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رمحن الرحيمبسم اهللا ال  

  :?لمقدمة

 وعلى الھ وصحبھ ومن اھتدى ،والصالة والسالم على رسول هللا،الحمد �

  .مةلقیاا یوم إلىبھداه وسار على نھجھ 

  

 :وبعـــــــــد

ُمنذ البدء وھم النصارى التشكیك فى القران الكریم وبلبلة أفكار بسطاء  َ

متعددة ووسائل ال ركیك الیملون من تكراره بصور وسبل  المسلمین بكالم

 إسالمھ المسلم من إخراجنعرف لھا نھایة، وذلك للوصول الى غایة وھى 

 .حتى وان لم یدخل المسیحیة

 اإلسالميكما أنھ ھدف المستشرقین الذین اتخذوا دراسة علوم الشرق 

ً تحویال لدفة ،بھدف التحریف فى مفاھیمھا وتصید طرق التشكیك فیھا

 للسیطرة على ھذا الفكر القوى الذى الفكريالقتال المسلح الى القتال 

  .استحال تحریفھ مذ بدأ

 التشكیك فى مصادر ،ومناھج المنصرین والمستشرقین تھدف لغایة واحدة

 ثم الخروج بالمسلم من ساحة اإلسالم الى ساحة ،الدین اإلسالمى

 وھذا ماحرص علیھ القسیس زكریا ،النصرانیة، أو الى أى ساحة أخرى

طول تشكیك فى القران والسنة یتحرك بالمشاھد الى أن  فبعد ،بطرس

 ومؤلفاتھم ،وھذا ماكان علیھ أسالفھ،المسیح ینادیھ للحق ولألبدیة الحقیقیة

  :وخداعاتھم سودت أالف الكتب، منھا

ویرد فیھا على الھاشمى ویدعوه  رسالة عبد المسیح إلى الھاشمى،= 

   وكان ذلك فى عصر المأمون،للنصرانیة

  راھب فرنسا إلى المسلمین وجواب القاضي أبي الولید الباجي علیھارسالة= 

  رسالة حنا مقار العیسوي إلى أبي عبیدة الخزرجي = 
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لمنصر بروتستاني في أواخر القرن "األقاویل القرآنیة في كتب المسیحیة = 

 .التاسع عشر المیالدي

سع عشر  التا،ث عشر الھجريلفي القرن الثا،للقسیس فندر:میزان الحق= 

 .م١٩٣٥) المیالدي

  .في بدایات القرن العشرین المیالدي.إلبراھیم لوقا: المسیحیة في اإلسالم=  

وكتاب .اإلنجیل والقرآن،لیوسف درة الحداد وھو منصر لبناني معاصر= "

  )١(ً.القرآن والكتاب لھ أیضا

 

وألن الق��سیس زكری��ا بط��رس تف��رع ن��شاطھ عب��ر الف��ضائیات واإلنترن��ت .. 

الحدیث عنھ وجدت وجوب المشاركة ب�شئ ول�و قلی�ل ف�ى ال�زود ع�ن وكثر 

 – ب�ارك هللا ف�یھم – ألن الذین ناقشوا شبھاتھ ، وبشئ مختلف،حرم اإلسالم

  : ولكن لم أجد فى كل ماكتب أمران ھما،كثیر

بی��ان ج��ذور ھ��ذه األفك��ار الت��ى یدن��دن بھ��ا ھ��ذا الق��سیس وغی��ره م��ن : األول

  العلمانیین

 وش�روحھ – عن�دھم – ش�بھاتھ ف�ى كت�بھم كالكت�اب المق�دس  بیان مثیلً:ثالثا

  .ودراساتھم حولھ

ًلذا استعنت با� راجیا منھ التوفیق والقبول واإلخ�الص وقم�ت بالبح�ث ف�ى 

  . ھذا األمر

   ومنھجى ھو

اس��تخراج ال��شبھة م��ن زخ��م الك��الم ال��ذى یقول��ھ ف��ى برامج��ھ ومواقع��ھ عل��ى 

  اإلنترنت وسیاقھا بلفظھ

   منصرین أو مستشرقین قدامى بیان جذورھا عند

  بیان مثل شبھتھ فى كتابھ 

                                                           

ال�دار العلمی�ة :كم�ال ج�اد هللا:عب�د ال�رحمن ب�دوى، ترجم�ة/د:دفاع عن القران ضد منتقدیھ) (١

 المقدمة:انظر: ١ط:للنشر والتوزیع
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  بیان عقم أدلتھ وفراغھا 

  بیان ما زیفھ من نصوص وأفكار

  بیان حال الروایات التى استند علیھا ومصادرھا

   من قضیتھإلیھابیان غایتھ التى یھدف 

  خطة البحث

 املقدمة

  القسيس زكريا بطرس:الفصل األول

 بني أيتى التبديل] ناقض اللغوى ىف القران الكريمالت[شبهة : الفصل الثانى

 "مـا ننـسخ"بني]كريم  ىف القران اليالتناقض اللغو[ شبهة :الفصل الثالث

 "ال مبدل لكلامت اهللا"و

  شبهة األخطاء النحوية ىف القران الكريم :الفصل الرابع

  األخطاء التارخيية ىف القران الكريم: الفصل اخلامس

   يف القرآن األعجميةة األلفاظ  شبه:الفصل السادس

  احلروف املقطعة:الفصل السابع

 اخلامتة 

 املراجع
 الفهرس

  واهللا املستعان

  عبد الرمحن فهمى رياض/دكتور
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   القسیس زكریا بطرس:الفصل األول
  

ًال أنكر أنھ أحدث فى السنوات األخیرة ضجیجا وساعده على ذلك وسائل  

 كما أنى لن ،دعاة العلمانیة فى مصرً وساعده أیضا ،التواصل اإلجتماعى

 ولذا ،أنكر أن لھ مكانة عند أكثر المسیحیین المتعصبین الرافضین للتسامح

 بل یشبھونھ بھ فى منھجھ وطرقھ ،یتحدثون عنھ كأنھ یوحنا النعندان

 .اإلقناعیة

 ،coptic history -موسوعة تاریخ أقباط مصر   وسأنقل ترجمتھ من 

   موسوعة ضخمة على اإلنترنت  وھى،بقلم عزت اندراوس

  حیاتھ :المبحث األول ]١[

م ولد زكریا بطرس من والدین مسیحیین،درس في كلیة ١٩٣٤ فى عام 

اآلداب وحصل منھا على لیسانس التاریخ ورسم فى أیبروشیة شبین الكوم 

ثم نقل إلى طنطا ثم وقد أوقف عن الخدمة مرتین بسبب الضغط الحكومى 

 أیام البابا كیرلس  األولى كانت فى عصر المتنیح ، على الكنیسة القبطیة

م ثم أرجع بعد إیقافھ بسنة إلى كنیسة مارمرقص في ١٩٦٨السادس سنة 

 فى    إلى١٩٧٨القاھرة ثم أوقف مرة ثانیة مدة ثماني سنوات ونصف من 

 م بحیث كانت التھمة الظاھرة أنھ ١٩٨٧عصر قداسة البابا شنودة الثالث 

 فى لحظة ولكن كان التدخل الحكومى واضح فى ھذا یردد بدعة الخالص

األمر وبعد أنقام ذھب شعب كنیستھ فى أكثر من عشرین اتوبیسا كبیرا من 

كنیسة ماري مرقص بمصر الجدیدة وتوجھوا بھا إلي الكاتدرائیة بالعباسیة 

للمطالبة بعودة القمص المشلوح زكریا بطرس وأمام رجاء الجماھیر وقد 

وى نائبا لمأمور قسم شرطة الوایلي الذي تتبعھ الكاتدرائیة نبیل لوقا بیبا

 لمقابلة األقباط أثریاءوقد توجھ المرحوم قسیس موسي سلیمان وكان من 

قداسة البابا شنودة لرجائھ بان یعفو عن القمص زكریا بطرس واشترط 

قداسة البابا شنودة ان یرجع عن نظریة الخالص في لحظة والیرددھا في 

 یكتب كتابا للرد علیھا ووافق القمص زكریا بطرس بعد عظاتھ وأن

 ھومما یذكر أنھ قد تم أعتقال،   االتصال بھ وقدم اعتذاره لقداسة البابا شنودة
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 م مع رھط من األساقفة وكثیر من خدام ١٩٨١ السادات فى سنة أیام

الكنیسة القبطیة وحدد السادات إقامة البابا شنودة فى دیر األنبا بیشوى فى 

  حراء بریة شھیت مصرص

 إحدى إلنقاذ م كاھنا وتدخل ١٩٩٢ في استرالیا سنة  ثم أرسل للخدمة 

ثم عاد إلى مصر ثم في كنیسة بـ برایتون ، فتیات شعب المسیح ھناك 

  .بإنجلترا

اشتھر القمص زكریا ببرامج یقدمھا على قناة الحیاة الفضائیة یتسائل 

 صحیح البخاري وصحیح من ضمنھا (إسالمیةفیھا باستخدام مصادر 

  ً، حقائق فى اإلسالم ال یعرف أحد عنھا شیئا عن) مسلم

  بدایتھ اإلعالمیة 

أصبح اسمھ معروف للعامة بعد ظھوره في برامج لقناة الحیاة الفضائیة 

، والتي تعمل على انتقاد اإلسالم ورسولھ محمد ٢٠٠٣التبشیریة في 

ئق، أثار الكثیر من الجدل، بأسلوب یعتبره المسلمون أسلوبا تھجمیا غیر ال

ِولم یرض الكثیر من المطلعین، مما أدى إلى تناول موضوعھا في بعض 

  . البرامج االجتماعیة كما حظیت باھتمام وتغطیة من قنوات عالمیة

  إیقاف برامجھ على قناة الحیاة

وھي »جویس مایر التبشیریة« م، أبلغت منظمة ٢٠١٠في یولیو من العام 

أمریكیة تعمل بالشراكة مع قناة الحیاة، أبلغت قناة الـ بي منظمة تبشیریة 

أنھا ستوقف بث برامج زكریا بطرس، ) BBC Arabic(بي سي عربي 

  :في رسالة جاء فیھا

إن وسیط المنظمة في الشرق األوسط، أبلغھا بأن قناة الحیاة التبشیریة قد «

 ھو قررت التوقف عن بث برامج القمص زكریا بطرس، وأن ھذا الشھر

  . األخیر لبرامجھ على شاشة القناة

إلى تلفزیون بي بي سي عربي، في » جویس مایر«جاءت رسالة منظمة 

إطار إعداد القناة لفیلم وثائقي عن المتنصرین في العالم العربي، ضمن 

وقد سعى فریق البرنامج إلى لقاء . الوثائقیة» ما ال یقال«سلسلة برنامج 

التي تعمل في سریة تامة، وتحیط العاملین بھا المسؤولین في قناة الحیاة، 
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بإجراءات أمنیة مشددة، لیستفسر منھم عن تفاصیل أسباب إیقاف برامج 

زكریا بطرس، غیر أن الرد على كل محاوالت الفریق، كان یقابل 

ألسباب "بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحججین بأن ذلك راجع 

، »جویس مایر«البرنامج إلى منظمة من ثم؛ توجھ فریق عمل ". أمنیة

  لعالقة الشراكة الموجودة بینھا وبین قناة الحیاة، ولكنھا رفضت بدورھا

  افتتاحھ قناة جدیدة

 بإطالق قناة جدیدة خاصة بھ باسم الفادي تبث في ٢٠١١قام في أبریل 

  .أمریكا الشمالیة وھي تبث اآلن في الشرق األوسط

  ردود فعل المسلمین

لقمص إلى خلق سخط عام من قبل المسلمین وكثیر من أدى أسلوب ا

المسیحیین، مما حدا ببعض األساقفة إلى التحذیر منھ، وفي تصریح البابا 

ٍشنودة بأن أسلوب زكریا بطرس غیر مرض وأن مشاكلھ ال تتعلق 

بالھجوم على اإلسالم وحسب وإنما بمفھومھ للخالص واعتقاده في 

  .الخالص في لحظة

  ظراتالردود والمنا

أدى أسلوب القمص في حوار اآلخر إلى عرض مجموعة من المثقفین 

وطلبة العلم المسلمین الرد على القمص واخرون قرروا ان یتجاھلوه، 

وكان أبرز من قام بالرد علیھ الكاتب المصري أبو إسالم أحمد عبد هللا، 

ومحمود القاعود، والدكتور  ،ومصطفى ثابت والدكتور إبراھیم عوض

 البدر، كما دعا بعض ھؤالء القمص إلى مناظرة مفتوحة في مكان عبد هللا

محاید كاإلذاعة أو التلفزیون أو بالتوك ومنھم الشیخ وسام عبد هللا وخالد 

الجندي الذي یتھمھ زكریا بطرس بالتھرب من المناظرة مما جعلھ یصرح 

  .رفي حوار لھ مع العربیة أنھ مستعد لھذه المناظرة على أن تكون في مص

  رفض بطرس بعض المناظرات

قام أبو إسالم احمد عبد هللا بدعوة زكریا بطرس لمناظرة على أن تكون 

في مصر وأال یخطىء بطرس في حق اإلسالم، إال أنھ رفض مبررا ذلك 

  ".أسباب أمنیة"ب
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  مطالبات باسقاط جنسیتھ

قام المحامي المصري نبیھ الوحش بتقدیم إنذار لرئیس الوزراء السابق 

د نظیف ورئیس الداخلیة السابق حبیب العادلي والبابا شنودة مطالبا أحم

إلخالل بطرس باستقرار "بإسقاط الجنسیة المصریة عن زكریا بطرس 

ھانة اإلسالم كالخیانة إ أنواعتبر " وأمن مصر في الداخل والخارج

وقال الوحش انھ إذا لم یتم تنفیذ ما جاء في اإلنذار سیقوم باللجوء . العظمى

لى محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة الستصدار حكم بإسقاط الجنسیة إ

  .المصریة عنھ

  طلبات للقبض علیھ عن طریق االنتربول

قاضى محامي مصري رئیس الجمھوریة ووزیر الخارجیة والداخلیة 

واإلعالم والنائب العام لعدم التحرك لمواجھة زكریا بطرس مطالبا رئیس 

 حسني مبارك بقطع العالقات الدبلوماسیة مع الجمھوریة السابق محمد

الدولة التي یصدر منھا بث قناتھ وطرد سفیر ھذه الدولة من مصر وسحب 

السفیر المصري منھا وطالب وزیر الداخلیة السابق حبیب العادلي بتكلیف 

كما . اإلنتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحیلھ إلى مصر لمحاكمتھ

سابقا .  بمنع بث قناتھأمر یصدر أنق أنس الفقي  الساباإلعالمطالب زیر 

  .قام أربعة محامین بالمطالبة بنفس الشيء

  دعوات لقتلھ

 ٦٠ًدعا تنظیم القاعدة إلى قتل زكریا بطرس واضعا على رأسھ مبلغ 

  .ملیون دوالر

  

  الغاء محاضرة فى فیینا

 لكنھ تم الغاء ٢٠١٠ مایو ٦كان سیقیم محاضرة في فیینا یوم الخمیس 

ھذه المحاضرة . المؤتمر بعد أن وصلت تھدیدات إسالمیة كثیرة بالعنف

سابقا رصدت . كانت من المفترض ان تكون أول ظھور عام لھ في أوروبا

  . ملیون دوالر٦٠القاعدة مبلغا لمن یقتلھ 
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  :كتاب عنھ

كتاب جدید باللغة اإلنجلیزیة موجود فى مكتبات العالم عن زكریا بطرس 

ھذه قصة األب زكریا بطرس الذى :بنسون یقول فیھكتبھ ستیوارت رو

ًأضطھد إضطھادا شدیدا فى مصر ألنھ قدم األنجیل إلى المالیین من  ً

ًوالتلفزیون وأیضا ) الستالیت(المسلمین فى العالم خالل األقمار الصناعیة 

  ) ١( من خالل األنترنت 

  

  جھوده فى التنصیر:المبحث الثانى] ٢[

  

 فیقول أن فكرة - برنامج المحادثة  -ھ في البالتوك یحكي عن بدایات خدمت 

ًالتبشیر بدأت مبكرا جدا لدیھ في فترة شبابھ  وحیث ١٩٧٥فقد بدأ في عام . ً

كانت خدمتھ ناجحة في في مصر الجدیدة، فكر في أن یؤسس ما أراد 

وكان یتصور أنھ سیبدأ الخدمة من أسوان حتى " ارسالیة عالمیة"تسمیتھ بـ 

 وكان ذلك أثناء خدمتھ في مصر الجدیدة حیث كان یحضر اإلسكندریة

 العالمیة اإلرسالیةولكن لم تتم فكرة . ً فرد أسبوعیا٥٠٠٠ حوالي اجتماعھ

وماتت الفكرة ولكن بعد مرور أكثر من " أي في شبابھ"ھذه في ذلك الوقت 

  . بدأ في خدمة البالتوك ثم منھ إلى قناة الحیاة٢٠٠١ عاما وفي عام ٢٥

ولكنھ للھجوم )  للدفاعلیساختراق (أنا لي بحث جدید  " ً:ول أیضاویق= 

فابتدأت أبحث في ھذا .. . إذ أن اإلسالم كالم فارغ،على ھذا الدین الكاذب

  ..وسافرت أمریكا فوجدت أن المد اإلسالمى فى حاجة إلیقافھ...االتجاه

 ،انأحسست باحتیاج المجال اإلسالمي في أمریكا ألن المسلمین من كل مك

.. بل والمسلمین من غیر العرب یعني الزنوج والباكستانیین واإلیرانیین

نعمل . .رأیت نداءا داخلیا في قلبي إن الخدمة ھنا محتاجة. .والحریة كاملة

  .. .مؤسسة في لوس أنجیلوس للمسلمین

                                                           

 بقلم عزت اندراوس :صفحة موسوعة تاریخ أقباط مصر)١(

  



        

 ٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

 فعملت جواز سفر من غیر العمھ ،تمنیت إن أذھب الى السعودیة وأخدم= 

 وحاولت مرارا إن ،القمص ذكریا كتبت ذكریا بطرسولم أكتب اسمي فیھ 

 فلما ،ُأدخل السعودیة حتى أوجد ھناك في الجو وأغزو المكان ولم یتم ذلك

.. . دخلت قلب مكة،فدخلنا السعودیة) البال توك(جاءت التكنولوجیا عملوا 

مسیحي . . ولنا فیھا ناس مؤمنین في مكة،دخلنا المدینة غیر المنورة

  ..بال توك وھذا لي جلسات ملتزمة على البال توك معھسعودي على ال

. . أیضا أتكلم مع أستاذ شیخ من جامعة فیصل في مكة أخدنا یومین حوار

 كمبیوتر في الروم ٨٠٠الحوار كان بیمتد إلى حوالي الخمس ساعات 

 ٤٠٠٠ بحوالي ٥ في ٨٠٠طبعا كل كمبیوتر بحوالي عائلة على األقل في 

   )١(.فرد

  نصیریةبرامجھ الت

  

كان جھده منصب " حوار الحق المباشر" في برنامج ٢٠٠٨فى عام واحد 

  . على موضوع واحد وھو محمد والمسیح

 فى -تساءلنا :" ًیحكى بنفسھ متحدثا عن جھوده فى ھذا البرنامج ویقول

  :عن - برنامج حوار الحق المباشر 

  ـ میالد محمد بعد موت أبیھ بأربع سنوات١ 

  . ن في غار حراء ومس الجن لھ، كما شھد ھو نفسھـ ورؤیتھ للشیطا٢ 

ـ وشذوذه الجنسي مع الذكور في احتضانھ لزاھر من الخلف، واحتضان ٣

  ٤رجل لھ، دخل بین ظھره وبین قمیصھ وأخذ یقبلھ 

  ـ وأیضا شذوذه مع النساء في اغتصاب الطفلة عائشة ٤

  .ـ وأخذه زوجة ابنھ بالتبني زینب بنت جحش٥

                                                           

  قصة زكریا بطرس: موضوع،موسوعة تاریخ أقباط مصر)١(

  



        

 ٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

جاتھ في الحیض حتى في الحج، واضطجاعھ مع إمرأة ـ ومباشرة زو٦ 

  میتة في قبرھا حتى أھالوا علیھ وعلیھا التراب

  ـ ومحبتھ للنساء والطیب والطعام،٧ 

ـ  وحبھ لسفك الدماء واغتیال الكثیرین والكثیرات أمثال أم قرفة ٨ 

وقتل الرجال . ..وعصماء بنت مروان والكعب بن األشرف غیرھم

   صفیة بنت حیي، وجوریة بنت الحارث وسبي النساء مثل

 ٦٦ـ وسبي الرقیق وما ملكت أیمانھ حتى بلغ عدد النساء في حوذتھ ١٠

  .إمرأة

  ]الغرانیق العلى: [ـ ونطقھ بوحي من الشیاطین١١ 

ـ وقضائھ لیلة كاملة مع الجن، وإیحائھم لھ بكالمھم الذي وضعھ في ١٢ 

ِـ ثم سحره١٣القرآن على أنھ وحي من هللا  ْ  ألكثر من عام، أي أنھ وقع ِ

تحت تأثیر شیاطین السحر طیلة ھذه المدة، فكان یخیل لھ أنھ یأتى 

  .النساء وھو لم یأتھن كما قالت عائشة

ـ وتساءلنا عن اغتیالھ لحقوق المرأة وقیمتھا، وإنسانیتھا، وكرامتھا، ١٤ 

وشخصیتھا، وابتذالھ جسدھا حتى شبھھا في قرآنھ بقطعة أرض یمرح 

الرجل حرثا أنى شاء، وحیثما شاء، ووقتما شاء، وكیفما شاء بكل فیھا 

  .األوضاع حتى من الخلف، وأیضا بعد موتھا

ـ وحكمھا في ھذا كحكم وطء البھیمة ال تنقض الوضوء وال تفسد ١٥ 

  ) ١ (."الحج

  

  

  

                                                           

، بعن�وان ٩٩برنامج حوار الحق على الھواء مباشرة، من قناة الحیاة الفضائیة، حلقة رقم ) (١

  م ٢٠٠٩ ینایر ٩ ، الجمعة)ھل القرآن وحي من عند هللا؟(



        

 ٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

 موقفھ من القران الكریم:المبحث الثالث]٣[

  

 ولم یمل ،طعن فى القرانلقد خصص الجزأ األكبر من حلقاتھ وبرامجھ لل

 والمحدثین من ،من تكرار أقاویل وادعاءات القدامى من كفار قریش

  :ًالمستشرقین الغافلین عن الحق،خذ مثال من ھذه األعمال

  برنامج حوار الحق 

 وھى عدد كبیر من حلقات  )ھل القرآن موحى بھ من هللا؟(حلقات بعنوان 

  البرنامج طوال عام كامل

  ؟"عن اإلیمانأسئلة  "برنامج

  :عن) ٢٦ ـ ٢٠ مجموعة حلقات من (:أوال

  .قضیة الناسخ والمنسوخ في القرآن 

  : عن) ٣٠ـ٢٧ مجموعة حلقات من  (:ثانیا

 ـ خدیجة وبرھان الوحي،١

 ـ جمع القرآن وحرق عثمان للمصاحف،٢ 

 . ـ مخطوطات القرآن وبالذات مخطوطة سمرقند ولندن٣ 

  :عن) ٥١ـ٤١ مجموعة حلقات من  (:ثالثا

ـ ٤ ـ اختالف نصوص القرآن،٣ ـ تعدد المصاحف،٢ ـ نقد القرآن،١ 

اللغویة، والتاریخیة، : ـ أخطاء القرآن٥ تناقضات بین آیات القرآن،

والعلمیة، والكلمات األعجمیة بالقرآن، وھل القرآن كالم هللا، أم وحي من 

 عمر بن الخطاب والصحابة والشیطان؟ 

  :عن) ٦٠ـ٥٢: حلقات(ً:رابعا 

ـ ومن ٣ـ ومن اإلسرائیلیات، ٢ـ من األساطیر القدیمة، ١:  مصادر القرآن

ـ ومن الشعر ٤األبیونیة، واألریوسیة والنسطوریة، : ھراطقة النصرانیة

ـ ومن ٧ـ ومن الحنیفیة ٦ـ ومن الفارسیة والزرادشتیة، ٥الجاھلي، 

د كالكعبة والحجر األسو: ـ ومن مصادر وثنیة في الجاھلیة٨. الصابئة

  .  والھالل القمري، وشعائر الحج

  :عن)١١٤ـ١٠٤مجموعة حلقات من :(خامسا



        

 ٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

  :التعلیق على اإلعجاز العلمي في القرآن

  ـ ذي القرنین وغروب الشمس في عین حمئة،١ 

  ـ واألرض المستویة،٢ 

  ـ والجبال رواس لألرض كیال تمید بكم، ٣ 

  .ات الكونیةـ واآلی٥ـ وخلقة الجنین والھیكل العظمي قبل اللحم، ٤

  :عن) ١٤١ـ ١٢٣مجموعة حلقات من  (:سادسا

ـ وجمع القرآن وتغییره عند ٢ـ تحریف القرآن عند السنة والشیعة، ١ 

التحریف الترتیبي، : ـ وأنواع التحریف في القرآن٣السنة والشیعة، 

لسور، وآیات، وكلمات، وحروف، وحركات، : والمعنوي، واللفظي

  . المتعددة وثبوت التحریف بینھاـ ومخطوطات القرآن٥ومصاحف، 

  

  ": في الصمیم"برنامج 

القرآن من وحي بحیرى الراھب : عن) ١٦ـ١١مجموعة حلقات من (ـ ١

عن التعلیق على رد ) ٣٠ـ٢٧مجموعة حلقات من (ـ و٢النسطوري، 

الدكتور سلیم العوا في برنامج القاھرة الیوم مع عمرو أدیب بخصوص 

  .تحریف القرآن

  

  الحق القدیم برنامج حوار 

ناقشت أیضا الكثیر من موضوعات القرآن ) ١٥ـ٥مجموعة حلقات من (

  )١(. عند السنة والشیعة

  

  :نھجھ فى دراسة القران الكریم

بعد سلسلة من حلقاتھ حول القران الكریم حدد منھجھ فى دراستھ وبحثھ 

د أحب أن أشیر إلى حقیقة ھامة، وھي أنھ بع:"ومناقشتھ للقران الكریم فقال

                                                           

، بعن�وان ٩٩برنامج حوار الحق على الھواء مباشرة، من قناة الحیاة الفضائیة، حلقة رقم ) (١

 م ٢٠٠٩ ینایر ٩ عة، الجم)ھل القرآن وحي من عند هللا؟(



        

 ٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

ما أثبتنا في الحلقتین السابقتین خرافة اللوح المحفوظ، وخرافة وحي 

َّالقرآن، لذلك فسوف نتعامل مع القرآن على أنھ مجرد كتاب عادي ألفھ 

 ثم نھج ،)١("محمد، فیخضع للدراسة النقدیة التي سنقوم بھا في كل حلقاتنا

 نھج أجداده فى تلفیق الشبھات وصم العقل والبصیرة عن الردود

 ، ویستدل بما وھى من البراھین، فراح یكر ما سبق من أغالیط،واإلجابات

ًویتشدق باسلوب خطابى یبھر المستمع ویصنع ضجیجا فكریا ال یستقیم 

  . وال یثبت عند البحث،عند النقد

  

 :صفحات تخصصت فى الكتابة عنھ وعن برامجھ ونشاطھ

  

htm.٧١٢٧_page_new/org.coptichistory.www://http   

  قصة حیاة المبشر بالخیرات أبونا زكریا بطرس

htm.٥٥٣_page_new/org.coptichistory.www://http   

  لكتاب المقدسالكاتب الكبیر توفیق الحكیم وإضرام النار با

htm.٨٢٧_page_new/org.coptichistory.www://http  

 أونلى واى ورووم إذا كان إیلوھیم معنا فمن علینا بالبال توك أونلى واى 

  لقد وجد طریق الرب الوحید للخالص من الشیطان

htm.٨٩٢_page_new/org.coptichistory.www://http   

  اإلســالم وقطع ألسنــة المسلمین

htm.١١٣٥_page_new/org.coptichistory.www://http   

 فى التلفزیون المصرى وتھدید أبونا زكریا اإلرھاب فى اإلعالم اإلسالمى

  بطرس

htm.١١٣٦_page_new/org.coptichistory.www://http  

                                                           

، بعنوان ١١١برنامج حوار الحق على الھواء مباشرة، من قناة الحیاة الفضائیة، حلقة رقم) (١

 ـ اختالف��ات الم��صاحف المن��سوخة م��ن م��صحف ١٣)ھ��ل الق��رآن وح��ي م��ن عن��د هللا؟(

  م ٢٠٠٩  ابریل٣عثمان، الجمعة 



        

 ٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
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   الكاتب الكبیر نجیب محفوظ

htm.١٨٢٢_untitled/org.ptichistoryco.www://http   

 توفیق الحكیم وطھ حسین تعمدا فى :أبونا زكریا لجریدة األھرام الكندیة

عمدت حفیدة حسن البنا مؤسس اإلخوان . .فرنسا وصارا مسیحیین

  المسلمین ومرشدھا األول وتركت البالد بعدھا

http://www.coptichistory.org/new_page_١١٣٧.htm   

  الكنیسة القبطیة وأبونا زكریا بطرسأساقفة 

htm.٤١٠٣_page_new/org.coptichistory.www://http   

  لقـــاء صــوت المھاجـر مع القمص زكـــریا بطــرس

htm.٤٨٠١_page_new/org.coptichistory.www://ttph   

من عجائب القدر الشیخ خالد الجندى الذى ھدد فى برنامج تلفزیونى بقتل 

أبونا زكریا ضربتھ احدى النساء وھو خارج من نفس مبنى التلفزیون الذى 

  ھدد منھ أبونا زكریا بطرس

http://www.coptichistory.org/untitled_١٨٢١.htm    

  اب جدید عن أبونا زكریا والتنصیر فى مصركت

htm.٦٠٦٣_untitled/org.coptichistory.www://http   

  فیلم محمد رسول اإلسالم والقس زكریا بطرس

  

ھذا ھو زكریا بطرس الذى سیدور معھ الحوار فى شبھاتھ حول 

یم لنبین ما زیفھ من كتب المستشرقین والمنصرین القدامى القران الكر

  .ونرد علیھ فیھا



        

 ٢٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 
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  الفصل الثانى 

  بین أیتى التبدیل] التناقض اللغوى فى القران الكریم[شبھة 

  )١(شبهة زكريا بطرس حول تناقض آيتي التبديل :المبحث األول

َّإن َأال{ :قال تعاىل َأولياء ِ ْ
ِ ٌخوف َال ِّالله َ ْ ِعليه َ َوال ْمََْ ْهم َ َحيزنون ُ ََُْ  َالذين

ِ ْآمنوا َّ ْوكانوا َُ ُ ََ 

َيـتـقون ُ ََّ َالبشرى َُُهلم ْ ِاحلياة ِيف ُْ
َْالدنـيا َْ ِاآلخرة َِويف ُّ

َ
َتـبديل َال ِ

ِ
ِلكلمات َْ

َ
ِ َذلك ِّالله َِ

َهو َِ ُالفوز ُ ْ َْ 

ُالعظيم
ِ
َ   يونس سورة) ٦٤-٦٢(} ْ

   

َوإذا{ :وقال تعاىل َْبدلنا َِ َّ َكانَّم ًَآية َ ٍآية َ
ُوالله َ ّ ُأعلم َ َْ ُيـنـزل َِمبا َ ْقالوا َُِّ ُ َأنت ََِّإمنا َ ٍَمفرت َ ْ ْبل ُ ْأكثـرهم َ ُ َُ ْ  َال َ

َيـعلمون ُ َْ َ  ْقل ُروح َََُّنـزله ُ ِالقدس ُ ُ َربك ِمن ُْ ِّباحلق َِّّ َْ
َليثبت ِ َِّ ُ

َالذين ِ
ِ ْآمنوا َّ ًوهدى َُ ُ َوبشرى َ ْ ُ َ 

َللمسلمني
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْولقد ُنـعلم َََ َْ ْنـهمَأ َ ُ َيـقولون َّ ُ ُ ُيـعلمه ََِّإمنا َ ُ َِّ ٌَبشر ُ ُلسان َ َ
ِالذي ِّ َيـلحدون َّ ُ ِ ِإليه ُْ

َْ ٌّأعجمي ِ
ِ
َ ْ َ 

َوهذا َ ٌلسان َ َ
ٌّعريب ِ ٌمبني ََِ   النحل سورة) ١٠٣ -١٠١(} ُِّ

  

  :شبهة القس زكريا بطرس وأدلته

 سورة يونس  األوىل يفاآلية تناقضا حيث نفى يف اآليتنييزعم زكريا بطرس أن بني هاتني 

 يف سورة النحل فقال وإذا الثانية اآليةالتبديل فقال ال تبديل لكلمات اهللا و أثبت التبديل يف 

  .بدلنا ءآية مكان ءآيه

  )ال تبديل لكلمات اهللا: (األية األولى)أ(

]١[  

 ويرفض توجيه السادة الشيوخ املعاصرين ملراد هذه )ال تبديل لكلمات اهللا(يأخذ األية األوىل 

ال (يؤكد حضرات الشيوخ األفاضل أن معىن  ":ًية مستنكرا ما قالوه وما قرروه حيث يقولاأل

  ". هو أن كلمات اهللا هنا هي عباره عن قضائه وسننه)تبديل لكلمات اهللا

                                                           

              القم�ص زكری�ا  ،                 الحی�اة الف�ضائیة                                            ،برنامج حوار الحق عل�ى الھ�واء مباش�رة، م�ن قن�اة )   ١١٦ (    رقم    )١ (

       الم�سیح  :                                              م، وتنشر وتذاع حتى األن على موقعھ الرسمى الم�سمى    ٢٠٠٩       مایو  ٨       الجمعة   .     بطرس

                          ونبذل الجھد فى الرد علیھم  ،                                                        رجاء كل األمم، وعلى الفیس بوك صفحات باسمھ واسم المحبین لھ

                                 وتصحیح الفكرة لدى شباب المسلمین
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ًفهو يرفض هذا التوجيه زاعما أنه خيالف ما جاء يف كتب الرتاث اليت يعين جمموعها أن 
  .رآنكلمات اهللا هنا املراد �ا الق

  :يذهب إىل النقل من عدة مصادر تراثيه ليثبت ما يقول] ٢[

اإلنتصار في الرد على المعتزله القدريه األشرار ألبي الخير (فينسب إلى كتاب  =

املراد �ذا ) ال تبديل لكلمات اهللا(جاء يف شرح :، فيقول)١٢٩ صــ٢، جــالعمراني

  .فاملتلو يسمى كالم اهللا...املسموع

  . جمرد قضائه و سننه: إذن ليس معىن كلمات اهللا:نص بقولهويعقب على ال

،أي )ال تبديل لكلمات اهللا:( فيقول)١٣٥ صــ٢تفسير النسفى جــ(وينسب الى كتاب= 

 جمرد : فأيضا ليس معىن كلمات اهللا:، مث يعقب قائال)ال تغيري ألقواله فاملتلو يسمى كالم اهللا

  . قضائه وسننه

 )١٢٩ صــ١٧ جــر الكبير أو مفاتيح الغييب للفخر الرازيالتفسي(وينسب إلى كتاب = 

 و نظريه ، والكلمة والقول سواء،املراد أنه ال خالف فيها: )ال تبديل لكلمات اهللا (:فيقول

 وأضاف فاملتلو يسمى كالم اهللا و يعقب ،٢٩ ق  )ما يبدل القول لدي (:قول اهللا تعاىل

وينسب إىل كتاب =  جمرد قضائه وسننه  فكذلك ليس معىن كلمات اهللا:على ذلك بقوله

) ما يبدل القول لدي (: فيقول)٣٢٠ صــ٣تفسريتفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم جــ(

  . فاملتلو كالم اهللا،يعين ال يغري وال حيذف منه وال يزاد فيه

 وهكذا أيضا ليس معىن كالم اهللا جمرد قضائه :مث يعقب على ما نسبه للسمرقندي فيقول

 فلست أدري ملاذا يفقد الشيوخ مصداقيتهم ويهربون من ،نه يا حضرات الشيوخ األفاضلوسن

  قول احلق ليخرجوا من ورطة التناقض يف القرآن ؟

  

وبعد أن انتهى من ايراد النصوص اليت نسبها إىل أئمة التفسري إىل أن املراد بكلمات اهللا ] ٣[

 األية الثانيه اليت يزعم أ�ا تناقض هذه األيه و  ينتقل إىل،)القرآن الكرمي(يف األيه السابقه هو 

  )وإذا بدلنا آية مكان ءآيه(هي 

  . فكلمات اهللا هي القرآن)ال مبدل لكلمات اهللا(فأية : وعلى ذلك

  . فاآليات هي آيات القرآن)وإذا بدلنا آية مكان ءآيه(وأية 

 فيكون ذلك ،بت التبديل ءآية تنفي التبديل و ءآية تث،فاإلثبات والنفي يردان على القرآن

  .تناقضا على حسب فهمه
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  :األية الثانية)ب(

 ويرفض توجيه الشيوخ املعاصرين بأن املراد )وإذا بدلنا آية مكان ءآيه(ويأخذ اآليه الثانيه ]١[

 إذا وقفنا احلكم : بل ويورد رأي الشيوخ مبتورا أل�م مل يقولوا،"إذا وقفنا احلكم �ا " منها 

 أي ، ووضعنا أية مكا�ا، أي وقفنا احلكم �ا، إذا رفعنا أيه: معىن األيه:وا بل قال،�ا فقط

)  إمنا أنت مفرت (:قال جهلة املشركني.وضعنا احلكم مبضمو�ا مكان احلكم مبضمون األخرى

  .فاألية رد على ما يقوله جهلة املشركني من أن حممدا يفرتي القرآن

و يذهب إىل كتب الرتاث ليؤكد أن ) ة مكان آيهو إذا بدلنا آي(مث يأخذ القس اآلية ] ٢[

  .املراد ليس تبديل احلكم و إمنا تبديل نص األيه

  ٣٥٣ صــ١فيذهب إىل كتاب الفصول يف األصول للجصاص جــ= 

 و ، إمنا يتناول نفس املتلو ال احلكم)وإذا بدلنا آية مكان آيه( على أن قوله تعاىل : ويقول

  . . احلكمليس يف املتلو ما يوجب تبديل

  ٣٩٤ صــ١و ينسب إىل كتاب املعتمد يف أصول الفقه البن الطيب البصري جــ= 

  ؟ يتناول تبديل نفس األيه ال حكمها) وإذا بدلنا ءآيه مكان آيه(

 ١٥ جاء يف سورة يونس ،٤٤ ،٣٣ صــ١وينسب إىل كتاب إحكام القرآن للشافعي جــ= 

َوإذا{ َتـتـلى َِ ْعليهم ُْ
ِ َُآياتـنا ََْ ٍناتَِّبـيـ َ َقال َ َالذين َ

ِ َيـرجون َال َّ ُ َلقاءنا َْ ِائت َِ ٍبقرآن ْ
ُْ
َهذا َِْغري ِ ُبدله َْأو َ ْ ْقل َِّ ُ 

ُيكون َما ُ ْأن ِيل َ َُأبدله َ َتلقاء ِمن َُِّ ِنـفسي ِْ ْ ْإن َ ُأتبع ِ َّإال ََِّ َيوحى َما ِ ََّإيل ُ  فأخرب اهللا تعاىل ،} ....... ِ

ىل أن قال إ ، و مل جيعل له تبديله من تلقاء نفسهبأنه فرض على نبيه إتباع ما يوحى إليه

  .ميحو اهللا ما يشاء و يثبت

 وإمنا قيلت لتنفي إمكانية ، ال تنفي إمكانية التبديل يف القرآناآلية هذه :مث يعقب قائال

 ولكنه من إختصاص اهللا ، و أثبتت أن التبديل ممكن،حممد نفسه  أن يقوم �ذا التبديل

  .نفسه

  

  الرد على الشبهة :ىالمبحث الثان

 مـن قواعـد التنــاظر تفهـم مــصطلحات اخلـصم،فرمبا كـان اخلــالف مـصدره اإلخــتالف ىف ]١ [

 تأتى ىف أكثـر مـن مجلـة مبعـاىن يظنهـا مـن اليفهـم أ�ـا) عني(ًفهم املصطلح نفسه،فمثال كلمة 

 ،)رالنظـــ( ،)الريـــاء (،)املـــاء( ،)العيـــب( ،)الـــشمس( :مبعـــىن )عـــني(لفـــظ :ًخـــذ مـــثال متناقـــضة،

، )املطـــر(، )الـــسحاب(، )املـــال(، )الكبـــري(،)اإلنـــسان(، )اجلماعـــة(، )إصـــابة العـــني( ،)الليـــل(
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 ،)الدنيا والنفس( ،)الذهب(، )الشئ(، )اجلد واليقني(، )اخليار( ،)شعاع الشمس(، )الطائر(

  )١()الشئ( ،)اجلد واليقني(، )اخليار( ،)الباصرة( ،)احلضور(، )الشديد(

،فلــو وضــعتها ىف ســياق كــالم خمتلــف أعطــت معــان خمتلفة،خــذ )اهللاكلمــات (وكــذلك معــىن 

  :ًمثال

ِمــا نفــدت كلمــات اللــه{:ســورة لقمــان يف قولــه تعــاىل=  َّ ُ َ
ِ َِ ْ َ َ  يف االنتــصار(قــال صــاحب كتــاب  }َّ

فــأخرب اهللا ســبحانه أن كلماتــه ال تنفــذ :"الــرد علــى املعتزلــة القدريــة األشــرار أليب اخلــري العمــراين

  )٢("ذ وتفىنواملخلوقات تنف

َأال إن أوليــاء اللـه ال خـوف علــيهم وال هـم حيزنـون{:" قولـه تعـاىل=  َُْ ََ ٌْ ُْ َ
ِ ْ ََ ْ

ِ َّ
َ َ ْ

ِ َ ََّ :  اآليــة إىل قولـه تعــاىل.}ِ

ِال تـبديل لكلمات الله{ َِّ َ
ِ ِ َِ َ   )٣ (." أي ال تغيري ملا وعد اهللا أولياءه من كرمي ثوابه،}َْ

كــالم، والنــصيني مــن كتــاب واحــد،كتاب خيتلــف حــسب ســياق ال) كلمــات اهللا(فتأمــل معــىن 

 ىف الرد على املعتزلة،وهو نفس الكتاب الذى يستدل منه القسيس زكريا بطرس علـى االنتصار

  التناقض

و دعين أبدأ من �اية ما وصل إليه و هو أن يف القرآن تبديل ويتعلق باآليات نفـسها ال ] ٢[

 و ينفــي إمكانيــة حممــد ،لتبــديل موجــود وجــاء مــن القــرآن والتفاســري ليثبــت أن هــذا ا،األحكــام

 إمنا يثبت أن الذي يقوم �ذا التبديل هو اهللا خاصة،القيام به .  

  :و السؤال

  أال يؤكد ذلك أن القرآن ليس من تأليف حممد ؟

                                                           

 ق�صیدة ف�ى مع�انى ً-ھجریا١١٩٧المتوفى سنة -د السجاعى للعالمة أحم:معانى لفظ العین )١(

وھ��ذه الق��صیدة م��ن خ��ط ال��شیخ م��صطفى الب��درى ف��ى كراس��ة . بالترتی��ب، لف��ظ الع��ین

 من منتدى االزھریین على شبكة االنترنت)مجموعة لغویة(

أب�و الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن : االنتصار في الرد على المعتزل�ة القدری�ة األش�رار)٢(

 العمراني الیمني سالم 

م اآلی�ة ١٩٩٩/أض�واء ال�سلف، الری�اض: سعود بن عب�د العزی�ز الخلف،الناش�ر: المحقق

  "٢٧"رقم 

 ٢/٢٥٦ :االنتصار في الرد على المعتزلة القدریة األشرار)٣(
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 بل كل جهده ، وحياول إثبات العكس و أنه من تأليف حممد،و هذا ما يرفضه القس نفسه

 خذ قوله ، وأنه كتاب عادي ألفه حممد،وحيا من عند اهللاملبذول إلثبات أن القرآن ليس 

هل القرآن وحي ( حلقه بعنوان ،بنصه من برنامج حوار احلق املذاع على قناة احلياه الفضائيه

أحب أن أشري إىل حقيقه هامه وهي أنه بعدما أثبتنا يف " :، حيث يقول)من عند اهللا ؟

 لذلك فسوف نتعامل مع ،خرافة وحي القرآناحللقتني السابقتني خرافة اللوح احملفوظ و 

 فيخضع للدراسه النقديه اليت سنقوم �ا يف كل ،القرآن على أنه جمرد كالم عادي ألفه حممد

  ) ١( ".حلقاتنا 

   أليس هذا عدم وعي منك مبا تقول أيها القس ؟

 يف آية لنرتك ذلك جانبا و نبدأ بالنقطة األوىل و هي إثبات أن املقصود بكلمات اهللا] ٢[

 و رفض ذلك القس زكريا بطرس،  ونسب إىل كتب ، أ�ا سنن اهللا تعاىل ووعده٦٤يونس 

الرتاث مقاطع ليثبت أن املقصود منها القرآن ليثبت أن األيه تنفي التبديل و أن آية النحل 

 وأن هذا اإلختالف يثبت أنه ليس من عند اهللا ، وهذا تناقض و اختالف،تثبت التبديل

  .)ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه إختالفا كثريا (:تعاىللقول اهللا 

 وبيان ، أي لفق كالما من عنده و ركبه ونسبه إليهم، أنه نسب اىل كتب الرتاث:أقول] ٣[

   :ذلك

  :نسب إلى كتاب اإلنتصار في الرد على المعتزله فقال= 

  ". فاملتلو يسمى كالم اهللا،  هو القرآن املتلو املسموع)التبديل لكلمات اهللا(جاء يف شرح "

 والكتاب ،هذا نص كالم القس الذي نسبه اىل كتاب اإلنتصار و قد عدت إىل الكتاب

 وإليك ما هو يف كتاب اإلنتصار ،مطبوع ومنتشر فلم أجد فيه هذا الكالم ال نصا  وال معىن

   :بالنص

  ) ٢(". ثوابه  أي ال تغيري ملا وعد اهللا أولياءه من كرمي):ال تبديل لكلمات اهللا"(

                                                           

 )ھل القرآن وحي م�ن عن�د هللا()١١١( حلقھ رقم ،قناة الحیاه الفضائیھ:برنامج حوار الحق)١(

٣/٤/٢٠٠٩ 

 ٥٥٦ صــ٢جــ)  ٢(
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أما الكالم الذي ركبه القس  فهو يف موضع آخر ومسألة أخرى هي إثبات أن القرآن كالم 

و إن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع ( : تعقيبا على قول اهللا تعاىل،اهللا تعاىل

   )كالم اهللا

 نفس اهللا من  و معلوم أن املشركني ال سبيل هلم إىل مساع ما يف: قال صاحب اإلنتصار

  . فتقرر �ذا أن املراد �ذا كله هو القرآن املتلو املسموع،الكالم وال إىل تبديله

  .مما سبق يتضح أن القس ينسب ويركب وحيرف كعادة أهل الكتاب

  

  ."ال تغيير ألقواله : "  أي:)ال تبديل لكلمات اهللا(و نسب إلى النسفي = 

 ملا وعد اهللا :ىن كلماته و النص للنسفي كآليتووقف عند هذه الكلمه و اعترب أقواله مبع

البشرى عند النزع بأن يرى مكانه يف  " :أولياءه بالبشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخره قال هلم

أي ال تغيري ألقواله و ال اختالف  "):التبديل لكلمات اهللا(هي اجلنه، " ويف اآلخره " اجلنه 

  .حرف املقصود منهواضح أنه برت الكالم و ) ١(" ملواعيده

  

   )ال تبديل لكلمات اهللا:(و نسب إلى الرازي أنه قال= 

  . فاملتلو يسمى كالم اهللا، والكلمه و القول سواء، أنه ال خالف فيها:املراد

مث إن اهللا تعاىل  " : و كالم الرازي بنصه هو،و كالم الرازي هكذا مبتور ال يعطي املعىن املراد

 أنه ال : و املراد،)ال تبديل لكلمات اهللا (: شرح أحواهلم قال تعاىلملا ذكر صفة أولياء اهللا و

، وهذا أحد )ما يبدل القول لدي( و الكلمة والقول سواء و نظريه قول اهللا تعاىل ،خلف فيها

ُ لقد نزع القس كالم ،)٢( .ما يقوي أن املراد بالبشرى وعد اهللا بالثواب و الكرامه ملن أطاعه
  .المالرازي من منتصف الك

  

  

                                                           

 .٣١ صــ٢جــ) ١(

 .٢٧٨ صــ ١٧جــ )٢(



        

 ٣٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

  ):ما يبدل القول لدي (:و نسب إلى السمرقندي  فقال= 

   . فاملتلو يسمى كالم اهللا،يعين ال يغري وال حيذف منه و ال يزاد فيه

ال تغيري وال حتويل لقول اهللا ألن قوله " و الذي وجدته ،ومل أجد هذا الذى نسبه للسمرقندي

 ال :يعين)  ال تبديل لكلمات اهللا (: يقال و،حق بأن هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخره

   )١ (".خلف ملواعيده اليت وعد يف القرآن 

و مبا أن كل كالمه الذي استند إليه غري صحيح فالنتيجة باطله وما أراد إثباته غري ثابت و 

  .عليه أيضا يكون الذي وصل إليه يف األيه الثانيه ال يتناقض مع األية األوىل

إليه يف األيه الثانيه أن هناك تبديل لنص األية وحكمها وهو خاص هللا   أن ما خلص :مبعىن

 ،)التبديل لكلمات اهللا(تعاىل وليس حملمد صلى اهللا عليه وسلم ال يتناقض مع األية األوىل 

و . ال تبديل لوعد اهللا ألولياءه بالبشرى يف احلياة الدنيا و يف األخره:ألن معىن األيه األوىل

 وال تعارضه يف أن .يه أن هناك تبديل أي نسخ آية مكان آيه حكما أو  نصامعىن األيه الثان

  . ولتقرر املسألة كما ينبغي اإلميان �ا،هذا خاص باهللا تعاىل بل هو ما نؤمن به

 وال ، أن التعارض المزعوم وھمي ینتج من تعمد التدلیس و إخفاء الحق:و المسألھ

 )وإذا بدلنا آیة مكان آیھ( فالمراد من ،البحثیستمر ھذا التضلیل ألنھ ینكشف بقلیل من 

  .  و إجماع النصوص بال خالف یذھب إلى ذلك)ال تبدیل  لكلمات هللا(و المراد من 

                                                           

  .١٢٤ صــ٢جــ)١(
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  الفصل الثالث 

ال مبدل "و " ما ننسخ"التناقض اللغوى فى القران الكریم بین[ شبھة 

  "لكلمات هللا

  

   النسخ والتبديل :المبحث األول

 سبب نزوهلا أن اليهود ملا حسدوا املسلمني لتوجههم اىل الكعبه طعنوا يف )ما ننسخ من آية(

 و يقول اليوم قوال ، إن حممدا يأمر أصحابه بأمر اليوم وينههاهم عنه غدا:األسالم و قالوا

 فنزلت األيه ،ما هذا القرآن إال من عند حممد إنه يناقض بعضه بعضا،ويرجع عنه غدا

  ) ١( .  وال من عند حممد إمنا هو نسختعلمهم أ، هذا ليس تناقضا

 و ، ويكون للفظ واحلكم أو للفظ فقط أو للحكم فقط،اإلزالة ورفع الشئ:و معىن النسخ

 أى يؤخر نزوهلا أو ،هو التأخري،و اإلنساء.يبدل اهللا املنسوخ خبري منه يف العمل واألجر

 وكل ،تفيدون من احلكمو كل ذلك ملصلحة العباد أل�م هم املس.نسخها أو تركها بال نسخ

أمل تعلم أن (ال قادر على تبديلها أو حموها متاما ، فالذي نزل األية أ،ذلك بقدرة اهللا تعاىل

   )٢( ). اهللا على كل شئ قدير

 فلن جتد أ، اهللا تعاىل أخرب عن حدث يف زمن ،و النسخ يكون يف األمر والنهي ال األخبار

أو أفراده إمنا جاء التخفيف أو التبديل يف حمدد ألشخاص معينني مث بدل زمان احلدث 

فقد أ�ى العمل باألية ). فاجتنبوه( مث )التقربوا الصالة وأنتم سكارى (،األحكام كاخلمر مثال

                                                           

أبو حیان محمد بن یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف ب�ن حی�ان أثی�ر : البحر المحیط في التفسیر)١(

: الطبع��ة، بیروت–دار الفك��ر :  الناش��ر،ص��دقي محم��د جمی��ل: ال��دین األندل��سي المحق��ق

 .٥٤٧ صـ١جـ ھـ،١٤٢٠

 رض���ي هللا -لعب���د هللا ب���ن عب���اس : ف���سیر اب���ن عباس،ین���سبتن���ویر المقب���اس م���ن ت ١/١٦)٢(

  لبنان-دار الكتب العلمیة : الناشر،مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب: عنھم،جمعھ
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 وهذا تدرج يف تربية النفوس وختليصها من عادا�ا الذميمه و حكمه ،األوىل و قرر الثانيه

  ) ١( . ورمحة �م من اهللا تعاىل

ود النسخ يف زمن النيب و سبب الرفض أ�م أرادوا وضع أسباب مقبوله لعدم و قد رفض اليه

 وأ�ا ، إن حممدا جاء مصدقا للتوراة:إميا�م بالقرآن ومبحمد الذي بشروا به قبل جميئه فقالوا

 وإذا كانت التوراة من عند اهللا ،حق من عند اهللا فكيف يأيت بشرائع منكره لشرائع التوراه

 عند اهللا فال يقبل عقال أن ينزل اهللا كالما يف القرآن ينسخ ويبدل كالمه والقرآن كذلك من

أي أن اهللا تعاىل غري عامل بالشريعه الصحيحه فشرع يف " البداء"يف التوراه ألن هذا يعين 

 وهذا ال جيوز على ،له تعاىل أنه على خطأ فصحح التشريع يف القرآن" بدا "التوراه تشريعا مث 

 فرد عليهم احلق سبحانه ،)قالوا نؤمن مبا أنزل علينا (-قرر اليهود–ى ذلك  وعل،اهللا تعاىل

ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقا ملا معهم قل فلم تقتلون أنبياء من قبل إن كنتم  (،بقوله

  ).صادقني

 ويكون يف الشرائع و ليس يف العقيده أو األخبار ،و النسخ معروف يف كل األديان السماويه

  .و األخبار تبديلها كذب،ائد ثابتهألن العق

يوم تبدل األرض غري ( وهو جعل شئ مكان شئ سواء كان يف الذوات :و هو هو التبديل

 أما ،وهذا هو اإلستعمال احلقيقي) وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا(أو الصفات ) األرض

) وا كالم اهللايريدون أن يبدل (، إبطال الشئ ونقضه:اإلستعمال ا�ازي لكلمة التبديل فهو

  ).قل لن تتبعونا كذلكم قال اهللا من قبل (: و هو قوله تعاىل،أي خيالفوه و ينقضوا ما اقتضاه
)٢ (  

  .مبعىن املعارضه أو النقض) التبديل لكلماته(و قد استعمل التبديل باملعىن ا�ازي يف قوله 

  . جعل شئ مكان شئ:ألن التبديل

  .شئ املنقوض يستلزم اإلتيان بشئ ضد ال:و النقض

                                                           

أب��و العب��اس أحم��د ب��ن محم��د ب��ن المھ��دي ب��ن : البح��ر المدی��د ف��ي تف��سیر الق��رآن المجی��د)١(

 –كتور ح��سن عب��اس زك��ي ال��د: أحم��د عب��د هللا القرش��ي رسالن،الناش��ر: المحقق،عجیب��ة

 ١٠/١٤٩  ھـ١٤١٩: القاھرة،الطبعة

   ١٥الفتح)٢(
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و قد نفى املبدل،وانتفاء املبدل يعين انتفاء اإلتيان مبا . فكان ذلك اللزوم هو عالقة ا�از

  ) ١(.ينقضه ويبطله ويعارضه أو يظهر بأنه خيلو من التمام

   ،إما  حقيقي و إما جمازي) ال مبدل لكلمات(و على ذلك فاستعمال لفظ 

  . جعل شئ مكان شئ:احلقيقي مبعىن

  . اإلتيان بشئ ينقض شئ:ازي مبعىنو ا�

 حتديا حقيقا ينقضه ويعارضه فلم ،و قد حتداهم القرآن أن يعارضوه بأي جزء من القرآن

 نفي للمبدل احلقيقي الذي يأيت ،)ال مبدل لكلماته( : فجاء القرآن هنا ليقول،حيصل ذلك

  .بآيات يعارض �ا القرآن، وعليه نفي للتبديل

مبعان متعدده يف القرآن الكرمي وذلك حسب سياق الكالم ) لماتهال مبدل لك(و استعملت 

  .و هي عادة لغة العرب

  .ففى الكهف جاءت كجسر بني طرفني األول أخبار أهل الكهف و خالف الناس فيهم= 

و اآلخر أمر اهللا لنبيه أن يصرب مع الذين يدعون ر�م بالغداة و العشي وال يريدون إال وجهه 

 ،أن هذا اخلرب ال يتبدل:دل لكلماته يف خرب أهل الكهف واضح و معناه وأثر ال مب،تعاىل

 فال مبدل ،ألنه من عند اهللا تعاىل ـ وال تتبدل األخبارإمنا تتبدل الشرائع ومن عند اهللا فقط

ما ننسخ من أية أو ننسها نأت خبري منها أو ( وإمنا املبدل هو الذي أنزل ،لكلماته من البشر

 ، ألنه ال مبدل لكلماته األخبار)ما ننسخ( و بني )المبدل لكلماته(بني  فال تناقض ،)مثلها

ما ( فحملت أكثر من معىن و فصلتها وشرحت مرادها ،وال مبدل للشرائع سواه سبحانه

 وصدق ، أي أن املبدل و املغري يف الشرائع هو الذي أنزل القرآن و شرع الشرائع،)ننسخ

  .فهو القادر سبحانه،)ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت(سبحانه 

و تستعمل ال مبدل لكلماته على العموم و اخلصوص فعلى العموم ال مبدل لكلماته أحد 

 و على اخلصوص ال مبدل لكلماته أي ،من خلقه وال يقدر على ذلك أحد من اخللق

  . واألخبار الصادقه ال تتبدل،أخباره ألنه عليم مبا خيرب

                                                           

: »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجی�د«التحریر والتنویر )١(

): ھ�ـ١٣٩٣ :المت�وفى(محمد الطاھر ب�ن محم�د ب�ن محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور التون�سي 

 ٢٠ /٨ ھـ١٩٨٤ :الدار التونسیة للنشر
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) ومتت كلمات ربكصدقا وعدال ال مبدل لكلماته(و هلا معىن آخر حني جاءت يف سياق = 

 ووصفها ،فالكلمة هنا القضيه وكل قضيه تسمى كلمه سواء كان ذلك فعاال أو فعاال

إشارة إىل حنو قوله ) ومتت كلمت ربك( وقوله ،بالصدق ألنه يقال قول صدق أو فعل صدق

  ) ١(  .عد اليوم ونبه بذلك على أنه ال نسخ للشريعة ب)اليوم أكمل لكم دينكم(تعاىل

إءت (ردا على قوهلم ) ٢()ال مبدل لكلماته(و هلا معىن آخر حني جاءت يف قوله تعاىل = 

  )٣) (بقرآن غري هذا أو بدله

أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم (وهلا معىن آخر حني جاءت يف قوله تعاىل=

   )٤(..)حيزنون
 وذلك واضح من ،بحانه وليس كالمه القرآن قدر اهللا وإرادته ومشيئته س:و هي هنا مبعىن

 وهذا البد أن يتحقق ، ألن قدرسيادة وفوز أولياءه املتقني يف الدنيا واألخره،سياق الكالم

  .ألن اهللا سبحانه هو الذي قدره وأراده وال راد ألمره و ال تبديل لقدره وإرادته

واتل ما أوحي (وة القرآن  يف سورة الكهف اليت جاءت مبعىن تال)كلمات اهللا(و هذا خبالف 

  ) ٥(. آيات القرآن ومجله وألفاظه:و املراد هنا) إاليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته
   :و الخالصة

ال مبدل ( لكن إذا قال)وإذا بدلنا( ألن هذا يناقض)لن أبدل كلمايت(ًيكون تناقضا لو قال 

  .بدل لكلماته أحد سواه فال تناقض، ألنه ال م)وإذا بدلنا آية مكان آيه(، )لكلماته

  .ومن قال بالتناقض ال يريد أن يفهم

  

                                                           

مج�د ال�دین أب�و ط�اھر محم�د ب�ن یعق�وب : بصائر ذوي التمییز في لط�ائف الكت�اب العزی�ز)١(

 لجن��ة -المجل��س األعل��ى لل��شئون اإلس��المیة : محم��د عل��ي النج��ار: الفیروزآب��ادى المحق��ق

 ١/٧٢٤ إحیاء التراث اإلسالمي، القاھرة

 ١١٥/األنعام )٢(

 ١/٧٢٤،  المفردات في غریب القرآن ١٥/ یونس)٣(

 ٦٢:٦٤ونس ی)٤(

 –دار القل��م : د ص��الح عب��د الفت��اح الخال��دي،دار الن��شر: الق��رآن ونق��ض مط��اعن الرھب��ان)٥(

 ٥٣٧  م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨: دمشق،الطبعة األولى
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" ال مبدل لكلمات اهللا"و " ما ننسخ" شبهة القس زكريا بطرس حول:المبحث الثانى

  :وأدلته

 يف )ما ننسخ من آيه( و )المبدل لكلمات اهللا(وضع القسيس زكريا بطرس األيتني ]١[

 )ال مبدل لكلماته( أن معىن ، وقال،هممواجهة لفظيه بعيده عن كل تعقل و حماولة الف

 آية تقول بعدم : و خرج بنتيجة سطحيه وهي، آيات القرآن):ماننسخ من آيه( ومعىن ،آياته

  .التبديل و آية أخرى تقول بالتبديل و النسخ فهذا تناقض

 - كما يرويه -و أمسك برأي الشيوخ املعاصرين وأوسعه تفنيدا،ورأي الشيوخ املعاصرين ]٢[

 لكنه مل يعجبه هذا ، ال مغري لسننه وقوانينه يف الكائنات: أن معىن ال مبدل لكلماتهيقرر

   .الفهم لآليه

وراح إىل كتب التفسري ينقل عنها ما يؤكد أ، املراد هو آيات القرآن وليس الكون ] ٣[

وال  ، ال مبدل لكلماته ال مغري ملا أخرب يف كتبه أنه كائن:فنقل من تفسري الطربي.والكائنات

  .مغري ملا أخربعنه من خرب

 واضح من هذا أن الكلمات مقصود �ا األخبار وليست :وعلق القس على هذا الرأي بقوله

  . وكل نقوله تذهب إىل هذا املذهب،السنن والقوانني يف الكائنات

مث انتقل اىل آية ما ننسخ ويرفض رأي الشيوخ يف كتاب حقائق اإلسالم بأن املراد هنا ]٤[

   . اليت جيريها اهللا على أيدي رسله ونسخها يعين رفعها بعد وقوعهااملعجزه

ويذهب القس إىل أن املراد هنا آيات القرآن و  ينقل نصوصا من كتب التفسري منها أن 

فأنزل اهللا ،حممدا يأمر أصحابه بأمر مث ينهاهم عنه ويأمرهم خبالف ما يقوله من تلقاء نفسه

وجه احلكمه يف النسخ وعلى هذا يكون بعض القرآن فبني ) ماننسخ من آية أو ننسها(

  .ناسخا وبعضه منسوخا

آيات القرآن وليست " أن املراد هنا :ويعلق القس على هذا الرأي وغريه من اآلراء اليت أوردها

   )١  (.ومبقارنة االيتني يثبت أن القرآن يناقض نفسه."املعجزات

  الرد على الشبهة:المبحث الثالث
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خ بأن ال مبدل لكلماته أي لسننه الكونيه و نقل رأي بعض املفسرين أن رفض رأي الشيو

  .املراد آياته

 فيصح أن يكون ، والنص حيتمل معان أخر كلها تدور يف فلك واحد،أقول نقل رأي البعض

   )١(. ال راد لقضائه وال مغري حلكمه وال خلف لوعده:معناها

 الكائنات،ألنه تعاىل أنزل يف القرآن و يصح أن يكون معناها ال مبدل لسننه الكونيه يف

أخبارا و أحكاما فهو صادق فيما أخرب عن القرون املاضيه واألمم اخلاليه و أخرب عما هو 

 وهذه سننه اليت ال تتبدل ،كائن إىل قيام الساعه و أخرب عن ثواب املطيع وعقاب العاصي

ما و هي احلالل و احلرام و  وأنزل أحكا،يف الكون وال يف الكائنات ألنه سبحانه قضى �ا

   )٢(.سائر األحكام فال مبدل لكل ذلك

و الذي حيدد املعىن الراد من سياق اآليات و حىت لو تفسري الشيوخ خالف كل التفاسري 

   وعلينا النظر إىل فهمهم هل يتناقض مع سياق اآليات ؟،القدميه فهذا ال يؤخذ عليهم

  هل خيالف نصا صرحيا ؟

ص لكل زمان ومكان ال ينتهي فهمه ولن ينتهي العلماء من األخذ من سوى ذلك فالقرآن ن

  .فضله

 ال مبدل ألخباره وال :لكلماته أي) املراد من ال مبدل(ينتهي القس من كثرة النقول اىل أن 

  .مغري ملا أخرب عنه

أي القرآن الكرمي و ال خنتلف ) ال مبدل لكلماته(يريد أن يصل اىل أن املقصود من قول اهللا 

 )ما ننسخ( و ينتقل القس إىل آية . وتفسري الطربي واضح يف  أن األخبار ال تتغري،معه

  .وهذا تناقض ىف زعمه، تنفي التبديل)المبدل لكلماته( و آية ،ليقرر أن هذا تبديل

                                                           

ال�شیخ ع�ادل : المحق�ق:أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبل�ي: اللباب في علوم الكتاب)١(

/  بی�روت -دار الكت�ب العلمی�ة : الناش�ر:یخ عل�ي محم�د مع�وضأحمد عبد الموجود وال�ش

 ٨/٣٩٦  ،م١٩٩٨-األولى : الطبعة:لبنان

 عالء الدین علي بن محمد بن إبراھیم المعروف بالخازن : لباب التأویل في معاني التنزیل)٢(

 ١٤١٥ -األول�ى : الطبع�ة: بی�روت–دار الكت�ب العلمی�ة : تصحیح محمد علي ش�اھین: المحقق

  ٢/١٤٩ ھـ
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ال مبدل (لكن فات القس أن يتذكر ما نقله من كتب التفسري أن املراد من قول اهللا 

   . فخص األخبار مبنع التبديل،اره اليت أخرب عنهاأي ال مبدل ألخب) لكلماته

  .فال تناقض. خيرب أن يف القرآن نسخ يقدر عليه احلق تبارك وتعاىل فقط)ما ننسخ(و يف آية 

 توصل إىل أن يف القرآن )ال مبدل( و )وإذا بدلنا(وما انتهى إليه القس يف الشبهه السابقه 

  . إليه من فهم اآليات نتمسك به و نؤمن به وهذا الذي وصل ،تبديل يقدر عليه اهللا فقط

 أي أخباره و أحكامه و ال يقدر على تبديل آية مكان آيه أحد سوى :ًإذا ال مبدل لكلماته

  .الذى أنزله وهو احلق سبحانه و تعاىل

  

  :والغاية فى الرد أن

ِآية سورة يونس يف سياق احلديث عن حفظ اهللا ألوليائه ِ ِ ِ ِ ُ.  

ِأال إ: (قال تعاىل َن أولياء الله ال خوف عليهم وال هم حيزنون ََ َُْ ََ ٌْ ُْ َ ََ
ِ ْ ََ ْ

َِّ
َ َ ْ

ِ َ ُالذين آمنوا وكانوا ) ٦٢(َّ ََ َُ َ
ِ َّ

َيـتـقون  ُ ُهلم البشرى يف احلياة الدنـيا ويف اآلخرة ال تـبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ) ٦٣(ََّ ْ َ ْْ َْ ُ َُ
ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َْ َ َِ

َ َ ُْ ِْ َِ َ ُْ ُّ ِ
َ

ُالعظيم 
ِ
َ ْ)٦٤(.  

ُاد بكلمات اهللا هنا قدر اهللا وإرادته ومشيئته سبحانه، وليس كالمه القرآن الكرمي، فاهللا املر َ ََ َُ َُ ُِ ِ ِ ِ
ُ َ

َقدر سعادة وفوز أوليائه املتقني يف الدنيا واآلخرة، وهذا ال بد أن يـتحقق، ألن اهللا هو الذي  َّ َ َ َّ َ ََ َُ َّ َ َِّ ِ
َ َ َ َ َ

َقدره وأراده، وال راد ألمره، وال تب ِ َْ َّ َ َ َّ ِديل لقدر اهللا وإرادتهَ ِِ ِ َ َ َ.  

  

ِوآية سورة الكهف تأمر بتالوة القرآن
ُُ

ِ َ ِ ُ:  

ِِواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه : ( قال تعاىل ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ُ ْ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ

ِ َِ َ ِّ ُ ََ َ َ ََِّ
ِ ْ ِ َ ُ ُ ْ

ًملتحدا  َ َْ ُ)٢٧(.  

َُُواملراد بكلماته هنا آيات القرآن ومجله و
ِ

ُ
ِ

ُألفاظهُ ْال يـقدر أحد من املخلوقني على أن : والتقدير.َ َ ََ ٌ َ َُ
ِ ْ

ِيـبدل كلمات اهللا، اليت أنزهلا على رسوله  َ َ ِ َ ّ ومصداق هذه اآلية ما .- صلى اهللا عليه وسلم -َُ

ِصرحت به آية سورة احلجر ُ ْ َ َإنا حنن نـزلنا الذكر وإنا له حلافظون : (ََّ ُ ِ
ََ ََُّ َّ َِّ ِ

َ َُ ْ
ِّ َْ َ َن اهللا تعهد َ فبما أ.)٩(َْ َّ َ َّ

َحبفظ كتابه، فال يـقدر أحد على أن يـغيـر أو يـبدل فيه  ِّ َ ُْ ُ َ ََ َ ََِّ َْ ٌ ُ
ِ ْ ِْ."  

ُوأية سورة البقرة تتحدث عن النسخ   "ماننسخ من اية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها " َّ

ِ تتحدث عن النسخ وجتعله بيد اهللا وحده سبحانه، فإذا نسخ اهللا آية من آيات ًِ ُ َ َ ْ
ِ  القرآن، ُ

َوألغى حكمها، فإنه يأيت بآية أخرى، فيها حكم خري من حكم اآلية املنسوخة، أو هو  ُ َِ ٍِ ْ ْ ُْ ُ ٌُ ْ ِ
َ ْ
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ُمثـله ُفاهللا هو الذي ينسخ ما يشاء من أحكام القرآن، أما املخلوق فإنه يستحيل عليه نسخ .ْ ُُ َ
ِ ُ َّ َِ

ُ ُ
َأو تبديل القرآن، وكل مسلم يعتقد هذا عن يقني ُ ٍ ُّ ُ َ.  

ِد آية سورة النحل على ا�امات وإشاعات الكفار َُوتـر ِِ ِ ُ ُوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم  "ُّ َْ َ َُّ َّ َ َ
ٍ
َ َ َ ََ َ ً َْ َ ِ

َمبا يـنـزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثـرهم ال يـعلمون َُ َْ ُ ََ َ ُ َُ ْ َُ ْ َِّ َْ
ٍَ ْ ْ ََِّ ُ ُ َ َِ :"  

َ فإذا نسخ اهللا اية بآية، وبدل آية مكان آية، ا� ًَ ً ََ َّ َ َ ُ َ َّم الكفار النيب َ ُ  -  صلى اهللا عليه وسلم -َ

ٍَإمنا أنت مفرت: ِبالتالعب والتحريف، وقالوا له ْ ُ َ َ َفرتد عليهم اآلية بأن النسخ والتبديل مل ..ِ َ َ ُ ّ
ِيصدر عن رسول اهللا  ِ

ْ ُوإمنا هو من فعل اهللا وحده، فالكالم .-  صلى اهللا عليه وسلم -َ َ ِ ِ

َكالمه، واألمر أمره، وهو أع َُ ُ َ ُلم مبا ينزل من اآليات، وأعلم مبا يـنسخ ويبدل ويبقي من ُ ُ َ ُُ ُُ َ ُ َُ

ِّولذلك ملا طلب الكفار من النيب .َاألحكام ُ َ تغيري القرآن أو تبديله، - صلى اهللا عليه وسلم -َ َ ِ
َ

ِكان يرد عليهم بأنه ال يكون له ذلك، ألنه متبع لشرع اهللا، قال تعاىل ٌ َّ َ ُ َ َْوإذا تـتـلى علي: (ُّ ََ ُْ َ ْهم َِ
ِ

ْآياتـنا بـيـنات قال الذين ال يـرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن  َِّ َِ ُ ُ ْ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ِّ ْ َ ََ ِ َّْ َ
ٍ ِ

ْ ُْ َ َِ
َ

ِ ِ
َ َ ٍ َ َُ

َأبدله من تلقاء نـفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب َ َِّ ََ ُ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ُِّ ََّ َ ُ َ ُ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َُ ٍ يـوم ِّ
ْ َ

ٍعظيم ِ
َ) .١ (  

َّفال تعارض بني اآليات اليت تنفي إمكانية التبديل لكلمات اهللا، وتلكاليت تثبت ذلك، ألن  َِ ُ ُ َ َِ َِ ِ َ
َكل جمموعة متوجهة إىل حالة، بتناسق وتوازن وتكامل ٍَ ٍ َ َ ِ ٌ ٍ َّ ُ.  

ٍاآليات اليت تنفي التبديل متوجهة إىل املخلوقني، فال ميكن ألي خملوق ِّ َ ُ ُ ِ ٌ َ َ ُ مهما علت منزلته - ُ ْ ََ
ُوعظمت قوته  ْ ُ ِ أن يغري أو يبدل كلمات اهللا، سواء كانت أقدار اهللا، أو كانت بعض آيات -َ ِ

َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َُ ْ
  .ِكتابه

ُواآليات اليت خترب عن إمكانية تبديل آيات القرآن، جتعل ذلك بيد اهللا وحده، فهو صاحب  ُ
ِ ِ ِِ

ُ ِ ِ ُ ُ
ُاحلق يف نسخ وتبديل ما يشاء من ِ ِ ِّ ِ آياته، وفق ما يعلمه من احلكمة، وما حيققه لعباده من َ ُ ُ َ ْ

ِ

  .املصلحة

ُفأين التعارض والتناقض بني اآليات؟                       ُ َ َ  

  

    الجذور اإلستشراقية والتنصيرة لهذه الشبهة:المبحث الرابع

  الجذور اإلستشراقية 
                                                           

  ١٥:سورة یونس) ١(
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املستشرق الفرنسى لكرمي  لكالم القس زكريا بطرس ىف التناقض اللغوى ىف القران ا

ًإن القران كتاب مؤلف جاء اىل املؤمنني به قطعا  متفرقة، ىف مدد :  يقول)١() سيديو.أ.ل(
زمنية متفاوته،على اعتبار ان اهللا أراد ذلك،فلما كتبوه ىف صفحات مرتبة مل خيل األمر من 

  .متناقضات حبكم األحوال

 املسلمني يربهن على أن القران من عند اهللا  بعض: يقول):٢() ستدال(واملستشرق اإلجنليزى 

بدليل خلو القران من اإلختالف والتناقض، كا�م يقولون إن كتابا كبري احلجم كهذا ان مل 

مث راح يسرد ما يتوهم انه تناقض، مثال قول اهللا . ًيكن من عند اهللا لوجدوا فيه اختالفا كبريا

َثـلة من األولني :"تعاىل
ََِّ ْ َ

ِ َِوقلي ٌَُّ َل من اآلخرينَ َِ ِ ِْ َثـلة من األولني"و.ٌ
ََِّ ْ َ

ِ َ وثـلة من اآلخرين .ٌَُّ َ َِ َِّ ِْ ٌ ، وغري "ُ

  ).ميزان احلق(ذلك مما توهم تناقضه ىف كتابه

  المصادر التنصيرية

ُلقد مجعت كل الشبهات الىت راح وجاء فيها القس زكريا ىف كتاب سالف اإلعداد من قبل  ُ

ُ، وظهرت طبعته األوىل عام "ُضوء احلياة " ها ُْلدى مؤسسة تنصريية ىف النمسا امس َُ ْ

ُ وتوزعه هيئات ومراكز،)م١٩٩٤( ُ ُ ِّ  

ّونسب إىل رجل دين نصراين، " ُهل القرآن معصوم؟ " ِالتبشري النصرانية، وهذا الكتاب هو ٍ ِ ِ ِ ُ

َويبدو أن هذا االسم مستعار".عبد اهللا الفادي " هو  ْ َّ َ ُودعت مؤسسة . َ ْ َ ِ إىل "ِضوء احلياة " َ

                                                           

ِس��یدّیو)١( بیی��ر أوج��ین أمیل��ي ) ل��ویس(،ل��وي ) م١٨٧٥ ـ ١٨٠٨=  ھ��ـ ١٢٩٢ ـ ١٢٢٣(ِ

، ج�ان ج�اك إمانوی�ل س�یدیو(ك�ان أب�وه . مول�ده ووفات�ھ بب�اریس. مستشرق فرنسي:سیدیو

ًفلكی��ا م��ن المست��شرقین أی��ضا) ١٨٣٢المت��وفي س��نة  أخ��ذ عن��ھ ص��احب الترجم��ة بع��ض . ً

» بورب�ون«ًوعین مدرسا للتاریخ في كلی�ة ، تخّرج بكلیة ھنري الرابعو. اللغات الشرقیة

 histire des"وھ�و ص�احب كت�اب . وعل�ت ش�ھرتھ،  واش�تغل بعل�م الفل�ك١٨٢٣سنة 

arabes « ًوأشرف علي مبارك باشا على ترجمتھ إلى العربیة مھ�ذبا، ّألفھ بالفرنسیة َ َ ،

« ن�شره كت�اب ، العربی�ة» یدیوس�«ومن آثار » خالصة تاریخ العرب العام ـ ط«وسماه 

م�ع ترجم�ة ، ألب�ي الح�سن عل�ي المراك�شي» َجامع المبادىء والغایات في االالت الفلكیة

 ١،٣٨٨ ط،عبد الرحمن بدوى،دار الكتب العلمیة.المستشرقون.فرنسیة

 صاحب كتاب میزان الحق،سنكلیر ستدال)٢(
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ْمراسلتها، إلرسال الكتاب ملن يطلبونه، كما أ�ا أنـزلته على  ََََْ َ َ
ِ ِ َّوالظاهر أن هذا ".اإلنرتنت " ِ َ ُ

ِالكتاب مثرة جهود مشرتكة �موعة من رجال الدينالنصارى، تـفرغوا للنظر يف القرآن، �دف  ٍََّ َ ِ ٍ ٍِ ُ َ
ِانتقاده، وبيان أخطائه وتناقضاته ُِ ْ َ

ِ ِ حسب مزاعمهم - ِ
ُ ويبدو أ�م رددوا ما قاله اليهود -َ َ ََّ َ َ

َوالنصارى من قبلهم، وظنوا أ�م بذلك سيقضون على القرآن، ويوقفون انتشاره َ َ َ َّ ِ .  

َوقد أخرب  َيف مقدمة كتابه أنه" ُعبد اهللا الفادي " َ ٍرجل دين نصراين " ِ " ٌحريص على القيام "ُ

ِخبدمة منتجة دائمة األثر للجنس البشري  َ ِ ٍ ُأن يـقدم للناس عمال عظيما، خيدمهم ويقدم ، و"ٍ َُ ُ َُ ً ً ِّ َ ْ َ

ُفماذا سيقدم هلم، ومباذا سيخدمهم؟.َفيه اخلري هلم ُ ِّ.  

ٍرأى أن أفضل ما خيدمهم به هو أن حيذرهم من خطر كبري، ويـنبـههم إىل افرتاء عظيم، حىت  ِ َ ِّ َُْ ٍُ َ ِّ َُ َ َ ََّ

ُال خيدعوا به، إن هذا االفرتاء هو القرآن، الذ َ َّ ِ ٌي ادعى حممد ُْ َ أنه - صلى اهللا عليه وسلم -َّ

َوحي أوحى اهللا به إليه، مع أن الفادي يوقن أنه ال وحي بعد اإلجنيل، وال رسول بعد  ََ ِ
َ ْ َ ُ َََّ َ ََّ ِ ُ ْ ٌ

ٌفما أتى به حممد !! املسيح ٌ كذب وإفك مفرتى- صلى اهللا عليه وسلم -ََ ٌ
ِ َ.  

ُولكنين كرجل دين، رأيت.. .: "ِقال يف مقدمته َ أن أدرس القرآنِ َ َ َومبا أن اهللا واحد، ودينه ..َْ ٌ َ َّ َ

ِّواحد، وكتابه املقدس واحد، الذي ختمه بظهور املسيح كلمته املتجسد، وقال ِ ِ ُ َ َّ ُإن من يزيد : َ َ َْ َّ ِ

َّعلى هذا الكتاب يزيد اهللا عليه الضربات املكتوبة فيه، ومبا أن القرآن يقول َ ِ
ُ ُ ِإنه وحي، : َ

ِأخذت على عاتق
ُ َي دراسته ودراسة تفاسريه، فدرسته مرارا عديدة، ووقـفت على ما جاء به، َ ُ ْ َ ً ِ ُ َْ ِ

ُووضعت تعليقايت يف قالب مئتني وثالثة وأربعني سؤاال، خدمة للحق، وتبصرة ألويل  َ ً ً َ ِ ُ ْ
  .".األلباب

َادعى عبد اهللا الفادي أنه وجد يف القرآن مئتني وثالثة وأربعني خطأ، وهذا معناه أ ً َ َُ ً َ ُ َن القرآن َّ َّ

َليس معصوما من اخلطأ، ومعناه أنه ليس وحيا من اهللا، وليس كالم اهللا، إذ لو كان كالم اهللا  ََ ْ ِ ً ًْ َ َ َ ُ
َملا وجد فيه خطأ واحد ِوإذا مل يكن القرآن كالم اهللا، مل يكن حممد رسوال من عند اهللا، !! ُ ً ٌ ْ َ ُ

َوإمنا هو مفرت مدع، ومعىن هذا أن اإلسالم ِ َّ َ ٍَّ ُ ٍَُ ْ ُ ليس دينا من عند اهللا، وأن من يعتنق اإلسالم ِ َ َْ َّ َ ِ ً

ٍفهو كافر وعلى دين باطل ُوالدين الوحيد املقبول عند اهللا هو الدين اليهودي والدين ! ٌ ُُ ُ

ِّالنصراين، واليهود والنصارى هم وحدهم املؤمنون املوحدون َ ُ.!!  

ِقسم الفادي أسئلته عن القرآن إىل عشرة أقسام  هي ِ َ َ َ َّ َ:  
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ٌأسئلة جغرافية،وأسئلة تارخيية،وأسئلة أخالقية،وأسئلة الهوتية، وأسئلة لغوية،وأسئلة   ٌ ٌ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ َ

ِتشريعية،وأسئلة اجتماعية، وأسئلة علمية، وأسلة فنية،وأسلة خاصة حبياة رسول اهللا  ِ ٌ ٌ ٌ ٌَ َ َ  صلى -َ

  .اهللا عليه وسلم

ٍوتـوزع الكتاب هيئات ومجعيات تنصريية، بطريقة خاص
ٌ ٌ َ ُ َّ ِة، وتوجهه إىل املسلمني، �دف ُ ِ ّ

ِتشكيكهم، يف القرآن، الذي يؤمنون به، وتدعوهم هذه اهليئات إىل التعجب من وجود  ِ ِ ُ ْ َ ِ

ِمئات األخطاء يف كتا�م َ   كما يفع القسيس زكريا بطرس ىف براجمه وحواراته.ِ

َومن أساليبهم املاكرة وضعوا يف آخر الكتاب مسابقة مكونة من عشرة أس ِ ً ًَّ َأيها :" ئلة، وقالواِ

ِإن تعمقت يف قراءة هذا الكتاب، تستطيع أن جتاوب على األسئلة بسهولة: ُالقارئ العزيز َ َ ُ ْ َْ ُ
ِ

َ ْ ِ .

ِوحنن مستعدون أن نرسل لك أحد كتبنا الروحية، جائزة على اجتهادك ً ِ َ َ َ ََ ُ ّْ ْال تنس أن تكتب ..ُ َ َ
ِامسك وعنوانك كامال، عند إرسال إجابتك إلينا ِِ ً َ َووضعت عنوا�ا يف النمسا ."..َْ ْ ََ ََ

َونزلت اللجنة املذكورة الكتاب اإلنرتنت..ِملراسلتها ُ ُ  كل ذلك ليطمئنوا أن القارئ قرأ ،ََ

  .وتفحص وأجاب األسئلة ومن هنا يأتى التأثر

َدخل الفادى ىف دراسة القران بفكرة مسبقة هى أن القرآن تأليف بشري وليس كالم اهللا،  ٌّ ٌ َ َ َ

َوتعامل م ِعه على هذا األساس، وزعم وجود هذه األخطاء فيهَ َ ََ ُ َ َ ِومن جهل الفادي بقواعد . َ ِ ْ َ
َالبحث العلمي املوضوعي احملايد أنه أخذ كالم املفسرين، وما فيه من أقوال ضعيفة وأراء  َ ّ ِّ

ِ

َشاذة، ومحل القرآن املسؤولية، كما أنه ألصق بالقرآن ما أخذه من خرافات وأساطري َ َ ٍَ َ ِ
َ َ َ ال . ََّ

ُيتحمل القرآن إال مسؤولية ما فيه من كالم، أما أفهام املفسرين لكالمه فال يتحمل  ُ
ِ ِّ ُ َ َّ َ ِ ُ َّ

ِمسؤوليتها، أل�ا فهم البشر لكالم اهللا ِ
ُ َ َ .)١(  

ولقد راجعت الكتاب ونظرت مايقوله القس زكريا بطرس فما وجدته فعل شيئا سوى أنه 

ضائيات،فهى على اإلمجال خطة تنصريية قدمية أخذ املكتوب وقاله بصوته على شاشات الف

        .وهو صورة من صورها

  

                                                           

 ٨-٥،القرآن ونقض مطاعن الرھبان،:انظر)١(
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   اثبات التناقض فى كتبهم المقدسة:المبحث الخامس

  تناقضات االناجيل 

  رواية لعن يسوع لشجرة التني)  ١(

 :٢١[ لقد أورد كل من مىت ومرقس رواية لعن يسوع لشجرة التني فقد وردت عند مىت يف 

   ]١٢ :١١[ ـس يف ووردت عند مرق ] ١٨

أن قام ] بعد [ قول مىت أن املسيح لعن شجرة التني :لكنهما وقعا يف تناقض واضح وهو

  بتطهري اهليكل وطرد الذين كانوا يبيعون ويشرتون فيه

ان يكون ] قبل [  وجند عكس ذلك يف اجنيل مرقس الذي يذكر أن املسيح لعن شجرة التني 

  .عون ويشرتون فيهقد طهر اهليكل من الذين كانوا يبي

وهي  ] ١٥ :١١[ وأوردها مرقس يف  ] ١٢ :٢١[ ورواية تطهري اهليكل أوردها مىت يف 

  .قصة واحدة حلدث واحد تناقض يف روايتها مىت ومرقس

  القبض على املسيح)  ٢(

أن املسيح ألقي القبض عليه من ضيعة امسها  ] ٤٣ – ٣٢ :١٤[ حسب إجنيل مرقس 

  )جتسيماين(

  .أن املسيح ألقي القبض عليه من جبل الزيتون ] ٤٧ – ٢٩ :٢٢[ لوقا وحسب إجنيل 

  .والتناقض واضح وواقع يف اسم املكان الذي اعتقل منه املسيح

: ٢٦مت ( عن جغرافية جبل الزيتون انظر )جتسيماين(وللتأكد من اختالف جغرافية ضيعة 

 أيام املسيح املوجودة ًوانظر أيضا خريطة أورشليم يف) ١: ١٨ ويو ٣٢ و ٢٦: ١٤ ومر ٣٠

 = ٣جبل الزيتون كما أن =  كي ال يدعي مدع أن ضعية جتسيماين ،يف �اية العهد اجلديد

١.  

  شفاء املسيح لألبرص) ٣(

يا سيد إن (ًرواية شفاء املسيح لألبرص الذي جاء إىل املسيح قائال  ] ١ :٨[ كتب مىت يف 

 :٨[  مث كتب مىت يف . أريد فاطهرً: فمد يسوع يده وملسه قائال).أردت تقدر أن تطهرين

  .رواية شفاء املسيح حلماة بطرس من احلمى ] ١٤
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[ ًرواية شفاء املسيح حلماة بطرس أوال مث كتب يف  ] ٣٨ :٤[ إال ان لوقا ناقضه فكتب يف 

 عند مىت أن املسيح شفى االبرص قبل :والتناقض هو.رواية شفاء املسيح لألبرص ] ١٢ :٥

بشفاء محاة بطرس من احلمى لكن عند لوقا أن املسيح شفى االبرص بعدما أن يكون قد قام 

ونكتفى �ذا القدر وهو دال على التناقض داللة .كان قد قام بشفاء محاة بطرس احلمى

  .واضحة
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  )١( شبھة األخطاء النحویة فى القران الكریم :الفصل الرابع

  

  مقدمة

ويكون بذلك قد عرس الشك ، جييب عليهامث،كعادته يبدأ القس زكريا بطرس بطرح األسئلة

الىت غالبا ما –ىف نفس املشاهد، فبني طرح السؤال والتهويل حوله مث القاء األجوبة واألدلة 

 أقول بينهما مرحلة نفسية قابلة للتشكل من النقيض اىل –حتمل شبهة التخريف العلمى 

  :ًالنقيض، فمثال عندما يطرح هذه األسئلة

هل (هل ميكن أن يكون يف كالم اهللا أخطاء: هو كالم اهللا وحنن نتساءل يقولون أن القرآن 

؟ طبعا اليفكرون ىف ذلك، التسألوا عن أشياء ان تبدى لكم )من املمكن أن خيطىء اهللا

 وأخى املسلم امسعنا وفكر وان وجدتنا خنطئ راسلنا،القران فيه ،تسؤكم،لن حنن نفكر حبرية

  :اخطاء

  "؟ علمية؟ كلمات أعجمية؟ـ لغوية وحنوية؟  تارخيية

 ومتحفز لسماع األدلة، ، ويكون جوابه وهو متيقن،ًحتما سيكون اجلواب بالنفى من املسلم

ٍمث اذا به يصدم بأدلة مزيفة مقتطعة من هنا وهناك،ساعتئذ يضطرب ويتحري وخيتل عنده 

  .ًاليقني نوعا ما من اإلختالل

 راحوا يبحثون عن األجوبة فما وجدوا  وبلغىن أ�م،ولقد بلغىن ذلك من املشاهدين له

مايشفى غلتهم،بل إن هذه الشبهات تبث على الفضائيات وعلى اإلنرتنت وعلى الفيس 

 وليتنا �تم باحلق ، ويبذر الشك ىف نفوس الشباب،بوك وعلى تويرت وغري ذلك بصورة دائمة

  . وندفع عنه كما يدفعون عن باطلهم،كما يهتمون بالباطل

  

                                                           

 برن��امج لبرن��امج ح��وار الح��ق عل��ى الھ��واء مباش��رة، م��ن قن��اة الحی��اة ،سةالحلق��ة ال��ساد) (١

   ] اللغویة، والكلمات األعجمیة، والتاریخیة، والعلمیة[أخطاء القرآن .الفضائیة
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  شبھة بطرس عن األخطاء النحویة فى القران الكریم وأدلتھ:لالمبحث األو

  :ًيورد مناذجا لزعمه بأن القران حيتوى على أخطاء حنوية وهى

   )١ (" إن هذان لساحران) "سورة طه (-١" 

تنـــصب املبتـــدأوترفع اخلرب،فكيـــف خيطـــئ القـــران هـــذا اخلطأ؟،هـــل )إن(ألن ]املفـــروض هـــذين [

   خيطئ ىف اللغة العربية، وهو الذى انزله قرأنا عربياتتصور ان اهللا  سبحانه وتعاىل

  

ِإن الــذين آمنـوا والــذين هـادوا والــصابئون والنَّـصارى مــن آمـن باللــه )"ســورة المائـدة(-٢ــ ِ َِّ ِِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ َ َ ََ َ ُ َُّ َ َّ َُّ َّ

َواْليـوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنون  َُ ْ َْ ْ ُْ َ ََ َ َِ َ َْ ٌَ ْ ً ْ ََ َ ِ
َ َ

ِ ِ ِ ِ ")٢(  

ــــــــصابئني أل�ــــــــا معطوفــــــــه علــــــــى اســــــــم ان، كمــــــــا ىف البقــــــــرة :يقــــــــول القــــــــسيس  املفــــــــروض ال

ِإن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنَّــصارى والــصابئني مــن آمــن باللــه واليـــوم ] (الــصابئني)[٦٢(
ْ َ ْْ َ َ َ َ َ َ َ

ِ َِّ ِ ِ
َ َ ََ َّ َ َ ُ َ

ِ َِّ َُّ َّ ِ

ْاآلخر وعمل صاحلا فـلهم أجرهم عند ر�م ْ ْ
ِ ِ َِِّ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َََ ً

ِ
َ
ِ
َ َ ِ َ وال خوف عليهم وال هم حيزنونْ َُْ ََ ٌْ ُْ َ ََ َ

ِ ْ ََ   ،فأيهما خطأ؟)ْ

  

  " ال ينال عهدي الظالمين) "١٢٤سورة البقرة   (-٣

  ؟.ً،أل�ا فاعل، فكيف يأتى الفاعل منصوبا، كيف ذلك]الظاملون[ينبغى أن تكون :يقول

رتض عليــه مث يقــرر أن مــصدر معلوماتــه كتــب الــرتاث اإلســالمى  ولــيس مــن عنــده حــىت ال يعــ

فيقول أن ) إن هذان لساحران(ًويضرب لذلك مثال على اية . معرتض ويتهمه بعدم علم اللغة

إن هــــذان ) "٧٣ســــورة طــــه ( قــــال القــــرطيب يف تفــــسري ،مــــصدره للــــشبهة مــــن كتــــب التفــــسري

وكذلك قرأ احلسن، وسعيد بن جبري، وابراهيم " إن هذين لساحران ":قرأ أبو عمر" [لساحران

ْعيـسى بـن عمـر، وعاصـم اجلحـدري: هم من التابعني، ومـن القـراء أيـضاالنخعي، وغري وهـذه . َ

  )٣(."القراءة موافقة لإلعراب، وختتلف عن قراءة املصحف العثماين

  جذور هذه الشبهة:المبحث الثانى

]١[  
                                                           

 ٦٣طھ ) ١(

٦٩) (٢ 

 برن���امج لبرن���امج ح���وار الح���ق عل���ى الھ���واء مباش���رة،من قن���اة الحی���اة ،الحلق���ة ال���سادسة)(٣

   ] للغویة، والكلمات األعجمیة، والتاریخیة، والعلمیةا[أخطاء القرآن .الفضائیة
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 وقد خلط القس مابني اخلطأ ،هذا الكالم الذى أورده القس وأكثر منه درسه املفسرون وبينوه

 أمـــا الـــذى يـــزعم أنـــه خطـــأ لغـــوى فـــسنرد عليـــه، ،، فكـــالم القـــرطىب يبـــني القـــراءاتوالقـــراءات

ــــاوين خمتلفــــة  واخــــص ،والعجــــب أن نفــــس كــــالم القــــس موجــــود علــــى صــــفحات الفــــيس بعن

عزت انـدراوس، / بقلم املؤرخ Coptic history -موسوعة تاريخ أقباط مصر :(عنوان

لنــــشاطه املفـــــرط ىف بيــــان عـــــداء الفـــــتح بالـــــذكر ) األخطــــاء النحويـــــه ىف القــــرآن:وفيهــــا عنـــــوان

  .اإلسالمى للنصارى

  

  الجذور اإلستشراقية]٢[

 ورمبا يعـود ذلـك إىل اجلهـل ،ليس القس بطرس زكريا أول الزاعمني بأن يف القرآن أخطاء حنويه

 ورمبــا يعــود اىل الــسعي احلثيــث وراء ، و هــذا لــو أحــسنا الظــن �ــم،العميــق باللغــه ومــسالكها

  .يق الشبهات حول القرآن الكرميتشويه احلق وتلف

 واهــــتم بالدراســــات ، ولــــد يف أواخــــر القــــرن الــــسابع عــــشر املــــيالدي،إجنليــــزي:جــــرجس ســــال

اإلســالميه وتــرجم القــرآن إىل اإلجنليزيــه وتــرجم معــه بعــض األقــوال التفــسرييه املنتقــاه مــن كــب 

  .وأقاويل الثقات

 رجــح املختــصون أنــه لقــس )ذيــل( وعلــى الكتــاب كتــب ،]مقــال يف اإلســالم [ ألــف كتــاب 

 حيـث يـذهب ، ويف هذا الـذيل طعـن عجيـب علـى القـرآن الكـرمي،"هاشم العريب"أمسى نفسه 

 وأورد مناذجا تشبه اليت ذكرها القس زكريا بطرس مثـل ،إىل أن يف القرآن أخطاء حنويه وبالغيه

  .)تلك عشر كامله(، والصواب على حد زعمه ١٩٦البقره ) تلك عشرة كامله(

 والوجـه التـذكري ،أنـث العـدد ومجـع املعـدود،١٦٠األعراف)عناهم اثنيت عشرة أسباطا أمماوقط( 

  )١ ( .يف األول و اإلفراد يف الثانيكما هو ظاهر وحنو ذلك من الشبهات

 ، و وليم موير  وثيود ورنولدكه، وتلميذه وليم مونتغمري،ريتشارد بيل [ :و أشباهه كثري منهم

 ،بيالمي. أ. و ج، وانسربه. ج:لربع األخري من القرن العشرين ويف ا،وإجناز جولدتسيهر

   )١(].  وتويب ليسرت ،ومايكل كوك

                                                           

عل����ى عل����ى ش����اھین .د.انظ����راإلعالم ب����نقض م����ا ج����اء ف����ي كت����اب مقال����ھ ف����ي اإلس����الم)١(

 .١٢،٢٠٥،مؤسسة الكنوز العلمیھ صـ٢/٢٠١٠طـ
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   الرد على الشبهة:المبحث الثالث]٣[

 فالعربيه فطرة فيهم يدركو�ا ومييزون صحيحها ،القرآن نزل يف قوم هم أهل الصنعه والفن:أوال

 و كم جدوا يف ، و يقيمو�ا ويقضون فيها بل أقاموا سوقا يتبارون فيه بأشعارهم،من سقيمها

 أفكانت هذه األخطاء املزعومه ختفى عليهم ؟ و ال ،هدم القرآن وسلكوا لذلك كل مسلك

و قد .ميكن الظن بأ�م تساحموا فيها و سكتوا عنها و الميكن الزعم بأ�م جيهلون أصول اللغه

ل ولشنعوا وشهروا به و هلان  ولو أن به خطأ واحدا ما تركوه ب،حتداهم به فما استطاعوا

  .عليهم حينئذ هدم الركن األعظم من أركان دعوة حممد وهو القرآن

 وهنا يأيت إلينا القس زكريا ،النحو و قواعده صناعة هؤالء العرب الذين حتداهم اقرآن:ثانيا

 بطرس بآيات يزعم أ�ا ختالف قواعد اللغه، أليس من األوىل أن خيرج أعداء اإلسالم من أهل

 كانوا يسعون ، وكان هذا ما يسعى إليه كفار مكه،مكه فريدون القرآن ملخالفته لقواعد اللغه

 و لقد كانوا أشد إجتهادا يف ، فلو كان القرآن به أخطاء هلان األمر،لبيان كذب حممد

  .الوصول هلدم اإلسالم أكثر من القس نفسه

 ألن أللفظه ،زات اللغويه يف القرآن هذا الذي يزعم أنه من أخطاء القرآن هو من املعج:ثالثا

الواحده محالة أوجه يف القراءه لتجمع القراءات املتعدده اليت أنزهلا اهللا على نبيه تيسريا ملن 

) النحوي( وقد بني العلماء الوجه اإلعرايب ، كما أن منها الكثري والكثري يف القرآن الكرمي،يقرأ

  . حكيم سبحانه وكشفوا عن إعجاز ال يكون إال من عليم،فيه

  

  :ابعار

  ٦٢/طه) إن هذان لساحرن(:الرد على شبهة سورة طــه

 ما )هذان( املتواتر عن مجيع القراء إثبات الف إسم اإلشاره : القراءات الوارده يف األيه-أ 

 وعلى ذلك يكون الثابت هو ،عدا أبو عمرو من العشره و احلسن البصري من االرعة عشر

و عليه أكثر ) إن(و يف نون ان املتواتر فيها بالتشديد  .اتر هذانإثبات االلف ويكون املتو

بسكون النون على ا�ا خمففه من ) إن(القراء ما عدا ابن كثري و حفص عن عاصم فهما قرءا 

                                                                                                                                           

،مجم�ع المل�ك فھ�د ٢٨٠ :٢٧٥ـ�ـمحمد مھ�ر عل�ى :انظر المستشرقین ح�ول الق�رآن الك�ریم)١(

 لطباعة المصحف الشریف 
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 إن ،بالتشديد، إن هذان لساحران- : وعلى ذلك تكون القراءات الوارده يف األيه،الثقيله

  . بالتسكني،هذين لساحران

   :ن الوجه اإلعرايب للقراءتنيبيا_ ب 

  )إن هذين لساحران= (

 خرب إن مرفوع :ساحران،)١( الالم املزحلقه: إسم إن منصوب بالياء، لــ: ناسخه،هذين:إن

  بااللف                          

  )إن هذان لساحران( = 

 حيث ،رمي و كلها جتري على قواعد اللغه وهذا من اعجاز القران الك،تعددت اوجه اعرا�ا

 وتعدد أوجه االعراب تعدد ، ألن االعراب فرع املعىن،تتعدد املعاين ليكتمل املعىن املقصود

 ألن االختالف ما تعددت أوجهه ،للمعاين ملوصله ملقصود واحد وال يعد هذا اختالفا

  .وتناقضت معانيه

   :الوجه األول= 

 رفعا ،وامللحق به الأللف مطلقا ومن العرب من جيعل املثىن :قال ابن عقيل يف شرح األلفيه

   )٢ ( . مررت بالزيدان كالمها، رأيت الزيدان كالمها، جاء الزيدان كالمها: فيقول،ونصبا وجرا

  : فلنطبقها على االيه،فهذه قاعده حنويه ال شك فيها

   ناسخه:إن

   مبين يف حمل نصب إسم إن ، امسها:هذان

  . خربها:لساحران

                                                           

الم االبت��داء وت��اتي أول الك��الم للتأكی��د لكنھ��ا تزحلق��ت ع��ن ص��در الجمل��ھ :ال��الم المزحلق��ھ)١(

و دخل��ت عل��ى خب��ر إن المك��سوره،وھي ح��رف ) إن وال��الم(كراھ��ة االبت��داء بمؤك��دین 

 .]للتوكید مبني على الفتح ال محل لھ من االعراب

بن عبد الرحمن العقیل�ي الھم�داني  عبد هللا ،ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك)٢(

 المصري 

            س��عید ج��ودة  ،                          الق��اھرة، دار م��صر للطباع��ة-           دار الت��راث   :                             محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د :      المحق��ق

    ].   ٢٥٣ / ٨                  التحریر والتنویر ،  ٦٠ / ١   م    ١٩٨٠  -    ٢٠               السحار وشركاه،ط
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 وهنا يكون إسم ،ون باملثىن وما يلحق به دائما باأللففهذه لغة عند العرب حيث يأت

اإلشاره مبنيا يف حمل نصب إن فليس خمالفا لقواعد اللغه أن يكون املثىن منصوبا ويكون 

 وهذه لغه كنانه وخثعم و مهدان وبين العنرب و بين اهلجيم وبين احلارث بن كعب ،باأللف

  .وغريهم

  وجاءت شعرا 

  د��� ا�� ���� ا���اب ���� *** ��ود ��� ��� أذ��ه ����

  .جاءت أذناه باأللف وليس بالياء مع ا�ا يف موضع جر باالضافه اىل الظرف بني

 وهذا قول ،فهي إذا لغه صحيحه و األيه جتري على قاعده صحيحيه قال �ا مجع من العرب

   ،ايب حيان وابن مالك و األخفش وأيب علي الفارسي

  ] تفسري ابن كثري[*.ض العرب جاءت هذه القراءات على إعرا�ا وهي لغه لبع:وقال ابن كثري

   :الوجه الثاين= 

    ناسخه وامسها ضمري الشأن حمذوف:إن

  ).إن( واجلمله يف حمل رفع خرب ، مبتأ وخرب:هذان لساحران

   )١ ( . وقال �ا قدماء النحاه، هذان لساحران)أي احلال والشأن(و املعىن إنه 

   :الوجه الثالث= 

إن زيد : فتقول، إذا خففت إن فاألكثر يف لسان العرب إمهاهلا:ل ابن عقيل يف شرح األلفيهقا

  ].١/٣٤٦شرح ابن عقيل[*لقائم 

 فال تنصب مبتدءا ، خمففه من الثقيله و مهمله فال عمل هلا: إن:و على هذه القاعده نقول

  .و ال ترفع خربا

  لف  إسم إشاره مرفوع باإلبتداء و عالمة رفعه األ:هذان

                                                           

           ش�ھاب ال�دین   :                                                  روح المعاني ف�ي تف�سیر الق�رآن العظ�یم وال�سبع المث�اني   ،   ٢٥٣ / ٨                 التحریر والتنویر  )١ (

  –                  دار الكت�ب العلمی�ة   :                    عل�ي عب�د الب�اري عطی�ة  :       المحق�ق :                             محمود بن عب�د هللا الح�سیني األلوس�ي

     ٣٢٥ / ٩   ه    ١٤١٥  ،  ١       بیروت ط
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وهي اليت تأيت بعد ان املخففه من الثقيله و قد عد سيبويه و تبعه ابن مالك [*  الفارقه :لــ

 والفرق بني أن ،هذه الالم ضمن الم اإلبتداء الداخله على خر إن و تفيد توكيد النسبه

  ].١/٢١املرادي. اجىن الداين يف حروف املعاين–املخففه من الثقيله و أن النافيه 

  خرب هذان مرفوع باأللف : ساحران

   :١/٣٧٧قال ابن مالك يف األلفيه 

  و ���م ا��م إذا �� ����*** و ���� إن ��� ا���� 

  :١/٣١٦و قال األمشوين يف شرح األمشوين لأللفيه 

 وتلزم الالم إذا ما ، لزوال اختصاصها حينئذ،خففت إن املكسوره فقل العمل و كثر اإلمهال

  . وهلذا تسمى الالم الفارقه، النافيه�مل لتفرق بينها وبني إن

و على هذا الوجه أيضا مل ختالف اآيه النحو كما زعم القس زكريا بطرس ن وجميئها خمففه 

  ].٩/٣٢٥تفسري اآللوسي [*قراءة نافع وابن كثري وشعبه  

   :الوجه الرابع= 

 و إذا ،أجلوأما قول العرب يف اجلواب إنه فهو مبنزلة  " :قال سيبويه يف كتابه الكتاب

   : قال الشاعر، وهي اليت مبنزهلة أجل، إن يا فىت:وصلت قلت

  ����������� وأ����*** ��� ا���اذل �� ا����ح 

���� ��� �� ���ك    )١(و �� ���ت ��� إ��*** و

  )نعم(أي  

فيكون . أي نعم هذان ساحران،ن يف األيه ليست ناسخه بل مبعىن نعم‘ وعلى ذلك تكون 

 وقال ، والالم أجاز البعض دخوهلا على اخلرب لغري ضروره،مبتدأ وخرب) احرانهذان لس(

 دخول الالم على اخلرب على تقدير كون اخلرب مجله حذف مبتدؤها وهو مدخول :البعض

  .الالم يف التقدير

ووجود الالم ينبئ بأن اجلمله اليت وقعت خربا عن إسم اإلشاره مجله قسميه كما قال ابن 

  ) ١(.عاشور

                                                           

 ].٣/١٥١الكتاب لسیبویھ)[١(
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   .أي أن األيه مل ختالف اللغه على هذا الوجه أيضا

  

   الرد على شبهة سورة البقره :خامسا

" و الصحيح على حد زعمه " الينال عهدي الظاملني "١٢٤/ يف سورة البقره : يقول القس

   )٢(؟  فكيف يأيت الفاعل منصوبا ، أل�ا فاعل،"الظاملون

   :اب اآلية هكذا فإعر،ولو راجع إعراب القران لتبني له احلق

 ،"الظاملني" قال النحاة يتعدى فعل نال ملفعول واحد فقط، وهو هنا ، فعل مضارع:ينال

  .فتعني أن يكون الفاعل هو عهدي

 فاعل مرفوع بالضمه املقدره على ياء املتكلم منع من ظهورها إشتغال احملل حبركة :عهدي

  .املناسبه لياء املتكلم

  . ألنه مجع مذكر سامل،لياء مفعول به منصوب با:الظاملني

   )٣ ( . ال ينال عهد اهللا بالنبوه أو اإلمامه ظاملا:و املعىن

أي أن الظاملني هم الذين ال ينالون عهد )الينال عهدي الظاملون(وهناك قراءه البن مسعود 

  ) ٤(. اهللا

  ]  ٦٩)[ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون(سادسا الرد على شبهة المائده

 أل�ا معطوفه على إسم إن كما ،كان جيب أن ينصب الصابئون فتصري الصابئني:ل القسيقو

  يف 

  .)١٧احلج (و  ) ٦٢/البقره (

 ولكن ، يف ظاهر الكالم و الصابئون معطوف على إسم إن فلزم أن يكون منصوبا:والرد

 يلزم أن يكون  وألن اسم املوصول الثاين ال،لوجود إسم املوصول الثاين يف اجلمله تغري األمر

  . وليست عطفا عليها لتأخذ حكمها، وإمنا هو إضافة مجله جلمله،)إن(تابعا لــ 
                                                                                                                                           

 ١٦/٢٥٣التحریر والتنویر)١(

 ].٦ ،حوار الحق)[٢(

 .]١/١٦٢البحر المدید )[٣(

  ] ٢/١٠٨ القرطبي ،٢/٢٤الطبري )[٤(
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و خربه حمذوف والتقدير ) إسم مبتدأ(لإلستئناف ) والصابئون(و على ذلك تكون 

 أن الصابئني أشد الفرق املذكوره : وعلة عدم العطف،) أي يف حكمها،والصابئون كذلك(

  .هم تقبل إن ىمنوا فمن باب أوىل من هم أقل ضالالضالال فإذا كانت توبت

 فكأنه ،ألن التقدمي و التأخري معروف يف اللغه،و على ذلك فال خمالفة للنحو يف اآلية الكرميه

إن الذين آمنوا و الذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر فال خوف عليهم و ال هم  (:قال

  .)والصابئون والنصارى كذلك) (حيزنون

صلة ) آمنوا( ومجلة ، إن وإمسها)إن الذين آمنوا( أعين أن تكون ،د رجح سيبويه ذلكو ق

والصابئون والنصارى من آمن باهللا (،)الذين آمنوا(عطف على ) الذين هادوا( و،املوصول

 ،رفه على اإلبتداء، و خربه حمذوف) الصابئون(الواو إستئنافيه و ) واليوم اآلخر وعمل صاحلا

 إن الذين آمنوا والذين هادوا : كأنه قيل،من إمسها وخربها)إن(خري عما يف حيز والنية به التأ

 و إالفاعلموا أنا وأنتم : واستدل على ذلك شعرا، والصابئون كذا،والنصارى حكمهم كذا

  بغاة ما بقينا على شقاق*** 

  ) ١(. أي فاعلموا أنا بغاة و أنتم كذلك

                                                           

  .]٢/٢١٠ الوسیط للواحدي ،٦/٢٦٨ التحریر والتنویر ،٤/٣٢٥ المحیط البحر)[١(
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  قران الكریماألخطاء التاریخیة فى ال: الفصل الخامس

  : هذه الشبه هى،متسك بثالث أيات وزعم فيها املخالفة التارخيية

   سنة١٥٠٠أما العذراء بنت يواقيم وبينهما / بنت عمرام، وأخت هرون: ـ العذراء١

  .ولكنه ولد يف بيت حلم يف مذود/ يف الربية حتت خنلة: ـ والدة املسيح٢

 ١٠٠٠ش ملك الفرس وبينهما ولكنه وزير أحشوير/ أنه وزير فرعون: ـ هامان٣

  )١"(سنة

   شبهة القس وأدلته: المبحث األول

  : إن يف القرآن أخطاء تارخييه مثال:يقول القس بطرس

 فكيف ، عام١٥٠٠أخت هارون وبنت عمران هذه مرمي أخت موسى وبينهما  :مريم=

  .ك هذه ختتلف عن تل،عن العذراء مرمي) مرمي ابنة عمران(و ) يا أخت هارون (:يقول

 يف حني أن هامان يف الكتاب املقدس وزير ، قال القرآن هامان وزير فرعون:هامان=

 هل ربنا ما كان يعلم هامان أين يعيش . عام١٠٠٠ملك الفرس و بني اإلثنني ) أحشويرش(

  ؟

انتبذت به مكانا (  تقرأ الكتاب املقدس وتقرأ القرآن جتده يقول:بالنسبة لوالدة المسيح=

 أنه ولد يف بيت حلم و يف مزود أو : و الكتاب املقدس يقول) جبذع النخلهقصيا وهزي إليك

 هل ربنا مل يكن يعرف هذه األشياء؟ هل ميكن أن خيطئ اهللا ، وليس حتت خنله،حظريه للبقر

  ،،،إنتهى كالمه بنصه..وال يعرف اين ولد املسيح ؟

  رد على الشبهات الـ: المبحث الثانى

   :حول مريم عليها السالم= 

 لقد سبقه ، وجددها القس زكريا بطرس،شبهة قدميه أثريت منذ زمن) يا أخت هارون(شبهة 

و .] يوحنا أندرياس و غريهم ، نيقوال القوساوي،يوحنا الدمشقي[ إليها من أكابر الكنيسه 

ظنوا أن حممدا ألميته وجهله بالتاريخ غفل عن هذا الفارق الزمين بني هارون وبني مرمي عليها 

 لو رجعو للحديث الشريف الذي هو شارح للقرآن الكرمي - والقس أيضا– مع أ�م ،السالم

  .لعرفوا احلق
                                                           

 برن��امج لبرن��امج ح��وار الح��ق عل��ى الھ��واء مباش��رة، م��ن قن��اة الحی��اة ،الحلق��ة ال��سادسة) (١

   ] اللغویة، والكلمات األعجمیة، والتاریخیة، والعلمیة[أخطاء القرآن .الفضائیة
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 إنكم ، ملا قدمت جنران سألوين فقالوا: عن املغريه بن شعبه قال)١(.جاء يف صحيح مسلم

   :و قال!!  مع أن موسى قبل عيسى بكذا وكذا ،)يا أخت هارون(تقرأون 

إ�م كانوا يسمون بأنبيائهم و الصاحلني  " : عن ذلك فقالقدمت على رسول اهللا و سألته

  " قبلهم 

و ألن مرمي من نسل هارون أخي موسى فنسبتها إليه باإلخوه معروفه عند اليهود و عند 

  .العرب

 فهل حقا هو ابن داوود باملعىن األوىل للفظ ،....).وفيما كان الفريسيون(يف العهد اجلديد 

  وود وينتمي إليه ؟أم املعىن أنه من نسل دا

أي يا من ) ياأخت هارون( كذا يف القرآن ،ال شك أنه املعىن الثاين، أي أنه ينتمي إىل داوود

  . كيف تاتني �ذه الفعله املشينه كماقال اليهود هلا،تنتسبني إىل هذا النيب النقي الطاهر العابد

  .و معروف أن مرمي من نسل هارون أخي موسى فالنسبة صحيحيه

ا عملت باخلدمه يف اهليكل فصارت تنتسب باخلدمه إىل هارون املكلف بأعمال كما أ�

  .)الوي( والذي نصب هارون كاهنا موسى عليه السالم و مسى ،الكهانه هو وذريته

 ومن حيث ،)أخا العرب(و على ذلك فمن حيث أ�ا من أسباطه تنسب إليه باألخوه مثل 

فهي هارونيه أي من طائفة ) األحبار(يني العمل واخلدمه تنسب اليه أل�ا من الالو

  .الكهنوت

 بأ�ا من نسل )إليصابات( واإلجنيل شهد لــ ،زوج زكريا) إليصابات(وهى قريبه بالعصب من 

  . ومرمي من جهة األم هارونيه أيضا،هارون شقيق موسى

ن  كل بنت ورثت نصيبا م٠ تتزوج كل بنت يف سبطها ،كما أ�م كانوا يتزاوجون من بينهم

أسباط بين إسرائيل تكون امرأه واحده من عشرية سبط أبيها لكي يرث كل واحد نصيب 

   )٢ (.آبائه

                                                           

 التكن�ي ب�أب القاس�م وبی�ان م�ا ی�ستحب م�ن باب النھ�ي ع�ن–كتاب االداب –صحیح مسلم [)١(

 .]١/٥٧٢االسماء

  ].٣٦/٨العدد).[٢(
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هذه وصية موسى كما أنه أوصى بأن تكون الكهانه يف ولد هارون  واخلدمه و العلم و الدين 

  .يف سبط الوي

هي الفرقه ) بياأ(و . هاروين) أبيا(من فرقة ) يواقيم( و أبو مرمي .هارونيه) حنه(و أم مرمي 

  .الثامنه اليت عدها داوود عليه السالم للعلم

 جنح القس إىل اإلنكار  فكيف،كل ذلك يثبت أ�ا من نسل هارون و تنسب إليه

  ؟؟واإل�ام

  :الرد على شبهة هامان= 

 يف حني أن هامان يف الكتاب املقدس وزير ،يذكر القس أن القرآن قال إن هامان وزير فرعون

 و يستند القس على ان الكتاب ، عام١٠٠٠لك الفرس وبني اإلثنني  م))أخشويرش(

 ألين ال أثق يف ، و هذا اليعد يف ميزان اإلستدالل شيئا،املقدس عنده ما خيالف القرآن

  . وال يوجد سند جيعل ما عندك صحيحا و ما خالفه باطال،الكتاب الذي معك أنه صحيح

  : الجذور عند المستشرقين لشبهة هامان

 يف كتابه ،م تقريبا١٤٥٠عام ) بيدرو دي الكا بالريي( من قال �ذ الدعوى األسباين  أول

  .و هو يهودي متنصر) محاس املسيح ضد اليهود و السراسنه و املسلمني والكفار(

و زعم أن حممدا جعل هامان معاصرا لفرعون مع أن هامان مل يعاصر فرعون و مل يكن من 

كما جاء يف سفر ) أخشويروش(الفارسي يف عهد امللك قومه بل كان وزيرا يف البالط 

  ) ١(.)منغانا(و ) نولدكه(استمي التورايت و تبعه الكثري من املستشرقني على هذه الفريه منهم 

وهو بشهادة كبار علمائهم ال يعد حجة تارخييه ألنه ) أستري(استند القس على رواية سفر 

 ، و مجهور الشراح على أنه قطعه من اخليال احملض،ازدحم بألخطاء التارخييه واخليال احملض

  .)املوسوعه اليهوديه(هذا ما سجلته 

أن اإلشكاالت التارخييه يف ) جون ليفنسون(و يقول استاذ الدراسات اليهوديه جبامعة هارفرد 

سفر أستري كبريه جدا اىل حد يقنع كل من مل يؤمن بتارخيهية الروايه التوراتيه بدافع عقدي أن 

كما أنه ملئ بالتناقضات واملخالفات األخالقيه ورد على ذلك . يف صحة تلك الروايهيشك

  .املستحيالت اليت ازدحم �ا
                                                           

 اغ�سطس - احم�د ب�ن عب�دالرحمن ال�صویان-ھ�ـ ١٤٣٤ رم�ضان ٣١٣العدد ،مجلة البیان[)١(

٢٠١٣.[ 
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 وقد تكلمت دائرة املعارف ، ومن عبادة اهللا تعاىل،كما أنه خال من اسم اهللا تعاىل متاما

فه إىل الربيطانيه عن هذا السفر و ذكرت آراء العلماء فيه و أنه موضع خالف من مؤل

  .عقيدته إىل أجزاء كثريه منه

  .إذا اليعد السفر مصدرا مقبوال حىت عند النصارى أنفسهم فضال عن غريهم

هو القائم بأعمال فرعون ) آمان(أو ) آمون(كما أننا بالعوده إىل اآلثار الفرعونيه جند أن 

ملسالت  ووصفت هذه الصروح وا،واملشرف على بناء الصروح لسيده) رمسيس الثاين(مصر 

  .بأ�ا بلغت السماء حسنا

و قال فرعون ياأيها امالء ما علمت لكم ( :و قد قص القرآن الكرمي ذلك يف قول اهللا تعاىل

   )٢ (.)نو قال فرعون يا هاما (: وقوله تعاىل،)١( ) من إلــه غريي

 فهامان بناءا على احلفريا والنقوش الفرعونيه هو وزير فرعون و ليس وزيرا مللك الفرس

 ،ليس إمسا له بل إسم املنصب الذي كان يشغله) هامان( و .)أستري(كما قال ) أخشويرش(

 ويف النص البابلي ،)آمان+ها( وهو إسم مزجى ، منصب كبري كهنة آمون:وهامان تعين

ملك احليثيني و رعمسيس الثاين ) خاتوسيالس(بني ) م.ق١٢٨٠عام (للمعاهده اليت أبرمت 

النافذ ) آمان+ها( ومعىن اإلسم يف املصريه القدميه ، من هامانفرعون مصر كتب آمان بدال

  ) ٣( .  وهو وصف يناسب كبري الكهنه، فهو حاجب اإللــه آمون،إىل آمون

  الرد على شبهة ميالد المسيح= 

يستند القس اىل الكتاب املقدس وهو ال يعترب حجة عندنا  ويف معرض املناظره ال يعد دليال 

  .ملزما لنا

                                                           

 ٣٨/القصص)١(

 ٣٦:٣٧غافر )٢(

–مع��الم الت��اریخ الح��ضاري وال��سیاسي ف���ي م��صر الفرعونی��ھ ل��ـنبیلھ محم��د عب���دالحلیم )٣(

– م���ن إعج���از الق���رآن ف���ي أعجم���ي الق���ران لـ���ـمحمود رؤوف ابوس���عده ،٦٩:٨٧ص���ـ

 .]٧١/٧٢صــ
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فأجآها املخاض اىل جذع ( إن يف القرآن خطأ تارخييا يف والدة ااملسيح فهو يقول و يقول

  ) ١ (.واإلجنيل يقول إنه ولد يف بيت حلم يف مذود) النخله

  :ونقول له

  : خذ مثال،تضارب اإلجنيل يف مكان والدة املسيح

قدموا له هدايا  مث فتحواكنوزهم و، وأتوا اىل البيت ورأو الصيب مع مرمي أمه فخروا سجدا له

فولدت ابنها البكر وقمطته و اصطحبته يف الذود إذ مل يكن (]. مىت[من ذهب و لبان ومر  

فجاءو مسرعني ووجدوا مرمي و يوسف والطفل مضجعا ].(٢/١٢لوقا)[هلا موضع يف املنزل

  ].٢/١٦لوقا) [يف املذود

كان يف املذوذ ( لوقا ، ويف)كان الصيب يف البيت(نالحظ التضارب بن مىت و لوقا ففي مىت 

  ).ألنه مل يكن له موضع يف املنزل

  . ومها من اقدم األناجيل،كما نالحظ أنه ال ذكرملوضوع الوالده عند مرقص ويوحنا

 بل ،اآليه القرآنيه مل حتدد مكانا، فلم تقل اآليه أ�ا ولدت يف الربيه أو يف البيت أو يف مذود

 ،ع أن يكون يف مكان فيه زرع وضرع ومذود خنال وال مين،)وهزي اليك جبذع النخله (:قال

 ان يكون املسيح ولد ببيت -على ما يف اإلجنيل من عوج– وال مانع ،فال شبهة يف املوضوع

  . فال إشكال،حلم ووضع يف مذود بعد الوالده و كانت الوالده جبوار خنله

                                                           

    ]. ٦      الحلقھ [ )١ (



        

 ٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

  )١(  شبھة األلفاظ األعجمیھ في القرآن :فصل السادسال

  

   شبهة بطرس وأدلته:المبحث األو

َعلى أنه أفصح ) "مبني( بالرغم من أن القرآن بلسان عريب مبني، وتفسري افقهاء ملعىن :يقول َْ

َِّما يكون من العربية ََ ْ ْ
ِ ُ َ ولكن املشكلة تكمن يف أن القرآن حيتوي على كلمات ليست عربية ". َ

  .بل أعجمية أي دخيلة من لغات أخرى

مأخوذة من ] أي غري عربية[ بالقرآن كلمات كثرية أعجمية وجاء يف املراجع اإلسالمية أن

  .لغات أخرى

 حتت عنوان )٨٢٢٤ـ ٨٢٢٢ ص ٢٦دائرة المعارف اإلسالمية ج ( جاء في 

مل جيد املفسرون األوائل حرجا يف اإلقرار بوجود عدد كبري من : ما يلي" الكلمات الدخيلة"

أن ابن عباس وأخرين كانوا يبدون اهتماما و قد جاء يف األثر . الكلمات األعجمية يف القرآن

] أي أزيل[لكنه بعد ظهور املبدأ القائل بأن القرآن قدمي . خاصا برصد أصوهلا وحتديد معانيها

 ٢القرن (ويتسم بالكمال، اجته عدد من الفقهاء وعلماء اإلهليات، مثل اإلمام الشافعي 

ن مث إىل إنكار وجود أية كلمات معارة إىل االعتقاد بأن لغة القرآن عربية نقية، وم) اهلجري

مل يكفوا ) هجري٣قرن (ولكن عددا من كبار علماء اللغة مثل أيب عبيد . من لغات أخرى

وهناك عدد من الباحثني قد حترروا .يف القرآن) أعجمية(عن القول بوجود كلمات دخيلة 

) هـ١٠ق (سيوطي متاما من االعتبارات الدينية يف حبث هذا املوضوع مثل جالل الدين ال

االتقان يف (الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة يف القرآن، إذ خيصص يف كتابه 

دائرة املعارف (وتضيف . علوم القرآن للسيوطي فصال للكلمات اليت ليست بلغة العرب

، يقدم تصنيفا لعدد كبري من األلفاظ باعتبارها )للمتوكلي(اإلسالمية أنه يف دراسة مستقلة 

كلمات مستعارة من اللغة األثيوبية، والفارسية، واليونانية، واهلندية، والسريانية، والعربية، 

دائرة املعارف اإلسالمية أمثلة ذكرها (وتورد . والنبطية، والقبطية، والرتكية، والزجنية، والرببرية
                                                           

 برن��امج لبرن��امج ح��وار الح��ق عل��ى الھ��واء مباش��رة، م��ن قن��اة الحی��اة ،الحلق��ة ال��سادسة)١(

حلق��ة و ] اللغوی��ة، والكلم��ات األعجمی��ة، والتاریخی��ة، والعلمی��ة[أخط��اء الق��رآن .الف��ضائیة

برنامج حوار الح�ق عل�ى ) الكلمات األعجمیة بالقرآن(م٢٠٠٩ إبریل ١٧الجمعة )١١٣(

  الھواء مباشرة، من قناة الحیاة الفضائیة



        

 ٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

 عربية على الكلمات اليت تعترب غري: "السيوطي عن العناصر الدخيلة يف ألفاظ القرآن إذ قال

  .استربق وفردوس :اإلطالق ومن احملال ردها إىل جذور عربية مثل

كلمة أعجمية خبالف أمساء األعالم ) ٢٧٥(دائرة املعارف اإلسالمية أن هناك حنو (وتذكر 

  .األجنبية

   : مثال ذلك،كلمه أجنبيه] ٢٧٥[وذكرت دائرة املعارف اإلسالميه بأن بالقرآن حنو 

  الكتاب=السجل فارسيه،اللوح=الرقيم روميه،بلاجل= الطور سريانيه 

  

  الرد على شبهة القس:المبحث الثانى

 كان واضحا أنه يقصد ما تعارفت عليه العرب يف ،)بلسان عريب مبني:(ُعندما قال القرآن

 أي الواضح :كلما�ا و مجلها وأساليبها و قد نزل القرآن فيهم واصفا نفسه بالعريب املبني

  . فيه أعجميه ملا سكتوا خاصة أ�م يتصيدون السقطه له ليبينوا عوره وعيبه ولو ان،الفصيح

ولو جعلناه قرأنا أعجميا لقالوا لوال (بل إن قريشا قالت لو أنه أعجمي، فرد عليهم القرآن 

   )١ ( .)فصلت آياته أأعجمي و عريب

رتمجون هلم التوراة  حيث رأوا أن اليهود و النصارى ي،فهذا رد القرآن على عللهم بعدم اتباعه

 فقالوا إن القرآن جاء هكذا مث ترجم فرد عليهم بأ�م ،واإلجنيل قبل اإلسالم إىل العربيه

 وعلتهم ضعيفه مردوده ألنه لو جاء أعجميا لقالوا كيف يأيت كتاب ،يتعللون حىت ال يتبعوه

  أعجمي لعريب ؟

 يقرأ ومل جيلس ملن يعلمه  وحىت لو نزل عليه على سبيل اإلعجاز بلسان أعجمي ألنه أمي مل

 وليس للرسول علم ،فلو جئنا بلون آخر من معجزة األميه فأنزلنا على الرسول قرآنا أعجميا

 وكيف خياطبنا ، لوال بينت آياته بلغة نفهمها:بتلك اللغه من قبل لقلبوا معاذيرهم و قالوا

اإلمتناعيه وهذه  فالكالم جار على طريقة الفرض كما هو مقتضى حرف لو ،بكالم أعجمي

إبانه على أن هؤالء القوم ال تدي معهم احلجه وال ينقطعون عن املعاذير ألن جداهلم ال 

  ) ٢( . وما هو إال تعنت لرتويج هواهم،يريدون به تطلب احلق

                                                           

 .]٤٤/فصلت[)١(

   .   ٣١٢ /  ٢٤                التحریر والتنویر   [ )٢ (



        

 ٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

 فما ، وإال اخذوها عليه،أن القرآن مل يأت بكلمه أو مجله ال يعرفها العرب:خنلص مما سبق

 ومارسوها ،مساء ما هو إال مما عرفه العرب مبخالطتهم ألصحاب اللغهجاء يف  القرآن من األ

 وصارت مما تشاركت فيه اللغات و ،وصارت إمسا على شئ متداول عندهم وعند غريهم

  .صار مما يعرفونه

إبراهيم و إسحاق (كما أن األمساء والصفات تنقل كما هي ال تبدل وال ترتجم مثل 

ل عريب حىت وإن غفل عنه أو جتاهله أهل الشبهات أما ما دون ذلك فله أص)ويعقوب

 غري ،ً صيفا إىل الشام وشتاء إىل اليمن،فالعرب كما هو معلوم كانت هلم رحلتان يف العام

األسفار الفرديه و كانوا حيملون أمتعه هلا أمسائها يف لغا�ا، وحيملون ألفاظا تدور بينهم 

 كما أن ،ليها و ليس فيها جهاله وال غرابهوتتطور حىت تصري فيهم لغه متداوله ومتعارف ع

  .هناك من األلفاظ ما هو مشرتك بني اللغات و ال يعين ذلك عجمة اللغه

أللفظه اليت ال يفهم منها :  فأعجمي تعين، ولنحددها،)أعجمي(مث إنه مل حيدد معىن 

 لغتها  أو هو اللفظ الذي جهلته العرب وال وجود له يف،شأ على وجه اليقني أو االحتمال

 فما من كلمه جاءت يف القرآن إال ، و�ذا املعىن ال وجود للعجم يف القرآن،وال قواميسها

وعرفها العرب واستعملوها و حنتوها على تصريفهم حىت كلمة إستربق وسندس و غريها مما 

 و إال كانوا عارضوه بأن هذا ليس من ،عرفه العرب قبل القرآن و ألفوه واعتادوه يف كالمهم

ربية أو مما ألفوه يف كالمهم ولو أن القس أفىن عكف عمره على الوصول لنص اعرتض فيه الع

 حىت لو حاول تلفيق ذلك ما ،العرب على كلمه من القرآن على أ�ا أعجميه ما وجد

  .استطاع

 ومنه ما وعريب باألصل ومنه األمساء و ،خنلص مما سبق أن كل ما جاء يف القرآن عريب فصيح

 وما من كلمه إلال وعرفها العرب قبل ،باإلستعمال أو مما تشاركت فيه اللغاتالصفات عريب 

  .اإلسالم

   : ومثال ذلك،حىت ما جاء يوهم عدم معرفة بعض الصحابة لبعض كلمات القرآن ففيه نظر

وماجاء عن ابن عياض يف  )١ ()وفاكهة و أبا(ما جاء عن أيب بكر وعمر يف قول اهللا تعاىل 

 ،ت الروايه فذلك كان يف حداثة سنه و فيه كان  الزال جيمع العلمإن صح) ٢( )فاطر(

                                                           

 ].٣٠/١٣٣التحریر والتنویر [ )١(

 ]٨/٤٦٥ تفسیر الماتریدي ،٦/٥٣٢تفسیر ابن كثیر[ )٢(



        

 ٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

ويعين أنه كان مرتددا بني أكثر من معىن حىت استقر عنده املعىن األنسب للكلمه يف األيه ال 

 و كلها معاين لكلمة ) الشاق، البارئ،املبتدئ( ألن للكلمه معاين عده مثل ،الكلمه يف ذا�ا

ملعرفه اليت حصلها بن عباس من االعرابني هي األنسب للكلمه يف  فيجوز أن يكون ا،)فاطر(

   )١( .األيه

كما أن ظهور كتب بإسم غريب القرآن فهذا ال يزيد عن كونه معاين لكلمات القرآن اليت 

 فبالبعد ولد جفوة مع بعض ،غابت معانيها عن زمن الرساله و الفصاحه والعربيه اخلالصه

كوها اىل غريها، من هنا جاء دور العلماء يف بيان هذه الكلمات فنسيها الناس أو تر

  .الكلمات

وإال فانظر إىل ابن عباس ملا كرب صار علما من أعالم القرآنو استجيبت دعوة النيب له 

 مسائل مسائل عن ، والزركشي يف الربهان،وقد أورد له اإلمام السيوطى يف كتابه اإلتقان

 أورد هلا ابن عباس ،تربوا عن املائه مسأله) بن األزرقمسائل ا(كلمات القرآن املعروفه باسم 

  .املعىن و الشاهد من لغة العرب

و ما من كلمه من املعرب إال وقد عرفت عن العرب و اشتهرت ما ذكره القس وما مل يذكر 

   :ولنورد بيان ذلك

  وهو إسم فيؤخذ كما، ويقال له طور سيناء، اسم جبل يقع بني بالد الشام ومصر:الطور

 كماأنه انفرد يف اللغة العربيه بانه ما ينبت الشجر وماال ينبت ال .هو من أي لغة ألي لغه

  ) ٢(.يقال له طور

و  . فإن مل ينبت فليس بطور، كل جبل ينبت بالشجر: الطور:و جاء يف الروض األنف

   )٤(.والنسب إليه طورى و طوراين) طوري(وهو بالسريانيه ،)٣(. فناء الدار كالطوره:الطور

                                                           

محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��ود، أب��و من��صور ): ل��سنةت��أویالت أھ��ل ا(تف��سیر الماتری��دي  )١(

 الماتریدي 

  .]٨/٤٦٥ م٢٠٠٥ - ١ بیروت، لبنان،ط-دار الكتب العلمیة : مجدي باسلوم. د: المحقق      

 .]٢/٥٧٠المعجم الوسیط [ )٢(

 ].١٢/٤٤٠تاج العروس للزبیدي [)٣(

 .]١٢/٤٤٠تاج العروس[)٤(



        

 ٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

   : وعرفت شعرا للحطيئه،إىل طور) طورى(أي أن الكلمه عرفت يف العربيه وتطورت فيها من 

  ) ١ (حصاء مل ترتك دون العصا شذبا *** جاءت به بالد الطور حتدوه 

   : قال برذو الرمه،و استعملت للدالله على بالد الشام يف شعر العرب

 �� ��ن �� �� ��   ��ار ا����در����ون ���� �� *** أ��ر�� ��ر

   )٢( .أي أ�م من بالد الطور أي الشام

ما بالدار :  والعرب تقول، اجلبل: الطور يف كالم العرب،و قد قرباألزهري تصاريفها فقال

 أي جاء من بلد : ومحام طوري، أي غريب: رجل طوري:وقال ابو عمرو.طوري وال دوري

   )٣. (بعيد

                                                           

 .]٥٢٠/تاج العروس[)١(

 ]١٤/٨مد احمد الزھريتھذیب اللغھ لـمح)[٢(

  ].١٤/١٠تھذیب اللغھ )[٣(



        

 ٦٨ 
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  ول باألعجميه  الجذور اإلستشراقيه للق:المبحث الثالث 

 مسامهه :قراءه سريانيه آراميه للقرآن(أهم الكتب يف هذا املوضوع يف العصر احلديث كتاب 

: دراسات قرآنيه(و كتاب جون وانسربو . لــ كريستوف لو كسنربغ) يف حتليل لغة القرآن

  )مصادر الكتب املقدسه وطرق تفسريها

 ردا جممال على )القرآن ضد منتقديهدفاع عن (عبد الرمحن بدوي يف كتاب / و لقد عرض د

   : حيث يقول،كل تلك املزاعم يستحق التأمل

 وال ،لكي نفرتض صحة هذا الزعم فال بد أن حممدا كان يعرف العربيه والسريانيه و اليونانيه

بد من أنه كان كان لديه مكتبه عظيمه اشتملت على كل اآلدب التلمودي واألناجيل 

لوات و قرارات ا�امع الكنسيه و كذلك بعض أعمال اآلباء املسيحيه و خمتلف كتب الص

 ويعقب على هذا الفرض بأنه ،اليونانيني  و كتب خمتلف الكنائس وامللل و النحل املسيحيه

 مث إن ، ألن حياة حممد كان متعروفه قبل اإلسالم و أنه مل يكن يعرف غري العربيه،هراء

ي إىل ساللة لغويه واحده هي ساللة اللغات الساميه اللغات العربيه والعربيه والسريانيه تنتم

 ومن مث فالقول بأن احد ،وال بد من أجل هذا أن يكون بينها الكثري من التشابه و التماثل

 ،هذه اللغات قد استعارت ألفاظا بعينها من أخوا�ا هو ضرب من التعسف ال دليل عليه

ت الساميه إن حتدد من اقتبس هذه كما انه من املستحيل علميا بسبب غموض تاريخ اللغا

  . العربيه ام العربيه:األلفاظ املشرتكه من اآلخ

 وجاءت يف القرآن مبعان متعدده ال معىن ، من االلفاظ املشرتكه املعىن يف لغة العرب:اللوح= 

 و ،أي السفينه) و محلناه على ذات ألواح ودسر( قال اهللا تعاىل .واحد كما يقول القس

  .)يف لوح حمفوظ( قال تعاىل ،صحفاللوح يعين ال

تلفح الشخص فتدعه أشد ) لواحة للبشر (، ولواحه يعين افاحه، من لوح يعين لفح:اللوح

  ) ١(  .سوادا من الليل و يقال شواهة ألبدا�م

 ،وكل األلفاظ الىت جاء �ا وجاء �ا من قبله ووردت ىف املوسوعة الربيطانية من هذا القبيل

 ألن ،يه العرب قبل اإلسالم أو مما تشاركت فيه اللغات أو مما استعربأعىن مما تعارف عل

  . وتشرتك ىف قواعد،اللغات السامية تلتقى ىف الفاظ
                                                           

ب�صائر ].[٢/١٤١٧ بیروت ط، لـعبدالعال سالم مكرم١٨٨القرآني...المشترك اللفظي في [)١(

  ].٤/٤٦٨ذوي التمییز لـ الفیروز أبادي
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  )١( الحروف المقطعة :الفصل السابع
  :وأدلته والرد)القسيس زكريا بطرس(شبهة :المبحث األول

 بداية بعض السور سأتكلم عن لغز احلروف املقطعة يف:" بدأ حديثه ىف املوضوع فقال

  القرآنية 

 ، يوسف، هود،سورة يونس: (الر: سورة بالقرآن منها٢٩فواتح وهذه احلروف املقطعة هى = 

: ،املر) السجدة، لقمان، الروم، العنكبوت، آل عمران،سورة البقرة: (، امل) احلجر،إبراهيم

،حم ) األحقاف، اجلاثية،غافر، فصلت، الزخرف، الدخان:(،حم)األعراف: (، املص)الرعد(

 ).الشورى(عسق 

 إمنا ،أورد هلا املفسرون أكثر من عشرين معىن، وهذا يعىن أ�م ما فهموها حق الفهم= 

جيتهدون للوصول للمعىن احلقيقى،ولو كان هلذه احلروف معىن ماوصلت اىل كل هذه 

  .احملاوالت

هذه اآلراء الـ ،)قيل(ًقول منها جاء مسبوقا بكلمة) ١٨(كما ان السيوطى أوردها مفصلة و

. فال يوجد رأي واحد يقيين، بل كلها احتماالت، غري مؤكدة" قيل: " كلها تبدأ بكلمة١٨

فمن ذا الذي يقيم إميانه ومستقبله األبدي على مثل هذه االحتماالت غري اليقينية، وغري 

 املفهومة؟، أما املعاين كلها فال حتتاج إىل تعليق فيكفي مساعها لتدرك مدى التخبط

  ."والتمويه

  :فيقول،أراء المفسرين ويعلق عليها) القسيس زكريا بطرس(ثم يورد 

  )٢: (ولو حبثنا تفسريا�م لوجدناها كاألتى"= 

   :الرأى األول،رأى القدامى

                                                           

 إبری�����ل ٢٤الجمع�����ة ) ١١٤(ناق�����شھا الق�����سیس زكری�����ا بط�����رس ف�����ى الحلق�����ة رق�����م ) ١(

م،من برنامج حوار الحق على الھواء مباش�رة، ٢٠٠٩ مایو ١الجمعة ) ١١٥(م،و٢٠٠٩

 من قناة الحیاة الفضائیة

ًیجم����ع أراء المف����سرین ف����ى ھ����ذه الح����روف المقطع����ة،مقتطعا ال����نص ) الق����سیس(راح )٢(

ًاقتطاعا،وكل ھمھ بیان أنھ�ا غی�ر ذات معنى،وأنھ�ا التفی�د ش�یئا،مما ی�نقض ب�ذلك وص�ف  ً

لشبھة والرد علیھا سأورد عق�ب ك�ل رأى القران بالمبین،وحتى الیطول األمد بین ایراد ا

  ًیورده وعقب تعلیقھ ردا یوضح الحق المراد
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امل، و الر، : يرى بعض العلماء القدامى أن هذه الفواتح، مثل:)القسيس زكريا بطرس(يقول 

  .تشري إىل إعجاز القرآن". واملص

  :والتعليق عليه

 لو اعتربنا هذه احلروف إعجازا، لكان علم اجلرب قمة اإلعجاز، فكله حروف ومعادالت 

أ ب جـ مثلث : (، وأيضا علم اهلندسة)ك ل هـ× ع م ن = د س ص × أ ب جـ . (جربية

 مع العلم أن هذه احلروف ،)إخل. .متساوي الساقني ينطبق متام االنطباق على املثلث ك ل م

  ."ياضة هلا مفهوم حمدد، أما احلروف املقطعة يف القرآن فال يعرف معناها إال اهللا وحدهيف الر

  

  في الرأي األول) القسيس زكريا بطرس(الرد على 

مل يقل أحد أ�ا اعجاز ىف علم اجلرب، أو ىف املعادالت الرياضية، هى اعجاز ألن العرب مل 

انت هلم معرفة باملقطع من احلروف الذى تعرفه من قبل على هذه اهليئة من املقاصد، وإن ك

ِفـقلت هلا قفي، فـقالت قاف:  مثل،دلت عليه داللة ىف سياق الكالم َ َ َْ َ َ ُِِ
َ َُ ْ أي،ْ ُوقـفت: َ ْ َ َ وقال ،.َ َ َ

ٌْزهيـر َ ُ:  

َباخلري خيـرات وإن شرا فا � َ ْ َِ
ٍ

َ ْ َ
َِْْ َوال أريد الشر إال أن تا.. .ِ ْ َ َُِّ َّ َّ ُ ِ ََ  

َأراد �وإن شرا فشر: ََ َ ْ   )١.(إال أن تشاء:  وأراد.َِ

ِويف احلديث ِ
َْ ِ

ٍمن أعان على قـتل مسلم بشطر كلمة«: َ
َ
ِ َِ ِ ْ َ ِ ٍ ْ ُ َِ َْ َََ َ َ ٌقال شقيق» ْ

ِ
َ َ ْهو أن يـقول يف اقـتل اق : َ ْ َُْ ِْ َ ُ َ َ ُ

َكما قال صلى الله عليه وسلم
َّ َّ ََّ َ َ

ِ
ََْ ُ َ َ َ َكفى بالسيف شا«: َ ِ ْ َّ ِ َ ًأي شافيا، ويف نسخة شاهدا» َ َ َ

ِ ٍِ
َ ْ ُ ِ

َ ً ْ َ  

  

  :واإلعجاز فيها هو

هي إشارة إىل حروف :كما قال قطرب واملربد والفراء وغريهم واختاره مجع عظيم من احملققني

اهلجاء،أعلم اهللا �ا العرب حني حتداهم بالقرآن أنه مؤتلف من احلروف اليت بين كالمهم 

  عليها ليكون عجزهم عنه أبلغ يف احلجة عليهم، إذ مل خيرج عن كالمهم، 

استنكروا هذا اللفظ فلما ) أمل، املص(رب كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما نزل قال قط

 أقبل عليهم بالقرآن املؤتلف ليثبته يف أمساعهم وآذا�م، - صلى اهللا عليه وسلم -أنصتوا له 

  . هذا هو وجه اإلعجاز الجرب والمعادالت،)١(.ويقيم احلجة عليهم

                                                           

 ١/١٥٥القرطبى )١(



        

 ٧١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثايناملجلد 

�� ������ ز��   �� ����� ا���ان ا������ �� ���سا���ور ا������ا��� وا������
 

   :الرأي الثاني

املقطعة"ذه احلروف إن ه:"يقول القس
ُ

اليت بدئت �ا بعض سور القرآن إمنا هي أدوات " 

صوتية مثرية النتباه السامعني، يقصد �ا تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة هلا عن السماع 

تستغرق " ألف الم ميم. "ىف مطلع سورة البقرة، وهى تنطق هكذا" امل"ًفمثال . من أول وهلة

وإثارة االنتباه مبثل هذه املداخل مسة من . .تقرع السمع �يؤه،عندما .. .مسافة من الزمن

  ...مسات البيان العايل،

هو أنه على هذا االعتبار، تكون املقدمات املوسيقية لألغاين تعترب من الوحي ]: وتعليقي[

يا حضرات الشيوخ ال ! والبيان العايل أيضا أل�ا تعترب أدوات صوتية مثرية النتباه السامعني

  .خفوا بعقول الناستست

  انىفي الرأى الث) القسيس زكريا بطرس(الرد على 

لو قرأ نقد ابن كثري هلذا الرأي الذي ال يعرف قائله ألراحنا وأراح نفسه من ترديد 

ُوقال آخرون بل ابـتدئ �ا لتـفتح الستماعها أمساع :" كالم ضعيف،خذ قول ابن كثري بنصه َْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َْ َ ُ ُْ ِ ِِ َ َِ َ َُ َ َ

ْالمش ُ ُركني إذ تـواصوا باإلعراض عن القرآن حىت إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه حكاه ْ َ َ َُ ُ ْْ ِ ِ
ُ ََّ َ َُ َْ ُْ َ

ِ َْ َْ
ُِ ََ َُّ ََ َْ ِ ِِ

ُْ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ ِ

َابن جرير أيضا وهو ضعيف ألنه لو كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور ال يكون يف  َِ
َ ُّ ِ َِ ِ َ َ

ِ َِ َ َ َ َ ً ْ َْ ٍ ِ َ ُ
ِك، ولو كان كذلك أيضا ال نبغى االبتداء �ا يف أوائل الكالم بعضها بل غالبها وليس كذل َ َ ْ ِِ ِ ِ

ََ
ِ َ

ِ
ُ َ ْ

َمعهم سواء كان افتتاح سورة أو غري ذلك مث إن هذه السورة واليت تليها أعين البـقرة وآل  َ ََ َ َََ َ ْْ ِ ِْ َ ََ ََ ُ َ
ِ ِ َِ َّ ِ

َ َ َُّ ِ
َ َّ ِ َُّ َ َْ ٍ ُ َ َ

ِْ َ ٌ َ ْ
ِعمران مدنيتان ليستا خطابا ل

ً َُ ِ ِ َِ ََ َْ
ِ َّ ْ َ َ ِلمشركني فانـتـقض ما ذكروه �ذه الوجوهْ ِ

ُ َُْ
ِ
َ
ِ
ُ ُ َ َْ َ َ َْ َ َ

ِِ ُ ْ")٢(  

  :الرأي الثالث

يقولون لو أ�ا كلمات بال معىن ملا سكت عنها املعارضون يف :)القسيس زكريا بطرس(يقول 

  .زمن النيب

                                                                                                                                           

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن : ُفتح البیان في مقاصد القرآن،المؤلف)١(

ّلط��ف هللا الح��سیني البخ��اري القن��وجي بطبع��ھ وق��دم ل��ھ وراجع��ھ ِ َعب��د هللا ب��ن إب��راھیم :َِّ

َالمكتب��ة الع��صریَّة للطباع��ة والن��شر، ص��یدا : َن��صاري،الناشراأل َ َ َْ : َ بیروت،ع��ام الن��شر–ّ

 ١/٦٦ م،١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢

 ١/٧١ابن كثیر )٢(
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 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري(يكفي أن أرد مبا جاء يف كتاب 

إن كان تفسري أحد هلذه احلروف راجعا إىل لغة العرب وعلومها فهو : "للشوكاين إذ يقول

كذب حبت، فإن العرب مل يتكلموا بشيء من ذلك، وإذا مسعه السامع منهم كان معدودا 

َوال ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد اجلاهلية ]: وأضاف الشوكاين قائال. [.عنده من الرطانة َ َ
ُلتحدي هلم بالقرآن أن فـهمه بلغ إىل بعض هذا فضال عن كلهالذين وقع ا َ ْ َ َّ)."١(  

  :فى الرأى الثالث)القسيس زكريا بطرس(الرد على 

ًهذا رد الشوكاىن على من جيزم أن رأيه هو مراد اهللا تعاىل ىف احلروف املقطعة مستدال 
طانة عند مساعه على ذلك من كالم العرب، ألن العرب مل تعرف هذا األسلوب ورمبا ظنته ر

وقبل فهم مراده، أل�ا مل  تعرفه قبل القران الكرمي،فمراد الشوكاىن هو بيان أن كل األراء 

  .اجتهادية

  :قال الشوكاىن،لتقرأ نص الشوكاىن من البداية وبدون برت

ِفاعلم أن من تكلم يف بـيان معاين هذه احلروف جازما بأن ذل"  َِ َّ ََّ َِ
ً َ ُ َ َ َِ ِ ِ

ُ َْ َ ِ َِ
ِ

َ َّْ َ َ ْ َْ ََّك هو ما أراده الله عز َ ُ َّ ُ َ ََ َ َ ُ َ
ِوجل، فـقد غلط أقـبح الغلط، وركب يف فـهمه ودعواه أعظم الشطط، َِ َ َ ََّ َ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ

ِ ِِ
ْ َ َِ

َ َ َ ْ َ َْ
َِ ْ َ َّ َ  

ْفإنه إن كان تـفسريه هلا مبا فسرها به راجعا إىل لغة العرب وعلومها فـهو كذب حب َُ ٌ
ِ َِ ْ ََ ُ َ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََ

ِ
َ َْ َ ُ ِ ِ ِ

َ
ِ َ ََّ َِ َ ُُ َ ْ ٌت، َُّ

َفإن العرب مل يـتكلموا بشيء من ذلك، وإذا مسعه السامع منـهم كان معدودا عنده من  َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َْ ُْ ْ ًَّ ْ َ ُ ََ ََ ْ ُ َ َ َُ َ َ َِ َِ َ َ
ِ

ْ
ٍ
ْ

ِ َّ َ َ َ ْ َّ

َِالرطانة،  َ َّ  

ُِوال يـنايف ذلك أنـهم قد يـقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة اليت ير ُ َ َُِّ ِ ِ
َ َ َ
ِ َِ ْ ٍ ٍ

ُ ُ َُْ َ َْ ََ َ َِ َ َْ ْ ْ ُ َّ َ ِ َ َيدون َ ُ
َالنُّطق �ا، فإنـهم مل يـفعلوا ذلك إال بـعد أن تـقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه، حبيث ال  ُ َْ َْ َ

ِ
ُ ْْ َْ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ

ِ ِ
َ

ِ َ َُ ُّ ُ َّ ََ َ ْ َِّ َِ َ َ ُ َْ َ ْ َّ َ ِ ْ

ُُيـلتبس على سامعه كمثل ما تـقدم ذكره ْ
ِ

َ َّ َ َْ َ َ َِ ِ َ ِِ ِ ََ ُ
َومن هذا القبيل ما يـقع منـهم من ال. َِْ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َتـرخيم، وأين ْ ََْ ِ ِ

ْ َّ

َهذه الفواتح الواقعة يف أوائل السور من هذا؟  َ َْ
ِ ِ ِِ

َ َ َُّ ِ ََ
ِ ُ ََ

ِ ِْ ُْ
ِ)"٢(  

هنا حيكم الشوكاىن على من جيزم أن رأيه ىف فهم هذه احلروف هو مراد اهللا تعاىل بأنه 

غلط أقبح الغلط، وذلك ألنه لو أعتمد ىف تفسريه على لغة العرب فلن جيد عندهم شىء ىف 

 ألن العرب مل تعرف هذه األساليب قبل القران، ورمبا لو مسعوها ظنوها رطانة لعدم ،لكذ

 ودليل القس ينقلب لنا ال علينا؛ ومن أين يعلم العرب ،علمهم مبرادها،والشوكاىن على حق

                                                           

 ١/٣٦فتح القدیر للشوكانى ) ١(

 ١/٣٦فتح القدیر للشوكانى ) ٢(
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مث ان الشوكاىن يقول لظنوه ، ولو أ�م علموه ألتو مبثله،هذا االعجاز اال من القران الكرمي

 قبل علمهم مبعناه، ومعناه يأتى باإلجتهاد مع الدليل، ولقد استقر أكثر العلماء أى،رطانة

 فأتوا مبثله أو بعشر سور ،إن القران من جنس احلروف الىت تعلمون:على أنه أراد أن يقول هلم

  .مثله

ًمث إن الدين عمال اليتوقف على فهم هذه احلروف إمنا ميسك �ا من سعى للشبهات أو أراد 
 ألنه يبحثون عن ، لذا لو وجدنا مجع من أهل العلم اليقف عندها فال حرج عليهم،الفهم

  .منهج العمل ويذرون التدقيق اللفظي للقائمني به

  : الرأى الرابع

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (جاء يف كتاب :)القسيس زكريا بطرس( يقول 

 أن نتلتمس املعاين اليت تتخرج عليها، جيب: البن عطية األندلسي قال اجلمهور من العلماء

  واختلفوا يف ذلك على اثين عشر قوال 

احلروف املقطعة يف القرآن هي اسم اهللا األعظم : فقال علي بن أيب طالب وابن عباس

  َّإال أنا ال نعرف تأليفه منها ] وعلق على ذلك تعليقا ينسف الفكرة من أساسها قائال[

  ء اهللا أقسم �ا هي أمسا: وقال ابن عباس أيضا

  هي أمساء للسور : وقال زيد بن أسلم

  هي أمساء للقرآن كالفرقان والذكر: وقال قتادة

  هي فواتح للسور: وقال جماهد

  . .هي كما يقولون يف أول اإلنشاد لشهري القصائد: قال القاضي

هي إشارة إىل حروف املعجم كأنه يقول للعرب إمنا حتديتكم بنظم من : وقال قطرب

  . . احلروف اليت عرفتمهذه

  ِّأنا اهللا أعلم، أنا اهللا أرى، أنا اهللا أفصل: هي حروف تدل على: وقال ابن عباس

 وإما ،إما أن يكون اسم من أمساء اهللا: (هي حروف كل واحد منها: وعن ابن عباس

  )ـ أو نيب من أنبيائه، وإما اسم ملك من مالئكته،نعمة من نعمه

   النداء هي تنبيه كما يف: وقال قوم

روي أن املشركني ملا أعرضوا عن مساع القرآن مبكة نزلت ليستغربوها : وقال قوم

  .فيفتحوا هلا أمساعهم فيسمعوا القرآن بعدها

  )  القسيس زكريا بطرس(تعليق 
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فكل شيء عند الفقهاء خمتلف عليه، ) ١ (،"اختلفوا يف ذلك: "يكفي قوهلم:يقول

  . موتضيع أبدية اإلنسان بني اختالفا�

هي أمساء اهللا، ورأي : فرأي يقول: مث أنه يف هذه االختالفات تناقضات غري معقولة

هي أمساء السور، فما هذا : يقول هي إسم مالك، ورأي يقول هي إسم نيب، ورأي آخر

التناقض؟ هل ميكن أن يتساوى اهللا واملالك والنيب والقرآن معا؟ حيث أن هذه احلروف قد 

  َّتعين أيا منهم؟

  في الرأى الرابع) القسيس زكريا بطرس( على الرد

ًاإلختالف يعطى ثراء ىف فهم املوضوع من جهات متعددة، وهذا اليشتت املتدين وال =١
  .يوقعه ىف حرية، بل يفتح له الباب ليعلم األمر الواحد بصور متنوعة ال تضاد فيها

م الالهوت ىف جورج حبيب بباوي، استاذ عل. وأذكر القسيس زكريا بطرس مبا قاله د

موقع الدراسات القبطية  )اجلامعة الكنيسة آلباء تفاسريال تلمسيىن (:كتابه

  :قال،٢٠٠٩األرثوذكسية،

  كيف ندرس تفاسري اآلباء للكتاب املقدس؟

َّأردنا أن نقدم أشهر ما ذاع يف كتابات اآلباء، ال سيما الذين فسروا إجنيل يوحنا من آباء 
واهلدف . نوس، ذهيب الفم، كريلس عمود الدين، أوغسطينوسأورجيي: الكنيسة اجلامعة مثل

                                                           

ول��ذلك عن��دما احت��دم "بب��اوى/فم�اذا یق��ول الق��س ف��ى ال��صراع العق��دى عن�دھم ال��ذى حك��اه د) ١(

ُالجدل المریر والحاد حول قبول سكنى أقنوم الروحالقدس نفسھ، كان شغل جماعة األنب�ا 

 وبكل أسف وحزن كانأستاذنا الفاضل األنب�ا غریغوری�وس ھ�و أول م�ن -شنودة الشاغل 

 ك��ان ش��غل ھ��ؤالء ال��شاغل ھ��و إنك��ار -ذا التمیی��ز الخطی��ر ب��ین األقنوموالمواھ��ب بھب��دأ 

تفاء بالحدیث عن المواھب، بل تطور تعبی�ر ھ�ؤالء إل�ى سكنى وحلول الروح القدسواالك

لك��ي یغل��ق ھ��ذا التعبی��ر الطری��ق أم��ام العم��ل األب��دي "حلولمواھ��ب"اخت��راع تعبی��ر جدی��د 

ًللروح القدس ھنا في ھذاالزمان، وفي األبدیة أی�ضا، وھ�و أم�ر ینط�وي عل�ى ق�در ھائ�ل 

بط ال��ذي رأین��اه فیم��ا  ف��ي مزی��د م��ن التخ��- فیم��ا بع��د –ھ��ذا اإلنك��ار س��اھم .م��ن الخط��ورة

ض���یاع األس���رار كلھ���ا، = بع���د؛ألن ع���دم حل���ول ال���روح الق���دس وس���كناه ف���ي ال���نفس 

 - اإلفخارس��تیا فق���ط، ب��ل وحت��ى الكھن��وت نف���سھ؛ ألن هللا – المی��رون –لی��سالمعمودیة 

محاض�رات ف�ى ." ٌ ال یعود ھو الذي یخ�دم ف�ي الكنی�سة، ب�ل ب�شر م�ائتون وخط�اة-عندئٍذ

 ،٤،٥رج حبیب بباوي،جو:دكتور،تجسد الكلمة
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من هذه الدراسة هو أن نكتشف كيف يفهم اآلباء الكتاب املقدس، وكيف يتحول نص 

ويهمنا أن نلفت النظر إىل أن اآلباء مل يتوقفوا عند معىن واحد، . الكتاب عندهم إىل حياة

ته شهادة ألعماق احلياة اليت عاشوها بل وجدوا عدة معاين لكل كلمة إهلية، وهذا يف حد ذا

ًوال شك أن تقدمي هذه اللمحات املتعددة يعترب غىن روحي، خصوصا وأن كثرة . واختربوها
َّالتفاسري ال تؤدي إىل اضطراب القارئ الذي تدرب على التمييز واختيار ما يتفق مع احلياة 

الذين هلم بداية روحية عقائدية كما أن تعدد التفاسري ال يعيق منو املبتدئني . اليت حيياها

  .سليمة

  

ًوتفاسري اآلباء ليست واحدة، فكل أب يأخذ زاوية معينة ختصه حياول إبرازها بدقة، فكلمة  ً
اهللا عند اآلباء هي منوذج لعدة أشياء جمتمعة، وهذا النموذج ميكن أن خيدم عدة أغراض 

منوذج وليس جمرد كلمات أو عقائدية وطقسية وروحية، فإذا فهمنا النص املقدس على أنه 

جمرد وقائع، بل منوذج يشري إىل ما حيدث يف حياة الكنيسة، ألمكننا أن نرى بكل وضوح أن 

ِّتعدد التفاسري هو أمر سليم ومألوف، وهو ما جعل اآلباء الذين فسروا إجنيل يوحنا يقدمون  َّ
 إلعالن اخلالص الذي عدة تفاسري لكي ينتبه املؤمنون إىل عمق األحداث اإلجنيلية كواسطة

  )١ (."أكمله الرب يسوع مبوته وقيامته

 مث إنه ليس )٢(من قال إن أبدية اإلنسان تتوقف على اإلختالف ىف احلروف املقطعة، = ٢

وإمنا يوردها املفسرون لبيان أن هذا ،ًاختالفا بل اجتهادات بعضها يصح وبعضها اليصح

لمها عند اهللا تعاىل ووجب اإلميان �ا كما هى الرأى ورد عليهم وعلقوا عليه،ولو قلنا إن ع

والسكوت عنها ملا كان ىف ذلك حرج، وكثري من قضايا الغيب والعقيدة يدندن حوهلا علماء 

  .األديان ويقفون عند النص املقدس

                                                           

 الكنی�سة آلباء تفاسیرال تلمسینى ( :جورج حبیب بباوي، استاذ علم الالھوت فى كتابھ. د )١(

 ، المقدمة٢٠٠٩ موقع الدراسات القبطیة األرثوذكسیة، )الجامعة

 – وال زال الوض�ع كم�ا ھ�و -ل�م یك�ن ل�دینا كت�اب واح�د :"بباوى اس�تاذ الالھ�وت/ یقول د) ٢(

محاض�رات ف�ى " ألرثوذكسیة على أساس الھوتي آبائي وت�اریخي ص�حیحیضع العقیدة ا

 ٣دكتورجورج حبیب بباوي،،تجسد الكلمة
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أوائل مثل هذه السورة مما استأتر اهللا بعلمه وهو املنقول عن ): امل: (يقول اإلمام اإلجيى

  )١.(ة وغريهماخللفاء األربع

ًاالختالفات تناقضات غري معقوله،وأقول له ليس هذا تناقضا ألن يقول القس بأن هذه = ٣
النص حيتمل كل ذلك، ولو أنك تفهم اللعة العربية لفهمت امكان تعدد املعاىن لنفس 

ًاللفظ،وذلك مزية وليس عيبا وتناقضا ،فاأللة متعددة اإلستعمال أجود من سواها ممن تفرد ً

  .عمال واحدباست

  

والواحدى أورد كل ماوصله وانتهى اىل أن علمها عند اهللا وسكت عن اخلوض ىف = ٤

ومل يناقش هذه األراء ليبني ماصح وما ضعف،وقد وقف الزخمشرى وابن كثري وابن ،معانيها

أن هذه حروف :عاشور على األراء وحقق مايصح منها فجاءت متفقة على رأى واحدوهو

وكل النصوص الىت . القران من جنس احلروف وتعجزون عن اإلتيان مبثلههجاء أراد منها أن 

  .بعد ذلك هى بعينها املذكورة ىف النصوص الىت أوردها) القسيس زكريا بطرس(أتى �ا 

  

                                                           

محمد بن عبد الرحمن ب�ن محم�د ب�ن : تفسیر اإلیجي جامع البیان في تفسیر القرآن،المؤلف)١(

دار الكت��ب : ،دار الن��شر)ھ��ـ٩٠٥: المت��وفى(ِعب��د هللا الح��سني الح��سیني اإلیج��ي ال��شافعّي 

 ١/٢٥ م،٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  بیروت،الطبعة–علمیة ال
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  المستشرقون هم أصحاب هذا الكالم:المبحث الثاني

إلسالم لذا ألن املستشرقني هدفهم من دراسة علوم الشرق هو الطعن ىف األديان وخاصة ا

 وملاكان جدهم ىف صناعة اخلطأ ،جندهم غري أمناء على العلم والبحث، وهذا حال أكثرهم

ًوعدوه شبهة وخطأ ومل يكلفوا أنفسهم حماولة ،وليس الوصول حلقيقة لذا تلقفوا مامل يفهموا

  الوصول للحق

 إشارات بأن هذه احلروف إمنا هي: ومن هؤالء املستشرقني لوث ومنهم نولدكه الذي قال

ورموز كانت تومئ إىل أصحاب تلك النسخ من املصاحف اليت مجعها زيد بن ثابت رضي 

 رمز للزبري )ال(ًاهللا عنه فيما بعد واستعملها يف استخراج نسخته اليت كلف جبمعها، فمثال 

" وتبىن هذا الرأي .  رمز لعبد الرمحن)حم( و)بن شعبة( رمز للمغرية )ا ل م ر(بن العوام، و

  . )١("فيلد هريش

  

  الحروف المقطعة فى كتبهم المقدسة واختالف النصارى فى معانيها:المبحث الثالث

ىف املزمور املئة والتاسع عشر توجد حروف مقطعة ترتبيها خيتلف عن الرتتيب  )أ(

  .أى ترتيب أجبد هوز،..ي، وإمنا هو،أب،ج،د.......املعهود،ليس هو أ،ب،ت،ث

على قول أنه وحى _ا هي علة هذا الرتتيب، ومل اختاره الرب م)القسيس زكريا بطرس(ونسأل 

  ؟.وما املعىن الذي أخفاه ىف اختيار هذا الرتتيب عن سواه،_مقدس 

  مل استعمل احلروف منذ البدء؟ هل قصد التجزئة لطول املزمور؟ :بل األوىل أن أسأل

  .وهذا كالم مردود ؛ ألن هناك ما هو أطول منه دون تقسيم

   بالقصد؟ ستكون مشكلة بال حل أن قالوا ذلكًهل جاءت عبثا

  هل ال علم هلم مبدلوهلا؟يدور إذن كل الكالم الذي قاله القس عليه

َْكلمة ساله) ب(
ِ  

  : مرة يف الكتاب املقدس منها٧٤تكررت هذه الكلمة ) ساله(ًأيضا  كلمة 

ِكثريون يـقولون لنـفسي- ٢: ٣سفر املزامري = ِْ ََ
ِ َ َُ ُ َ َليس له خال«: ُ َ َُْ ِِص بإهلهََ ِِ َْساله. »ٌ

ِ.  

ِبصويت إىل الرب أصرخ، فـيجيبين من جبل قدسه- ٤: ٣سفر املزامري = ِ ِْ َُّ َِ َ ْ ُ َُ ِ ِ
ُ ُ ْ َ ِّ َ ِ ِْ َ

َْساله. ِ
ِ.  

                                                           

محم�د محم�د أب�و لیل�ة، . القرآن الكریم من المنظور االست�شراقي، دراس�ة نقدی�ة تحلیل�ة، د) ١(

 . وما بعدھا باختصار شدید٢٢٥: م، دار النشر للجامعات بمصر٢٠٠٢الطبعة األولى 
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َللرب اخلالص على شعبك بـركتك- ٨: ٣سفر املزامري = ُ ََََ
ِْ َ ََ ُ َ ََّْ ِّ َْساله. ِ

ِ.  

َيا بين البشر، حىت مىت - ٢: ٤سفر املزامري = َ َ َ ََّ ِ َ َْ َيكون جمدي عارا؟ حىت مىت حتبون الباطل ِ
ِ

َْ َ ُُُِّ َ َ َ ََّ ً َ
ِ
َْ ُ

َْوتـبتـغون الكذب؟ ساله
ِ

َ
ِ َ ْ َ ُ َََْ.  

ُِارتعدوا وال ختطئوا- ٤: ٤سفر املزامري = ُْ َ َ ُ ِ َْ
ُُتكلموا يف قـلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. ِ ُ ُ َْ َ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ َ َُ ِ ُ ِ َّ َ .

َْساله
ِ.  

َفـليطارد عدو نـ-٥: ٧سفر املزامري = ٌّ ُ َ ِْ َ َفسي وليدركها، وليدس إىل األرض حيايت، وليحط إىل َُْ َِ َِّ ُ َ َ َ ُْ ْ َْ َ َ
ِ َ ِ ْ ََ ْ ُ ِْ ْ ِ ْ

ِالتـراب جمدي
َْ ِ

َْساله. َُّ
ِ.  

ُّمعروف هو الرب-١٦: ٩سفر املزامري = َّ َ ُ ٌْ ُ َقضاء أمضى. َ ََْ ً ِالشرير يـعلق بعمل يديه. َ
ْ َ َ َِ َ َ

ِ ُ َْ ُ ِّ ُضرب . ِّ َْ
ِاألوتار َ َْساله. َْ

ِ.  

ومل يتفقوا على معىن واحد، ، وال عرف هلا علماء النصارى معىن،ة معىنوال نعرف هلذه الكلم

  .وإمنا حصاد كالمهم احتماالت وختبطات

َْساله(اختالف النصارى فى معنى  ِ(  

  :الراى األول

 تعبري موسيقي ورد إحدى وسبعني مرة يف :ساله( :ما نصه)١(يف قاموس الكتاب املقدس 

 ويظن البعض أن الكلمة تعين .ث مرات يف سفر حبقوق كما ورد ثال.تسعة وثالثني مزمورا

  .تقوية اللحن أو أن معناها وقفة موسيقية

  .وقد قال القس يعوقب الرها أ�ا تشبه كلمة آمني اليت يرددها املسيحيون بعد مساع الربكة

   )ولكن املعىن األساسي من هذه الكلمة غري معروف: ولكن القاموس أيضا يقول

  :اضع اخلالفوعلى ذلك حنصر مو

 يظن البعض أن الكلمة تعين تقوية اللحن وتوقيعه بشدة، ويف هذا املعىن يتوقف املرمنون -

  .لتسمع اآللة املوسيقية وحدها

  . ويظن آخرون أن معناها وقفة موسيقية، فتتوقف اآلالت املوسيقية ويصمت املرمنون-

املرمنون املسيحيون بعد مساع  ويقول يعقوب الذي من الرها أ�ا تشبه آمني اليت يرددها -

  ".أعط بركتك : " الربكة، فكأن ساله تعين

  ولكن املعىن األساسي املقصود من هذه الكلمة غري معروف 

                                                           

 ٤٧٩م، ١٩٥٨ة نشر دار الثقافة بالقاھرقاموس الكتاب المقدس )١(
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  :الرأي الثاني

  )معاين املصطلحات(ىف قاموس املصطلحات الكنسية 

 مزمور كما ورد ٣٩ً مرة متضمنا يف نصوص ٧١اصطالح موسيقي عربي غامض وورد :ساله

ا يف سفر حبقوق ومل تورده الرتمجة القبطية وقد أوردته الرتمجة العربية البريوتية كما هو ًأيض

ولكن هناك ، واملعين األساسي املقصود يف كلمة ساله غري معروف بالتحديد–بدون ترمجة 

  :عدة احتماالت

إىل رفع  يظن البعض أ�ا مشتقة من الفعل العربي ساله مبعين يرفع أو يعظم، أي أ�ا تشري -

  .الصوت عند النطق بالربكة بتقوية اللحن وتوقيعه بشدة فكان ساله تعين أعط بركتك

 البعض اآلخر يعتقد أ�ا يف األصل العربي سله مبعين انطراح أو سجود عندما ينفخ الكهنة -

  .ًباألبواق ينطرح املرمنون والشعب سجودا هللا

ًلح مرتبطا باملزامري اليت ترمن مبصاحبة  أما املرجح فهو أن اليهود استخدموا هذا املصط-
وقد ترجم يف الرتمجة اليونانية السبعينية مبعين اسرتاحة، . اآلالت املوسيقية يف العبادة اجلمهورية

ويقصد �ا وقفة موسيقية يتوقف أثناءها املرمنون عن الرتانيم لتسمع اآلالت املوسيقية 

ًيضا إلتاحة الفرصة للتأمل يف الكلمات ويظن آخرون أ�ا توقف حىت عن العزف أ. وحدها
  .اليت أنشدت

ًواعتربها آخرون ترسيخا (يف تفسريه فيقول " ساله"ويضيف جون جيل معىن آخر لكلمة 
  ).ً جيدا كان أم سيء،ّالعتقاد أي شيء

ًاملعىن هلذه الكلمة والغرض منها يبقى سؤاال جدليا(وتقول املوسوعة الكاثوليكية  ً(  

مث .. ).ًهذه الكلمة معناها غامض جدا(سون يف تفسريه للكتاب املقدس ويقول روبرت جامي

  .يسوق عدة احتماالت

 فكيف يربط اإلنسان أبديته بكل هذه اإلختالفات هذا يقول ،أى أن املعىن الصحيح مفقود

أعط بركة "أو " آمني"وهذا يقول كأن معناها .وهذا يقول وقفة موسيقية.أ�ا لتقوية اللحن

  . أن معناها ترسيخ العتقاد شيءوهذا يقول."

  .ويف النهاية حيكم قاموس الكتاب املقدس أن املعىن املقصود غري معروف
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األعجب من كل ذلك أن لدى نسخة للكتاب املقدس وعليها تفسري �موعه من علماء ***

  )١(. الالهوت األوربيني ليس فيه هذه الكلمة

َكلمة هللويا) ج( ُِّ َ  

،ومواضعها ىف )هللويا(ً كلمة مكررة كثريا بال معىن يظهر منها وهى ًىف الكتاب املقدس أيضا

  :الكتاب املقدس كثري منها

ُلتبد اخلطاة من األرض واألشرار ال يكونوا بـعد-٣٥: ١٠٤سفر املزامري = ْ َ َُ ُ َ ُُ َ ْ َ ََ َِ ْ
ِ َ ُْ ِ ِ

ِباركي يا نـفسي . َُ ِْ َ َ َِ

َّالرب َهللويا. َّ ُِّ َ.  

َْلكي حي-٤٥: ١٠٥سفر املزامري = ْ َ ُفظوا فـرائضه ويطيعوا شرائعهِ َُ ُ
ِ ِ
َ ََ ِ

ُ َ َ َ ُ َهللويا. َ ُِّ َ.  

َهللويا-١: ١٠٦سفر املزامري = ُِّ ُامحدوا الرب ألنه صالح، ألن إىل األبد رمحته. َ ََُ َْ َْ
ِ ِ
ََ َ ََ َِّ َّ ٌ َ َّ َّ ُ

ِ.  

ِمبارك الرب إله إسرائيل من األزل وإىل األبد-٤٨: ١٠٦سفر املزامري =
َ َُ ََ ُِّ ِ ِ

َ َ
َِ

ِ ِ
َ َ ْ ُ َّ ٌ َ ُّ ويـقول كل .َ ُ ُ ُ َ َ

ِالشعب ْ َآمني«: َّ
َهللويا. »ِ ُِّ َ.  

َهللويا-١: ١١١سفر املزامري = ُِّ ْأمحد الرب بكل قـليب يف جملس المستقيمني ومجاعتهم. َ
ِ َِ َ ََ َ َُ

ِ ِ ِ
َ ْ ْ ِ ْ َُ ِ ِْ َُ ِّ ِ َّ َّ ْ َ.  

َهللويا-١: ١١٢سفر املزامري = ُِّ ِطوىب للرجل المتقي الرب، المسرور ج. َ ِ ِِ
ُ ْ َ ُْ ِّْ َّ ََّّ ِ ُ َ ُدا بوصاياهُ َ َ َ

ِ �.  

َهللويا-١: ١١٣سفر املزامري = ُِّ ِّسبحوا يا عبيد الرب. َ َّ َ َِ َ َُ ِّسبحوا اسم الرب. ِّ َّ َ ْ ُ َِّ.  

ًَالمسكن العاقر يف بـيت، أم أوالد فـرحانة-٩: ١١٣سفر املزامري = َ ََْ
ٍَ َْ َُّ ٍ

ْ ِ
َ
ِ
َ ْ ِْ ِ

ْ َهللويا. ُ ُِّ َ).٢(  

  ُِّاختالف النصارى فى معنى هللويا

دائرة املعارف الكتابية (ون ىف خمارجها فجاء ىف قاموس الكتاب املقدس راحوا جيتهد

  )املسيحية

عبارة للتسبيح واحلمد للرب، كانت توضع " سبحو يهوه"كلمة الليلويا عبارة عربانية معناها 

ومن املزامري اليت وضعت العبارة يف مطلعها أو . يف مطلع املزامري واألغاين أو يف خامتها

رؤ (كما ورد التسبيح يف سفر الرؤيا ). ١٣٥ و١١٧ و١١٣ -١١١ و١٠٦مز (خامتتها 

باهلليل، أل�ا ) ١١٨ -١١٢(ونسبة إليها مسيت املزامري الستة، من ). ٦ و٤ و٣ و١: ١٩

وال تزال الكلمة اليوم ترمز إىل . وكانت ترمن يف األعياد واملواسم واألهلة. مزامري تسابيح

                                                           

 دكت���ور ب���روس ب���ارتون : لجن���ة التحری���ر والن���شر،التف���سیر التطبیق���ى للكت���اب المق���دس) ١(

 ١١٦٨،م١٩٩٧،ولیم وھبة وأخرون،شركة ماستر میدیا:وأخرون،ترجمة

 نكتفى ببعض النماذج) ٢(
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وترمن يف املواسم يف أحلان موسيقية .  معظم لغات األرضواشتقت منها األفعال يف. التسبيح

  .مشهورة

  ." هاليلويا- هللوا يا - هاليلويا - هلليلويا -هليلويا : طرق أخرى للكتابة* 

  .انتهى بنصه من القاموس، ولنتنبه ألخر سطر الذى يعىن أنه اليوجد نص معني للكلمة

  مزامير مجهولة المؤلف) د(

 وكيف يتعبد مبا جهل ، بل جمهول املؤلف-ليس جمهول املعىن–قدس كما أن من الكتاب امل

  .....مؤلفه؟ أال حيتمل أن يكون كذابا وضاعا

 مزمورا ال يذكر كاتبها،وينسب العهد ٥١هناك ":ىف التفسري التطبيقى للكتاب املقدس

  )١(." اجلديد مزمورين من املزامري جمهولة الكاتب اىل داود

  

  لحروف المقطعة فى القران الكريمتفسير ا:المبحث الرابع

  التعدد فى فهم النص)أ(

 بل عند دراس ،تعدد األراء ىف فهم النص هذا متعارف عليه عند أصحاب األديان كلها

 ومل أعرف من نقد هذا املسلك سوى هذا القسيس،وها ينبئ عند عدم علمه ،الفكر عامة

ٍفة التأويل،وعلى كل فلنرده اىل بفلسفة التأويل أو عدم صدقه ىف نقد النص مع علمه بفلس

الكنيسة واختالفها ىف فهم نص بولس املانع لتعدد الزوجات، واملانع لزواج الكهان تارة 

  .واملوجبة هلا تارة أخرى

  العرب والحروف المقطعة) ب(

املنكرين للرسالة -كما أن القسيس بطرس فاته أن يأتى بدليل له قيمته وهو موقف العرب 

 من تلك احلروف املقطعة، فهم أحرص على هدم الدين وبيان فساده، -ن والرسول والقرا

 ومل يذكر لنا ،ومل ينقل لنا أحد من املؤرخني ذلك،ولو مل يفهموا هذه املقاطع ملا سكتوا عليها

  . وهم أهل اللغة والبيان،ًالقسيس شيئا عن موقف العرب الذين نزل فيهم القران

حلروف أيسر هلم ىف هدم أركان هذا الدين الدخيل  ولكان لو أخذوا عليه مأخذ هذه ا

ٍ وأحفظ لدمائهم الىت بذلوها هلدمه، ولكان حينئذ اإلتيان مبثل القران من أيسر ،عليهم

َ وذلك بأن يأتى املتحدى ببعض الكلمات املركبة بال معىن ويزعم أ�ا ،مسالك التحدى

                                                           

 ١١٣٠التفسیر التطبیقى للكتاب المقدس )١(
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وعليه فقد فهم هلا العرب معىن ،خفية املعىن كاحلروف املقطعة، واحلاصل ان ذلك مل حيدث

  )١. (ٍبل معان متعددة تصب ىف �ر واحد

  .وعلى ذلك فلهذه املقاطع معىن وحيسن السكوت عليه

  تعدد اآلراء مع الحكم)ج(

اقتطع اآلراء الواردة ىف كتب التفاسري وفر �ا ليثبت رأيه، ) القس زكريا بطرس(من الواضح أن 

  والتأين ىف احلكم؛،لبحثوفاته أن من احلكمة التدقيق ىف ا

لقد أورد املفسرون مجيع األراء الواردة ىف تفسري احلروف املقطعة، وايرادهم على طريقتني 

  ) ٢(يعلمهما من له علم بطرائق التصنيف عند القدامى؛

 ،دون احلكم عليه) رجال اإلسناد الذين نقلوا الراى(أن يورد الرأى بسنده:أحدامها

  .الرجال سيعرف احلكم على املنتًمكتفيا بأن من له علم ب

  أن يورد النص بسنده وحيكم عليه:الثانية

كما أن هناك من املفسرين من منهجه اجلمع فقط دون التعرض للتصحيح أو التصويب أو 

 خاصة ابن ، ومنهم من يناقش ويصوب ويرجح، وكثري هم الذين على احلالة الثانية،الرتجيح

  .ين اكثرهم على هذا النمط واملعاصر،كثري والقرطىب وغريمها

أن يستوىف البحث، فقد توقف ابن كثري عند الرويات ) القسيس زكريا بطرس(وكان على 

   نظرها ونقدها وصوب منها ماصح بالدليل؛،الواردة

  :موقف ابن كثري من القائل بأن احلروف املقطعة فيها حساب اجلمل واملدد الزمنية:مثال ذلك

َوأما م:"يقول ابن كثري ُن زعم أنـها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات َََّ َ َْ ْ َْ َ ََ َ
َِ ِ ِ

ُ َْ َْ ُ ََُّ ََّ َ
ِ َ ْ ِ ْ ََ ٌََّ َ َ َ

َاحلوادث والفنت والمالحم، فـقد ادعى ما ليس له، وطار يف غري مطاره، وقد ورد يف ذلك 
ِ ِ َِ َِ ِ َِ َْ ََ َ َ َ َ َْ َ َِِ َِ ََ َ ََُ ََ ْ َ َّ َ ِ َِ ْ ِْ َ

ِ
َ ْ

َحديث ضعيف، وهو م ََ ُ َ ٌ ِ
َ ٌ ِِع ذلك أدل على بطالن هذا المسلك من التمسك به على صحتهِ ِ َِّ ِ َِ َ ََ َِ ِ ُِّ َ َ ََّ ْ ْ َ ََ ْ ُ َُّ ََ َ

َِ.  

                                                           

فھ�ذا م�ن ،اب�راھیم خلیفة/ س�تاذ ال�دكتور رحمة هللا علی�ھ  ش�یخنا العالم�ة الحج�ة ال�شیخ األ) ١(

عب��د /  الباح��ث.وھ��ى م��سجلة عن��دى. للدراس��ات العلی��ا) ٢٠٠٨(قول��ھ ف��ى محاض��راتھ 

 الرحمن فھمى ریاض

 ألن أغل��ب الح��ال ف��ى ،ول��و ق��رأ ف��ى  كت��ب المعاص��رین لوج��د مای��سد علی��ھ ب��اب ال��شبھة)٢(

ع اإلش�ارة ال�ى تن�وع تصانیف المعاصرین ھو ایراد الرأى الذى استقر علیھ الجمھ�ور م�

 األراء،بخالف القدامى فقد قیدوا لنا كل ماوصل الیھم من باب المانة العلمیة
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ٍوهو ما رواه حممد بن إسحاق بن يسار، صاحب المغازي، حدثين الكليب، عن أيب صالح،  ِ َ ََِ َّْ ََ ُّ ِْ َ ْ ِْ َِ َ َ َِ ٍَ ُُ ُ َ َُ
ِ

َ ْ ْ َْ ِ َّ َُ ُ َ َ ُ
َعن ابن عباس، عن جابر بن ع َ َ َِ ِ ِْ ِِْ َ ْ ٍ َبد الله بن رئاب، قالَّ َ ٍ َِ ِ ْ

َِّ ِ
ٍمر أبو ياسر بن أخطب، يف رجال : ْ

َ َ ُ َِ ِ
َ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َّ

ِمن يـهود، برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يـتـلو فاحتة سورة البـقرة ِ
َ َ ََ َ َْ ْْ َ ُ َ َ ُ ََ

ِ َ ُ ََ ُ َ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِ
ْ َ ُ َ ُ

ِ ِ َذلك * امل {: َ
َِ

ِالكتاب ال ريب فيه  ِِ
َ َْ َ ُ َ َهدى للمتقني[ْ

ِ َُِّ ْ ً ِ،فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رجال من اليـهود، ]ُ
ُ َ َْ َ َ

ِ ٍ
َ ُِ ِ

َ َ ْ َ َ َْ َّ ُ َ َ َ
َفـقال َ َ :  

َتـعلمون  ُ َْ َِّوالله-َ ِلقد مسعت حممدا يـتـلو فيما أنـزل الله عليه-َ ِ
َْ َُ ُ َّ َ َْ ََّ َ

ِ ْ ُ ََ ً َ ُ ْ َ ْ َذلك الكتاب ال ريب * امل {: َ َْ َ ُ َ َِ ْ َِ
ِفيه ِ {  

َفـقال َ َأنت مسعته؟ قال: َ َ ُ َْ َ
َِ َنـع: َْ   . ْمَ

َقال ُفمشى حيي بن أخطب يف أولئك النـَّفر من اليـهود إىل رسول الله صلى الله عليه : َ َّْ َّ َّ َِ ُ
ِ ِ ِِ

ُ َُ َ َِ ِ
َ َْ َ ُ ََ َ ََ ُ َِ

َ ْ ُّ َ
ُفـقالوا: وسلم َ َيا حممد، أمل يذكر أنك تـتـلو فيما أنـزل الله عليك: َ ََْ َُ ُ َّ َ َ ْْ َ ََّ َ ََ

ِ ْ َُ َّ ْ ْ ُ ََ ُ َذلك الكتاب ال * امل {: َ ُ َ َِ ْ َِ
َ؟ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم} ]َبَْري[

َّ َّ َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ ََ َ ُفـقالوا". ََبـلى: "َ َ ْجاءك �ذا جربيل من : َ

ِ
ُ

ِْ
ِ ََ

ِ َ َ َ
َعند الله؟ فـقال َ َ ِ َِّ ِ ْنـعم: "ْ َ َ ."  

ُقالوا َّلقد بـعث الله قـبـلك أنبياء ما نـعلمه  بـني لنيب منـهم ما مد: َ َُ َ َ َ َْ ُ َْ ِ ٍّ ََِ َ
ِ َّ ُ ُُ َ َْ َ ََ َِْ َ َْ َّ ْ ِِة ملكه وما أجل أمته َ ِ َُِّ َُ َ َ َُ ْ َ

َغيـرك َ َُْفـقام حيي بن أخطب، وأقـبل على من كان معه، فـقال هلم. َْ َ َ ََ َ َُ َْ ََ َ َُ ْ َ ََ ََ َ َْ ََ َُ ْ ُّ:  

ِ األلف واحدة، والالم ثالثون، والميم أربـعون، فـهذه إحدى وسبـعون سنة، أفـتدخلون يف  ََّ َ َ َ َ َُ ُ ْْ َ َ ًَ ََ َ َُ َ ُ ْ َُ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ
ُ

ِ ْ ُ ََ ٌ ِ
ُ َ ْ

ُين نيب، إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبـعون سنة؟ مث أقـبل على رسول الله صلى الله ِد َّْ َّ ََّ ُ
ِ ِِ ِ ِِ

ُ َ َ َ ُ َُ ََ َ ََُْ ُ َ ََُّّ ً ََ َ ْ َ ََ ِ َِّ ْ ُ ََّ ٍّ ِ ِ

َعليه وسلم، فـقال َ َ َ
َّ َ َ

ِ
ََْ:  

َيا حممد، هل مع هذا غيـره؟ فـقال َ َُ ُُ َْ َ َ ََ َ َْ ُ َّ ْنـعم: "َ َ َ، قال"َ َما ذاك؟ قال: َ َ َ َ َ، قال"صامل: "َ ُهذا أثـقل : َ َ َْ َ َ
َوأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون، والميم أربـعون، والصاد سبـعون، فـهذه إحدى وثالثون  َ َ َ َُ َ ُ ََ َّ ََ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ ْ ُْ َ َُ َُ َُ
ِ ْ َّ ٌ ِ َ ْ ُ َْ

ٍومائة سنة ََِ َُ َهل مع هذا يا حممد غيـره ؟ قال. َ َ ُُ َْ ُ َّ َُ َ َ ََ َ ْنـعم: "َْ َ َ قال،"َ َما ذاك؟ قا: َ َ َ   ".الر: "َلَ

َقال ِهذا أثـقل وأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون، والراء مائـتان: َ ََ ِ ِ
ُ َّ َ َ َ ََ ُ ََ َُ َّ ٌ َ ُ

َِ ْ ُ َْ َ َُ َ ْ َفـهذه إحدى وثالثون . َ َُ ََ َ َ ْ ِ ِ ِ
َ

ٍومائـتا سنة ََِ ََ َفـهل مع هذا يا حممد غيـره؟ قال. َ َ َُُ َْ ُ َّ َُ َ َ ََ َ ْ ْنـعم: "َ َ َ، قال"َ َماذا؟ قال: َ َ َ َقال". املر: "َ ِ فـهذه :َ ِ
َ َ

َأثـقل وأطول، األلف واحدة، والالم ثالثون، والميم أربـعون، والراء مائـتان، فـهذه إحدى  َْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َُ َ َِ ََِ ِ ِ

ُ َّ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ُ ََ َّ ٌ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ

َوسبـعون ومائـتان، مث قال َ ََُّ ِ ََ ِ
َ َُ ْ َلقد لبس عليـنا أمرك يا حممد، حىت ما ندري أقليال: َ ََِ َِ ْ َْ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ ْ أعطيت أم ِّ ََ ُِ ْ

ًكثريا
َمث قال. َِ َ ُقوموا عنه: َُّ َْ ُ ُ.  
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ِ مث قال أبو ياسر  ألخيه حيي بن أخطب، ولمن معه من األحبار َ ْ َْ ُ َْ َْ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ُ
ِ

َ َ ْ َ َِ ِّ ٍ َ َ َما يدريكم؟ لعله قد مجع : ُ ُ َ
ُِ ْ َْ ُ َََّ ْ ُ ِ

ُهذا لمحمد كله إحدى وسبـعون وإحدى وثالثو ََ ََ َ َ َُ َْ ْ ُِ َِ ُ ْ َ ُّ ُ ٍَّ ِ
َ َن ومائة وإحدى وثالثون ومائـتان وإحدى َ َْ ِْ ِ

َ َ َ َ َ
ِ ََ َِ َِ َُ ََ ٌ

َوسبـعون ومائـتان، فذلك سبـعمائة وأربع سنني
ِ ِ ٍ ِ

ُ َ َ َْ ُ ََُ َ ََ َِ ِ
ْ َْ َ

ِ َ َ َ.  

ُ فـقالوا َ ْلقد تشابه عليـنا أمره، فـيـزعمون أن هؤالء اآليات نـزلت فيهم: َ
ِ ِ

ْ َ ََ َُ َِ
َ َْ ِ َُ ُ ََ َّ َ ََ َُ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ َ ِهو الذي {: ْ َّ

َ ُ
َأنزل  ٌعليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشا�اتَ ٌ ٌَ َ

ِ
َ َ َ َ َُ َُ َ ُْ َُ َ

ِ ِ ِ ِْ ُّْ ََّ ُ َ ُْ ُ ْ َ{".)١(  

  :هكذا اورد القصة ابن كثري، مث حكم عليها فقال

ِفـهذا مداره على حممد بن السائب الكليب، وهو ممن ال حيتج مبا انـفرد ب" َ ََ ُْ ََِّ ُّ َْ َُ َ َْ َّ
ِ

َ ُ َ ِّ ِْ َ ْ ِ ِ َّ ِ ْ
ِ

َ َ ُُ َ َ َ َه، مث كان مقتضى َ َْ َُ َ َُّ ِ

َِّهذا المسلك إن كان صحيحا أن حيسب ما لكل حرف من احلروف األربـعة عشر اليت  َ َُ َ َْ َ ْ ََ ُ َ ََ ْ ِْ ٍ
َ َ
ِ ِ

ْ ِّ ُ ِ
َ َ ُ ْ َْ ً َ َ ِ ِ َ ْ ْ َ َ

ُذكرناها، وذلك يـبـلغ منه مجلة كثرية، وإن حسبت مع التكرر فأمت وأعظم  َ َ ُْ ْ ََ ََ َ ََُّ َ ِ ُّ َ َّ َ َ ُ َْ َ
ِ ِ ِْ ِ ً َ ََ ً َُ ُ ْ ُ ْ

َِ َ ْ ُوالله أعلمَ َْ َ ُ َّ َ)"٢(  

  

  ً:وأيضا

ِإمنا ذكرت لنـعرف �ا أوائل السور:تعرض ابن كثري لقول القائل
َ ُّ َ

ِ ِ
ََ َ

ِ َ ِ ْ َ
ِ

ْ َ ُ ٍحكاه ابن جرير، فقال . ََِّ ِ َ َُ ْ ُ َ

ْوهذا ضعيف؛ ألن الفصل حاصل بدو�ا فيما مل تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه بال:عنه ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ٌُ ََ َ َ َْ َ ْ ُ َْ َ َُ ِ

َ َ ْ َّ َ ٌ َ َِبسملة َ َ ْ َ
ًَتالوة وكتابة َِ ِ

َ ً َ َ).٣(  

ًوعلى ذلك فالعلماء مل يوردوا هذه األقاويل املتعددة مسلمني هلا مجيعا،إمنا أوردوها ليعلم 
الناس ماجاء فيها من أراء متنوعة وبعضها يعارض البعض وبعضها ال أصل له وبعضها 

راء على ا�ا أراء معتربة عند أهل يعضده الدليل وتقويه احلجه، ومن هنا فال ينظر اىل مجلة األ

 وهو ما قاله ،بل حيكم على مايصح احلكم عليه،الديانة، وحيكم بأنه خالف وتضارب

  .اجلمهور ودانت به األمة

  .تعلمه)القسيس زكريا بطرس(هذا ماكان ينبغى على 

  قاعدة جليلة فى الحروف المقطعة)د(

وف املقطعة فقط بل ىف كل ما ترك وليست ىف احلر،هى قاعدة جليلة ىف احلروف املقطعة

  : هذه القاعدة هى،الشرع للعقل اإلنساىن جيتهد فيه ويفكر له

                                                           

 ١/١٦٠تفسیر ابن كثیر،) ١(

 ١/١٦٠تفسیر ابن كثیر،) ٢(

 ١/١٦٠تفسیر ابن كثیر،)٣(
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ُومل جيمع العلماء فيها على شيء معني، وإمنا اختـلفوا، فمن ظهر له بـعض :"قال ابن كثري ُْ َ َُ ََ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََِّ ٍ َّ ٍ
ْ َ َ ْ

ِ
ُ ْ ِ ِ ُ ْ

ُاألقـوال بدليل فـعليه اتـباعه ُ َِّ
ِ
ََْ َ ٍ ِ

َ ِ ِ
َ َْ َ، وإال فالوقف حىت يـتبـنيْ َّ َََ ََّ ُ ْ َْ َ

َِّ
َ)".١(  

  المعني المختارة  للحروف المقطعة)هـ(

  التحدي بكالم من جنس احلروف املعلومة=

  :ويقول ابن عاشور

وزيادة على بيان العجز كشف كذهم وزعمهم بالقدرة على ، فهو بيان لعجزهم

 فأتوا بعشر :ه،فقالوا هو مفرتى، فقالفأتوا مبثل،اإلتيان مبثله، فهو من احلروف الىت تعرفون

 حىت بلغ به التحدى اىل سورة وما استطاعوا، مع أنه من حنس احلروف ،سور مثله مفرتيات

  .الىت يعرفون

 ألنه ، إثارة هلمة املستمع املعارض أن يعارض- عند البدء بتهجى احلروف–وفيه 

  .ها ومنها يتألف كالمهيظن إمكان ذلك عند مساع التهجى، فهو من احلروف الىت يعرف

وفيها السخرية منهم، فهم أساطني الكالم والبيان عجزوا عن اإلتيان ببعض 

 ويبدأ معهم من احلروف الىت يبدأ مبثلها مع ،مثله،فجاء هلم بالتهجى كأنه يعلمهم التهجى

وكأنه يقطع عن بعضهم املعذرة،فال يتعللوا بعدم علمهم .الصغري حديث البدء ىف التعلم

  روف فجاء ليعلمهمباحل

  .وهذا ماذهب اليه اجلمهور

  أراء المفسرين المعاصرين

 ودراستهم ومتحيصهم �موع ماورد ىف هذه ،ًنورد طرفا من أراء املفسرين املعاصرين

  .املسألة

  :قال الطاهر بن عاشور

ِقال يف "  َ ِالكشاف«َ َّ َ َِوهذا القول من القوة واخلالفة بالقبول مب:»ْ ِ
َُ ُ َْ ْ ِْ َّ ُ ْ َ َ ِنزلة، وقـلت وهو الذي َ َّ

َ ُ َُ َُْ ٍَِ ْ
ََّخنتاره وتظهر المناسبة لوقوعها يف فـواتح السور أن كل سورة مقصودة باإلعجاز ألن الله  َّ ََّ ِ ِ ِِ َِ َْ َِْ ِ ٍ

َ ُ ُْ َُ ُ ٍَ
َ َُّ َ َ َ ُُّ ِ َ ُِ َ َ

ِ ُ َُْ َْ ُ ْ َ َ

ُتـعاىل يـقول ُ َ َ َ ِفأتوا بسورة من مثله : َ ِ ِِْ ْ ٍ
َ ُ

ِ ََالبـقرة[َُْ َِْفـناسب افتت] ٢٣: َْ َ َ ِاح ما به اإلعجاز بالتمهيد ََ ِ ْ ََّ ِ ُِ ْ ِْ ِ
َ ُ

ِلمحاولته ويـؤيد هذا القول أن التـهجي ظاهر يف هذا المقصد فلذلك مل يسألوا عنه لظهور  ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َْ َُ َ ََ َْ ٌَ ُْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ ُْ َْ َِ

َ ِّ َّ َّ َ ْ َ ُ ِّ ِِ
َ

                                                           

 ١/١٦٠تفسیر ابن كثیر،)١(
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َأمره وأن التـهجي معروف عندهم للتـعليم فإذا ذك َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ ُ َّْ َّْ َ ِْ ٌ ُ َ َ ِّ َ َّ َ ََ

ِِ ِرت حروف اهلجاء على تلك الكيفية ْ َِِّ ِ
ْ َ ْْ َ ََ

ِ
َ ْ َ ُ ُ َ ْ

َالمعهودة يف التـعليم يف مقام غري صالح للتـعليم عرف السامعون ُ َ ُ
ِ َّ َ َََ

ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ ْ َّْ ٍَّ ِْ ََ ٍ

َ
ِ

َ ْ  

َأنـهم عوملوا معاملة المتـعلم ألن حاهلم كحاله يف العجز عن اإلتـيان بك ِ ِ
َ َْ ِْ ِ َ ُِ ْ َ َ َ ُْ ِْ ِِ ِ ِِ َ ْ َُْ َ َ َُّ َ ِّ َُ َ َ ُ ٍالم بليغ، ََّ ِ

َ
ٍ َ

َّويـعضد هذا الوجه تـعقيب هاته احلروف يف غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته إال  ِِ َ ِ
ُْ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ََ َ

ِ َ ِ
ُُ ُ

ِِ
َ ْ َُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ

َمرمي[ِيف كهيعص  ْ ُوامل أحسب النَّاس ] ١: َ َ
ِ
َ ُوامل غلبت الروم ] ٢، ١: العنكبوت[َ ُّ ِ

َ
ُالروم[ُِ ُّ :١ ،

ُووجه] ٢ ْ ُ ختصيص بـعض تلك احلروف بالتـهجي دون بـعض، وتكرير بـعضها ألمر ال نـعلمه ََ ُْ ََْ ْ ْ َْ َْ ٍ ِ َِ َِّ ِ
َ َ
ِ ِ

َ َ ُ َْ َ ٍ ِ َِ ُ ِّ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َ

ِولعله لمراعاة فصاحة الكالم، ويـؤيده أن معظم مواقع هذه احلروف يف أوائل السور المكية  ِ َِِّّ َ َ َ ُ َْ ِْ
َ َُّ ِ ََّ َِ ِ ِ ِ

ُ َ َُ َ ُ ُ َْ ِِ ِ ِ
َ َْ ُ َُ َِّ َِ َ َ َ ُ َََّ

َعد ِا البـقرة على قـول من جعلوها كلها مدنية وآل عمران، ولعل ذلك ألنـهما نـزلتا بقرب َ
ُْ َ ً َِ َ ََ ََ َ َ َُ َ َ َََّ ِ ِ َِِ َّ َ ََ َْ ْ ََ َّ َ َ َ ََّ ُ ََ ُ َِ

ْ َ ْ

َعهد اهلجرة من مكة وأن قصد التحدي يف القرآن النَّازل مبكة قصد أوىل، ويـؤيده أ َ َُ ُ ََِّ َُ ََ ََ ْ َ ٌْ ْ َْ ََ ُ ََّ ََِّ ِِِ ْ ْ ِ ِّ َّ َّ ِ ِ
َ ْ

ِ ِْ ًيضا ْ ْ
ُاحلروف اليت أمساؤها خمتومة بألف ممدودة مثل الياء واهلاء والراء والطاء واحلاء قرئت فـواتح 

ِ ِ
َ َ ُ َْْ َِ َِّ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُْ ْ َْ َ َ ََّ ََ ََْ َ ْ ٍُ
َ ُ ْ ٌ ٍْ َِ َِ ُ ُ َ َِّ ُ

ِالسور مقصودة على الطريقة اليت يـتـهجى �ا للصبـيان يف الكتاب طلبا ل ِ
ً َََ َِ َ َِ ِْ ِ ِ

ِّْ ََّ َ
ِ

ُ ََِّ َِ َِّ َ ً َْ ُ َ ِلخفةُّ َِّ ْ") ١(  

  :-بعد أن أورد األراء من تفسري ابن جرير الطربى-وقال الشيخ حممد رشيد رضا

ِ وقد رجح هو ما ذهب إليه كثري من العلماء من أن حكمة ذكر هذه احلروف بـيان إعجاز  َ َ ْْ ِ ُِ ََ ُ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ
ِ
َ َ ُِ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َُ ْ ٌ َ َْ َ َ َ َ ََّ ْ

ََُّالقرآن باإلشارة إىل أنه  َ ِ ِ
َ َ ِْ ِ ِ

ُْ ِّمركب من هذه احلروف المفردة اليت يـتألف منـها مجيع الكالم العريب، ْ َِ َ َُ َْ ْ ِْ َ َ ُ َ ُ ُ
َِ ْ ِ ِ

ُ ََّ َََّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ
َ ْ ٌ َّ

َ
ْوقد أطنب يف تـقرير ذلك من مفسري علماء البالغة الزخمشري وتاله البـيضاوي واختاره من  َ َ ْ

ِ ِ ِ
ُ َُ َ َ َْ َ َ َ َُّ ُِّ َ ْ ْ َْ َّ ََ ِّ َِ ِ ِ َِْ ََ َِ َُ َ ُ

ِ ْ ِ
َ َْ َ ْ

ِعلماء ا
َ ُّلمنـقول والمعقول ابن تـيمية وتبعه تلميذه احلافظ المزي َُ ِّ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ

َْ ُ ُ ِْ ُ َْ َِ ََ ُ َ َ ََ ُ َُ ْ
ِ ِ

ْ ْ
)٢(  

  :قال الشيخ سيد قطب

إ�ا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه األحرف، وهي يف متناول "

 ميلكون أن  هو ذلك الكتاب املعجز، الذي ال- مع هذا-ولكنه. املخاطبني به من العرب

الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا مبثله، أو . يصوغوا من تلك احلروف مثله

والشأن يف هذا اإلعجاز ! ًبعشر سور مثله، أو بسورة من مثله فال ميلكون هلذا التحدي جوابا

ة أن هذه الرتب.. وهو مثل صنع اهللا يف كل شيء وصنع الناس. هو الشأن يف خلق اهللا مجيعا

فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما . األرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات

                                                           

 ٢١٣ -١/٢١٢،التحریر والتنویر) ١(

الھیئ�ة الم�صریة العام�ة للكت�اب :محم�د رش�ید رض�ا): رتف�سیر المن�ا(تفسیر القرآن الحك�یم )٢(

 ٨/٢٦٩ م ١٩٩٠
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ًكائنا يف دقته ما . أو آنية أو أسطوانة، أو هيكل أو جهاز. يصوغونه منها لبنة أو آجرة
تنطوي على . حياة نابضة خافقة. ولكن اهللا املبدع جيعل من تلك الذرات حياة.. يكون

ذلك السر الذي ال يستطيعه بشر، وال يعرف سره .. سر احلياة.. ذلك السر اإلهلي املعجز

حروف وكلمات يصوغ منها البشر كالما وأوزانا، وجيعل منها اهللا .. وهكذا القرآن.. بشر

ًقرآنا وفرقانا، والفرق بني صنع البشر وصنع اهللا من هذه احلروف والكلمات، هو الفرق ما  ً
  )١!(و الفرق ما بني صورة احلياة وحقيقة احلياةه.. بني اجلسد اخلامد والروح النابض

  :وقال ابن عثيمين

ِألف، والم، وميم؛ تقرأ ال على : ثالثة أحرف: حروف هجائية} امل{: قوله تعاىل"

َْأمل: "حسب الكتابة ْألف الم ميم: "؛ ولكن على حسب اسم احلرف"َ ْ ْ
هؤالء على أرجح ".. ِ

يخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره تلميذه احلافظ وهو الذي اختاره ابن القيم، وش. األقوال

هو اإلشارة إىل بيان إعجاز القرآن العظيم، وأن هذا . الذهيب، ومجع كثري من أهل العلم

ِالقرآن مل يأت بكلمات، أو حبروف خارجة عن نطاق البشر؛ وإمنا هو من احلروف اليت ال 

  ..تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم

بني يف اإلعجاز؛ ألنه لو كان يف القرآن حروف أخرى ال يتكلم الناس �ا مل فهذا أ

ومع هذا فقد . ًيكن اإلعجاز يف ذلك واقعا؛ لكنه بنفس احلروف اليت يتكلم �ا الناس

: ؛ فاحلكمة منها ظهور إعجاز القرآن الكرمي يف أبلغ ما يكون من العبارة؛ قالوا.أعجزهم

ة افتتحت �ذه احلروف إال وللقرآن فيها ذكر؛ إال بعض ويدل على ذلك أنه ما من سور

  :.ُالسور القليلة مل يذكر فيها القرآن؛ لكن ذكر ما كان من خصائص القرآن

ليس بعدها ذكر للقرآن؛ ولكن جاء يف ] ١: مرمي[} كهيعص{: ًفمثال قوله تعاىل

ت ربك ذكر رمح{.: ِوهي ذكر قصص من كان قبلنا. السورة خاصية من خصائص القرآن

  )٢: مرمي(} .. .عبده زكريا

؛ فهذا ] ٢، ١: الروم[} غلبت الروم* امل {: كذلك يف سورة الروم قال تعاىل يف أوهلا

وهو . ًاملوضع أيضا ليس فيه ذكر للقرآن؛ ولكن يف السورة ذكر شيء من خصائص القرآن

                                                           

دار : ،الناش�ر)ھ�ـ١٣٨٥: المت�وفى(س�ید قط�ب إب�راھیم ح�سین ال�شاربي : في ظالل الق�رآن)١(

 )٣/١٢٥٤()٣٦٤ ،١/٣٨( ھـ١٤١٢ -السابعة عشر :  القاھرةالطبعة- بیروت-الشروق 
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يف * سيغلبون يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم * غلبت الروم {.: اإلخبار عن املستقبل

  )١()"٤. ٢: الروم[} بضع سنني

   

  الشيخ الشعراوى

 نقول إن السؤال يف ..وإذا سألت ما هو معىن هذه احلروف؟:" قال الشيخ الشعراوى

 واحلروف .. ألن احلرف ال يسأل عن معناه يف اللغة إال إن كان حرف معىن..أصله خطأ

َحرف مبـىن وحرف معىن: نوعان   . له إال للداللة على الصوت فقطحرف املبىن ال معىن. َْ

ْمن( و ..تدل على الظرفية) يف (.. وعلى..ومن. أما حروف املعاين فهي مثل يف. 
ِ (

 هذه كلها ..تدل على االستعالء) على( و ..تدل على االنتهاء) إىل(تدل على االبتداء و 

  .حروف معىن

 عن قاعدة الوصل وإذا كانت احلروف يف أوائل السور يف القرآن الكرمي قد خرجت

ََّ أوال لنعرف قول رسول اهللا صلى ..أل�ا مبنية على السكون البد أن يكون لذلك حكمة
َّالله عليه وسلمَ  ََّ َ

ِ
ََْ ُمن قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول «: ُ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ ٌَ

ٌأمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف
ِ

ٌَ ٌ ْ ٌ«  

لك ذكرت يف القرآن كحروف استقاللية لنعرف وحنن نتعبد بتالوة القرآن الكرمي ولذ

يكون لنا بالباء حسنة . فإذا قرأنا بسم اهللا الرمحن الرحيم. أننا نأخذ حسنة على كل حرف

. وبالسني حسنة وبامليم حسنة فيكون لنا ثالثة حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكرمي

وحنن ال نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على » أمل«حينما نقرأ و. واحلسنة بعشر أمثاهلا

 وقد يضع اهللا سبحانه وتعاىل من أسراره يف هذه ..كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم مل نفهمه

  )٢"(..ويريدنا بقراء�ا أن حنصل على هذا األجر.احلروف اليت ال نفهمها ثوابا وأجرا ال نعرفه

  

 احلروف املقطعة أسلوب من أساليب الداللة الواضحة ىف  أن:ونفهم من مجلة قوهلم

  . وأصحاب أسواق الكالم،أذهان العرب القدامى أهل اللسان والبيان

                                                           

دار اب��ن الج��وزي، المملك��ة : العثیم��ینمحم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د ،تف��سیر الفاتح��ة والبقرة)١(

 )٢٣-٢٢( ھـ،ص١٤٢٣األولى، : العربیة السعودیة،الطبعة

 )١٠٦-١/١٠٥(مطابع أخبار الیوم:محمد متولي الشعراوي:  الخواطر–تفسیر الشعراوي )٢(
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 ولو كان فيها ،نفهم منهم أن احلروف املقطعة دالالت تفهم وأشارات اعجاز تعلم

 كل  وهم كثري ومن–صلى اهللا عليه وسلم –جهالة وعجمة ملا فات على معارضى النىب 

  . وهم الني جدوا كل اجلد ىف حتصيل مثلبة له ولدينه، أن يعلنوا له ذلك–األديان 
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ا  
  

 لقد ، أسأله سبحانه أن جيند لدينه من يدفع عنه مثل هذه الرتهات واألغاليط.احلمد هللا

جرأة اجتهد هذا القسيس كغريه من أعداء احلق ىف التعرض للدين بكل سبل التعرض وبكل 

 لكن األخطر من كل ، ولقد أثار غضب الناس ىف غالب األمر،ال تليق بباحث ورجل دين

 .ذلك أن بعض البعض قد تلبس عليه األمر

 وخيفى منها ما خيفى ،فالقس يأتى بنصوصه وأدلته من كتب هى موضع قبول عند املسلمني

  . والعامة يضطربون،ويدلس ما يدلس ويبدوا كأنه أتى بدليل

 بل استعمال وسائله الىت يصل �ا اىل الشباب والعامة – ال كتابة أحباث ىف الرد –ب لذا جي

  .من املتدينني

ًعلى صفحات اإلنرتنت وخاصة الفيس مواقع كثرية جدا تنشر صوتياته ومرئياته بكل سبل 
 فال يناسب كل ذلك أن نرد عليه ىف كتاب ً، وعلى القنوات الفضائية املتخصصة أيضا،النشر

  .حبثأو 

  

  واهللا غالب على أمره

وصلى اللهم على سيدنا حممد وسلم تسليما كثريا
ً ً

  

  عبد الرمحن فهمى رياض: الفقري اىل عفو ربه

   العقيدة والفلسفة: قسم. القاهرة.كلية أصول الدين.جامعة األزهر
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  املراجع
  القران الكریم

  السنة المطھرة

========  

   مدونة فى المقدمةزكریا بطرس كما ھى/ برامج القسیس 

المسیح رجاء كل األمم،  :وكما ھى منشورة على صفحتھ الرسمیة باسم

  وعلى الفیس بوك صفحات باسمھ واسم المحبین لھ

=====  

  

على على شاھین .د.اإلعالم بنقض ما جاء في كتاب مقالھ في اإلسالم

  ،مؤسسة الكنوز العلمیھ ٢/٢٠١٠طـ

  

 أبو بكر بن العربي المعافري القاضي محمد بن عبد هللا: أحكام القرآن

  )ھـ٥٤٣: المتوفى(االشبیلي المالكي 

: الناشر:محمد عبد القادر عطا: َّراجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

   لبنان- دار الكتب العلمیة، بیروت 

   م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

  

ھر محمد مجد الدین أبو طا: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز

المجلس األعلى : محمد علي النجار: بن یعقوب الفیروزآبادى المحقق

   لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاھرة - للشئون اإلسالمیة 

  

 دكتور بروس : لجنة التحریر والنشر،التفسیر التطبیقى للكتاب المقدس

  م  ١٩٩٧،ولیم وھبة وأخرون،شركة ماستر میدیا:بارتون وأخرون،ترجمة

محم��د ب��ن عب��د : ر اإلیج��ي ج��امع البی��ان ف��ي تف��سیر القرآن،المؤل��فتف��سی

ّالرحمن بن محمد بن عبد هللا الحسني الحسیني اإلیج�ي ال�شافعي  : المت�وفى(ِ
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األول����ى، :  بیروت،الطبع����ة–ی����ة دار الكت����ب العلم: ،دار الن����شر)ھ����ـ٩٠٥

   ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤

: وفىالمت(سید قطب إبراھیم حسین الشاربي : تفسیرفي ظالل القرآن

 -السابعة عشر : القاھرةالطبعة-  بیروت- دار الشروق : ،الناشر)ھـ١٣٨٥

  . ھـ١٤١٢

دار ابن : محمد بن صالح بن محمد العثیمین،تفسیر الفاتحة والبقرة

   ھـ ١٤٢٣األولى، : الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،الطبعة

: فىالمتو(محمد متولي الشعراوي :  الخواطر،المؤلف–تفسیر الشعراوي 

  مطابع أخبار الیوم: ،)ھـ١٤١٨

دار ابن : محمد بن صالح بن محمد العثیمین،تفسیر الفاتحة والبقرة

 ١الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،ط

 الھیئة :محمد رشید بن علي رضا): تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم 

عنى تحریر الم« م تفسیرالتحریر والتنویر ١٩٩٠: المصریة العامة للكتاب

محمد الطاھر بن : »السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

 –الدار التونسیة للنشر : محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي

   ھـ ١٩٨٤: تونس،سنة النشر

أبو الحسین یحیى : االنتصار في الرد على المعتزلة القدریة األشرارتفسیر 

س��عود ب��ن عب��د العزی��ز : المحق��ق:الیمن��يب��ن أب��ي الخی��ر ب��ن س��الم العمران��ي 

  م١٩٩٩/أضواء السلف، الریاض: الخلف،الناشر

أب�و حی�ان محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن : تفسیر البحر المحیط ف�ي التف�سیر

:  الناش�ر،ص�دقي محم�د جمی�ل: یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي المحقق

    ھـ١٤٢٠: الطبعة، بیروت–دار الفكر 

 -لعب�د هللا ب�ن عب��اس : ین��سب: م��ن تف�سیر اب�ن عب�استن�ویر المقب�اس تف�سیر

مجد الدین أبو طاھر محمد بن : جمعھ:)ھـ٦٨: المتوفى (-رضي هللا عنھما 

   لبنان–دار الكتب العلمیة : الناشر)ھـ٨١٧: المتوفى(یعقوب الفیروزآبادى 
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أبو العباس أحمد بن محمد بن : تفسیر البحر المدید في تفسیر القرآن المجید

الدكتور : أحمد عبد هللا القرشي رسالن،الناشر: المحقق، بن عجیبةالمھدي

   ھـ١٤١٩:  القاھرة،الطبعة–حسن عباس زكي 

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن : اللباب في علوم الكتابتفسیر 

الشیخ عادل : المحقق):ھـ٧٧٥: المتوفى(عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

 - دار الكتب العلمیة : الناشر:محمد معوضأحمد عبد الموجود والشیخ علي 

  م١٩٩٨-  ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة:لبنان/ بیروت 

ع��الء ال��دین عل��ي ب��ن محم��د ب��ن : تف��سیر لب��اب التأوی��ل ف��ي مع��اني التنزی��ل

  إبراھیم المعروف بالخازن 

: الطبعة: بیروت–دار الكتب العلمیة : تصحیح محمد علي شاھین: المحقق

 ١٤١٥ –األولى 

شھاب الدین : وح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيتفسیر ر

دار : علي عبد الباري عطیة: المحقق:محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي

  ،١ بیروت ط–الكتب العلمیة 

محمد بن محمد بن محمود، أبو ): تأویالت أھل السنة(تفسیر الماتریدي 

 بیروت، -دار الكتب العلمیة : مجدي باسلوم. د: المحقق:منصور الماتریدي

  ٢٠٠٥ – ١ط لبنان،

  

مجمع الملك فھد ،ــمحمد مھر على:المستشرقین حول القرآن الكریمشبھات 

  لطباعة المصحف الشریف 

 

 عبد هللا بن عبد الرحمن ،ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك

  العقیلي الھمداني المصري 

 القاھرة، دار مصر -دار التراث : حمید محمد محیي الدین عبد ال:المحقق

  ٢٠ سعید جودة السحار وشركاه،ط،للطباعة

  

  بقلم عزت اندراوس :صفحة موسوعة تاریخ أقباط مصر
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فھذا ،ابراھیم خلیفة/ لشیخنا العالمة الحجة الشیخ األستاذ الدكتور صوتیات 

 .وھ�ى م�سجلة عن�دى. للدراس�ات العلی�ا) ٢٠٠٨(من قول�ھ ف�ى محاض�راتھ 

  عبد الرحمن فھمى ریاض/ حثالبا

 

أب��و الطی��ب محم��د ص��دیق خ��ان ب��ن : ُف��تح البی��ان ف��ي مقاص��د القرآن،المؤل��ف

ّح��سن ب��ن عل��ي اب��ن لط��ف هللا الح��سیني البخ��اري القن��وجي بطبع��ھ وق��دم ل��ھ  ِ َِّ

َعبد هللا ب�ن إب�راھیم األن�صاري،الناشر:وراجعھ َالمكتب�ة الع�صریَّة للطباع�ة : َ َ
َوالنشر، صیدا  َ ْ    ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢: عام النشرَ بیروت،–ّ

  

: د صالح عبد الفتاح الخالدي،دار النشر: القرآن ونقض مطاعن الرھبان

    م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨:  دمشق،الطبعة األولى–دار القلم 

  

محم��د . الق��رآن الك��ریم م��ن المنظ��ور االست��شراقي، دراس��ة نقدی��ة تحلیل��ة، د

 ق�اموس جامعات بمصرم، دار النشر لل٢٠٠٢محمد أبو لیلة، الطبعة األولى 

  م، ١٩٥٨نشر دار الثقافة بالقاھرة الكتاب المقدس 

  

موق��ع الدراس��ات القبطی��ة :الجامع��ة الكنی��سة آلب��اء تفاس��یر) ال تلم��سینى (

  م،٢٠٠٩جورج حبیب بباوي، استاذ علم الالھوت . األرثوذكسیة، د

  

 ً-ھجری��ا١١٩٧المت��وفى س��نة -للعالم��ة أحم��د ال��سجاعى :مع��انى لف��ظ الع��ین

وھذه القصیدة م�ن خ�ط ال�شیخ . بالترتیب، ة رائعة فى معانى لفظ العینقصید

م��ن منت��دى االزھ��ریین )): مجموع��ة لغوی��ة((م��صطفى الب��درى ف��ى كراس��ة 

  على شبكة االنترنت 

  

   ١ ط،عبد الرحمن بدوى،دار الكتب العلمیة/د.المستشرقون
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  اس

  

 ١٥....  .... .... .... .... .... .... .... .... ....  ....املقدمة

 ١٨....   ...... .... .... .... .... ....  القسيس زكريا بطرس:الفصل األول

 ٢٩ بني أيتى التبديل]  القران الكريم يفيالتناقض اللغو[شبهة : الفصل الثاين

مـا "بـني ]القـران الكـريم   يفياللغـوالتناقض [ شبهة :الفصل الثالث

 ٣٦.................."ال مبدل لكلامت اهللا" و"ننسخ

 ٤٩..  .... ..... ....  شبهة األخطاء النحوية ىف القران الكريم :الفصل الرابع

 ٥٨.... .... .... ....... األخطاء التارخيية ىف القران الكريم: الفصل اخلامس

 ٦٣.... .... ..... ......  يف القرآن األعجمية شبهة األلفاظ :الفصل السادس

 ٦٩.... .... .... .... ........ .... .... .... املقطعة احلروف :الفصل السابع

 ٩٠.... .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....اخلامتة 

 ٩١.... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....املراجع

 ٩٥.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... الفهرس

 

  


