كُـم
وتزِيغونَ عنِ الطَّرِيقِ الـذي أَوصـيتكُم بِـه ويـصيبكُم الـشر فـي آخـرِ          

              يكُمـدـالِ أَيمبِأَع يظُـوهغـى تتح بالـر امأَم رلُونَ الشمعت كُمامِ َألناَألي "
  ). 31/تثنية(

لـه، أيـستكثر الكاتـب أن يقـول القـرآن عـن             واآلن، وبعد ذلك ك   
؟ علـى أن صـاحبنا يكـذب هنـا     "كاحلمـار حيمـل أسـفارا     "اليهود إم   

أيضا، إذ يزعم أن اليهـود كـانوا إذا أظهـروا للـنىب خطـأه بـذكر مـا                   
قالته التوراة مما يتعارض مع مـا يقولـه هـو عنـها وعنـهم حنِـق علـيهم         

ووجـه الكـذب ىف هـذا       ". راكاحلمـار حيمـل أسـفا     "وشتمهم قائالً إم    
الكالم أنـه مل حيـدث قَـطّ أَنْ حـاكَم اليهـود الرسـولَ عليـه الـصالة             
والسالم إىل التوراة، بل هو الـذى كـان حيـاكمهم إليهـا ويتحـداهم أن                
يأتوا ا ويتلوا ما فيها مما خيتلفون معهـم حولـه حـىت يتـبني مـن منـهما                   

ن الكـرمي شـيئا مـن ذلـك        وقد ذكر القـرآ   . على احلق، ومن على الباطل    
حني اختلف الطرفان حـول احلكـم اإلهلـى ىف بعـض األطعمـة، إذ قـال             
الرسول إن حلوم اإلبل وألباـا حـالل، بينمـا قـال اليهـود إـا حـرام          

كُـلُّ الطعـام كـان حـال لـبىن          : "عندهم ىف التوراة، فرتل قولـه تعـاىل       
. تنـزل التـوراة   إسرائيل إال ما حرم إسرائيلُ علـى نفـسه مـن قبـل أن               

فمـن افتـرى علـى اهللا       * فَأْتوا بالتوراة فاتلوهـا إن كنـتم صـادقني        : قل
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صـدق اهللا، فـاتبِعوا     : قـل * الكَذب من بعد ذلك فأولئك هـم الظـاملون        
 -93/ آل عمـران  " (ملةَ إبـراهيم حنيفـا، ومـا كـان مـن املـشركني            

94.(  
اة هـو الـنىب   فهذه حادثة تدل علـى أن الـذى طلـب مراجعـة التـور      

ومثـة حادثـة أخـرى تـدل علـى األمـر نفـسه،           . عليه السالم ال اليهود   
وهى مأخوذة من تفسري الطـربى لآليـة الرابعـة واألربعـني مـن سـورة                

فَقَـالَ  , زنـى رجـل مـن الْيهـود بِـامرأَة         : عن أَبِي هريرة قَالَ   ": "املائدة"
,  فَإِنـه نبِـي بعـثَ بِتخفيـف        ،لَى هـذَا النبِـي    اذْهبوا بِنا إِ  : بعضهم لبعضٍ 

فُتيـا  : فَإِنْ أَفْتانا بِفُتيا دون الرجم قَبِلْناها واحتججنا بِهـا عنـد اللَّـه وقُلْنـا           
ـ          : قَالَ! نبِي من أَنبِيائك   هو ـلَّمسو ـهلَيلَّى اللَّـه عص بِيا النوس   فَأَتـالج و

 مـا تقُـول فـي رجـل         ،يا أَبـا الْقَاسـم    : فَقَالُوا, في الْمسجِد في أَصحابه   
فَقَـام  , وامرأَة منهم زنيا؟ فَلَم يكَلِّمهم كَلمة حتـى أَتـى بيـت الْمـدراس             

 مـا  ،لتـوراة علَـى موسـى   أَنشدكُم بِاَللَّه الَّذي أَنـزلَ ا  : "فَقَالَ, علَى الْباب 
يحمـم ويجبـه    : قَـالُوا " تجِدونَ في التوراة علَى مـن زنـى إِذَا أُحـصن؟          

, أَنْ يحمـل الزانِيـان علَـى حمـار تقَابـل أَقْفيتـهما            : والتجبِيـه (ويجلَد  
ـّا فَ,  وسكَت شـاب   ).ويطَاف بِهِما  ,  سـكَت أَلَـظَّ بِـه النـشدة         رآه لمـ

فَقَـالَ النبِـي    . فَإِنـا نجِـد فـي التـوراة الـرجم         , اللَّهم إِذْ نشدتنا  : فَقَالَ
   لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عـر اللَّـه؟         : "صأَم ـصختـا ارل ما أَوـى  : قَـالَ " فَمنز

ثُـم زنـى رجـل    , ملُوكنا فَـأَخر عنـه الـرجم    ذُو قَرابة من ملك من   رجلٌ
ال تـرجم   : وقَـالُوا  فَحـالَ قَومـه دونـه     , فَأَراد رجمه , في أُسرة من الناس   

فَاصــطَلَحوا علَــى هــذه ,  صــاحبنا حتــى تجِــيء بِــصاحبِك فَترجمــه
 نهمية بقُوبالْع .  ص بِيقَالَ الن   ـلَّمسو هلَيـي     : " لَّى اللَّه عـا فكُـم بِمي أَحفَـإِن

وكيــف :" وهــذا معــىن قولــه تعــاىل."فَــأَمر بِهِمــا فَرجِمــا". التــوراة
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يحكِّمونك، وعندهم التوراة فيها حكـم اهللا، مث يتولَّـون مـن بعـد ذلـك؟        
  ". وما أولئك باملؤمنني

 حـني أحـضروا التـوراة بنـاًء علـى           وىف سنن أىب داود مثال أن اليهود       
طلب الرسول ليقرأوا ما فيها مـن عقوبـة الـزاىن جعـل  أحـدهم يـضع                  
يده على النص كما يفعل األوالد الصغار، ظنـا منـه أنـه ـذا يـستطيع                  

: وهـذا هـو احلـديث املقـصود       . أن خيفى الكالم الذى يفـضح كـذم       
  عـن      مالـك بـن أنـس          قال قـرأت علـى         عبد اهللا بن مسلمة        حدثنا  "
صـلى اهللا   جـاءوا إىل الـنيب    اليهـود    إن  : أنـه قـال      ابن عمـر      عن     نافع   

 فقـال هلـم   ،زنيـا    وامـرأة     فـذكروا لـه أن رجـال منـهم        ،عليه وسلم 
 ؟مـا جتـدون يف التـوراة يف شـأن الزنـا        :صلى اهللا عليه وسلم اهللا  رسول
 إن !كـذبتم     :بـد اهللا بـن سـالم   ع    فقـال  .وجيلـدون   نفضحهم:فقالوا

آيـة     يـده علـى        أحـدهم      فجعـل   ،  ا بالتوراة فنشروها  و فأت .فيها الرجم 
 :عبـد اهللا بـن سـالم      فقـال لـه  ،مث جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها   ،الرجم

 ،حممـد   صـدق يـا  :فقـالوا   ،آيـة الـرجم     فإذا فيها، فرفعها.ارفع يديك 
  ".ماجِفر   صلى اهللا عليه وسلم    مر ما رسول اهللا فأ   .آية الرجم  فيها   

ومثل ذلك رد القرآن عليهم هم والنـصارى حـني ادعـى كـل منـهما                
أن إبراهيم عليه السالم كان على دينـه، فـرتل قولـه سـبحانه يـسخف                 
عقل الفريقني مجيعا وحييلـهم مـرة أخـرى إىل التـوراة واإلجنيـل، متـهما                

يـا  : "هم بأم إمنا خيوضون فيمـا لـيس هلـم بـه علـم      إياهم ىف أصل وجه   
أهل الكتاب، لم تحـاجون ىف إبـراهيم، ومـا أُنزِلـت التـوراة واإلجنيـل                

ها أنـتم هـؤالء حـاججتم فيمـا لكـم بـه             * إال من بعده؟ أفال تعقلون؟    
علْم، فلم حتـاجون فيمـا لـيس لكـم بـه علـم؟ واهللا يعلـم، وأنـتم ال               

ـ  * تعلمـون  راهيم يهوديـا وال نـصرانيا، ولكـن كـان حنيفًـا      ماكـان إب
ومثلـه  ). 67 -65/ آل عمـران  " (مسلما، ومـا كـان مـن املـشركني        
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أيضا هاتان اآليتان اللتان تقرعان اليهـود علـى أـم، ىف الوقـت الـذى                
يتشددون ىف التمسك حبكم التوراة اخلـاص مبفـاداة أمثـاهلم مـن اليهـود               

ــإ ــر، ف ــوا ىف اَألس ــن إذا وقع ــة اآلخــرين م م ال يتحرجــون ىف معاون
حلفائهم غري اليهود عليهم وإخراجهم مـن ديـارهم رغـم أن ذلـك ممـا                
حترمه شريعتهم نفسها، ومـن مث حتيلـهم اآليتـان إىل التـوراة لتـذكريهم               

ــا ــن أحكامه ــه م ــا يتجاهلون ــاقكم: "مب ــسفكون : وإذ أخــذنا ميث ال ت
ــاركم،   ــن دي ــسكم م ــون أنف ــاءكم وال تخرِج ــتم دم ــررمت وأن مث أق

مث أنتم هؤالء تقتلون أنفـسكم وتخرِجـون فريقًـا مـنكم مـن              * تشهدون
ــاإلمث والعــدوان ــاهرون علــيهم ب ــارهم، تظَ ــارى . دي ــأتوكم أُس وإن ي

أفتؤمنـون بـبعض الكتـاب      . تفادوهم، وهـو حمـرم علـيكم إخـراجهم        
وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعـل ذلـك مـنكم إال خـزى ىف احليـاة                 

ومـا اهللا بغافـلٍ عمـا       . الدنيا، ويوم القيامـة يـردون إىل أشـد العـذاب          
فمـن إذن الـذى خيـالف مـا تقـول بـه             ). 85 -84/ البقرة" (تعملون

التوراة؟ ومن ذا الذى حييل إليهـا ويستـشهد مبـا جـاء فيهـا ويتحـدى                 
  الطرف اآلخر به؟ 

أم ترى كان اليهـود أوفيـاء لتـورام ويعرفوـا أفـضل مـن حممـد                 
ويتحاكمون إليها عندما جاءهم وثنيـو قـريش يـسألوم أى الـدينني هـو            

وثنيتهم أم اإلسالم الذى جـاء بـه حممـد؟ فكـان جـوام أن      : الدين احلق 
أمل تـر إىل    : "الوثنية القرشية هـى الـدين الـصحيح؟ يقـول جـل شـأنه             

الذين أُوتوا نصيبا مـن الكتـاب يؤمنـون باجلْبـت والطـاغوت ويقولـون        
أولئـك الـذين    * هؤالء أَهدى مـن الـذين آمنـوا سـبيال؟         : ن كفروا للذي

). 52 -51/ النـساء " (ومن يلعـن اُهللا فلـن جتـد لـه نـصريا           . لعنهم اهللا 
إن الكاتب يعمى على حقائق التاريخ ويلتـوى ـا كعـادة اليهـود، لكـن               
احلق أبلج، والباطل جللج، والفضيحة لـه باملرصـاد مهمـا كـذب ودلَّـس          
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! امات الباطلة ضد سـيدنا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         وأطلق اال 
أليس من احلق الذى ال يستطيع أن جيادل فيـه مـن كـان عنـده ذرة مـن                   

كاحلمـار حيمـل   "عقل وضـمري أن الـذين جييبـون هـذا اجلـواب هـم            
؟ هل ميكن أن يصل احلقد واحلمـق إىل هـذا املـدى عنـد بعـض                 "أسفارا

دةَ األصـنام علـى اإلسـالم ىف الوقـت الـذى            الناس فينصروا الوثنيةَ وعب   
يزعمون فيـه أـم القُـوام علـى التوحيـد ىف العـامل وأـم شـعب اهللا                   
املختار؟ لكن ماذا تقول ىف اليهود، وهـذه أسـفار العهـد القـدمي تدمـدم                
بالغضب اإلهلى عليهم وتفيض باللعنـات املنـصبة فـوق رؤوسـهم لكثـرة              

دة األصـنام واألوثـان؟ بـل إن        ما نبـذوا التوحيـد وارتكـسوا ىف عبـا         
تشتيت اهللا هلـم ىف األرض وتـسليطه األمـم األخـرى علـيهم تـسومهم                
اخلسف واهلوان واخلزى هـو، حـسبما يقـول الكتـاب املقـدس، نتيجـة               
هذا الشرك الوثىن الذى مل تربأ منه قلـوم يومـا، فكـانوا يرتـدون إليـه                 

ـّا كلما سنحت ساحنة منذ العجـل الـذهىب الـذى صـنعوه، و              تكـن   ملـ
أقدامهم قد استراحت من عبور البحـر بعـد أن جنـاهم اهللا منـه وأغـرق                 

إــا نفــسيتهم وشخــصيتهم امللتويــة طــوال ! فيــه فرعــون وجنــوده
ولقد شوهوا سرية نىب اهللا هـارون، إذ زعمـوا أنـه هـو الـذى                 . العصور

صنع العجل من حلى املصريني كـى يعبـده بنـو إسـرائيل أثنـاء غيـاب                 
بل لتلقِّى األلواح، كمـا لطخـوا بـنفس الطريقـة صـورة             موسى فوق اجل  

نىب اهللا سليمان، الـذى ادعـوا عليـه أنـه تـزوج مـن مئـات النـسوة                   
الوثنيات وبىن هلن املـذابح الوثنيـة ىف بيتـه ليعبـدا علـى راحتـهن دون        

ال عجـب   ! أن يتجشمن مشقة االنتقال إليها، وعبـدها هـو أيـضا مثلـهن            
. وه مـع سـيدنا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      إذن أن يفعلوا ما فعل    

لقد فعلوا ما كانوا يفعلونه ىف كل البالد وبـني كـل الـشعوب حـىت لقـد              
أصبحوا ميثلون مـشكلة ىف أى مكـان حيلّـون فيـه وأى جمتمـع يعيـشون          
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بني ظهرانيه، وصار هناك موضوع دائـم ملـح يطرقـه املفكـرون الـذين               
  "!ليهوديةاملسألة ا: "يخبروم امسه

أما الغزوات الىت غزاهـا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيهم فلـم تكـن                  
بـسبب احلقـد علــيهم والطمـع ىف أمـواهلم كمــا قـال الكاتــب زورا      
وتانا، بل كانت بسبب غدرهم وانتقاضهم علـى مـا كـان بينـهم وبينـه           
عليه السالم من معاهدة على التعاون ضـد مـن يريـد أيـا مـن الفـريقني              

أولَ من بدرت منـه اخليانـة بنـو قينقـاع، إذ مـا إن انتـصر             وكان  : بشر
املـسلمون علــى املـشركني ىف بــدر حـىت دبــت عقـارب البغــضاء ىف     
ــسلمني   ــول وامل ــزون الرس ــشاكل ويلم ــثريون امل ــشرعوا ي ــوم ف قل
وحيقّـرون مـن شـأن انتــصارهم علـى الكفـار ويتحـدوم قــائلني إن       

 مـىت مـا يـشتبك املـسلمون معهـم           القرشيني ال علم هلم بفن القتال، وإنه      
مث قَفَّـوا علـى ذلـك بـالتحرش         . فسوف يعلمون كيف تكـون احلـرب      

بنساء املسلمني، إذ وفدت علـيهم إحـداهن ىف سـوقهم ببـضاعة تبيعهـا               
وجلست إىل صائغ منهم، فأرادوها علـى كـشف وجههـا لكنـها أبـت،               

كـشفوا ـا    فما كان منهم إال أن عمدوا إىل حيلة جمرمـة غـادرة مثلـهم               
ال وجهها بل سـوأا نفـسها، وأخـذوا يـضحكون ويقهقهـون علـيهم               
لعنات اهللا، وهى تشعر باهلوان والعـار شـأن كـل حـرة عفيفـة ليـست                 
من فـاجرات يهـود، فلـم يتمالـك أحـد املـسلمني الـذين تـصادف                 
وجودهم آنذاك ىف الـسوق نفـسه مـن غليـان دم الكرامـة واحلميـة ىف                 

ــورة غــضبه فقتلــه، فقتلــه اليهــود عروقــه، وضــرب اليهــودى  ىف ث
أى أم، بدال من أن يكونـوا إلبـا مـع الرسـول ضـد الكفـار            . بدورهم

حسبما تقضى بنود الـصحيفة، انقلبـوا عليـه وعلـى املـسلمني وأخـذوا              
يثريون هلم املشاكل، ويعتدون منـهم علـى مـن يـوقعهم سـوء حظهـم                

          ضـون ويكـشفون عـن خمططـام اخليانيـة  حتت رمحتهم، ويتآمرون وحير .
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ومع ذلك مل يأخذهم الرسول بغتـة، بـل نبـذ إلـيهم أوالً العهـد الـذى                  
كان بينه وبينهم ىف الصحيفة رغم أن  غـدرهم كـان كافيـا وأكثـر مـن                  
كاف ألخذهم مباغتة، وطلـب منـهم اخلـروج مـن املدينـة تاركًـا هلـم         

أولـو كـان طامعـا    . أمواهلم وأثقاهلم وأسلحتهم اخلفيفـة حيملوـا معهـم       
ىف أمواهلم كما يدعى املدعون الكـذّابون، أكـان يتـركهم خيرجـون ـذه           

  األموال بتلك السهولة؟
ونأتى لبىن النضري، وقد كـانوا ملْـزمني بـنص املعاهـدة الـىت كانـت                
بينهم وبني املـسلمني أن يتعـاونوا معهـم ىف احلـرب والـديات ومـا إىل                 

ل جنبـا إىل جنـبٍ   ذلك، ومن مث كان جيب علـيهم أن يـشتركوا ىف القتـا           
معهم ىف أُحد ضد مشركى مكـة، الـذين أَتـوا ملهامجـة يثـرب، لكنـهم                 
تعللوا نفاقا وجبنا وكـذبا وغـدرا بالـسبت، وهـى نفـس احلجـة الـىت              
طاملا تعللوا ا عنـد املـسيح كـى ينكلـوا عـن أداء الواجـب، وكَّـم                  

 اإلميـان   بسببها عليهم وعلى نفاقهم الـذى يريـدون أن يلْبِـسوه كـسوة            
، اللــهم إال )3/ 14، و2 /6/، ولوقــا 12/1/ مــىت(الــصارم 

واحدا منهم يسمى مخيرِيق أبت عليـه رجولتـه أن خيـنس ىف عهـده مـع                 
الرسول، فاشترك ىف احلـرب معـه عليـه الـسالم حيـث مـات كرميـا                 

مث حدث بعد ذلك أيضا أن ذهب النىب إلـيهم بعـد أُحـد ىف ديـة                 . شريفا
ب منـهم املـسامهة ىف دفعهـا، فأجلـسوه جبـوار حـائط              بعض القتلى يطل  

مث كلَّفـوا   . هلم وأومهـوه أـم سيحـضرون لـه املـال املطلـوب حـاال              
أحدهم أن يصعد إىل أعلـى اجلـدار ويلقـى برحـى ثقيلـة علـى رأسـه                  
صلى اهللا عليه وسلم فتهشمه، لكن املـؤامرة انكـشفت فقـام الـنىب مـن                

بيـد أن  . سل إلـيهم أن اخرجـوا مـن املدينـة    مكانه مغادرا ىف احلال، مث أر   
املنافقني نفثوا ىف روعهم أن يبقَوا حيث هـم  وأكـدوا هلـم أـم سـوف                  
يقفون جبانبهم ولـن يتركـوهم خيرجـون، وإال فلـسوف خيرجـون هـم               
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فاخنـدع اليهـود بكـالم املنـافقني اجلبـان وبقُـوا ىف             . أيضا تضامنا معهم  
حملاصـرم حـىت نزلـوا علـى مـا كـانوا            حصوم، مما اضطر املـسلمني      

وكـان مـن يهـود بـىن النـضري       . رفضوه من قبل بسبب التحريض النفاقى     
زعيم شاعر دأَب علـى نظـم القـصائد ىف التـشبيب بنـساء املـسلمات،               
فضالً عن ذهابـه هـو وأمثالـه مـن القـادة النـضرييني إىل املـشركني ىف               

ـ  ...مكة وحتريضهم علـى مهامجـة يثـرب      ا إىل ذلـك، وهـو ابـن أىب    وم
احلُقَيق، الذى مل جيد مـن أبنـاء قبيلتـه مـن يفكـر ىف كفّـه عـن هـذه                     
املؤامرات املدمرة ويذكّره بالعهـد الـذى كـان بينـهم وبـني املـسلمني               

، بل وجد بدال مـن ذلـك مـن يعمـل علـى              "إن هذا ال يصح   : "ويقول له 
النـة الرسـول    تشجيعه ويتعاون معـه ىف التـآمر واخليانـة والوقاحـة ومع           

واملسلمني بالعـداء والتحـالف مـع مـشركى مكـة ىف حـرم الـسافرة           
ضد الدولة الـىت يعيـشون ىف كنفهـا وتبـسط علـيهم جنـاح محايتـها،                 
فكان مصريه هو املصري الـذى يـستحقه أمثالـه، كمـا أصـبحت جمـاورة          
النضرييني للمـسلمني ىف املدينـة أمـرا غـري معقـول وال حمتمـل، فكـان          

ومـرة أخـرى نـرى الرسـول        . مثلما حدث من قبل لبىن قينقـاع      اإلجالء  
عليه السالم يصرب عليهم آلخر املـدى ويـرأف ـم رغـم تكـرر الغـدر                 
والسفالة والتـآمر منـهم، كمـا تـركهم خيرجـون بـأمواهلم ومتـاعهم مل          
يصادره منهم، مع أـم لـو كـانوا ظفـروا باملـسلمني لكـان انتقـامهم                 

لعهـد القـدمي وطبيعتـهم احلاقـدة علـى       مروعا حسبما تقـضى شـريعة ا      
ــا ىف   ــرين املتأصــلة ىف نفوســهم حب ــذاء اآلخ ــة ىف إي ــشرية والرغب الب

  !اإليذاء
 ويشكك الكاتب ىف موضـوع مـؤامرة الرحـى قـائال إن حممـدا إمنـا                
جلأ إىل القول بأن الوحى هو الذى كشف لـه أمرهـا كـى يوجـد لنفـسه                  

رغـم أنـه مل تكـن هنـاك مـؤامرة وال           العذر ىف الغدر م طمعا ىف أمواهلم        
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وهذا، واحلـق يقـال، كـالم العهـرة، فقـد تـرك             ! حيزنون حسبما يقول  
الرسول بىن النضري أيضا خيرحون بـأمواهلم ومتـاعهم حـىت لقـد خلعـوا               

بـل إنـه مل يمـسهم بـأذى         . أبواب دورهم ومحلوها معهـم علـى اإلبـل        
مـن هـؤالء اخلنـازير    رغم كل ما فعلوه، ولو كان قد جزر رقـاب طائفـة           

. ما المه أحد، فاألمر أمـر مـصري دولـة وأمـة، ولـيس شـروة طمـاطم            
وكان عليه الصالة والسالم قد مسـح هلـم، قبـل أن يشمـسوا بتحـريض                
من املنافقني، بأن يأخذوا معهـم كـل مـا يريـدون وأن حيتفظـوا كـذلك             
ببساتينهم مـع إقامـة وكـالء عنـهم فيهـا، إال أن متـاديهم ىف العـصيان         

التحدى وعدم انتهاز الفرصـة املواتيـة ورفـض تلـك الـشروط اللينـة               و
املتساحمة قد جعلته صـلى اهللا عليـه وسـم يتـشدد ىف شـروط خـروجهم        
عنــد استــسالمهم اجلبــان الــذليل ىف آخــر املطــاف فيــصادر منــهم 

مث إم مل يكونـوا ليـسكُتوا لـو كـان الرسـول هـو الـذى                 . بساتينهم
ـ      د نفـسه، إال أـم قـد خنـسوا متامـا فلـم              اخترع هذه املؤامرة من عن

يفتحوا أفواههم النجسة ببنـت شـفة اعتراضـا أو توضـيحا أو تظلمـا أو                
حىت لتشويه صورة النىب الكرمي الـذى كـانوا يكرهونـه كراهيـة العمـى               

  .واملوت
ونبلغ غزوة بىن قُريظَة، الـذين مل يتعظـوا ممـا وقـع لـبىن قينقـاع وال                  

 اللني الذى عامـل بـه الـنىب هـاتني القبيلـتني مـن       ويبدو أن. لبىن النضري 
قبل قد أغرى القُـرظيني بـأن جيربـوا هـم أيـضا حظهـم مـن اخليانـة                   
والغدر، وخباصة أـم قـد اختـذوا مـن اإلجـراءات والتخطيطـات مـا                
جعلهم يعتقدون أم يستطيعون توجيه ضـربة قاتلـة حملمـد ولدينـه هـذه               

 مكـة فحرضـوا القرشـيني علـى         املرة، إذ ذهب وفد مـن زعمـائهم إىل        
غزو املدينة والقضاء علـى املـسلمني ودخلـوا معهـم ىف حلـف أقـسموا              

مث مل يكتفـوا بـذلك، بـل شـفعوه بالـذهاب إىل             . عليه عند أوثان الكعبة   



100 

قبائل عربية أخـرى وثنيـة أيـضا وحرضـوها بـنفس الطريقـة ومنوهـا                
ـ  . بثروات املدينة وحتالفوا معهم كـذلك علـى هـذا          م، حـني بلـغ     مث إ

النىب ما فعلوه وما انتووه وأراد التثبت منـه فأرسـل إلـيهم مـن يفـاحتهم                 
ىف املسألة ليعلم حقيقة أمرهم، كـان ردهـم ىف غايـة الوقاحـة والـسوء،                
ــدوا  ــبس، وهــددوا وتوع وأعلنــوا مــوقفهم بــصراحة ال حتتمــل أى ل

يبــلّ وأنكـروا أن يكـون بينــهم وبينـه أيـة معاهــدة، أى أن عليـه أن      
ومل يكتـف اخلونـة     ! الصحيفة ويشرب ماءها كما نقـول ىف لغتنـا العاميـة          

ذا، بـل بـدأوا بـالتحرك واالتـصاالت بـالغزاة منـذ اللحظـة األوىل                
وظهرت منهم عالئم اخليانة والغـدر ىف وقـت كانـت ظـروف املـسلمني               

ولـوال أن األقـدار هيـأت لإلسـالم         ! ىف منتهى احلرج والصعوبة والـضيق     
لوقت العصيب نعيم بن مـسعود الغطفـاىن، الـذى أسـلم سـرا              ىف ذلك ا  

وأتى رسولَ اهللا وعرض عليه خطتـه ىف إيقـاع الـشكوك بـني األحـزاب                
وبني بىن قُرِيظَة ووفِّـق ىف تنفيـذها لكـان املـسلمون قـد ذهبـوا أدراج                 

مث هبـت الـريح     . الرياح إىل األبد، وملا كـان هنـاك إسـالم وال حيزنـون            
سـلها اهللا علــى خيـام األحـزاب فأطارـا وأوقعــت     العاصـفة الـىت أر  

. الرعــب ىف قلــوم فهبــوا إىل إبلــهم فــارين ال يلــوون علــى شــىء
وعندئذ كـان ال بـد مـن العقـاب هلـؤالء األوغـاد اخلونـة الـذين ال                   
يتعلمون الدرس أبدا وال يتعظـون وال يقـدرون علـى النظـر أبعـد مـن                 

أنفـسهم، وهـى ىف العـادة قـوة         أنوفهم، فإذا شاموا شيئًا مـن القـوة ىف          
مستعارة من اآلخرين، فَجروا وانتفـشوا كمـا يفعلـون هـذه األيـام مـع           
العـرب واملـسلمني اغتـرارا بقـوة أمريكـا والغـرب، غـافلني عــن أن        
األمريكان واألوربيني إذا كـانوا أقويـاء اليـوم، وكـان العـرب ضـعفاء               

 هـذه احلـال إىل      أذالء بلَداء، فـإن األمـور ال ميكـن أن تـستقيم علـى             
املهــم أن الرســول قــد غــزاهم وحاصــرهم حــىت استــسلموا ! األبــد
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كالنعاج، فحوكموا على يد رجل مـن حلفـائهم ىف اجلاهليـة هـو سـعد                
بن معاذ، فحكم عليهم بقَتل حمـاربيهم الغـدرة الفَجـرة الكَفَـرة، وسـبى               

وهنــا يولـول الكاتـب ويــصرخ متـهما الرســول    . نـسائهم وذريـام  
ــس ــون،  وامل ــاحبها أن يك ــضى ص ــأن الرمحــة تقت ــسوة، وك لمني بالق

كاملسلمني ىف هذه األيام النحسات، أبلـه غبيـا ال يعـرف أمـور احليـاة،                
أى رمحـة يـتكلم عنـها      ! فيلْدغ مـن اجلحـر الواحـد مـرات ومـرات          

الكاتب، وهو يعلم متام العلم أن أسالفه اخلـائنني لـو كـانوا ظفـروا مبـا                 
ركوا علـى ظهرهـا مـن بـشرٍ أو دابـة وألبـادوا حممـدا              خططوا له ملا ت   

وأتباعه وحيوانام متام اإلبادة على ما تـأمرهم بـه شـريعتهم الـىت تقـول                
حـني تقْـرب مـن مدينـة لتحارِبهـا اسـتدعها       «10: "ىف مثل هذا املوقف   

 فَكُــلُّ الــشعبِ فَــإِنْ أَجابتــك إِىل الــصلحِ وفَتحــت لــك11للــصلحِ 
          لـك دبعتـسيريِ وخـسلتل كُونُ لـكا ييهف ودج12. املَو    كمالـسإِنْ ملْ تو

وإِذَا دفَعهـا الـرب إِهلُـك إِىل يـدك          13. بل عملت معك حرباً فَحاصـرها     
        فيالـس ـدـا بِحذُكُورِه يـعمج رِبـ 14. فَاض أَماَألطْفَـالُ     واُء وـسا الن

والبهائم وكُلُّ ما فـي املَدينـة كُـلُّ غَنِيمتهـا فَتغتنِمهـا لنفْـِسك وتأْكُـلُ                
     إِهلُـك بالر طَاكي أَعالت كائدةَ أَع15. غَنِيم     نيـعِ املُـدمـلُ بِجفْعكَـذَا ته

    ي لياً التجِد كنم ةيدعـا          البنـمِ هالِء اُألمـؤه نـدم ـنم تـا  16. سأَمو
مدنُ هؤالِء الشعوبِ التي يعطيك الرب إِهلُـك نـصيباً فَـال تـستبقِ منهـا                

/ 2/ تثنيـة ( "كَمـا أَمـرك الـرب إِهلُـك       ... بل تحرمها تحرِمياً  17نسمةً ما   
لـه  مـوا كـل مـا       حراضـرب عمـاليق و    هب و ن اذ فاآل15"،  )16 -10

 ، بقـرا و غنمـا   ، طفـال ورضـيعا    ،امـراة وال تعف عنهم بل اقتل رجـال و       
 ).3/ صموئيل األول( "مجال و محارا

 فضال عن أن ما اجترحه اليهـود إمنـا هـو اخليانـة العظمـى بلحمهـا                 
مث مـن الـذى كـان يتطلـع إىل     . وشحمها، وليس شيئًا أقـل مـن ذلـك      
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  م ليسوا املـسلمني حبـال، بـل اليهـود الـذين رأينـاهم              أموال اآلخر؟ إ
وتبقـى غـزوة خيبـر، هـذه        ! مينون املشركني بثروات املدينة قبـل قليـل       

الواحة الىت كانت قد أضحت معقال للتـآمر اليهـودى بعـد سـقوط بـىن                
قُريظَة، كمـا كـان زعماؤهـا ضـمن اليهـود الـذين ذهبـوا لتحزيـب               

ــرب وال قــضاء النــهائى علــى املــسلمني األحــزاب للــهجوم علــى يث
وقـد أجلـى    . ودينهم، فكان ال بد من كسر شوكتهم، وهـو مـا حـدث            

الرسول الكرمي اخلطـرين منـهم، وأقـر البـاقني ىف ديـارهم وأمالكهـم               
ومـرة أخـرى جنـد    . على أن يدفعوا له نصف غلـة أرضـيهم وبـساتينهم       

األوغـاد  أنفسنا أمـام ذات املعاملـة الكرميـة الـىت ال يـستحقها اخلونـة           
  ! الذين لو قُدر هلم الظَّفَر باملسلمني ملا رعوا فيهم إال وال ذمة

ــشرين،    ــشرقني واملب ــة املست ــب، كعام ــصدع الكات ــب أن ي والغري
أدمغتنا بالكالم عن القسوة الىت عامل الـنىب الكـرمي ـا اليهـود، ناسـيا                

علـى مـا   أن كتام يذكر عنهم وعن قوادهم، بفخـرٍ جملجـلٍ، مـا يـدل      
كانوا يعاملون به اآلخرين مـن قـسوة مفرطـة لـيس فيهـا أدىن مراعـاة                 
لضمريٍ أو قانون، فضالً عن أنـه يعـزوه إىل بركـة اهللا ورضـاه عـن بـىن                   

من ذلك مـثال مـا جـاء ىف اإلصـحاح الرابـع والـثالثني مـن           : إسرائيل
ئَـةَ الَّتـي    وخرجـت دينـةُ ابنـةُ لَي      1: "على النحو التـاىل   " التكوين"سفر  

فَرآهــا شــكيم ابــن حمــور 2ولَــدتها ليعقُــوب لتنظُــر بنــات اَألرضِ 
وـا           الْحأَذَلَّهـا وهعم عـطَجاضا وـذَهأَخضِ وـيسِ اَألرئر 3. ي  لَّقَـتعتو

ـ         فَقَـالَ شـكيم لحمـور    4. انفْسه بِدينةَ ابنة يعقُوب وأَحب الْفَتـاةَ والَطَفَه
ةً    «: أَبِيهجوةَ زبِيالص هذي هذْ لـةَ          5. »خيند ـسجن ـهأَن قُـوبعي عـمسو
هتنـى              . ابتح قُـوبعي كَتقْـلِ فَـسـي الْحف ـيهاشوم عوا مفَكَان وهنا بأَمو

وأَتـى  7. م إِلَـى يعقُـوب ليـتكَلَّم معـه        فَخرج حمور أَبو شـكي    6. جاُءوا
وغَـضب الرجـالُ واغْتـاظُوا جِـداً        . بنو يعقُوب من الْحقْلِ حني سـمعوا      
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             قُـوبعي ـةناب ةعاجـضيلَ بِمائـرـي إِسـةً فاحقَب عنص هَألن .كَـذَا الَ   «وه
عنص8. »ي  ح مقَالَ لَهوورم :»          كُمتنبِـاب هفْـسن لَّقَـتعت نِـي قَـداب يمكش .

تعطُوننـا بنـاتكُم وتأْخـذُونَ لَكُـم بناتنـا          . وصاهرونا9أَعطُوه إِياها زوجةً    
10       كُمامقُـد ضكُـونُ اَألرتـا ونعونَ مكُنستـا      . ويهوا فجِـراتوا وـكُناس
ا ولَّكُوا بِهمـا        11. »تهتوِإلخـا وَألبِيه يمـكقَـالَ ش ثُم :»    ـونِي أَجِـدعد

  نِكُميي أَعةً فمـي       . نِعطـي أُعقُولُـونَ لي تاً      12. فَالَّـذجِـد لَـيوا عكَثِّـر
ـ   . مهراً وعطيـةً فَـأُعطي كَمـا تقُولُـونَ لـي          جوـاةَ زطُـونِي الْفَتأَعةًو« .

13                ـسجن كَـانَ قَـد ـهكْـرٍ َألنبِم اهأَب ورمحو يمكش قُوبعو ينب ابفَأَج
  مهـتةَ أُخينـا               «14: دنتأُخ ـيطعأَنْ ن ـرـذَا اَألمـلَ هفْعأَنْ ن يعطتـسالَ ن

ـ      15. لرجلٍ أَغْلَف َألنه عار لَنا     ـذَا نـا بِهنأَن رغَييكُمـا     : واتثْلَنم متـرإِنْ ص
نعطيكُم بناتنا ونأْخذُ لَنـا بنـاتكُم ونـسكُن معكُـم           16. بِختنِكُم كُلَّ ذَكَرٍ  

وإِنْ لَـم تـسمعوا لَنـا أَنْ تختتنـوا نأْخـذُ ابنتنـا              17. ونصري شعباً واحداً  
كَالَمهم في عيني حمـور وفـي عينـي شـكيم بـنِ             فَحسن  18. »ونمضي
ورم19. ح          ـةنوراً بِابرـسكَـانَ م ـهَألن ـرـلَ اَألمفْعأَنْ ي الَمرِ الْغأَختي لَمو
قُوبعي .      أَبِيـه ـتييعِ بمج مكَانَ أَكْر20. و        ـهناب يمـكشو ـورمى حفَـأَت

 ا      إِلَى بمِهتينـدـلَ مقَاالَ َألها ومِهتيندونَ      «21: ابِ ممالـسم مالَِء الْقَـوـؤه
ــا ــا. لَن يهوا فــر ــي اَألرضِ ويتجِ وا فكُنــس ةُ . فَلْيــع اسو ضذَا اَألرــو هو

 مهامنِ أَمفَيالطَّر .      ب ـيهِمطعنو ـاتجوز هِماتنا بذُ لَنأْخـا ننات22. ن   ـهأَن ـرغَي
بِختنِنـا  : بِهذَا فَقَطْ يواتينا الْقَوم علَى السكَنِ معنـا لنـصري شـعباً واحـداً             

أَالَ تكُـونُ مواشـيهِم ومقْتنـاهم وكُـلُّ         23. كُلَّ ذَكَرٍ كَما هم مختونـونَ     
ــ  فَــسمع لحمــور 24. »طْ فَيـسكُنونَ معنــا بهـائمهِم لَنــا؟ نــواتيهِم فَقَ

        ـةيندـابِ الْمب نم ارِجِنيالْخ يعمج نِهاب يمكشكُـلُّ ذَكَـرٍ       . و نـتتاخو- 
       ـةيندـابِ الْمب ـنم ارِجِنيإِذْ         25. كُلُّ الْخ ـثمِ الثَّالـوـي الْيثَ فـدفَح

بني يعقُوب شـمعونَ والَوِي أَخـوي دينـةَ أَخـذَا كُـلُّ        كَانوا متوجعني أَنَّ ا   
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وقَـتالَ حمـور    26. واحد سيفَه وأَتيا علَى الْمدينة بِأَمنٍ وقَـتالَ كُـلَّ ذَكَـرٍ           
ـ 27. وشكيم ابنه بِحد السيف وأَخذَا دينةَ مـن بيـت شـكيم وخرجـا          م ثُ

               مهـتوا أُخـسجن ـمهـةَ َألنيندـوا الْمبهنلَـى ولَى الْقَتع قُوبعو ينى بأَت .
غَنمهم وبقَرهم وحمريهم وكُلَُّ مـا فـي الْمدينـة ومـا فـي الْحقْـلِ                 28

ذُوهـ        29. أَخ الهِم ونِـساَءهم وكُـلَّ     وسبوا ونهبوا كُلَّ ثَـروتهِم وكُـلَّ أَطْفَ
ــوت يــي الْب ــا ف الَوِي30. مونَ وعمــش ل ــوب ــالَ يعقُ ــدرتمانِي «: فَقَ كَ

               فَـرـا نأَنو نيـرِزِيالْفو نيـانِيعضِ الْكَناَألر ـكَّانس ـدنع ايا إِيكْرِيهِكُمبِت
: فَقَــاال31َ. »ننِي فَأَبِيـد أَنــا وبيتـي  فَيجتمعـونَ علَــي ويـضرِبو  . قَليـلٌ 

  ."»أَنظري زانِية يفْعلُ بِأُختنا؟«
ومثله ما فعله كل مـن بـىن بنيـامني وبـىن إسـرائيل بـالطرف اآلخـر         
رغم القرابة اللصيقة الىت تربط بينهم، إذ أفـىن كـل منـهم مـن خـصمه                 

الـىت دخلـها،    عشرات األلوف، وأعمل السيف ىف مجيـع سـكان املـدن            
وكل ذلك بسبب اعتداء بضعة أشـخاص مـن بـىن بنيـامني علـى سـرية           

ولنقـرأ فقـط هـذه الفقـرة     ). 20 -19/ قـضاة  (رجل من بىن إسـرائيلِ  
 ورجع رِجـالُ بنِـي إِسـرائيلَ إِلَـى بنِـي           48" :الىت خيتم ا املؤلف الرواية    

   فيالس دبِح موهبرضو نيامينـى            بتح مـائهـى الْبتا حـرِهبِأَس ـةيندالْم نم 
ومـن  ". كُلَّ ما وجِد وأَيضاً جميع الْمدن الَّتـي وجِـدت أَحرقُوهـا بِالنـار             

ذلك الوادى ما فعله النىب إيليا حني ذبـح كـلَّ كهـان البعـل بالـسيف،                 
 مـن اإلصـحاح   22كمـا جـاء ىف الفقـرة       (وعددهم أربعمائة ومخـسون     

ثُـم أَخـذَ إِيليـا اثْنـي عـشر حجـراً،       31: "، مل يبقِ منهم على أحد  )التاىل
      قُـوبعنِي يب اطبأَس ددبِع)         ـهإِلَي بالـر ي كَـانَ كَـالَميلَ  : [الَّـذائـرإِس

 كمكُونُ اس32]) ي         و ،بـمِ الـرحاً بِاسـذْبةَ مـارجى الْحنبـاةً    وـلَ قَنمع
ثُـم رتـب الْحطَـب وقَطَّـع        33. حولَ الْمذْبحِ تسع كَيلَتينِ مـن الْبِـزرِ       

امـألوا أَربـع جـرات مـاًء وصـبوا          : [الثَّور ووضعه علَى الْحطَبِ وقَـالَ     
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ـ : [ثُـم قَـالَ   34]. علَى الْمحرقَة وعلَـى الْحطَـبِ      ا ] واثَنـوقَـالَ . فَثَنو :
فَجرى الْمـاُء حـولَ الْمـذْبحِ وامتلَـأَت الْقَنـاةُ أَيـضاً             35. ثَلِّثُوا فَثَلَّثُوا [

أَيهـا  : [وكَانَ عند إِصعاد التقْدمـة أَنَّ إِيليـا النبِـي تقَـدم وقَـالَ            36. ماًء
   و يماهرإِب إِلَه بـي             الرف اللَّـه ـتأَن ـكأَن مـولَمِ الْيعييلَ، لائرإِسو اقحإِس

. إِسرائيلَ، وأَني أَنـا عبـدك، وبِـأَمرِك قَـد فَعلْـت كُـلَّ هـذه اُألمـورِ                 
37                بالـر ـتأَن ـكأَن بعـذَا الـشه لَمعـينِي، لجِبتاس با رنِي يجِبتاس
فَـسقَطَت نـار الـرب      38]. لَه، وأَنك أَنت حولْـت قُلُـوبهم رجوعـاً        اِإل

    ــاهيالْم تــسلَحو ،ابـرالتةَ وــارجالْحو طَـبالْحقَــةَ ورحالْم أَكَلَـتو
   ـاةي الْقَني فـّا ف39َ. الَّت  رأَى جميـع الـشعبِ ذَلـك سـقَطُوا علَـى       لمـ

قَالُوا وو هِموهج] :   اللَّـه وه بالر !     اللَّـه ـوه ب40!]. الـر    ـمفَقَـالَ لَه
فَأَمـسكُوهم،  ]. أَمـِسكُوا أَنبِيـاَء الْبعـلِ والَ يفْلـت مـنهم رجـلٌ       : [إِيليا

           ـاكنه ـمهحذَبونَ ويـشـرِ قها إِلَى نيإِيل لَ بِهِمز18/ لـوك األول امل" (فَن .(
ومثلما صنع إيليا صـنع أيـضا يـاهو بـن شـافاط، الـذى أقامـه الـنىب           
أليشاع ملكا على بىن إسـرائيل وحرضـه عـى استئـصال بيـت أحـآب                
على بكرة أبيه، فقام بالواجب، مث زاد فأبـاد مجيـع عبـاد البعـل وكهنتـه                 
 بعد أن خدعهم ومجعهم ىف املعبـد الـوثىن متظـاهرا أنـه هـو أيـضا مـن         

  ).9/ امللوك الثاىن(عباده مث قتلهم مل يفْلت منهم رجال 
 ومنه ما فعله بنو إسرائيل بـبىن يهـوذا إخـوم ىف الـنص التـاىل مـن                  

كَـانَ آحـاز    1": "األيـام الثـاىن   "اإلصحاح الثامن والعشرين مـن سـفر        
ورشـليم ولَـم    ابن عشرِين سنةً حني ملَك وملَك ست عـشرةَ سـنةً فـي أُ             

        أَبِيه داوكَد بيِ الرنيي عف يمقتسلِ الْمفْع2ي          لُـوكقِ مـي طُـرف ـارـلْ سب
وهـو أَوقَـد فـي وادي       3. إِسرائيلَ وعملَ أَيضاً تماثيلَ مـسبوكَةً للْبعلـيمِ       

ـ        ـارِ حبِالن نِيهب قرأَحو ومننِ هاب         مهدطَـر ينـمِ الَّـذاُألم ـاتاسجر بس
وذَبـح وأَوقَـد علَـى الْمرتفَعـات وعلَـى          4. الرب من أَمامِ بنِي إِسـرائيلَ     
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فَدفَعـه الـرب إِلَهـه ليـد ملـك أَرام          5. التالَلِ وتحت كُلِّ شجرة خضراءَ    
 بسو وهبرفَض           قـشمإِلَـى د ـوا بِهِـمأَتيماً وظياً عبس هنـضاً    . وا مأَي ـعفدو

وقَتـلَ فَقْـح بـن رملْيـا فـي          6. ليد ملك إِسرائيلَ فَضربه ضربةً عظيمـةً      
        ـداحمٍ وـوي يأَلْفاً ف رِينشعئَةً ووذَا مهـأْسٍ      -يـو بنب يـعمالْج - َألن   ـمه

    هِمـائآب إِلَه بكُوا الرر7. ت            ـنا ابـِسيعم ايِمأَفْـر ـاربـلَ زِكْـرِي جقَتو
           ـكلالْم ـةَ ثَـانِيأَلْقَانو ـتيالْب ـيسئر رِيقَامزعو كلـو    8. الْمنى بـبسو

لْبـنِني والْبنـات ونهبـوا      إِسرائيلَ من إِخوتهِم مئَتي أَلْـف مـن النـساِء وا          
         ةرامإِلَـى الـس ةنِيموا بِالْغأَتةً ورافةً وغَنِيم مهنضاً مومنـه كـذلك مـا       ."أَي 

فعلته يهوديـت األرملـة اليهوديـة اجلميلـة الـىت ذهبـت إىل معـسكر                
األشوريني وعملت على إغـراء قائـدهم احلـرىب مبـا تغـرى بـه األنثـى                 

ته مخرا حـىت فقـد وعيـه، مث احتـزت رأسـه وهربـت مـن          الرجال وسق 
وبسببها انتـصر بنـو إسـرائيل بعـد أن كـانوا            . إخل...املعسكر إىل قومها  

! قد أزمعوا االستسالم ألولئك األعـداء كعـادم ىف كـثري مـن األحـوال          
). ىف النـسخة الكاثوليكيـة مـن الكتـاب املقـدس          " يهوديت"انظر سفر   (

ه بغض النظر عـن تارخييـة القـصة أو خياليتـها، فـإن              أَذْكُر هذا على عالّت   
دارسى الكتاب املقدس يشكّون ىف صـحة هـذه الواقعـة ويروـا حكايـةً              

ــصنوعة  ــفر (م ــة س ــر مقدم ــت"انظ ــة " يهودي ــة الكاثوليكي ىف الترمج
  ).للكتاب املقدس

على أن األمر ال يقف عند هذا احلـد، فهنـاك األمنيـات الـىت يتمنـى                 
قوعها باألمم األخرى، وهـى أمنيـات بـشعةٌ تكـشف مـا             بنو إسرائيل و  

ولنأخـذ فقـط بعـض مـا ينوبنـا      . ىف قلوم من أحقاد ال ينطفئ هلا لَظًـى     
حنن املصريني مـن هـذا احلـب، ولنقـرأ مـا جـاء ىف نبـوءة أَشـعيا ىف                    

هـوذَا الـرب    «: وحـي مـن جِهـة مـصر       1: "اإلصحاح التاسع عـشر   
  لَى سع باكر              ـنم رـصثَـانُ مأَو جِـفترفَت رـصإِلَى م مقَادو ةرِيعس ةابح
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وأُهـيج مـصرِيني علَـى مـصرِيني        2. وجهِه ويذُوب قَلْب مـصر داخلَهـا      
        هبـاحص ـداحكُلُّ وو اهأَخ داحونَ كُلُّ وارِبحفَي :    ممـةً ويندـةٌ ميندلَكَـةٌ  م

وأُفْنِــي مــشورتها فَيــسأَلُونَ . وتهــراق روح مــصر داخلَهــا3. مملَكَــةً
 نيافــر الْعــعِ و ــحاب التوابِ أَصو نيــازِف الْعــانَ و ــى 4. اَألوثَ ــق علَ أُغْلو

       ع ـكلم هِملَـيلَّطُ عـستىلً قَاسٍ فَيوم دي يف نيرِيصالْم    ديقُـولُ الـسي زِيـز
 ودنالْج ب5. ر»             سـبييو ـرهالن جِـفيـرِ وحالْب ـنم ـاهيالْم فـشنتو .

6 بالْقَــص لَــفتيو رــصي ماقــوس جِــفتو فعــضتو ــارهاَألن نــتنتو
زرعـة علَـى النيـلِ تيـبس        والرياض علَى حافَة النيـلِ وكُـلُّ م       7. واَألسلُ

والصيادونَ يئنونَ وكُـلُّ الَّـذين يلْقُـونَ شـصاً فـي            8. وتتبدد والَ تكُونُ  
والَّـذين يبـسطُونَ شـبكَةً علَـى وجـه الْميـاه يحزنـونَ              . النيلِ ينوحونَ 

كَتـانَ الْممـشطَ والَّـذين يحيكُـونَ اَألنـِسجةَ          ويخزى الَّذين يعملُونَ الْ   9
وتكُونُ عمدها مـسحوقَةً وكُـلُّ الْعـاملني بِـاُألجرة مكْتئبِـي            10. الْبيضاَء
ــاَء«11. الــنفْسِ أَغْبِي نــوع ــاَء ص سؤنَ ! إِنَّ رــو عرريِي فــش ــاُء م كَمح

 يهِيمب مهتورشنَ  . ةٌموعرفقُولُونَ لت فكَي :          لُـوكم ـنـاَء ابكَمح ـنـا ابأَن
ليعرِفُـوا مـاذَا قَـضى بِـه رب       . فَأَين هم حكَماؤك؟ فَلْيخبِـروك    12. قُدماَء

  رصلَى مع ودنـاءَ       13. الْجوا أَغْبِيـارص نـوعـاُء صسؤر .    ـوفـاُء نسؤر
دخواانا     . عهاطـبأَس ـوهجو رصلَّ مأَضا        14. وهـطسـي وف بالـر جـزم

              ـهئـي قَيف انكْرحِ الـسنـرـا كَتهلمـي كُـلِّ عف رصلُّوا مفَأَض غَي وحر .
فـي  16. فَالَ يكُونُ لمصر عملٌ يعملُـه رأْس أَو ذَنـب نخلَـةٌ أَو أَسـلَةٌ            15

          بر ـدي ةـزه ـنم ـفجرتو ـدعتراِء فَتـسكَالن رـصكُونُ ممِ توالْي كذَل
كُـلُّ  . وتكُـونُ أَرض يهـوذَا رعبـاً لمـصر        «17. الْجنود الَّتي يهزها علَيها   

         ـودنالْج باِء رـامِ قَـضأَم ـنم ـبعترا يهذَكَّرت نم    ي بِـهقْـضي يالَّـذ 
في ذَلك الْيومِ يكُونُ فـي أَرضِ مـصر خمـس مـدن تـتكَلَّم               «18. علَيها

. »مدينـةُ الـشمسِ  «بِلُغة كَنعانَ وتحلف لـرب الْجنـود يقَـالُ ِإلحـداها       
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وسـط أَرضِ مـصر وعمـود       في ذَلك الْيومِ يكُونُ مذْبح للـرب فـي          19
فَيكُونُ عالَمـةً وشـهادةً لـرب الْجنـود فـي أَرضِ            20. للرب عند تخمها  

رصم .               ـمـلُ لَهسرفَي نيايِقـضبِ الْمببِـس بونَ إِلَـى الـرخرـصي مهَألن
   مـذُهقنييـاً وامحملِّـصاً وخف21َ. م    ــرِفعيو رـصـي مف بالـر فــرعي

الْمصريونَ الرب في ذَلـك الْيـومِ ويقَـدمونَ ذَبِيحـةً وتقْدمـةً وينـذُرونَ               
    وفُـونَ بِـهيـذْراً ون بلرياً      22. لافـارِباً فَـشض رـصم بالـر رِبـضيو

    ـسفَي بونَ إِلَى الرجِعرفَي    يهِمفـشيو ـملَه جِيبمِ      «23. تـوالْي ـكـي ذَلف
                  رـصونَ إِلَـى مـورِيجِـيُء اَألشفَي ـورإِلَـى أَش رـصم ـنكَّةٌ مكُونُ ست

         نيـورِياَألش ـعونَ مرِيـصالْم دبعيو ورونَ إِلَى أَشرِيصالْم24. و    ـكـي ذَلف
   ـركُونُ إِسمِ يوضِ       الْيـي اَألركَـةً فرب ـورَألشو رـصميلُ ثُلْثـاً لـا  25ائبِه

مبـارك شـعبِي مـصر وعمـلُ يـدي أَشـور         : يبارِك رب الْجنـود قَـائالً     
  ."»ومرياثي إِسرائيلُ

هـذه املـادة اشـترك ىف كتابتـها ثالثـة أشـخاص، لكـىن               : مالحظة (
عليـه الكـالم ىف مثـل هـذه الظـروف عـادة، إذ              جريت على ما جيرى     

علـى أسـاس أن كـال منـهم اسـتقلّ           " الكتاب"، وليس   "الكاتب: "قلت
جبزء من املادة، فمناقـشىت ألى شـىء فيهـا إذن هـو مناقـشةٌ للكاتـب                 

 -الفرد الذى كتبه فقط ال جلميـع مـن اشـتركوا ىف كتابـة املـادة كلـها          
  ).إبراهيم عوض
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Qur’anic Language and 
Grammatical Mistakes 

Our Muslim brethren say that the eloquence 
of the Qur’an, the supremacy of its language 
and the beauty of its expression are 
conclusive evidence that the Qur’an is the 
Word of God because the inimitability of the 
Qur’an lies in its beautiful style of the Arabic 
language. We acknowledge that the Qur’an 
(in some of its parts and chapters) has been 
written in an eloquent style and impressive 
words. This fact is beyond any doubt and 
anyone who denies that does not have any 
taste for the Arabic language. Yet, on the 
other hand, we say that there are many clear 
language errors in other parts of the Qur’an 
pertaining to the simplest principles of style, 
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literary expression and the well-known 
grammatical rules of the Arabic language 
and its expression. 

We even find in the Qur’an many words 
which do not have any meaning and are not 
found in any language. There is also a great 
deal of vocabulary which no one can 
understand. Muhammad’s companions 
themselves have acknowledged that, as we 
will see, but before we examine all these 
issues, I would like to clarify two important 
points. 

First, from a linguistic point of view, the 
eloquence of any book cannot be an evidence 
of the greatness of the book and proof that it 
was revealed by God, because what is 
important to God is not to manifest His 
power in the eloquence of style and the 
expressive forcefulness of the classical 
Arabic language, but rather to embody His 
power in the sublime spiritual meaning 
contained in that book which will lead the 
people to a high spiritual level which enables 
them to live together in peace and love. It 
helps them to enjoy an internal profound joy 
and spiritual, psychological fullness—
abundant life. God does not care to teach the 
people of the Earth the rules and the 
principles of the Arabic language. God is not 
a teacher of a fading classical Arabic 
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language, but the true living God is our 
spiritual leader in life of love and joy. 

Is the content of the Qur’an properly fit to 
be ascribed to God? All that we intend to do 
here is to determine that eloquence of style is 
not always an evidence that the words uttered 
come from heaven or that the one who has 
spoken them is a prophet. The German poet 
Schiller is not a prophet, and the Iliad and the 
Odessa are not composed by a prophet but 
rather by a Greek poet. The masterpieces of 
Shakespeare’s poems and plays in English 
literature which are translated and published 
more than the Qur’an by ten fold have not 
compelled the British to say that the angel 
Gabriel is the one who revealed them to 
Shakespeare. 

The second very significant point is that the 
eloquence of the Qur’an and the supremacy 
of the classical Arabic language in which the 
Qur’an is written have created difficulty in 
reading and understanding, even for the 
Arabs themselves. So what would we say 
about the non-Arabs even if they learn the 
Arabic language? The Qur’an will continue 
to be a problem for them because it is not 
sufficient for a person to learn the Arabic 
language to be able to read the Qur’an. He 
also has to study the literature of the Arabic 
language thoroughly. Thus, we find that the 
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majority of Arabs themselves do not 
understand the classical language of the 
Qur’an which contains hundreds of words 
which confused Muhammad’s companions 
who mastered the language but failed to 
explain their meanings, along with many 
other words which even Muhammad’s 
companions could not comprehend. 

Jalal al-Din al-Suyuti composed at least one 
hundred pages in part II of his famous book, 
"The Itqan", to explain the difficult words 
included in the chapters of the Qur’an, under 
the title "The Foreign words of the Qur’an". 
The vocabulary of the classical Arabic 
language and some of its expressions are not 
in use anymore among the Arabs. The 
language itself was so diversified that the 
Shafi’i was led to say, "No one can have a 
comprehensive knowledge of the language 
except a prophet" (Itqan II: p 106). 

The question which imposes itself on us is: 
What advantage do the people of the world 
get out of the Book of God if it is written in a 
difficult language which makes it impossible 
for Arabs (even Muhammad’s companions 
and his relatives) to comprehend it? Does 
God write a book in which people do not 
comprehend the meaning of many words 
included in the text, especially when the 
scholars insist that the Qur’an must be read 
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only in Arabic? In his book al-Itqan, Al 
Suyuti says, 

"It is utterly inadmissible for the Qur’an to 
be read in languages other than Arabic, 
whether the reader masters the language or 
not, during the prayer time or at other times, 
lest the inimitability of the Qur’an is lost. On 
the authority of the Qaffal (one of the most 
famous scholars of jurisprudence, 
fundamentals and exposition), reading the 
Qur’an in Persian cannot be imagined. But it 
was said to him, ‘Then no one will be able to 
interpret the Qur’an.’ He said, ‘It is not so, 
because he will bring forth some of God’s 
purposes and will fail to reveal others, but if 
somebody wants to read it in Persian he will 
never bring forth (any) of God’s purposes."’  

This is why non-Arabs repeat the Qur’anic 
text without understanding it, because they 
utter it in Arabic. The same words have been 
repeated in Dr. Shalabi’s book (p. 97), "The 
History of Islamic Law". He also adds, 

"If the Qur’an is translated into a non-
Arabic language, it will lose its eloquent 
inimitability. The inimitability is intended for 
itself. It is permissible to translate the 
meaning without being literal."  
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The same principle is followed by those 
who worked on the English authorized 
translation. They said (page iii), 

"The Qur’an cannot be translated—that is 
the belief of traditional Sheikhs (religious 
leaders). The Arabic Qur’an is an inimitable 
symphony, the very sounds of which move 
men to tears and ecstasy."  

This is true. If the Qur’an were translated 
literally into English, for example, it would 
lose its linguistic beauty, and could not then 
be compared to any other book in English, 
French, or German literature. In addition, a 
person might wonder how the many 
incomprehensible Arabic words could be 
translated. 

The other question which confronts us is 
this, Does God belong to the Arabs only? If 
His book can only be in Arabic, then it is 
written only to the Arabs and it should not be 
read except in Arabic as the scholars claim as 
if God were an Arabic God. Thus, the 
scholars prohibit praying to God in any other 
language than Arabic in all mosques. It is 
also required that the call for prayers and the 
confession of faith which attests that the man 
is a Muslim must be uttered in Arabic 
because Muhammad (the prophet of Islam) 
said that Arabic is the language of paradise 
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and the Arabs are the best nation created 
among peoples. 

Among the famous prophetic traditions 
which Muhammad said to the Muslims is, 
"Love the Arabs for three (things): Because I 
am an Arab, the Qur’an is in Arabic and the 
language of the people of the paradise is 
Arabic" (refer to al-Mustadrak by the Hakim, 
and Fayd al-Ghadir). 

Let us now examine the failure of the 
Arabic language in which the Qur’an is 
written, and limit ourselves to the following 
points: 

The Original Qur’anic Text Was Without 
Diacritical Points, Vocalization, And Some 
Of Its Letters Are Omitted.  

We will attempt to explain this problem to 
the English reader as plainly as possible. We 
hope he will find it exciting and interesting. 
The Arabic reader knows fairly well that the 
meanings of the words require the use of 
diacritical points above or below the letters, 
otherwise it becomes very difficult (if not 
impossible) to comprehend their meanings. 
Vocalization also is very significant in the 
field of desinential inflection, along with 
writing all the letters of the word without 
omitting any of them. Thus, the reader of the 
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Arabic language cannot believe or imagine 
that the Qur’an was written originally 
without these significant requirements, but 
let us assure you that this is a historical fact, 
well-known and acknowledged by all 
Muslim scholars without any exception. 

We will also see that there is a large 
number of words about which the scholars 
could not agree as to their meanings. One 
simple example helps us to visualize the 
nature of the problem. Let us take the Arabic 
letter "ba". By changing the diacritical 
points, we get three different letters—"ta", 
"ba", and "tha". So when these letters are 
written without the diacritical points, it 
becomes difficult for the reader to know the 
word that is intended. 

Examine the following word. Look 
thoroughly at the diacritical points (I repent), 
(plant), (house), (girl) (abided). Another 
example (rich), (stupid), and so on. Without 
these diacritical points it is very hard to 
distinguish the words from each other. Thus, 
the meaning differs from one word to another 
depending on the place of these diacritical 
points. Many of the Arabic alphabets require 
the presence of the diacritical point to 
differentiate between one alphabet and 
another and hence between one word and 
another. 



117 

Now let us quote the Muslim scholars who 
have the final word in these matters. 

1) In his famous book, "The History of 
Islamic Law" (p.43), Dr. Ahmad Shalabi, 
professor of Islamic history and civilization 
remarks,  

"The Qur’an was written in the Kufi script 
without diacritical points, vocalization or 
literary productions. No distinction was 
made between such words as ‘slaves’, ‘a 
slave’, and ‘at’ or ‘to have’, or between ‘to 
trick’ and ‘to deceive each other’, or between 
‘to investigate’ or ‘to make sure’. Because of 
the Arab skill in Arabic language their 
reading was precise. Later when non-Arabs 
embraced Islam, errors began to appear in 
the reading of the Qur’an when those non-
Arabs and other Arabs whose language was 
corrupted, read it. The incorrect reading 
changed the meaning sometimes."  

The same statement is made by Taha 
Husayn in "Taha Husayn" (p. 143), by 
Anwar al-Jundi. 

Then Dr. Ahmad alluded to those who 
invented the vocalization and diacritical 
points and applied them to the Qur’anic text 
many years after Muhammad’s death such as 
Abu al-Aswad al Du’ali, Nasr ibn ’Asim and 
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al-Khalil ibn Ahmad. He also added (on the 
same page) that "without these diacritical 
points, a man would believe that verse 3 of 
the chapter, ‘The Repentance’, would mean 
that God is done with the idolaters and His 
apostle— free from obligation to the 
idolaters and His apostle—while the real 
meaning of the verse is that God and His 
apostle are done with the idolaters—free 
from further obligation to the idolaters. 

Now the question we would like to ask Dr. 
Ahmad and all those wise men: Why was not 
the Qur’an revealed to Muhammad in a 
perfect Arabic language complete with the 
literary indicators and the diacritical points 
lest a difference or change of meaning occur? 
If a student of Arabic writes an essay in 
Arabic without the diacritical points would 
the teacher give him more than zero? The 
answer is known to two hundred million 
Arabs. 

The second question is: Did God inspire 
those who added the diacritical points and 
the vocalization through an angel, for 
example, to eliminate the different meanings 
on which the scholars disagree? Who 
instructed Nasr ibn ’Asim, Abu al-Aswad al 
Du’ali and Khalil ibn Ahmad to undertake 
this serious task and create the diacritical 
points and the vocalization for the Qur’anic 
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text? Was it not more appropriate that 
Muhammad himself or some of his 
successors or companions like ibn ’Abbas 
and ibn Mas’ud should accomplish this 
work? Yet al-Suyuti himself tells us that ibn 
Mas’ud was not pleased with that (refer to 
"Itqan", part 2, p. 160), nor were other 
leading companions and scholars such as ibn 
Sirin and the Nakha’i. 

2) Ibn Timiyya, Sheik of the Muslims (vol. 
XII, p. 101), tells us, 

"The companions of Muhammad had never 
used the diacritical points or the vocalization 
for the Qur’an. For each word, there were 
two readings—either to use (for instance) 
‘ya’ or ‘tah’ in such words as ‘they do’ or 
‘you do’. The companion did not forbid one 
of the readings in favor of the other, then 
some successor of the companions began to 
use the diacritical points and vocalization for 
the Qur’an."  

On pp. 576 and 586, he adds, 

"The companions (Muhammad’s friends) 
did not vocalize or provide diacritical points 
for the letters of the Qur’anic copies which 
they wrote, but later during the last part of 
the companions’ era, when reading errors 
came into being, they began to provide 
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diacritical points for the copies of the Qur’an 
and to vocalize them. This was admissible by 
the authority of the majority of the scholars, 
though some of them disliked it. The truth is, 
it should not be disliked because the situation 
necessitated it, and the diacritical points 
distinguish the letters from each other while 
vocalization explains the grammatical 
inflection."  

There is a candid acknowledgment from 
ibn Timiyya that diacritical points are 
required, but did not God and His angel 
Gabriel along with Muhammad and his 
successors know about this problem? The 
simplest principles of sound Arabic language 
demand that words should have diacritical 
points and their letters should be written in 
complete form. Didn’t they know that 
disagreements among Muslim scholars 
would take place and that they would fight 
among themselves and that even death would 
result from the differences in reading the 
Qur’anic text? Didn’t they know also that the 
differences in meaning of the Qur’anic 
vocabulary would be decisive in the 
interpretation and judgments of Islamic law? 

It is surprising that such things had not 
occurred to the mind of God, Gabriel, 
Muhammad, and the companions and the 
caliphs; then, three persons come later and 
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insert these changes into the Qur’anic text. 
Yet, what is really more surprising is that 
when the companions discovered the 
differences in the readings of the Qur’anic 
text (as Ibn Timiyya says), they did not have 
any objection against any of the different 
readings and they did not prohibit either one. 
The justification for that was that 
Muhammad himself had acknowledged the 
presence of seven different readings, not just 
two readings as was clearly stated in the 
Sahih al-Bukhari, (vol. 6, p. 227). This fact is 
common knowledge among all the scholars. 

3) Jalal-al-Din al-Suyuti 

In his famous book, "al-Itqan Fi Ulum al-
Qur’an" ("Adjusted Qur’anic Science"), al-
Suyuti reiterates (part four, p. 160) the same 
words of ibn Timiyya which had been quoted 
by Dr. Ahmad Shalabi about those who 
invented the diacritical points and the 
vocalization of the words. He also said that 
some of the scholars detested that, as we 
mentioned before. There the Suyuti presents 
(part four, pp. 156,157) a list of words which 
could be read differently. One of them is the 
reading by which the Qur’an was written, 
though Muhammad himself had accepted and 
acknowledged both readings. 
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In part one, p. 226 of "The Itqan", the 
Suyuti makes an important declaration in 
which he says that the difference in reading 
has led to differences in Islamic law. He 
illustrated that by the following example: He 
indicated that some scholars demanded of the 
worshipper that he wash himself again (the 
ablution) before he prays if he shook hands 
with a woman. Yet other scholars require 
him to do so only in case of sexual 
intercourse and not just because he shook 
hands with her or touched her hand. 

The reason for this disagreement is ascribed 
to one word found in the Chapter of Women 
(verse 43) and whether it has a long vowel a 
or not. The Jalalan (p. 70) and the Baydawi 
(p. 113) record for us that both ibn ’Umar 
and al-Shafi’i seriously disagree with ibn 
’Abbas in the way they interpret this verse 
because ibn ’Abbas insisted that the meaning 
intended here is actual intercourse while the 
former said no, it is enough for a man to 
touch the skin of a woman or her hand to 
require having his ablution (washing) 
repeated. 

In four full pages (226-229), the Suyuti 
stated that the many arguments and various 
interpretations pertaining to the above word 
have brought about different ordinances. 
When we read the commentary of the Jalalan 
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or the Baydawi, we realize that whenever 
they come across certain words which could 
be read in more than one form they say: This 
word is read in two different forms. 

Before conclude this part, let me call 
attention to the following everyday story: A 
man was asking about the place of two 
verses in the Qur’an. He was told that he 
could locate them in the Chapters of 
Resurrection and the Hypocrites. He made 
every effort to find these two chapters but in 
vain. Then he was told that the Chapter of 
Resurrection is number 75 and the chapter of 
the Hypocrites is number 63. He told them 
that chapter 75 is named "The Value" and 
chapter 63 is named or called "The 
Spenders". They told him you say so because 
you read them without the letter A (long 
vowel A) His logical answer was: "I have 
read them in exactly the form in which they 
were written without the long vowel A. Why 
should I add the long vowel A to the words 
of the Qur’an which would change the 
meaning?" 

My dear English reader have you 
recognized the purpose of the above 
paragraph? Is the word "reply" the same as 
"replay"? There are dozens of words like that 
in the Qur’an, even some of the titles of the 
Qur’anic chapters have been written without 
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the long vowel A. For example, the word 
"masajid" (mosques) is written "masjid" (a 
mosque), and "sadaqat" (charities) as 
"sadaqta" (you said the truth). The meaning 
(as you see) has been completely changed, as 
Dr. Ahmad Shalabi and Suyuti remarked. 

 Meaningless Qur’anic words:  

All Muslim scholars acknowledge that the 
Qur’an contains words which even 
Muhammad’s relatives and companions have 
failed to understand. In his book, "The Itqan" 
(part 2, p. 4), the Suyuti states clearly, 

"Muhammad’s companions, who are 
genuine Arabs, eloquent in language, in 
whose dialect the Qur’an was given to them, 
have stopped short in front of some words 
and failed to know their meanings, thus they 
said nothing about them. When Abu Bakr 
was asked about the Qur’anic statement ‘and 
fruits and fodder’ (8:31), he said, ‘What sky 
would cover me or what land would carry me 
if I say what I do not know about the book of 
God?’ ’Umar ibn al-Khattab read the same 
text from the rostrum, then he said, ‘This 
fruit we know, but what is fodder?’ Sa’id ibn 
Jubair was asked about the Qur’anic text in 
chapter 13 of Mary. He said, ‘I asked ibn 
’Abbas about it, but he kept silent."’  
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Then the Suyuti indicated that ibn ’Abbas 
said that he does not know the meanings of 
some of the Qur’anic verses (like these in 
Chapter 69:36, 9:114 and 18:9). 

I have quoted the Suyuti’s text word for 
word, and stated the confession of ibn 
’Abbas who is interpreter of the Qur’an and 
legal jurist of the caliphs for whom 
Muhammad pleaded with God to enlighten 
his mind to comprehend the meaning of the 
Qur’an. Also, who was closer to Muhammad, 
my dear Muslim, than Abu Bakr and Umar, 
the first two caliphs along with ibn ’Abbas? 
All of them failed to comprehend many of 
the Qur’anic verses. Therefore, the Suyuti 
warns that anyone who attempts to conceive 
the meanings of these words will suffer 
complete failure. Then he mentions that the 
caliphs and ibn ’Abbas, themselves, did not 
know their meanings. 

Of course, he was right, because if those 
great leaders had failed to know their 
meanings, who would? Certainly, those 
intimate companions of Muhammad asked 
him about the meanings of those obscure 
words, but it is clear enough that Muhammad 
himself failed to know their meanings, 
otherwise he would have explained them to 
his companions as he did on several other 
occasions. 
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In addition to these ambiguous words there 
are at least 14 other words or symbols which 
are recorded at the introductory part of 29 
Qur’anic chapter. These codes are entirely 
ambiguous. Also four of these codes are 
titles for four chapters; therefore, four 
Qur’anic chapters have meaningless titles. 
These chapters are chapter Taha, ya sin, Sad, 
and Qaf. When the Jalalan attempted to 
expound the meanings of these 14 obscure 
words and the titles of these chapters, they 
said, "God alone knows His own intention." 

I am stating these words for the benefit of 
the reader as they are recorded in the 
authorized English translation of the Qur’an. 
"Aim-Alr-Almus-Hm" means nothing in any 
language! Is it a characteristic of Arabic 
eloquence to have meaningless words and 
titles of complete chapters which no body 
can comprehend? 

The Qur’an says woe to anyone who asks 
for the meaning!  

The Qur’an acknowledges that there are 
meaningless words. In chapter of Family of 
’Umran: 7, it indicates that there are 
allegorical verses which "no one knoweth 
how to explain save God." The Qur’an does 
not tell us why these words have been 
recorded in the Qur’an if no one knows their 
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meaning. In his book, "The Itqan" (part 3, p. 
3), the Suyuti refers to the above verse, then 
he remarks, 

"The Qur’an is divided into sound, 
intelligible (verses) and obscure, 
unintelligible (verses). The obscure (verses) 
are only known to God such as the detached 
alphabets at the beginning of the chapters."  

On pp. 5 and 6, the Suyuti asserts that the 
majority of the companions and the 
successors of the companions, especially the 
Sunnis (among them ibn ’Abbas himself) 
affirm that there are words of which no one 
knows the interpretation save God only. 

It is worthwhile mentioning here that 
anyone who attempted to comprehend the 
meaning of those words or any of the 
obscured verses was severely punished. On 
pp. 7 and 8 (part 3 of "The Itqan"), the 
Suyuti records for us a moving episode about 
a person called Sabigh who wanted to inquire 
about these same Qur’anic interpretations 
’Umar Ibn al-Khattab severely punished him 
on successive days until he was almost killed 
due to head injuries. This is "the just ’Umar", 
as they call him. 

The Qur’an Gives The Antonym (opposite) 
Meaning Of Words And Phrases  
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This fact is well-known to all scholars. It 
clearly reveals that the Arabic language of 
the Qur’an is not always sound as some 
believe. In the second part of "The Itqan", 
the Suyuti speaks explicitly about things 
which no one expected to find in the Qur’an. 
Actually, these defects are not supposed to 
occur in any standard Arabic book which 
complies with the rules and characteristics of 
the Arabic language. On page 135, the Suyuti 
says, 

"The word ‘after’ has been mentioned 
twice in the Qur’an so as to mean ‘before’, as 
in this saying, ‘We have written in the 
psalms (the scripture) "after the reminder" 
(21:105) while He meant "before."’ Also in 
this saying, ‘The earth "after" that He has 
extended (79:30) while he meant "before" 
and not "after" because the earth was created 
first "before" and not "after" He created the 
heavens,’ as Abu Musa indicated."  

These are the actual words of Suyuti. The 
question now is: Does this linguistic defect 
conform to any language in the world? Does 
this comply with the characteristics of 
writing and the artistic, eloquent style of 
Arabic language? Is it proper, in the Qur’anic 
style to write "after" when you mean 
"before"? How can the reader know the 
correct meaning since it is common 
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knowledge that "after" and "before" are 
opposite words? Is it sensible that the angel 
Gabriel meant to say "before" but he 
instructed Muhammad to write "after"? It is 
difficult for us to believe that. 

This problem is not confined to one word 
because the Suyuti provides us with eight 
pages (Itqan, part 2, pp. 132-139) full of 
similar examples found in the Qur’an in 
which, according to the interpreters of the 
texts, the Qur’an meant the opposite meaning 
than the literal meaning of the expression. 
There is no connection between the literal 
meaning and the meaning intended by the 
Qur’an. 

Let us examine together some of the 
examples the Suyuti presented to us in his 
book, the Itqan, part 2, 

(A) "The Qur’an means, ‘Do not those who 
believe know that had Allah willed, He could 
have guided all mankind’, but he said, ‘Do 
not those who believe despair!’ instead of 
writing ‘know’ as he meant" (see Thunder: 
31). Is "despair" the same as "know"? 

(B) "The Qur’an says in chapter 2:23, ‘... 
your martyrs’, but it means here, ‘ ... your 
partners’ (p. 133). After the Suyuti made this 
remark, he commented, 
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"The martyr is supposed to be the person 
who is killed, or the one who testifies 
concerning people’s matters, but here it 
means ‘your partners."’  

(C) "In chapter Joseph: 20 the word 
‘Bakhs’ (too little) is meant to be ‘haram’ 
(forbidden, sacred) contrary to the usual 
meaning" (p. 132). 

(D) "In chapter Mariam (Mary):46 the 
phrase, ‘I certainly will stone you’ is 
interpreted to mean, ‘I certainly will curse 
you’, and not, ‘I certainly will kill you’ as its 
literal meaning suggests" (p. 133). 

Let the reader decide for himself as he 
examines these illustrations. 

Why the Qur’an did not say: "Do not know 
those who believe.. " instead of "do not the 
believers give up all hope..." Is "despair" the 
same as knowledge? And if the Qur’an 
intended to say, "Did not ... know" would it 
be recorded as to mean "to give up all hope?" 
The same thing could be said about "too 
little" and "martyrs " Does not each word 
have a different meaning than the meaning 
indicated by the Qur’an? Is it one of the 
prerogatives of the language to use a word 
which has a different connotation than the 
intended meaning? 
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Let us state another illustration from "The 
Itqan" (part 3, p. 251) where the Suyuti says, 

"In chapter the (Rahman):6, The Qur’an 
says: ‘The "Nagm" stars and the trees bow 
themselves.’ Here the Qur’an does not mean 
by ‘the stars’ the heavenly stars but the 
plants which do not have trunk. This is the 
far-fetched intended meaning." 

  

We would like to state here that there is no 
one who would imagine or expect this 
meaning. Even the Saudi scholars who 
translated the Qur’an into English (p. 590) 
understood the word ‘Nagm’ ("star") to mean 
a heavenly star—and stated it as such. Thus, 
even the Saudi translators of the Qur’an 
could not imagine that the Qur’an has meant 
by the word "Nagm" ("star"), the plants 
which do not have trunks. 

I, myself had some doubts about the 
Suyuti’s explanation and thought maybe it 
was the Suyuti’s fault and not the Qur’an’s, 
or the Saudi scholars. Why should we attack 
the Qur’an and blame it for the Suyuti’s 
error? Therefore, as a candid researcher, I 
decided to examine the interpretations of the 
former Muslim scholars to be sure of the 
proper interpretation. I referred to the 
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Baydawi’s commentary (p. 705) and found 
him in full harmony with the Suyuti’s 
interpretation who stressed that this word 
alludes to the plants which sprang from the 
earth without a trunk. The same 
interpretation is found in the Jalalan (p. 450). 
In Al-Kash-shaf (part 4, p. 443), the 
Zamakh-Shari agreed with the mentioned 
scholars and remarks, 

"And the ‘star’ which is a plant which 
springs from the earth without a trunk such 
as the herbs, for the trees do have trunks."  

Thus, let the Saudi scholars correct the 
translation errors of the Qur’an, along with 
another error (as the Suyuti comprehended it) 
though they are right in their interpretation of 
it: The word "amid most" (chapter 2:143) 
means - according to Suyuti - righteous or 
just people (p. 251 also refer to the Baydawi 
p. 29 and Tabari 24). Thus Suyuti says, 

"The conspicuous meaning of the word 
suggests the (idea) of intermediary, while the 
intended meaning is ‘righteous’ and this is 
the far-fetched meaning."  

Another example in which the English 
translator was proper. 
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The Qur’an says in chapter 57:29: "Lest the 
people of the book may know." This is the 
literal translation of the phrase. The word 
means (in both Arabic and English) "lest" 
while the intended meaning is that they may 
know (refer to the commentary of Jalalan p. 
459). The translators of the Qur’an correctly 
translated it as "that they may know" which 
is opposite to the literal meaning of the word 
in Arabic. 

Yet, before we conclude the discussion of 
this point, I would like to share with the 
readers another strange phrase which 
illustrates the above mentioned point even 
more clearly. 

In chapters 75: 1,2 and 90:1, the Qur’an 
repeats the phrase: "I do not swear..." This is 
the literal translation of the phrase, but the 
interpreters and the translators of the Qur’an 
insist that the meaning is: "I do call...," or 
"No, I swear" indicating that the word "do 
not" is redundant, and when He said, "I do 
not swear", he meant, "I swear" (refer to the 
Jalalan, p. 493, 511; Al-Kash-shaf, part 4, p. 
658, 753; and Baydawi, pp. 772, 799). The 
Qur’an says, 

"I do not swear by the Day of 
Resurrection"  
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"I do not swear by the reproachful soul" 

"I do not swear by this city"  

While he meant (according to all Muslim 
scholars) that He does swear by the above 
three things. The Zamakhshari noted that 
some had objected to that, and they have the 
right to object to this confusion, but others 
said that the pre-Islamic, great poet Emro Al-
Qays used to do so. 

In the Qur’an There Are Omitted Words, 
Incomplete Phrases, and Errors In The 
Structure Of Sentences  

This is strange and unjustifiable. Why 
should many words or even completed 
phrases be omitted confusing the meaning? 
In his book, "The Itqan", the Suyuti has 
discussed this matter and pointed to many 
omitted letters or words and sentences. He 
devoted ten pages of part 3, (pp. 181-192) to 
listing ample examples of which I quote but 
a few of them. 

A) "We read in chapter (Surah) 22:32: 

‘It is from the piety of hearts.’  

The Suyuti says it should have been written 
this way, 
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‘Its glorification comes from the deeds of 
those of piety of hearts."’  

B) "Also, in chapter 20:96, the Qur’an says, 

‘So I took a handful (of dust) from the 
footprint of the apostle.’  

The Suyuti says: It is supposed to be 
written as such: 

‘...from the footprint of the hoof of the 
apostle’s mare"’ (refer to p. 191) 

C) Among the many striking examples of 
the omission of various sentences is what we 
read in chapter 8:45,46. The Suyuti 
comments in p. 192, 

"The verse: ‘Send ye me oh righteous 
Joseph...’ means, ‘Send ye me to Joseph to 
ask him for the interpretation of the dream.’ 
So he did. He came to him and said, ‘O, 
righteous Joseph...."’ 

In the Qur’an just two words at the 
beginning are written and two words at the 
end and all the words in-between are 
omitted! 

Let the reader decide for himself if it is 
possible to comprehend the intended 
meaning, having all these words omitted 
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from the verse until it becomes entirely 
meaningless. 

Other Language Errors In Sentence 
Structure  

It is appropriate to refer to Muslim scholars 
when a person wants to study and 
comprehend the Qur’an. They are well 
acquainted with the principles of the Arabic 
language and the Qur’an. There is none 
better than the Suyuti, Baydawi, Tabari, 
Jalalan, and Zamakh-Shari who are great, 
recognized scholars and linguists quoted by 
the Azhar scholars in Egypt as well as the 
Saudi scholars. The American, European and 
Orientalist, with all due respect, do not 
understand the Qur’anic language like those 
great Muslim scholars. The Suyuti (part 3, p. 
33), quoting several great Muslim scholars, 
says, 

"The Qur’anic verse: ‘Let not their wealth 
nor their children astonish thee! Allah 
purposeth only to punish them in the world’ 
(chapter 9:85). It actually means: ‘Let not 
their properties and children astonish you on 
this Earth because God purposes to torment 
them in eternity."’  
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Let the reader notice that there is no 
mention of eternity in the verse. In pp. 34 
and 35, the Suyuti remarks: 

"The intended original word order of (the 
Qur’anic) text: ‘Have you seen the one who 
made his God (the object of) his 
compassion?’ (25:34) is to be read, ‘... who 
made his compassion his God’ and not, ‘... 
his God (the object of) his compassion’, 
because ‘who made his God (the object) of 
his compassion’ is not blame- worthy."  

In page 328, the Suyuti says that, 

"There are many verses in the Qur’an 
which were revealed without any connection 
to the verses which proceeded or preceded 
them, such as what we read in chapter 75:13-
19 because the entire chapter talks about the 
states of resurrection. But these verses were 
revealed because Muhammad used to hastily 
move his tongue when dictating the Qur’anic 
revelation. Some Muslims said that part of 
the chapter has been dropped, because these 
verses are not relevant to this chapter at all." 

We conclude our discussion of this part by 
pointing to the boring repetition of certain 
phrases by which the Qur’an is characterized. 
The phrase, "O which of your Lord’s 
bounties will you deny?" is repeated thirty-
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one times in a chapter in which there are no 
more than 78 verses (chapter 75). The story 
of Noah is repeated in 12 chapters. 
Abraham’s story is repeated in 8 chapters 
along with the episode of Lot. Moses’ story 
is repeated in 7 chapters, Adam’s in 4 
chapters, and John’s in 4 chapters. Moses’ 
conversation with pharaoh is repeated in 12 
chapters. Certainly these stories differ 
drastically from the stories recorded in the 
Old Testament. 

There are approximately 15-20 
grammatical errors found in the Qur’an 
which cannot be denied by those who master 
Arabic grammar This has created a heated 
argument because these grammatical errors 
are not expected in a book which Muslims 
claim is dictated by God and its inimitability 
lies in its perfect Arabic language. Thus, how 
can the Qur’an include grammatical mistakes 
which a junior high school student who has a 
basic background in Arabic would not make? 
If anyone of the Arab readers wishes to 
expand his knowledge of these errors, we 
would like to refer him to the following 
Qur’anic verses: Chapters 2:177; 3:39; 
4:162; 5:69; 7:16; 20:63; 21:3; 22:19; 49:9 
and 63:10. As an illustration, we refer to one 
example which is found in chapter 20:63. 
The Qur’an says, 
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"These two are certainly magicians"—Inna 
Hazan Sahiran. The correct grammar must 
say, Inna Hazyn Sahiran.  

According to Arabic grammar, these two 
must be in the accusative case after "Inna", 
but they are stated in the nominative case 
which is completely wrong. 
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  !واعجبا! جهالء األعاجم خيطّئون لغة القرآن
ىف عسة من عساتى ىف املشباك وقعـت علـى مقـال باإلجنليزيـة خيطِّـئ                

: لغة القرآن ايد جرىن بدوره إىل موقـع تبـشريى يهـاجم اإلسـالم امسـه         
"answering-islam"   فأخــذت أدور ىف أرجائــه، وإذ بكتــاب ،

ــوان  " Behind the Veil: Unmasking Islam"بعنـ
يتناول مؤلفه كتاب اهللا الكـرمي بالتخطئـة والنقـد ىف كـل جانـب مـن                 

وهـذا النقـد موجـود ىف الفـصل الثـامن           . جوانبه مبا فيها لغته وأسـلوبه     
 Qur'anic Language and:    "مـن الكتـاب حتـت عنـوان    

Grammatical Mistakes"      وهـو نفـسه املقـال الـذى قـادىن ،
ـ      فتعـالَوا نـر مـاذا كتـب الرجـل، ومـاذا            . اإىل املوقع كما ذكرت آنف

" إخوانـه املـسلمني   "يقـول املؤلـف إن      : ميكن أن نقـول ىف الـرد عليـه        
يرددون أن بالغة القرآن ومسو لغتـه ومجـال أسـلوبه هـو دليـل قـاطع                 
على أنه من عند اهللا، ذلـك أن إعجـازه إمنـا يكمـن عنـدهم ىف أسـلوبه            

ىف بعـض آياتـه   ( أن أسـلوب القـرآن       مث ميضى قائال إنه ال ينكـر      . اجلميل
هو أسلوب بليغ ومعرب حقا، وهـو مـا ال ميكـن أن يـشك فيـه                 ) وسوره

ال ) كمـا يقـول   (إال أن هـذا     . أحد ممن يستطيعون تذوق اللـسان العـرىب       
يعىن أبدا أن القرآن خيلو من كثري مـن األخطـاء الواضـحة الـىت ختـرج                 

 األدىب ىف لغـة     على أبسط قواعـد النحـو والـصرف وأسـاليب التعـبري           
كما أن فيه كثريا من األلفـاظ الـىت ال وجـود هلـا ىف أيـة لغـة،                   . العرب
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فضالً عن احتوائه علـى عـدد كـبري مـن املفـردات الـىت ال ميكـن أن                   
  . يفهمها أحد، وهو ما أقر به الصحابة أنفسهم

كذلك يرى املؤلـف أن روعـة األسـلوب ىف كتـاب مـا ال ميكـن أن                  
ذلـك الكتـاب وال علـى أنـه مـن وحـى             تكون برهانا علـى عظمـة       

السماء، إذ ليـست العـربة باألسـلوب بـل باملـضمون ومـا يـشيعه ىف                 
مث إن اهللا ال يـشغل نفـسه        . النفس واتمع مـن سـالم وحـب وسـكينة         

بتعليم البشر ىف أحناء العامل قواعد اللغـة العربيـة ومبادئهـا، فهـو سـبحانه             
لغـة منـدثرة كاللغـة      لـيس معلِّمـا ل    ) هذه مـن عنـدى أنـا      " سبحانه("

. العربية، بل اإلله احلقيقى هو قائـدنا الروحـى ىف طريـق احلـب والغبطـة               
هـل يـستحق املـضمون القـرآىن فعـالً أن           : وعلى هذا فاملهم أن نعـرف     

ننسبه إىل اهللا أَو ال؟ وباإلضافة إىل هذا فـإن بالغـة القـرآن ومسـو اللغـة                  
يريـدون أن يقـرأوه     الفصحى الىت صيغَ فيهـا قـد خلقـا مـشكلة ملـن              

ويفهموه حىت من العرب أنفـسهم، فمـا بالنـا بغـري العـرب؟ وحـسبما                
يقول فإنه ال يكفـى أن تعـرف اللغـة العربيـة كـى تـستطيع أن تفهـم                   
القرآن، بل ال بد أن تـدرس األدب العـرىب دراسـة مستفيـضة شـاملة،                 

، فهناك مئات األلفاظ القرآنية الـىت حيـرت الـصحابة ىف حتديـد معانيهـا              
  .عالوة على مئات أخرى مل يستطيعوا فهمها البتة

جلـالل الـدين    " اإلتقـان ىف علـوم القـرآن      "ويشري املؤلـف إىل أن ىف       
فيمـا وقـع فيـه      : "السيوطى فصالً كامالً يزيد على مائة صـفحة بعنـوان         

 خصصه كله لــلكلمات القرآنيـة الـصعبة الـىت حتتـاج      "بغري لغة العرب  
إن مفـردات اللغـة العربيـة الفـصحى وبعـض        ، كما يؤكد قائال     إىل شرح 

تعبرياا مل تعد تـستعمل اآلن البتـة حـىت مـن قبـل العـرب أنفـسهم،                  
فضال عن أن  العربية ذاا هى مـن التنـوع والتـشعب حـىت لقـد قـال                   

مـا الفائـدة    : وهـو مـن مث يتـساءل      . الشافعى عنها إا ال حييط ا إال نىب       
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مل مـن كتـاب اهللا إذا كـان هـذا الكتـاب             يا ترى الىت ميكن أن جينيها العا      
مصوغا بلغة صعبة حىت على العـرب أنفـسهم مبـا فـيهم صـحابة الـنىب،         
وخباصة أن العلماء املسلمني يصرون علـى أنـه ال جيـوز ترمجـة القـرآن،                
بل ال ميكن معرفة وجه إعجازه عن طريـق الترمجـة، وال بـد مـن قراءتـه                  

حـد مـن غـري العـرب أن يقـرأ           بالعربية،  وكأن اهللا عرىب، وال يريـد أل        
  القرآن؟

مث ينتقل الكاتب إىل احلديث عـن وضـع اخلـط العـرىب حـني نـزول                 
القـرآن الكـرمي مبينـا أنـه كـان يفتقـر آنـذاك إىل تنقـيط احلـروف          
وتشكيلها، وهو ما كان جيعل قـراءة الكـالم املكتـوب شـديد الـصعوبة،              

" نبـت "و" بيـت "و" تبـت : "فمثالً الكلمـات التاليـة    : إن مل يكن مستحيال   
يقـصد أـا    (كانت تكْتب مجيعـا علـى هيئـة واحـدة           " ثَبت"و" بِنت"و

كانت تكْتب على شكل ثالث سنن، الـسنة األخـرية منـها سـنة طويلـة،         
، فكيـف يـستطيع القـارئ أن يعـرف          )وكلها جمردة من النقط والـشكل     

؟ وبتطبيـق  أية كلمة من هـذه الكلمـات اخلمـس هـى الكلمـة املـرادة             
أن اَهللا : "...ذلك على آيـات القـرآن الكـرمي يـشري إىل أن قولـه تعـاىل              

ميكـن أن يفْهـم مبعنـيني خمـتلفني حـسب           " برىء من املشركني ورسـوله    
بالـضم كـان    " الرسـول "، ألننـا إذا شـكَّلنا الم        "رسـوله "إعراب كلمة   

ا املعىن أن اهللا ورسوله بريئان مـن املـشركني، خبـالف مـا لـو ضـبطناه                
بالكسر، إذ يكـون املعـىن حينئـذ أن اهللا بـرىء مـن املـشركني ومـن                  

وهـو يتـساءل عـن احلكمـة ىف أن اهللا مل يـرتل القـرآن ىف              . رسوله أيضا 
لغة عربية كاملة التنقيط والتـشكيل حـىت ال يقـع القـراء ىف مثـل هـذا                  

  .اخلطإ
 ترى لو أن طالبا كتب ألستاذه اآلن حبثـا خاليـا مـن الـنقْط              :  مث يقول 

والشكْل، أيعطيه األسـتاذ عندئـذ شـيئا آخـر غـري الـصفر؟ وهـؤالء                
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الذين أضافوا للخـط العـرىب التنقـيط والتـشكيل، أوقـد نـزل علـيهم               
مالك أَوحى هلم ما ينبغى عمله؟ يقصد أنـه كـان مـن األفـضل أن يقـوم                  

أم . النىب نفسه ذه املهمة منذ البداية حـىت يـضمن أال تقـع فيهـا أخطـاء       
 وجربيل والرسـول وخلفـاءه كـانوا جيهلـون أن اخلـط العـرىب               ترى اهللا 

يفتقر هلـذا وذاك؟ أمل يكونـوا يعرفـون أن االخـتالف ىف قـراءة الـنص                 
بــسبب عــدم تنقيطــه وتــشكيله ســوف يــؤثر ىف اســتنباط األحكــام 

أالّ ختطـر هـذه     ) كمـا يقـول   (الشرعية من هذا الـنص؟ إـا ملفاجـأة          
ابة واخللفـاء مجيعـا، مث يتنبـه هلـا          املشكلة هللا وجربيـل والـنىب والـصح       

أولئك العلماء الـذين اخترعـوا الـنقط والـشكل وأضـافومها إىل اخلـط               
للـسيوطى مثـاال علـى      " اإلتقـان "وهـو يـسوق مـن كتـاب         ! العرىب

اختالف احلكم الشرعى تبعـا لالخـتالف ىف ضـبط احلـروف مـن قولـه            
ـ        "النـساء " من سـورة     38تعاىل ىف اآلية     باب ، الـىت تتحـدث عـن األس

يـا أيهـا الـذين      : "النـساء ) أو مالمـسة  (املوجبة للغسل، ومنـها ملـس       
آمنوا، إذا قمتم إىل الـصالة فاغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم إىل املرافـق،               

ــبني   ــم إىل الكع ــكم وأرجلك ــسحوا برؤوس ــا  . وام بنــتم ج وإن كن
فاطَّهروا، وإن كنتم مرضـى أو علـى سـفر أو جـاء أحـد مـنكم مـن                   

...".  النساء فلـم جتـدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا             الغائط أو المستم  
، أى بـألف بعـد الـالم،        "المـستم "فالذين يقرأون الكلمـة علـى أـا         

أمـا  . يقولون إن الطهـارة ال جتـب إال مبالمـسة النـساء، أى مبجامعتـهن          
، فيـرونَ أنـه     "ملـستم "الذين يقرأون الكلمـة بـدون هـذه األلـف، أى            

  .رأة بيده اللمس العادى حىت جتب الطهارةيكفى أن يلمس الرجل امل
ويستمر املؤلـف فيقـول إن مجيـع العلمـاء املـسلمني يقـرون بـأن ىف         

مث يستـشهد   . القرآن ألفاظا مل يكن يفهمهـا أقربـاء الرسـول أو صـحابته            
هــذه ": "اإلتقـان : "علـى كالمــه بالـسيوطى، الــذى يقـول ىف كتابــه   



145 

الفـصحى ومـن نـزل       وهم العرب العربـاء وأصـحاب اللغـة          ،الصحابة
 توقفوا يف ألفـاظ مل يعرفـوا معناهـا فلـم يقولـوا              ،القرآن عليهم وبلغتهم  

خرج أبو عبيـد يف الفـضائل عـن إبـراهيم التميمـي أن أبـا            أ ف  . فيها شيئا 
ـ  وأَوفاكهـةً  : "بكر الصديق سئل عن قولـه    فقـال ،"اب  : مسـاءٍ  أي ت ـ ظ  ،ينلّ

أرضٍ وأي  ت وأخـرج عـن    ؟  اهللا مـا ال أعلـم     أنا قلـت يف كتـاب      ين إنْ لّق 
ـ  وأَ وفاكهـةً " :أنس أن عمر بن اخلطاب قرأ على املنـرب         هـذه    :  فقـال  ،"اب 

  إن هـذا هلـو      : مث رجـع إىل نفـسه فقـال       ؟   فما األب  ،الفاكهة قد عرفناها  
 كنـت    :  وأخرج من طريق جماهد عـن ابـن عبـاس قـال             . كلف يا عمر  تال

 أعرابيـان خيتـصمان يف بئـر        ال أدري ما فـاطر الـسموات حـىت أتـاين          
 وأخـرج ابـن جـريج عـن          .  أنا ابتـدأا    : يقول. ا أنا فطر   :  أحدمها  : فقال

ـ نوح : "سعيد بن جبري أنه سئل عن قولـه        ـ    ان  سـألت    :  فقـال  ،"اندا مـن لَ
 وينتـهى إىل القـول بأنـه إذا كـان            . "اعنها ابن عباس فلم جيب فيها شـيئً       

ظ القرآن، فمن يـا تـرى ميكنـه أن يفهـم مـا مل        هؤالء مل يفهموا بعض ألفا    
ال شـك أـم قـد سـألوا حممـدا عـن             : يفهموه؟ مث يتابع قائال بكل يقني     

معاىن هذه الكلمات، لكنه مل جيبـهم إىل ذلـك ألنـه هـو نفـسه مل يكـن                   
  !يعرف معناها، وإال لكان قد قاله هلم

وباإلضافة إىل ذلك هناك كلمـات أخـرى يبلـغ عـدها أربـع عـشرة                
مة ليس هلـا أى معـىن، وهـى تلـك احلـروف املقطعـة املوجـودة ىف                  كل

أمل، أملـر، أملـص، طـه، ص، ق،         : "ة، مثـل  أوائل تـسع وعـشرين سـور      
بل إن بعض هـذه احلـروف قـد جعلَـت عنـاوين لعـدد مـن                 ...". حم

، ومعـىن هـذا أن عـددا مـن          "ق"و" ص"و" يـس "و" طه: "السور، وهى 
 وهـذه الرمـوز الـىت ال معـىن هلـا            !سور القرآن حيمل عناوين ال معىن هلا      

ىف أية لغة من اللغات هى مسـة مـن مسـات البالغـة العربيـة الـىت قـد                    
ويـل ملـن يـسأل عـن        : وىف القـرآن  ! تتضمن كلمات ال تعىن شيئا باملرة     
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ــىن  The Qur’an says woe to anyone who(! املع
asks for the meaning!.(  ــورة ــن س ــسابعة م ــة ال  وىف اآلي

قـرأ أن هنـاك كلمـات ىف القـرآن ال يعـرف معناهـا إال                ن" آل عمران "
إذا كـان األمـر     : والـسؤال هـو   . اهللا، وهو ما يسمى باآليات املتـشاات      

كذلك فلم جاءت هـذه الكلمـات ىف القـرآن؟ لكـن لـيس ىف القـرآن                
  . جواب عن هذا السؤال

ـ          ، ومعـىن   "ألفـاظ األضـداد   "كذلك يوجد ىف القرآن مـا يـسمى بـ
ومـن  . لقرآن ليـست دائمـا صـحيحة كمـا يظـن الـبعض      هذا أن لغة ا 
كمـا جـاء ىف     " قبـل "، الـىت وردت ىف آيـتني مبعـىن          "بعـد "ذلك كلمة   

 لـيس يف     : قـال ابـن خالويـه     : "للسيوطى، وهذا نص مـا قـال      " اإلتقان"
ـ ولقـد كتبنـا يف الز  " : إال حرف واحـد "لبقَ" مبعىن  "دعب"القرآن   ور مـن  ب

 ، قـد وجـدنا حرفـا آخـر         : "امليـسر " يف كتاب     قال مغلطاي  ".بعد الذكر 
موسـى يف     قـال أبـو    ".اهـا ح بعـد ذلـك د     واألرض" :قوله تعـاىل   وهو

ـ قَ" معناه هنا     : "املغيث"كتاب   ألنـه تعـاىل خلـق األرض يف يـومني مث            "لب 
ـ  فعلـى هـذا خ     ،استوى إىل الـسماء     وهنـا   ".ق األرض قبـل الـسماء     لَ

 وجـود ىف أيـة لغـة مـن لغـات          هل ملثل هـذا العيـب     : يتساءل الكاتب 
األرض؟ وهل يتمشى هـذا مـع خـصائص العربيـة وبالغتـها وطرائقهـا               

، لكنـه   "قبـل "ىف التعبري الفىن؟ وهل يعقَـل أن املـالك جربيـل قـد أراد               
؟ ألـيس معـىن هـذا أن القـارئ          "بعـد : "رغم ذلك قال حملمد أن يكتبـها      

 هـذه   سيجد نفسه ىف حيص بـيص؟ علـى أن املـشكلة ال تقتـصر علـى               
الكلمة، فقـد أورد الـسيوطى عـددا آخـر مـن األلفـاظ علـى نفـس            

ومـن ذلـك    . الشاكلة خصص له مثـاىن صـفحات مـن كتابـه املـذكور            
" أفلم ييأس الذين آمنـوا أن لـو يـشاء اهللا هلـدى النـاس مجيعـا؟                : "قوله

مثلمـا هـو األمـر ىف       " يعلـم : "معناهـا " ييـأس "ترى هل   ). 31/ الرعد(
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 23كمـا هـو احلـال ىف اآليـة          " شـركاء "مبعىن  " شهداء"هذه اآلية؟ وهل    
وإن كنـتم ىف ريـب ممـا نزلْنـا علـى            : "الـىت تقـول   " البقرة"من سورة   

عبدنا فَأْتوا بسورة من مثلـه، وادعـوا شـهداءكم مـن دون اهللا إن كنـتم                 
 مـن   20ىف قولـه ىف اآليـة       " حـرام "تعـىن   " بخس"؟ وهل كلمة    "صادقني
؟ وهـل ميكـن أن يكـون الفعـل          " خبـس  وشروه بـثمنٍ  ": "يوسف"سورة  

ِإلنْ مل  ": "مـرمي "مـن سـورة      46كمـا ىف اآليـة      " يلعـن : "معناه" يرجم"
  ؟"تنته َألرجمنك

أفلـم يعلـم الـذين آمنـوا أن لـو           : "ترى ملاذا مل يقل القرآن مباشـرة      
ــذين "بــدال مــن " "يــشاء اهللا هلــدى النــاس مجيعــا؟ ــم ييــأس ال أَفَلَ

أفلـم  : "؟ وحـني يقـول القـرآن      "املعرفـة "هـو   " اليأس "؟ هل "؟...آمنوا
؟ ونفـس الـشىء     "فقـدان كـل أمـل     : "هل يكـون املقـصود    " ؟...يعلم

  ىـس : "يقال عن كلمتخداء "و" بـهألـيس لكـل كلمـة مـن هـذه          ". ش
معنى خيتلف عن ذلـك املعـىن الـذى ورد ىف القـرآن؟ أتكـون إحـدى                 

 خيتلـف عـن معناهـا       مميزات اللغة أـا تـستخدم كلمـات هلـا معـىن           
  احلقيقى؟ 

مث يسوق إىل القارئ أمثلـة أخـرى أشـار إليهـا الـسيوطى ىف كتابـه،                 
، الـىت تعـىن    "والـنجم والـشجر يـسجدان     : "ىف قوله " النجم"بادئًا بكلمة   

النبات الذى ليس له ساق، ال اجلـرم الـسماوى كمـا ينبغـى أن يكـون                 
 أن معـىن كلمـة      أن يتخيـل أحـد    ) حـسبما يقـول   (الكالم، إذ ال ميكن     

 ىف  وهلـذا كـان مـن الطبيعـى أن جنـدها             !هو هذا النوع من النبات    " جنم"
، "الـنجم الـسماوى   "الترمجة اإلجنليزية الىت قـام ـا الـسعوديون مبعـىن            

وهذا هو املعىن الصحيح ال املعـىن الـذى نـص عليـه الـسيوطى وغـريه                 
ــه  ــني والزخمــشرى، فهــؤالء كل م مــن املفــسرين كالبيــضاوى واجلالل

خمطئون، وإال فليصلح السعوديون من ترمجتـهم، مـع أـا هـى الـصواب               
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، الـىت يقـول الـسيوطى       "وسـط "ومثلها كلمـة    ! ال كالم هؤالء املفسرين   
وملا كان اخلطـاب ملوسـى مـن اجلانـب الغـريب وتوجهـت إليـه               : "عنها

 وتوجهـت النـصارى إىل      )يقصد أـم توجهـوا إليـه ىف قبلَتـهم          (اليهود
وكـذلك  " :قـال تعـاىل    (طًا بـني القبلـتني    سة اإلسالم و  لَبت ق املشرق كان 

ـ ي خ، أ "طًاس و م أمةً كجعلنا ايمـع  "التوسـط " وظـاهر اللفـظ يـوهم    .ار 
ـ  ،)ما يعضده من توسط قبلة املسلمني      ص دـ    ق ـ و" ة علـى لفظ هاهنـا   "طس 

  وهـو  ، وملـا كـان املـراد أبعـدمها        . الحتماهلا املعنـيني   ا يسمى تعاىل    نأ
   ."  صلحت أن تكون من أمثلة التورية،ياراخل

لـئال يعلـم أهـل الكتـاب        : "ومن األمثلة الىت يسوقها أيضا قوله تعـاىل       
/ احلديـد " (أالّ يقْدرون على شـىء مـن فـضل اهللا وأن الفـضل بيـد اهللا               

، "كـيال يعلـم أهـل الكتـاب       : "، الذى يؤكد أن معناه احلـرىف هـو        )29
فلرمبــا يعلــم أهــل : "لــون إن معنــاهبيــد أن املفــسرين واملتــرمجني يقو

ومنـها أيـضا مـا       !، قالبني املعىن احلرىف هكذا رأسا علـى عقـب         "الكتاب
، علـى   "ال أُقْـِسم بكـذا    : "جاء ىف عدد من اآليات القرآنيـة مـن قولـه          

أُقْـِسم  : "حني أن املـراد، حـسبما يقـول املفـسرون واملترمجـون، هـو             
ال أقـسم  :"لـشواهد علـى ذلـك   ومـن ا ". إنىن أُقِْسم بكذا  . ال"، أو   "بكذا

ال أقـسم   "،  )2 -1/ القيامـة " (بيوم القيامة، وال أقـسم بـالنفس اللوامـة        
   ).2 -1/البلد" (وأنت حلٌّ ذا البلد* ذا البلد

وال يكتفى املؤلف ـذا، بـل يـضيف أن ىف القـرآن ألفاظـا حمذوفـة                 
. ًء خاطئًـا  كان ينبغى أن تذْكَر، وعبارات غـري تامـة، وجمـالً مبنيـة بنـا              

/ احلـج " (فإـا مـن تقـوى القلـوب      : "ومن ذلك حسبما جاء ىف كالمـه      
ــر مــن كلمــة، وأن )32 ، إذ يــذكر الــسيوطى أن هاهنــا حــذفا ألكث
: ، ومنـه قولـه  " تقـوى القلـوب   فإن تعظيمهـا مـن أفعـال ذوي       : "املعىن

، علـى حـني أن املـراد هـو          )96/ طـه " (فقبضت قبضةً من أثر الرسول    "
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: ومنـه كـذلك قولـه     ".  فـرس الرسـول    من أثـر حـافر    فقبضت قبضةً   "
"ــلونسفأَر *: انــمس عِ بقــراتــبنــا ىف سيق، أَفْتدأيهــا الــص يوســف

  ــاف جع ــبع ــهن س ــف..." (يأكل ــىن)46 -45/ يوس  : "، إذ املع
يـا   : ففعلـوا فأتـاه فقـال لـه        ،لون إىل يوسـف ألسـتعربه الرؤيـا       فأرس 

، ففـى هـاتني اآليـتني مل تـذْكَر إال           ..".، أَفْتنـا ىف سـبع بقـرات        يوسف
كلمتان اثنتـان فقـط ىف أول الكـالم وأُخريـان ىف آخـره، أمـا بـاقى                  

فـال  : "ومنـه أيـضا قولـه     . الكالم فمحذوف، وهو ما جيعلـه بـال معـىن         
 إمنا يريـد اهللا ليعـذم ـا يف احليـاة الـدنيا              .وال أوالدهم تعجِبك أمواهلم   

، فقـد فـسرها الـسيوطى       )85/ التوبـة " (ونوتزهق أنفسهم وهم كـافر    
 .هـذا مـن تقـادمي الكـالم    : "استنادا إىل ابن أىب حامت عـن قتـادة قـائال        

 إمنـا يريـد اهللا      . وال أوالدهـم يف احليـاة الـدنيا         تعجِبك أمواهلم   ال  : يقول
  .برغم أنه ال ذكـر لآلخـرة ىف اآليـة علـى اإلطـالق             "  ليعذم يف اآلخرة  

، إذ  )34/ الفرقـان " (؟...  مـن اختـذ إهلـه هـواه        رأيـت فأ : "قولـه ومنه  
ألن مـن   " ؟إهلـه اه  هـو أفرأيت مـن اختـذ       : هو األصليقول السيوطى إن    

  ."  فقدم املفعول الثاين للعناية به، مذمومرياختذ إهله هواه غَ
مـن اآليـات مـا    "وهنا يورد الكاتب ما قاله الـسيوطى مـن أن هنـاك            

" القيامـة " مـن ذلـك قولـه تعـاىل يف سـورة             .لها مناسبتها ملا قب   تلَكَشأَ
)13- 19:( " ال تحرك   به لـسان  ك لتـ ع فـإن وجـه مناسـبتها       ،"ل بـه  ج 

ـ    ِسألول الـسورة وآخرهـا عر فـإن الـسورة كلـها يف أحـوال     ،ا جـد 
   ...".القيامة

 إىل أن هناك كـثريا مـن التكـرار املمـل ىف القـرآن               صاحبناكما يشري   
، الــذى تكــرر ىف ســورة "آالء ربكمــا تكــذِّبان؟فبــأى : "مثــل قولــه

إحدى وثالثني مرة رغـم أن آيـات الـسورة كلـها ال تتجـاوز               " الرمحن"
مثاىن وسبعني آية، وكـذلك قـصص األنبيـاء الـىت تكـرر كـل منـها ىف              
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مث خيتم كالمه قائال إن ىف القـرآن مـن األخطـاء النحويـة مـا                .عدة سور 
إن مل يقـف منـها إال عنـد     يتراوح بني مخـسة عـشر وعـشرين خطـأً، و          

، الـذى كـان ينبغـى، بنـاًء علـى مـا         "إن هذان لَـساحران   : "قوله تعاىل 
) 63/ طـه " (إنّ هـذين لَـساحران    : "يقول، أن جيىء على النحـو التـاىل       

علـى مـا يعرفـه أى طالـب         " إن"بوصـفها اسـم     " هذين"بنصب كلمة   
 القـرآن   أمـا أن جتـىء ىف     . ثانوى عنده إملام بأساسيات القواعـد العربيـة       

ــو  ــة فه ــث"مرفوع ــأٌ بالثُّلُ ــا " completely wrong: خط كم
 . يقول

هذا جممل كالم الكاتب ىف انتقـاده للقـرآن، واآلن نبـدأ النظـر فيمـا                
فـأوال لـيس صـحيحا أن املـسلمني حيـصرون إعجـاز القـرآن ىف            : قال

الناحية البالغية واألسلوبية ومـا أشـبه  ممـا يـوحى بـه كـالم الرجـل،                  
هـذا لـيس سـوى رأى مـن اآلراء، وهـو رأى قلـة منـهم                 فالواقع أن   

. قليلة، أما اآلراء أخرى فتجعـل اإلعجـاز متوزعـا علـى عـدة وجـوه               
ولو أن الكاتب الذى صـدع أدمغتنـا بالنقـل عـن الـسيوطى إليهامنـا                
بصدق ما يقول، قد اهتم ذات االهتمـام بالنقـل عـن الـسيوطى ىف هـذه             

فـرد الـسيوطى فـصال كـامال هلـذا      النقطة ملا قال هذا الذى قال، فقـد أ        
فمـن  :  أورد فيـه اآلراء املختلفـة      "يف إعجـاز القـرآن    " عنوانه    املوضوع

العلماء من قال بالصرفة، أى أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد صـرف عـزائم                 
العرب عن الـتفكري ىف مواجهـة حتـدى القـرآن هلـم أن يـأتوا مبثلـه أو          

ـ           ه، فلـم تتحـرك هلـم إرادة    بعشر سورٍ منه أو حىت بآية واحـدة مـن آيات
ومنهم من اعتـرض علـى هـذا التفـسري قـائال إن هـذا               . حنو هذه الغاية  

يعىن أم لو كانوا قد عزمـوا علـى معرضـة القـرآن واإلتيـان بقـرآن                  
مثله فلرمبا جنحوا ىف ذلك، ومـن مث ال ميكـن أن يكـون هـذا إعجـازا، إذ          

.  الـدواعى لـه    اإلعجاز إمنا هو استحالة الفعل مـع الرغبـة فيـه وتـوفر            
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ومن العلماء من تريث عند اجلانب البياىن والبالغـى فعـال مبـا يفْهـم منـه             
  .أن هذا الوجه هو أظهر وجوه إعجازه

 لكن االجتاه العام، كما قلنـا، هـو عـدم قـصر اإلعجـاز القـرآىن ىف                 
وليس هذا الرأى وليد اليوم، بـل هـو موجـود منـذ وقـت               . وجه واحد 

:  نفـسه آراء بعـض العلمـاء ىف هـذا الـسبيل           ولقد أورد السيوطى  . مبكر
 وجه إعجازه ما فيه مـن اإلخبـار عـن الغيـوب املـستقبلة ومل                 : وقال قوم "

 مـا تـضمنه مـن اإلخبـار عـن       :  وقال آخرون   . يكن ذلك من شأن العرب    
 وقـال    . قصص األولني وسائر املتقدمني حكايـة مـن شـاهدها وحـضرها           

الـضمائر مـن غـري أن يظهـر ذلـك       ما تضمنه من اإلخبار عـن       : آخرون
ـ   "  :فعل كقوله  بقول أو  ويقولـون  " ،" طائفتـان مـنكم أن تفـشال       تإذ مهَّ

 وجـه إعجـازه مـا     :  وقال القاضي أبـو بكـر      ". لوال يعذبنا اهللا   :يف أنفسهم 
فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خـارج عـن مجيـع وجـوه الـنظم                

 وهلـذا مل     :  قـال   . خطابـام املعتاد يف كـالم العـرب ومبـاين ألسـاليب           
 وال ســبيل إىل معرفــة إعجــاز القــرآن مــن  :  قــال . ميكنــهم معارضــته

 بـل   ،أصناف البديع اليت أودعوها يف الشعر ألنه لـيس ممـا خيـرق العـادة              
صـف  رميكن استدراكه بالعلم والتدريب والتـصنع بـه كقـول الـشعر و            

ـ   ،  اخلطب وصناعة الرسالة واحلذق يف البالغـة        فأمـا   .ق تـسلك  ولـه طري
نظم القرآن فليس له مثال حيتـذى وال إمـام يقتـدى بـه وال يـصح                  شأو

ولعل القـارئ قـد تنبـه إىل أن مـن العلمـاء مـن ال                ".  وقوع مثله اتفاقًا  
يعد البالغة والبيان، أو علـى األقـل ال يعـد جـزءا مـن هـذه البالغـة                   

ـ            ا قـالوا  والبيان، وهو البـديع وحمـسناته، داخـال ىف اإلعجـاز ألنـه كم
  .ميكن تعلمه ملن رامه

وباملثـل ينقــل الــسيوطى عــن اإلمـام اخلطــاىب أن وجــوه اإلعجــاز   
 وأمـا معانيـه فكـل ذي لـب          : "متعددة ال تنحـصر ىف جانـب واحـد        



152 

 وقـد توجـد هـذه       ،يشهد له بالتقدم يف أبوابه والترقي إىل أعلـى درجاتـه          
ـ  أ ف.الفضائل الثالث على التفرق يف أنـواع الكـالم         د جمموعـةً مـا أن توج

 فخـرج مـن هـذا       ،يف نوع واحد فلم توجد إال يف كالم العلـيم القـدير           
أن القرآن إمنا صار معجزا ألنه جـاء بأفـصح األلفـاظ يف أحـسن نظـوم                 

 ا أصح املعـاين مـن توحيـد اهللا تعـاىل وترتيهـه يف صـفاته                التأليف مضمن
ـ       لطريـق عبادتـه مـن حتليـل وحتـرمي وحظـر            هودعائه إىل طاعتـه وبيان

وإباحة ومن وعظ وتقومي وأمـر مبعـروف وـي عـن منكـر وإرشـاد إىل               
حماسن األخالق وزجر عن مـساويها واضـعا كـل شـيء منـها موضـعه                

 أليـق بـه     م يف صـورة العقـل أمـر       هوتى منه وال ي   لَوالذي ال يرى شيء أَ    
ـ             ا أخبار القرون املاضية ومـا نـزل مـن مت اهللا مبـن مـضى      الَثُمنه مودع

ـ  نوعا هم منبئًـا عـن الكـوائن املـستقبلة يف األعـصار اآلتيـة مـن                د من
 والـدليل واملـدلول عليـه       ، جامعا يف ذلك بني احلجة واحملـتج لـه         ،الزمان

ليه وأداء عن وجـوب مـا أمـر بـه وـى      إليكون ذلك آكد للزوم ما دعا     
 ومعلوم أن اإلتيان مبثـل هـذه األمـور واجلمـع بـني أشـتاا حـىت               .عنه

 فـانقطع   ، يعجز عنـه قـوى البـشر وال تبلغـه قـدرم            سق أمر تتنتظم وت 
 مث صـار    ،اخللق دونه وعجزوا عن معارضـته مبثلـه أومناقـضته يف شـكله            

ـّا نه شعر   إاملعاندون له يقولون مرة       ومـرة أنـه سـحر       ، رأوه منظومـا   ملـ
ـّا  وقـد كـانوا جيـدون لـه وقعـا           . عنه غري مقدور عليـه     ا رأوه معجوز  مل

 فلــم يتمــالكوا أن ،نفــوس يرهبــهم وحيريهــميف القلــوب وقرعــا يف ال
 وإن عليـه  ، إن لـه حلـالوة   :  ولـذلك قـالوا  ،يعترفوا به نوعا من االعتراف   

 أسـاطري األولـني اكتتبـها فهـي         : وكانوا مرة جبهلـهم يقولـون      .لطالوة
تـ  مـع علمهـم أن صـاحبهم أُ        ،ي عليـه بكـرة وأصـيال      لَم مولـيس   ،ي 

لك مـن األمـور الـيت أوجبـها العنـاد           ذ يكتب يف حنو   حبضرته من ميلي أو   
 وقـد قلـت يف إعجـاز القـرآن وجهـا ذهـب               :  مث قال   . واجلهل والعجز 
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 فإنـك ال    ،صـنيعه يف القلـوب وتـأثريه يف النفـوس           وهـو  ،عنه النـاس  
تسمع كالما غري القـرآن منظومـا وال منثـورا إذا قـرع الـسمع خلـص             

روعـة واملهابـة يف   له إىل القلـب مـن اللـذة واحلـالوة يف حـال ذوي ال           
أنزلنـا هـذا القـرآن علـى          لـو  : قال تعـاىل   .حال آخر ما خيلص منه إليه     

ل أحـسن    اهللا نـز   : وقـال  .ه خاشعا متـصدعا مـن خـشية اهللا         لرأيت جبلٍ
   ا ما متشاانِثَاحلديث كتابي  تقـشعر         منـه جلـود الـذين خيـش ـم  ون ر. 

ـ          : وقال ابن سراقة   از القـرآن فـذكروا      اختلف أهل العلـم يف وجـه إعج
 ومـا بلغـوا يف وجـوه    ،يف ذلك وجوها كـثرية كلـها حكمـة وصـواب       

 هـو اإلجيـاز مـع        :  فقـال قـوم    ،إعجازه جزًءا واحدا من عشر معـشاره      
 هـو    :  وقـال آخـرون     .  هـو البيـان والفـصاحة       : وقال آخـرون   . البالغة

كونـه خارجـا عـن جـنس كـالم            هـو   :  وقال آخرون   . الوصف والنظم 
 مـع كـون حروفـه يف    ،رب مـن الـنظم والنثـر واخلطـب والـشعر          الع

بذاتـه    وهـو  ،كالمهم ومعانيه يف خطام وألفاظـه مـن جـنس كلمـام           
 حـىت  ، وجنس آخر متميـز عـن أجنـاس خطـام       ، غري قبيل كالمهم   قبيلٌ
ـ      إن ومـن اقتـصر     ،ر حروفـه أذهـب رونقـه       من اقتصر على معانيه وغي 

 فكـان يف ذلـك أبلـغ داللـة علـى            ،دتهعلى حروفه وغري معانيه أبطل فائ     
ـ كـون قار    هو  :  وقال آخرون   . إعجازه  وإن  ، وسـامعه ال ميـل     ،يكـلّ  ه ال ئ

مـا فيـه مـن اإلخبـار عـن            هـو   :  وقال آخـرون    . تكررت عليه تالوته  
مـا فيـه مـن علـم الغيـب واحلكـم         هـو   :  وقال آخرون   . األمور املاضية 

كونـه جامعـا لعلـوم يطـول          هـو   :  وقـال آخـرون     . على األمور بالقطع  
 أهـل التحقيـق      :  وقـال الزركـشي يف الربهـان        .  حـصرها  شرحها ويشق 

على أن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق مـن األقـوال ال بكـل واحـد علـى                  
 فـال معـىن لنـسبته إىل واحـد منـها مبفـرده        ، فإنه مجع ذلك كله    ،انفراده

ـ :مع اشتماله على اجلميع بـل وغـري ذلـك ممـا مل يـسبق        الروعـة   ها فمن
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ـ             أنـه      ومنـها   .داليت له يف قلوب السامعني وأمساعهم سـواء املقـر واجلاح
    مل يزل وال يزال غض ا يف أمسـاع الـسامعني وعلـى ألـسنة القـارئني           ا طري .  

 مجعه بني صـفيت اجلزالـة والعذوبـة ومهـا كاملتـضادين ال جيتمعـان                  ومنها
 وجعـل   ،هغـري  عـن    نِيـا لكتـب غَ   جعله آخر ا      ومنها  . غالبا يف كالم البشر   

        يرجـع فيـه إليـه كمـا قـال           غريه من الكتب املتقدمة قد حتتاج إىل بيـان 
 علـى بـين إسـرائيل أكثـر الـذي هـم فيـه             إن هذا القرآن يقص    :تعاىل

 وجوه إعجـاز القـرآن تظهـر مـن جهـات تـرك            :  وقال الرماين  .خيتلفون
فة رللكافـة والـص   املعارضة مع توفر الدواعي وشـدة احلاجـة والتحـدي           

والبالغة واإلخبار عن األمـور املـستقبلة ونقـض العـادة وقياسـه بكـل               
 العـادة كانـت جاريـة بـضروب مـن            أن  ونقض العادة هو    :  قال  . معجزة

 منها الشعر ومنـها الـسجع ومنـها اخلطـب ومنـها              : أنواع الكالم معروفة  
 فـأتى القـرآن    ،الرسائل ومنها املنثور الذي يدور بـني النـاس يف احلـديث           

بطريقة مفردة خارجة عن العـادة هلـا مرتلـة يف احلـسن تفـوق بـه كـل         
  ". أحسن الكالم طريقة ويفوق املوزون الذي هو

ونضيف إىل ذلك ما يثبـت كـل يـوم مـن إعجـاز القـرآن العلمـى،          
ــصيدىل أو   ــائى أو ال ــىب أو الكيمي ــراىف أو الط ــارخيى أو اجلغ ــواء الت س

يض فيه العلمـاء املختـصون، ومـا كـان بعـضه            مما أفاض ويف  ... الفيزيائى
وهنـاك مواقـع    . سببا ىف إسالم عدد من كبـار علمـاء الغـرب أنفـسهم            

وال يقـدح  . مشباكية خاصة بذلك اجلانـب اإلعجـازى ىف القـرآن ايـد         
ىف األمر أن بعض من يتنـاولون هـذا املوضـوع قـد يغـالون ىف تفـسري                  

لنقطـة أو تلـك رغـم أن        اآليات حبيث تدل على تنـاول القـرآن هلـذه ا          
األمر ليس كذلك، فما من شأن مـن شـؤون احليـاة إال وتدخلـه املغـاالة                 
من جانب املتحمسني فـال يكـون هـذا سـببا عنـد العقـالء ىف رفـض                  

  . املوضوع بِرمته
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وقد اهتم بعـض الدارسـني باجلانـب اإلحـصائى ىف القـرآن الكـرمي               
عات املتقابلـة أو    فأدهشهم ما يسوده من توازنـات عدديـة بـني املوضـو           

 115فمثال تكرر ذكْـر كـل مـن الـدنيا واآلخـرة             : املوضوعات املتقاربة 
مـرة، وذكـر كـل       145مرة، وذكْر كل من املوت واحليـاة ومـشتقاما          

 مرة، وذكر كـل مـن الـشدة والـصرب مائـة             88من املالئكة والشياطني    
 مـن    مـرة، وذكـر كـل      75مرة واثنتني، وذكر كل من املصيبة والـشكر         

ــاهللا  ــتعاذة ب ــيس واالس ــصاحلات  7إبل ــن ال ــرات، وذكــر كــل م م
 مـرة،   117كمـا تكـرر ذكـر اجلـزاء         .  مـرة  167والسيئات مبشتقاا   

على حني تكرر ذكر املغفرة ضعف ذلـك، وباملثـل تكـرر ذكـر الفجـار                
 مـرة، بينمـا تكـرر       12 مرات، واألبرار ستا، وتكـرر ذكـر العـسر           3

أَمـرا  " قُـلْ "كـذلك لـوحظ أن كلمـة        .  مرة، أى ثالثة أضعافه    36اليسر  
 مـرة، وهـو ذاتـه جممـوع ألفـاظ           332من اهللا سبحانه قـد تكـررت          

وال ريب ىف أن هذا لـون آخـر مـن ألـوان اإلعجـاز               . وهكذا"... قالوا"
  .القرآىن، وأشهر من تناوله ىف دراساته املرحوم عبد الرزاق نوفل

بـشرى منـها    ال: ومما يتميز بـه القـرآن الكـرم عـن سـائر الكتـب             
واإلهلى، أنه هو وحده الكتـاب الـذى يهـتم أتباعـه حبفظـه ىف الـصدور          

ىف كــل األقطــار وىف كــل العــصور، وىف أوقــات القــوة وىف : بــاملاليني
أوقــات الــضعف وااليــار، ومــن كــل األجنــاس املــسلمة والفئــات 
العمرية، يستوى ىف ذلك مـن يعـرف العربيـة ويفهمهـا ومـن ال يعـرف             

 يتميز بأنه قد نـشأ حولـه وىف خدمتـه عـدد مـن العلـوم             كما. وال يفهم 
ــل إعــراب القــرآن، واملكــى واملــدىن،  املــسماة بــالعلوم القرآنيــة مث
والناسخ واملنسوخ، وأسـباب الـرتول، ورسـم املـصحف، والقـراءات،            

وبلـغ مـن اهتمــام   . إخل...والتفـسري، واإلعجـاز، والـتالوة وأحكامهـا    
حـصاء آياتـه وكلماتـه وحروفـه،        املسلمني به أم حرصوا حـىت علـى إ        
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وهـذا مـن أسـرار      ! وهو ما مل يقع ألى كتاب آخر دينيا كـان أو دنيويـا            
  ! بركاته وإعجازه

وهناك جانب آخر قد يصح ذكـره هنـا، أال وهـو أن الـذى ينظـر ىف                  
أسلوب القرآن الكرمي وأسلوب احلـديث النبـوى الـشريف نظـرا نقـديا             

ـ         تلفني متامـا حبيـث ال ميكـن أن         متأنيا سوف يلحظ أما من نـسيجني خم
يقال إن حممدا هو مؤلف القـرآن، فـاملعروف أن هنـاك بـصمةً أسـلوبيةً                
لكل واحد من الكتـاب أو املتحـدثني متيـزه عـن نظرائـه مهمـا كـان                  

وقـد ميكـن أن نـسمى هـذا إعجـازا           . املرتع الذى يرتعون عنه متـشاا     
. ا القـرآن  أسلوبيا، مبعىن أنه يستحيل أن يكون حممـد هـو صـاحب هـذ             

وعندما أقول أنا بالذات هذا الكـالم فـإىن ال أقولـه ويـشا، بـل أقولـه           
من واقع دراسة قمت ا منذ ستة عـشر عامـا، وإن تـأخر نـشرها حـىت                  

، وتقـع   " مقارنـة أسـلوبية    -القـرآن واحلـديث   : "م، وعنواا 2000عام  
ولـن ميـنعىن كـوىن صـاحبها مـن القـول            .  صفحة 600فيما يقرب من    

ول دراسة مـن نوعهـا ىف تـاريخ الفكـر اإلسـالمى ال غـرورا وال                 بأا أ 
تنفُّجا وال رغبة ىف الظهور بـل تقريـرا لواقـع ال ينكَـر ورغبـة ىف تنبيـه                   
األذهان إىل خطورة هذه الدراسة الىت لـن ميـنعىن كـوىن صـاحبها أيـضا                
من القول بأا مع ذلك ليست إال بدايـة لدراسـات مثلـها تتنـاول مـا مل                  

ـ  ه ويعــرف أصــحاا كيــف يـستعملون احلاســوب أفــضل مــىن  أتناول
وباملناسـبة  . وحيرصون على اتباع املنهجية العلميـة بطريقـة أكثـر صـرامة           

م، مل يكـن عنـدى جهـاز، ومل أكـن     1989فإىن، عندما كتبتـها ىف سـنة       
أستطيع أن أخط حرفا واحـدا علـى تلـك اآللـة، بـل كنـت أسـتعمل             

حلمـد هللا كـان رغـم بدائيتـه مـؤثرا           عيىن ويدى على حنو بدائى، لكنه وا      
وىف هـذه الدراسـة مل      . ووصل ىب إىل نتـائج عجيبـة، وكلـه بفـضل اهللا           

أضيع وقىت ىف الكـالم العـام، بـل غُـصت مباشـرة ىف املقارنـات بـني                  
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كتاب اهللا وأحاديـث رسـوله مـن ناحيـة اللفـظ والـصيغة والتركيـب                
. إخل...والقَـسمى   والصورة البيانيـة وزاويـة الرؤيـة والبنـاء القَصـصى            

وهى مقارنات أقرب إىل اإلحـصاءات منـها إىل أى شـىء آخـر، وكنـت          
أشفعها بذكر النتائج الدقيقة والعجيبة الـىت توصـلت إليهـا مـن خـالل               

  .هذه املقارنات
كما أن هناك وجها إعجازيا آخر للقـرآن الكـرمي، فمـن مـن الـذين                

 الـذى جـاؤوا بـه    تنبأوا ىف عصره أو بعد عصره يا تـرى كـان لـوحيهم        
هذا التأثري الرهيب الذى كـان للقـرآن أو هـذه النتـائج البـاهرة الـىت                 
ــيس      ــات وتأس ــستوى الفتوح ــى م ــواء عل ــرآن، س ــا الق أمثره
اإلمرباطوريات، أو علـى مـستوى الـروح والعقيـدة، أو علـى مـستوى             
ــى   ــدم احلــضارى، أو عل ــستوى التق ــى م ــالق، أو عل ــنفس واألخ ال

لـىت دخلـت ومـا زالـت تـدخل ىف ديـن اهللا              مستوى األعداد اهلائلـة ا    
أفواجا حـىت ىف أوقـات ايـار املـسلمني عـسكريا واقتـصاديا وعلميـا              
كما هو حاصـل اآلن ورغـم أن املـسلمني ال يعرفـون التبـشري املمنـهج               
الــذى يتبعــه النــصارى مــثال؟ وعنــدنا مــسيلمة الكــذاب وســجاح 

ـ              اد خليفـة   واألسود العنسى قـدميا، وعنـدنا البـاب وغـالم أمحـد ورش
حديثا، فأين أتباعهم؟ وأين تـأثريهم؟ إن ديانـات هـؤالء األخرييـن مـثال               
ألشبه ما تكون بأكشاك سـجائر ممـا تبيـع اللـب والـسوداىن والـدخان                
والبونبون ىف الظاهر، واحلـشيش واألفيـون والبـاجنو واهلريويـن ىف بـاطن             

دات ولـن أحتـدث عـن املـساع       ! األمر وحقيقته، وكان اهللا حيب احملـسنني      
واملؤامرات الىت كانـت وال تـزال وراء أمثـال هـذه النبـوات ومـدعيها             
واإلمكانات الضخمة الىت تسخرها القوى العامليـة هلـم مـن أجـل ضـرب         

مث ها هى ذى الصليبية العامليـة حتـاول علـى مـدى القـرون أن                . اإلسالم
لقـد كـان اإلسـالم      . تقضى على اإلسالم، لكن اهللا غالـب علـى أمـره          
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كل حمنة أكثر قوة ونقاء وحيويـة، ولـن يخلـف هـذا الـدين               ينهض بعد   
العظيم وعده لنا هذه املرة أيضا رغم القنابـل النوويـة الـىت تنـهال علـى                 
أتباعه، بل حىت لو افترضنا أن أتباعـه احلـاليني قـد أبيـدوا إبـادة، إذ إىن                  
موقن أنه سيعود، وسوف يكون انبعاثه مـن بـالد هـؤالء الـذين حياربونـه        

  . ، ولسوف يثبت املستقبل صدق هذه الكلماتنفسها
مث إن الكاتب قد شاء له كرمه البـالغ أن يقـر بـأن أسـلوب القـرآن                   

هـو  ) ىف بعـض آياتـه وسـوره فقـط    : الحـظ (ىف بعض آياتـه وسـوره    
وقد كان ينبغـى أن نـشكر لـه هـذه الـشهادة             . أسلوب بليغ ومعرب حقا   

آن، ومـن مث فـال      لوال أنه رجل أعجمى ال يفهـم شـيئا ىف بالغـة القـر             
كما أنه مل يقـل ذلـك حبـا ىف القـرآن وال رغبـةً               . يعتد به وال  مبا يقول     

ىف أن يقول كلمة حق وصدق، بل ليمهـد بـه إىل الزرايـة علـى كتـاب                  
اهللا، حىت إذا اعترض عليه أحد قيل لـه إن الرجـل قـد قـال ىف القـرآن                   

ـ              ق فيـه، وإال  ما يرضى ضمريه ومل يقصد اإلساءة إليه بـل تبيـان وجـه احل
ودليلنا علـى هـذا هـو مـسارعته ىف احلـال            . لذم أسلوبه على طول اخلط    

إىل القول بأن القرآن ال خيلو مـن كـثري مـن األخطـاء الواضـحة الـىت                  
خترج على أبسط قواعـد النحـو والـصرف وأسـاليب التعـبري األدىب ىف               

ـ                    ة لغة العرب، كما أن فيه كثريا مـن األلفـاظ الـىت ال وجـود هلـا ىف أي
لغة، فضالً عن احتوائه على عدد كـبري مـن املفـردات الـىت ال ميكـن أن                  

  .يفهمها أحد، وهو ما أقر به الصحابة أنفسهم
ومـاذا ىف أن يكـون ىف القـرآن هـذا الـذى يدعيـه       : قد يقول بعضهم 

الكاتب؟ لكننا نعرف أنه إمنا قال هذا للخـروج منـه بـأن القـرآن لـيس                 
حممد وزعـم أنـه وحـى أُوحـى إليـه مـن             وحيا مساويا بل كالما اخترعه      

ولسوف أفاجئه هو ومـن يرافئونـه علـى مثـل هـذه الـدعوى               . عند اهللا 
فأسلك ىف الرد علـى هـذا القـىء سـبيال ال يتوقعهـا هـذا اجلاهـل وال         
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خطرت له ببال، إذ سأفترض أن حممدا هـو حقـا صـاحب هـذا القـرآن،           
ــزد، وهــى أن مث أعاجلــه مبفاجــأة ال تقــلّ عــن األوىل إذهــاال إ ن مل ت

هـذه  "ملـاذا؟   . القرآن رغم هذا يظل فوق املؤاخـذة مـن هـذه الناحيـة            
فـاملعروف أن أيـة لغـة هـى ىف          ! كمـا يقـول شكـسبري     " هى املـسألة  

األساس من صنع أهلـها األوائـل الـذين تكـون ممارسـتهم هلـا حينئـذ                 
بالسليقة، أى دون أن يكونوا واعني متامـا بالقواعـد الـىت حتكمهـا، بـل                

مث تـأتى مرحلـة أخـرى    . شرا كل جيل من اجليل السابق عليـه تـشربا       يت
بعد ذلك تجمع فيها اللغة وتستخلَص قواعـدها مـن كـالم أهلـها، فمـا                
قالوه يكون هو الـصواب، ومـا مل يقولـوه أو ال جيـرى علـى اخلطـوط                  

  .الىت نسجوا عليها ال يكون مقبوال
لقـد كـان اجلـاهليون      : بيـة فنقـول   ولْنطبق اآلن هذا الكالم على العر     

. ميارسوا بالـسليقة، وكـان كالمهـم هـو مقيـاس الـصواب واخلطـإ              
ــى   ــون أرق ــانوا ميثّل ــاءهم ك ــإن شــعراءهم وخطب ــة احلــال ف وبطبيع
املستويات اللغوية لكوم أفـضل قـومهم ثقافـة وذوقـا أدبيـا ورهافـة                

               ثَلُـه مثَـلُ  حس، وكان حممد على أسوإ الفـروض واحـدا مـن هـؤالء، م
امرئ القيس وطَرفة وزهير واألعشى وقُـس بـن سـاعدة وأُميـة بـن أىب                
الصلْت وحسان بـن ثابـت وغريهـم مـن الـشعراء واخلطبـاء الـذين                

فهـل مسـع أحـد أن       . أُخذَت عنهم اللغة، ومن كالمهم قُعـدت قواعـدها        
يأخـذ  شخصا قد خطَّأ أيا مـن هـؤالء الـشعراء أو اخلطبـاء رافـضا أن                 

فقـرآن حممـد إذن     . عنهم لغة العرب؟ إن هـذا مل حيـدث، ولـن حيـدث            
                 طَـب قُـسهو، على أسوإ الفروض، مثل شعر امـرئ القـيس مـثال أو خ
بن ساعدة، أى أنه هو املعيار الذى يحـتكَم إليـه ويؤخـذ منـه ويهتـدى                 

أما إذا تطاول أحد وتطلـع إىل ختطئتـه فتلـك هـى الطامـة الكـربى،                 .به
  !هذا ما فعله ذلك األعجمىو
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وفضال عن ذلك ينبغى أال يفوتنا أنـه لـو كـان ىف القـرآن الكـرمي أى                  
خطإ لغوى مهما تفـه ملـأل مـشركو العـرب الـدنيا صـياحا واسـتهزاء                 

لقـد افْتـروا عليـه األكاذيـب ومل يـألوا جهـدا ىف اامـه زورا                 . مبحمد
منـا يعلمـه بـشر، ولكـن        وتانا بأنه جمنون وأنه ساحر وأنه كذاب وأنـه إ         

رغم ذلك كله مل جيـرؤ أى منـهم قـط أن يهمـس جمـرد مهـس بـأن ىف          
القرآن أخطاء لغوية، مـع كثـرة مـا حتـداهم أن يـأتوا بقـرآن مثلـه أو           
بعشر سورٍ منه أو حىت بـسورة واحـدة تـشبه سـوره، ومـع كثـرة مـا               

مح نشب بينهم وبينـه مـن حـروبٍ كالميـة ومعـارك بالـسيف والـر               
ــشرين ال  . واحلــصان فمــا معــىن هــذا؟ إن أعــداء الرســول مــن املب

خيجلــون، بــل يلقــون بأنفــسهم ىف املعاطــب واملهالــك دون تبــصر ىف 
ذلك أم إمنا حيركهم احلقـد والـدناءة، ونـاس هـذه دوافعهـم              ! العواقب

  كيف ننتظر منهم أن يعملوا عقوهلم أو يتقوا رم؟
 توضـيحه قبـل أن نبـدأ الـرد علـى            وهناك شىء مهم جدا ال بد مـن       

دعاوى الكاتب، أال وهو أن ما يشري إليـه دائمـا مـن قواعـد يـزعم أن                  
القرآن قد خالفها ىف هـذا االسـتعمال أو ذاك قـائالً إن كـل طالـب ىف                  
املرحلة الثانويـة يعرفهـا وال ميكنـه أن خيطـئ فيهـا، هـذه القواعـد ال                  

ثـل فقـط بعـضا مـن        تغطى كل االستعماالت العربية الـصحيحة، بـل مت        
ذلك أن اللغة واسعة جـدا جـدا، أمـا القواعـد الـىت              . هذه االستعماالت 

ولـو رجـع الباحـث    . يدرسها الطالب ىف املدارس فهى جزء صـغري منـها        
ــواج   ــتالطم األم ــارا م ــا زخ ــة لوجــد حميطً ــب النحــو القدمي إىل كت

 رجـع   واستعماالت متعارضةً تعارض القبائـل العربيـة القدميـة، بـل لـو            
الباحث إىل النـصوص الـشعرية اجلاهليـة بنفـسه لوجـد أن مـا تقولـه                 
كتب النحو هذه ال يغطى بـدوره كـل االسـتعماالت اللغويـة اجلـائزة،               

فكـم مـن اسـتعمال يؤكـد علمـاء النحـو            . وهو ما أحتقق منه كل يوم     
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واللغة أنه استعمال خاطئ أجد له شواهد غـري قليلـة مـن الـشعر العـرىب              
بفضل احلاسـوب واألقـراص املدجمـة الـىت تـضم الـشعر             القدمي، وذلك   

 مبتغـاه ىف    علـى العرىب كله تقريبـا، وميكـن الباحـث أن حيـصل منـها              
دقائق قليلة ال أسـابيع أو شـهورٍ أو أعـوامٍ كمـا كـان يفعـل اللغـوى                   

فيكـون  " احبـث "القدمي، إذ كل ما حيتاجه هو النقر بالفـارة علـى كلمـة              
ى متمـثال ىف الـشواهد الـشعرية أو النثريـة           بني يديه كرت سليمان اللغـو     

  .الراجعة إىل كل عصور األدب العرىب تقريبا
، الـذى ال يعـرف الطـالب عنـه إال أنـه يعـرب       "املُثَنـى "لنأخذ مثال  

باأللف رفْعا، وبالياء نصبا وخفْضا، لكـن هـذا لـيس إال وجهـا واحـدا                
عرِبــه بــاأللف ىف كــل ىف اســتعماله، إذ كانــت هنــاك قبائــل عربيــة ت

مـن قـدم شـيئا بيـداه،      : "كما يقـول الـشحاذون املـصريون      األحوال،  
إن "مث نأخـذ مثـاال آخـر، وهـو          ". بيديـه : "بدال من أن يقولـوا    " التقاه

، الىت ال يعرف الطالب عنـها أكثـر مـن أـا تنـصب امسهـا                 "وأخواا
وهلـذا أخـذتىن املفاجـأة والدهـشة عنـدما وجـدت ىف             . وترفع خربهـا  

بعض النصوص القدمية امسهـا وخربهـا كليهمـا منـصوبا، وظننـت أنـه               
خطأ، إىل أن وجدت أن من العـرب القـدامى مـن كـان ينـصب امسهـا                  

، "األفعـال اخلمـسة   "وباملثل ميكننـا أن نـشري إىل إعـراب          . وخربها مجيعا 
الىت درسنا أا ترفَع بثبوت النـون وتنـصب وتجـزم حبـذفها، مث صـدف                

بشار بن برد حيـذف نوـا دون ناصـب أو جـازم، وظننـت               أن وجدت   
أنه قد أخطأ حتت ضـغط الـضرورة الـشعرية، مث اتـضح ىل أن معلومـاتى              
هى القاصرة، إذ مل يدرسوا لنـا ىف قـسم اللغـة العربيـة أن مـن العـرب                   

كـذلك كانـت هنـاك قبائـل ال     . من كانوا حيذفون نوا ىف كل األحـوال      
ى خالف مـا نـدرس ىف أبـواب النحـو مـن             متنع أى اسم من التنوين عل     

أن ثَمةَ ضروبا من أمساء األعالم والـصفات وغريهـا تمنـع مـن الـصرف                
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وكنت أول مـا رأيـت مـن الكتـاب الـصحفيني            . بشروط أو بغري شروط   
أسـتغرب ذلـك أشـد االسـتغراب وال         " سنني، سنينا، سـننيٍ   : "من يقول 

النحويـة، إىل أن عرفـت أن هـذه         أتصوره، وأعزوه إىل اجلهـل بالقواعـد        
سـنونَ،  "طريقة أخرى مـن طـرق إعـراب هـذه الكلمـة، إىل جانـب                

و" سنني"ًٍواتنس /ًٍهاتنكما أذكـر أىن قـد ضـحكت حـني مسعـت            ". س
عـاد  : "للمرة األوىل أن من العرب مـن كـانوا يقولـون ىف حـال الرفـع               

لـة النـصب    ىف حا " الـذين "مـثال، إىل جانـب      " القوم الَّـذُون سـافروا    
واخلفض، لكىن اآلن مل أعد أضحك بعـد أن تـبني ىل أن مـا كنـا نعرفـه                   

  .مل يكن يزيد على القشور
 وقد كان هذا سببا ىف أنـىن مل أعـد أسـارع إىل ختطئـة أى اسـتعمال                   

الـىت ىف   " املوسـوعة الـشعرية   "إال بعد أن أذهب فـأراجع علـى األقـل           
ثـه تقريبـا وحنـو      حوزتى والىت تضم كـل الـشعر العـرىب قدميـه وحدي           

فهـذا املبـشر    . ثالمثائة كتاب من أمهات كتب التـراث األدبيـة والنقديـة          
األعجمى على أحسن الفـروض، وهـو فـرض مـستبعد متامـا، ال يزيـد                
إذن عن ذلك الطالب الـذى مل يعـرف مـن اللغـة العربيـة إال اجللـوس                  
على ساحلها ومد رجليه ىف املاء مث يـزعم بعـد هـذا أنـه قـد غـاص ىف                    
أعماقها ووصل إىل قرارها وأتى منها بكنـوز مـن الـدرر والآللـئ، وهـو                

وعلـى هـذا ينبغـى علـى األقـل أن منيـز بـني            . مل يكد يعرف منها شيئا    
الشاعر القدمي واألديب املعاصـر عنـدما حنكـم علـى لغتـهما، إذ بينمـا                
ميكننا مطالبة أديبنا املعاصـر بـالتزام القواعـد النحويـة والـصرفية الـىت               

سناها ىف املدارس واستقر عليها الوضع، فإنـه مـن الظلـم القـول بـأن                در
الشاعر القدمي، الـذى مل تكـن القواعـد علـى عهـده قـد وضـعت ىف                  
قوالبها الىت نعرفها وثبتت على وضعها النـهائى، قـد أخطـأ بـسبب عـدم         

ذلك أنه إن كان قـد أمهـل قواعـدنا احلاليـة فإنـه              . التزامه ذه القواعد  
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 خيرج عـن اللغـة، إذ اللغـة، كمـا قلـت، حبـر زخـار فيـه              مع ذلك مل  
  !العجب العجاب

وبالنسبة ملا قاله صـاحبنا عـن احلـروف املقطَّعـة جنيـب بـأن الـرأى                 
القائل بعجزنا عـن التوصـل إىل معـىن هـذه احلـروف هـو رأى بعـض                  
العلماء فحسب، بينما هنـاك فريـق آخـر يـرى أن املقـصود ـا تنبيـه                

أن القرآن مؤلف من هـذه احلـروف وأمثاهلـا، ومـع ذلـك              املعاندين إىل   
وحنـن إذا مـا قرأنـا       . ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثلـه وال بـسورة منـه           

اآلية الىت تلى هذه األحرف ىف كل سـورة تقريبـا فـسوف جنـد أن هـذا                  
ذلـك  * أمل": "البقـرة "ومن ذلـك قولـه تعـاىل ىف أول          . تفسري جِد وجيه  

ألـر تلـك آيـات الكتـاب        ": "احلجـر " أول   ، وىف "الكتاب ال ريب فيـه    
كــذلك يــوحى * عــسق* حــم": "الــشورى"، وىف أول "وقــرآن مــبني

وهكـذا، إذ املعـىن ىف      "...إليك وإىل الذين من قبلـك اهللا العزيـز احلكـيم          
الشاهد األخري على سـبيل املثـال أنـه مـن هـذه احلـروف وأشـباهها                 

 الـذين مـن قبلـك    يـوحى إليـك وإىل   ) كـذلك : "وهذا معىن قوله تعاىل   (
وقـس علـى ذلـك الـسور الباقيـةَ، وإن مل يـأت              ". اهللا العزيز احلكـيم   

التعبري فيها دائما علـى هـذا النحـو املباشـر، بـل تنـوع مـن سـورة                   
أما الـسورتان أو الـثالث الـىت ال يوجـد ىف أوهلـا مثـل هـذه              . ألخرى

ـ                 ن اإلشارة ففى الكالم فيها حـذف كاحلـذف الـذى يقابلنـا ىف كـثري م
  .آيات القرآن الكرمي جريا على سنة العرب وغري العرب ىف لغام

منـها أـا أمسـاء      : وللمسلمني آراء أخرى ىف تفـسري هـذه احلـروف         
ومن هذا أننا، عنـدما كنـا صـغارا حنفـظ القـرآن             . للسور الىت تبتدئ ا   

لقـد وصـل فـالن ىف حفظـه للقـرآن إىل            : ىف الكتاب،كنا نقـول مـثال     
عض العلماء يقولـون إـا اختـصار ألمسـاء اهللا، وبعـضهم             وب". احلواميم"

مـثال فـإن   " أمل"بل هـى اختـصار لـصفاته تعـاىل، فـإذا أخـذنا             : يقول
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جمـده  "إىل " املـيم "، و"لطفـه "إىل " الـالم "، و"آالء اهللا "تـشري إىل    " األلف"
ومع أن االجتـاه احلـديث ىف التفـسري بوجـه عـام ال              . وهكذا"... وملكه

 فإنه، رغم كل شىء، أَوجـه كـثريا جـدا مـن التفـسري               يأخذ ذا الرأى  
ىف العهـد القـدمي أن دانيـال       " دانيـال "البهلواىن الذى يدعى كاتب سـفر       

قد فسر به رؤيا املَلك البابلى حـني رأى ىف منامـه كتابـة مرسـومة لـيس                  
أى : منـا : "، إذ قـال لـه     "منـا منـا تقـلْ وفَرسـني       : "هلا معىن هذا نصها   

ــل. صى اهللا ملْكــك وأــاهأحــ قت : تــد ــزان فوجِ ــت ىف املي زِنأى  و
تـرى  ". أى قُسمت مملكتـك ودفعـت إىل مـاداى وفـارس          : فَرس. ناقصا

أميكن أن يدخل ىف روع أحد أن يهوديـا منفيـا ىف مملكـة ذلـك العاهـل                  
ؤلـف  ميكن أن جيبهه ذا الكالم الفظيع؟ وأدهـى منـه وأطـم أن يـدعى م     

السفر أن املَلـك، مـن إعجابـه ـذا التفـسري، قـد ألبـسه األرجـوان           
إن هذا هلو املـستحيل بعينـه، إذ لـو صـحت هـذه              ! وطوق عنقه بالذهب  

الرواية، وال أحسبها صحيحة أبدا، ملا كـان رد فعـل امللـك شـيئا آخـر                 
علـى أن   ! غري تطيري رقبة ذلـك اليهـودى بالـسيف ىف التـو واللحظـة             

ـ املسرحية    تكتمـل فـصوال، إذ متـضى القـصة فتقـول إن املَلـك               ـّامل
البابلى قد قُتـل ىف تلـك الليلـة ذاـا وانتقـل ملْكـه فعـال إىل امللـك                 

  ).اإلصحاح اخلامس كله/ دانيال(داريوس املادى 
بيد أنه ىف العقـود األخـرية قـد اكتـشف، عـن طريـق احلاسـوب،                 

ور، إذ وجِـد أن     مغزى إضـاىف لـورود هـذه احلـروف ىف أوائـل الـس             
احلرف الذى يتصدر آيات الـسورة هـو أكثـر احلـروف دورانـا فيهـا،                
أما إذا كان هناك حرفان أو أكثـر فـإن تـردد أوهلـا يكـون أكثـر مـن                   

وال تـزال األيـام   . وهكـذا ...تردد الثاىن، وهذا أكثر مـن تـردد الثالـث        
  .حبلى بالكثري من مثل هذه االكتشافات اخلاصة باحلروف واألرقام
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 إن الذى يقـرأ كـالم هـذا األعجمـى املتطـاول يظـن أن كتـام                  مث
املقدس قد خال من األلفاظ الـىت حـريت مفـسريه رغـم أن أسـلوم ىف                 

. التفسري يفتقر إىل االنضباط واملنهجيـة ويتـسع لكـل شـىء وألى شـىء            
، الـىت وردت ىف  "سـاله "ولن أذكر للببغاء إال مثـاال واحـدا هـو كلمـة      

، والـىت اختلـف مفـسروهم ىف        "حبقّـوق " وثالثـا ىف      مرة، 63" املزامري"
شرحها اختالفا شديدا وما زالـوا رغـم أـم، كمـا قلـت، ال يتقيـدون                 

مث فلنفتـرض بعـد ذلـك كلـه أن هـذه احلـروف              ! مبنهج ىف تفـسريهم   
املقطعة ليس هلا معىن، فأى ضري يا تـرى سـوف يترتـب علـى وجودهـا                 

رمنا منـها وجودهـا ىف ذلـك    ىف أوائل السور؟ بل أية فائدة يا تـرى سـيح        
املكان؟ لقد كان القدماء يصفون مـن يـثري مثـل هـذه املماحكـات بأنـه          

وأخريا فحىت لو قلنا إنـه قـد جـىء ـا ـرد التنبيـه ولفـت                  "! لُكَع"
اآلذان واألذهان من خـالل اإلدهـاش بـشىء جديـد طـازج، أفيكـون               

  هذا شيئا قليال؟
مســوه غايــة هللا ىف أى وينفــى الكاتــب أن يكــون مجــال األســلوب و

وحى يرتله على أحد من رسله، قـائال إنـه سـبحانه لـيس معلمـا للغـة                  
العربية وال يعنيه أن ينـشر هـذه اللغـة ىف العـامل، بـل الـذى يهمـه أن                    
يوصل املضمون الـذى يريـد توصـيله للبـشر كـى يـشعروا بالـسكينة             

واحلق أن هذا خـبط علـى غـري هـدى وخلـط للمفـاهيم، إذ                . والبهجة
قال إن اهللا سبحانه حني يرتِّل وحيـا بأسـلوبٍ رائـعٍ علـى نـىب مـن                  من  

أنبيائه إمنا حيول نفسه ـذه الطريقـة إىل مـدرس لتلـك اللغـة؟ إن هـذا                  
وهـل نفهـم مـن هـذا أنـه سـبحانه عليـه أن             ! لتفكري مضحك عجيب  

يرتِّل وحيه بأى أسلوب، والسالم؟ ومـا املـانع مـن أن يكـون مـضمون                
، وأسلوبه فخما سـاميا كـذلك فيجمـع بـذلك بـني             الوحى فخما ساميا  

الــسموين حــىت يليــق جبــالل اهللا ومجالــه وكمالــه؟ أم تــرى الكاتــب 
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العبقرى يرى ىف هذا ما يقـدح ىف ألوهيتـه سـبحانه؟ وهـل القـرآن قـد               
ــسبب مــن إبداعــه األســلوىب إىل كتــاب ىف قواعــد النحــو   حتــول ب

  والصرف، أو إىل معجم لغوى مثال؟ 
الكاتب يسم اللغة العربية بأا لغـة منـدثرة، فبأيـة أمـارة كـان               مث إن   

ذلك يا ترى؟ وأية لغة إذن تلك الـىت نـتكلم ـا ونكتـب اآلن؟ أمـا إن                   
قيل إن العربية اليوم ليست هى العربيـة الـىت كانـت ىف اجلاهليـة، فإننـا                 
ال نشاح ىف هذا، بل نتفهمه ونتقبله وال جنـد فيـه أيـة غرابـة أو معابـة،                   

سببٍ جِد بسيط، وهو أن هذه سـنة لغويـة عامـة ال تفلـت منـها لغـة                   ل
         ثّتـدتلـك اللغـة أم ح تمومـع هـذا فـإن أسـلوب        . من اللغات قَد

القرآن مازال غَضا بالنـسبة ألسـلوب الـشعر اجلـاهلى مـثال أو حـىت                 
اإلسالمى واألموى، بل والعباسى أيـضا، سـواء مـن حيـث املفـردات أو              

تراكيب، مع التسليم بـأن هنـاك تراكيـب قرآنيـةً مل تعـد              العبارات أو ال  
تستخدم اآلن إال على سـبيل النـدرة، إال أن ورودهـا ىف القـرآن الـذى                 
يقدسه املسلمون وحيبونه مهمـا بلـغ بفريـق منـهم اجلهـل واألميـة قـد           

! عصمها من االندثار وجعلها مفهومةً ولو فهمـا مقاربـا رغـم كـل شـىء             
رى الىت تتسع فيهـا مـسافة اخلُلْـف بـني أسـاليب             ودعنا من اللغات األخ   

عصورها املختلفة، كاإلجنليزية مثال حيث ختتلـف لغـة تـشوسر عـن لغـة               
لـيس ذلـك    . العصر احلاىل اختالفـا رهيبـا فكأمـا لغتـان منفـصلتان           

فحسب، بل إن بركة القـرآن قـد حفظـت لغـة يعـرب كـل هاتيـك                  
 اللغـات األخـرى مبـا فيهـا        القرون وستحفظها إىل ما شـاء اهللا، خبـالف        

اللغات الـسامية أخـوات لغـة القـرآن، فقـد اختفـت تلـك اللغـات                
وأصبحت من حكايا التاريخ الغابر، باسـتثناء اللغـة العربيـة الـىت بعثهـا               

ومـع ذلـك فالعربيـة    . أهلوها ىف العقود األخرية بعد قيام دولـة الـصهاينة         
القدميـة، وهـذه   املبعوثة هى شىء خمتلـف إىل مـدى بعيـد عـن العربيـة        
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العربيــة اجلديــدة مــصريها إن شــاء اهللا إىل اختفــاء مــع زوال الدولــة 
  !عسى أال يكون بعيدا: أما مىت؟ فقل. الصهيونية

 وإذا كانت هناك مشكلة ىف فهم القـرآن فهـى ناجتـة مـن أن للقـرآن               
أدواته ومداخلَه الىت يتعني على من يريـد فهمـه الفهـم الـدقيق والعميـق                

ـ     علـوم القـرآن   "ا، ويـأتى علـى رأسـها مـا يـسمى ىف             أن يتوسل "
، وهى الظروف الـىت واكبـت نـزول هـذا الـنص             "أسباب الرتول "بــ

أو ذاك من نـصوص القـرآن، إذ القـرآن يقـوم علـى اإلجيـاز وجتنـب                  
التفاصيل والتفريعات، ويكتفـى عـادة بـاخلطوط العامـة مهمـالً األمسـاء          

ـ   ...والتواريخ وحتديد األماكن   س احلـال مـع مـؤلفى العهـد     إخل، على عك
القدمي والعهد اجلديـد الـذين جعلـوا وكْـدهم التـأريخ لـبىن إسـرائيل              
وأنبيائهم، فجاء ذانك الكتابـان أقـرب للـسرية النبويـة منـهما للقـرآن             
ــيل    ــة ىف التفاص ــسرية النبوي ــل إن ال ــأليف، ب ــة الت ــة وطريق ىف الغاي

مـا وكأـا   والتفصيصات ىف غري قليـل مـن املواضـع لتبـدو بالنـسبة هل            
وعلـى أيـة حـال      . النسمة البليلة بالنسبة حلر الصيف املرهق بـل املزهـق         

فمعروف أن من يريد دراسة نص ما وتذوقـه عليـه أن يلـم بعـدة أشـياء                  
كى يصل إىل مبتغاه من هذا الفهم والتذوق علـى أحـسن مـا يـرام، أمـا                  
من يريـد أن يفهـم أى فهـم والـسالم، ولـو كـان فهمـا مغلوطـا أو                    

ا، فهذا شـأن آخـر، ولـن نـتكلم ىف هـذه احلالـة عـن التـذوق            ضبابي
إن الفهم والتـذوق الـصحيح يقتـضيان أن يكـون القـارئ             . واالستمتاع

على معرفة كافيـة بقواعـد اللغـة والبالغـة، ومقـدرة علـى اسـتعمال                
ــة   ــة واالجتماعي ــة واجلغرافي ــة التارخيي ــول باخللفي ــام معق املعجــم، وإمل

ص، وأن يكـون صـاحب ممارسـة ودربـة         والنفسية الىت تقف خلـف الـن      
ىف ميدان القراءة واسـتطعام األسـاليب األدبيـة، وإال فلـن يتحقـق لـه                

  .الفهم والتذوق املطلوبان
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 أمــا قولــه إن ىف القــرآن مئــات األلفــاظ الــىت حــريت الــصحابة 
واستعصت على أفهـامهم فهـو كـالم سـخيف وتافـه وكـذاب مثـل                

كـل مـا ضـربه مـن أمثلـة علـى           إن  ! صاحبه ال يؤبه له وال يوقف عنده      
دعواه هذه ال يعـدو مثـالني، وال أظـن أن الـصحاىب املـذكور ىف كـل                  
حالة مل يكن يفهم داللة اللفـظ بـاملعىن الـذى يريـد الكاتـب أن خييلـه                  
لنا، بل كل ما هنالك أنه مل يكن حيـدد املعـىن علـى وجـه الدقـة كمـا                     

 ال يتـضح  حيدث لكثري منا مع بعـض النـصوص، إذ تبقـى هنـاك ألفـاظ            
معناها متام االتضاح، وال مينع هذا من فهـم الـنص رغـم ذلـك، إذ مـن                  
قال إن كل قارئ يفهم كل نـص يطالعـه فهمـا دقيقًـا عميقًـا حبيـث ال                   
يكون هناك أى لفظ إال وكان معنـاه مجلُـوا متـام اجلـالء؟ مث إنـه إذا مل                    

ن هـذا   يفهم قارئ ما كلمـةً أو عبـارةً أو تركيبـا فلـيس معـىن هـذا أ                 
اللفظ أو ذلك التركيب أو تلك العبارة غـري قابلـة للفهـم بالنـسبة لكـل          

فمـن إذن يـا تـرى شـرح         : القراء كما يزعم الكاتب، وإال فالسؤال هـو       
ــم أشــخاص عــرب   ــيلني؟ إ ــصحابيني اجلل ــذكورتني لل الكلمــتني امل

ومـن الواضـح أن   . آخرون، ال أشـخاص أَتـوا مـن الفـضاء اخلـارجى          
ذين ذكرمها الكاتب مها مـن األلفـاظ اخلاصـة بقبيلـة أخـرى              اللفظني الل 

غري الىت جاء منها الـصحاىب موضـع التعليـق، فمـن الطبيعـى أال تكـون        
ذلـك أن القـرآن مل   . اللفظة واضحة املعىن ملن ال ينتمـى إىل تلـك القبيلـة     

وهـذا كلـه إن     . يقتصر ىف بعض احلـاالت علـى هلجـة قبيلـة واحـدة            
وهـا هـو ذا ابـن عبـاس يفـسر           .  فعال صحيحة  كانت مثل هذه الروايات   

ببيت من الشعر وردت فيـه يـدل علـى أـا نبـات مـن                " األب"كلمة  
للـسيوطى، لكـن املبـشر مل       " اإلتقـان "وقد جاء هذا الكـالم ىف       . النباتات

ـ     هورده ألنه يكذّب  ي وهـذا هـو نـص الـسؤال الـذى          . ه ىف أصـل وجه
ـ            ان القـرآن عليـه     طرحه نافع بن األزرق على ابن عبـاس وجـواب ترمج
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ـ خأَ": "مسائل نـافع بـن األزرق     "كما نقله السيوطى عن      ين عـن قولـه     ربِ
ـ  . مـا يعتلـف منـه الـدواب         :  األب  :  قال  .أَباو   :تعاىل أم   قـول   ا مسعـت 

    : الشاعر
ريعة جيــري ـــــ علــى الــشا والــيقطني خمتلطًــ األبتــرى بــه
  "؟حتتها الغرب
يـستطع هـو أيـضا أن يفهـم معـىن هـذه       أن النىب مل الكاتب   أما زعم   

: أمل حيـاول األمحـق أن يـسأل نفـسه     . األلفاظ فال أدرى ماذا أقول بـشأنه      
فكيف يا ترى تـسللت هـذه األلفـاظ الـىت مل يكـن الـنىب يفهمهـا إىل                   
القرآن، الذى يزعم املؤلف أنه خمترعـه؟ إنـه مـا مـن كلمـة ىف القـرآن                  

ـ          اءات وتـنفح بأنفـاس اجلمـال     إال وهى تعىن شيئا ىف سياقها وتـشع باإلحي
واجلالل، ال تتخلف كلمة واحدة عـن ذلـك، وهـو مـا يـدل علـى أن                  
كــل لفظــة مــن ألفاظــه كانــت مقــصودة معروفــة املعــىن مــشحونة 

أمـا ادعـاء املؤلـف أن الـصحابة قـد           . باإلحياءات واإلمياءات منذ البداية   
سألوا النىب عن عدد من األلفاظ فعجـز عـن شـرحها هلـم فهـو ادعـاء                  
من شـأنه أن يـسوق صـاحبه إىل مستـشفى األمـراض العقليـة، إذ مـا                 
الذى حيمل النىب على أن يضمن قرآنـه مثـل هـذه األلفـاظ؟ أال يعـرف                 
أنه سوف يسأَل عن معانيها، وأنه سوف يعـرض نفـسه حلَـرجٍ بـالغٍ، بـل            
قد تواجـه رسـالته كلـها عندئـذ بالتكـذيب إنْ هـو مل يعـرف كيـف          

هذا لو قبلنا أصال أن يقْـدم الرسـول عليـه الـسالم علـى               يشرحها هلم؟ و  
استعمال ألفاظ ليس هلا داللـة ىف ذهنـه، مبـا يعـىن أنـه كـان يـستعمل                
ألفاظا ال وجود هلا ىف اللغة، إذ أَنى إلنـسان بألفـاظ ال يعـرف هلـا معـىن                   
فيستخدمها ىف كالمه؟ فإن قيـل إنـه كـان حيفظهـا ويرددهـا دون فهـم                

واخلـاطئ  (ىف هذه احلالـة يكـون عنـده فهمـه اخلـاص             قلنا إن الشخص    
هلذه الكلمات، أما أن يقال إنـه مل يكـن يعـرف هلـا معـىن                ) بطبيعة احلال 
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البتة فهذا ال جيوز عنـد أصـحاب العقـول، اللـهم إال إذا كـان رجـال                  
هازال، وكانت الظروف الىت يتحـدث فيهـا ظروفـا تبعـث علـى اهلـزل              

مـن ظـروف الرسـول عليـه الـصالة          وأين هـذا    ! أو على األقل تتحمله   
والسالم أو من شخصيته أو شخـصية أصـحابه؟ وبطبيعـة احلـال فأنـا ال                

 الرسول إنه هو مؤلـف القـرآن ألىن، واحلمـد هللا، أعقـل مـن                عنأقول  
 بل لقد أنفقت عمرى ىف الربهنـة العقليـة علـى أنـه رسـول مـن                   .هذا

 سـبحانه،   عند رب العاملني وأن القرآن الـذى أتـى بـه هـو كتـاب اهللا               
لكن طبيعة اادلة هى الىت جتعلـىن أتـسامح غايـة التـسامح مـع أمثـال                 
ذلك املبشر األمحق حىت أُبطل لـه كـلّ شـبهة وال أتـرك لـه وال ثَقْـب                   

  .إبرة ينفذ منه
كذلك يقول الكاتب إن ىف القرآن كـثريا جـدا مـن األلفـاظ الـىت ال                 

ال معـىن ىف    وهـذا كـالم عجيـب       . وجود هلا ىف أية لغـة مـن اللغـات         
. الواقع له إال أن املبشرين الـذين حيـاربون القـرآن قـد فقـدوا عقـوهلم                

طيب، إذا كان الصحابة قد عجزوا عن فهـم هـذه املئـات مـن األلفـاظ                 
القرآنية، ومن قبلهم الرسـول نفـسه، فمعـىن ذلـك أن الـنص القـرآىن                
هو نص مغلق، إذ ليس هناك، كما تـرى، بـاب أو حـىت ثغـرة ىف جـدار                   

أن ينفذ منها القارئ إىل فهمـه، وإال فمـا الـذى يبقـى مـن الـنص         ميكن  
القرآىن حني يدعى هذا الرجل العجيـب أنـه حيتـوى علـى مئـات مـن                 
األلفاظ الىت ال يستطيع أحد فهمها وال حـىت الرسـول نفـسه الـذى أتـى         

إذا ،  به، سواء قلنا إنه أتى به مـن عنـد اهللا أو مـن عنـد نفـسه؟ طيـب                   
فكيف مت تفـسري هـذه األلفـاظ فيمـا بعـد وفَهِـم               يقولكان األمر كما    

ــوه  ــوه وترمج ــسروه ودرس ــرآن إذن وف ــاس الق ــري : الن ــسلمني وغ م
  مسلمني؟ 
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جلـالل الـدين الـسيوطى فـصالً        " اإلتقـان "ويشري املؤلـف إىل أن ىف       
 "فيما وقـع فيـه بغـري لغـة العـرب          : "كامالً يزيد على مائة صفحة بعنوان     
ـ     ، كمـا يؤكـد     ة الـىت حتتـاج إىل شـرح       خصصه كله لـلكلمات القرآني

قــائال إن مفــردات اللغــة العربيــة الفــصحى وبعــض تعبرياــا مل تعــد 
تستعمل اآلن بتةً حىت من قبل العـرب أنفـسهم، فـضال عـن أن  العربيـة              
ذاا هى من التنوع والتشعب حـىت لقـد قـال الـشافعى عنـها إـا ال                   

 الفائـدة يـا تـرى الـىت ميكـن           مـا : ومن مث فهو يتساءل   . حييط ا إال نىب   
أن جينيها العامل مـن كتـاب اهللا إذا كـان هـذا الكتـاب مـصوغا بلغـة                   
صعبة حىت على العرب أنفـسهم مبـا فـيهم صـحابة الـنىب، وخباصـة أن                 
العلماء املسلمني يصرون على أنه ال جيـوز ترمجـة القـرآن، بـل ال ميكـن                 

تـه بالعربيـة،     معرفة وجه إعجازه عن طريـق الترمجـة، وال بـد مـن قراء             
  وكأن اهللا عرىب، وال يريد أحدا من غري العرب أن يقرأ القرآن؟

ويقول الكاتب املسكني إن السيوطى قـد خـصص حنـو مائـة صـفحة               
لشرح الكلمات الصعبة ىف القرآن مبـا يعـىن أن القـرآن صـعب الفهـم                 

وهذا الكالم مـن كاتبنـا املـسكني ينـسف كـل            . ألنه مكتوب بلغة صعبة   
وجود مئات األلفاظ ىف القرآن غـري قابلـة للفهـم، فهـذا هـو          ما قاله عن    

السيوطى رضى اهللا عنه، قد استطاع شـرح الكلمـات الـىت كـان هـذا                
الكذاب يزعم قبل قليل أـا ال ميكـن فهمهـا أبـدا وال بالطبـل البلـدى        

أو باألوركــسترا الــسيمفوىن، وذلــك حــسب موقعــك مــن خريطــة (
تى وحـاالت يوسـف الـسباعى       فإن كنت مثـل حـاال     : التذوق املوسيقى 

، !)البلـدى يؤكَـل  (ومن لف لفّنا فتوكل على اهللا واختـر الطبـل البلـدى       
وأما إن كنـت علـى شـاكلة حـسني فـوزى وفـؤاد زكريـا وأمثاهلمـا           

وهـذه واحـدة، أمـا الثانيـة فلـو أن القـارئ        ). فسبيلك الـسيمفونيات  
الكــرمي كلــف نفــسه ورجــع إىل الــسيوطى وطــالع تلــك الكلمــات 
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لسوف يتبني له ىف احلـال أن األغلبيـة الـساحقة منـها ال حتتـاج إىل أى                  ف
شرح، وأن كثريا من املتبقـى بعـد هـذا إمنـا يـشرحه الـسيوطى مبعنـاه         
اازى الذى يظن أنه حيتاج إىل توضيح، مـع أن األمـر لـيس مبثـل هـذه                  

وإليكم البيان بـأول ثالثـني لفظـا مـن األلفـاظ الـىت أوردهـا                . احلاجة
  : ىف قائمته املذكورة وشرحهاالسيوطى

"يعــه ونم : ــاد ــ . نو يتم ــذر واألذى : رة مطه ــن الق ــعني .  م   :  اخلاش
إال   .  احلنطـة   : ومهـا فُ  .  نعمـة   :  ويف ذلكـم بـالء      . قني مبـا أنـزل اهللا     املصد 
ـ ن  . ل نبـد  :  ننـسخ  .  يف غطـاء    : فلْ قلوبنا غُ   .  أحاديث  : أماينّ ركهـا   نت : هاِسن

 ـ   .  مث يرجعـون     يثوبون إليه   : مثابة . هلافال نبد ـ   :ا حنيفً حنـوه   :  شـطره   .ا حاج  .  
ـ  أُ  .  عملـه   :  خطـوات الـشيطان     .  فال حرج   : فال جناح  بـه لغـري اهللا     لّه  :  

ـ   إنْ  .  الـضيف الـذي يـرتل باملـسلمني         :  ابن السبيل   . ح للطواغيت بِذُ ت ك ر
ـ   : افًن ج  .  ماالً  :خريا ـ   :  ال تكـون فتنـة      .  طاعـة اهللا    : حـدود اهللا   .ا إمثً ش كر .  
ـ ع ألَ  .  مـا ال يتـبني يف أمـوالكم         :  العفو لِ قُ  . م حر  : ضرفَ نـ  ألَ  : كمت حركمج 

عليكم قوضي .     والفريـضة   .  اجلمـاع   :  املـس   : تفرضـوا  وهن أو  ما مل متـس  :  
الصـ   .  يثقـل عليـه     :  يئـوده   .  رمحة  :  سكينة  . اقد ـ   .  حجـر   : وانفْ ص دلْ ص :  

 هـذا، وأحـب أن أضـبف شـيئا، أال           . " مميتـك   : يك متوفّ  . ليس عليه شيء  
وهو أننا لو قرأنا هـذه الكلمـات ىف سـياقها مـن اآليـات الكرميـة مـا                   
احتجنا ىف فهمها إىل أى شرح تقريبـا، وهـذا هـو الفهـم الـذى حيتاجـه          
كل إنسان، أما لو كان قـصدنا التعمـق ىف التفـسري والتحليـق ىف آفـاق                 

لـوذون ـم فهـذا شـىء        النص العليا الىت ال م إال املتخصصني ومـن ي         
وللعلم فإن املعجم القـرآىن لـيس كـبريا كمـا قـد يظـن بعـض                 . آخر

الناس، فمعىن وجود مئات األلفاظ فيـه غـري قابلـة للفهـم أنـه ال فائـدة         
ىف القرآن الكرمي وال أمل مـن ورائـه ىف اهلدايـة أو التعلـيم، فكيـف يـا          

ثقافتـهم  ترى تطور املسلمون كل هذا التطـور وكانـت هلـم حـضارم و             
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وعقيــدم وتــشريعام الــىت ختتلــف اختالفــا كــبريا عمــا ىف أيــدى 
اآلخرين حىت من الذين يقولون إـم يؤمنـون بعيـسى وموسـى عليهمـا               
السالم؟ وكيف يا ترى نفسر وجود هـذه الطوائـف املتتاليـة علـى مـدى          
القرون من املفـسرين ومعـرىب القـرآن ومستخلـصى العقائـد اإلميانيـة              

قهيـة والـنظم األخالقيـة واملبـادئ االجتماعيـة والـسياسية            والقواعد الف 
واالقتصادية منه؟ مـا أصـدق فمـك الطـاهر الـشريف يـا رسـول اهللا،         

إن ممـا أدرك النـاس مـن كـالم     : "صلى اهللا عليك وسـلم، حـني قلـت        
  !".إذا مل تستح فاصنع ما شئت: النبوة األوىل

كـرمي تـدل    وإضافة إىل هذا فإن ختطئـة الكاتـب الكـذاب للقـرآن ال            
على أنه، وهو األعجمى، يفهـم القـرآن، علـى األقـل ىف نظـر نفـسه،                 

                ـنكاتبنـا فما بالنا بالعرب، بـل بالـصحابة، بـل بالرسـول، الـذى ج 
 أال يـدل هـذا أن       لكـن وزعم أنه عليه السالم مل يكـن يفهـم القـرآن؟            

القرآن قد جاءه مـن خـارج نفـسه ومل يؤلفـه هـو؟ ألـيس هـذا هـو                    
   ؟بة البلقاءمقتضى هذه الكذ

مـا الفائـدة يـا تـرى الـىت          : "وجوابا على سؤال املبشر الذى يقول فيه      
ميكن أن جينيها العامل من كتاب اهللا إذا كـان هـذا الكتـاب مـصوغا بلغـة             
صعبة حىت على العرب أنفـسهم مبـا فـيهم صـحابة الـنىب، وخباصـة أن                 

ال ميكـن   العلماء املسلمني يصرون على أنه ال جيـوز ترمجـة القـرآن، بـل               
معرفة وجه إعجازه عن طريـق الترمجـة، وال بـد مـن قراءتـه بالعربيـة،                 

، "وكأن اهللا عرىب، وال يريد أحـدا مـن غـري العـرب أن يقـرأ القـرآن؟                 
جوابا على هذا نقول إنه إذا كـان هنـاك مـن علمـاء املـسلمني مـن ال                   
جيوز الترمجة فهناك ىف الوقت نفسه من ال جيـد بأسـا، بـل يـرى الفائـدة                  
كل الفائدة، ىف الترمجة، على أن يفْهـم مـن الترمجـة أـا ليـست قرآنـا                  

وهـو موقـف مـستنري      . بل جمرد حماولة لنقل معانيه إىل اللغـات األخـرى         
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جدا، سواء ىف جتويزه الترمجـة أو نظرتـه إىل عمليـة الترمجـة ذاـا علـى                  
 أا ليست هى األصل نفسه، بل جمرد حماولـة لنقـل املعـاىن الـىت حيتـوى                

وباملناسـبة فهـذا الكـالم      . عليها هذا النص من لغـة إىل أخـرى ال غـري           
ليس خاصا بالقرآن وحده، يل يـصدق علـى ترمجـة أى نـص، وبالـذات                
النصوص األدبية، وإن ظل للقرآن مع ذلـك وضـعه اخلـاص مـن حيـث                
إعجـازه وكثافـة عبارتـه وأسـلوبه الفـذ الفريـد وطبيعـة كـثري مـن          

اخلربة البشرية ممـا يتعلـق بعـامل الغيـب ومـا        موضوعاته الىت تتجاوز نطاق     
وعلى كل حال فاهللا سبحانه وتعاىل مل ينـه عـن ترمجـة كتابـه، بـل                 . أشبه

. هو جمرد رأى لبعض العلماء يأخـذ بـه مـن يأخـذ، ويدعـه مـن يـدع              
وعلى كل حال مـرة ثانيـة فهـذا هـى ذى الترمجـات القرآنيـة جبميـع                  

ـ    ات، فـال داعـى لكـل هـذه الـضجة الـىت       لغات العامل تقريبا متأل املكتب
  .يزعج ا الكاتب آذاننا جهالً منه وتساخفًا

ومما انتقده املؤلـف علـى القـرآن أنـه اسـتخدم بعـض الكلمـات ىف          
ــا علــى ســنة العــرب فيمــا يعــرف ىف لغتــهم   عكــس معناهــا جري

مبعـىن  " بعـد "، إذ نـراه يـستخدم مـثال كلمـة           "ألفاظ األضـداد  "بــ
 ـذه الطريقـة الغريبـة ىف اسـتعمال الكلمـات ىف             ، مربكا القارئ  "قبل"

وهـو هنـا يستـشهد بالـسيوطى، الـذى          . عكس ما عرِف هلا من معـىن      
" قبـل "قـد اسـتعملت ىف القـرآن مبعـىن         " بعـد "ينقل عن ابن خالويه أن      

ولقد كتبنـا ىف الزبـور مـن بعـد الـذِّكْر            : "ىف موضعني أحدمها قوله تعاىل    
، مـع أن تفـسري اآليـة ال حيـوج إىل          ""لـصاحلون أن األرض يرثها عبادى ا    

كل هذا التكلف الذى جلأ إليه ابن خالويـه ظنـا منـه، فيمـا أتـصور، أن                  
هنا هو القرآن الكرمي، وما دام الزبـور قـد جـاء قبـل القـرآن                " الذِّكْر"

لكـن احلقيقـة تقتـضى أن نقـول         ". قبـل : "إذن ىف اآلية تعىن   " بعد"فــ
 إىل هـذا التفـسري املعكـوس، إذ املعـىن فيهـا          إن اآلية ال حتوج كما قلنـا      
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أن اهللا سبحانه وتعـاىل، بعـد أن ذكَّـر النـاس ىف الزبـور باإلميـان بـه                   
سبحانه وبوجوب التمـسك باهلـدى والـصالح، قـد كتـب ىف الزبـور               

وقـد رجعـت بعـد هـذا        . نفسه أيضا أن األرض يرثها عباده الـصاحلون       
لطـاهر بـن عاشـور فوجدتـه        للـشيخ ا  " تفسري التحريـر والتنـوير    "إىل  

يقول نفس ما قلـت، وإن كـان قـد أضـاف أن هنـاك مـن يقـول إن                    
، وهى قـد نزلـت قبـل الزبـور، ومـن مث             "التوراة"املراد هنا هو    " الذكر"

أى أن املسألة هـى جمـرد اجتـهاد مـن الـسيوطى             . فال تضاد وال حيزنون   
وابــن خالويــه، اجتــهاد مــشكور بــال ريــب، وإن كنــا ال نــشاطرمها 

ـ "ومعـىن   : "وهذا نص ما كتبه ابن عاشـور      . يجتهنت من ـ  ب أن  "ركْد الـذِّ  ع 
     ـ ذلك الوعـد ورد يف الز ور عقـب تـذكريٍ    ب  عـد أن   بف.  لألمـة   ووعـظ

ــقلْأُ يتــر و ــيهم األوام ــ إل عــرياث األرضد ــل. وا مب ــراد :وقي  امل
كـذلك فقولـه تعـاىل ىف       ".  وهـو التـوراة    ، كتاب الشريعة  "الذكر"ــب

: معنـاه " واألرض بعـد ذلـك دحاهـا      ": "النازعـات "سورة   من   30اآلية  
، وهـو مثـل قولـه       "فوق ذلك، فـضال عـن ذلـك، إىل جانـب هـذا            "

فـإن  "،  )6/ اجلاثيـة " (فبأى حـديث بعـد اهللا وآياتـه يؤمنـون؟         "سبحانه  
ــواله  ــو م ــول اهللا(اهللا ه ــوىل رس ــؤمنني) أى م ــاحل امل ــل وص . وجربي

وال تطـع كـلَّ حـالّف       "،  )4/ التحـرمي " (واملالئكة بعـد ذلـك ظهـري      
عتـلِّ بعـد ذلـك      * منـاعٍ للخـري معتـد أثـيم       * مهّازٍ مشاٍء بنميم  * مهِني
وإذن فال مـشكلة هنـا أيـضا تـستدعى كـل            ). 13 -10/ القلم" (زنِيم

  !هذا التصايح املضحك
الرجـل أـا ال تعـىن ىف        ذلـك   ، الـىت يظـن      "ييـأس "ونأتى إىل كلمة    

ا، مع أن تعدد معـاىن اللفـظ الواحـد هـو ظـاهرة              العربية إال شيئا واحد   
لنأخـذ مـثال    . معروفة ىف كل اللغات، بل هـو مـن البدائـه واملـسلَّمات            

: ولننظـر إىل معانيهـا املختلفـة ىف االسـتعماالت التاليـة           " ضـرب "كلمة  
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ضرب فالن فالنا علـى وجهـه، وضـرب الطبـاخ البـيض ىف اخلـالط،                "
 وضـرب اهللا علـيهم الذلـة        وضرب موسـى لقومـه طريقـا ىف البحـر،         

واملـسكنة،  وضـربنا حـول األعـداء نطاقـا أو حـصارا، وضــرم  اهللا       
ــدة،   ــةَ اجلدي ــةُ العملَ ــزال، وضــربت الدول بالطــاعون، وضــرم الزل
وضربت عن هذا األمر صفحا، وضـرب الثـور البقـرة، وضـرب علـيهم              

ـ               ثال، اجلزية، وضرب هلم موعدا، وضربه مقْلَبـا، وضـرب األسـتاذ لنـا م
وضربت شادية مخسة ىف سـتة بـثالثني يومـا، وضـربت هـدى سـلطان                

، وباملناسبة فأنا أكر هـذا مـن ذاكرتـى، وإال ففـى املعجـم      "حلبيبها الودع 
ىف " ضـرب "فهـل إذا اسـتخدم أحـدنا الفعـل          . معان أخرى هلذا الفعـل    

أى معىن غري الضرب الذى نعرفـه يكـون قـد أخطـأ كمـا يريـد منـا                   
 أن نعتقـد؟ وعلـى هـذا فمـا وجـه الغرابـة ىف أن يكـون           املبشر األمحق 

أكثر من معىن؟ لقد كـان مـن العـرب مـن يـستخدمه ىف               " ييأس: "للفعل
، "العلْـم "، وكان هنـاك مـن يـستخدمه ىف معـىن        "الكف عن األمل  "معىن  

  فأين املشكلة إذن؟
:  وباملناســبة فمؤلفــو العهــد القــدمي كــثريا مــا يــستعملون الفعــل

، واملـسافة بـني األمـرين أبعـد مـن املـسافة بـني               "جامع"مبعىن  " عرف"
: وهذه بعـض األمثلـة علـى مـا نقـول          . كما يرى القارئ  " علم"و" يئس"
 /4 /تكـوين " (قـايني  توولـد  فحبلـت  امرأتـه  حـواء  آدم وعـرف "
، )17/ 4" (حنـوك  وولـدت  فحبلـت  امرأتـه  قـايني  وعـرف "، )1
ـ ود ابنـا  فولـدت  يـضا أ امرأته آدم وعرف" عـ  ت / 25( "شـيثا  هامس
4( ،"فنادليـك إ دخـال  اللـذان  الـرجالن  يـن أ: لـه  وقالوا لوطا او 

 حـسنة  الفتـاة  وكانـت "، )5/ 19" (لنعرفهمـا  لينـا إ هماجرِخ؟ أَالليلة

 هـم  وفيمـا "، )16/ 24" (رجـل  يعرفهـا  مل وعـذراء  ،جـدا  املنظـر 

م بونيطيبالبيـت  حـاطوا ، أبليعـال  بـين  رجال، املدينة برجال ذاإ قلو 
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 خـرج أ: قـائلني  الـشيخ  البيـت  صاحب الرجل وكلموا الباب قارعني

ـ   فلـم ...فنعرفـه  بيتـك  دخل الذي الرجل رِييـسمعوا  نأ الرجـالُ  د 

 وتعللـوا  فعرفوهـا  خارجـا  لـيهم إ خرجهاأو تهيرس الرجل مسكأف .هل

/ قـضاة " (طلقوهـا أ الفجـر  طلـوع  وعنـد . الـصباح  ىل  إكله الليل ا
ــك وشــاخ"، )25، 22/ 19 ــيهم  (داود املل ــنىب داود، عل ــصدون ال يق

 وكـانوا  .االيـام  يف تقـدم  ،)لعنات اهللا واملالئكة والناس واجلـن أمجعـني  

 امللـك  لـسيدنا  ليفتـشوا : عبيـده  لـه  فقـال  *أيدف فلم بالثياب رونهيدثِّ
ـ  ،امللك مام أتقففلْ، عذراء فتاة على  تـضطجع ولْ، حاضـنة  لـه  تكنولْ

 مجيـع  يف مجيلـة  فتـاة  علـى  ففتـشوا  .امللـك  سيدنا فيدفأ حضنك يف

 .امللـك  ىلإ ـا  فجـاءوا  الـشومنية  بيـشج أ فوجـدوا ، سـرائيل إ ختـوم 
، ختدمـه  وكانـت  .امللـك  حاضـنة  فكانـت  جـدا  مجيلة الفتاة وكانت
  ). 4 -1/ 1/ امللوك األول" (يعرفها مل امللك ولكن

 ونستطيع أن نسوق، على تعـدد املعـاىن للَّفْـظ الواحـد، مثـاال مـن                
فعنـدنا ىف   :  من اللغة اإلجنليزية والفرنسية حـىت خيـرس هـذا اجلاهـل            كل

، "ثـورا "الـىت تعـىن، كمـا هـو معـروف،           " bull"اإلجنليزية مثال كلمة    
قَلْـب  "و" مـضاربا ىف البورصـة    "و" مرسـوما بابويـا   "لكنها تعـىن أيـضا      

إخل، أمــا مــن الفرنــسية فــسنأخذ )"...الــذى نــصوب عليــه(اهلــدف 
لـذى يـدل، إىل جانـب معنـاه املعـروف، علـى             ، ا "manger"الفعل

ــة  ــة التالي ــاىن املختلف  ,manger toute sa fortune: "املع
manger beaucoup d argent dans cette 
affaire, manger la consigne, manger le 
chemin, manger de la vache enragee, 
manger du cure, manger de la prison, 

manger de baisers"،ــب ــى الترتي ــه عل ــدد كــل : " وترمجت ب
ثروته، خسر كثريا من املال ىف هذه القـضية، نـسى املهمـة املكلـف ـا،                 
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بـيىن  (ينهب األرض بـا، عـاىن شـظف العـيش، يعـادى األكلـريوس               
وبينكم له كل احلق، إن مل يكن من أجل شـىء فمـن أجـل هـذا املبـشر                   

  ". قبالتبال) ه(، قضى وقتا طويال ىف السجن، غَطَّا!)السخيف
واآلن أحــسب أن القــارئ الــذى كــان خــاىل الــذهن مــن هــذه 

وهو القارئ الذى يـضع هـؤالء املبـشرون أعينـهم عليـه ألن             (املعلومات  
من السهل على من كان خاىل الـذهن أن يـسرع إىل االقتنـاع مبـا يبـدو                  

، هـذا القـارئ أحـسب أنـه قـد أصـبح اآلن            )للعني املتعجلة أنه صواب   
ف ا  أًمهيكَشلدجل الذى كـان املبـشر اخلبيـث يريـد أن ميارسـه عليـه          ل

وتفَهم ما تقوله لنـا املعـاجم واألشـعار مـن أنـه ال شـىء ىف اسـتعمال                  
، وهـذا املعـىن     "الـسلّ "، وال حـىت مبعـىن       "العلْـم "مبعـىن   " يأْس"كلمة  

األخري هو شىء جديد نضيفه باملرة كـى يتـيقن القـراء أن اللغـة أوسـع                 
هذا اجلاهل الذى مل يكتـف مبـا أنعـم اهللا بـه عليـه مـن       من أن يفىت فيها     

ومـن شـواهد اسـتعمال      . جهل، بل أضاف إليه اخلبث والكيـد الوضـيع        
  :قول سحيم بن وثيلٍ اليربوعي الرياحي" العلم"ىف معىن " اليأس"
بـن فـارِسِ    أَلَـم تيأَسـوا أَنـي ا       : قُولُ لَهم بالـشعب إِذْ ييـِسروننِي      أَ

  زهدمِ؟
   : مالك بن عوف، وكذلك قول "؟...أمل تعلموا"أى 

  وإن كنت عن أرض العشرية نائيا * لقد يئس األقوام أين أنا ابنه 
  :فمنه قول أىب العاصية السلَمى" السلّ"أما استعماهلا ىف معىن 

        نِي   طَبِيباناسِ بِي فأَعأَنَّ داَء الي افَلَوفانِييقِ شقاجِ العوبأَر  
مبعـىن العلـم هـو اسـتعمال        " اليـأس "أن اسـتعمال    " أساس البالغة "وىف  

علـى  " قـد يئـست أَنـك رجـلُ صـدقٍ     : "جمازى، وأن داللة قولنا مـثال  
سـببه أَنَّ الطَّمـع يـصاحبه القَلَـق، ومـع انقطَـاع القلـق               " العلْم"معىن  
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: نِينة كَما هـو احلـال مـع العلْـم، ولـذلك قيـلَ             يكون السكُون والطُّمأْ  
  .اليأْس إِحدى الراحتينِ

، ىف القـرآن    "جنْـم " أما بالنسبة العتراض متفيهقنا علـى جمـىء كلمـة           
فنـسوق ىف تفنيـده وفـضحه بعـض مـا      " النبات الذى ال ساق بـه   "مبعىن  

جـم  ن: "حول هذه الكلمـة مـع بعـض التـصرف         " لسان العرب "جاء ىف   
ونجـم النبـات والنـاب والقَـرنُ        . طَلَـع وظهـر   : الشيُء ينجم نجومـاً   

والـنجم والــشجر  : "قـال اهللا تعــاىل . طلَـع : والكوكـب وغـري ذلــك  
، أَي وقـت ظهـورِ الـنيب        "هذا إِبـانُ نجومـه    : "ويف احلديث . ِ"يسجدان

وكـلُّ مـا    . م، إذا طلـع   نجـم النبـت يـنج     : يقال. صلى اهللا عليه وسلم   
وقد خص بـالنجم منـه مـا ال يقـوم علـى سـاقٍ،             . طلع وظهر فقد نجم   

: ويف حـديث حذَيفـة    . كما خص القـائم علـى الـساق منـه بالـشجر           
والـنجم  ". سراج من النارِ يظْهر يف أَكتـافهم حـىت يـنجم يف صـدورِهم             "

 علـى وجـه األَ        : من النبات علـى غـريِ سـاقٍ         كلُّ ما نبـت ـمجرض ون
            كـلُّ مـا لـه سـاق ض، والـشجرهنمها    . وتسطَّح فلم يـجودومعـىن س

جـائز أَن يكـون الـنجم ههنـا مـا       : قال أَبو إِسـحق   . دورانُ الظلِّ معهما  
مـا نجـم   : والنجـوم . نبت على وجه اَألرض وما طلع من نجـومِ الـسماء        

رؤوسـها أَمثـالَ املَـسالِّ تـشق اَألرض         من العروق أَيـام الربيـع، تـرى         
: الكَلمـةُ، والنجمـةُ   : شـجرةٌ، والنجمـةُ   : النجمـةُ : ابن اَألعـرايب  . شقا

، فما كان له سـاق فهـو شـجر، ومـا مل يكـن               "نجم"نبتةٌ صغرية، ومجعها    
مجفهو ن يهجو النعمان. له ساق يوللحرث بن ظامل املُر:  

 ييصمةً؟ أَخجن مكْدمارٍ ظَلَّ يك ساملْ؟*  حكَلُ جارايت، وجارؤأَت  
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وقـال أَبـو    . ، وهـو الثَّيـلُ    "نجمـةٌ : "نبت بعينـه، واحـده    : والنجم هنا 
؛ ومثـلُ   "نجـم : "الثَّيلُ الذي ينبت علـى شـطُوط اَألـارِ، ومجعـه          : نصر

  :ولُ زهريفيه هو الثَّيل ق" النجم"البيت يف كون 
   ريح خرِيق، لضاحي مائة حبك مكَلَّلٌ بأُصولِ النجمِ تنسجه      

نـزول القـرآن نجمـا بعـد نجـمٍ،          : وجاء يف التفسري أَيـضاً أَن الـنجم       
مبعـىن  " الـنجم : "وقـال أَهـل اللغـة     . وكان ترتل منـه اآليـةُ واآليتـان       

  ".هاتجمع الكواكب كل" النجوم"النجوم، و
قـد أتـت بعـد ذكـر        " الـرمحن "ىف سورة   " النجم" واملالحظ أن كلمة    

. مـن الناحيـة األخـرى     " الـشجر "من ناحيـة، وقبـل      " الشمس والقمر "
فمـن فـسرها بـاجلرم      : وعلى هذا فلكل فريق من الفريقني وجهـة نظـره         

السماوى فقد أحلقها بالـشمس والقمـر قُبيلَهـا، ومـن فـسرها بالنبـات               
ومـن مث فـال داعـى لتخطئـة أى مـن            . هـا بالـشجر عقبـها     فقد أحلق 

التفسريين اللـذين أرى أن األحجـى هـو األخـذ مـا معـا، مبعـىن أن                  
الــنجم الــذى ىف الــسماء وكــذلك الــنجم الــذى ىف األرض كليهمــا 

وأظـن بعـد هـذا أن األمـر قـد اتـضح       . يسجدان هللا تعاىل مع الـشجر  
بـشر اجلهـول الـذى يريـد مـن          اتضاحا تاما مبا يسد املسالك على هذا امل       

القرآن الكرمي أن يرتل من عليائـه علـى مقتـضى جهلـه وعيـه وفـساد                 
  !ذوقه اللغوى والبالغى
" فــال أُقْــِسم مبواقــع النجــوم: "ىف قولــه تعــاىل" ال"واآلن إىل كلمــة 

وأشــباهها، الــىت يــرى الكاتــب أن الــنص القــرآىن فيهــا مربــك، إذ 
والعلمـاء يقولـون إن     . أـا للنفـى   يستخدمها وهو  يريد اإلثبـات مـع         

ومـا يـشعركم أـا  إذا    : "هنا وىف قوله عـزّ شـأنه عـن املـشركني        " ال"
: ، وقوله تعـاىل إلبلـيس حـني رفـض الـسجود آلدم            "جاءت ال يؤمنون؟  

، وقولـه عـز مـن قائـل علـى لـسان       "ما منعك أالّ تسجد إذ أَمرتـك؟    "
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بـد بنـو إسـرائيل العجـل        موسى يعاتب هارون على أنه مل يتبعـه حـني ع          
، وقولـه   "؟ تتبِعنِـي  ما منعـك إذْ رأَيـتهم ضـلُّوا أالّ        : "أثناء غيابه للقاء ربه   

، وقولـه جلَّـت     "وحرام علَى قَرية أَهلَكْناهـا أَنهـم ال يرجِعـونَ         : "سبحانه
يـؤتكم كفْلَـين    يا أيها الذين آمنوا، اتقُـوا اهللا وآمنـوا برسـوله            : "قدرته

لـئالّ يعلـم    * واهللا غفـور رحـيم    . من رمحته وجيعل لكم نورا متـشون بـه        
أهل الكتاب أالّ يقدرون على شـىء مـن فـضل اهللا وأن الفـضل بيـد اهللا               

، هـى للتوكيـد ال للنفـى،      "واهللا ذو الفـضل العظـيم     . يؤتيه مـن يـشاء    
 قولـه   وقد حتقق التوكيـد مـن أن املعـىن املـضمر ىف           . ومن مث فال مشكلة   

مـا منعـك مـن      : "هـو " ما منَعـك أالّ تـسجد إذ أَمرتـك؟        : "تعاىل مثال 
: ما منعـك مـن الـسجود وقـال لـك          "أو  " السجود وجعلك ال تسجد؟   

ومـا يـشعركم أـا  إذا جـاءت          : "، أما ىف قوله عزّ شـأنه      "؟...ال تسجد 
أى (أـا   ) أيهـا املؤمنـون   (ومـا يـشعركم     : "فـاملعىن هـو   " ال يؤمنون؟ 

إذا جـاءت سـوف     ) اآليات الىت كـان املـشركون يطلبوـا مـن الـنىب           
، فكأنـه كـرر   "يؤمنون فعال كما يقولـون؟ بـل الواقـع أـم اليؤمنـون        

وبطبيعة احلـال ال ميكـن أن يكـون كـل ذلـك             . املعىن بطريقتني خمتلفتني  
خطأً مث ال يلفت نظر أحد من املـشركني، وهـم الـذين كـانوا يتربـصون                 

ها الدوائر، إذ لـيس مـن املعقـول أن يفلتـوا مثـل هـذه               بالدعوة وصاحب 
  . الفرصة الىت أتتهم حلد بيوم دون سعى منهم أو تعب

  :ومن شعرٍ منسوبٍ إىل آمنة أم الرسول نقرأ هذا البيت
   أن ال تواليها مع األقوامِ فَاللَّه ينهاك عن األصنامِ               

  : ومثله قول حامت الطائى
ـ      أَال      ـ    رهاـ أَرِقَت عيين فَبِـت أُدي ـى بِـأَن ال        ـحجأَح غَـد ذار
  يضريها

  ":لسان العرب"مث هذا البيت الذى أورده ابن منظور ىف 
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      لْوتحيه نِني يف اللهو أن ال أحب لّولغري غوِه بافلِـ داعٍ دائ  
  ":حميط احمليط"هذا البيت الذى جاء ىف و

  ؟ ما لَها:وأَسأَلُ نائحةً   كت آسى على هاليلَوآ               
وكـذلك هـذا البيـت      . شـخص ميـوت   أى حلفت إنىن لن آسى على أى        

  : للحلىب" إعراب القرآن"وجدته ىف الذى

   أفَعنك ال برق كأن وميضه  غاب تسنمه ضرام مثْقَب؟         
يـل بـن معمـر الـذى        ولعلنا ال خنرج عن موضوعنا إذا أوردنـا بيـت مج          

  :يقول فيه
  أخذت علَى مواثقًا وعهودا  ال ال أبوح حبب بثْنةَ، إا         

فهو ىف الوقت الذى يؤكد فيـه أن لـن يبـوح حببـه لبثينـة نـراه يرفـع                    
أى أنه يقـول إنـه لـن يبـوح، لكنـه يبـوح،        . صوته فاضحا هذه العاطفة   

. ه الـذى يؤكـد بـه عـدم البـوح          وبوحه إمنا يتم عن طريق الكالم نفـس       
ىف الوقـت الـذى     " ال"وعلى الناحيـة األخـرى جنـد العـرب حيـذفون            

تـاِهللا تفْتـأُ تـذْكُر    : قـالوا : "يريدون فيه النفى كما هو احلال ىف قوله تعـاىل     
، ")ال تفتـأ "أى " (يوسف حـىت تكـون حرضـا أو تكـون مـن اهلـالكني        

ــضلّوا" ــم أن ت ــين اهللا لك ــ"أى " (يب ــضلوال ــِسك "، ")ئال ت مإِنَّ اَهللا ي 
ــزوال   أَنْ ت واَألرض ــسموات ــزوال "أى " (ال ــئال ت ــروف أن "). ل ومع

الكلمة الواحدة قد يكـون هلـا معـان متعـددة، وأحيانـا متباعـدة بـل                 
. متناقضة، وهذه طبيعة اللغة، والـسياق هـو الـذى حيـدد املعـىن املـراد               

ـ       تـة حـرف النفـى         وىف الفرنسية مثال يستخدمون ىف اجلُمة املُثْبكِّيل الـش
وأكتفى ـذا، وفيمـا قلنـاه غُنيـة عمـا           . مع أن ال نفى هناك كما نعرف      

مل  نقُلْه، إذ يستطيع القارئ مبا طالعه هنـا أن يقـيس عليـه مـا مل نتناولـه                    
  !من السخف الساخف الذى ميطرنا به ذلك اجلهول اخلبيث
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واضـع مـن القـرآن حـذفا،        ويعترض هذا اجلهول على أن ىف بعـض امل        
وال أدرى ما وجه العيـب ىف هـذا، إذ هنـاك بالغـة الـصمت واحلـذف                

وليـست هنـاك لغـة واحـدة علـى          . مثلما أن هناك بالغة الكالم والذِّكْر     
وجه األرض ختلو من احلذف، واحلـذف الكـثري، أمـا القـول بغـري هـذا           

ـ        ! فهو جهل وغباء مطبق أو كَيد رخـيص        ون ولـيس مـن املعقـول أن يك
األسلوب كله ىف مجيـع الفنـون والكتابـات وعنـد مجيـع املـؤلفني مـاء            

إن هـذا منـاقض للطبيعـة البـشرية متـام املناقـضة،             . واحدا ال يتغري أبدا   
تلك الطبيعة الىت خلقها اهللا حبيـث تـضيق بـالوترية الواحـدة إذا طالـت،               

وفضال عـن هـذا فـإن احلـرص علـى أن      . وتشعر من جرائها بامللل اخلانق    
ون كل اجلمل تامة فيه اام للقـارئ بأنـه ال يـزال قاصـرا ال يعـرف                  تك

مث إن ىف اإلجيـاز باحلـذف وغـريه مندوحـة إلظهـار             . كيف يكْمل الكالم  
فكيـف يريـدنا هـذا      . الرباعة الفنية والتفاوت من مث بني كاتـب وكاتـب         

الرجل أن نفرط ىف كل هـذا كـى نرضـى شـهوته األثيمـة اجلاهلـة ىف                  
   القرآن؟  الزراية على

وىف معلقة امرئ القيس مثال يقابلنا هذا البيـت الـذى يقـول فيـه عـن                 
  :لقائه حببيبته

                   قـافذى ح ـتبخ وانتحـى  بنـا بطـن نا سـاحةَ احلـىزفلما أَج
  عقَنقَلِ

ـّا "والذى انتهى دون أن يـذكر جـواب          ، وـذا اسـتطاع الـشاعر       "ملـ
لـى هـواه كـل مـا ميكـن أن           أن يثري خيال السامع لينطلـق فيتـصور ع        

وىف الكتـاب املقـدس عنـد صـاحبنا         ! يكون قد وقع بينه وبـني حبيبتـه       
/ 21/ قـضاة " (ونـدم بنـو إسـرائيل علـى بنيـامني إخـوم         : "نقرأ مثال 

مجـع، فهـل منـأل      " إخـوم "فـرد، والبـدل     ) املبدل منه " (بنيامني"، و )6
خـذ يلطـم    الدنيا صراخا وعويال بأن هذا خطأ كما فعـل جاهلنـا حـني أ             
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، ومل  )32/ احلـج " (فإـا مـن تقْـوى القلـوب       : "خدوده ألن القرآن قال   
 تقـوى   مـن أفعـال ذوي    ) أى تعظـيم شـعائر احلـج      (فإن تعظيمها   : "يقل

: من الـسهل إدراك أن معـىن عبـارة الكتـاب املقـدس هـو              و"! القلوب
  !هكذا ببساطة ودون تساخف". وندم بنو إسرائيل على بىن بنيامني"

ارحمنِـي يـا رب     : "ف أيـضا ىف كتـاب صـاحبنا املقـدس          ومن احلذ 
 يفعي ضَألن .           فَـتجر ي قَـدظَـامَألنَّ ع بـا رنِي يـفاش.     فْـِسي قَـدنو

، إذ )3 -2/ 6/ مـزامري " (؟وأَنـت يـا رب فَحتـى متـى        . ارتاعت جِـداً  
 الرجـل : " التـاىل ؟ ومنـه أيـضا الـنص   "حىت مـىت؟ "أين بقية الكالم ىف 

 يقـول . بعينيـه   يغمـز .الفـم  باعوجـاج  يـسعى ، ثيماأل الرجل، اللئيم

مـا  : ، ألن الـسؤال هـو     )13 -12/ 6/ أمثـال " (صـابعه أب يشري. برجله
يـشري  . يقـول برجلـه   . يغمـز بعينيـه   . يـسعى باعوجـاج الفـم     "معىن  

؟ ليس ىف الكالم جواب عـن هـذا، ومـع ذلـك فـإن الـسياق                 "بأصابعه
ـ    ذوف، وجيـد الـذهن ىف ذات الوقـت لـذة ىف التوصـل إىل         يشري إىل احمل

أما مـا يريـده املبـشر اجلاهـل فإنـه قـد يـصلح ىف               . ما غاب عن النص   
الكُتاب مع األطفال الذين بدأوا لتـوهم عمليـة الـتعلم، فهـم حمتـاجون               

  .إىل أن نوضح هلم كل شىء، وإال ضلّوا
 إمنـا يريـد     . أوالدهـم  والفال تعجِبـك أمـواهلم      : "أما قوله عز من قائل    

فلـيس  " وتزهـق أنفـسهم وهـم كـافرون    اهللا ليعذم ا يف احلياة الـدنيا      
فيه تقدمي وتأخري كما ظـن الـسيوطى، وانتـهزها صـاحبنا فرصـةً فأخـذ         

لقـد نزلـت اآليـة ىف ابـن سـلُول رأس النفـاق              . يشنع علـى القـرآن    
قومـه،  والضالل على عهد الرسـول، وكـان ذا مـال وولـد ورئاسـة ىف           

لكن اهللا سبحانه مل يكتب له اهلدايـة فتحـول كـل ذلـك شـقاء وتعاسـة           
له، إذ كان ابنه املسلم املخلص يعاديـه ويكرهـه لنفاقـه ومؤامراتـه علـى                
الرسول واملسلمني، بل لقد بلغت كراهيتـه لـه أنْ عـرض علـى الرسـول          
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 عليه السالم أن يقتله لو أراد حىت يـريح املـسلمني واإلسـالم مـن شـره،                
. لكن الرسول أمره بـربه وأعلـن أنـه سـوف يتحملـه إىل آخـر املـدى          

كذلك كان على هذا املنـافق أن يـدفع الزكـاة وأن يـشارك ىف نفقـات                 
الغزو بوصفه ىف ظاهر األمر من املسلمني، رغـم عـدم إميانـه بـشىء مـن                 

أى أن املال والولـد قـد صـارا عـذابا لـه             . ذلك وال بأن اهللا مكافئه عليه     
!  مث إنه مات كافرا بنفاقـه الـذى أرداه جهـنم، وبـئس املـصري               .ىف الدنيا 

وهكذا يـرى القـراء الكـرام أنـه لـيس ىف اآليـة أيـة مـشكلة علـى            
  !اإلطالق

أرأيت مـن اختـذ إهلـه هـواه؟ أفأنـت تكـون             : " وبالنسبة لقوله تعاىل  
ــه وكــيال؟ ــى " علي ــراض عل فــال أدرى ىف احلقيقــة أيــن وجــه االعت

اك أية صـعوبة ىف فهمـه سـواء قلنـا إن كلمـة       التركيب فيه، إذ ليست هن    
كمـا أن الـرذْل مل      . هـى املفعـول األول أو هـى املفعـول الثـاىن           " إهله"

يوضح لنا وجه اعتراضـه سـوى أن فيـه تقـدميا وتـأخريا؟ تـرى أفيـه                  
صعوبة ىف الفهم؟ ترى أفيـه هلهلـة أو ركاكـة ىف التركيـب؟ وهـذا لـو              

ملمكـن أن يكـون املعـىن أن ذلـك          كان فيها فعال تقدمي وتأخري، إذ مـن ا        
الكافر قد جعل هواه إهلا له، أو نزل مبفهوم اإللـه مـن عليائـه الـىت تليـق               
جبالله سبحانه إىل أن جعله تابعا هلـواه، خالعـا بـذلك تـصوراته التافهـة                

وأخـريا أرى مـن املفيـد أن أسـوق مـا           . على مفهوم األلوهيـة العظـيم     
اآليـة حـىت يتـضح مـا أقـول متـام            فسر به اإلمام الطربى اجلليل هـذه        

 ؟أَرأَيـت مـنِ اتخـذَ إِلَهـه هـواه         ": الْقَول في تأْوِيل قَوله تعالَى    : "االتضاح
مـنِ  " يـا محمـد   "أَرأَيـت ": يعنِي تعالَى ذكْـره   " ؟أَفَأَنت تكُون علَيه وكيال   

وذَلـك أَنَّ الرجـل مـن الْمـشرِكني كَـانَ       ؟ شهوته الَّتي يهواها "اتخذَ إِلَهه 
 فَكَـانَ  ،خـر يعبـده   وأَخـذَ اآل ،فَإِذَا رأَى أَحسن منه رمى بِـه ، يعبد الْحجر 

    فِْسهنل رهيختا يإِلَهه موده وبعم،        هـاؤـلَّ ثَنقَـالَ ج كـذَلـنِ   " : فَلـت مأَيأَر
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:  يقُـول تعـالَى ذكْـره   ".؟ أَفَأَنـت تكُـون علَيـه وكـيال    ؟ه هواه اتخذَ إِلَه 
  ".أَفَأَنت تكُون يا محمد علَى هذَا حفيظًا في أَفْعاله مع عظيم جهله؟

، الـذى كـان ينبغـى       "إن هذان لَـساحران   : "ونأـى إىل قوله جل شأنه    
" إنّ هـذين لَـساحران  : "تـاىل بناًء على ما يقول أن جيـىء علـى النحـو ال     

علـى مـا يعرفـه      " إن"بوصـفها اسـم     " هـذين "بنصب كلمة   ) 63/ طه(
أى طالب ثانوى عنده إملام بأساسـيات القواعـد العربيـة، أمـا أن جتـىء                

" completely wrong: خطــأٌ بالثُّلُــث"ىف القــرآن مرفوعــة فهــو 
 يـبني طريقـة     وتعليقًا على كالم املبشر اجلهـول نقـول إنـه مل          . كما يقول 

الـىت كـان ينبغـى ىف رأيـه أن يـأتى اسـم اإلشـارة                " إن"النطق لكلمة   
بـسكون النـون كمـا جـاءت ىف إحـدى           " إنْ"هل هـى    : بعدها منصوبا 

بتـشديد النـون كمـا جـاءت ىف قـراءة           " إنّ"القراءات؟ أم هـل هـى       
أخرى؟ ألا إن كانت بتسكني النـون فـال مـشكلة علـى اإلطـالق، ألن              

   ـ     هذه هى ما تسم ، أى الـىت  "إن املخفَّفـة مـن الثقيلـة   "ى ىف النحـو بــ
أصبحت نوا مسكَّنة بعد أن كانـت مـشددة، وهـى ىف هـذه احلالـة ال                 

. تنصب امسها بالضرورة، أى أنه ال شـىء يـستحق أن نقـف عنـده فيهـا                
: لكنها إذا كانت مشددة النون كان األمـر حيتـاج لـشىء مـن التوضـيح             

قرآن أكرب مـن أن حيتـاج مـىن أو مـن غـريى              التوضيح ال الدفاع، إذ ال    
إىل أى دفاع، فهو الذى يفـرض القاعـدة، وليـست القاعـدة هـى الـىت                
تفْرض عليه، ال رد أنه من عند اهللا، فقـد سـبق أن قلنـا إنـه حـىت لـو                 
كان من عند الرسول فإنه حينئذ يكون هـو األسـاس الـذى يقـاس عليـه            

  . ال العكس
التوضـيح ملـن لـيس ىف       : لى سـبيل التوضـيح    أما الكلمة الىت نقوهلا ع    

قلوم مرض، بل ملن يبتغون وجه احلـق، فهـى أن مـن العـرب القـدماء                 
رفعـا ونـصبا وخفـضا      : من كانوا يعرِبون املثىن باأللف ىف كـل األحـوال         
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". ضربىن الزيدان، ورأيـت الزيـدان، ومـشيت مـع الزيـدان           : "فيقولون
  :ومنه قو ل الشاعر

          زا بني أُذْنتد منه إىل هاىب التراب عقيمِـواه طعنةً  دعت  
  :ومنه أيضا البيت التاىل". بني أذنيه"بدال من 

  ا ظَبياناــ أعرف منها اجليد والعينانا  ومنخران أَشبه         
ـ           ". منخرين"و" العينني"بدال من    " إنّ"وقـد يكـون ىف اآليـة قَطْـع  لــ
وخربها فبقيا مرفوعني، أو كأن ضـمري شـأن قـد توسـط بينـها              عن امسها   

" هـذان "ومـع ذلـك فقـد وردت        . وبينهما تقديرا فمنعهما من التأثر ـا      
: أقـول . ىف قراءة ثالثة منـصوبةً باليـاء جريـا علـى اإلعـراب املـشهور            

إعـراب  ) كما هـو واضـح مـن كالمـى        (ال الصحيح، فكالمها    " املشهور"
 القـراءة األخـرية باليـاء يـدلّ علـى أن املـسألة       وجميئها ىف هـذه   . سليم

وكلـها  . بـل مـسألة تنـوع ىف القـراءات        ،  ليست أبدا خطأ ىف اإلعراب    
صحيحة، ال ألننا نراها كذلك، بـل ألـا هـى بطبيعتـها كـذلك رغـم                 
أنوف املبشرين اجلهالء، وإال فهل يتـأثر قـانون اجلاذبيـة مـثال مبـا قـد                 

توقف عملـه بنـاء علـى هـذا؟ كـال، بـل             يتقوله عليه بعض اجلاهلني في    
  !يبقى هذا القانون كما هو مهما كان موقف اجلهلة منه أو رأيهم فيه

كذلك يعيب صاحبنا القـرآن زاعمـا أن هنـاك كـثريا مـن التكـرار                
، الـذى   "فبـأى آالء ربكمـا تكـذِّبان؟      : "اململّ ىف مثل قوله جلّ من قائـل       

رغـم أن آيـات الـسورة     إحـدى وثالثـني مـرة       " الرمحن"تكرر ىف سورة    
كلها، كما يقـول، ال تتجـاوز مثـاىن وسـبعني آيـة، وكـذلك قـصص                 

والعجيـب أن يقـول مبـشرنا       . األنبياء الىت تكرر كل منها ىف عـدة سـور         
ذلك، وهو الذى يقوم دينه على عـدة أناجيـل يتنـاول كـل منـها حيـاة             
 املسيح عليه السالم وتالميـذه وجهـاده ىف تبليـغ دعوتـه إىل قومـه، مـع       

كمـا أن العهـد القـدمي كـثريا     !  شىء من التلوين يني كل إجنيـل وآخـر      
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ما يورد القصة الواحدة أو املوضوع الواحـد عـدة مـرات ىف أكثـر مـن                 
ترى كم من املـرات دمـدم اهللا أو دمـدم هـذا الـنىب أو ذاك                 . موضع منه 

باللعنات على رؤوس بىن إسـرائيل بـنفس الكلمـات تقريبـا أو بكلمـات           
من املرات حتدث العهد القـدمي عـن أسـباط بـىن إسـرائيل              مشاة؟ وكم   

بأمســاء رؤســائهم وأعــدادهم ومــساكنهم والطــرق الــىت ســلكوها ىف 
إخل؟ فامللل الـذى يـصيب قـارئ اجلـزء األخـري مـن سـفر                ...تنقالم

األيـام  "وأوائـل  " التثنيـة "و" العـدد "و" األخبـار "وكل أسـفار   " اخلروج"
 حـد الغثيــان والـدوار وانبــهار   إنــه يـصل إىل . أمـر ال يطـاق  " األول
فمن سالسل نسبٍ وأمسـاء أشـخاصٍ ومواقـع تتتـابع وتتـداخل             : العينني

ويأخذ بعضها برقاب بعض مع الـنص فيهـا علـى تفـصيالت تفـصيالت               
إخل ...التفصيالت، إىل حـوادثَ يتكـرر ذكرهـا، وعهـود يعـاد صـوغها          

يظـل  " األمثـال "و" املـزامري "وىف  . حىت تتركـك القـراءة جثـة هامـدة        
اإلنسان يطالع نفـس األفكـار واملـشاعر مـصوغةً بـنفس العبـارات أو               
بعبارات مقاربة على مدى مائة وسـتني صـفحة مـن الـصفحات املزدمحـة               

مث هنـاك األسـفار اخلاصـة بأنبيـاء بـىن إسـرائيل        . حىت ليختنق اختناقـا   
هلـم  الىت تكتظ بتقريع هؤالء األنبياء لقـومهم الـصالب الرقبـة وشـتمهم            

ولعنهم إياهم ومشاتتهم م وتنبئهم مبا ينتظـرهم مـن مـستقبل أسـود ممـا                
  .يستغرق مئات الصفحات

 أما بالنسبة للعبارات واجلمل الىت تتكـرر بنـصها، فهـل نـِسى املبـشر               
، الـىت تكـررت سـتا وعـشرين مـرة ىف            "فإن إىل األبد رمحته   "مثال عبارة   

ر اخلـامس والـثالثني بعـد املائـة،     ست وعشرين مجلة هى جممـوع املزمـو   
كما تكررت قبل ذلك ىف املزمـور الـسابع عـشر بعـد املائـة ىف اآليـات           

، الـىت تكـررت     "سـاله "ومثلـها كلمـة     . الثالث األوىل واآلية األخـرية    
سـبحوا اهللا   : "ولنأخـذ أيـضا   . كثريا ىف عدد من املزامري تكـرارا متقاربـا        



189 

سـبحوه  . وه ألجـل جربوتـه    سـبح . سـبحوه ىف جلَـد عزتـه      . ىف قدسه 
ــرة عظمتــه ســبحوه بالــدف . ســبحوه بــصوت البــوق. حبــسب كث

ــرقص ــار. وال ــار واملزم ــسماع. ســبحوه باألوت ــصنوف ال . ســبحوه ب
، وهـى كـل املزمـور    "كل نـسمة تـسبح الـرب   . سبحوه بصنوج اهلتاف  

تظـل  " اجلامعـة "وىف الفصلني األول والثـاىن مـن سـفر          . املائة واخلمسني 
حـىت  " اجلميـع باطـل وكآبـة الـروح      " آذاننا ىف إحلاح مزعج أن       تتردد ىف 

للـشىء  "أما ىف بداية الفـصل الثالـث قتـأتى عبـارة            . نصاب فعال بالكآبة  
لكـل غـرض حتـت      : "ثالثـني مـرة علـى النحـو التـاىل         " الفالىن وقت 
للغـرس وقـت، ولقلـع    . للوالدة وقـت، وللمـوت وقـت    : السماء وقت 

... قـت، ولإلمـساك عـن املعانقـة وقـت         لالعتنـاق و  ... املغروس وقت 
. وهكـذا إىل آخـر املـرات الـثالثني        ..." للتمرين وقت، وللخياطة وقـت    

تتكـرر عـشر مـرات تقريبـا        " يـشوع "وىف الفصل األربعني مـن سـفر        
األمر الفالىن واألمر الفـالىن شـأما كـذا وكـذا، ولكـن األمـر               "عبارةُ  

عـشرين مـن إجنيـل مـىت        وىف اإلصـحاح الثالـث وال     ". العالىن فوقهمـا  
تقابلنا العبارة التالية سـبع مـرات منـسوبة للـسيد املـسيح ىف صـفحة                

، "ويـل لكـم أيهـا الكتبـة والفريـسيون املـراؤون           : "واحدة ليس غـري   
أيهـا اجلهـال    "، أو   "أيهـا العميـان   "ومثلها ىف نفـس اإلصـحاح عبـارة         

 وعلــى مــدى اإلصــحاحني. موجهــة إىل طائفــة الفريــسيني" والعميــان
تقابلنا بعـد كـل عـدة آيـات مجلـة           " رؤيا يوحنا "الثاىن والثالث مجيعا من     

وهـذه جمـرد أمثلـة      "... من له أذن فليسمع ما يقوله الـروح للكنـائس         "
إن التكـرار، كمــا هـو معــروف، أداة مـن أدوات البالغــة،    ! معـدودة 

وال ينبغـى أن يغيـب عـن بالنـا أن القـرآن            . وخباصة ىف اخلُطَب وما أشبه    
ان يتم تبليغه شـفويا أوال بـأول ردا علـى مواقـف كانـت تتكـرر                إمنا ك 

بــنفس األحــداث والكلمــات تقريبــا ىف املرحلــة املكيــة الــىت ميكــن 
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تلخيـصها ىف تكــذيب الكفـار للرســول ىف كــل مكـان يــذهب إليــه    
وحتذيرهم الناس منه وصـفريهم واسـتهجام ملـا يقـول واـامهم إيـاه               

ينقـل مـا يتلـوه علـيهم مـن كتـب            بأنه كذاب وساحر وجمنون وبأنـه       
ومن مث ميكننا أن نتصور اجلـو الـذى كانـت تـرتل فيـه آيـات                 . األولني

القرآن على الرسـول عليـه الـسالم والـدواعى الـىت كانـت تـستلزم                
تكرار بعض العبارات والتقريعات، والـىت هـى مـع ذلـك أخـف كـثريا             

  . من نظرياا ىف الكتاب املقدس
ـ مـن اآليـات مـا أَ      "يوطى أن   ومما أورده الكاتـب عـن الـس        لَكَشت 

 -13" (القيامـة " مـن ذلـك قولـه تعـاىل يف سـورة             .مناسبتها ملا قبلـها   
19:( " ال تحرك    بـه لـسان  ك لتـ ع فـإن وجـه مناسـبتها ألول       ،"ل بـه  ج 

  ِسالسورة وآخرها عر فـإن الـسورة كلـها يف أحـوال القيامـة          ،ا جد  ."...
ـ       ن فهمـه ىف ضـوء مـا حيـدث أحيانـا          واألمر أبسط من هذا كثريا، وميك

من بعض احملاضرين أو اخلطباء حني يقطعون مـا هـم فيـه فجـأة ليعلّقـوا                 
على شىء وقع أثناء الكـالم أو يوجهـوا احلـديث ألحـد املـستمعني، مث                

وميكـن تـشبيهه    .  مرة أخرى ملا كانوا فيه، وكـأن شـيئا مل يكـن            نيعودو
ذ تفـاجئ احلُمـم حيوانـا أو        أيضا باألحفورة الناجتة عـن بركـان مـثال، إ         

شخصا فتجمده إىل األبد على وضـعه الـذى كـان عليـه عنـد انفجـار                 
الربكان وانصباب احلُمم حبيث يبـدو شـيئا خـارج الـسياق مبعـىن مـن                

  . املعاىن وداخله مبعىن آخر
ويتبقى ما قاله الرجل عـن رسـم القـرآن األول الـذى مل يكـن فيـه                  

كيــف أن اهللا مل ينــزِل القــرآن منقوطــا نقْــط وال تــشكيل، إذ تــساءل 
مشكَّال كى مينع اخلطـأ ىف نطقـه؟ وهـو سـؤال غريـب، وإال فعلينـا أن                  

وملاذا مل خيلـق اهللا البـشر مـن أول األمـر جـاهزين لكـل                : نعممه فنقول 
مشكلة تقابلهم فيحلّوا ىف التو واللحظـة بـدال مـن املـرور بكـل هـذه           



191 

 اسـتغرقت اآلالف املؤلفـة مـن الـسنني،          املراحل التارخيية الطويلـة الـىت     
إن مل تكن املاليني، مبا فيها من عنـاء وتعـب وتعـس وشـقاء يعرفـه كـل             
إنسان؟ وملـاذا كانـت األمـراض والـشرور والكـذب والزنـا واخلمـر               

؟ ...والكفر والقتل والقلق وامللـل والغـدر واخليانـة والـضعف والعجـز            
ـ           شر مـن بطـون أمهـام       وملاذا كانت الرسـل واألنبيـاء، ومل يـرتل الب

مهتدين؟ بل ملاذا كان عليهم أن يتعلموا كـل شـىء تعلمـا بـدال مـن أن                  
يخلَقوا كالنحل والنمل واملعـز والفـراش وسـائر احليوانـات واحلـشرات             
والطيور عارفني بفطرم ما ينبغى عمله؟ بـل ملـاذا كـان مـوت وابـتالٌء                

هلـو سـؤال    ومل يكن خلود وسـعادةٌ مـن األصـل؟ إن سـؤال الرجـل               
: مث إننـا سـائلوه    ! ساذج مغرق ىف السذاجة، أو خبيـث عريـق ىف اخلباثـة           

أترى العرب كانوا سيفهمون الرسـم القـرآىن اجلديـد لـو نـزل علـيهم                
جاهزا من السماء خمتصرا الوقـت واجلهـد والتجـارب ومراحـل التعلـيم              
الطويلة الىت مروا ـا؟ هـاتوا شـيئا مثـل هـذا حـدث ىف التـاريخ ومل                   

 البشر إىل بذل اجلهـد وإنفـاق الوقـت وجتـشم التعـب واإلرهـاق        حيوج
ومكابدة الضيق وامللـل واإلحباطـات قبـل أن يـصلوا إىل مبتغـاهم مـن                

  . إتقان العلم اجلديد
ومن جهة أخرى فإن الطريقة الـىت كـان العـرب يكتبـون ـا آنـذاك        

 تعـد   حـىت إذا مل   . كانت تقوم باملهمة املطلوبة ىف تلـك املرحلـة التارخييـة          
تلىب مطالبهم رأيناهم يطوروا لتتـواءم مـع الوضـع اجلديـد شـأن كـل              

يكون ىف حينه كافيـا وفـوق الكـاىف، مث مبـرور األيـام ال               : شىء ىف الدنيا  
وإذا كنا حنن اآلن نـرى أن ذلـك الرسـم ينقـصه الكـثري               . يبقى كذلك 

فإم هم مل يكونـوا يرونـه بـنفس العـني، وإال فكيـف كانـت حيـام                  
ضبطة ىف كتابـة الـديون واملعاهـدات وتـسجيل احلـوادث واألمسـاء              من

ــت   ــام كان واحلقــوق وســائر املعلومــات؟ إن معــىن كالمــك أن حي



192 

متوقفة متاما إىل أن اخترعوا التنقـيط والـضبط باحلركـات واملـد؟ فهـل                
إننـا اآلن مـثال ال نـستطيع أن         ! هذا صحيح؟ ال يقول بـذاك إال جاهـل        

لطـائرات واملكيفـات والثالجـات واملـذياعات     نعيش بدون الـسيارات وا    
إخل، لكـن أجـدادنا مل يكونـوا يـشعرون حباجـة        ...واملرناءات واحلواسيب 

إىل شىء من هذا، ببساطة ألنـه مل يكـن لـشىء مـن هـذا وجـود، وال                   
كانت حيام قد تطورت إىل احلـد الـذى أصـبح اسـتعمال هـذه اآلالت       

  !معه الزما لزوم اهلواء للتنفس
مـاذا لـو أن طالبـا اآلن كتـب          : اخلفيف الظـل يتـساءل    ب  الكاتإن  

ألستاذه حبثا دون نقط أو حركات؟ أويعطيـه األسـتاذ حينئـذ شـيئا غـري                
تــرى لــو أن أحــدنا عــاش اآلن ىف :  أتــساءل بــدورىوأنــاالــصفر؟ 

الكهوف أو على أغصان األشجار، وكـان عليـه أن يأكـل اللحـم نيئًـا                 
 جـسده دون أن يـستره أصـال أو          ويشرب من البِـرك اآلسـنة، ويتـرك       

يستره على أحسن تقدير بـأوراق الـشجر، ويـستخدم رجليـه ىف الـسفر               
والترحل، ويدفع عـن نفـسه أخطـار أعدائـه مـن البـشر واحليوانـات                
بالظِّئْر، ويقضى الليل ىف ظالم دامـس أو ىف ضـوء القمـر علـى األكثـر،                 

ـ              ذياع أو التلفـاز    وال يعرف شيئا امسه املدرسـة أو الرعايـة الـصحية أو امل
أو الصحيفة، أكانت حياته ىف ظـروف العـصر احلـاىل تـنجح وتـستمر؟               

إن حياة الرجـل البـدائى ـذا الوضـع الـذى وصـفناه              ! فهذا مثْل هذا  
كانت ناجحة وموفقة إل حد بعيـد، كمـا أن حياتنـا بأوضـاعها احلاليـة                
ناجحة وموفقة إىل حد بعيـد، لكـن ظـروف الرجـل البـدائى ال تـصلح           

ن بتاتا، مثلما لن تكون ظروف حياتنا احلاليـة صـاحلة بعـد فتـرة مـن                 اآل
واألمور كما نعرف نـسبية، وهـذه هـى احلقيقـة دون حـذلقات              . الزمن

  ! تبشريية مضللة
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مث إن العرب مل يكونوا يكتفـون بتـسجيل القـرآن كتابـة، بـل كـانوا           
ىف أى أنه كان حمفوظـا حفظـا مـضاعفا، كمـا أـم          . حيفظونه ىف الصدور  

كل مرحلة من مراحل تدوينه كـانوا يـستعملون هـاتني الطـريقتني معـا،               
ومن هنا كان ذلك احلفظ املـذهل لكتـاب اهللا الـذى اسـتمرت مجـاهري                
املسلمني حىت من غـري العـرب حتفظـه وتتـربك حبفظـه ىف قلوـا علـى                 
مدى القرون رغم وجود املـصاحف، وهـو مـا مل  ومـا لـن حيـدث ألى                

 فاألمور نسبية، ومـن هنـا كـان يكفـى أن تقـع              وكما قلت . كتاب آخر 
عني الواحد منهم على الرسم الـذى يـراه صـاحبنا ناقـصا معيبـا حـىت                 
ينطلق كالريح املرسلة باخلري، وهو مـا يقـع لنـا اآلن حنـن الـذين حنفـظ            
القرآن أو للذين تعلموا علـى األقـل الرسـم العثمـاىن املتبـع ىف كتابـة                 

ة علـى اإلطـالق ىف قراءتـه دون خطـإ           املصحف، إذ ال جند أيـة مـشكل       
رغم خمالفته ىف بعض األشياء لقواعد اإلمـالء املعمـول ـا حاليـا وخلـوه              

وال يقتـصر هـذا علـى العـرب،     . متاما من عالمات الترقيم الـىت نعرفهـا      
بل يشركهم فيه املسلمون األعاجم حىت لـو مل يعرفـوا مـن العربيـة شـيئا                 

اخـتالف احلكـم الـشرعى أحيانـا بـسبب          أما  . آخر سوى قراءة القرآن   
هذا الرسم فهو مقصود، إذ القرآن قد نـزل علـى مـا يعـرف ىف تارخيـه                  

، وهى طـرق سـبع ألدائـه مـن بـاب التوسـعة              "السبعة األحرف "بــ
على العرب الـذين مل يكونـوا قـد اعتـادوا مجـيعهم بكـل مـستويام                 

تـوزعهم هلجـات    الثقافية على استخدام لغة موحـدة بعـد، بـل كانـت ت            
ختتلف قليال أو كثريا، إىل جانب اللغـة الفـصحى الـىت ال نظـن أن كـل                  
عرىب كان يعرفها بنفس الدقة والتعمق اللـذين كـان يعـرف مـا هلجـة                

وقد كان اخلط العـرىب آنـذاك بقلـة قيـوده ممـا يـسهل تأديـة                 . قبيلته
القرآن ذه األحرف الـسبعة مجيعهـا رغـم مـا يوجهـه الكاتـب هلـذا                 

  .اخلط بسبب ذلك من انتقادات
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   نبوءة دانيال؟ جورج بوشكيف يفسر
الـذى نـتكلم عنـه اآلن هـو أحـد           ) م1859 -1796(جورج بوش   

: وىف روايـة أخـرى    (أجداد الرئيس احلاىلّ للواليـات املتحـدة األمريكيـة          
، وكـان واعظـا قسيـسا، وأسـتاذا للغـة العربيـة             )أحد أقاربه القـدماء   

الشرقية جبامعة نيويـورك، وتـرك وراءه عـددا مـن الدراسـات             واآلداب  
الىت تدور حول أسفار العهد القـدمي، إىل جانـب الكتـاب الـذى وضـعه                

ــوان    ــلني بعن ــاء واملرس ــيد األنبي ــرية س  The Life of"ىف س
Mohammed; Founder of  the Religion of 

Islam, and of the Empire of the Saracens" ،
لذى نتناوله هنـا بالدراسـة، والطبعـة الـىت ىف يـدى هـى               وهو الكتاب ا  

ــة   Harper and Brothers, New"طبعـــ
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York,1844 ."            ألحـداث الـسرية وحيتوى هذا الكتـاب علـى سـرد
النبوية وحتليل لشخصية النىب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن وجهـة نظـر                 
 عدائية ترى فيـه عليـه الـسالم دجـاالً دعيـا وإنـسانا خاطئًـا أثيمـا                 
وهرطيقًا نصرانيا هيأ اهللا له الظهـور وعبـد لـه سـبيل الـدعوة إىل ديـن                  
جديد يضلّ به النصارى الذين احنرفـوا عـن سـواء الـسبيل كـى ينـتقم                 
سبحانه منهم إىل أن يفيئوا لـسابق عهـدهم، وعندئـذ يتفكـك املـسلمون         
من الداخل ويسقطون مـن عليـائهم ويتركـون دينـهم ليلتحقـوا بـدين               

وقـد أحلـق املؤلـف بكتابـه        !  الذى يؤلِّه عيسى عليـه الـسالم       الصليب
عدة فصول عن الكعبة والقـرآن الكـرمي ومبـادئ اإلسـالم، إىل جانـب               
تفسريه لنبوءة دانيال ورؤيا يوحنا اللـتني يـرى فيهمـا إشـارة رمزيـة إىل                
اإلسالم ورسوله وأتباعه باملعىن الـذى سـلفت اإلشـارة إليـه، وكـذلك              

 أَوقَعها وال يزال يوقعهـا ديـن حممـد بالكنيـسة ورجاهلـا       ألوان األذى الىت  
إىل أن يقـدر اهللا هلـا أن تعـود عـن          ...ورعاياها حسب زعمـه الكـاذب     

ضالهلا الـذى ارتكـست فيـه، وسـاعتها يـتم سـقوط املـسلمني مـن                 
الداخل ويهجرون دينهم ويدخلون ديـن الثـالوث، وال يعـود مثـة إسـالم         

وسـوف  . أدى املهمـة الـىت أوجـده اهللا مـن أجلـها           وال حيزنون بعد أن     
يكون كالمى هنا عـن النبـوءة الدانياليـة والرؤيـا اليوحانيـة والطريقـة               

ومعـروف أن كـل شـىء ىف الكتـاب املقـدس            . الىت أوهلما ا الكاتـب    
بدءا من شخـصية كاتـب الـسفْر، ومـرورا بالتـاريخ          : حييط به شك كبري   

ووثاقته، واللغـة الـىت أُلِّـف ـا، باإلضـافة           الذى كُتب فيه، وصحة نصه      
ولـسنا  . إخل...إىل حتديد املعاىن الىت يتضمنها ىف غـري قليـل مـن األحيـان             

حنن وحدنا الذين نقول هذا، بل يقولـه علمـاؤهم وبـاحثوهم وكـثري مـن        
ولن نذهب بعيدا ىف التـدليل علـى كالمنـا هـذا، فالنـاظر              . رجال دينهم 

تفْتـتح ـا أسـفار الكتـاب املقـدس ىف الترمجـة             مثال ىف التمهيدات الىت     
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الكاثوليكية، وكـذلك التعليقـات املثبتـة ىف آخـر كـل مـن العهـدين                
ورغـم ذلـك، ورغـم مـا تتـصف          . القدمي واجلديد، جيد مصداق ما نقول     

به نبوءات الكتـاب املقـدس عمومـا، وهاتـان النبوءتـان علـى وجـه                
ضة جتعلـهما تقـبالن أى      اخلصوص، من غموضٍ مرهـقٍ وعموميـة فـضفا        

تفــسري مييــل إليــه هــوى املفــسر، فــإن الكاتــب يتنــاول النبــوءتني 
املذكورتني جبد دونه كل جِد بغض النظر عمـا تتـسم بـه الطريقـة الـىت                 
               ـةعامي ونزعـة وتنـاقضٍ مـضحك وطفوليـة يتبعها ىف التأويل من سذاجة

عـن عـدم جريـه ىف هـذا         خرافية تدابِر العلم ومنطـق العقـل، فـضالً          
التأويل على وترية واحدة، إذ تـارةً مـا يأخـذ الكـالم ىف الـنص علـى                  

         .  ينظر إليه على أنه جمازاحلقيقة، وتارةً
وسوف أبـدأ بنبـوءة دانيـال، وهـى النبـوءة الـىت يـشتمل عليهـا                 

ولكـن قبـل ذلـك يستحـسن       . اإلصحاح الثامن من السفر املسمى بامسـه      
أخرى لذلك الرجـل تعطينـا فكـرة عـن طبيعـة الـسفْر             أن أسوق نبوءة    

وما يسوده من غمـوض وعثْكَلـة وصـعوبة فادحـة ينـوء ىف مواجهتـها                
فـي  : "وهى تغطِّى الفصل السابع من ذلـك الـسفْر، وهـذا نـصها            . العقل

ـ           سـه  لُ حلْمـاً ورؤى رأْ    االسنة اُألولَى لبيلْـشاصر ملـك بابِـلَ رأَى دانِي
 هاشرلَى فأْسِ الْكَـالَمِ         . عبِـر ـربأَخو لْـمالْح بكَت ذئينـ   . ح : لُاقَـالَ دانِي

  ى فأَر تا ىكُنيؤر الً  ىلَـى            ، لَـيع ـتمجاِء همـاحِ الـسعِ رِيبإِذَا بِـأَرو 
 هـذَا مخـالف     ، عظيمـة  نـات اوصعد من الْبحرِ أَربعـةُ حيو     . الْبحرِ الْكَبِريِ 

رٍ       . ذَاكـسـا ناحنج لَـهو دلُ كَاَألساَألو .        ـفتتـى انتح ظُـرأَن ـتكُنو
ـ               طأُعو انـسنِ كَإِنلَـيلَـى رِجع ـفأُوقـنِ األرض وع بصتانو اهاحنجى 

 انسإِن قَلْب .  ـبِيهش ثَان رآخ انويإِذَا بِحـبٍ     ونلَـى جع فَعتفَـار ببِــالد 
        انِهـنأَس نـيلُعٍ بثَالَثُ أَض هي فَمفو داحو،    ـ     :  فَقَـالُوا لَـه مكُـلْ لَح اقُـم 

اكَثى   . ريأَر تذَا كُنه دعبو،              ـرِهلَـى ظَهع لَـهـرِ ومثْـلِ النم رإِذَا بِـآخو 
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ـ       و. أَربعةُ أَجنِحة طَائرٍ   طأُعوسٍ وؤـةُ رعبأَر انـويلْحكَانَ لـلْطَ  ىناا س .  ـدعب
   ى فأَر تذَا كُنقَـوِ       ىهـلٍ وائابِـعٍ هر انـويإِذَا بِحلِ وى اللَّيؤر ى  يدـدشو 

ةٌ  ،اجِدكَـبِري يددح نانٌ منأَس لَهو  .   ـاقالْب اسدو قـحسأَكَـلَ ولَىبِرِج  ـهي. 
كُنـت  . ولَـه عـشرةُ قُـرون     . نات الَّـذين قَبلَـه    اا لكُلِّ الْحيو  وكَانَ مخالفً 

 وإِذَا بِقَرن آخر صغريٍ طَلَـع بينهـا وقُلعـت ثَالَثَـةٌ مـن               ِ،متأَمالً بِـالْقُرون 
   هامقُد ناُألولَى م ونالْقُر،  ونيإِذَا بِعو            نـذَا الْقَـرـي هف انـساِإلن ـونيكَع 

  مظَائكَلِّمٍ بِعتفَمٍ مو .             ميالْقَـد لَـسجو وشـرع تـعضو ـهى أَنأَر ـتكُن
ـ        ِ،لباسه أَبيض كَـالثَّلْج   . اَأليامِ قالن وفكَالـص ـهأْسر رـعشو ى،   ـهشرعو 

أُلُـوف  . ر نارٍ جـرى وخـرج مـن قُدامـه    ْ َ .ة نار متقد   وبكَراته ٍ،لَهِيب نار 
 همدخت أُلُوف،      ـهامقُد قُـوفو اتوبر اتوبرو  .      ـتحفُتو ينالـد لَـسفَج

فَارـ           . اَألس الَّت ـةيمظالْع ـاتمالْكَل تـوـلِ صأَج ـنم ذئينح ظُرأَن تىكُن 
كُنت أَرى إِلَى أَنْ قُتـلَ الْحيـوانُ وهلَـك جِـسمه ودفـع      . تكَلَّم بِها الْقَرنُ 

 ولَكـن أُعطُـوا     ،ات فَنـزِع عـنهم سـلْطَانهم      ان الْحيو ىأَما باق . لوقيد النارِ 
      قْـتوو ـانمإِلَى ز اةيـ     .طُولَ ح ى فأَر ـتى كُن ؤـل   رى اللَّي،    ـعإِذَا مو 

                 ـوهبـامِ فَقَرميِ اَأليـاَء إِلَـى الْقَـدجـى وأَت انسنِ إِنثْلُ اباِء ممبِ السحس
هامقُد . طفَـأُعـلْطَ  ىا سن  ـدجمـ  اا و لَكُوتموبِ       وعكُـلُّ الـش لَـه ـدبعتتا ل

 ةاَأللِْسنمِ واُألمو . س هلْطَانس دلْطَانٌ أَبولَ      ىـزي ـا لَـنـا الَ      ، مم ـهلَكُوتمو 
قَرِضنانِي   .يا أنا دـ    ا أَم وحر ـتزِنىلَ فَح      مجِـس ـطسـي وـ  ى ف  ى وأَفْزعتنِ

 أْسى رؤـي       . ىريقَـةَ فقالْح ـهنم ـتطَلَبو قُـوفالْو نم داحإِلَى و تبرفَاقْت
نـات الْعظيمـةُ    اهـؤالَِء الْحيو  . : تفْـِسري اُألمـورِ    ىن وعرفَ برىن فَأَخ ،كُلِّ هذَا 

ىالَّت ه ـ   ى ةٌ هعبأَر لَـى األرض         ىـونَ عقُومي لُـوكـةُ معبو    .  أَريـسدـا قأَم
لالْعإِ            ىو ـدلَكَـةَ إِلَـى اَألبمكُـونَ الْملتميلَكَـةَ ومذُونَ الْمأْخفَي     ـدلَـى أَب

يني كَـانَ               . اآلبِدابِـعِ الَّـذالر انـويالْح ـةجِه ـنيقَةَ مقالْح تمر ذئينح
 ، وأَظْفَـاره مـن نحـاسٍ   ٍ، وأَسـنانه مـن حديـد   جِدا،ا لكُلِّها وهائالً   مخالفً
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     ـاقالْب اسدو قحسأَكَلَ و قَدوى  ـهلَيـي         . بِرِجالَّت ةرـشالْع ونـنِ الْقُـرعو
هأْسبِر،   رِ الَّذنِ اآلخعثَالَثَـةٌ      ى و ـهامقُد قَطَتفَس طَلَع  .      نُ لَـهـذَا الْقَـرهو

   مظَائبِع كَلِّمتم فَمونٌ ويع،        ـهفَقَائر ـنم ـدأَش هظَـرنمو  .   ظُـرأَن ـتكُنو، 
  ذَا الْقَرإِذَا هو     مهلَـبفَغ يـِسنيدالْق ارِبحـامِ        . نُ ياَألي ميـاَء الْقَـدـى جتح

ـ  طأُعويــِسىدقل ينــىِ الــدلالْع  ،ونَ ىيــسدالْق لَــكتفَام قْــتلَــغَ الْوبو
لَـى  أَمـا الْحيـوانُ الرابِـع فَتكُـونُ مملَكَـةٌ رابِعـةٌ ع           :  فَقَـالَ  . الْمملَكَةَ

 ــلُ األرض ــك فَتأْكُ المرِ الْمائــس ــةٌ ل ــها األرض مخالفَ وسدتــا و كُلَّه 
ـ          . وتسحقُها ه لَكَـةمالْم هـذه ـنةُ مرـشونُ الْعالْقُروى     لُـوكةُ مرـشع 
الَثَـةَ   وهـو مخـالف اَألولـني ويـذلُّ ثَ       ، ويقُـوم بعـدهم آخـر      ،يقُومونَ
لُوكم .   لالْع دبِكَالَمٍ ض كَلَّمتيوى لبييـس  ى ودـ  ى ق لالْع ى       ـريغي ـهأَن ظُـنيو 

. ويسلَّمونَ ليـده إِلَـى زمـان وأَزمنـة ونِـصف زمـان            ،  اَألوقَات والسنةَ 
ـ فَيجلس الدين وينزِعـونَ عنـه سـلْ        فْنيل هطَانـى   وهتنوا إِلَـى الْمبِيـديا و .

والْمملَكَةُ والـسلْطَانُ وعظَمـةُ الْمملَكَـة تحـت كُـلِّ الـسماِء تعطَـى               
 وجميـع الـسالَطنيِ إِيـاه       ىملَكُوته ملَكُـوت أَبـد    . ى الْعل ىلشعبِ قديس 
 يعطيونَ ودبعـرِ       . ونَيـةُ اَألمايـا نِهنـ    . إِلَـى ه  ىلَ فَأَفْكَـارِ اأَمـا أنـا دانِي

  ."ى وحفظْت اَألمر في قَلْبِى، هيئَتى وتغيرت علَ،ا كَثريىأَفْزعتنِ
وهى، كمـا يـرى القـارئ، كـثرية التفاصـيل        . هذه نبوءة دانيال األوىل   

 حبيـث ميكـن أن يفـسرها كـل          متداخلة األحداث غري واضـحة املعـامل      
لباسـه  فمثال من هو القـدمي األيـام ذلـك الـذى            : إنسان حسبما حيلو له   

ـ        ،أَبيض كَالثَّلْجِ  قالن وفكَالـص ـهأْسر رـعشو ،ـار      ىن لَهِيـب ـهشرعو ،ٍ 
تخدمـه أُلُـوف    و ،نهر نـارٍ مـن قُدامـه       جرى وخرج و ،وبكَراته نار متقدةٌ  

أُلُوف،     ـهامقُد قُوفو اتوبر اتوبر؟ ومـاذا كـان يفعـل هنـاك؟ ومـا            و
تلك احليوانات األربعة؟ ومـا معـىن ختالُفهـا مـا بـني أسـد ودب ومنـر                  
ورابع مل حتدد هويته بني أصناف احليوانـات؟ مث مـن هـم امللـوك الـذين                 



199 

قديـسو العلـى؟ وكيـف يغلبـهم       ترمز إليهم القرون العشرة؟ ومـن هـم         
يأْخـذُونَ الْمملَكَـةَ ويمتلكُـونَ      َ" القرن الصغري رغم ما قيـل مـن أـم         

     يناآلبِـد دإِلَى أَبو دلَكَةَ إِلَى اَألبم؟ وأيـن ومـىت وكيـف متـت هـذه      "الْم
مث كيف لنا أن نصدق ما قيـل مـرة أخـرى عـن ملكـوت                الغلبة يا ترى؟  

ـ قدّيـِسى العلـى وكيـف أنـه سـيكون           الشعب التابع ل   لَكُوتام  يـدا، أَب 
 مـا دام احلـرب الـذى كُنِبـت بـه            وجميع السالَطنيِ إِياه يعبدونَ ويطيعونَ    

النبوءة السابقة الكاذبة عـن قديـِسى العلـى أنفـسهم ودوام مملكتـهم إىل             
 لـسائرِ    مخالفَـةً  لَكَـةً مماألبد مل جيف بعـد؟وهل عـرف التـاريخ يومـا            

 َ كالمـا    أكلت  الْموداسـتها وسـحقتها؟ فمـا هـذه اململكـة          األرض كُلَّه
يا ترى؟ ليخبِرنا املؤرخون واجلغرافيـون مبـا عنـدهم مـن علـم ىف هـذا                 

! السبيل، ولن يفعلوا، ألن مثل هـذه اململكـة مل يكـن هلـا يومـا وجـود                 
 بتفاصـيلها الكـثرية املتداخلـة       وعلى أية حـال فهـذه الرؤيـا الغامـضة         

تقبل، كما سبق القـول، أى تفـسري يعـن ألى إنـسان، فهـى كـسمادير            
السكارى الىت تتراءى هلم ىف خمـارهم دون أن يكـون هلـا معـىن، ومـن                 

        ـدوينبغـى أن نكـون علـى ذكْـر         ! مث ال ميكن لعاقل أن يأخذها مأخذ اجل
 ورد ىف التمهيـد  من أن كاتـب هـذا الكـالم شـخص جمهـول حـسبما            

الذى كتبه للسفر املـذكور مترمجـو النـسخة الكاثوليكيـة مـن الكتـاب               
!) ويـا للعجـب العاجـب   (املقدس، وإن كان هـؤالء املترمجـون أنفـسهم     

ـ    ـ   " املؤلـف املُلْهـم   "قد وصفوه بـ مـرة  " املؤلـف املقـدس   "مـرة، وبـ
ترى كيف تواتى بعـض النـاس نفوسـهم علـى الثقـة بـشخص               . أخرى
ل والنظر إىل هذا اهلراء الذى يقوله علـى أنـه وحـى مقـدس وتنبـؤ                 جمهو

ملـاذا يقـول    : صادق بالغيب؟ وىف ايـة الكـالم يثـور الـسؤال التـاىل            
ـ قـد    هأَفْكَـار دانيال إن    تعهأَفْز  ريلَ    كَـثع تـريغتـ  يـه ا و ه مـا دام     هيئَت

ـ              ليـِسى العد؟السلطان قد رجع كرة أخرى وإىل األبـد لـشعبِ قتـرى   ى



200 

هل ىف شىء من هذا ما يفْزِع القلب ويغيـر اهليئـة؟ أتـراه كـان يـؤثر أن                   
تنهزم شعوب قديِسى العلى؟ فهـذه هـى النبـوءة الـىت حيـاول القـوم أن           

تـرى أمـن املمكـن      . يومهونا بأا تفسر تاريخ البـشرية إىل يـوم القيامـة          
 ,Daniel"أن نصدق بوجـود مثـل هـذه النبـوءة؟ إن كاتـب مـادة       

Book of " ىف"JewishEncyclopedia.com " يـــرى مـــن
احملتمل جدا أن يكون كاتب الـسفر قـد اسـتقى هـذه الرؤيـا مـن رؤى         
األنبياء السابقني، الذين يؤكد أنه مل يكـن نبيـا مثلـهم بـل جمـرد تلميـذ                
من تالميذهم لـيس إال، مث جعلـها إطـارا ملـا كـان يعرفـه قـبال مـن                    

  . حوادث تارخيية وقعت بالفعل
هـى  (واآلن مع النبوءة الىت أوردها املؤلـف ىف كتابـه واعتمـد عليهـا               

ىف االدعاء بأن الكتاب املقـدس قـد تنبـأ مبجـىء حممـد              ") رؤيا يوحنا "و
عليــه الــصالة والــسالم، ولكــن مبعــىن غــري املعــىن الــذى يقــصده 

فاملـسلمون يقولـون، حـسبما جـاء ىف القـرآن الكـرمي، إن              : املسلمون
تنبأ بنبـوة الرسـول الكـرمي، أمـا بـوش فيـزعم أن               الكتاب املقدس قد    

النبوءة الىت وردت ىف ذلك الكتاب إمنـا تنبـأت مبجـىء حممـد الكـاذب                
املدعى الـذى يـسخره الـشيطان ىف أغراضـه الـشريرة ويـضلّ اهللا بـه                 
النصارى ويعاقبهم على يديه جزاًء علـى ضـالهلم واحنـرافهم عـن دينـهم            

د املؤلـف هـذه الرؤيـا كـى يـوهم قـراءه             لقـد أور  . الذى ارتضاه هلم  
السذّج أن رسول اهللا، صلى اهللا عليـه وسـلم ولعـن مـن يفتـرى عليـه                  
الكذب وحياول التطاول عليـه واإلسـاءة إليـه كفـرا وتانـا وإجرامـا،               
ليس هو الرمحة املهداة للبشرية مجعاء، بـل النقمـة الـىت قـدرها اهللا ليبلـو                 

 بعد أن تـؤدى دورهـا هـذا املـؤذى وتغيـب         ا النصرانية مث يقضى عليها    
 الـسنة الثالثـة مـن       ىف: "وهذا نـص الرؤيـا املـذكورة      . بعدها إىل األبد  

  ظهـرت ىل   دانيـال رؤيـا بعـد الـىت        أنـا  ىلملك بيلشاصر امللك ظهرت     
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 وأنـا يف شوشـن القـصر        ىرؤيـا ىف   وكـان    ، الرؤيا فرأيت ىف  . االبتداء ىف
فرفعـت   . ىؤيـا وأنـا عنـد ـر أوال        ورأيت يف الر   . والية عيالم  الذي ىف 

 والقرنـان   ، ولـه قرنـان    ، عنـد النـهر     واقـف  ذا بكبشٍ إ و ، ورأيت ىنعي
رأيـت   .خـريا أ علـى طـالع   واأل،علـى مـن اآلخـر   أ والواحـد    ،عاليان

 وال منقـذ    ،الكبش ينطح غربا ومشاال وجنوبا فلـم يقـف حيـوان قدامـه            
ـ  وفعل كمرضاته وع   ،من يده   مـن   ذا بتـيسٍ  إوبينمـا كنـت متـأمال       . مظُ

 وللتـيس  ،املعز جاء من املغرب علـى وجـه كـل األرض ومل ميـس األرض            
يتـه  أ القـرنني الـذي ر     وجـاء إىل الكـبش صـاحب      .  بني عينيه  ر معتب قرنٌ

ورأيتـه قـد وصـل إىل جانـب         . ليه بشدة قوتـه   إواقفا عند النهر وركض     
 فلـم تكـن     ، فاستشاط عليـه وضـرب الكـبش وكـسر قرنيـه           ،الكبش

 ومل  ، وطرحـه علـى األرض وداسـه       ،مامـه أة علـى الوقـوف      للكبش قو 
 وملـا اعتـز انكـسر       .م تيس املعـز جـدا     فتعظَّ. يكن للكبش منقذ من يده    

ربعة قـرون معتـربة حنـو ريـاح الـسماء           أالقرن العظيم وطلع عوضا عنه      
ـ ومن واحد منها خرج قـرن صـغري وع        . ربعاأل  جـدا حنـو اجلنـوب       مظُ

ـ وحنو الشرق وحنو فخـر األ      ـ . ىراض وات ا حـىت إىل جنـد الـسم       موتعظَّ
وحــىت إىل . وطــرح بعــضا مــن اجلنــد والنجــوم إىل األرض وداســهم

ـ      تأُبطلَ وبه   ،مرئيس اجلند تعظّ   احملرقـة الدائمـة وه م مـسكن مقدسـه    د .
وجع ل جنفطـرح احلـق علـى األرض        ،على احملرقـة الدائمـة باملعـصية       د 

قـال قـدوس واحـد       ف ،وسـا واحـدا يـتكلم     دفـسمعت قُ   .وفعل وجنح 
 إىل مـىت الرؤيـا مـن جهـة احملرقـة الدائمـة ومعـصية                :لفالن املـتكلم  

     اخلراب لبذل القدس واجلنـد مـ د ائـة لفـني وثالمث  أ إىل   :ىلفقـال   . ؟نيوس 
وكـان ملـا رأيـت أنـا دانيـال الرؤيـا             . فيتـربأ القـدس    ،صباح ومساء 

نـسان  إومسعـت صـوت     . ىتنـسان واقـف قبـال     إذا بشبه   إوطلبت املعىن   
ـ  فَ ، يا جربائيـل   : فنادى وقال  ىني أوال ب فجـاء  .  الرؤيـا  م هـذا الرجـلَ    هِّ
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ـ   وملا جـاء خفـت     .إىل حيث وقفت   وخ ررـ    ت  :فقـال ىل  ى،   علـى وجه
ـ      إو. ن الرؤيا لوقت املنتـهى    أافهم يا ابن آدم       كنـت   ىذ كـان يـتكلم مع

وقـال . ى علـى مقـام    وقفـىن أ و ىن فلمـس  ، إىل األرض  ىخا على وجه  مسب: 
مـا  أ.  االنتـهاء  ن مليعـاد  أل  آخـر الـسخط    ىفمـا يكـون     عرفك  أنذا  أه

والتـيس  .  وفـارس  ى رأيتـه ذا القـرنني فهـو ملـوك مـاد           ىالكبش الذ 
. ولأل والقرن العظيم الـذي بـني عينيـه هـو امللـك ا             ، ملك اليونان  العاىف

ـ ربـع ممالـك مـن األ   أربعة عوضـا عنـه فـستقوم     أذا انكسر وقام    إو ةم، 
ـ       آخر مم  ىف  و.  قوته ىفولكن ليس      يقـوم ملـك    ىلكتهم عنـد متـام املعاص

ـ عوت.  الوجه وفاهم احليـل  ىفجا يهلـك   . ولكـن لـيس بقوتـه   ،تـه م قوظُ
وحبذاقتـه   .عجبا ويـنجح ويفعـل ويبيـد العظمـاء وشـعب القديـسني            

ـ ه االطمئنـان ي    وىف ، يده ويـتعظم بقلبـه     يضا املكر ىف  أينجح   ك كـثريين   ل
فرؤيـا املـساء والـصباح    .  ينكـسر  وبـال يـد  ،ويقوم على رئيس الرؤساء   

وأنـا  . يـام كـثرية  أـا إىل   نت فـاكتم الرؤيـا أل     أما  ، أ  حق ى قيلت ه  الىت
ــ  دانيـال ضفْعتون لْــحيامــاأ ت،مث قمــت عمــال امللــكأ  وباشــرت، 

را من الرؤياوكنتفاهم وال، متحي ."  
 نالحـظ أن مـا رأينـاه هنـاك ىف الرؤيـا             الكـالم وبعد أن قرأنا هـذا      

فـالغموض  : سه ىف روحه وىف خطوطه العامـة مـا نـراه هنـا            السابقة هو نف  
ــداث   ــة األح ــات، وكثاف ــى العمومي ــات ه ــوض، والعمومي ــو الغم ه
والرموز هى هى، فضال عـن أن ىف هـذه النبـوءة مـا ال ميكـن تـصوره،                 
وإال فكيف يستطيع عقل عاقل أن يقتنـع مبـا جـاء فيهـا مـن أن القـرن                  

ت وطـرح بعـضا مـن اجلنـد         واا جنـد الـسم    إىلم حىت   تعظَّ"الصغري قد   
ــإىلوحــىت .  األرض وداســهمإىلوالنجــوم  ــيس اجلنــد تعظَّ ــه  رئ م وب

ـ وج. م مسكن مقدسـه   دت احملرقة الدائمة وه   لَطبأُ ل جنـد علـى احملرقـة       ع
؟ إن جنـد    "الدائمة باملعـصية فطـرح احلـق علـى األرض وفعـل وجنـح             
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نجوم، هـم   السماء، حسبما يتبادر إىل الذهن، وخباصـة مـع اقتـرام بـال            
املالئكة ال شعب اهللا املختار كما يقـول بـاطالً التعليـق املوجـود ىف آخـر          
العهد القدمي، ذلك الشعب الذى تدمدم أسـفار األنبيـاء، مبـا فيهـا سـفْر                
دانيال، باللعنات والتهديدات اإلهليـة املنـصبة علـى رأسـه مـن الـسماء            

ـ       ، أمـا رئـيس   "ماواتجنـد الـس  "حبيث ال ميكن أن يكون هو املقصود بـ
جند الـسماوات فهـو اهللا نفـسه ال أحـد سـواه كمـا يقـول مترمجـو                
النـسخة الكاثوليكيــة مــن الكتــاب املقـدس ىف تعليقــام علــى هــذا   

فهلُ يعقَل أن يتـصور مـؤمن أن قرنـا مـن القـرون بـل أن                 ! اإلصحاح
القرون مجيعا ميكـن أن تـتعظم علـى اهللا سـبحانه وعلـى مالئكتـه؟ إن                 

م قد غاب عنـه العقـل واإلميـان متامـا فلـيس إال هلوسـات، أو          هذا كال 
إن مثــل هــذه النبــوءة ىف عموميتــها وإمكــان ! فتجــديفات: إن شــئت

انطباقها على أى شىء وعلى كل شـىء لتـذَكِّرىن مبـا قالـه العقـاد عـن                  
رجل كان يدعى اإلهلام ىف أسوان علـى أيـام تلمذتـه قـد حثَّـه علـى أن          

حدى مواد الدراسـة ممـا دفـع احلاضـرين إىل حـثّ             يهتم اهتماما خاصا بإ   
التلميذ الصغري على وجوب ختصيص هذه املـادة مبزيـد مـن االهتمـام مـا          

لكن الـصىب الـذكى أجـام بأنـه أيـا           . دام الرجل امللهم قد نبهه إىل هذا      
ما تكن الدرجة الىت سيحصل عليها ىف امتحـان هـذه املـادة فـإن الرجـل            

اء بأنه كان علـى حـق يـوم أن نبهـه إىل وجـوب         سوف يستغلها ىف االدع   
ألنه إن جنـح فيهـا بدرجـة عاليـة فـسيقول إن             : إعطائها مزيدا من العناية   

هذا راجع إىل تنبيهه إيـاه إىل أمهيتـها، وإن كانـت األخـرى فـسيقول إن           
الطالب البليد مل يأخذ بنـصيحته فلـم يهـتم مبـا طلـب منـه االهتمـام                  

نبوءة، فيمـا عـدا مـا نـصت عليـه نـصا       والسبب هو أن ال . وهكذا...به
باالسم، قد صيغت صياغة عامة مبهمـة حتتمـل، كمـا قلـت، أى شـىء                

  !وكل شىء
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وأنا لن أقف ىف هذه النبوءة إال عنـد مـا لـه صـلة بـديننا ألنـه هـو                    
إن بوش يزعم أن القـرن الـصغري هـو اإلسـالم، ودليلـه         . الذى يهمنا هنا  

أرأيـتم تفـسريا تافهـا      .  صـغريا  على هذا الزعم هـو أن اإلسـالم بـدأ         
وساذجا وأمحق كهذا التفسري؟ أال يـصدق هـذا الكـالم علـى أى شـىء                
ىف الوجود؟ أال تبدأ كل املخلوقـات مـن حيـوان وإنـس ونبـات ومجـاد          
وفكْر صغريةً ضـعيفةً مث تقـوى مـع األيـام؟ مث أال ينطبـق هـذا علـى                   

 ـذا الكـالم كأنـه    اليهودية والنصرانية أيضا؟ إذن فلـم إفـراد اإلسـالم    
ال يشاركه فيه شىء أو أحد آخـر؟ فمـا رأى القـراء لـو قلـت هلـم إن                    
مترمجى الكتاب املقدس الكاثوليـك، ىف تعلـيقهم علـى هـذا اإلصـحاح              
ىف آخر العهد القـدمي، يفـسرون القـرن الـصغري هنـا بأنـه أنطيـوخس                
 الشهري الذى توىل احلكم فـيمن تولَّـوه بعـد انقـسام مملكـة اإلسـكندر               
األكرب عقب وفاته، والذى حارب مـصر جنوبـا، وفـارس شـرقا، وغـزا               

. فَخر األراضى، وهى الـبالد اليهوديـة ىف اعتقـادهم، كمـا تنبـأ دانيـال        
" Daniel, Book of" وهــو نفــسه مــا جــاء ىف مــادة     

، لكـــن مؤلفنـــا الـــضالىلّ "JewishEncyclopedia.com"ىف
سـالم مل يتوسـع جنوبـا       يدعى أن القرن الصغري هو اإلسـالم، مـع أن اإل          

أمـا إن   ! البتة ألنه ال شىء ىف جنـوب بـالد العـرب إال احملـيط اهلنـدى               
قلنا مع املؤلف إن املقصود بـاجلنوب هـو جنـوب بـالد العـرب علـى                 

ال ) P. 183(أساس أن نقطـة انطـالق اإلسـالم هـى املدينـة وحـدها       
م بالد العرب كلها، فال ميكن ىف هـذه احلالـة أن نـصف توسـع اإلسـال                

ـ  حـسبما جـاء ىف النبـوءة ألن جمـال انتـشاره ىف             " العظـيم "جنوبا بـ
. جنوب بالد العرب هو من الـضيق مبكـان كمـا ال خيفـى علـى أحـد                 

وفضال عن ذلك فاإلسـالم مل يقتـصر انتـشاره وتوسـعه علـى اجلنـوب                
والشرق كما جاء ىف النبوءة، بل ضـم الـشمال والغـرب أيـضا حـسبما                
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ل متمـثال ىف الـشام وفلـسطني وتركيـا، مث           الـشما : يعرف كل إنـسان   
شرق أوربا بعد ذلك، والغرب متمـثال ىف مـصر وبـالد املغـرب، ودعنـا                

ومعـىن هـذا أن تلـك النبـوءة، إن صـدقْنا            . اآلن من شبه جزيرة أيربيـا     
أصال أا نبوءة حقيقية، ال ميكن أن تنطبـق علـى الـدين الـذى أنزلـه اهللا            

  .على حممد صلى اهللا عليه وسلم
مث إن اإلسالم هو الدين الوحيد الـذى ال ميكـن اامـه بـالتعظّم علـى                 
اهللا أو على املالئكة، وهـذا مـن الوضـوح حبيـث ال أظـنىن حمتاجـا إىل                  
التدليل عليه، إذ مل يبلـغ ديـن مـن األديـان هـذا املـدى الـذى بلغـه                   
اإلسالم وحافظ عليه ىف جمال التوحيـد ومتجيـد العلـى القـدير وإفـراده               

دة واالبتــهال، واحتــرام املالئكــة واإلميــان بــأم معــصومون ال بالعبــا
وهـذا  . خيطئون، وال ميكن أن يعصوا رم بل يفعلـون كـل مـا يـؤمرون              

من جهة العقيدة، أما من الناحية الشخـصية فقـد كـان الرسـول يعـرف                
حدوده متاما مع ربـه، إذ كـان يـستغفر ىف اليـوم الواحـد مائـة مـرة،                   

لنـهار، ويقـوم الليـل ويظـل ىف ابتـهالٍ وتـسبيحٍ             وكان كثريا ما يصوم ا    
وحمد هزيعا طويال، كما كان يـصف نفـسه بأنـه ميـارس حياتـه كمـا                 
ميارسها أى عبد مـن عبـاد اهللا املتواضـعني ال ممارسـة امللـوك املـستبدين               
أو اجلبابرة املتأهلني، وبأنـه لـيس إال ابنـا المـرأة كانـت تأكـل القديـد         

مـا كنـت بِـدعا مـن الرسـل،          : قـل : "أ قوله تعاىل  وىف القرآن نقر  . مبكة
أفأنـت تكْـرِه النـاس حـىت يكونـوا          "،  "وما أدرى ما يفْعل ىب وال بكـم       

فيعذِّبـه اُهللا   * إال مـن تـولَّى وكفَـر      * لست علـيهم مبـسيطر    "،  "مؤمنني؟
لـيس لـك مـن      "،  "مث إنّ علينا حـسابهم    * إنّ إلينا إيابهم  * العذاب األكرب 

اسـتغفر هلـم   "، "أو يتوب علـيهم أو يعـذِّبهم، فـإم ظـاملون    األمر شىء   
ولـو  "، "إن تستغفر هلم سبعني مـرةً فلـن يغفـر اهللا هلـم       . أو ال تستغفر هلم   

               عنـهم، واسـتغفر ـك، فـاعفحول ـنوا ما غليظَ القلب النفضفَظ كنت
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سـبحان رىب هـل كنـت إال بـشرا          : قـل "،  "هلم، وشـاورهم ىف األمـر     
مث * ألخـذْنا منـه بـاليمني     * ولو تقول علينـا بعـض األقاويـل       "،  "وال؟رس

وحـىت لـو أخـذنا      ". فما منكم من أحد عنـه حـاجزين       * لقطعنا منه الوتني  
ـ   وبطبيعـة احلـال    (بـأم رجـال الـدين       " جند السماء "بتفسري الكاتب ل

 ،)فجند الـسماء ال ميكـن أن يكونـوا إال ناسـا صـاحلني أتقيـاء أنقيـاء                 
فكيف يتسق معه القول بأن اهللا إمنـا دبـر ظهـور حممـد وانتـشار دينـه                  
لالنتقام من الكنيسة ورجاهلا جـراَء احنـرافهم عـن طريقـه املـستقيم؟ إن               

علـى أن باليـا     ! اهللا عز وجلَّ ال ينتقم مـن الـصاحلني، حاشـاه سـبحانه            
مـا يفهـم    كاتبنا اجلهول ال تقف عند هذا احلـد، إذ إن رجـال الـدين، ك              

من كالمه ىف هذا السياق عن بـىن إسـرائيل وعـن مدينـة القـدس الـىت                  
، هـم رجـال     "تاج اجلمـال وإكليـل البـهاء لـشعب إسـرائيل          : "مساها

، فـأى مـصيبة هـذه؟ تـرى كيـف      )PP. 183- 184(الدين اليهـود  
جيرؤ نصراىن أن يقول عـن هـؤالء الـذين تولَّـوا كبـر الكفـر بعيـسى                  

جنــد "إــم : ما يــؤمن الكاتــب وأمثالــهواضــطهدوه وصــلبوه حــسب
ومـع ذلـك فقـد عـاد        ! ؟ إن هـذه وحـدها لَلطَّامـة الكـربى         "السماء

فتحدث عن الرعاة الروحيني لكنيسة الـرب مبـا يفيـد أن املقـصود هـم                
! ، فيـا لـه مـن ختـبط أعمـى     )PP. 184-185(رجال الدين النصارى 

لتـشريفى  ا" جنـد الـسماء   "مث كيف ميكن القول بـأن املقـصود بلقـب           
هذا هم رجال الـدين النـصارى الـذين يأفـك هـذا املخـرف واصـفا                 
الرسول الكرمي بأنه ليس أكثر من نقمـة سـلَّطها اهللا علـيهم مبـا يقتـضى                 
أم ضالون منحرفـون، ومـن مث ال يـستحقون أبـدا أن يلقَّبـوا بـذلك                 

  اللقب؟
رئـيس جنـد    "ليس ذلك فحسب، بل إن الكاتـب ميـضى فيـزعم أن             

ـ " السماء و الـسيد املـسيح قـائال إن املـسلمني قـد تطـاولوا عليـه                ه
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يقـصد أن اإلسـالم قـد نـزل باملـسيح           . وتعظَّموا حسبما تقول النبـوءة    
من مرتبة األلوهية إىل مرتبة النبوة الـىت حيتـلّ فيهـا الـنىب حممـد موقـع                  

لكن الواقع الـذى يفقـأ عـني كـل مكـابرٍ دجـال       ). P. 185(الزعامة 
ني مل حيـدث أن تطـاولوا علـى الـسيد املـسيح،          هو أن الرسول واملـسلم    

والقول خبالف هذا هو كَـذب بـواح، إذ اإلسـالم هـو الـدين الوحيـد                 
الذى دافع عن املسيح عليه السالم وفند مـا تقولـه اليهـود عليـه وعلـى                 

أمـا الـرتول بـه عليـه        . أمه الطاهرة الشريفة كما يعلمه القاصى والـداىن       
 إىل مرتبـة النبـوة فهـو، ىف احلقيقـة، تربئـة لـه       السالم من مرتبة األلوهية   

من مة التعظّم على اهللا سـبحانه الـىت تتحـدث عنـها الرؤيـا والـىت ال                  
ميكن أبدا أن تصدق على رسـولنا الطـاهر الكـرمي بـل علـى الـصورة                 
الىت يعتقدها غالبيـة النـصارى ىف املـسيح عليـه الـسالم، ومـا هـو إال                  

د أو ميـوت ال علـى الـصليب وال علـى      أما اهللا فال ميكن أن يت     . بشرجـس
غري الصليب، تعـاىل اهللا القـوى الغـىن األزىل األبـدى الـذى ال يتعـب                 
وال ميوت والـذى ال أول لـه وال آخـر عـن أن يتجـسد وينحـصر ىف                   

، أو يعتريــه التعــب  والزمانيــةحيــزٍ حمــدود مــن اجلــسمية واملكانيــة
لــتعلّم والرضــاع والنــوم واإلرهــاق واملــرض والفنــاء، أو حيتــاج إىل ا

                واألكل والـشرب والتبـول والتغـوط، أو جتـرى عليـه قـوانني النمـو
إىل آخر مـا ال يليـق بالقـادر القـاهر سـبحانه وال ميكـن أن                 ...والتطور

ونـص  ! يطوله شىء منه، وإن ناسب البـشر املخلـوقني الـضعفاء الفـانني            
يـة موجـود ىف     تربئة السيد املسيح من مـة التطـاول علـى مقـام األلوه            

: يـا عيـسى بـن مـرمي، أأنـت قلـت للنـاس             : وإذ قال اهللا  : "قوله تعاىل 
مـايكون ىل أن أقـول   ! سـبحانك : اختذوىن وأُمى إهلني مـن دون اهللا؟ قـال    

تعلـم مـا ىف نفـسى، وال        . إن كنت قلتـه فقـد علمتـه       ! ما ليس ىل حبق   
 مـا   مـا قلـت هلـم إال      * إنك أنـت عـالم الغيـوب      ! أعلم ما ىف نفسك   
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  ىن به أَنكم   : أمرتاعبدوا اهللا رىب ورب .          ـتمعلـيهم شـهيدا مـا د وكنـت
فلما توفَّيتىن كنت أنت الرقيب علـيهم، وأنـت علـى كـل شـىء               . فيهم
إنْ تعذِّبهم فـإم عبـادك، وإن تغفـر هلـم فإنـك أنـت العزيـز                 * شهيد

ودة وهكـذا يتـبني أن الطـرق مـسد        ). 118 -116/ املائـدة " (احلكيم
ىف وجه هذا األفّاق األفّاك الذى ينفخ الـشيطان ىف أنفـه مـسوال لـه أنـه                  
يستطيع التطـاول علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم واإلفـالت          

  . جبرميته النكراء دون أن يعقّب أحد عليه ويفضح زيفه وإجرامه
أما قول املؤلف إن اإلسالم قد أبطـل احملرقـة الدائمـة فـال أدرى مـاذا                 

وعلـى أيـة   . يد من ورائه، فلـيس ىف النـصرانية حمـارق كمـا نعـرف          ير
حال فتقـدمي األضـاحى جـزء مـن شـريعة اإلسـالم ىف احلـج والعيـد            
األكرب، لكنها ال تذْبح رد إحراقها إرضـاًء للـذة الـشم لـدى اهللا كمـا                 

ــدمي  ــد الق ــول العه ــبحانه )7/ 17، و21/ 8/ تكــوين(يق ــه س ، وكأن
رم بالدماء واحلرائـق، بـل إلطعـام الفقـراء واملـساكني            وتعاىل إله وثىن مغ   

لـن ينـال اَهللا حلومهـا وال دماؤهـا، ولكـن            : "وبر األصدقاء واألقـارب   
وأمـا هـدم مـسكن قـدس اهللا فـأمر           ). 37/ احلـج " (يناله التقوى منكم  

مضحك، إذ إن عبـادة اهللا ىف اإلسـالم هـى أنفـى عبـادة لـه سـبحانه                   
 وأشـدها إخالصـا ملـا يليـق جباللـه           وأنآها عـن الـشرك والوثنيـات      

وعظمته، فكيف إذن يزعم هذا الكـذاب أن اإلسـالم قـد هـدم مـسكن                
قدس اهللا، وهـذه املـساجد ىف كـل مكـان ال تتوقـف فيهـا الـصلوات                

أو (ىف اإلسـالم    " املـسجد "واألدعية حلظـة مـن ليـل أو ـار؟ بـل إن              
يهـا بنواجـذه    بتعبري الرؤيـا الدانياليـة الـىت يعـض عل         " مكان قدس اهللا  "

ال ) الشيطانية مؤلفُنا األمريكى املتطـاول لغـرضٍ شـريرٍ حقـريٍ ىف نفـسه             
ينحـصر ىف املعــىن الــشائع هلــذه الكلمـة، بــل األرض كلــها مــسجد   
حسبما ورد ىف كـالم سـيد البـشر عليـه الـصالة والـسالم، ومـن مث                  
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أى أن  . فاملسلم يؤدى صلواته وابتهاالتـه ىف كـل زمـان وىف كـل مكـان              
ىف دين حممد عليـه الـصالة والـسالم مفتـوح ال ينغلـق         " ن قدس اهللا  مكا"

وحـىت علـى املعـىن الـذى يقـصده املؤلـف            . أبدا مهما تكن الظـروف    
هل هـدمت كنـائس النـصارى ومعابـد اليهـود ىف            : اهلجام فإننا نتساءل  

بالد اإلسالم؟ كال، فهذه هى الكنـائس واملعابـد ال تـزال قائمـة ىف بـالد           
توقف جتديد القدمي منها وال بنـاء اجلديـد الـذى مل يكـن لـه                اإلسالم مل ي  

هـدم مـسكن قـدس     "أى أن االدعاء بـأن اإلسـالم قـد          . وجود من قبل  
  . حىت ذا املعىن هو ادعاء كاذب خاطئ أيضا" اهللا

مث إن النبوءة الـىت ال تقنـع حـىت األطفـال تـنص علـى أن العـدوان            
حمارقـه لـن يزيـد عـن        املزعوم على جند السماء ومـسكن قـدس اهللا و         

ألفني وثالمثائة يوم من أيامنا هـذه العاديـة املكونـة مـن صـباح ومـساء                 
ومعـىن ذلـك أن العــدوان   . كمـا جـاء ىف الكـالم املنـسوب لـدانيال     

املزعوم، حىت لو أخذنا مبا يقوله املؤلف وأمثالـه، قـد انتـهى منـذ دهـور                 
ـ      . طويلة ومل يعد قائما اآلن البتة      سر مؤلـف مـادة     وعلى هـذا األسـاس يف

 "Daniel, Book of"  ىف
"JewishEncyclopedia.com "   قــائالً إن أنطيــوخس األمــر

إبيفانِس قد جنّس هيكل بيـت املقـدس واسـتبدل باملـذبح الـذى تقـدم                
عليه القرابني إىل اهللا مذحبا آخـر فـضيا لتقـدمي القـرابني الوثنيـة، وهـو                 

ــادة   ــب م ــه كات ــا قال ــسه م  The"ىف " Book of Daniel"نف
Catholic Encyclopedia) " ــع  New"علــــى موقــ

Advent("              ى بـثالثمع حتديـد املـدة الـىت اسـتغرقها هـذا التعـد ،
الـذى  (كذلك تقول النبـوءة إن امللـك اجلـاىف الوجـه            . سنوات ونصف 

عنـد متـام مملكتـه      ) يفسره بوش على أنه هـو األمـة اإلسـالمية مجعـاء           
الكاتـب مبـا معنـاه أن أمـة اإلسـالم           سوف ينكسر بال يد، وهو ما يؤوله        
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أى عنـدما يـؤدى اإلسـالم مهمتـه االنتقاميـة الـىت مل              (ىف آخر املطاف    
يخلَق إال هلا ويتم تأديب الكنيـسة فترجـع عـن احنرافهـا وتعـود لـدين                 

سـوف تنـهزم وختتفـى مـن        ) اهللا كرة أخرى وال يبقـى لـه دور يؤديـه          
ائها بالتـدمري، وإن هـذا   تلقاء نفسها دون أن متتـد إليهـا يـد مـن أعـد           

أى علــى رأس أحــد آالف (ســيكون عنــد ابتــداء األلفيــة النــصرانية 
عـن طريـق دخـول املـسلمني كلـهم ىف           ) السنني من جمىء السيد املسيح    

  ).P. 194(دين النصارى واعتناقهم اإلجنيل 
ومن الواضح أن هـذا أيـضا ال حقيقـة لـه، فهـا هـى ذى الـصليبية                  

 مـع الـصهيونية العامليـة ال تتـرك أمـة اإلسـالم              الدولية بالتعاون األثيم  
تنهزم وختتفى من تلقـاء نفـسها دون أن متتـد إليهـا يـد مـن أعـدائها                   
بالتدمري، بل ختطّط وتـدبر وتعتـدى علـى ديـار املـسلمني وأعراضـهم               
وثــروام وتعمــل بكــل ســبيل علــى تــدمري حاضــرهم ومــستقبلهم 

ــوه مــن ذاكــرم، وإشــاعة حاالضــطراب ىف وإنــسائهم ماضــيهم وم 
ــهم    ــادهم ثقت ــيمهم، وإفق ــدهم وق ــشكيكهم ىف عقائ ــاهيمهم، وت مف

فكيف يراد لنا أن نصدق هذا الكـالم، وهـو مثـل غـريه مـن                . بأنفسهم
كــالم النبــوءة املخرفــة، ال ينطبــق ىف قليــل أو كــثري علــى أوضــاع 
املسلمني، ال منذ اآلن فقط، بـل منـذ بـدأت احلـروب الـصليبية، بـل                 

 احلروب الـصليبية؟ ولعـل إشـارة بـوش إىل بدايـة األلفيـة               قبل أن تبدأ  
الىت تتزامن وتدمري أمة اإلسـالم واختفاؤهـا مـن علـى مـسرح التـاريخ              
البشرى تساعدنا علـى فهـم مـا جيـرى ىف منطقتنـا اآلن عنـد مفتـتح                  
األلفية الثالثة بعد ظهور عيسى عليـه الـسالم، وإعـالن البابـا أن القـرن                

ـ      صرانية، وهجـوم الـصليبية الوحـشى املـدمر     اجلديد سـيكون قـرن الن
أى أنـه لـن يكـون هنـاك إسـالم بعـد اآلن فيمـا                . على بالد املسلمني  

! يؤملون وخيططون، واملـسلمون رغـم ذلـك ىف ميـاه اـارى نـائمون              
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وأخريا ال ينبغى أن يفوتنا مغـزى قـول دانيـال، بعـد أن أوقفـه جربيـل                  
      مه إياهـا، إنـه رغـم ذلـك كلـه           قبالته وأخذ يشرح له رموز الرؤيا ويفه

وهنـا أقـول لـه مبـلء فمـى          . كان يشعر باحلرية وال يفهم من األمر شيئا       
  ! صدقت، فهذه ليست إال أضغاثَ أحالم: وبأعلى صوتى

ومن هـذا كلـه يتـبني لكـل ذى عقـل أن هـذه النبـوءة ال تتـصل                    
باإلسالم من قريب أو بعيـد، ولكـن مـاذا نفعـل مـع غُلْـف القلـوب                  

الذين ما إن يأتى ذكـر اإلسـالم أمـامهم حـىت يركبـهم ألـف                والعقول  
عفريت فال يفهمون شيئا وال يهتـدون سـبيال؟ لكـنىن أود مـن القـارئ                
أن يتوقف هنا حلظة ليقارن بني مـا نـؤمن بـه حنـن املـسلمني مـن أن اهللا             
تعاىل قد أسس الدنيا على سنة االخـتالف بـني البـشر حـىت ىف األديـان                 

ولـو شـاء ربـك جلعـل        : "لكـرمي ىف قولـه تعـاىل      حسبما أكد القرآن ا   
إال مـن رحـم ربـك، ولـذلك         * وال يزالـون خمـتلفني    . الناس أُمةً واحدةً  

: ، وقولـه سـبحانه خماطبـا رسـوله الكـرمي          )119 -118/ هود" (خلقهم
أفأنـت تكْـرِه النـاس      . ولو شاء ربك آلمن من ىف األرض كلُّهـم مجيعـا          "

، علـى حـني أن أعـداءنا الـذين          )99/ يـونس " (ني؟حىت يكونوا مـؤمن   
يتهموننا باإلرهاب والعدوان، وحنـن منـه بـراٌء كـرباءة الـذئب مـن دم                
يوسف، يعملون بكل مـا ىف مـستطاعهم علـى تـدمرينا وإخراجنـا مـن                
ديننا ظنا إجراميا منهم أن البـشر ال بـد أن يكونـوا كلـهم علـى ديـن                   

فـنحن  : هـو الفـرق بيننـا وبينـهم       فهـذا   . واحد هو ديـن النـصرانية     
متساحمون، أما هم فأصـحاب تعـصب بغـيض ال يـرى لآلخـر حقـا ىف                 

. الوجود واحلرية، ومـع ذلـك تـراهم يلـصقون بنـا عيـوم ودنـسهم               
  "!رمتنِى بدائها وانسلّت: "وعلى رأى املثل

ـ        ، وهـى رؤيـا متناوحـة       "الالهـوتى "واآلن مع رؤيا يوحنا امللقـب بـ
 مدار اثنني وعـشرين إصـحاحا كـامال وجتلـب الـصداع      الطول متتد على  
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والدوار ملن يسوقه حظه التعيس البئـيس إىل قراءـا وخترجـه عـن عقلـه                
وانضباط فكره ألـا أشـبه بـاهلالوس منـها بـأى شـىء آخـر، إال أن                  
جورج بوش قد اجتزأ منها بعـدة فقـرات تـوهم أـا ميكـن أن توصـله                  

إىل سـيده وسـيدنا رسـول اهللا صـلى اهللا           إىل غرضه من اإلساءة الدنيئـة       
وهذه هى الرؤيـا كلـها، وهـى تغطـى اإلصـحاح التاسـع              . عليه وسلم 

ـ     اخلـامس   ق املـالك  مث بـو  " ":رؤيا يوحنـا الالهـوتى    "من السفر املسمى ب
األرض وأُ  إىل كوكبا قد سـقط مـن الـسماء          فرأيت ـ ع طمفتـاح بئـر     ى 
ـ       تففُ. اهلاوية  عظـيم   ن البئـر كـدخان أتـون      ح بئر اهلاوية فصعد دخـان م

ومـن الـدخان خـرج جـراد        . ظلمت الشمس واجلو من دخـان البئـر       أف
وقيـل لـه    . نا كمـا لعقـارب األرض سـلطان       ا سـلط  ىطععلى األرض فأُ  

ـ    أ ن ال يضر عشأا   األرض وال شـيئً    ب ال النـاس   إ مـا     وال شـجرةً   خـضر
    فقط الذين ليس هلم خوأُ. م اهللا علـى جبـاههم    تـ ع طن أقتلـهم بـل   ال يأ ى

ـ ذا لـدغ    إوعذابـه كعـذاب عقـرب        .شـهر أيتعذبوا مخسة    ويف . نااسإن
ن ميوتـوا  أ ويرغبـون  ، وال جيدونـه  املـوت يـام سـيطلب النـاس    تلك األ 

ـ   كْ وش .فيهرب املوت منهم   ل اجلراد شـأة للحـرب    ه خيـلٍ  بوعلـى   ، مهي 
وكـان هلـا    . ه الـذهب ووجوههـا كوجـوه النـاس        ب ش رؤوسها كأكاليلَ 

 وكـان هلـا دروع      .سـنان األسـود   أسـناا ك  أعر النساء وكانت    شعر كش 
بـات خيـل كـثرية      كَرجنحتـها كـصوت م    أكدروع من حديد وصـوت      

ـ  ذنابأ وهلا   . قتال إىل ىجتر ش أ وكانـت يف     ،ه العقـارب  ب  ـا حـ ذنا مات، 
ـ    .رن تؤذي الناس مخسة اشه    أوسلطاا   الَ وهلـا م   ك اهلاويـة مـ ل  .ا عليهـا  كً

ـ الو. بوليـون أة أبـدون ولـه باليونانيـة اسـم          امسه بالعرباني  ل الواحـد   ي
ـ و ىذا يأت   هو .مضى ْالَيـ  ن ق املـالك الـسادس      مث بـو   .ضا بعـد هـذا    أي

مـام اهللا  أربعة قـرون مـذبح الـذهب الـذي          أ صوتا واحدا من     فسمعت. 
ـ       ـ : وققائال للمالك السادس الذي معه الب ربعـة املالئكـة املقيـدين       األ كفُ
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ـ ربعـة املالئكـة املُ     فانفـك األ   .يم الفـرات  عند النهر العظ   ون للـساعة   عد
ـ       وعـدد جيـوش    .  يقتلـوا ثلـث النـاس      ىواليوم والـشهر والـسنة لك

 اخليـل يف    وهكـذا رأيـت   .  مسعـت عـددهم    أناو،  لفأ فألالفرسان مئتا   
ــا ــسني عليه ــا واجلال ــم دروع الرؤي ــةٌهل ــةٌأ و ناري ــةٌمساجنوني  ، وكربيتي

فواههـا خيـرج نـار ودخـان        أ ومـن    ، اخليل كـرؤوس األسـود     ورؤوس
ـ  من هـذه الثالثـة قُ      .وكربيت ل ثلـث النـاس مـن النـار والـدخان           ت

ـ  ،فواههـا أوالكربيت اخلارجـة مـن        ىففواههـا و  أ ن سـلطاا هـو ىف     إ ف
ـ  أن  ذناا أل أ ا شذناـات  بوهلـا رؤوس   ،ه احلي ،    ـا تـضرمـا بقيـة    أ و . و

   قْالناس الذين مل يذه الـضربات فلـم يتو      ت يـديهم  أعمـال   أبـوا عـن     لوا
صـنام الـذهب والفـضة والنحـاس واحلجـر      أحىت ال يسجدوا للشياطني و    

ـ   ـ ن ت أ ال تـستطيع     ىتواخلشب ال بوال تـابوا    ى،ر وال تـسمع وال متـش      ص 
عن قتلهم وال عن سرهم وال عن زناهم وال عن سرقتهمح."  

وواضح أن هذا الكـالم هـو أيـضا مـن العموميـة والـضبابية حبيـث            
تأويل على ما يهوى كل إنسان، وقـد أولـه بـوش قَـسرا علـى أن               يقبل ال 

ــاء واملرســلني ــه ســيد األنبي ــدخل ىف . املقــصود ب ــل أن ن ولكــن قب
السخافات والتفاهات الىت أمطرنا ـا ألفـت انتبـاه القـارئ إىل وصـفه               

اآلليـة الـشعرية الـىت وراء تلـك         "هو نفسه لكالم يوحنا هنـا بقولـه إن          
أا مأخوذة مـن كهـوف العرافـة املقدسـة عنـد الـوثنيني              الرؤيا يفْترض   

القدماء، تلك الكهوف الىت كان يظَـن أـا متـصلة بـالبحر أو باهلاويـة                 
كمـا هـو احلـال      (العظيمة والىت كانت حتظى بتقديرٍ خاص حـني تنفـث           

وىف هـذا الكـالم الكفايـة بـل مـا      ). P. 197" (أخبرة مسكرة) ىف دلفى
فايـة ىف التعريـف بطبيعـة تلـك الـرؤى وقيمتـها، إذ              هو أكثر مـن الك    

يربطها املؤلف نفسه ال سواه مبمارسـات الوثنيـة واألخبـرة املُـسكرة الـىت          
وأول شـىء نقـف عنـده ىف    . تنبعث من مغاور الكهـوف، والعيـاذ بـاهللا       
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هذا التأويل هـو قولـه إن الـشارحني هلـذه الرؤيـا ىف العـصر احلـديث              
أن نفخ البـوق هنـا إشـارة إىل ظهـور الـدجال         جممعون كلهم تقريبا على     

العرىب ودينه الزائف وأتباعـه األفـاقني، وأن املقـصود بالكوكـب الـذى              
هوى من السماء هو حممد نفسه رغم أن ذلـك الرمـز األخـري إمنـا يعـىن                  
عادةً املعلّمني النـصارى املرتـدين، وهـو مـا ينبغـى أن يفْهـم منـه أن                  

ـ       رة إلحـدى اهلرطقـات النـصرانية كبدعـة         اإلسالم ليس ىف الواقع إال مث
). P. 196(آريوس وأمثاله من املنحرفني عـن طريـق احلـق كمـا زعـم      

وملن ال يعرف من القراء نـذكر لـه أن آريـوس هـذا هـو مـن رجـال                    
الـدين النـصارى األوائـل األطهـار األنقيـاء املوحـدين الـذين كـانوا         

أنـه نـىب، وهلـذا      يرفضون تأليه السيد املسيح وال يرون فيـه أكثـر مـن             
وواضـح أن املؤلـف يتخـبط ىف كالمـه          ! وصفه املؤلف بأنه مبتدع مرتـد     

ــنص   ــارات ال ــنص علــى هــواه، يــساعده ىف ذلــك أن عب ويوجــه ال
فضفاضة واسـعة تـسمح بـدخول أى شـىء فيهـا وخـروج أى شـىء                 
منها، وهو ما يـذكِّرنا بـضاربات الـودع حـني تقـول الواحـدة منـهن                 

أمامـك، يـا شـابة، سـكة سـفر          : "أمر مستقبلها للمرأة الىت تستفتيها ىف     
وعلـى  ". حتقق لـك الـسعادة الـىت تـتطلعني إليهـا ىف خـالل نقطـتني               

مبـا يعـن هلـا ويتوافـق        " سكة الـسفر  "املستمعة احلائرة املسكينة أن تفسر      
بـأى  " سـكّة سـفَر   "وهل خيلو الواحد منـا أن تكـون أمامـه           (وظروفها  

بـدقيقتني أو   " النقطـتني "، وأن حتـدد     )ر؟معىن من معاىن الـسكَك والـسفَ      
بـشهرين أو عـامني أو عقْـدين أو         : ساعتني أو يومني أو أسـبوعني أو قـل        

وملـاذا ال نقـول إن املقـصود بـالنفخ ىف البـوق هـو               ! قرنني أو دهـرين   
ظهور بوش وشيعته ممن يتـهجمون علـى سـيد األنبيـاء واملرسـلني، وإن               

ــه   ــو كتاب ــر ه ــاوى ىف البئ ــب اهل ــضالالت الكوك ــم بال ــذا املفع ه
والتخريفات والتجديفات، أو إن املـراد هـو هجـوم أمريكـا اإلجرامـى              
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على العامل اإلسالمى وانفـضاح مزاعمهـا الكاذبـة عـن رغبتـها ىف نـشر             
احلرية ىف بالد العـرب واملـسلمني وتطهـري العـامل مـن خمـاطر أسـلحة                 

 وأسـتطيع أن  الدمار الشامل املوجـودة كـذبا وتانـا ىف أرض الرافـدين؟           
أستمر من هنا للـصبح ىف تفـسري تلـك العبـارة دون أن أَكـلّ أو أَمـلّ،                   
وأن أُورِد كالما أَوجه من كـالم جـورج بـوش مبراحـل وأكثـر إقناعـا                 
من ضالالته هذه الىت ال تـدخل عقـل عاقـل مـا دام تفـسري النبـوءات                  

  !الىت يقال إا وحى من اهللا هو من اهلوان إىل هذه الدرجة
 مث من قال لـه إن ديـن حممـد عليـه الـصالة والـسالم مـأخوذ ممـا          

؟ أعنـده برهـان ـذا؟ لقـد مـر حـىت اآلن              "هرطقات نصرانية "يسميه  
أكثر من أربعة عشر قرنـا، ومل يـستطع أى دعـى أفـاك أن يخـرِج لنـا                   
دليال ولو تافها على أن الرسول الكرمي قد تعلـم علـى يـد أى مـن أهـل                   

ري أهل الكتاب، وإال فلمـاذا مل يـتكلم أحـد مـن هـؤالء      الكتاب أو من غ  
نعـم، أنـا الـشخص الـذى        : "الذين قيل زورا وتانا إم علَّموه فيقـول       

، أو يظهـر علـى األقـل أى مـن           "تعلم حممد على يدى وأخذ مـىن دينـه        
أقارم أو من معارفهم ليحدثنا عـن هـذا التعلـيم املزعـوم؟ لقـد قيـل                 

 ويـسار وسـلمان الفارسـى، بيـد أن التـاريخ قـد              كالم عن ورقة وجبر   
كذّب القـائلني ـذا وصـكّهم ىف وجـوههم وأفـواههم حـني أخربنـا                
بلسانه الطلق الفصيح أن هؤالء األشـخاص قـد صـدقوا مبحمـد وآمنـوا             

فإذا كانوا هم أنفسهم قد تبعوه، فكيـف يتنطَّـع بعـض النـاس جبعـل                ! به
كما قيل شـىء مـن ذلـك عـن الراهـب            التابع متبوعا، والتلميذ أستاذا؟     

الروايات أنه عليـه الـسالم قـد قابلـه ىف صـباه             " بعض"حبريا الذى تذكر    
األول مرة يتيمة ىف صـحبة عمـه أىب طالـب والقافلـة الـىت كانـا فيهـا               
سفْرتهم إىل الشام، فلم يا تـرى خـرِس حبـريا وأقـارب حبـريا وزمـالء                  

     أَوا حممدا وهـو يـتعلم علـى يـد حبـريا            حبريا والذين نفضوا حبريا والذين ر
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فلم يتحدثوا بشىء مـن ذلـك؟ وهـذا إن كـان لنـا أن نـصدق هـذه                   
الرواية الىت يشك فيها حـىت نفـر مـن املستـشرقني أنفـسهم وأن نقتنـع                
بإمكان تلقني صىب صغري ال يتجـاوز الثانيـة عـشرة مـن عمـره أصـول                 

 معـدودات   دين ومعامله وتـشريعاته وآدابـه ـذه البـساطة وىف دقـائق            
؟ "كيـف تـتعلم اإلجنليزيـة ىف ثالثـة أيـام بـدون معلِّـم؟              "على طريقة   

 دراسـة ىف    -مـصدر القـرآن   : "راجع املسألة كلها بالتفـصيل ىف كتـاىب       (
مكتبـة زهـراء    / شبهات املستشرقني واملبـشرين حـول الـوحى احملمـدى         

ــشرق ـــ1417/ ال ــراص  ). 127 -104/ م1997 -ه ــو أن األق ل
آنذاك لقلنـا إن الراهـب الطيـب قـد زود تلميـذه             املدجمة كانت معروفة    

الصغري بقُرصٍ منها ودسـه ىف جيبـه علـى حـني غفلـة مـن املوجـودين              
ناصحا إياه أن يعكف علـى مساعـه براحتـه ىف خلواتـه وأوقـات فراغـه                 
بعيدا عن أعني املتلصصني حىت يعى مـا فيـه جيـدا وحيفظـه ويـستطيع أن              

وعلى أيـة حـال ملـاذا مل يفـضح حممـدا            ! خيترع بنفسه من مث دينا جديدا     
بــذلك أى مــن أفــراد القافلــة الــذين تــأخروا ىف الــدخول ىف دينــه 
وحاربوه ىف بداءة أمره؟ ملاذا مل يستغلَّ تلـك الواقعـةَ أبـو سـفيان أو أبـو                  
هلب أو أبو جهـل وأمثـاهلم مـن زعمـاء املعارضـة الوثنيـة؟ أو ملـاذا مل                   

ه، علـى األقـل حـني اشـتدت عليـه           حيرجه ذا عمه أبو طالـب نفـس       
الضغوط من زعماء قريشٍ مطالبة إياه بالتخليـة بينـهم وبـني ابـن أخيـه                
يـرونَ فيـه رأيهـم ويتخـذون مــن اإلجـراءات مـا حيمـى عقائــدهم        
وتقاليدهم الـىت كـانوا خيـافون عليهـا املخـاوف مـن جـراء دعوتـه                 

ن اجلديدة؟ أم كيف غـاب ذلـك عـن اليهـود الـذين كـانوا يتربـصو                
مبحمد وبدينه الدوائر وخيططـون املـؤامرات لإليقـاع بـه فطلبـوا مـن               

الذين ذهبـوا يـستعينون ـم بغيـة إحراجـه صـلى اهللا عليـه                (املكيني  
أن يسألوه عن فتيـة الكهـف والعبـد الـصاحل وذى القـرنني مـا                ) وسلم
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دام معروفا عنه أنه يـتعلم علـى يـد هـذا الـشخص أو ذاك مـن أهـل                    
حقيق أن يكون عنـده علـم ـذه املـسائل الكتابيـة      الكتاب، ومن مث فهو     

ولن تشكِّل له من ثَم أى قدر مـن اإلحـراج؟ بـل ملـاذا ذهـب املكِّيـون              
أصال لالستعانة م وهم يعرفون عنـه هـذا؟ مث كيـف يـا تـرى سـول                   
الشيطان جلورج بوش أن مبـستطاعه إقناعنـا زورا وضـالالً بـأن توحيـد               

 من مبتـدعات اهلراطقـة، وأن تثليثـه هـو وأمثالـه             حممد النقى الكرمي هو   
إمنا هو احلـق الـذى ال يرضـى اهللا سـبحانه وتعـاىل بـشىٍء سـواه؟ إن                   
ذلك قلب تام للمـوازين ال يقـول بـه إال مـن أضـلّه اهللا علـى علـم،                    

لقـد كـان األحـرى      ! وختم على قلبه وعقله، وجعل على بـصره غـشاوة         
 يكـن بـد مـن تـصديقها أوالً مث           به أن يعـرف أن هـذه الرؤيـا، إذا مل          

تفسريها ىف ضوء املقارنة بني النـصرانية واإلسـالم ثانيـا، إمنـا تنطبـق، ال                
على دين حممد التوحيدى األصيل، بل علـى دينـه هـو بتثليثـه الـذى ال                 

وأخـريا فالـذى تعلَّـم الكتـب        . ميكن أبدا أن يكون من وحـى الـسماء        
يـسى عليـه الـسالم، الـذى كـان          السماوية السابقة ليس هو حممدا بل ع      

يسمع أحبار اليهـود ىف اهليكـل ويـسأهلم كمـا حكـى ذلـك لوقـا ىف                  
  !فلنتأمل. اإلصحاح الثاىن من إجنيله

وباملناسبة فهناك من رجال الـدين النـصارى أنفـسهم مـن يـشكِّكون              
ىف أن يكون يوحنا هو صاحب الـسفْر الـذى وردت فيـه هـذه الرؤيـا،                 

لمـائهم يـرفض أصـال أن يكـون ذلـك الـسفر          بل هناك تيار قوى من ع     
 The Catholic"وميكـــن الرجـــوع، ىف . إهلامـــا مساويـــا
Encyclopedia" ــادة ــا  " Apocalypse"، إىل م ــاء فيه ــىت ج ال

أيضا أن الرؤيا كثريا ما اتخذَت متكَـأً للتنفـيس عـن التعـصب العرقـى                
: ن أن جيـدوه   والكراهية الدينية، ومن مث وجد فيها كـل قـوم مـا يريـدو             

: فبعضهم قال إـا تتحـدث عـن اإلمرباطوريـة الرومانيـة أو بـاألحرى              
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قيصر، وبعض ثان زعم أن الكالم فيهـا عـن الرسـول حممـد، وبعـضهم                
قال إن املقـصود هـو البابـا وكرادلتـه، وبعـض أكّـذ أن املـراد هـو                   

ــابليون ــذا ...ن ــادة . وهك ــرأ ىف م ــذلك نق  Revelation of"ك
John " ــن  The International Standard Bible"م

Encyclopedia " ــع  "SearchGodsWord"علــــى موقــ
وعالقاـا املتـشابكة جتعـل منـها أصـعب كتـب            " رؤيا يوحنا "أن طبيعة   

العهد اجلديد استعصاًء على التفسري املُرضـى، فَـضالً عمـا جنـده ىف هـذا                
املقال من اسـتعراض للنظريـات املختلفـة الـىت تعـاورت تفـسري هـذه                

ومن هذا كله يتبني لنا ما ميتلـئ بـه التأويـل الـذى قدمـه بـوش                  . الرؤيا
كـذلك فالكواكـب الـىت      . لتلك النبوءة مـن سـخف وحتكـم وتفاهـة         

وى من الـسماء إمنـا هـى الكواكـب الـىت ىف طريقهـا إىل االنطفـاء                  
واالنتهاء، وهو ما ينسف الفكرة الـشيطانية الـىت يريـد بـوش أن يـوهم                

ا، إذ إن حممدا ودينـه حـسب تفـسريه ميـثالن القـوة              ا قراءه من أساسه   
اجلديدة ىف بدء ظهورهـا ال القـوة املولِّيـة ىف ازامهـا وإدبارهـا، فكـان               
أخلق بالرمز الذى يومئ إليهـا أن يكـون كوكبـا يطلـع بازغًـا ىف أفـق                  

  !السماء ال كوكبا ساقطًا ىف اهلاوية من أعاىل الفضاء
      هاتـه فيـزعم أن اجلـراد         ويستمر الكاتـب املـسكني ىف ختررصـاته وت

. املنتشر ىف النبوءة رمز إىل أتبـاع الـنىب العـرىب الـذين اكتـسحوا العـامل           
شـبهته، هـو أن اجلـراد يكثـر ىف شـبه جزيـرة              : وحجته، أو بـاألحرى   

العرب، كما أنه قـد ورد ذكـره ىف إحـدى احلكايـات العربيـة القدميـة                 
ـ       .PP(رب واملـسلمني  بوصفه شـعارا وطنيـا لإلمسـاعيليني، يقـصد الع

: وهــذا كلــه خــبطٌ ال عقــل لــه وال فهــم وال منطــق). 198 -197
فاجلراد ليس مقصورا على بالد العرب، بـل هـو آفـة ميكـن أن تـصيب                 

ومنذ أشـهر معـدودات كانـت أسـرابه جـم هجومـا            . أى إقليم تقريبا  
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كاسحا على وادى النيل آتية من مشال إفريقيـا بعـد أن بعـد عهـدنا بـه                  
ذ عقود، إذ كنا وحنن أطفال صـغار نـراه بكثـرة ىف احلقـول، وخباصـة                 من

بني حطب القطن، وكنا منسك بـه آنـذاك ونلعـب بـه فـرحني، ومـصر                 
أمـا ورود ذكـره ىف إحـدى احلكايـات بوصـفه            . ليست من بالد العرب   

شعارا على العرب فلست أدرى من أيـن أتـى الرجـل ـذا الكـالم، وال              
 هـذا، واحلـق     نإ. فـرض صـحة كالمـه     كيف خطر له هـذا التفـسري ب       

يقال، ليس أكثر من كالم مرسل ال يـساوى شـيئا، فهـو مل يـذكر اسـم                  
هذه احلكاية وال أورد النص املـشار إليـه، والعلْـم ال يعـرف مثـل هـذه              

وحىت لـو كـان مـا يقولـه عـن تلـك احلكايـة اهولـة                 . البهلوانيات
ـ            ر مثـل هـذه   حقيقيا، فهل يصح االعتمـاد علـى شـاهد واحـد ىف تقري

  الفكرة اخلطرية؟
وعلى أية حال فهل يـصح وصـف الرسـول الكـرمي وأتباعـه بـاجلراد          
املدمر؟ صحيح أنه قد عقَّـب بـأن ذلـك اجلـراد ال يأكـل العـشب وال                  
الشجر، لكن صحيح أيضا أنه، حسبما قـال، يفعـل مـا هـو أسـوأ مـن                  

 لقـد جـاء اإلسـالم ليـصحح       . ذلك كثريا، إذ يقـع أذاه علـى البـشر         
للناس عقائـدهم الفاسـدة، وينقلـهم مـن الـشرك إىل اإلميـان الـصاىف                
النقـى، ويـشرع هلـم القـوانني العادلـة، ويـأمرهم مبكـارم األخـالق،         
وحيضهم على فعل اخلريات وإقام الـصالة وإيتـاء الزكـاة والتعـاون علـى         
الرب والتقوى، وينهاهم عـن الظلـم والزنـا والـسرقة والقتـل والكـذب               

يوصف الرسـول الـذى أتـى ـذا الـدين ايـد هـو               فكيف  . والنفاق
وأتباعه بأم جراد مدمر للبشر؟ احلق أنه قـد جـاء لـيحىي العبـاد وليـنري            
                  ـىمعرهم أو يهلم طريقهم حىت يكونوا علـى بينـة مـن أمـرهم ال ليـدم

لـيس ىف جبـاههم خـتم    "مث إنه مل يكن يمس أحدا بـأذى ال  ممـن          . عليهم
اء ىف النبوءة وال ممـن ىف جبـاههم هـذا اخلـتم، مـا دامـوا مل                  كما ج " اهللا
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يبدأوه بعدوان كما هو معروف من تعـاليم القـرآن الكـرمي وسـنة الـنىب                
العظيم وما أُثر مـن الوصـايا الـسياسية واحلربيـة عـن خلفائـه النـبالء                 

  .الراشدين حسبما هو معروف
 ال أن يقتلـهم     أبـيح للجـراد   "ومتضى النبوءة أو الرؤيا فتقول إنـه قـد          

بل أن يعـذم مخـسة أشـهر، وتعذيبـه كتعـذيب عقـرب إذا لـدغت                 
ىف النبــوءات " اليـوم "ويفـسر بــوش هـذا املقطـع قــائال إن    ". إنـسانا 

يساوى عاما، وعلى هذا فخمـسة أشـهر تـساوى مائـة ومخـسني عامـا،                
وهـذه الـشهور اخلمـسة هـى أقـصى          . على أساس أن الشهر ثالثون يوما     

ثـة اجلـراد، وهـى تنـاظر املائـة واخلمـسني عامـا              مدة تـستغرقها كار   
اإلسالمية الىت  استغرقتها الفتوح الرئيسية مـن لـدن ظهـور حممـد حـىت                

وللمــرة الــىت ال أدرى كــم نــرى الكاتــب ). P. 200(بنــاء بغــداد
فـأوالً أنـى لـه حبـق الـسماء          : يتخبط كتخبطات من به مس من جنـون       

أيـن دليلـه إذن علـى هـذا؟         ىف النبوءات يـساوى عامـا؟ و      " اليوم"بأن  
وأية مصادفة عجيبة يـا تـرى تلـك الـىت جعلـت الفتـوح اإلسـالمية                 
تتوقف عند بناء بغداد بالضبط؟ فأين نـضع مـثال الفتـوح الـىت قـام ـا             
الغزنويون ىف اهلند أثنـاء القـرن احلـادى عـشر املـيالدى مث الـسالجقة                

 العثمـانيون  بعدهم ىف القرن الذى يليه، وكـذلك الفتـوح  الـىت أحرزهـا           
ىف شرق أوربا ىف القرنني الرابع عـشر واخلـامس عـشر وأضـافوا خالهلـا                
الدرة القسطنطينية إىل تاج اإلسـالم املتأللـئ، باإلضـافة إىل فتـوح نـادر               
شاه الصفوى بعد ذلك ىف شبه القارة اهلنديـة؟ وهـذا فـضالً عـن انتـشار          

نظيـف ىف  اإلسالم عـن طريـق الكلمـة واملوعظـة احلـسنة والـسلوك ال          
مناطق كثرية جدا من العامل حـني مل يفـرض عليـه أحـد خـوض املعـارك                  
واحلروب مما ال يـزال جاريـا حـىت اآلن ىف أجـزاء كـثرية مـن الكـرة                   

مث كيـف يتجاهـل     . األرضية مبا فيهـا أوربـا الغربيـة وأمريكـا نفـسها           
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املؤلف أن الشهر لـيس دائمـا ثالثـني يومـا؟ إن نـصف شـهور الـسنة               
ا اآلخر واحد وثالثون؟ ودعنـا مـن شـهر فربايـر، الـذى              ثالثون، ونصفه 

. يكون عادة مثانيةً وعشرين، ومرةً كـلَّ أربـع سـنوات تـسعةً وعـشرين              
وهذا كله معروف ألجهل إنـسان، فكيـف بـاهللا جتاهلـه الكاتـب ـذه                
البساطة؟ وفوق ذلك فهو حيسب املعـارك اإلسـالمية مـن بدايـة البعثـة                

 تبـدأ ىف الواقـع إال بعـد هـذا ببـضعة عـشر        احملمدية، على حني أـا مل     
قـد  ) وهـى غـزوة بـدر     (عاما كما هـو معـروف، ألن أوىل الغـزوات           

وقعت ىف العام الثاىن للهجرة، واهلجـرة مل  تـتم إال بعـد أن مـضى علـى                   
فـانظر أيهـا القـارئ إىل ذلـك         . بعثة الرسول الكرمي ثالثة عـشر عامـا       

للوصـول ـا، فيمـا يتـوهم،        األملعى وما اقترفه من تدليـسات حـسابية         
علـى التنبـؤ بالغيـب علـى مـدى آالف           " يوحنـاه "إىل إقناعنا بقـدرة     

وقــد قــرأت ىف موقــع   ! الــسنني، ورمبــا إىل أبــد اآلبــدين   
"answering-islam "ــاىل ــالم الت ــصراىن الك ــف: "الن ــربهن كي  ت

 لـسنة؟ ) يف بعـض النبـوات    (خطأ رأي من يقولـون إن اليـوم مـستعار           
ا الرأي مبدأً لتفـسري املُـدد املـذكورة يف سـفري دانيـال               البعض هذ  اتخذ

غـري أن هـذا     .  سـنة  1260 يومـاً مبعـىن      1260 فـاعتربوا ال     والرؤيا،
 ال مـن نـصوص الكتـاب املقـدس، وال         املربهنـة، املبدأ ليس من األمـور      

رأي اليـوم  " :الـرأي  هـذا    يوقـد سـم   . من إمتام النبـوات الـيت متـت       
ب األزمنـة أو الـسنني والـشهور يف بعـض            ومبوجبه جيب ضـر    ،"السنوي
.  يف عدد أيامها، ويكـون احلاصـل هـو عـدد الـسنني احلقيقـي               النبوات

ويلى ذلك كـالم مـستفيض ىف الربهنـة علـى خطـإ هـذا               ". وهذا خطأ 
 فهذا إذن واحـد ممـن هـم علـى ديـن األفـاق               .الرأى ليس هذا موضعه   

لنبـوءات ومـا أشـبه    بوش خيطّئه ىف دعواه احلمقاء الكاذبة بـأن اليـوم ىف ا    
  !يرمز إىل السنة
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مث إن النبوءة تقـول إن مـدة العـذاب الـىت كتبـها اهللا علـى النـاس                   
سوف تكون مخـسة أشـهر، وهـذا أيـضا خطـأ ىف خطـإ، إذ إن حكـم               
املسلمني لألمم الىت كانـت يومـا مـا نـصرانية مث دخلـت ىف اإلسـالم مل               

مرا حـىت اآلن،    يتوقف بعد اخلمسة األشهر املزعومـة، بـل مـا زال مـست            
وسوف يـستمر مـدة أخـرى ال يـدرى مـداها إال اهللا سـبحانه، ورمبـا                 

فما القول ىف هذا أيـضا؟ كمـا أن تفـسريه ملـا جـاء ىف                . متكث إىل األبد  
الرؤيا من أن عذاب اجلراد اإلسالمى للبـشر يـشبه لـدغ العقـارب بـأن                

اء ذلك رمز إىل ما فعله املسلمون بـاألمم الـىت حكموهـا إمنـا هـو افتـر                 
وضالل، فحكْم املسلمني رغم كل ما ميكـن أن يوجـه إليـه مـن انتقـاد                  
هو أحسن حكم ىف التاريخ، فهـم مل يعرفـوا إكـراه أحـد علـى دينـهم                  
كما فعل الغـرب بـبعض الـشعوب الـىت احتـل بالدهـا، وال مارسـوا                 
اإلبادة اجلماعية الىت أنزهلا الغرب بعدد مـن األمـم الـىت سـاقها قـضاؤها                

 سلطانه، وال نزحـوا ثـروات الـبالد الـىت حكموهـا كمـا               للوقوع حتت 
صنع الغرب بثروات البالد الـىت تـولَّى أمرهـا، بـل انـصهروا ىف تلـك                 

أمـا زعـم الكاتـب بـأن        . األمم وعاش الفريقان معا على احللـوة واملـرة        
 وال   املـوت  يـام سـيطلب النـاس      تلـك األ   ىف"قول صاحب املنـام إنـه       

 مـن املمكـن أن      " فيهـرب املـوت منـهم      ن ميوتـوا  أ ويرغبـون    ،جيدونه
يكون املقصود به املسلمني الذين كتـب اهللا هلـم النـصر الـسريع الـسهل             
على أعدائهم لدرجة أن كـثريا منـهم يتمنـون الـشهادة فـال جيـدوا،                
وأن هذا هو معىن قوله تعاىل للمـسلمني عقـب غـزوة بـدر، الـىت كـان                  

يهـا، لكنـهم مل ينـالوا مـا     كثري منهم يتطلعون إىل نيل شـرف الـشهادة ف     
، فهـو ضـرب ىف   )PP. 200- 201(يبتغون للـسبب اآلنـف ذكـره    

بيداء الوهم واجلهل، فاآلية املذكورة ليس هلا أيـة صـلة بغـزوة بـدر، بـل          
نزلت عقب غزوة أُحد، كما أا تدل علـى نقـيض املعـىن الـذى فهمـه                 
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لغـزوة مـن   جورج بوش، إذ هى تشري إىل مـا وقـع باملـسلمني ىف تلـك ا           
هزمية وانكسارٍ وسـقوط عـدد كـبريٍ مـن القتلـى ىف صـفوفهم، فـرتل                
القرآن يعاتبهم ويبني هلم أـم كـانوا مـن فـرط محاسـتهم قبـل ذلـك                  

، لكنهم حـني جـاءهم املـوت الـذى كـانوا            )أى الشهادة (يتمنون املوت   
أى أـم قـد لَقُـوا       . يتمنونه غلبتهم علـى أنفـسهم احلـرية واألحـزان         

املوت على عكس ما فهم كاتبنا اللـوذعى، بـل إـم مـا زالـوا يتمنـونَ              
الشهادة وجيدوا ىف كل مكـان مـن ديـارهم يدنـسه األعـداء األجنـاس            
بقوات احـتالهلم كمـا هـو احلـال ىف فلـسطني وكـشمري وأفغانـستان                
والعراق وغريها، حىت لقد بلغوا ىف هـذا املـضمار أَوجـا سـامقًا مل تعرفـه                 

من األمم يتمثـل ىف العمليـات االستـشهادية الـىت حيـاول الغربيـون               أمة  
عبثا، عـن طريـق فتـاوى املذلّـة والـضالل، إيهـامهم بأـا عمليـات                 
انتحارية كى يبثوا روح التخذيل ىف نفوسـهم ويرتعـوا مـن أيـديهم هـذا           
السالح العبقرى الذى ال قبلَ هلـم وال ألمثـاهلم بـه ممـن حيبـون احليـاة                  

 ا مجبـى النـاس املـوت وعـدم                ! احوعلى أية حال فإشـارة الرؤيـا إىل متن
لقائهم إياه مع ذلك إمنا تعـىن أـم قـد وصـلوا مـن اليـأس إىل درجـة            
بعيدة ال يعودون يطيقون معها احلياة، لكـن األقـدار تـضن علـيهم حـىت                

  .باملوت
 واملالحظ أن كاتبنا، على طريقته البهلوانيـة ىف التأويـل، قـد فـسر مـا               

عن مشاة اجلراد للخيـول بـأن املـراد بـذلك هـم             " رؤيا يوحنا "جاء ىف   
العــرب، ألن قــوم ىف اخليــل والفروســية حــسبما يقــول، كمــا أول 

ـ  علـى رؤوسـها كأكاليـلَ     "ىف العبارة الىت تقول إنه كـان        " األكاليل" ش ه ب
وهــذا هــو نــص ).  PP. 201- 202" (العمــائم"بــــ" الـذهب 

ـ  كْوش: "الكالم ـ  ل اجل راد شـأة للحـرب    ه خيـلٍ  بوعلـى رؤوسـها     ، مهي 
ـ  كأكاليلَ ش وكـان هلـا شـعر    * ه الـذهب ووجوههـا كوجـوه النـاس      ب
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وقـد رأينـا كيـف فـسر      ". دسنان األسـو  أسناا ك أكشعر النساء وكانت    
هو اجلراد بأنه العرب، فضال عن أنـه قـد ذكـر أـم كـانوا أصـحاب                  

 كمـا يـشري هـذا الكـالم         شعورٍ منسابة أو مضفورة مثل شـعور النـساء        
، ومـن مث  فلـيس للـنص مـن معـىن إال      )P. 202(املنسوب إىل يوحنا 

أن العرب أنفسهم هـم الـذين يـشبهون اخليـول، ال أـم بـارعون ىف                 
كـذلك فلـيس هنـاك مـشاة بـني العمـائم       . الفروسية وركوب احلصان 

واألكاليل حىت يصح تأويلها ا كما فعـل، إذ أيـن هـذه مـن تلـك؟ أى                  
أن تفسريه هنا هو أيضا كـالم ال معـىن لـه وال منطـق فيـه كـسائر مـا         

وفوق هذا فلم يعرف العرب امللَكيـة ىف اإلسـالم كـى يقـال إـم           . يقول
هم املقـصودون بالعبـارة التاليـة ىف الرؤيـا املتعثكلـة الغامـضة الـىت ال              

ـ   : "يستطيع اإلنسان العاقل أن مييز هلا رأسا مـن ذَنـب           ويـة  ك اهلا الَوهلـا م
مون      .ا عليها كًلبوليـون أ ولـه باليونانيـة اسـم        ، امسـه بالعربانيـة أبـد "

، فـضال عـن أن يكـون اسـم ملكهـم      )P. 203(حسبما ادعى صاحبنا 
، ال علــى )كمــا يقــول" املــدمر"أى " (أبوليــون"أو " أبــدون"املزعــوم 

  .سبيل احلقيقة وال على سبيل ااز
 نـراه الرمـز واملرمـوز إليـه، فبينمـا         ومرة أخرى جند الكاتب خيلط بني       

يؤول اخليول بأا العـرب واملـسلمون أنفـسهم إذا بـه يأخـذ اخليـول                
 اخليـل كـرؤوس     ورؤوس: "مبعناها احلـرىف ىف الـنص التـاىل دون تأويـل          

 مـن هـذه الثالثـة       .فواهها خيرج نـار ودخـان وكربيـت       أ ومن   ،األسود
 ،فواههـا أخلارجـة مـن   ل ثلث الناس من النـار والـدخان والكربيـت ا          تقُ
ـ   أن  ذناـا أل  أ فواههـا وىف  أ ن سلطاا هو ىف   إف ـا شذناـات  بوهلـا  ،ه احلي 

، إذ يقول إن التـرك قـد اسـتخدموا املدفعيـة بكثافـة              " وا تضر  ،رؤوس
وقوة رهيبة مل تعـرف مـن قبـل ضـد القـسطنطينية، وكانـت خيـوهلم،              

ـ             دافع برائحتـها   وهى تتشمم سحب الـدخان اخلارجـة مـن فوهـات امل
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الكربيتيـة علــى حــد وصــفه، تبــدو وكأــا تنفــث النــار والــدخان  
أى أن اخليـول هنـا هـى        . والكربيت من أفواهها كمـا جـاء ىف الـنص         

فعال خيول حقيقيـة ال تـؤول بـالعرب واملـسلمني، ممـا يـدل علـى أن                  
الرجل ال يلتزم منـهجا مفهومـا ىف تأويـل هـذه الرؤيـا العجيبـة غـري                  

ويؤكد ذلك أنه يأخذ وصـف أذنـاب هـذه اخليـول الـوارد ىف               ! املفهومة
النبوءة على ظاهره أيـضا، إذ يقـول إن اإلشـارة إىل التـشابه بـني هـذه                  
الذيول وبـني احليـات يرجـع إىل أن األتـراك كـانوا يعقـدون أذنـاب                 
خيوهلم ىف احلرب فتبـدو وكأـا حيـات، ورؤوسـها هـى هـذه العقَـد              

 وذلـك بغـض النظـر عـن مـدى صـحة       ،)PP. 206- 207(ذاـا  
                املعلومة اخلاصة بعادة األتراك ىف عقـد أذنـاب خيـوهلم عنـد املعـارك أَو
ال، وكذلك عـن املبالغـة املقيتـة ىف حتديـد عـدد مـن قُتلـوا ىف هـذه                    
احلروب بثلث النـاس ممـا ال ميكـن للعقـل أن يهـضمه، فـإن احلـربني                  

تهما وقـوة تـدمريمها     العامليتني أنفسهما، على ما هو معـروف مـن شـناع          
هـذه  ) األوربـيني وحـدهم   (الفظيعة غري املسبوقة، مل تفْنِيا مـن األوربـيني          

  !النسبة قط
 وباملناسبة فبوش يرتكب خطأً تارخييـا عنـدما يـزعم أن األوربـيني هـم         
الذين اخترعوا البارود، إذ مـن املعـروف أن البـارود اختـراع صـيىن ال                

 األوربـيني علـى األقـل إىل اسـتخدامه ىف       أورىب، وأن املسلمني قد سـبقوا     
وإىل القـارئ هـذه الـسطور الـىت تؤكـد مـا أقـول، وهـى                 . احلروب

": البـارود "علـى املـشباك حتـت عنـوان         " اإلسـالم "مستقاة من موقـع     
طلقه املسلمون علـى مـادة متفجـرة تتكـون مـن نتـرات             أالبارود اسم   "

وكــان . يــتوالفحــم والكرب) ملــح البــارود (البوتاســيم أو الــصودمي
ــاب   ــستخدمونه يف األلع ــرس ي ــود والف ــصينيون واهلن ــة  ال  ىفالناري

وقـد اسـتخدمه    . مـداواة بعـض األمـراض       املناسبات العامة، وكذلك ىف   
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 اسـتخدموه    تلك األغراض أيـضا، ولكنـهم كـانوا أول مـنِ           ىف املسلمون
أول مـن أطلـق علـى هـذه املـادة اسـم          م  وكان املسلمون ه  . يف احلرب 

 . أوربـا  وغـرىب   طريقهم عرفـه الغـرب يف بـالد البلقـان          البارود، وعن 
 وقد ابتكر املسلمون اسـتخدام هـذه املـادة يف احلـروب كقـوة دافعـة               

 .ىالثالـث عـشر املـيالد     / ىللمقذوفات النارية يف القرن الـسابع اهلجـر       
البارود يف املغـرب يف كتـب الكيميـاء العربيـة ويف كتـب               وقد جاء ذكر  

يف تارخيـه وهـو يتحـدث عـن حـصار           لدون   ابن خ   وحتدث عنه  ،التاريخ
 1274/هــ   672عـام    ملدينـة سجلماسـه  ىن يوسف املـري السلطان أىب

ـ ،  "الفروسـية  " يف كتـاب   ىالطرابلـس عنه الرمـاح    وحتدث  . م  بـه   ىنويع
   املادة املتفجرة اليت يحا ش املـدفع، وذكـر تركيبـه الكيميـائي واصـفا           ى

وجـزأين مـن     مـن البـارود    فهو يتكون مـن عـشرة أجـزاء          :إياه بدقة 
وقـد تـردد ذكـر البـارود       . الفحم وجزء ونصف جـزء مـن الكربيـت        

 حـروب املـسلمني مـع األسـبان،     ىفتـاريخ املغـرب و      بصفة خاصـة ىف   
ـ   . حروب بـابر يف اهلنـد       كما جاء ذكره ىف    ِسوقـد نخطـأً  ب   اسـتخدام  

 755 برتولـد شـفاتزر حـول عـام         ملح البـارود إىل الراهـب األملـاىن       
ـ العلـوم الغـربيني ك    ى   م، مث اكتـشف أحـد مـؤرخ        1354 -ـه اب ت
الراملـسلمني يف ابتكـار اسـتخدام مـادة البـارود يف             اح، فاعترفوا بفضل  م

ـ بنحـو قـرن مـن الزم    أسلحة املقذوفات النارية قبل الغرب   ومـن  . انــ
ـ        يف احلـروب    ف يف الـصني، واسـتخدم     رِاملتفق عليه علميا أن البـارود ع

، مث نقلـه    ىالثالـث عـشر املـيالد     / ى السابع اهلجـر   عند العرب يف القرن   
روجـر   الغـرىب  م خمطوطاتـه العـال  ى كما أكد ذلك يف إحـد   .عنهم الغرب
. وكيفيـة اسـتخدام العـرب لـه يف املـدافع            الذي وصف البارود   ،بيكون

 وقد طو الثـامن عـشر    / ىاهلجـر ر   عـش   صناعته يف القرن الثـاىن     ر الغرب
ـ  فوازييـه وإلـوينري إيرينيـه ممـا       ال  على يد كل من    ىامليالد ر أسـاليب   غي
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 املـستخدم   ىوالبـارود يف تركيبـه الكيميـائ      . احلروب وأدى إىل تطورهـا    
، والكربيــت  %75يتكــون مــن نيتــرات البوتاســيوم بنــسبة  حــديثا

ــسبة  ــسبة  %10بن ــون بن ــريع  ،  %15، والكرب ــزيج س ــو م وه
ـ     ."االشتعال لزيادة نسبة البوتاسيوم فيه     ده ىف خطوطـه   وهـو نفـسه مـا جن

ــادة  ــة ىف مـ ــع " Gun and Gunpowder"العامـ ىف موقـ
"silk_road.com"  ــادة ــذلك ىف مـ ىف    " Gunpowder"، وكـ
"encyclopedia.com ." وميكـــن الرجـــوع أيـــضا ىف هـــذا

البـارود واملـدافع يف    :صـفحة مـن تـاريخ العلـوم    "املوضوع إىل مقـال     
  ".أون اليناإلسالم "خلالد عزب ىف موقع " احلضارة اإلسالمية

من هذا كله يتضح بأجلى بيـان أن جـورج بـوش قـد ضـلَّ ضـالال                  
بعيدا ىف حماولتـه التـهجم علـى سـيد الرسـل والتـنقص مـن مكانتـه                  
العظيمة الىت رفعه اهللا إليها، وأنه قد ارتكـب ىف سـبيل ذلـك كـثريا مـن                  
التناقضات الفجـة العاريـة، وردد قـدرا كـبريا مـن األفكـار العاميـة                

ية واألكاذيب التافهـة الـسخيفة سـخف عقلـه وفهمـه، ووقـع ىف         اخلراف
عدد غري قليل مـن األخطـاء العلميـة والتارخييـة، وظـن أنـه يـستطيع                 
إيهامنا بأن هذا الكـالم الغـامض املـضحك العجيـب الـذى يعـج بـه                 
النصان اللـذان تناوهلمـا بالتأويـل هـو وحـى إهلـى صـادق ىف التنبـؤ               

يهمـىن أن أقـف قلـيال إزاء تطلعـه الـشيطاىن إىل             و. بالغيب ألدهارٍ طوال  
اختفاء اإلسـالم مـن الوجـود وتنـصر املـسلمني وهجـرام التوحيـد               
الذى هداهم اهللا إليه على يد نبيهم الكرمي والتحـول عنـه إىل مـا حاربـه                  
قرآم وحديث نبيهم من تثليث ترفـضه العقـول والـضمائر وتـراه أمـرا               

وهـذا التطلـع الـشيطاىن الـذى أدار         . ظمتـه ال يليق أبدا جبـالل اهللا وع      
ذلك الرجل كتابه عليه من شـأنه أن يفـسر لنـا اجلهـد احملمـوم الـذى                  
متارسه أمريكـا وغريهـا مـن دول الغـرب ىف حماربـة اإلسـالم بقيـادة                 
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إـم يـسعون إىل حتقيـق تأويلـهم الـشيطاىن           . حفيده وسميه جورج بوش   
م وخبـثهم وغفلتنـا وخيانـة       ، ويعملـون بكـل قـواه      "رؤيا يوحنا "لــ

إفراغـه مـن    : اخلائنني منا علـى تقـويض ديننـا أو علـى أقـل تقـدير              
مضمونه آملني أن يأتى عليه يوم يسقط مـن تلقـاء نفـسه ويـصبح أثـرا                 

  ! تروى) جمرد ذكْرى(بعد عين وذكْرى 
وأخريا فإذا ما أردنـا أن نقـارن بـني النبـوءات الكتابيـة ونظريـا ىف                 

واحلديث راعنا أن النبوءات اإلسـالمية، علـى العكـس ممـا جـاء              القرآن  
عند أهل الكتاب، تتسم بالوضـوح والتحديـد والتخـصيص فـال تتنـاول             
كثريا من التفاصيل املتداخلة املربكة، بـل تـشري إىل املقـصود منـها مبـا ال           

خـذ مـثال    : يقبل اجلدال، اللهم إال ىف تعيني الوقـت علـى وجـه الدقـة             
غُلبـت الـروم ىف أدىن األرض، وهـم مـن بعـد غَلَبـهم               * أمل: "قوله تعاىل 
تـرى هـل ىف هـذا الكـالم         ). 4 -1/ الـروم " (ىف بِضع سنني  * سيغلبون

ــوءتني   ــذى ىف النب ــة كال ــوض وعثكل ــة أو ضــبابية أو غم ــة عمومي أي
املنسوبتني لدانيال ويوحنا؟ وهل فيـه هـذا التـشابك بـني األحـداث أو               

ريخ كلـه إىل يـوم يبعثـون؟ كـال، لـيس هنـاك            هذا الطمع ىف تفسري التا    
وقس عليـه قولـه سـبحانه ىف مراحـل الـدعوة املبكـرة              . شىء من ذلك  

أم : "عن الكافرين وختطيطهم لكـسر اإلسـالم والقـضاء عليـه ىف مهـده             
/ القمـر " (سـيهزم اجلمـع ويولُّـون الـدبر       * حنن مجيع منتـصر؟   : يقولون

ـ     )45 -44 : وع ذاتـه ىف بدايـة املرحلـة املدنيـة         ، وقوله تعاىل عن املوض
إن الذين كفروا ينفقون أمـواهلم ليـصدوا عـن سـبيل اهللا، فـسينفقوا               "

ــون  ــسرةً مث يغلَب ــيهم ح ــون عل ــنم  . مث تك هــروا إىل ج ــذين كف وال
لقـد صـدق اُهللا رسـولَه     : "، وقولـه عـز شـأنه      )36/ األنفال" (يحشرون

املــسجد لُنخــد لت إن شــاء اهللا آمــنني حملِّقــني الرؤيــا بــاحلق احلــرام 
: ، وقولـه جـلّ جاللُـه      )27/ الفـتح " (رؤوسكم ومقـصرين ال ختـافون     
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" هو الذى أَرسل رسولَه باهلُدى ودينِ احلـق ليظْهِـره علـى الـدين كلـه               "
: ، وقولـه عـز مـن قائـل لرسـوله الكـرمي            )9/ ، والـصف  33/ التوبة(
بـؤ الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم           ، وتن "واهللا يعصمك مـن النـاس     "

بشيوع األمن واألمان ىف بالد العـرب حـىت ال جيـد الراعـى مـا خيـشاه                  
على غنمه من املخلوقات سـوى الـذئب، بعـد أن كانـت تلـك الـبالد                 
مشهورة ىف اجلاهلية بانتـشار الفوضـى وقطـع الطريـق، وتبـشريه عليـه               

ـ              تحهم السالم للمسلمني باسـتيالئهم علـى كنـوز كـسرى وقيـصر، وف
للقسطنطينية، وبلوغ دينهم ما بلغ الليـلُ والنـهار، مث حتـذيره هلـم بعـد                
ذلك بـأن الـزمن سـيدور دورتـه فتـصيب الذلّـة والتفاهـة نفوسـهم               
ويصريون غُثَاًء يشبه غثاء السيل رغـم كثـرم الكـاثرة، وحينـها سـوف           
تتكالب األمم عليهم وتتداعى إىل ـشهم كمـا يتـداعى اآلكلـون علـى               

وغري ذلك، وهو كـثري جِـد كـثري ممـا حتقَّـق كلـه دون                ...الطعامقَصعة  
ــهلوانيات   ــنت الب ــأولني إىل ركــوب م ــوِج املت حــف ودون أن ي أدىن ختلّ

  !فاعتربوا يا أوىل األلباب! وشطط التناقضات وفجاجة اخلرافات
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The Myth of "The Myth of 
Moderate Islam" 

Vincenzo Olivetti 
In a recent article in The Spectator 

magazine in the UK, the evangelical 
leader Patrick Sookhdeo takes a swipe at 
Muslims and their religion. Does his case 
stand up to scrutiny?  

Patrick Sookhdeo’s Article (July 30, 
2005) in London’s The Spectator , “The 
Myth of a Moderate Islam” reflects a 
dangerous trend in the war on terror. 
Under the guise of informing Westerners 
about Islam, he is in fact spreading the 
very same disinformation that anti- 
Islamic polemics have been based upon 
for over 1,000 years. This plays directly 
into the hands of Osama bin Laden, Abu 
Musab al-Zarqawi and others, for it 
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encourages the “clash of civilizations” 
they so appallingly desire. It is indeed of 
the utmost importance that we learn 
more about Islam and fight the scourge 
of extremism with all the tools possible. 
But Sookhdeo and those like him corrupt 
this process, seeking to advance their 
own agenda by turning the war on terror 
into an ideological war against Islam.  

Muslim Violence:                                                                                                                                                 

 Sookhdeo’s bias is evident from the 
outset. He argues that terrorists truly 
represent Islam, writing: “If they say 
they do it in the name of Islam, we must 
believe them. Is it not the height of 
illiberalism and arrogance to deny them 
the right to define themselves?” The 
remainder of the essay, however, is an 
extensive effort to deny other Muslims 
the right to define themselves by 
rejecting extremist interpretations of 
Islam. In fact, less than 5 % of Muslims 
could be classified as fundamentalist in 
outlook, and of that 5 %, less than 0.01 % 
have shown any tendency toward 
enacting terrorism or “religious 
violence.” It is thus “the height of 
illiberalism” to define as terrorists over 
1.3 billion Muslims who have nothing to 
do with “religious violence” because of 
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the misdeeds of a fringe minority of 
0.005 %. At most, one in every 200,000 
Muslims can be accused of terrorism. 
That is to say there are a maximum of 
about 65,000 terrorists worldwide—
roughly the same figure as the number of 
murderers on the loose in the U.S. alone, 
with over 20,000 homicides a year and a 
population of only 300 million. 

Sookhdeo claims that Muslims “must 
with honesty recognize the violence that 
has existed in their history.” However, 
given that the majority of books that 
record the transgressions of Muslims 
have been written by Muslims, it is 
difficult to argue that Muslims have 
chosen en masse to ignore the atrocities 
of their past. Of course, there are 
Muslims who deny many parts of this 
past, just as there are British people who 
still deny the atrocities of colonialism; 
Americans who deny the massacre of the 
Native Americans; and Germans who 
deny the Holocaust of 6 million Jews. 
But the fact remains that Christian 
civilization has given rise to many more 
atrocities than has Islamic civilization, 
even relative to its greater population 
and longer age.  

Christian Violence: 
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Nowhere in Islamic history can one 
find a doctrine similar to Saint 
Augustine’s cognite intrare (“lead them 
in”—i.e. “force them to convert”). In fact 
the Qur’an says the exact opposite: There 
is no compulsion in religion ( 2:256 ). 
Augustine’s frightening idea that all must 
be compelled to “conform” to the “true 
Christian faith” has unleashed centuries 
of unparalleled bloodshed. Indeed, 
Christians have suffered more under the 
rule of Christian civilization than under 
pre- Christian Roman rule or any other 
rule in history. Millions were tortured 
and slaughtered in the name of 
Christianity during the periods of the 
Arian, Donatist and Albigensian 
heresies, to say nothing of the various 
Inquisitions, or the Crusades, when the 
European armies were saying, as they 
slaughtered both Christian and Muslim 
Arabs: “Kill them all, God will know his 
own.” Needless to say, these 
transgressions— and indeed all the 
transgressions of Christians throughout 
the ages—have absolutely nothing to do 
with Jesus Christ and or even the New 
Testament as such. Indeed, no Muslim 
by definition would ever or will ever 
blame this on Jesus Christ (the Word 
made Flesh, for Christians and Muslims). 
So how is it that Sookhdeo blames 
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Muslim transgressions (even though far 
less than “Christian” ones) on the Qur’an 
(the Word made Book, for Muslims)? 

By no means was such indiscriminate 
violence limited to Europe’s “Dark Ages” 
or to one period of Christian history. The 
Reformation and Counter Reformation 
took inter- Christian slaughter to new 
extremes; two thirds of the Christian 
population of Europe being slaughtered 
during this time. Then there were 
(among many others wars, pogroms, 
revolutions and genocides) the 
Napoleonic Wars ( 1792-1815 ); the 
African slave trade that claimed the lives 
of 10 million; and the Colonial 
Conquests. Estimates for the number of 
Native Americans slaughtered by the 
Europeans in North, Central and South 
America run as high as 20 million within 
three generations. 

Despite the ravages of Europe’s violent 
past, in the 20 th century, Western 
Civilization took warfare to new 
extremes. A conservative estimate puts 
the total number of brutal deaths in the 
20 th century at more than 250 million. 
Of these, Muslims are responsible for 
less than 10 million deaths. Christians, or 
those coming from Christian 
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backgrounds account for more than 200 
million of these! The greatest death 
totals come from World War I (about 20 
million, at least 90 % of which were 
inflicted by “Christians”) and World War 
II ( 90 million, at least 50% of which 
were inflicted by “Christians,” the 
majority of the rest occurring in the Far 
East). Given this grim history, it appears 
that we Europeans must all come to grips 
with the fact that Islamic civilization has 
actually been incomparably less brutal 
than Christian civilization. Did the 
Holocaust of over 6 million Jews occur 
out of the background of a Muslim 
Civilization?  

In the 20th century alone, Western 
and/or Christian powers have been 
responsible for at least twenty times 
more deaths than have Muslim powers. 
In this most brutal of centuries, we 
created incomparably more civilian 
casualties than have Muslims in the 
whole of Islamic history. This continues 
even in our day—witness the slaughter of 
900,000 Rwandans in 1994 in a 
population that was over 90 % Christian; 
or the genocide of over 300,000 Muslims 
and systematic rape of over 100,000 
Muslim women by Christian Serbs in 
Bosnia between 1992 and 1995. The 
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horrible truth is that, numerically and 
statistically speaking, Christian 
Civilization is the bloodiest and most 
violent of all civilizations in all of history, 
and is responsible for hundreds of 
millions of deaths.  

The production and use of nuclear 
weapons alone should be enough to 
make the West stand in shame before the 
rest of the world. America created 
nuclear weapons. America is the only 
country ever to have used nuclear 
weapons, and Western countries strive to 
maintain a monopoly over them. As the 
record stands, we have no moral grounds 
for objecting to the acquisition of such 
weapons until we prove willing to forfeit 
them entirely.  

It should also be mentioned that 
although Islam has the concept of 
legitimate war in self-defense (as does 
Christianity, and even Buddhism), 
nowhere in Islamic culture (or in other 
cultures that survive today) is there 
latent the idealization, and perhaps 
idolization, of violence that exists in 
Western Culture. Westerners think of 
themselves as peaceful, but in fact the 
gentleness and sublimity of the New 
Testament, and the peace-loving nature 
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of the principles of democracy, are 
scarcely reflected in Western popular 
culture. Rather, the entire inclination of 
popular culture— Hollywood movies, 
Western television, video games, popular 
music and sports entertainment—is to 
glorify and inculcate violence. 
Accordingly, the relative rates of murder 
(especially random and serial murder) 
are higher in the Western World 
(particularly in the U.S., but even in 
Europe, taken as a whole) than they are 
in the Islamic world in counties that are 
not suffering civil wars, and this true 
despite the much greater wealth of the 
West. So has Sookhdeo ever read the 
following words?:  

Judge not, that ye be not judged. For 
with what judgement ye judge, ye shall 
be judged: and with what measure ye 
mete, it shall be measured to you again. 
And why beholdest thou the mote in thy 
brother’s eye, but considerest not the 
beam that is in thine own eye? Or how 
wilt thou say to thy brother, Let me pull 
out the mote out of thine eye; and, 
behold, a beam is in thine own eye? Thou 
hypocrite, first cast out the beam out of 
thine own eye; and then shalt thou see 
clearly to cast the mote out of thy 
brother’s eye. (Matthew 7:1-5 )  
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The Qura'an And the Use of Force: 

Like most anti-Islamic polemics, the 
rest of Sookhdeo’s article is a mix of fact 
and fiction. For example, he argues that 
many of the Qur’anic verses that 
advocate peace were abrogated by later 
verses. It is true that many Muslim 
scholars claim later verses abrogate 
earlier verses, but the extent of 
abrogation is greatly debated. Some 
scholars say that only five verses have 
ever been abrogated. Some say that over 
150 have been abrogated. Sookhdeo’s 
claim that “wherever contradictions are 
found, the later-dated text abrogates the 
earlier one” is thus a gross simplification. 
To claim that all of the peaceful verses 
are earlier revelations that have been 
abrogated by later militant verses is 
simply false. For example, verses 
revealed in the last two years of 
Muhammad’s mission enjoin Muslims to 
not seek vengeance against those who 
had driven them from their homes:  

Let not the hatred of the people—
because they hindered you from the 
Sacred Mosque—incite you to transgress. 
Help one another in goodness and 
reverence, and do not help one another 
in sin and aggression  (Qur’an 5:2).  
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O ye who believe, be upright for God 
witnesses injustice; and let not hatred of 
a people cause you to be unjust. Be just 
— that is closer to piety. (Qur’an 5:8).  

One can hardly imagine a more 
emphatic message of justice, forgiveness 
and reconciliation.  

Moreover, many highly qualified 
Muslim scholars have cited the earlier 
verses advocating peace to dissuade 
young Muslims from answering the call 
of the extremists. Would Sookhdeo 
prefer that these young Muslims listen to 
those who explain these verses away by 
applying his truncated version of 
abrogation?  

Significantly enough, like extremist 
interpreters of Islam, Sookhdeo 
misrepresents Qur’anic verses by citing 
them out of context. He claims that 
Qu’ranic verses 8:59-60 condone 
terrorism. Verse 8:60 does indeed 
condone fighting one’s enemies, but it is 
followed by verse 8:61 : And if they 
incline unto peace then incline unto it —
another later revelation. In this context, 
verse 8:60 is advocating that one not 
take the course of passivism when 
threatened by an enemy, but 8:61 then 
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limits the application. This hardly 
constitutes terrorism. Perhaps if 
Sookhdeo knew Arabic properly, he 
would have the capacity to read the 
Qur’an more clearly. But he does not. 
This makes it difficult to accept him as 
an authority on Islamic teachings, 
whatever may be his post or title.  

Sookhdeo goes on to claim that one can 
pick between Qur’anic verses that 
support violence and those that support 
peace. This is true, but one would be 
hard pressed to demonstrate that the 
Qur’an condones violence more than the 
Old Testament (say, for example, the 
Book of Leviticus or the Book of Joshua). 
And if we say that the Qur’an condones 
violence, what are we to think of the 
passages of the Bible that directly 
command slaughter and genocide? In 
Numbers 31:17 Moses says (of the 
Midianite captives, whose menfolk the 
Israelites have already slaughtered): 
Now therefore kill every male among the 
little ones, and every woman who has 
known a man intimately . I Samuel 15:1-
9 tells the story of the Prophet Samuel 
commanding King Saul to eradicate the 
Amalekites as follows: Slay both men and 
women, infant and suckling, ox and 
sheep, camel and donkey. Such extremes 
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were forbidden by the Prophet 
Muhammad who ordered his community 
( Tafsir Ibn Kathir , on vv.2:190-193): 
Fight in the way of God against those 
who disbelieve in God! Do not act 
brutally! Do not exceed the proper 
bounds! Do not mutilate! Do not kill 
children and hermits! And likewise (Al-
Waqidi, Kitab al- Maghazi, vol. II, pp. 
1117-1118): Attack in the Name of God, 
but do not revert to treachery; do not kill 
a child; neither kill a woman; do not wish 
to confront the enemy .  

To claim that the warfare advocated in 
some Qur’anic verses is a justification for 
wanton acts of violence fails to 
acknowledge that classical 
interpretations have always limited the 
scope of such verses. For example, a 
verse that is often misinterpreted in the 
modern era is 2:191-92 : Slay the 
polytheists wherever you find them, and 
capture them and blockade them, and 
watch for them at every lookout. But if 
they repent and establish the prayer and 
give alms, then let them go their way. On 
the one hand, extremists employ this 
verse to sanction shedding innocent 
blood. On the other hand, it is employed 
by non-Muslim polemicists to portray 
the Qur’an as a bellicose declaration of 
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perpetual warfare. But according to the 
classical Islamic tradition, this verse 
cannot be taken as a carte blanche to 
fight non-Muslims. It can only be applied 
to the specific polytheists who opposed 
the early Muslim community and 
threatened the very survival of Islam. As 
one authoritative jurisprudent (Qadi Abu 
Bakr Ibn Al-‘Arabi, 11 th-12th century 
AD) writes:  

This verse is general regarding the 
polytheists, but is restricted by the 
Prophet’s prohibition of the killing of 
women, children, religious adherents, 
and non-combatants. But understood 
also are those who do not fight you nor 
are preparing to fight you or harm you. 
The verse actually means, “Slay the 
polytheists who are attempting to slay 
you.”  

Such interpretations could be cited ad 
infinitum . They clearly demonstrate that 
Sookhdeo’s equation of “radical 
Muslims” with “medieval jurists” who 
claim that “Islam is war” is not only 
unfounded, but an utter distortion. 
Either Sookhdeo is not qualified to 
analyze the classical Islamic tradition 
and compare it to modern deviations, or 
he is intentionally distorting Islamic 
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teachings. Either way, he proves himself 
to be completely unreliable. 

Dubious Scholarship: 

Sookhdeo’s dubious scholarship is on 
display throughout this article, 
particularly when he uses the hackneyed 
distinction between Dar al-Islam (the 
abode of Islam) and Dar al-Harb (the 
abode of war) to argue that Muslims 
accept nothing but war or triumph. 
These are important classical terms, but 
Muslim scholars also wrote of many 
other abodes between them. Some 
classifications include three abodes, 
some five, and some seven. In the 
modern era, Europe and America have 
been regarded by the vast majority of 
Muslim scholars as the Dar al-Sulh , or 
“the abode of treaty.” This means that a 
Muslim can engage with this world on 
many levels and should abide by the laws 
of the land if he or she chooses to live 
there or to visit. Using this distinction, 
Muslim scholars have even declared that 
Muslims can serve in the U.S. Army, 
even when combating other Muslim 
countries. Only those who seek conflict 
continue to misinform the public by 
limiting the world to Dar al-Islam and 
Dar al-Harb  
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Islamic Scholarship: 

Sookhdeo’s miscomprehension is also 
revealed when he discusses the recent 
conference of Islamic scholars in Jordan, 
which issued a final declaration that 
opposed the practice of calling other 
Muslims non-believers and clarified the 
qualifications for issuing fatwas . He 
argues that this has “negated a very 
helpful fatwa which had been issued in 
March by the Spanish Islamic scholars 
declaring Osama bin Laden an apostate.” 
However, a war of words wherein 
Muslims begin calling other Muslims 
unbelievers is precisely what Al-Qaida 
and other extremists desire. This way 
they can brand as apostate and kill 
everyone who disagrees with them. Let 
us not forget how two days before 9/11 , 
Al-Qaida assassinated Ahmed Shah 
Massoud. This was no mere coincidence; 
it was a strategic imperative. By 
removing the most charismatic 
representative of traditional Islam in 
Afghanistan, Al-Qaida removed the 
greatest obstacle to their distortions of 
Islam, a credible leader   who would 
expose the spurious nature of their claim 
to represent Islam.  
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In order to avoid people being killed 
over even petty faults or sins, classical 
Islamic law does not allow one to 
“excommunicate” another Muslim for 
sinning nor to declare him or her to be a 
non-believer. By reaffirming this and 
removing the possibility of takfir (calling 
someone an apostate) in our age, King 
Abdullah’s conference has made the 
world a safer place. This is true not just 
for traditional, “moderate” Muslims—the 
only ones in fact who can effectively 
isolate the extremists and thus protect 
non-Muslims—but also for others, such 
as Jews and Christians whom the Qur’an 
(and the greatest classical scholars of 
Islam, such as the famous al-Ghazali) 
regards as “fellow believers.” Sookhdeo 
desires to keep this “door” open so that 
Muslims he does not like can be 
“excommunicated.” He wants to keep 
this “sword”—in effect—unsheathed, 
completely forgetting that all they that 
take the sword shall perish with the 
sword (Matthew 26:52 ). 

Sookhdeo further displays a complete 
lack of understanding of Islamic law 
when he asks: “Could not the King 
reconvene his conference and ask them 
to issue a fatwa banning violence against 
non-Muslims also?” In fact this is exactly 
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what did happen by the scholars 
declaring that the fatwas issued in 
support of wanton violence are 
illegitimate. For everyone who commits 
an act of terrorism in the name of Islam 
attempts to first justify that act through 
the issuance— and misuse—of a fatwa , 
and no one commits terrorist acts 
without being convinced that terrorism is 
justified. The conference reaffirmed that 
all fatwa s must necessarily be bound by 
a triple system of internal “checks and 
balances”: all those issuing fatwa s must 
have certain, stringent personal and 
educational credentials; they must all 
follow the methodology of the eight 
Madhahib or tradional schools of Islamic 
jurisprudence; and no fatwa may go 
outside the bounds of what the 
traditional Madhahib allow—precisely 
what the extremist fatwa s attempt to do. 
The conference assembled over 180 
major scholars from 45 countries, and 
garnered 17 major fatwa s from the 
greatest Islamic Authorities in the world 
(including the Sheikh Al-Azhar, 
Ayatollah Sistani, and Sheikh Yusuf al-
Qardawi) to declare this. The conference 
thus not only de-legitimized the 
extremists de jure , but, to quote Fareed 
Zakaria in Newsweek (July 18,2005 ), 
constituted “a frontal attack on Al-
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Qaida’s theological methods.” This is 
surely a vital tool in the war against 
extremism, and so the King and his 
conference are very much to be 
commended.  

Eradicating Extremism: 

Isolating and eradicating extremists 
does not, however, appear to be 
Sookhdeo’s agenda. Rather he wishes to 
misrepresent the Qur’an, history, and 
contemporary Muslims in order to 
substantiate his own claim that terrorism 
and extremism are inherent to Islam. 
Following this approach is exactly how 
we will lose the war on terrorism. The 
true war is the war of ideas. The lynch-
pin in the arguments of Bin Laden, 
Zarqawi and others is that they think 
they represent Islam. Traditional Muslim 
scholars from around the world have 
confirmed that such deviant ideologies 
and actions violate the very principles of 
Islam. By working with such scholars we 
can help them to consolidate the 
traditional middle ground of Islam and 
further expose the extremists for being 
just that. This is the most efficient, most 
peaceful and most effective weapon in 
the war against extremist interpretations 
of Islam. If we do not use it, we will have 
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surrendered the higher ground in the 
war of ideas. By responding with 
extremism of another kind, Sookhdeo 
and those like him allow the extremists 
to determine the general inter-religious 
ambiance and thus the course of events. 
Rather than providing a realistic 
presentation of the challenges we face 
and their possible peaceful solutions, 
they take advantage of the situation to 
advance their own hidden polemical 
agenda and prejudices. In doing so they 
work not only against Muslims and 
Islam, but against the whole of 
humanity, Christians included (or 
perhaps especially). Onward Christian 
soldiers, Reverend Sookhdeo?  

 

  

  

  

  

  القول بأن اإلسالم املعتدل خرافة هو اخلرافة



249 

  زو أوليفيىتـفنسين
ـ     " الـسبِكْتيتر "ىف مقال نشر مؤخرا ىف جملـة          زعيمالربيطانيـة يهـاجم ال

تـرى هـل    . ىن باتريك سوكْديو املسلمني ودينـهم هجومـا عنيفـا         األجنليكا
  يثْبت ما كتبه املؤلف ىف ذلك املقال على حمك التمحيص؟

ىف " خرافـة اإلســالم املعتــدل : "الواقـع أن مقالــة باتريـك ســوكديو  
ــاريخ " الــسبكتيتر" ــة بت ــه 30اللندني ــا 2005 يوني م تعكــس اجتاه

 سـتار الرغبـة ىف تعريـف        خطريا ىف احلـرب علـى اإلرهـاب، إذ حتـت          
الغربيني باإلسالم جنده ينشر نفس التـضليل الـذى تقـوم عليـه الكتابـات        
العدائية لذلك الدين على مدار أكثر من ألف عـام، وهـذا مـن شـأنه أن                 
يكون أداة مباشـرة ىف يـد أسـامة بـن الدن وأبـو مـصعب الزرقـاوى                  

ىف الـىت يرغبـون     " صـراع احلـضارات   "وغريمها، ألنـه يـشجع فكـرة        
وإنـه ملـن املهـم جـدا أن نعـرف اإلسـالم             . دوامها على حنوٍ جِد مقيت    

على حنو أفضل مما نعرفـه اآلن وأن نكـافح وبـاء التطـرف بكـل مـا ىف                   
بيــد أن ســوكْديو وأمثالــه يفــسدون القــضية . أيــدينا مــن إمكانــات

بطريقتهم الىت يسعون من ورائها إىل خدمـة أغراضـهم هـم، وذلـك مـن              
يل احلـرب علـى اإلرهـاب إىل إشـعال حـرب دينيـة علـى                خالل حتو 

 .اإلسالم ذاته

   :العنف اإلسالمى
ويتضح احنيـاز سـوكْديو منـذ البدايـة، فهـو يـزعم أن اإلرهـابيني                

ينبغـى علينـا أن نـصدقهم إذا قـالوا          : "ميثلون اإلسالم حقـا، إذ يقـول      
ألـيس مـن الغطرسـة الـشديدة        . إم يفعلـون ذلـك باسـم اإلسـالم        

ر التــام لليرباليــة أن ننكــر علــيهم احلــق ىف تعريــف أنفــسهم والتنكــ
أما ىف باقى املقالة فهـو يبـذل جهـدا مكثفـا إلنكـار حـق                ". بأنفسهم؟
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التعريف الذاتى علـى سـائر املـسلمني اآلخـرين الـذين يقولـون إـم                
فحـسب مـن    % 5واحلقيقـة أن    . يرفضون التفاسري املتطرفـة لإلسـالم     

 . ,.1يفهم علـى أـم أصـوليون، وأن         املسلمني هم الـذين ميكـن تـصن       
فقط من هؤالء اخلمسة ىف املائة  يبدون قـدرا مـن امليـل حنـو ممارسـة             % 

أن " قمــة التنكــر للّيرباليــة"إــا إذن ". العنــف الــديىن"اإلرهــاب أو 
نعرف حنو املليار وثلث املليار من املـسلمني بـأم إرهـابيون رغـم أـم                 

بـأى حـال، ـرد أخطـاء يرتكبـها          " لـديىن العنف ا "ال صلة بينهم وبني     
وعلـى أكثـر تقـدير فـإن        . %. ,005هامش ضـئيل ال يزيـد عـن         

.  مـسلم ميكـن اامـه باإلرهـاب        200000واحدا فقط مـن كـل       
 ألفـا  65أى أن كل ما هنالك مـن إرهـابيني ىف العـامل ال يزيـدون عـن        

ملتحـدة  ليس إال، وهو تقريبا نفـس عـدد القتلـة الطُّلَقـاء ىف الواليـات ا              
 ألـف قاتـل أمريكـى ىف العـام          200وحدها، فضال عـن أكثـر مـن         

  .  مليون نسمة300الواحد ىف أمة تعدادها ال يتجاوز 
االلتــزام بالــصدق واإلقــرار "ويــدعى ســوكْديو أن علــى املــسلمني 

ومـع ذلـك فحـني نأخـذ ىف االعتبـار أن            ". بالعنف الذى يصبغ تارخيهم   
ات املـسلمني قـد كُتبـت بـأقالمٍ         معظم الكتب الىت تتحدث عن اعتـداء      

مسلمة كان من الصعب القول بـأن املـسلمني بوجـه عـام قـد اختـاروا                 
وبطبيعــة احلــال هنــاك . جتاهــل الفظــائع الــىت ارتكبوهــا ىف املاضــى

مسلمون ينكرون بعضا مـن ذلـك املاضـى، بالـضبط مثلمـا أن هنـاك                
مثلمـا أن    بريطانيني ال يزالـون ينكـرون فظـائع احلقبـة االسـتعمارية، و            

هناك أمريكيني ينكرون اازر الـىت اجترحوهـا ىف حـق سـكان أمريكـا               
األصليني، ومثلما أن هناك أملانا ينكرون احملرقـة الـىت قـضت علـى سـتة                

إال أن احلقيقة املـرة مـع ذلـك كلـه تقـول إن احلـضارة          . ماليني يهودى 
تكبتـه  النصرانية قد ارتكبت من الفظائع ما يزيد كـثريا جـدا علـى مـا ار         
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احلضارة اإلسالمية، حىت لو وضـعنا ىف احلـسبان التعـداد األكـرب الـذى               
  .  بلغه أصحاا والعمر األطول الذى استغرقه تارخيها

  :العنف النصراىن
احلق أنه ال وجود ىف أى مرحلة مـن مراحـل التـاريخ اإلسـالمى ملثـل                 

علـيكم  : "ذلك املبدإ الذى كان ينـادى بـه القـديس أوغـسطني، وهـو         
بل إن القـرآن ليقـول العكـس مـن ذلـك            ".  تنصروهم قَسرا وإكراها   أن

، "البقـرة "متاما كما ىف اآلية السادسة واخلمسني بعـد املـائتني مـن سـورة               
لقـد أدت فكـرة أوغـسطني املرعبـة الـىت           ". ال إكراه ىف الدين   : "ونصها

ــى  ــع عل ــراه اجلمي ــابق"توجــب إك ــع " التط ــصرانية "م ــدة الن العقي
 قـرون مـن سـفك الـدماء الـذى لـيس لـه ىف تـاريخ                  إىل" الصحيحة

أجـل، لقـد عـاىن النـصارى أثنـاء سـلطان احلـضارة              . البشرية نظـري  
النصرانية أكثر مما عانوا حتت سـلطان الرومـان قبـل جمـىء النـصرانية أو               

لقـد جتـرع املاليـني غـصص التعـذيب         . أى سلطان آخر طوال التـاريخ     
 البــدع اآلريوســية والدوناتيــة وذُبِحــوا ذحبــا باســم النــصرانية أثنــاء

واأللبيجينية، ودعنا من حمـاكم التفتـيش املختلفـة أو احلـروب الـصليبية              
الىت كانت اجليوش األوربية تقـول فيهـا وهـى جتـزر رقـاب املـسلمني                

اقتلـوهم عـن بكْـرة أبـيهم، ولـسوف مييـز اهللا مـن               : "والنصارى معا 
 هـذه االعتـداءات الـىت    وغَنِـى عـن القـول أن   ". خيصونه ممن ال خيصونه  

قام ا النصارى، بل كـل االعتـداءات النـصرانية علـى مـدار التـاريخ،        
ال صلة بينها على اإلطالق وبـني الـسيد املـسيح أو حـىت بينـها وبـني                  

أجـل ال يوجـد مـسلم واحـد ميكـن أن يؤاخـذ              . األناجيل كما نعرفها  
ــصارى (الــسيد املــسيح  الكلمــة الــىت صــارت جــسدا بالنــسبة للن

، فكيـف إذن تـواتى سـوكْديو نفـسه علـى حماسـبة               )سلمني مجيعـا  وامل
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علــى ) كلمــة اهللا الــىت صــارت كتابــا بالنــسبة للمــسلمني(القــرآن 
 ؟ )الىت تقلّ كثريا جدا عن نظريا النصرانية(االعتداءات اإلسالمية 

والواقع أن ذلك العنف األعمـى الـذى ال يعـرف التمييـز ال يقتـصر                
ىف أوربا أو علـى فتـرة  واحـدة مـن التـاريخ              " المعصور الظ "البتة على   

النصراىن دون سواها، فحركـات اإلصـالح الـديىن واحلركـات املـضادة             
هلا قد دفعت كلتامها باـازر الـىت ارتكبـها النـصارى بعـضهم ىف حـق                 
بعضهم إىل آماد قياسية غري مـسبوقة، إذ متـت إبـادة ثلثـى النـصارى ىف                 

ال ينبغـى أن ننـسى احلـروب النابليونيـة مـن           مث  . أوربا خالل تلك الفترة   
ــصدت   1815 إىل 1792 ــىت ح ــى ال ــق األفريق ــارة الرقي م، وال جت

أرواح عشرة ماليـني إنـسان، أو الغـزو االسـتعمارى املتالحـق، فـضال               
إن أعــداد . عــن احلــروب والــربامج والثــورات واإلبــادات األخــرى

 وجنوـا  السكان األصـليني الـذين أبيـدوا ىف مشـال أمريكـا ووسـطها        
 . لترتفع إىل رقم العشرين مليونا ىف خالل ثالثة أجيال ال غري

وباإلضافة إىل ألـوان التخريـب والعنـف األورىب ىف املاضـى، أخـذت              
احلضارة الغربية احلـروب مـرة أخـرى إىل مـسافات مل تعرفهـا البـشرية                
من قبل حىت إن أحد اإلحصاءات املتحفظـة ليـصل بعـدد املقتـولني قـتال                

 ىف القرن العشرين إىل أكثر مـن مـائتني ومخـسني مليونـا يتحمـل                وحشيا
املسلمون منها وِزر أقل من عشرة ماليـني لـيس إال، علـى حـني يـسأَل                 

. النصارى أو املنتمون إىل النصرانية عن مـائىت مليـون مـن ذلـك العـدد               
 20(و يعود معظـم أعـداد هـؤالء القتلـى إىل احلـرب العامليـة األوىل                 

") نــصارى"منــها علــى األقــل متــت علــى أيــدى %  90مليونــا، 
منـها علـى األقـل متـت         % 50 مليونـا،    90(واحلرب العاملية الثانية    

). ، أما الباقى فقـد وقـع أغلبـه ىف الـشرق األقـصى             "نصارى"على أيدى   
وبالتأمل ىف ذلك التاريخ املرعـب جيـب علينـا حنـن األوربـيني مجيعـا أن          
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ؤكـد أن احلـضارة اإلسـالمية أقـل مبـا ال      نعى متاما احلقيقة الساطعة الىت ت     
تـرى هـل    . يقاس من ناحية القسوة والوحشية مـن احلـضارة النـصرانية          

 ماليـني يهـودى مـن صـنع حـضارة           6كانت احملرقة الىت راح ضحيتها      
  املسلمني؟

وىف القرن العشرين وحده جنـد أن الغـربيني والنـصارى قـد ارتكبـوا               
ل اإلسـالمية عـشرين مـرة       من جرائم القتل أضعاف ما وقـع مـن الـدو          

ولقـد تـسببنا حنـن الغـربيني ىف هـذا القـرن الـذى مل                . على أقل تقدير  
يشهد التاريخ مثله دموية ىف إيقاع اإلصـابات بـني املـدنيني مبـا ال يقـاس                 

انظـر إىل إزهـاق     : به ما صنعه املـسلمون علـى مـدار تـارخيهم مجيعـا            
ــامى 900000أرواح  ــدى عــ م  ىف 1995م و1992 روانــ

  من سكانه نـصارى، أو انظـر إىل إبـادة أكثـر مـن         % 90أكثر من   بلد
ــن   300000 ــر م ــنظم ألكث ــصاب امل ــذلك االغت ــسلم، وك  م
.  امرأة مسلمة ىف البوسـنة، علـى يـد نـصارى الـصرب             100000

فهذه احلقائق البشعة تقول بلغـة األرقـام واإلحـصاءات الـىت ال تعـرف               
ريخ عنفـا   الكذب إن احلـضارة النـصرانية هـى أشـد حـضارات التـا             

 . ودموية، وإا مسؤولة عن إزهاق مئات املاليني من األرواح

لقد كان إنتاج األسلحة النووية واسـتعماهلا كفـيال ىف حـد ذاتـه بـأن                
فأمريكـا هـى الـىت      : جيعل الغرب يتوارى خجال أمام باقى شـعوب العـامل         

ــىت   ــدة ال ــة الوحي ــا هــى الدول ــة، وأمريك صــنعت األســلحة النووي
حة النوويـة، والـدول الغربيـة هـى الـىت تـسعى إىل              استخدمت األسـل  

وعلـى هـذا األسـاس فلـيس لنـا          .  احلفاظ على احتكار األسلحة النووية    
احلق بتاتا ىف االعتراض على حيـازة الـدول األخـرى هلـذه األسـلحة إال                

 . إذا أثبتنا أننا متجهون إىل التخلص منها متاما
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علـى مفهـوم احلـرب      وال بد من القول بأن اإلسـالم، رغـم اشـتماله            
كمـا هـو احلـال ىف النـصرانية، وكـذلك           (املشروعة دفاعا عن الـنفس      

أو ىف أيـة ثقافـة أخـرى مـن الثقافـات            (، ال مكـان ىف ثقافتـه        )البوذية
إلمكانية حتويـل العنـف إىل مثـلٍ أعلـى أو جعلـه وثنـا               ) املوجودة اآلن 

نفـسهم  إن الغـربيني ينظـرون إىل أ      . معبودا كما فعلـت الثقافـة الغربيـة       
على أـم نـاس مـساملون، بيـد أن الرقـة والـسمو اللـذين يطبعـان                  
األناجيل بطابعهما، وكـذلك الطبيعـة احملبـة للـسالم الـىت تتـسم ـا                
ــة   ــة أى انعكــاس ىف الثقافــة الغربي ــيس هلــا ىف احلقيق ــة، ل الدميوقراطي

بـل علـى العكـس نـرى االجتـاه التـام           . الشعبية إال على سبيل النـدرة     
فــة، متمــثال ىف أفــالم هوليــوود وبــرامج التلفــاز الغربيــة لتلــك الثقا

وألعــاب الفيــديو واملوســيقى الــشعبية واملــسابقات الرياضــية، ينحــو 
ومـن مث فـإن املعـدالت النـسبية جلـرائم           . منحى متجيد العنف وتزيينـه    

ىف العـامل الغـرىب     ) وخباصـة القتـل العـشوائى والقتـل املسلـسل         (القتل  
تحـدة األمريكيـة، بـل حـىت ىف أوربـا كلـها       وبالذات ىف الواليـات امل   (

أعلى مـن مثيالـا ىف العـامل اإلسـالمى ىف الـبالد الـىت ال                ) بصفة عامة 
يوجد فيها حروب طائفية، وذلـك علـى الـرغم مـن أن الغـرب يتمتـع                 

ترى هـل قرعـت مسـع سـوكْديو يومـا الكلمـات             . بثروة أضخم كثريا  
 :التالية من إجنيل مىت؟

 تـدينونَ  بِالدينونـة الَّتـي بِهـا        َألنكُـم 2،تـدانوا وا لكَي الَ     تدين الَ 1 7"
 تنظُـر الْقَـذَى   ولمـاذَا 3 .لَكُـم تدانونَ، وبِالْكَيلِ الَّذي بِه تكيلُـونَ يكَـالُ    

ـ          أَخيكالَّذي في عينِ      أَم4ن لَهـا؟    ، وأَما الْخشبةُ الَّتي في عينِـك فَـالَ تفْطَ
  يكقُولُ َألخت فكَي :      ـنرِجِ الْقَذَى منِي أُخعد نِـكيـي       عةُ فبـشـا الْخهو ،

وحينئـذ تبـصر      أَخـرِج أَوالً الْخـشبةَ مـن عينِـك،         ، مرائـي  يا5 عينِك؟
 ".! تخرِج الْقَذَى من عينِ أَخيكأَنْجيداً 
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  :ن واللجوء إىل العنفالقرآ
ومثل معظم الكتابات اجلدليـة املعاديـة لإلسـالم يـشكل بـاقى مقالـة               

فعلـى سـبيل املثـال يـزعم        . سوكْديو خليطـا مـن احلقـائق واألوهـام        
سوكْديو أن كثريا مـن اآليـات القرآنيـة الـىت تـدعو إىل الـسلم قـد                  

صـحيح أن كـثريا مـن علمـاء         . نسختها  اآليات الـىت نزلـت بعـدها        
سلمني يقولون إن اآليـات الالحقـة تنـسخ اآليـات الـسابقة، غـري أن         امل

فـبعض العلمـاء    : نطاق النسخ خيتلف من عالمٍ إىل آخـر اختالفـا بعيـدا           
يرى أن اآليات املنـسوخة ال تتجـاوز مخـس آيـات، علـى حـني يـرى                  

وعلـى ذلـك   .  آيـة 150علماء آخـرون أن عـدد املنـسوخ يتجـاوز          
 وجِـد تعـارض ىف اآليـات القرآنيـة كـان            مـىت "فزعم سوكْديو بأنـه     

ذلـك أن االدعـاء     . هـو تبـسيطٌ مخـلّ     " الالحق منها ناسـخا للـسابق     
بتأخر اآليات الداعية إىل الـسلم مجيعهـا عـن اآليـات احملبـذة للحـرب                

فمـثال هنـاك آيـات      . وانتساخها ا هو، بكـل بـساطة، ادعـاء زائـف          
تنـهى  ) عليـه الـسالم   (نزلت ىف العـامني األخرييـن مـن حيـاة حممـد             
وال يجـرِمنكُم شـنَآنُ      ":املسلمني عن االنتقام ممن أخرجـوهم مـن بيـوم         

           لَـى الْبِـروا عنـاوعتوا وـدتعامِ أَنْ تـرالْح جِدـسنِ الْمع وكُمدمٍ أَنْ صقَو
        انوـدالْعلَـى اِإلثْـمِ ووا عنـاوعال تى وقْوالتـ " (و يـا أَيهـا   "، )2/ دةاملائ

الَّذين َآمنوا كُونوا قَـوامني للَّـه شـهداَء بِالْقـسط وال يجـرِمنكُم شـنَآنُ                
  .)8/ املائدة" (قَومٍ علَى أَالَّ تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى

ـ                 ذه ومن الصعوبة مبكان أن يتخيل الواحـد منـا رسـالة أقـوى مـن ه
وفـضال عـن ذلـك      . الرسالة ىف الـدعوة إىل العـدل والعفـو والتـصاحل          

فكثري من علمـاء املـسلمني يستـشهدون باآليـات املبكـرة الـىت حتـض              
على الـسالم ىف دعـوم للـشباب املـسلم إىل نبـذ تطـرف املتطـرفني،           
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فهل يؤثر سوكْديو أن يـصيخ الـشباب املـسلم الـسمع ألولئـك الـذين         
  اآليات على أا قد مت نسخها كما يقول؟ يفسرون له تلك

ومن الالفت للنظر أن سـوكْديو، شـأنه شـأن مـن يفـسرون القـرآن                
من املتطـرفني، يـسىء االستـشهاد باآليـات القرآنيـة باقتطاعهـا عـن               
سياقها الذى وردت فيه، قـائال إن اآليـتني التاسـعة واخلمـسني والـستني               

رغـم أن اآليـة األخـرية ال        حتضان علـى اإلرهـاب،      " األنفال"من سورة   
تدعو ىف واقع األمر إىل شىء مـن هـذا، بـل تـشكل مـع اآليـة الـىت                    

. "وإِنْ جنحــوا للــسلْمِ فَــاجنح لَهــا: "تعقبــها كــال واحــدا، ونــصها
وىف . وباملناسبة فهذه اآلية هـى أيـضا مـن اآليـات املتـأخرة ىف الـرتول               

 بـأال يقفـوا موقفـا سـلبيا         هذا السياق جند اآلية الستني تـأمر املـسلمني        
جتاه ديدات عدوهم، مث تـأتى اآليـة احلاديـة والـستون لرسـم حـدود                

وعلى هـذا فلـيس ىف اآليـة علـى اإلطـالق            . هذا األمر ىف الواقع العملى    
ولرمبـا لـو كـان سـوكْديو يلـم بالعربيـة إملامـا        . أية دعوة إىل اإلرهاب   

ىل مثـل هـذا اإلملـام       جيدا لكان فهمه للقـرآن أفـضل، لكنـه يفتقـر إ           
املطلوب، وهو ما جيعل مـن الـصعب علينـا االقتنـاع مبـا يقولـه عـن                  
اإلسالم وتعاليمه مهما يكـن املنـصب الـذى يـشغله أو اللقـب الـذى                

 . يتحلى به

وميضى سوكْديو قائال إن اإلنسان ميكنـه االختيـار بـني اآليـات الـىت               
ح، إال أنـه    وهـذا صـحي   . حتبذ العنف وتلـك الـىت تـدعو إىل الـسالم          

سيكون ىف هذه احلالة متـسرعا تـسرعا شـديدا ىف القـول بـأن القـرآن                 
كمـا هـو احلـال مـثال ىف          (يرحب بالعنف أكثر مما يرحب العهد القـدمي         

فـإذا قلنـا إن القـرآن حيبـذ العنـف،           "). يوشع"أو سفر   " الالويني"سفر  
تـل  فما القول إذن ىف نصوص العهد القدمي  الـىت تـأمر أمـرا صـرحيا بالق                

 مـن األصـحاح احلـادى والـثالثني     17وإبادة البشر؟ ففى الفقـرة رقـم      
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يقول موسى بشأن األسـرى املـديانيني الـذين قتـل بنـو             " العدد"من سفر   
وكُـلَّ امـرأَة    . فَاآلنَ اقْتلُوا كُـلَّ ذَكَـرٍ مـن اَألطْفَـالِ         : "إسرائيل أقارم 

 مـن   9  -1كمـا أن الفقـرات      ". هـا عرفَت رجالً بِمضاجعة ذَكَـرٍ اقْتلُو     
األصحاح اخلامس عـشر مـن سـفر صـموئيل األول حتكـى لنـا قـصة                 
النىب صموئيل حني أمر امللك شاول مبحـو العمالقـة مـن الوجـود علـى                

فَاآلنَ اذْهب واضرِب عمـاليق، وحرمـوا كُـلَّ مـا لَـه والَ         3: "النحو التاىل 
   لِ اقْتب مهنع فعـالً             تمـا، جمغَنا وقَـرا، بـيعضرفْـالً وأَةً، طرامالً وجلْ ر

ارمحى أتباعـه عـن مثـل هـذا التطـرف قـائال         ". او أما النىب حممد فقد
  مـن سـورة      193 -190كما جـاء ىف تفـسري ابـن كـثري لآليـات             

 وال تغلـوا  اغـزوا   . بـاهللا قاتلوا مـن كفـر      .  اغزوا ىف سبيل اهللا    : "البقرة"
، " وال تقتلــوا الوليــد وال أصــحاب الــصوامع،متثلــوا وال تغــدروا وال

ــا ورد ىف  ــه م ــازى"ومثل ــدى " املغ ــزوا ): "118 -117/ 3(للواق اغ
 ". ا لقاء العدوو وال متن،وال تغدروا، وال تقتلوا وليدا وال امرأة

أما الزعم بأن احلرب الىت حضت عليهـا بعـض آيـات القـرآن تـسوغ        
ـ   فهـو دليـل علـى اجلهـل بـأن املفـسرين            ة العدوانيـة    األعمال احلربي

فمـثال هنـاك اآليـة الرابعـة مـن          . التقليديني قد ضيقوا نطاق تلك اآليات     
فَـاقْتلُوا  : "الـىت أسـىء تفـسريها ىف عـصرنا، ونـصها          " التوبـة "سورة  

             ـموا لَهـداقْعو موهرـصاحو مـذُوهخو موهمتـدجـثُ ويح نيرِكشالْم
                مـبِيلَهلُّـوا سكَـاةَ فَخا الزـوَآتالةَ ووا الـصأَقَاموا وابفَإِنْ ت دصركُلَّ م ."

فمن ناحية نرى املتطرفني  يستغلون هـذه اآليـة ىف إراقـة الـدماء الربيئـة،       
ومن الناحية األخـرى فـإن أعـداء اإلسـالم يـستغلوا ىف الـزعم بـأن                 

ـ         . ض علـى شـن احلـرب دون توقـف         القرآن إمنا هو كتاب عـدواىن  حي
لكن باالستناد إىل الروايات التقليدية فـإن هـذه اآليـة ال ميكـن اختاذهـا                
صكا على بياضٍ لقتال غـري املـسلمني، إذ ال تـصدق ىف الواقـع إال علـى           
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أولئك املشركني الـذين ناهـضوا املـسلمني األوائـل وهـددوا وجـودهم             
قهـاء، وهـو أبـو بكـر بـن العـرىب            وكما قال أحد كبار الف    . ذاته ديدا 

ـ  )من أهل القـرنني احلـادى عـشر والثـاىن عـشر           ( : قَولـه تعـالَى   "، فـ
" نيرِكشلُوا الْمفَاقْت "   رِكشي كُلِّ مف امع،           ـنم ـهنم تـصةَ خنالـس ـنلَك 

حـسبما تقَـدم     وةوحـش  تقَدم ذكْره قَبلَ هذَا من امرأَة وصـبِي وراهـبٍ         
                  ـةابرلْحا لدعتـسم ـا أَوارِبحكَـانَ م ـنم اللَّفْـظ ـتحت ـيقبو ،هانيب

 ــة بِاآلي ادــر أَنَّ الْم نــي بتو ،ــة اِإلذَايو :  ينــذ ــشرِكني الَّ ــوا الْم اُقْتلُ
كُمونارِبحي".  

ـ        ىف االستشهاد ايـة    وميكن املضى ومنـها  . ذه التفـسريات إىل مـا ال
" ني املتـشددين  املـسلم "يتبني بكـل وضـوح أن تـسوية سـوكْديو بـني             

الــذين يقولــون إن اإلســالم هــو ديــن " علمـاء املــسلمني القــدامى "و
وعلـى هـذا    . ليست متهافتةً فقط بل تـشويها مطلـق للحقـائق         " السيف

مى واملقارنـة بينـه   فإما أن سوكْديو غري مؤهـل لتحليـل التـراث اإلسـال         
وبني االحنرافات احلديثة، وإمـا أنـه حيـرف علـى حنـوٍ متعمـد تعـاليم                 

  .اإلسالم، وهو ىف احلالتني يربهن على أنه غري جدير بالثقة بتةً
  :رِيب املُالعلْم

 عنـد سـوكديو خـالل مقالتـه كلـها، وخباصـة             العلم املريب ويتبدى  
           عندما يـستخدم التفرقـة الباليـة  بـني مـصطلح  دار "و" دار اإلسـالم  "ى

من أجل الزعم بأن املـسلمني ال يقبلـون شـيئا سـوى احلـرب أو         " احلرب
وهذا املصطلحان مهـا فعـال مـصطلحان قـدميان مهمـان، إال أن              . النصر

علماء املسلمني قد ذكروا أيضا عـددا مـن الـدور األخـرى بـني هـاتني                 
هم يـذكر   فبعضهم يذكر ثالثا، وبعـضهم يـذكر مخـسا، وبعـض          : الدارين

وىف العصر احلديث جنـد أن أغلبيـة علمـاء املـسلمني ينظـرون إىل               . سبعا
، وهـو مـا يعـىن أن املـسلم بإمكانـه            "دار صلح "أوربا وأمريكا بوصفهما    
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أن تقوم بينه وبني ذلـك العـامل عالقـات علـى عـدة مـستويات، وأنـه                  
لقيـام  ينبغى عليه التقيد بقانون تلك البالد مىت مـا قـرر اإلقامـة فيهـا أو ا          

وبناء على هذه التفرقة رأينـا مـن علمـاء املـسلمني مـن يفْتـى                . بزيارا
بأن مبستطاع املسلم اخلدمـة ىف اجلـيش األمريكـى حـىت عنـدما يكـون                

لكـن مـن   . ذلك اجلـيش ىف حـرب مـع الـدول اإلسـالمية األخـرى             
يــسعون ىف إثــارة الــصراع هــم وحــدهم الــذين ميــضون ىف تــضليل 

ـ     ضييق شـقّة العـامل حبيـث ال يكـون هنـاك إال دار              اجلمهور من خالل ت
 . اإلسالم ودار احلرب

  :العلْم اإلسالمى
كذلك يتضح سوء الفهـم لـدى سـوكْديو عنـدما يتنـاول باحلـديث               
مؤمتر علماء املسلمني الـذى عقـد مـؤخرا بـاألردن، والـذى أعلـن ىف                

بـد مـن    بيانه األخري معارضته لتكفري املسلم، وحـدد الـشروط الـىت ال             
أن يلغـى   "وىف رأيـه أن هـذا مـن شـأنه           . توفرها قبل إصدار أية فتـوى     

الفتوى القيمة الـىت أصـدرها علمـاء املـسلمني ىف إسـبانيا باعتبـار بـن             
ومع هذا فإن حرب البيانـات الـىت يكفـر فيهـا املـسلمون              ". الدن مرتدا 

ذلـك  . بعضهم بعضا هى بالضبط مـا يريـده متطرفـو القاعـدة وأمثـاهلم             
ذه الطريقـة، ميكنـهم احلكـم بـالردة علـى أى شـخص خيتلـف        أم،  

وال ينبغـى أن ننـسى أن القاعـدة، قبـل احلـادى عـشر               . معهم ويقتلونه 
. م بيومني اثـنني، قـد اغتالـت أمحـد شـاه مـسعود             2001من سبتمرب   

ومل تكن هذه جمرد مـصادفة، بـل كانـت مـسألة إسـتراتيجية مقـصودة،            
 التقليـديني جاذبيـة ومقـدرة علـى         إذ إم بالتخلص من أشـد املـسلمني       

السيطرة على النفوس ىف أفغانستان قـد اسـتطاعوا الـتخلص مـن أعـىت               
العقبات الىت متنع تـشويههم لإلسـالم، إذ هـو القائـد املـصدق الـذى                
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كان مبكنته فضح الطبيعة الزائفـة الدعـائهم بـأم هـم الـذين ميثّلـون                
  . اإلسالم

ليدى قَتـلَ البـشر مـن أجـل األخطـاء           ولكى مينع الفقه اإلسالمى التق    
أى مـسلم آخـر     " حرمـان "أو الذنوب التافهة فإنه ال جييـز ألى إنـسان           

وبتأكيـد هـذا املعـىن والقـضاء علـى أيـة            . أو تكفريه ىف ذنبٍ اجترحه    
إمكانية لتكفري املسلم ىف عصرنا احلـاىل فـإن مـؤمتر امللـك عبـد اهللا قـد            

ـ . جعـل العـامل أكثـر أمانـا     ذا الكـالم علـى املــسلمني   وال يــصدق ه
فحــسب، وهــم املــسلمون الوحيــدون الــذين " املعتــدلني"التقليــديني 

ميكنهم عزل املتطرفني ومحاية غري املـسلمني مـن ثَـم، بـل يـصدق أيـضا          
وكـذلك  (على اليهـود والنـصارى وغريهـم، الـذين يعـدهم القـرآن              

". كتـابيني ") أكابر الفقهاء القدماء من أمثـال اإلمـام أىب حامـد الغـزاىل            
مفتوحـا كـى ميكنـه      " البـاب "الواقع أن سوكْديو يريد اإلبقاء على هـذا         

إنـه يريـد اإلبقـاء      . إخراج املسلمني الذين يبغضهم مـن دائـرة اإلميـان         
مصلتا على الرقاب، ناسـيا متـام النـسيان مـا جـاء ىف         " السيف"على هذا   
ـ       "من أن   ) 52/ 26(إجنيل مىت    سيف بِالـسيف   كُـلَّ الَّـذين يأْخـذُونَ ال
  ". !يهلكُونَ

وباملثل يكشف سوكْديو عن عجزه التـام عـن فهـم الفقـه اإلسـالمى               
أال ميكن أن يـستدعى امللـك عبـد اهللا أعـضاء مـؤمتره             : "إذ يتساءل قائال  

إىل االجتماع كرة أخـرى ويـأمرهم أن يـصدروا فتـوى حتـرم العنـف                
 وقـع فعـال حـني أعلـن         واحلق أن هذا هو مـا     ". ضد غري املسلمني أيضا؟   

العلماء املذكورون أن الفتـاوى الـىت تعـضد العنـف غـري املـربر هـى                 
فتاوى تنقصها الشرعية، إذ ما مـن شـخص يرتكـب عمـال مـن أعمـال          
العنف باسم اإلسالم إال وحياول أوالً تـسويغ عملـه مـن خـالل إصـدار                
فتوى وإساءة استعماهلا، وما مـن شـخص يرتكـب عمـال مـن أعمـال                
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لقـد  . ب إال وهو مقتنع أن اإلرهاب الذى ميارسـه لـه مـا يـسوغه              اإلرها
أكد املـؤمتر أن مجيـع الفتـاوى ال بـد أن حيكمهـا نظـام ثالثـى مـن                    
املراجعات والتوازنات الداخلية، ومـن مث كـان ال بـد لكـل مـن يريـد                 

 بـبعض املواصـفات الشخـصية والعلميـة         كون متحليـا  إصدار فتوى أن ي   
بع أحـد املـذاهب الثمانيـة املعروفـة ىف الفقـه            الصارمة، كما ال بد أن يت     

اإلسالمى حبيث ال جيوز إصـدار أيـة فتـوى ختـرج عـن حـدود تلـك                  
لقـد ضـم املـؤمتر      . املذاهب، وهو بالضبط ما يريد املتطرفـون أن يفعلـوه         

 بلــدا 45 مــن العلمــاء الكبــار ينتمــون إىل 180مــا يزيــد علــى 
وضـوع مـن أعظـم       فتوى هامة تتعلـق بـذلك امل       17إسالميا، واستصدر   

مبـا فـيهم شـيخ األزهـر وآيـة اهللا السيـستاىن             (فقهاء املسلمني ىف العامل     
وـذا ال يكـون املـؤمتر قـد خلـع عـن             ). والشيخ يوسف القرضـاوى   

كمــا قــال فريــد زكريــا ىف (املتطــرفني رداء الــشرعية فحــسب، بــل 
ــك" ــاريخ " النيوزوي ــد ) م63005/ 18بت ــضا ق ــون أي ــن "يك ش

 وِيهبا جا على األفكار الدينيـة الـىت يقـوم عليهـا فكـر القاعـدة           هجوم ."
وهذا، بكل تأكيد، سالح حيوى ىف احلـرب ضـد اإلرهـاب،  وهـو مـا                 

  . يستحق عليه امللك عبد اهللا ومؤمتره الثناء والتقريظ
  :القضاء على التطرف

ومع ذلك فال يبدو أن غرض سـوكْديو هـو عـزل املتطـرفني والقـضاء           
تـه ىف تـشويه معـاىن القـرآن وحتريـف التـاريخ             عليهم، بل تتلخص رغب   

واإلساءة إىل املـسلمني املعاصـرين، وذلـك بغيـة تعـضيد دعـواه بـأن                
وهـذا األسـلوب   . اإلرهاب والتطرف كامنـان ىف طبيعـة اإلسـالم ذاتـه         

هو بالـضبط الطريـق الـذى سـيؤدى بنـا إىل خـسران احلـرب علـى                 
سـاس الـذى    إن احلرب احلقيقيـة هـى حـرب األفكـار، واأل          . اإلرهاب

تقوم عليه أفكار بن الدن والزرقـاوى وغريمهـا هـو أـم يظنـون أـم                 
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وقـد أكـد العلمـاء املـسلمون التقليـديون          . املمثلون احلقيقيون لإلسالم  
من أرجاء العـامل أن مثـل هـذه العقائـد واألعمـال املنحرفـة متثـل ىف                   

مـاء  وحنـن بتعاوننـا مـع أولئـك العل        . الواقع انتهاكا ملبادئ ذلك الـدين     
ــطى    ــالمى الوس ــر اإلس ــت الفك ــساعدهم ىف تثبي ــا ن ــديني إمن التقلي

وهـذا هـو أجنـع      . التقليدى، كما نفـضح أفكـار املتطـرفني وأعمـاهلم         
األسلحة وأكثرها مساملة وفعاليـة ىف احلـرب ضـد التفـسريات املتطرفـة              
لإلسالم، وإذا مل نستخدمه نكون قـد فقـدنا املوقـع األفـضل ىف حـرب                

لى التطرف بتطرف مثلـه يكـون سـوكْديو ومـن علـى           وبالرد ع . األفكار
               العـام شاكلته قد أعطوا املتطرفني الفرصة كـى حيـسموا لـصاحلهم اجلـو
الذى حيدد عالقة األديان، ومـن مث ميكنـهم أن يقـرروا جمـرى األحـداث              

وبدال من تزويـدنا بتـشخيص واقعـى للتحـديات الـىت تواجهنـا              . أيضا
لـىت تـصلح هلـا، فـإم يريـدون اسـتغالل            واحللول السلمية الواقعيـة ا    

وهـم  . املوقف للعمل على طرح أفكـارهم وأوهـامهم املعاديـة لإلسـالم           
ذا إمنـا يعملـون ال ضـد املـسلمني واإلسـالم فحـسب، بـل ضـد                  

). بـل ضـد النـصارى ىف املقـام األول         (اإلنسانية مجعاء مبا فيها النـصارى       
  يا جنود النصارى؟ إىل األمام : نيافةَ األب سوكْديو، هل نقول
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Radical New Views of Islam 
and the Origins of the Koran 

Alexander Stille 
(Note from the editors of RIM.ORG: this 

article is reproduced here as printed in the 
New York Times, for non-profit educational 
purposes; it presents insight into ongoing 
academic studies of Quranic manuscripts by 
Western scholars; it is written from a secular 
perspective. Biblical manuscripts and 
parchments have been studied critically with 
great freedom for centuries of the history of 
the West, and the enormous number of 
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manuscripts, and manuscript families up to 
the recent Dead Sea Scrolls attest to the 
unique veracity of the Bible. Openess and 
critical scholarship, debate and discussion 
are a part of Western tradition-- and as 
Christians in the West realize, present 
nothing to fear, for God's truth will stand 
firm and sure. Islam by contrast has 
maintained the image of the Quran's 
indubitability through fear and intimidation, 
a tradition dating back to the work of caliph 
Uthman who by the power of the sword 
sought to eliminate variant forms of the 
Quran.) 

To Muslims the Koran is the very word of 
God, who spoke through the Angel Gabriel 
to Muhammad: "This book is not to be 
doubted," the Koran declares unequivocally 
at its beginning. Scholars and writers in 
Islamic countries who have ignored that 
warning have sometimes found themselves 
the target of death threats and violence, 
sending a chill through universities around 
the world. 

Yet despite the fear, a handful of experts 
have been quietly investigating the origins of 
the Koran, offering radically new theories 
about the text's meaning and the rise of 
Islam.  
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Christoph Luxenberg, a scholar of ancient 
Semitic languages in Germany, argues that 
the Koran has been misread and 
mistranslated for centuries. His work, based 
on the earliest copies of the Koran, maintains 
that parts of Islam's holy book are derived 
from pre-existing Christian Aramaic texts 
that were misinterpreted by later Islamic 
scholars who prepared the editions of the 
Koran commonly read today.  

So, for example, the virgins who are 
supposedly awaiting good Islamic martyrs as 
their reward in paradise are in reality "white 
raisins" of crystal clarity rather than fair 
maidens.  

Christoph Luxenberg, however, is a 
pseudonym, and his scholarly tome ""The 
Syro-Aramaic Reading of the Koran" had 
trouble finding a publisher, although it is 
considered a major new work by several 
leading scholars in the field. Verlag Das 
Arabische Buch in Berlin ultimately 
published the book.  

The caution is not surprising. Salman 
Rushdie's "Satanic Verses" received a fatwa 
because it appeared to mock Muhammad. 
The Egyptian novelist Naguib Mahfouz was 
stabbed because one of his books was 
thought to be irreligious. And when the Arab 
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scholar Suliman Bashear argued that Islam 
developed as a religion gradually rather than 
emerging fully formed from the mouth of the 
Prophet, he was injured after being thrown 
from a second- story window by his students 
at the University of Nablus in the West Bank. 
Even many broad-minded liberal Muslims 
become upset when the historical veracity 
and authenticity of the Koran is questioned.  

The reverberations have affected non-
Muslim scholars in Western countries. 
"Between fear and political correctness, it's 
not possible to say anything other than 
sugary nonsense about Islam," said one 
scholar at an American university who asked 
not to be named, referring to the threatened 
violence as well as the widespread reluctance 
on United States college campuses to 
criticize other cultures. 

While scriptural interpretation may seem 
like a remote and innocuous activity, close 
textual study of Jewish and Christian 
scripture played no small role in loosening 
the Church's domination on the intellectual 
and cultural life of Europe, and paving the 
way for unfettered secular thought. "The 
Muslims have the benefit of hindsight of the 
European experience, and they know very 
well that once you start questioning the holy 
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scriptures, you don't know where it will 
stop," the scholar explained.  

The touchiness about questioning the 
Koran predates the latest rise of Islamic 
militancy. As long ago as 1977, John 
Wansbrough of the School of Oriental and 
African Studies in London wrote that 
subjecting the Koran to "analysis by the 
instruments and techniques of biblical 
criticism is virtually unknown."  

Mr. Wansbrough insisted that the text of 
the Koran appeared to be a composite of 
different voices or texts compiled over 
dozens if not hundreds of years. After all, 
scholars agree that there is no evidence of the 
Koran until 691 - 59 years after 
Muhammad's death - when the Dome of the 
Rock mosque in Jerusalem was built, 
carrying several Koranic inscriptions.  

These inscriptions differ to some degree 
from the version of the Koran that has been 
handed down through the centuries, 
suggesting, scholars say, that the Koran may 
have still been evolving in the last decade of 
the seventh century. Moreover, much of what 
we know as Islam - the lives and sayings of 
the Prophet - is based on texts from between 
130 and 300 years after Muhammad's death. 
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In 1977 two other scholars from the School 
for Oriental and African Studies at London 
University- Patricia Crone (a professor of 
history at the Institute for Advanced Study in 
Princeton) and Michael Cook (a professor of 
Near Eastern history at Princeton University) 
- suggested a radically new approach in their 
book "Hagarism: The Making of the Islamic 
World."  

Since there are no Arabic chronicles from 
the first century of Islam, the two looked at 
several non-Muslim, seventh-century 
accounts that suggested Muhammad was 
perceived not as the founder of a new 
religion but as a preacher in the Old 
Testament tradition, hailing the coming of a 
Messiah. Many of the early documents refer 
to the followers of Muhammad as 
"hagarenes," and the "tribe of Ishmael," in 
other words as descendants of Hagar, the 
servant girl that the Jewish patriarch 
Abraham used to father his son Ishmael.  

In its earliest form, Ms. Crone and Mr. 
Cook argued, the followers of Muhammad 
may have seen themselves as retaking their 
place in the Holy Land alongside their 
Jewish cousins. (And many Jews appear to 
have welcomed the Arabs as liberators when 
they entered Jerusalem in 638.)  
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The idea that Jewish messianism animated 
the early followers of the Prophet is not 
widely accepted in the field, but "Hagarism" 
is credited with opening up the field. "Crone 
and Cook came up with some very 
interesting revisionist ideas," says Fred M. 
Donner of the University of Chicago and 
author of the recent book "Narratives of 
Islamic Origins: The Beginnings of Islamic 
Historical Writing." "I think in trying to 
reconstruct what happened, they went off the 
deep end, but they were asking the right 
questions."  

The revisionist school of early Islam has 
quietly picked up momentum in the last few 
years as historians began to apply rational 
standards of proof to this material.  

Mr. Cook and Ms. Crone have revised 
some of their early hypotheses while sticking 
to others. "We were certainly wrong about 
quite a lot of things," Ms. Crone said. "But I 
stick to the basic point we made: that Islamic 
history did not arise as the classic tradition 
says it does."  

Ms. Crone insists that the Koran and the 
Islamic tradition present a fundamental 
paradox. The Koran is a text soaked in 
monotheistic thinking, filled with stories and 
references to Abraham, Isaac, Joseph and 
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Jesus, and yet the official history insists that 
Muhammad, an illiterate camel merchant, 
received the revelation in Mecca, a remote, 
sparsely populated part of Arabia, far from 
the centers of monotheistic thought, in an 
environment of idol-worshiping Arab 
Bedouins. Unless one accepts the idea of the 
angel Gabriel, Ms. Crone says, historians 
must somehow explain how all these 
monotheistic stories and ideas found their 
way into the Koran.  

"There are only two possibilities," Ms. 
Crone said. "Either there had to be 
substantial numbers of Jews and Christians 
in Mecca or the Koran had to have been 
composed somewhere else."  

Indeed, many scholars who are not 
revisionists agree that Islam must be placed 
back into the wider historical context of the 
religions of the Middle East rather than 
seeing it as the spontaneous product of the 
pristine Arabian desert. "I think there is 
increasing acceptance, even on the part of 
many Muslims, that Islam emerged out of the 
wider monotheistic soup of the Middle East," 
says Roy Mottahedeh, a professor of Islamic 
history at Harvard University.  

Scholars like Mr. Luxenberg and Gerd- R. 
Puin, who teaches at Saarland University in 
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Germany, have returned to the earliest 
known copies of the Koran in order to grasp 
what it says about the document's origins and 
composition. Mr. Luxenberg explains these 
copies are written without vowels and 
diacritical dots that modern Arabic uses to 
make it clear what letter is intended. In the 
eighth and ninth centuries, more than a 
century after the death of Muhammad, 
Islamic commentators added diacritical 
marks to clear up the ambiguities of the text, 
giving precise meanings to passages based 
on what they considered to be their proper 
context. Mr. Luxenberg's radical theory is 
that many of the text's difficulties can be 
clarified when it is seen as closely related to 
Aramaic, the language group of most Middle 
Eastern Jews and Christians at the time.  

For example, the famous passage about the 
virgins is based on the word hur, which is an 
adjective in the feminine plural meaning 
simply "white." Islamic tradition insists the 
term hur stands for "houri," which means 
virgin, but Mr. Luxenberg insists that this is 
a forced misreading of the text. In both 
ancient Aramaic and in at least one respected 
dictionary of early Arabic, hur means "white 
raisin."  

Mr. Luxenberg has traced the passages 
dealing with paradise to a Christian text 
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called Hymns of Paradise by a fourth-century 
author. Mr. Luxenberg said the word 
paradise was derived from the Aramaic word 
for garden and all the descriptions of 
paradise described it as a garden of flowing 
waters, abundant fruits and white raisins, a 
prized delicacy in the ancient Near East. In 
this context, white raisins, mentioned often 
as hur, Mr. Luxenberg said, makes more 
sense than a reward of sexual favors.  

In many cases, the differences can be quite 
significant. Mr. Puin points out that in the 
early archaic copies of the Koran, it is 
impossible to distinguish between the words 
"to fight" and "to kill." In many cases, he 
said, Islamic exegetes added diacritical 
marks that yielded the harsher meaning, 
perhaps reflecting a period in which the 
Islamic Empire was often at war.  

A return to the earliest Koran, Mr. Puin and 
others suggest, might lead to a more tolerant 
brand of Islam, as well as one that is more 
conscious of its close ties to both Judaism 
and Christianity.  

"It is serious and exciting work," Ms. 
Crone said of Mr. Luxenberg's work. Jane 
McAuliffe, a professor of Islamic studies at 
Georgetown University, has asked Mr. 
Luxenberg to contribute an essay to the 
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Encyclopedia of the Koran, which she is 
editing.  

Mr. Puin would love to see a "critical 
edition" of the Koran produced, one based on 
recent philological work, but, he says, "the 
word critical is misunderstood in the Islamic 
world - it is seen as criticizing or attacking 
the text."  

Some Muslim authors have begun to 
publish skeptical, revisionist work on the 
Koran as well. Several new volumes of 
revisionist scholarship, "The Origins of the 
Koran," and "The Quest for the Historical 
Muhammad," have been edited by a former 
Muslim who writes under the pen name Ibn 
Warraq. Mr. Warraq, who heads a group 
called the Institute for the Secularization of 
Islamic Society, makes no bones about 
having a political agenda. "Biblical 
scholarship has made people less dogmatic, 
more open," he said, "and I hope that 
happens to Muslim society as well."  

But many Muslims find the tone and claims 
of revisionism offensive. "I think the broader 
implications of some of the revisionist 
scholarship is to say that the Koran is not an 
authentic book, that it was fabricated 150 
years later," says Ebrahim Moosa, a 
professor of religious studies at Duke 
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University, as well as a Muslim cleric whose 
liberal theological leanings earned him the 
animosity of fundamentalists in South 
Africa, which he left after his house was 
firebombed.  

Andrew Rippin, an Islamicist at the 
University of Victoria in British Columbia, 
Canada, says that freedom of speech in the 
Islamic world is more likely to evolve from 
within the Islamic interpretative tradition 
than from outside attacks on it. Approaches 
to the Koran that are now branded as 
heretical - interpreting the text 
metaphorically rather than literally - were 
widely practiced in mainstream Islam a 
thousand years ago.  

"When I teach the history of the 
interpretation it is eye-opening to students 
the amount of independent thought and 
diversity of interpretation that existed in the 
early centuries of Islam," Mr. Rippin says. 
"It was only in more recent centuries that 
there was a need for limiting interpretation."  

  
  
  
  



275 

  
  
  
  
  
  

  ؟حور عني أم زبيب أبيض
الكاتب املشار إليه ىف هـذا املقـال بوصـفه الباحـث الـذى اكتـشف                

وبـين أن املعـىن احلقيقـى    " احلـور العـني  "خطأ املسلمني ىف تفسري عبـارة    
ـ           أو (ل الزبيـب األبـيض يـدعى        هلا ليس هو نـساء اجلنـة الطـاهرات ب

وقـد انتـشر مقالـه ىف       . جربن لوكـس  كريـستوف ) ينتحـل اسـم   : فلنقل
الغرب، وأخذ كـل مـن يريـد التـشكيك ىف اإلسـالم واجلنـة وقيمـة                 

 .االستشهاد ومكانة الـشهداء ودوافعهـم يقتـبس منـه وميجـد صـاحبه             
وممن استشهد به واعتمد عليه كاتبة مـن أصـل باكـستاىن امسهـا إرشـاد                

. ماجنى تعيش ىف كندا وتقـدم برناجمـا تلفازيـا تـدعو فيـه إىل الـشذوذ                
كتـب هلـا بعـضهم، كتابـا ـاجم          : وقد كتبت هذ الفتاة، أو بـاألحرى      

وممـا قالتـه، أو     . فيه اإلسالم زاعمة أا تريـد تطـويره ملـسايرة العـصر           
عـن  قيل على لساا، تـشنيعا علـى الـشهداء الكـالم التـاىل              : باألحرى

قاومة الىت حيـاول بعـض املـسلمني أن يـدرؤوا ـا العـدوان               عمليات امل 
 سـبتمرب   11 شـهر مـن      قبـل " :األمريكى املدمر عن أمتهم وعن بالدهـم      

نـصار حلركـة محـاس الفلـسطينية        أ كـسب قال مـسؤول عـن      ) لولأي(
" سإسـي يب   "حملطـة رهـاب يف تـصريح    ىل اإل إاليت حتولت مـن املقاومـة       

ـ  70نه يلوح مبرأى    إالتلفزيونية   عمليـات ة أمـام املرشـحني لتنفيـذ         حوري 
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ـ    ... انتحارية عمنـذ م   وقـد ز        ـ  زمـن بعيـد أن القـرآن ي د مبجـازاة   ع
   املسلمني الـذين يـ س تشهنـاك ن  أ لـدينا سـببا لالعتقـاد        ولكـن . دونه 
 تفيـد   إذ ،ىل القـرآن  إن خطـأ بـشريا وجـد طريقـه          إمتاعب يف اجلنة، ف   
 مقابـل تـضحيام لـيس       قعـه تون ما ميكـن للـشهداء       أاألحباث اجلديدة   

القـرآن ذلـك أن الكلمـة الـيت قرأهـا فقهـاء            ! منا زبيبات إ و ،اتحوري 
الزبيـب  "قـد تفهـم فهمـا أدق مبعـىن          " حور"ا كلمة   أطيلة قرون على    

ـ      ال" (األبيض فالزبيـب يف   . فراط علـى أيـة حـال      إ تـضحكوا، لـيس ب
ـ      كاناجلزيرة العربية خالل القرن السابع       ة مبـا فيـه      مـن الطيبـات الثمين

  عالكفاية ألن يتأن يكـون الزبيـب هـو       ولكـن ). ر طبقا من أطباق اجلنـة     ب 
ـ املقصود بدال من     ـ  ور؟احلُ  ميكـن للقـرآن أن يرتكـب        كيـف .  هللا احاش
  مثل هذه الغلطة؟  

ــؤرخ ــة،  امل ــذه احلج ــسوق ه ــذي ي ــستوف ال ــسمربغكري   لوك
)Christoph Luxenberg(،  ــبري متخــصص ــاتخ ــشرق بلغ  ال

 كُتـب    مـسيحي  ىل عمـلٍ  إ للجنـة  ينسب وصف القـرآن      وهو. األوسط
شـكال اللغـة   أسـالم يف شـكل مـن     قبل ثالثة قـرون علـى ظهـور اإل        

 كـان القـرآن متـأثرا    وإذا . على األرجح لغـة املـسيح  ت اليت كان راميةاآل
 تامـا مـع     انـسجاما  األمـر الـذي ينـسجم        ، املسيحية -بالثقافة اليهودية 

ـ ،   مرتَّلـة  دعواه بأنه يعكس ما سـبقه مـن كتـبٍ          راميـة كانـت    آلن ا إف
 تسـتمرجبيــد  ـساء ىل العربيــة، أو إ  بـشريةيف حـال كلمــة  ترمجتــها ت 

  .   األخرىالكلماتواهللا أعلم كم من " وراحلُ"
ـ   ماذا مقـد جـرى تـصورها تـصورا     كاملـة ل  لو كانت عبـارات وج 

 الذي كـان تـاجرا أميـا، اعتمـد علـى كتـاب              ، حممد النيب نإفمغلوطا؟  
 كـان الـنيب نفـسه       وأحيانـا . اهللايل ما كان يرتل عليه مـن كـالم          لتسج
، علـى مـا   وهكـذا .  مضنية لفك أسرار مـا كـان يـسمعه      حماوالتيبذل  
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، األوثـان  تؤلِّـه    مقـاطع ،  "اآليـات الـشيطانية   " مـن    يذكر، نالت جمموعةٌ  
 وقـد . لت على أـا نـصوص حقيقيـة يف مـنت القـرآن             حممد وسج  قبولَ

 الـشيطان وأحابيلـه     متـهما ىل إسـقاط هـذه اآليـات        إعمد النيب الحقا    
 احلقيقـة املاثلـة يف أن الفالسـفة املـسلمني تنـاقلوا            ولكن. باملسؤولية عنها 

، تؤكـد شـكوكا غـابرة القـدم يف          القـرون سرد هذا القصة علـى مـر        
حيـاء هـذه    إىل  إ من أي وقـت مـضى حنتـاج           أكثر واآلن. كمال القرآن 

ـ  ع ف نّإ... الشكوك ـ  ل وض  ذاتـه جـزء     هـو  تـساؤل    رآن موضـع  ع الق
. ىل الغنـاء خـارج الـسرب      إصـالح ألنـه يـشري       أساسي من حل لغز اإل    

 قـال .  سـتعطى لكـم  أـا جابات معطـاة أو   يعين عدم قبولكم بأن اإل     وهو
رهـاب يف   يل ضباط خمابرات يف تورنتو يعملـون مـع خـرباء مبكافحـة اإل             

ـ       االنتحارينين  إحناء العامل   أ ر مـن لبـاس داخلـي        كثريا مـا يرتـدون أكث
  ـ واحد أو ي وحباجلرائـد حلمايـة     جـسمهم ن املنطقـة احلـساسة مـن        ش 

  . "عضائهم التناسلية من قوة االنفجارأ
 عليـه وتعليقـا   . قيـل علـى لـساا     : هذا ما قالته الكاتبة أو بـاألحرى      

املـزاعم املـضحكة ال     هـذه   نبادر أوال فنقـول إن الـسخف والتفاهـة ىف           
ـ       . ئبة ىف الدعايـة الكاذبـة      إال على عقلية خا    ندالي ن كـذلك  ال ميكـن مل

 ذلك الكالم أن يـزعم صـادقا أنـه مـسلم، إذ كيـف يكـون                 ينسب له 
مسلما من ال يؤمن بأن هذا القرآن مـن عنـد اهللا، بـل يـصر علـى أنـه                    
استقى من مصادر أخرى، وأنـه كـان عرضـة للعبـث واهلـوى وسـوء                 

 الكـالم قـد     تـب هـذا   مـن ك   وواضح أن    ؟الفهم حىت من الرسول نفسه    
وضع نـصب عينيـه تكـسري جمـاديف ااهـدين ىف سـبيل اهللا، أولئـك           

 الـصاب والعلقـم ويطيـرون       االسـتعمار الغـرىب   األبطال الذين جيرعـون     
ـ النوم مـن عيونـه ويـسترتفون         ه ويوقعـون عـشرات اآلالف مـن      طاقات

القتلى واجلرحى مـن جنـوده رغـم قلـة مـواردهم وختلـف وسـائلهم                
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 سـتعماريني إن اال.  ورغم التـضييق اخلـانق املـضروب علـيهم       وأسلحتهم،
وقلـع العـني، أن      يبذلون كل غالٍ ونفيس ويتمنون، ولـو خبلـع الـضرس          

يقضوا على روح اجلهاد الىت خيلقهـا اإلسـالم ىف نفـوس أتباعـه، والـىت                
نا منـذ زمـن طويـل، وذلـك رغـم           و منا والتهم  واقد انته وا  لوال هى لكان  

ب الىت نعاىن منـها علـى كـل األصـعدة واملـستويات             كل التخلف والعيو  
فما بالكم لـو أن املـسلمني قـد اسـتيقظوا كلـهم علـى بكْـرة                 . تقريبا

أبيهم وهبت فيهم نسمة احليـاة وحتركـت خنـوم وكرامتـهم وانتفـضوا              
يعملون وجيِدون ويكـدون ويبـدعون ويستكـشفون وينتجـون ويتقنـون،            

الظـروف ويتحججـوا بقلـة       كلها علـى عـاتق       ومل يلقوا باهلم واملسؤولية   
  مـاجنى  ؟ وال ينبغـى أن يغيـب عـن بالنـا مـا ورد ىف كـالم                اإلمكانات

السابق عن العالقة بينها وبني بعـض رجـال املخـابرات واملعلومـات الـىت            
ميدوا ا مما يؤكد ما قلتـه عـن دور تلـك املؤسـسة وأمثاهلـا ىف تـأليف         

  .هذا الكتاب
 فتوخبنـا وتعيـث   فتـاة كهـذه   أن تتجـرأ علينـا      كيف وصل األمر  ترى  

جهال وإفسادا ىف ديننـا وتارخينـا وتنـصر أعـداءنا علينـا، مث يبلـغ مـن              
جباحتها أن تقول إا هى جمتهـدة العـصر الـىت سـتقدم الفهـم الـصحيح        
لإلسالم، مساويةً هكـذا رأسـها بـرأس الـشافعى وأىب حنيفـة والطـربى           

ـ        شوكاىن وابـن بـاديس وشـلتوت       والغزاىل وابن تيميـة والـسيوطى وال
واملودودى وغريهم من الفطاحل الكرام؟ لقـد هنـا هوانـا فظيعـا، وحنـن               

  ! لألسف مستحقّوه
 هنـاك " الكتـاب، إن      هـذا  قول الكاتبة، أو يقول مـن كتـب بامسهـا         ت

 تفيـد   إذ،  ىل القـرآن  إن خطـأ بـشريا وجـد طريقـه          إمتاعب يف اجلنة، ف   
 مقابـل تـضحيام لـيس       توقعـه هداء  ن ما ميكـن للـش     أاألحباث اجلديدة   

 القـرآن ذلـك أن الكلمـة الـيت قرأهـا فقهـاء            ! منا زبيبات إ و ،حوريات
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ـ قـد تفْ  " ورح"ا كلمة   أطيلة قرون على     ـ  ه م فهم الزبيـب  " مبعـىن    ا أدق
ـ      ال" (األبيض فالزبيـب يف   . فراط علـى أيـة حـال      إ تـضحكوا، لـيس ب

يبـات الثمينـة مبـا فيـه         مـن الط   كاناجلزيرة العربية خالل القرن السابع      
  عالكفاية ألن يتأن يكـون الزبيـب هـو       ولكـن ). ر طبقا من أطباق اجلنـة     ب 

ـ املقصود بدال من     ـ   ور؟احلُ  ميكـن للقـرآن أن يرتكـب      كيـف .  هللا احاش
وهذا اهلراء قد نقلتـه مـن مقـال نـشرته النيويـورك             ". مثل هذه الغلطة؟  

 2 بتـــاريخ ALEXANDER STILLEتـــاميز للـــصحفى 
ــارس  ــوان 2002مـ  Radical New Views of"م بعنـ

Islam and the Origins of the Koran" وقـــد ،
. ، وهـو املقـال الـذى بـني أيـدينا اآلن           حبثت عن املقال حـىت وجدتـه      

الفقـرة الـىت منـا ىف هـذا الـسياق، وهـى             وهأنذا أسوق مرة أخـرى      
الفقرة اخلاصة باخلطإ الذى يـزعم األغبيـاء أنـه وقـع ىف القـرآن فجعـل        

اجلَنـة بـأن النـساء اجلمـيالت، علـى       " حـور "علماء املسلمني يفسرون    
وحـىت لـو كـان املعـىن هـو          . حني أن املعىن الصحيح هو الزبيب األبيض      

الزبيب األبيض، أليس هذا باهللا علـيكم أفـضل مـن قعـر سـقَر، الـذى                 
سيشوى فيـه املـضلِّلون اجلهلـة الكـافرون، كلمـا نـضجت جلـودهم               

جلودا غريها ليـستمروا ىف مقاسـاة العـذاب؟ علـى أيـة حـال         بدهلم اهللا   
  :هذا هو النص

"For example, the famous passage about 
the virgins is based on the word hur, 
which is an adjective in the feminine 
plural meaning simply "white." Islamic 
tradition insists the term hur stands for 
"houri," which means virgin, but Mr. 
Luxenberg insists that this is a forced 
misreading of the text. In both ancient 
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Aramaic and in at least one respected 
dictionary of early Arabic, hur means 

"white raisin."  
Mr. Luxenberg has traced the passages 
dealing with paradise to a Christian text 
called Hymns of Paradise by a fourth-
century author. Mr. Luxenberg said the 
word paradise was derived from the 
Aramaic word for garden and all the 
descriptions of paradise described it as a 
garden of flowing waters, abundant fruits 
and white raisins, a prized delicacy in the 
ancient Near East. In this context, white 
raisins, mentioned often as hur, Mr. 
Luxenberg said, makes more sense than a 

reward of sexual favors". 
ــع   ــدت ىف موق ــا وج  Beith Drasha Discussion"كم

Forum "ــا ــوانمقـ  Giving the Koran a" ال بعنـ
history " ــصحفى ــض  Jim Quiltyلل ــه بع ــا زعم ــاول م  يتن

املستشرقني من وقوع تغيريات ىف الـنص القـرآىن وفهمـه، وفيـه إشـارة               
 :إىل لوكسنربج وما قالـه عـن احلُـور والزبيـب، وهـذا نـص كالمـه                

"Another more contentious conclusion 
was picked up by journalists at the New 
York Times and the Guardian after Sept. 
11, 2001, because it seems to have direct 
implications for the aspirations of those 
hijackers, and Muslim suicide bombers 
generally. It concerns the houris, the 
angels or virgins whom, it is written, await 
those who attain paradise. Luxenberg 
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argues that “hur” are not virgins but 
grapes or raisins, specifically white grapes  

which were considered a great delicacy at 
the time. Luxenberg’s restored version of 

the houris lines thus reads: “We will let 
them (the blessed in Paradise) be 
refreshed with white (grapes), (like) jewels 
(of crystal).” It is a less sensual notion of 
everlasting life to be sure, but, given that 
the virgins have always been said to be 

female, a less patriarchal one as well".  
" كأمثـال اللؤلـؤ املكنـون   * وحـور عـني  : "أن قولـه تعـاىل   وخالصته  

ومتعنـاهم  : "ينبغـى أن يفـسر علـى النحـو التـاىل          ) 23 -22/ الواقعة(
ويعلـق الـصحفى شـامتا      ". بزبيب أبيض كأمثـال جـواهر الكريـستال       

متهكما بأن معىن اآلية قـد أصـبح بكـل تأكيـد أقـل شـهوانية، لكنـه                  
 وهذا كلـه كـالم سـخيف ال طعـم لـه             .أصبح كذلك أقل إساءة للنساء    

ىف دنيا العلم وال لون وال رائحـة، فمـن الواضـح أن املستـشرق الـذى                 
ينقل عنه هذان الصحفيان إما جاهـل أو يـستبله، والعلـم ال يـصلح فيـه                 

كيف؟ إنه يفعـل مـا يفعلـه كـثري مـن املستـشرقني حـني                . هذا أو ذاك  
زعمـون أن هـذه     يلدغهم ثعبان احلقد إذا مـا جـاءت سـرية القـرآن في            

املهـم أـا   . اللفظة القرآنية مأخوذة من اآلراميـة أو الـسريانية أو العربيـة        
ومقطع احلق ىف هـذه القـضية أنـه كانـت هنـاك             . ليست عربية، والسالم  

عدة لغات ىف منطقة الشرق األوسـط، بعـضها ال يـزال حيـا مـستعمال                
ـ                 صيغ حىت اآلن، قـد الحـظ املستـشرقون بينـها شـبها ىف األلفـاظ وال

والتراكيب، فاسـتنتجوا مـن ذلـك أن هـذه اللغـات هـى ىف األصـل                 
أمـا  . فروع من لغة أصلية اندثرت ىف الزمـان األول هـى اللغـة الـسامية              
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الفروع املـشار إليهـا فهـى الـسومرية واألكاديـة واآلشـورية والعربيـة         
بــل إن بعــض هــؤالء املستــشرقني ... والــسريانية واآلراميــة والعربيــة

 إن العربية هـى تلـك اللغـة الـسامية األم الـىت تفرعـت        أنفسهم يقولون 
  .منها اللغات املذكورة، أو إا على األقل أقرب هذه اللغات إليها

 وعلى كل حال فسواء قلنا إن العربيـة مـا هـى إال فـرع مـن اللغـة                   
السامية أو إا هى هذه اللغة الـسامية نفـسها، فالنتيجـة الـىت ينبغـى أن                 

يـصح القـول دائمـا وعلـى حنـو آىل كمـا يفعـل               ننتهى إليها أنـه ال      
اآلراميــة والعربيــة (املستــشرقون بــأن هــذه اللغــة الــسامية أو تلــك 

والــسريانية بالــذات، وهــى اللغــات الــىت تــرتبط بالكتــاب املقــدس 
هى األصـل الـذى اسـتعارت منـه العربيـةُ اللفـظَ الفُـالَىنّ أو             ) وأتباعه

 املستـشرقني أن يقولـوا كلمـا أرادوا    العالّىن أو الترتاىن كما حيلـو لـبعض      
فاملـشكلة إذن عنـدهم هـى       . أن ينفوا األصـالة عـن القـرآن الكـرمي         

موجـودة ىف   " ح و ر  "واآلن فـإن مـادة      . القرآن ال العربية ىف حـد ذاـا       
. العربية على نطاق واسع، واملعىن احملـورى فيهـا هـو البيـاض والـصفاء              

صـفة تطْلَـق علـى املـرأة        " راءاحلَـو "هو األبيض الـصاىف، و    " اَألحور"و
ولـتكن هـذه الكلمـة بعـد ذلـك ىف          . الشديدة بياض العـني وسـوادها     

اآلرامية ما تكون، فإن معناها هنـاك ال يلزمنـا ىف شـىء، إذ املهـم مـاذا                  
  تعىن عندنا حنن؟

 مث ها هى ذى آيات القرآن الـىت وردت فيهـا هـذه الكلمـة، وكلـها                 
ــ كــذلك، : "ة مــع أزواجهــمتتحــدث عــن ســعادة املــؤمنني ىف اجلن

متكـئني علـى سـررٍ مـصفوفة،        "،  )54/ الـدخان " (وزوجناهم حبورٍ عني  
" حــور مقــصورات ىف اخليــام"، )20/ الطــور"وزوجنــاهم حبــورٍ عــني

ــني"، )72/ الــرمحن( ع ــور ــال اللؤلــؤ املكنــون* وح / الواقعــة" (كأمث
ـ              ). 22 الزبيـب  "ىن  ترى هل ميكن عـاقال أن يقـول إن الكلمـة هنـا تع
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 يتـزوج بـه   )أو األمحـر أو األزرق (؟ فمىت كان الزبيـب األبـيض       "األبيض
، الـىت يـصر املستـشرق اجلاهـل         "احلُـور العـني   "الرجال؟ مث دعونا من     

، فمـاذا حنـن فـاعلون ىف    "الزبيـب األبـيض  "احلقـود أـا ال تعـىن إال    
ف قاصـرات الطَّـر   "و" العـرب األتـراب   "اآليات األخرى الـىت تـذكر       

املـؤمنني الـذين هـم      "و" الالتى مل يطْمـثْهن إنـس مـن قبـل وال جـانّ            
إخل، أهـذا كلـه زبيـب      "...وأزواجهم ىف ظاللٍ علـى األرائـك متكئـون        

وهـؤالء قـوم    "! إذا مل تستح فاصـنع مـا شـئت        : "أبيض؟ صدق من قال   
  ! ال يستحون

ومع هذا كله فلن نكتفـى مبـا مـضى، بـل سنمـضى خطـوة أخـرى              
 األبيات مـن الـشعر اجلـاهلى الـذى مل يكـن أصـحابه وال                ونورد هذه 

مستمعوه يعرفـون شـيئا عـن اجلنـة وال ضـحك علـيهم بـن الدن وال                
الدكتور الزهار وأومهاهم أن ىف اجلنـة سـبعني حوريـة، أى سـبعني امـرأة              
مجيلة ال سبعني زبيبة كما ينبغى أن يكـون معـىن الكـالم، ومنـها البيـت                 

فـال هـو مـسلم    ! اليهـودى، الحـظ  (يل اليهـودى  الذى يقوله ابن إسرائ   
وال حىت عـرىب، وهـذا مـن أبلـغ الـرباهني علـى كـذب مـا يقـول                    

واألبيات البن إسـرائيل وامـرئ القـيس  وعاجبـة اهلمـداىن             ). املستشرق
وعبِيد بن األبرص وعمرو بن قميئـة وسـالمة بـن جنـدل ومالـك بـن                 

وعرفجـة بـن جنـادة    فهم األزدى واألعـسر الـضبى واملـرقِّش األكـرب       
  :على الترتيب

        امــس هــا حراُء ناظــور ح  فوــس ــلٍ، والزمــانُ ي صبو تــد وع
 فرهم  

                                   * * *   
  نظَرت إِلَيك بِعنيِ جازِئَة  حوراَء حانِية على طفْلِ               

* * *  
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  وراَء خرعبة لَعوبِـت اِإلياب بِخريِ حالٍ  إِىل حفَأَسرع          
                                     * * *  

  دــوإِذ هي حوراُء املَدامعِ طَفْلَةٌ   كَمثلِ مهاة حرة أُم فَرقَ       
                                    * * *  

           ح نيلَها عةوضراَء يف رواال وطًى طأَر تبالن عو مقْرتو   
                                   * **   

  وعندنا قينةٌ بيضاُء ناعمةٌ  مثلُ املَهاة من احلُورِ اخلَراعيبِ          
                                  * * *  

ـُ مــن احلن حــربٍ وجعــدةَ بنــت حارِثَــةَ بــ        ور املُحبــرة ـــ
انساحل  

                                  * * *  
  حورٍ نواعم قَد لَهوت ا  وشفَيت من لذّاتها نفْسي          

                                 * * *  
  لِ اهلَداالوفيهن حور كمثلِ الظِّباء  تقَروا بأعلى السلي         

                                 * * *  
          ورح انسه أَوعبكأن مل تر  ةويرٍ عن مينيٍ ريثُو ضوفر  

طـالب الـشهادة    ومع ذلك كله هل يعتقـد حقـا هـؤالء النـاس أن              
  ون حبياأعينـهم          حني يضح بـصـ "م إمنـا يـضعون ن أى " (ور العـني  احل

ذا املعـىن اهللواسـى كمـا يزعمـون؟ أنـا مـثال             ) ميالت فعال النساء اجل 
واحد من الذين يفكرون دائمـا ىف اجلنـة، وكـل مـا أتطلـع إليـه هـو                   

وعلـى  (الراحة األبدية الشاملة والـسعادة النقيـة املـربأة مـن األكـدار              
رأس هـذه األكـدار االسـتعمار وجيوشـه مـن املستـشرقني واملبــشرين       

إننــا ال نــزعم !).  املخــادعني الــضالني املــضلنيوالــصحافيني الكــاذبني
النفور من متع اجلنة ومـسراا، لكننـا نقـول إن هـذه املتـع ال تكـون                  
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حاضرة ىف الذهن بـاملعىن الـذى حيـاول هـؤالء املستـشرقون أن خييلـوه                
ـ " مـن    الـشواذ مث أليس مضحكا أن يـسخر أولئـك         . لنا ؟ "ور العـني  احل

ـ        م نـاس شـواذّ، والـشواذّ ال يفهمـون          لكن ما املضحك ىف األمـر، وه
معــىن االســتمتاع بــاملتع الطــاهرة النظيفــة وال يقــدرون عليــه؟ إــم 

  ! يريدوا جنة شاذة مثلهم
" شـبكة التفـسري والدراسـات القرآنيـة       "هذا، وقد قـرأت ىف موقـع        
ـ يهذه السطور اهلامـة لكاتـب        ـ  لقَّ   كريـستوف   عـن    "البـاجى "ـب ب

 مـسامهة يف :  آراميـة للقـرآن     –سـريانية    ةقـراء : " وكتابـه  لوكسنبورج
: حديثـة ضـد القـرآن       مؤلفـات  "حتـت عنـوان     " نلغـة القـرآ    حتليل

قـراءة  "لوكـسنبورج هـو مؤلـف كتـاب      كريستوف": "ومهيون مؤلفون
 Die" (القرآنيـة  اللغـة  مـسامهة يف حتليـل  : للقـرآن  سـريانية أراميـة  

Syro-Aramaische Lesart Des Koran Ein 
Beitrag zur Entschlüsselung der 

Qur'ansprache .(       هـي دار    أملانيـة  قامت بنـشره سـنة دار نـشر
ــريب  ــاب الع ــد). Das Arabischen Buch (الكت ــار  وق أث
فمـا سـر هـذه      . بعـد  األوساط العلمية مل تنقطـع     يف الكتاب ضجة كبرية  

لوكـسنبورج اسـم مـستعار     ؟ كريـستوف  وما حقيقـة مؤلفـه  ؟الضجة
يف اللغـات الـسامية القدميـة، ويـدرس      متخـصص   أملاينيقدم على أنه عاملٌ  

وبعـد أن ثـار   . اجلامعـات  باجلامعات األملانيـة، دون ذكـر ألسـم هـذه         
 صـاحب  اجلدل بني الباحثني يف هوية هذا الكاتـب اعتـرف هـانس شـيلر     

اسـم املؤلـف مـستعار، وقـد دفعـه إىل       بـأن  دار النشر اليت تولّت طبعه
تطـرفني املـسلمني الـذين قـد يـثريهم مـا       على حياته من امل اخلوف ذلك

إرثهـم القـدمي عـن القـرآن، ال سـيما       ـدم  ورد يف الكتاب من نتائج
وخارجهـا عـدا     ملانيـا  أ عندما أخفق يف العثـور علـى ناشـر لكتابـه يف           
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ــشر ــريب للن ــاب الع ــو . صــاحب دار الكت ــستعار ه ــذا االســم امل ه
الدراسـات  "لـة  بلوا يف عرضـه هلـذا الكتـاب مبج    دي الربفيسور فرنسوا

ــة  ,Journal of Qur'anic Studies, Vol. V" (القرآني
Issue 1, 2003, PP. 92-97 .(ــول ــر  يق ــوا يف آخ دي بل

لعلـه مـن الـضروري يف ايـة هـذا العـرض أن       " :إليـه  عرضه املشار
جـاء يف املقالـة املنـشورة    . لـه  املـستعار  نتكلم قليالُ عن املؤلف واالسـم     

الـيت انتـشرت بـشكل     املقالـة  وهـي  (2002  /3 / 2يف نيويورك تاميز 
ــ ــتكــبري الحقً ــرب اإلنترن ــو) ا ع ــاب ه ــف الكت  إشــارة إىل أنّ مؤل

ومـن  . ملانيـا ألوكسنربج العامل باللغـات الـسامية القدميـة يف            كريستوف
ذلـك العـرض أنّ هـذا الـشخص لـيس عاملـاً              خالل الواضح جدا من  

ن يتكلمـون بعـض   الـذي  أولئـك   إنه واحد مـن .باللغات السامية القدمية
 بالـسريانية  اللهجة العربية، وليس له متكن مـن الفـصحى، ولـه معرفـة    

 بالقدرِ الذي ميكّنه من استخدام القـاموس الـسرياين، مـع فهـم سـطحي     
وكتابـه لـيس عمـل عـامل حمتـرف،      . للغات السامية املقارنـة  ملنهجيات

 أعرف ماذا يعـين كاتـب مقـال نيويـورك تـاميز      ولست .ولكنه عمل هاوٍ
فحـسب معلومـايت كريـستوف      . "يف أملانيـا   ":بقولـه ) الكساندر سـتيل  (

بعـاملٍ   يتعلّـق  واألمـر ال  .  ولكنـه مـسيحي لبنـاين      ،لوكسنربج ليس أملانيا  
جـسور يـنفض الغبـار عـن كتـب بلغـات            ) فيلولـوجي (بفقه اللغـة    
املانيـة مث خيـرج علـى العـامل بنـشر نتائجـه باسـم         أقـاليم  مهجورة يف

ـ ق مـن  هديد باملوت مستعار ليتجنب الت   باختـصار  . ل املتطـرفني املـسلمني   ب
عـامل   مثـة  ولـيس . إنه كاتب يكتب من برج عـاجي كـسلمان رشـدي          

باللسانيات يف أوروبا أو أمريكا حيتاج إىل حمـو هويتـه، ولـيس لـه احلـق                 
  ."ذلك فعل يف
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هذا، وقـد أشـارت الفتـاة الباكـستانية إىل مـا يـسمى ىف الكتابـات         
ـ  ـ "الغربية بـ زاعمـة أن الـنىب عليـه الـسالم هـو           " ات الـشيطانية  اآلي

الذى ألف القرآن، وأنـه قـد أخطـأ فـأورد آيـتني ميـدح فيهمـا آهلـة          
قريش، مث ملا تبني له خطؤه قام حبذف اآليـتني متـهما الـشيطان بأنـه هـو                  

الـىت يطلـق عليهـا ىف التـاريخ       (وتتلخص هـذه القـصة      . املسؤول عنهما 
كانـت  " الـنجم "الـزعم بـأن سـورة       ىف   )"قـصة الغرانيـق   ": اإلسالمى

الـالت والعـزى    : "األصـنام الثالثـة    حتتوى ىف البداية على آيتني متـدحان      
  إىلهـدف أصـحاب هـذه الفريـة    ي. ، مث حذفتا منها فيمـا بعـد  "ومناة

القول بـأن حممـدا، عليـه الـصالة والـسالم، كـان يـتمىن أن يـصاحل              
عـداوم   ارهم ىفصـفه بـدال مـن اسـتمر     القرشيني حىت يكـسبهم إىل 

علـى تـضمني سـورة     لدعوته وإيذائهم لـه وألتباعه، ومـن ثَـم أقـدم   
ومنـاةَ   *أفـرأيتم الـالت والعـزى     : "تينِك اآليتني عقـب قولـه     " النجم"

ــةَ األخــرى؟ ــنجم " (الثالث إــن : "علــى النحــو التــاىل) 20 –19/ال
ـ  ".  وإن شفاعتهن لَترتجـى    .العال الغرانيق ن وراء ذلـك كلـه   واملقـصود م

الكرمي بالقول بأنـه مل يكـن خملـصا ىف دعوتـه، بـل       هو اإلساءة للرسول
علـى إضـافة هـاتني اآليـتني مـن عنـد        مل يكن نبيا باملرة، وإال ملا أقـدم 

واملبـشرين أن يرددوهـا    وهذه الفرية هى ممـا حيلـو للمستـشرقني   . نفسه
ـ للمكايدة وإثارة البلب ـ "ة، مـع أن أقـل نظـرة ىف سـورة     ل ىف  أو" نجمال

سرية حياته صلى اهللا عليه وسـلم كافيـة للقطـع بـأن تلـك القـصة ال                  
حـدثت علـى هـذا النحـو الـذى اخترعـه بعـض         ميكن أن تكون قد

رغـم ظهـور عوارهـا     الزنادقة قدميا وأخـذ أعـداء اإلسـالم يرددوـا    
 !وافتها

وقد تناول عدد من علمـاء املـسلمني قـدميا وحـديثا الروايـات الـىت                
. اتني اآليـتني املزعـومتني وبينـوا أـا ال تتمتـع بأيـة مـصداقية        تتعلق
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ليؤكـد هـذا احلكـم الـذى توصـل      " النجم"ىف سورة  واحلقيقة إن النظر
أوهلـا إىل آخرهـا عبـارة عـن محلـة       إليه أولئك العلماء، فهذه السورة من

يعقَـل إمكـان    مدمدمة على املشركني وما يعبدون مـن أصـنام حبيـث ال   
 على هاتني اآليـتني املزعـومتني، وإال فكيـف ميكـن أن يتجـاور             احتوائها  

فيها الذم العنيف لألوثان واملدح الـشديد هلـا؟ تـرى هـل ميكـن مـثال                 
بالـسب واإلهانـة علـى رأس إنـسان مـا، مث إذا       تصور أن ينهال شخص

ينخـرط فجـأة ىف فاصـل مـن      به ىف غمرة انصبابه بصواعقه احملرقة عليـه 
  أخـرى ىف احلـال للـسب واإلهانـة؟ هـل يعقـل أن            التقريظ، ليعود كرة  

يبلع العرب مثل هاتني اآليـتني اللـتني متـدحان آهلتـهم، وهـم يـسمعون               
تلـك إذن قـسمةٌ   * ألكم الـذَّكَر ولـه األنثـى؟   : " تعاىل عقيب ذلك قوله

مسيتموها أنتم وآبـاؤكم مـا أنـزل اهللا ـا مـن       إنْ هى إال أمساٌء* ضيزى
ولقـد جـاءهم مـن      . تهـوى األنفـس    ال الظن ومـا   إنْ تتبعون إ  . سلطان

وقـائع حياتـه صـلى     كمـا أن ! ؟ إن هذا أمر ال ميكن تـصوره     "رم اهلدى 
 اهللا عليه وسلم جتعلنـا نـستبعد متـام االسـتبعاد أن تكـون عزميتـه قـد                 
ضعفت يومـا، فقـد كـان مثـال الـصرب واإلميـان بنـصرة ربـه لــه           

 وعـشرين عامـا وعـدم       طـوال ثالثـة    ومواقفه مـن الكفـار    . ولدعوته
يـشعر بـه مـن     استجابته ىف مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم مـا كـان  

حب واحترام عميق حنوه، وكذلك رفـضه ملـا عرضـوه عليـه مـن املـال             
أقوى برهان على أنه لـيس ذلـك الـشخص الـذى ميكـن       والرئاسة، هى

 !أن يقع ىف مثل هذا الضعف والتخاذل
 لتحقق مـن أمـر هـاتني اآليـتني هـى     هذا، وقد أضفت طريقةً جديدةً ل

ــدى   ــذكورتني ألرى م ــتني امل ــرت ىف اآلي ــلوبية، إذ نظ ــة األس الطريق
القـرآن فوجـدت أمـا ال متتـان إليهـا بـصلة        مشاتهما لسائر آيـات 

جتعـالن األصـنام الثالثـة مناطـا         كيف ذلك؟ إن اآليتني املزعـومتني     . البتة
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مـا مل يـسنده     اهللا، وهـو للشفاعة يـوم القيامـة دون تعليقهـا علـى إذن    
القــرآن ىف أى موضــع منــه إىل أى كــائن مهمــا تكــن مرتلتــه عنــده 

نذهب بعيـدا لالستـشهاد علـى مـا نقـول، فبعـد هـاتني         ولن. سبحانه
وكـم مـن ملَـك ىف    : "تعـاىل  اآليتني خبمس آيـات فقـط نقـرأ قولـه    

يـشاء  اهللا ملـن   السماوات ال تغنِى شفاعتهم شيئا إال مـن بعـد أن يـأذن   
فكيف يقال هذا عـن املالئكـة ىف ذات الوقـت الـذى تؤكـد               ". ويرضى
اآليتني املزعـومتني أن شـفاعة األصـنام الثالثـة جـديرة بالرجـاء        إحدى

إذن اهللا؟ مث إنـه قـد ورد ىف اآليـة الثانيـة مـن       من غري تعليق هلـا علـى  
أيـضا غريبـة علـى األسـلوب      ، وهـى "ترتجـى "آيىت الغرانيق كلمـة  

علـى  " ر ج و  "آىن، إذ ليس ىف القـرآن ايـد أى فعـل مـن مـادة                القر
: أما ما جاء ىف إحدى الروايـات مـن أن نـص اآليـة هـو               ". افتعل"صيغة  

، فــالرد عليــه هــو أن هــذه الكلمــة، وإن "لترتــضى وإنّ شــفاعتهن"
، "الـشفاعة  " ىف أى منـها علـى    وردت ىف القرآن ثالث مـرات، مل تقـع  

 ".تنفع، تغىن، ميلك" :ةمع الشفاعة عادةً األفعال التاليوإمنا تستخدم 
كذلك فقد بدأت جمموعةُ اآليات الـىت تتحـدث عـن الـالت والعـزى             

ـ (أ: "بقوله عز شأنه ومناة ، وهـذا التركيـب قـد ورد    "؟...ــرأيتم )فـ
مـرة كلـها ىف خطـاب الكفـار، ومل يـستعمل       ىف القرآن إحدى وعشرين

ــها ىف مال ــل وردىف أى من ــف، ب ــة أو تلط ــف  ين ــا ىف مواق ــا مجيع فيه
ـ     : قـل " :ةاخلصومة والتهكم وما إىل ذلك بـسبيل كمـا ىف الـشواهد التالي

" أرأيتم إن أتاكم عذابـه بياتـا أو ـارا مـاذا يـستعجل منـه ارمـون؟             
أرأيتم مـا أنـزل اهللا لكـم مـن رزقٍ فجعلـتم منـه               : قل"،  )50/ يونس(

/ يـونس " (أَذنَ لكـم أم علـى اهللا تفتـرون؟    آُهللا: حالال وحرامـا، قـل   
وكفـرمت بـه وشـهِد شـاهد مـن           أرأيتم إن كان من عند اهللا     : قل"،  )59

يهـدى القـوم    بىن إسـرائيل علـى مثلْـه فـآمن واسـتكربمت؟ إن اهللا ال     
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ــاملني ــاف" (الظ ــشربون؟"، )1/ األحق ــذى ت ــاء ال ــرأيتم امل ــتم * أف أأن
لـو نـشاء جعلنـاه أُجاجـا، فلـوال      * زِلـون؟ من املُزن أم حنن املُن أنزلتموه

ــشكرو ــة" (نت ــذا ). 70 –68/ الواقع ــف ميكــن إذن أن جيــىء ه فكي
ــورة  ــب ىف س ــنجم"التركي ــذات ىف" ال ــار  بال ــة الكف ــياق مالطف س

 ومراضام مبـدح آهلتـهم؟ وفـوق هـذا مل حيـدث أن أُضـيفت كلمـة                
لـضمري  إال إىل ا  ) ىف حـال جميئهـا مـضافة      (ىف القـرآن الكـرمي      " شفاعة"
أتـت عليـه ىف آيـىت الغرانيـق مـن إضـافتها إىل        على خالف مـا " هم"

 ".هن"الضمري 
وفـضال عـن ذلــك فتركيـب اآليـة األوىل مــن اآليـتني املزعــومتني      

اسـم  )+ امسهـا (ضـمري   )+ وهى مؤكِّـدة كمـا نعـرف      (إنّ   "يتكون من 
ـ       ، وهـذا  )"خربهـا (معرف باأللف والالم     ذات " التركيـب مل يـستعمل لـ

وهـى تبلـغ   (القـرآن الكـرمي    ىف أى من املواضع الىت ورد فيهـا ىف " قلةعا
مثلـه، كمـا    الـضمري بـضمريٍ  " إنّ"دون زيادة التأكيد السـم  ) العشرات

إنـه  / أال إـم هـم الـسفهاء   / أال إم هـم املفـسدون   : "ىف األمثلة التالية  
إنـك أنـت التـواب    / إنـك أنـت الـسميع العلـيم    / التواب الرحيم هو

إنـه هـو الغفـور    / إنه هو العلـيم احلكـيم  / العليم  إنه هو السميع/الرحيم
/ إنـىن أنـا اهللا  / هـو الـسميع البـصري    إنـه / إىن أنا النذير املبني/ الرحيم

وإنـا  / العزيـز احلكـيم   إنـه هـو  / إنا لـنحن الغـالبو   / إنك أنت األعلى
أنـت   إنـك / إـم هلـم املنـصورون   / وإنا لنحن املسبحون/ لنحن الصافّون

إنـك أنـت    / إنـه هـو العزيـز الـرحيم       / إنه هو السميع البصري   / وهابال
أال إـم هـم   / إنه هو البـر الـرحيم  / إنه هو احلكيم العليم /العزيز الكرمي

أمـا ىف املـرة الوحيـدة الـىت ورد     ". الغىن احلميـد  فإن اهللا هو/ الكاذبون
ثلـه  الـضمري بـضمريٍ م  " إنّ"السـم   التركيب املذكور دون زيادة التأكيـد 

فلـم يكـن   ) 17/ هـود "/ إنـه احلـق مـن ربـك    : "وذلك ىف قوله تعاىل   (
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ولـو كـان    . الضمري عائدا على ذات عاقلة، إذ الكالم فيهـا عـن القـرآن            
يريد التقرب إىل املشركني مبـدح آهلتـهم لكـان قـد زاد تأكيـد       الرسول

بضمريٍ مثلـه علـى عـادة القـرآن الكـرمي بوصـفها        الضمري العائد عليها
وعلـى ذلـك فـإن    . آهلـة  ، مـا دامـوا يعتقـدون أـا    "قلـةً ذوات عا"

 التركيب ىف أُولَـى آيتـىِ الغرانيـق هـو أيـضا تركيـب غريـب علـى        
 .أسلوب القرآن الكرمي

 مما سبق يتأكد لنا على حنوٍ قـاطعٍ أن اآليـتني املـذكورتني ليـستا مـن     
بـل إىن ألسـتبعد أن   . القرآن، وليس القـرآن منـهما، ىف قليـل أو كـثري           

قـد وردت ىف أى مـن األحاديـث الـىت قاهلـا          " الغرانيـق  "ن كلمـة  تكو
وينبغـى أن نـضيف إىل مـا مـر أن كُتـب             . النىب عليه الصالة والـسالم    

ومثلـها ىف ذلـك مـا كتبـه      الصحاح مل يرد فيها أى ذكر هلـذه الروايـة،  
" األصـنام " ولقـد قـرأت ىف كتـاب         .ابن هشام وأمثاله ىف السرية النبويـة      

) 19/ القوميـة للطباعـة والنـشر      الـدار / حتقيق أمحد زكـى   (البن الكلىب   
تعظيمــا  أن املــشركني كــانوا يــرددون هــاتني العبــارتني ىف اجلاهليــة

لألصنام الثالثة، ومن ثَم فـإىن ال أسـتطيع إال أن أتفـق مـع مـا طرحـه                   
على من تفسري ملا ميكن أن يكـون قـد حـدث، بنـاًء علـى مـا        سيد أمري

إذ يـرى أن الـنىب، عنـدما كـان يقـرأ       املوضوع،ورد من روايات ىف هذا 
الثالثـة، توقَّـع بعـض     ، وبلغ اآليات الىت ـاجم األصـنام  "النجم"سورة 

 املشركني ما سيأتى بعـد ذلـك فـسارع إىل ترديـد هـاتني العبـارتني ىف                
حماولة لـصرف مـسار احلــــديث إىل املــــدح بـــــدال            

 Ameer Ali, The Spirit of( مـن الـــــذم والتـوبيخ   
Islam, Chatto and Windus, London, 1978, 

P.134 .( الكفـار ىف كـثري مـن األحيـان إذا مسعـوا القـرآن             وقد كان
احلاضـرين عمـا تقولـه آياتـه الكرميـة       أحدثوا لَغطًا ولَغوا كى يـصرفوا 
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)لَتهـو مـن ذلـك      الـذى يقولـه الكاتـب اهلنـدى    ذلك، ف)26/ فُص
ـ    . الباب ق الـىت تـشري إليهـا الفتـاة الباكـستانية           وهذه هى قصة الغراني

  !متصورة أا وقعت على صيد مثني
 
 
  
  
  

  

  

  

  

 

 

  

 
 


