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كف إذف ال ٯبوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غّب ا٤بنشور ُب أٌم شكل أك صورة من د
 ُب ا٢باالت اآلتية: مكتوب موقع من الباحث إاٌل 

 تباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو.ٲبكن االق -ُ
كذلك ألغراض  ،اليز ا االستاادة من ىذا البحث ٗبختل  الررؽٗبٰبق ١بامعة ا٤بدينة العا٤بية  -ِ

 تعليمٌية، ال ألغراض ٘باريٌة أك تسوقٌية.
ٰبق ٤بكتبة جامعة ا٤بدينة العا٤بٌية ٗباليز ا استخراج نسخ من ىذا البحث غّب ا٤بنشور؛ إذا  -ّ

 تبات ا١بامعات، كمراكز البحوث األخرل.طلبتها مك
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 الشكر والتقدير

المتناف ١بامعة ا٤بدينة كمن ٍب أتقدـ ابلشكر كا ،اكأخّبن  أكالن  تعاذل أرفع أ٠بى آ ات ا٢بمد كالشكر 
كعلى جهودىا الكرٲبة  ،العا٤بية على إاتحة الارصة رل كلزمبلئي الربلب لنيل الدرجات العلمية ا٤برموقة

كدعم العلم كأىلو من العلماء العاملْب  ،ُب خدمة ىذا الدين كإعبلء رايتو خااقة ُب ميادين العلم
كتابو الكرمي كنبيو دمحم عليو أفضل الصبلة كأزكى كطلبتو الكراـ ُب كل ما ٱبدـ ىذا الدين العظيم ك 

  .التسليم

 تعاذل كأشكر أساتذٌب الكراـ ُب ىذه ا١بامعة الكرٲبة على جهودىم ا١ببارة ُب إعبلء كلمة هللا
ستاذم أخااقة ُب كل اجملاالت العلمية كاألدبية كُب كل أمور ا٢بياة العامة األخرل، كأخص منهم 

ذل كمنها إ ،هبا رسالٍب ُب ا٤باجستّبحٌب أكمل  اكرٲبن   اأخن  ك عونن ا ك كاف رل سندن الدكتور أٞبد إماـ فقد  
  .الدكتوراه إبذف هللا الكرمي العليم
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 ادللخص
 

 :رر ككتابوكلياـ فيد مريكيالرد على ا٤بستشرؽ األة حوؿ الدفاع عن القرآف الكرمي ك تدكر ىذه الرسال
نبينا دمحم صلى هللا م تراكؿ فيو على القرآف الكرمي ك الذ ،ف يعرؼ عن القرآفأ أمريكيماذا ٰبتاج كل 
ال إما ىو  الكرمي ف القرآفأىتماماتو تدكر على اكثر أك  ،كشكك ُب كثّب من آ اتو ،عليو كسلم

دين ال وكثر ما ركز عليو ىأك  ،نصرانيةكاليهودية كالاقتباسات من الكتب القدٲبة من الوثنية كاجملوسية 
كذلك دكدية صاحات ىذه  ،كقد اقتبست من كتابو بعض ا٤بواضيع .الكاتب ليوإا٤بسيحي ا٤بنتمي 

الرد على  اكقد حاكلت جاىدن  ،ذل ٦بلدات للرد على كل الاقرات من كتابوإحتجنا اكإال  ،الرسالة
قواؿ الصا٢بْب من األئمة أكالتاريخ ك جة البينة من الكتاب كالسنة كا٢بابلدليل  مريكيا٤بستشرؽ األ
 ا٤باسرين.
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ABSTRACT 

 

Suspicions orientalist William Federer on the Koran influenced religions and ignorance of 

Judaism and Christianity. Presentation and criticismThis thesis is all about the Defense of the 

Holy Quran and to respond to the American Orientalist Mr. William Federer and his Book 

What every American need to know about the Quran.Where he Sacrilege of the Holy Quran 

and the Prophet Muhammad ، peace be upon him questioned in many verses of the Holy 

Quran ، and more spin on the interests that the Koran is nothing but quotations from ancient 

pagan and Parsee and the Jewish and Christian books.And he focused on Christian religion 

which the author belongs to.And I have quoted from his book some of the topics because of 

the limited pages of this Thesis ، otherwise we would have folders to respond to his book. 

I have tried very hard to respond to the Orientalist American argument evidence from the 

Quran and Sunnah and the date history and the words of the righteous Imams commentators 
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 مقدمة
، ٫بىٍمىديهي كىنىٍستىًعينيوي، مىٍن يػىٍهًدًه هللاي فىبلى ميًضلَّ لىوي، كىمىٍن ييٍضًلٍل فىبلى    ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشهىدي أىٍف الى ًإفَّ ا٢بٍىٍمدى ّلِلًًَّ

 (ُ)".إًلىوى ًإالَّ هللاي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، كىأىفَّ ٧بيىمَّدنا عىٍبديهي كىرىسيوليوي، أىمَّا بػىٍعدي 

 ٢٠١ :عًراٌ آل َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ

 أما بعد:
 أمهية ادلوضوع:

ذلك التنزيل اإل٥بي اكم الذم ال  ،تعاذل كتاب هللافإف مادة ىذه الرسالة تدكر حوؿ الدفاع عن  
 رئ ّٰ ِّ ٱٹٱٹٱُّالذم كصاو منزلو عز كجل  ،أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلاو

 ١٢: ص َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

، كدستور أنزلو رب األرض كالسماء إنو األصل الذم يرجع إليو ،إف القرآف العظيم نور للبشرية ٝبعاء
ريكح من  فالقرآف، ج حياة ٤بن أراد الابلح كالسعادةكمنه ،منو عيوف اإلٲباف كاليقْب كالنبع الذم تتاجر

 .أمر هللا يبعث ا٢بياةى بعد ا٤بمات

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ

 ٢١١: األَعاو َّ هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ

من العلـو ىو ك٤با كاف شرؼ العلم مستمد من شرؼ ا٤بعلـو كاف كل ما يتعلق بكتاب هللا تعاذل 
، كىذا السبب كاؼ ُب طلب العبد علم ما ياهم بو كتاب هللا تعاذل، ا، كأعظمها قدرن اأعبلىا شرفن 

 كيعلم بو أتكيلو.
 سبلـكالدفاع عن اإل ،الكرمي دفاع عن ىذا القرآفال وفكي  يكوف القوؿ إذا كاف ىذا الشرؼ ى 

 أنواع الشرؼ لنا ٫بن األكادٲبيوف ا٤بسلموف.فهو أرفع  ،كعن النيب الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
(، من حديث ابن ٖٖٔ، حديث رقم: ّٗٓ/ِب ا١بمعة، ابب ٚباي  الصبلة كا٣بربة، )أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتا (ُ)

 عباس رضي هللا عنهما.
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دفاع عن ا٢بق أبم كسيلة كانت ىي رد كلو بعض الدىين كالما أعلمو إال جهاد ُب سبيل هللا ابلقلم ك 
علم ليس ٔبهاد فقد نقص ُب  طلب الذلإ كدرداء هنع هللا يضر: من رأل أف الغدال وبأكقاؿ  ،م٥بذا الدين العظي

 .(ُ)عقلورأيو ك 
 ختيار ادلوضوع:ألسباب ا
 :ىذا البحث لعدة أمور منها اخَبتي لقد 
الذكد عن أكـر كأشرؼ كتاب على كجو األرض كالدفاع عنو بكل الوسائل ا٤بمكنة من   -ُ
 براؿ الباطل.إظهار ا٢بقائق ك إ
 .إبراؿ شبهاتوجج الساطعة ك كا٢بكلياـ فيدرر ابلرباىْب  مريكيالرد على الكاتب األ -ِ
 . كالتوراة ٪بيلغرب كالتحري  ُب اإلكتب ال  إظهار تزيي  ا٢بقائق ُب  -ّ
  .إظهار بعض ا٢بقائق التارٱبية  -ْ
 توضيح عظمة القرآف الكرمي كرفعة شأنو.  -ٓ

 ألسئلة البحث:
 ؟قرآف الكرميال وما ى -ُ
 دين؟ال وما ى -ِ
 ؟صنمكالىل ىناؾ فرؽ ببْب الوثن ما ىي الوثنية ك  -ّ
 ما ىي عقائد العرب ُب ا١باىلية؟ -ْ
 قة ا٤بسلمْب هبا؟ما ىي اليهودية كما عبل -ٓ
 ما ىي النصرانية كما ىي معتقداهتم؟ -ٔ
 كما ىي أسبابو؟ مٌب بدأستشراؽ اال وما ى -ٕ
 ستشراؽ؟ما ىي دكافع اال -ٖ

                                      
 .ُٔ، صُ،جُ، طكتاب احياء علوم الدينالغزارل،  (ُ)
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 من ىو كلياـ فيدرر؟ -ٗ
 ما ىو كتابو الذم ٫بن بصدد الرد على بعض أبوابو؟ -َُ
 ؟ما أنواع الشبهات الٍب أاثرىا كلياـ فيدرر -ُُ

 أىداف البحث:
 أٝبل أٮبية البحث كأسباب اختياره ُب النقاط التالية: ،من خبلؿ ما تقدـ ذكره

  .ُب ضوء القرآف الكرمي سبلـتوضيح رٞبة اإل -ُ
  .إبراؿ شبهاتوجج الساطعة ك كا٢بكلياـ فيدرر ابلرباىْب  مريكيالرد على الكاتب األ -ِ
  .توضيح عظمة القرآف الكرمي كرفعة شأنو -ّ
ساليب الغرب ُب أك  ،سبلميةإلترسيخ ا٥بوية االكرمي ُب  هبا القرآفساليب الٍب اعتُب األبياف  -ْ

 طمسها.
نو دل تارد رسالة ُب الرد أك  ال سيما ،كشامل كمنارد حاجة األمة ٤بثل ىذه الدراسة بشكل كاؼو  -ٓ

 علم.أعلى كلياـ فيدرر فيما 
 الدرالسات السابقة:

كذلك بعدة طرؽ منها: البحث ُب ا٤بكتبات،  ،قمت ببحث عمن كتب ُب ىذا ا٤بوضوع
كعن طريق ما  ،َُِٓرض الكتب العا٤بية مثل معرض الشارقة الدكرل للكتاب ُب دكرتو ُب عاـ كمعا

 نو ردالعلم عن ذلك، كدل أجد ما ٲبكن أف يقاؿ إ كسؤاؿ أىل ،)اإلنَبنت( يسمى ابلشبكة العنكبوتية
من بغض و كلياـ فيدرر ال بعض الردكد من أحد ا٤بنتد ات العلمية الشرعية ُب كش  ما يكن  إ علمي

 (ُ)على ىذا الدين العظيم ككتابو الكرمي.
نِب تواصلت مع الكاتب كلياـ فيدرر عن طريق الربيد اإللكَبكين ككجهت لو بعض األسئلة إحٌب 

 كأىلو. سبلـنو ٩بن ال أيبو ابإلأ على كلكنو دل يرد على رسائلي ٩با يربىن

                                      
(  /http://www.alukah.net/sharia/0/43317( )القرآن الكرمي ومعرفة وليام فيدررمنتد ات األلوكة الشرعية ُب موضوع )(ُ)

http://www.alukah.net/sharia/0/43317/
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 :البحث نهجم
ستقراء أقواؿ نقدم: حيث قمت ابكاللي هج االستقرائي التحلينتبعت ُب ىذا البحث ا٤با
ياز لاكرة ٫با كابطل دكف تعصب أن حق ك ٍب نقدىا كبياف ما فيها م ،ٍب ٙبليلها مريكي،الكاتب األ

ماـ ابن  اإلماـ الرربم ك إلمثاؿ اأا٤باسرين الكبار  كخاصة كتبىل العلم أمعينة. كالرد عليو من كتب 
إذل جانب استقيت من علومهم كتااسّبىم الذين  علماءالكثر أ ا منكٮب تعاذل، رٞبهما هللاكثّب 

 .اسرين رٞبهم هللا تعاذلكا٤بغّبىم من العلماء 
 يف اللغة:ادلنهج 

النهج: الرريق، كهنج رل األمر: أكضحو كىو ، ك مادة )ف ق ج( ا٤بنهج أصلو من )هنج(، أم
ا٤بنهاج ، كأهنج الرريق أم كقاؿ ُب الصحاح : )النهج : الرريق الواضح ، ككذا ا٤بنهج ك  ،(ُ)مستقيم

الرريق ا٤بستقيم  ، فهو(ِ)ا بينا ، كهنجت الرريق إذا أبنتو كأكضحتوا كاضحن استباف ، كصار هنجن 
وج :معكا١ب ،الواضح جه كهني ذل البْب إ الرريق :نهج ىوكا٤ب ،ا٣برة ا٤برسومة :نهاج ىوكا٤ب ،هنجات هني

 رنُّ :د كرد ُب القرآف الكرمي ُب قولو تعاذلكق ،اكاستنهج الرريق صار هنجن  ،ا٢بق ُب أيسر سبلو
ائدة:  َّٱىن نن من زن  ٨٤الم

 :بن ا٢بداؽ العبدميزيد  يقوؿ
 (ّ)عدم دل تي كا٥بسبل ا٤بكاـر              تٍ جى هى نػٍ كأى  ،لقد أضاء لك الرريقك 

 . و كمشى فيوأم سلك السبيل: ، كهنجسبل ا٤بكاـر كأهنجت أم سلكت
 االصطاح:نهج يف وادل

ل إذل غاية معيَّنة، ك نهاجا٤ب لكلًٌ  -الٌدراسة  منهج - مناىج البحث العلميٌ  :سيلة ٧بٌددة توصًٌ
  .علم ًمٍنهجو

 كبيغية الوصوؿ إذل كش  حقيقة أ ،خيرَّة منٌظمة لعدَّة عملٌيات ذىنيَّة أك حسيَّة :ا٤بنهج العلميٌ •  
                                      

 .ُّٔ، ص ٓج ، مادة هنج، ، مقاييس اللغةابن فارس  (ُ)
 .ّْٔ، ص ُمادة هنج، ج ، ، الصحاحا١بوىرم (ِ)
.ّٓٔ، ص ُْ، ج ْابن منظور، كتاب لساف العرب، ابب النوف، مادة هنج، ط  (ّ)
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  (1).أساليبوكسائلو كطرقو ك  ،برامج الدًٌراسة :مناىج التَّعليم -ربىنة عليها ال
على ذلك اب٤ببلحظة كالتجربة  امستعينن  ،كىو منهج يقـو على التتبع ألمور جزئية ا٤بنهج االستقرائي:

 كافَباض الاركض الستنتاج أحكاـ عامة.
ا أك ا أك تركيبن كىو منهج يقـو على دراسة اإلشكاالت العلمية ا٤بختلاة: تاكيكن : ا٤بنهج التحليلي

 ؿ تركيبة منغلقة، قاـ ا٤بنهج التحليلي بتاكيكها كإرجاع العناصر إذل أصو٥با.فإف كاف اإلشكا ا،تقوٲبن 
 ،كترٌبق ىذه الرريقة عادة عندما تتعلق ا٤بشكلة ابألفكار أكثر من تعلقها اب٢بقائق التاسّب النقدم:

نرقية حيث يقـو الباحث بتحليل اآلراء الٍب حصل عليها، ٍب يقـو ابلتاسّب النقدم ٥با مبيننا برريقة م
أكجو القول كالضع ، كأكجو االعتداؿ كاال٫براؼ ُب ىذه اآلراء، كبذلك يكوف الباحث قد كٌوف ُب 

 (ِ).ذىنو إجابة منرقية كمعقولة كمقبولة عن ا٤بشكلة

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ٹٱٹٱُّٱ

 ٤٤ – ٤٤انُساء:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

ُب ىذا البحث  يوفقِب كأف ،كرمنا ابلدفاع عن دينو العظيمأسأؿ هللا العظيم رب العرش الكرمي أف ي
وفق ا٤ب وى، ك كعلى هللا التكبلف فهذا جهدم ا٤بتواضع ،ا٤بتواضع لنيل الدرجات العلمية ا٤برموقة

 .اكنصّبن  اأسألو تعاذل أف يكوف رل كلين ك  ،الصراط ا٤بستقيمإذل  كا٥بادم
  

                                      
 .ٖٖٗ، ص ُ، ج ْطمادة هنج،  ،، ادلعجم الولسيط٦بمع اللغة العربية (ُ)
 (ُِٔ)ف : ككالة ا٤بربوعات، ـ : الكويت ص:  ُج  ّعبد الرٞبن بدكم، كتاب مناىج البحث العلمي، ط  (ِ)
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 متهيد
 :يلي كيتضمن ما

  اصربلحنالغة ك  الكرمي التعري  ابلقرآف :أكالن 
 الكرمي ترٝبات القرآف  -
 الكرمي بعض ا٤ببلحظات العامة حوؿ ترٝبات معاين القرآف -
 الد انت: نبذة عن ااثنين 
 الدين  -
 الوثنية -
 عقائد العرب ُب ا١باىلية -
 اليهودية -
 عتقداتكا٤بأىم األفكار النصرانية ك  -
 ستشراؽ ال: اااثلثن 
 بداية االستشراؽ كأسبابو  -
 لشرسة ا٥بجمة ا -
  الدكافع كاألىداؼ -
 بعض ا٤ببلحظات العامة حوؿ ا٤بستشرقْب  -
  التعري  بولياـ فيدرر :ارابعن 
  .أف يعرؼ عن القرآف أمريكيالتعري  بكتاب ماذا ٰبتاج كل  -

  



 

7 
 

  ؟قرآنال و: ما ىأواًل 
  .ضْبر كاألتنزيل العزيز من رب السماكات ال والقرآف الكرمي ى

 القرآف لغةن: نعري  
أف القرآفى اسمي عىلىمو على كتاًب هللا ليس مشتقًّا،  :للقرآف الكرمياللغوٌم  صللعلماء ُب األاختل  ا

كالثاين: أنو مشتقٌّ من فعلو مىٍهموز؛ كىو: "قرأ، اقرأ"، كيػىٍعِب: تاهَّم، تاقَّو، تدبَّر، تعلَّم، تتبَّع، كقيل: 
قرأىٍت ىذه النَّاقىةي ُب برنها سىبلن قىط ؛ أم: ما تنسَّك، تعبَّد، كقيل: "اقرأ": ٙبمَّل؛ فالعربي تقوؿ: )ما 

نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن  ﴿ :؛ فا٤بعُب: ٙبمَّل ىذا القرآفى؛ بقىرًينًة قولًو تعاذل(ُ) ٞبىلىت جنيننا قط(؛ ًإنَّ سى
[؛ كىو ِا٤بزمل: ]﴾  قيًم اللٍَّيلى  [، كاستعٍن على ٙبم ًل القوؿ الثَّقيل بقياـً الليًل ﴿ٓا٤بزمل: ]﴾  ثىًقيبلن 

ما أيًمرى بو ُب أىكَّؿ الس ورة )كلىقد ٞبيًٌل اليهودي التَّوراةى فلم ٰبملوىا(.. كقيل: ًمنى القىٍرًء، كىو ا١بىٍمعي 
كالضَّم ... كقيل: من فعل غًّب مهموزو )بدكف ٮبزة(، كىو "قرىف"؛ من قرٍنتي الشَّيءى ابلشيًء، كىو 

يافةي كالكـر أًك اإلٍكراـ الًقرافي، كقيل: من الًقرل )بكسرً   (ِ) .القاؼ(، كىو الضًٌ
 : اما القرآن اصطاحً أو 

كإف كاف  ،خرآلا العادل هة ٨بتلاة عنجفكل عادل يرل القرآف من لو، فقد تعددت تعاري  العلماء 
 عِب التمهيدكلكن ٫بن ٬بتار ىنا التعري  ا٤بناسب لغرض دراستنا أ ،االتعبّب أبنو الكبلـ ا٤بعجز كافين 

 وقرآف ىال) :صولْبسرة من األقوؿ ا٤بتو  كىو فنقوؿ ،الكرمي موجزة عن القرآفٗبعارؼ ىامة كعامة ك 
 .( ّ)ا٤بعجز كلو بسورة منو( ،ا٤بتعبد بتبلكتو ،ا٤بنقوؿ ابلتواتر ،ا٤بنزؿ على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لاظال

-رآف كبلـ هللا ا٤بعًجز، ا٤بنزَّؿ على دمحم القم ُب ٧بور ٕبثنا: )مه ايضن أىو ك ماـ السيوطي كتعري  اإل
يتعبَّد بتبلكتو

 (ْ) .(ملسو هيلع هللا ىلص، ا٤بكتوب ُب ا٤بصاح ، ا٤بنقوؿ ابلتواتر، ا٤ب
  :الكرمي ترمجات القرآن

                                      
 .َٓص  ُِج  ْ، مادة قرأ، طلسان العرب كتابابن منظور، (ُ)
 :التعري  ابلقرآف الكرمي لغة كاصربلحا، موقع األلوكة، رابط ا٤بوضوع ،أمْب الدمّبم (ِ)

 http://www.alukah.net/sharia/0/110014/#ixzz4nRT5SAj6  
 .َُ، ص ُج ، دار الكتاب العريب بّبكت،ُ، طم القرآنكتاب مناىل العرفان يف علو   الشيخ دمحم عبد العظيم الزرقاين، (ّ)
 .ٓٗ، صُـ، مؤسسة الرسالة نشركف بّبكت، ج  ََِٖ، ُ، ط كتاب اإلتقان يف علوم القرآنجبلؿ الدين السيوطي،  (ْ)

http://www.alukah.net/authors/view/home/9624/
http://www.alukah.net/sharia/0/110014/#ixzz4nRT5SAj6
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 .العربيةإذل لغات غّب  القرآفإف ترٝبات القرآف الكرمي ىي تاسّبات ٤بعاين 
تأثّب الثقاُب بْب األمم كسبيل من سبل نقل ا٤بعارؼ كالَبٝبة كسيلة من كسائل االتصاؿ ا٢بضارم كال
ية من أىم سبلمكانت الَبٝبة ُب ا٢بضارة اإل  كقد ،ذل أخرلإربات ا٤بختلاة من حضارة كا٣بعلـو كال

 ثقاُب للعادل القدمي كتنقيحو كترويره.كالالعوامل ُب ا٢بااظ على الَباث العلمي 
على األمة تعلمها كتعليمها،  تعاذل لعلـو الٍب فرض هللاإف تاسّب القرآف الكرمي علم جليل، كىو من ا

ا ٩با كالَبٝبة التاسّبية ىي تاسّب للقرآف الكرمي بلغة أخرل غّب اللغة العربية، فكانت ىذه الَبٝبة فرضن 
٤با يَبتب عليها من الواجبات اتمة، مثل  ؛فرضو هللا تعاذل على األمة، بل ىي اآلف أكثر فرضية

ا، كمثل على كجو صحيح إذل ا٤بسلمْب غّب العرب، ككذلك إذل غّب ا٤بسلمْب أيضن  لقرآفتبليغ معاين ا
عتمد الذم كثر فيما يسمى ترٝبات ا٤ب كية من التحري  ا٣باطئ أسبلماافظة على العقيدة اإل

القرآف، ٩با يشٌوش عقيدة قارئها ا٤بسلم، كيصد غّب ا٤بسلم عن دين هللا تعاذل، ككذلك الدفاع عن 
ضاليل ا٤ببشرين كا٤بستشرقْب الذين تعالت أصوات الشكا ات من دسهم أبكش   الكرمي قرآفال

 (ُ)كتزيياهم.
الَبٝبات الارنسية للقرآف سواء اعتمدت على الَبٝبة البلتينية األكذل أـ اعتمدت على األصل  فمثبلن 

كما تقوؿ الباحثة   ،العرىب أـ على ترٝبة مرتشي اإليراذل، فإهنا شوىت النص األصلي كابتعدت عنو
الارنسية: رجعت إذل  ابللغة الكرمي القرآفمعاين ىداية عبد اللري  مشهور َب دراستها حوؿ ترٝبات 

من التوارة إذل آ ات  اٟبس كعشرين ترٝبة للقرآف ابلارنسية، فوجدهتا كلها ٧برَّفة، كتضي  نصوصن 
 (ِ).القرآف الكرمي دكف اإلشارة إذل ذلك

 (ّ) :الكرمي مة حوؿ ترٝبات معاين القرآفبعض ا٤ببلحظات العا
 لغة. ٓٔترٝبة ُب ما يقرب من  ْٖٓ. فهي تربو عن الكرمي القرآف كثرة ترٝبات معاين -ُ
ككاف الغرض من ترٝبتو ُب  ،الكرمي إنربل ا٤ببشركف كا٤بستشرقوف بتوجيو كنسي لَبٝبة القرآف -ِ

 األصل ىو ٙبرياو كتشويو معانيو.
                                      

 .ُُٖ، صُ، جكتاب علوم القرآن الكرميناس ا٤برجع السابق، (ُ)
 .ْٗص ُ، د.ط، جصريية على أصالة القرآنالغارة التنعبد الراضي بن دمحم عبد اسن،  (ِ)
.ُْ-ٗ، صُ، د.ط، جمناذج من االلستعارة يف القرآن وترمجاهتا ابللغة اإلصلليزيةٝباؿ بوتشاشو،  (ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ترٝبات سابقة كدكف الرجوع إذل النصوص اعتمدت علىقة العديد من الَبٝبات البلح -ّ
 :فمثبل ،األصلية العربية

 .(ْ)( ّ)سلاو كيتوف على (ِ)ُْٕٓالٍب ظهرت ُب فينسيا عاـ  (ُ)عتمدت ترٝبة أندر ا أرياا بيِبا
ه إذل اللغة األ٤بانية؛ كمن ىذ الكرمي لقرآفككذلك أخذ منها ُب ترٝبة ا ،اإليراليةكعلى ىذه الَبٝبة 
 (ٓ)ـ.ُُْٔا٥بولندية الٍب ظهرت ُب عاـ الَبٝبة أخذت الَبٝبة 

 أقوؿ: ك 

 مم ام يل ٱٹٱٹٱُّككعد ٕباظو فقاؿ ُب ٧بكم آ اتو:  ،الكرمي نزؿ ىذا القرآفأقد  تعاذل إف هللا

ر:  َّ ىن نن من زن رن   ٤٢فصهج:  َّ لك اك يق ىقُّ :كقولو تعاذل ٩الحج

 ٤١فصهج:  َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱٹٱٹٱ

على مر التاريخ طمس ىذه ا٢بقائق أك على أقل تقدير التشويش عليها  سبلـكقد حاكؿ أعداء اإل
كدل يتحقق ٥بم ما أرادكا من  ،فلم يالحوا ،اكزكرن  كذلك ابالفَباء عليو هبتانن  ،كعلى ىذا الكتاب العظيم

 النيل من ىذا الكتاب ا٣بالد.

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱك"مر التاريخ على  سبلـموق  أعداء اإل امبينن كقد قاؿ تعاذل 

 ٢٠١: انُحم َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم

 :الدايانت اجلاىلية: ااثنيً 
                                      

مستشرقة إيرالية، كىي أكؿ من قامت بَبٝبة معاين القرآف الكرمي إذل اللغة اإليرالية، ككانت تعبش ُب القرف السادس عشر  (ُ)
 .ا٤بيبلدم

ـ ظهرت عن ىذه الَبٝبة البلتينيٌة ترٝبة إيرالٌية كىي الَبٝبة اإليرالية األكذل، قاـ هبا أندر ا أرياا بيِب ُب فينيسيا، كىي ُْٕٓفاي عاـ  (ِ)
 .كرقة من ا٢بجم الٌصغّب، كادعى ا٤بَبجم أنٌو اعتمد ُب ترٝبتو على األصل العريب للقرآف مباشرة َُٓتقع ُب 

كتاب ا٤بختصر ُب حساب  من ترجم ُب القرف الثاين عشر، يشتهر بكونو أكؿ اب١بزيرة اإليبّبية ٪بليزم عاشراىب كمستشرؽ إ (ّ)
ٰبٓب مراد، معجم  إذل ناس اللغة. القرآف كما يعرؼ بكونو أكؿ من ترجم من العربية إذل البلتينية، للخوارزمي ا١برب كا٤بقابلة

 أ٠باء ا٤بستشرقْب.
 ـ.ُُّْالقسيس اإل٪بليزم ركبرت أكؼ كيتوف، كٛبت الَبٝبة ُب يوليو  (ْ)
 .لَبٝبات االستشراقية ٤بعاين القرآف الكرمي كدكافعهاالدكتور/ دمحم أشرؼ علي ا٤بليبارم، أىداؼ ا (ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ىشاـ بن دمحم بن  نذرا٤ب وبأحسن ما قيل فيها ما ذكره أجزيزة العرب: قد اختل  ُب ٙبديدىا ك 
بحار هبا من كالهنار األ يت ببلد العرب جزيرة إلحاطة٠بي  :ذل ابن عباس هنع هللا يضر قاؿإ االسائب مسندن 

 (ُ).ٝبيع أقرارىا كأطرافها فصاركا منها ُب مثل ا١بزيرة من جزائر البحر
" كاحدة من أىم  ٩بلكة سبأعدة حضارات ُب شبو ا١بزيرة العربية، كتعد "  سبلـما قبل اإلفيازدىرت 

 . (ِ)اليـو  السعوديةجنوب كى  اليمنىذه ا٢بضارات، كالٍب كانت تقع ُب 
، اجنوب مدينة الر اض حالين  ،٪بدكالٍب تقع ُب  " ٩بلكة كندة"  سبلـقبل اإل امن ا٤بمالك القوية أيضن 

 . (ّ)قبل ا٤بيبلد ْٕٓ
ة كالٍب كانت ٙبتوم كانت حضارة قبل ٟبسة آالؼ سنة كاقعة ُب البحرين كشرؽ ا١بزيرة العربي  د٤بوف

 على مقربة عمبلقة، تيعد اليـو من أضخم ا٤بقابر على مستول العادل.
كالٍب تيعترب أحد األمكنة التارٱبية ُب ا٤بنرقة كالٍب  (ْ)"مدائن صاحل  ُب مشاؿ ا١بزيرة تتواجد " اأيضن  

 .(ٓ)عليو السبلـ صاحلزامنت فَبة النيب 
 الدين: 

 ناسىتماـ بو من الغرائز الٍب فرر عليها الكااليعد الدين قاعدة من قواعد اجملتمع البشرم 
 (ٔ)على مر العصور لذلك انتشرت فكرة الدين بينهم من القدـ.

  :الوثنية
؛ قاؿ:  قدكالوىاًثني: ا٤بقيم الراكد الثابت الدائم، ك  الوىٍثني " كىثىنى؛ قاؿ ابن دريد: كليس بثػىٍبتو

اب٤بكاف، قاؿ: كال أىدرم من أىين أىنكره  كىثىنى  :كقد حكى ابن األىعرايب. كالذم حكاه أىبو عبيد الواتن
                                      

 .َٕٓ، صُج ، ّ، طانتشار -عقائد  –أطلس األداين اتريخ  سامي بن عبد هللا بن أٞبد ا٤بغلوث، (ُ)
 . ُُٖ، ص ّىػ، دار صادر بّبكت، ج  ُّٕٗ -ـ  ُٕٕٗ، ُ، ط معجم البلدان اقوت ا٢بموم، كتاب  (ِ)
 .ِْٖ، ص ْناس ا٤بصدر السابق، ج  (ّ)
 . ٕٓ – ْٕ، ص ٓناس ا٤بصدر السابق، ج  (ْ)
 الويكيبيد ا موضوع شبو ا١بزيرة العربية (ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%
B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 .ّٕ، صُ( د.ط، جادلعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل اإللسام يف القرآن الكرميزيداف خل  ىادم ا٤بوزاين ) (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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كالواتن لغتاف، كىو الشيء ا٤بقيم الراكد ُب مكانو؛ قاؿ رؤبة: على أىًخبلًَّء  الواثن : الليث؟، ابن دريد
قاؿ الليث: يركل ابلثاء كالتاء، كمعناٮبا الٌدٍكـي على العهد، كقد كىتىنى ككىثىنى ٗبعُب    ن؟الويثَّ  الصَّااء

كىثىنى، ابلثاء، هبذا ا٤بعُب لغّب الليث،  كاحد؛ قاؿ أىبو منصور: ا٤بعركؼ كىتىنى يىًًبي، ابلتاء، كيتيونن، كدل أى٠بع
 ؟قاؿ: كال أىدرم أىحاظو عن العرب أـى ال

ىٍوثيونة، ابلثاء: ا٤برأىةي الذليلة .لثاء: الكىٍارىةي اب كالوىٍثنة،
، ابلثاء، إذا كانت أىديبةن  موثوف كامرأىة. كا٤ب

شاربي ا٣بمر  "كُب ا٢بديث: ، كالوىثىني: الصنم ما كاف، كقيل: الصنم الصغّب. كإف دل تكن حىٍسناء
كل ما لو جيثَّةه معمولة من جواىر  لوىثىنى ا كالصَّنىم أىف الوىثىنً  قاؿ ابن األىثّب: الارؽ بْب "كىثىنو  كعابدً 

األىرض أىك من ا٣بشب كا٢بجارة كصورة اآلدمي تيعمىلي كتػيٍنصىبي فتػيٍعبىدي، كالصَّنىمي الصورة ببل جيثَّةو؛ 
على غّب الصورة،  الوىثىني  قاؿ: كقد يرلق. كمنهم من دل يارؽ بينهما كأىطلقهما على ا٤بعنيْب

؛ (إٍف يىٍدعيوفى من دكنو إال أيثينان )ٍثنه كأيثينه ، على إبداؿ ا٥بمزة من الواك، كقد قرئ: ككيثينه ككي  أىٍكاثفه  كا١بمع
، "كإذا الرسلي أيقًٌتىتٍ "، فضم الواك كٮبزىا، كما قاؿ:  الوىثىنً  قاؿ الاراء: كىو ٝبع، حكاه سيبويو

 من خشب أىك حجارة أىك عند العرب كل ٛبٍثاؿو  األىٍكاثفً  األىزىرم: قاؿ مشر فيما قرٍأت ٖبرو أىصل
ككانت النصارل نصبت الصَّليب  ،، ككانت العرب تنصبها كتعبدىاذىب أىك فضة أىك ٫باس أىك ٫بوىا

 كقاؿ:  كىثىنان؛ ، كلذلك ٠باه األىعشىو كالتًٌٍمثاؿ تػيعىظًٌميو كتعبدهكى

 الوىثىنٍ  كرىٍوًؼ النَّصارل ببػىٍيتً  تىريوؼي العيااةي أبىٍبوابًو،  

ليب كُب عينيًقي صى  -ملسو هيلع هللا ىلص-قدمت على النيب  :: كقاؿ عىًدم  بن حاًبقاؿ، وىثىًن الصليبأىراد ابل
 ...،عنك؛ أىراد بو الصليب الوىثىنى  : أىٍلًق ىذامن ذىب، فقاؿ رل

 كأىرض مىٍضبوطةه ٩برورة كقد ضيًبرىٍت ككيثًنىٍت اب٤باء، ككيثًنىًت األىرض: ميًررىٍت؛ عن ابن األىعرايب
صار فرقتْب كباران  :كاٍستػىٍوثىنى النٍَّحلي ، : نشأىت أىكالديىا معهاكاٍستػىٍوثػىنىت اإًلبلي ، كنيًصرىٍت أىم ميًررىتٍ 

  (ُ) .منو : استكثركاٍستىوثىنى من ا٤باؿ،  كثر: كاٍستػىٍوثىنى ا٤باؿي ،  كصغاران 
كأما  ،الركحي كل ما نعرفو عن عقائد ا١باىليْب أهنا ابتدائية، ليس فيها شيء من العمقف

طقوسهم العبادية فبل نعرؼ منها إال ما كاف من طواؼ حوؿ األكاثف كبيوهتا، كال سيما الكعبة الٍب 
                                      

 مادة "كثن". ،لسان العربابن منظور،  (ُ)
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الضحا ا كالنذكر  تقدـ  ندرةٙبوم عددنا كبّبنا منها، كمن تقدمي بعض الضحا ا ا٢بيوانية، كأحيانن 
يْب دل يستسيغوا سبلما٤بؤرخْب اإلالبشرية ٥با. كالسبب ُب أف معلوماتنا عنها قليلة كمشوىة، أف 

على كل أثر من آاثر الوثنية، فأابد كل ما كاف  سبلـ، كقد قضى اإلسبلـا٣بوض ُب أمور حارهبا اإل
 .(ُ)للجاىلية من أنصاب كٛباثيل كأصناـ

 .اكبّبن   اتعاذل هللا عن ذلك علوًّ  ،وثنية ىي ٧باكلة تشبيو هللا سبحانو كتعاذل ٖبلقوكال
أبلوىية  بعض الناسعندما اعتقد  ،ف الوثنية ىي بداية ا٤بعتقدات الدينية البدائيةإ :ٲبكن القوؿك 

 كربىا ٥بم الشيراف حٌب عبدكىا.أنساف ك يعية كالكونية الٍب دل أيلاها اإلظواىر الربكالاألشياء ا٤بادية 
٤بسيحية ىي اُب تلك ا٢بقبة من التاريخ ك  دخلت ىذه الد انت ُب صراعات مع الد انت السماكيةك 
  .ف تتغلب على الوثنية ُب شبو جزيرة العربأكىذه الد انت دل تسترع  ،يهوديةكال
جلهم دمحم بن أفمن  ؛اسرينكا٤بىل العلم أعتقدات الوثنية كثّب من كا٤بتكلم ُب الد انت ا١باىلية  كقد

كاحد من التااسّب  (آم القرآف  أتكيلجامع البياف ُبالتاسّب ا٤بسمى ) جرير الرربم رٞبو هللا مؤل 
العرب  كثّب من اآل ات القرآنية الٍب تناكلت د انتللا٤بهمة الٍب أفادت البحث من خبلؿ تاسّبه 

 كقد ،ينقل الركا ات ا٤بتناقضة حيانن أك  ،ٛبيز بكثرة الركا ات كتعددىا كقد ،سبلـكمعتقداهتم قبل اإل
ف أكٛبيز ىذا التاسّب  ،ائل الٍب عبدهتاصناـ العرب كأماكن عبادهتا كبعض القبأذل كثّب من إأشار 

صناـ ُب جزيرة كاألص موضوع الوثنية ٚب الٍبحداث التارٱبية األمن  افقد عرض كثّبن  ايضن أ مؤلاو مؤرخه 
  .العرب
  .كاثف كعبادىا من العرب كغّبىم من األمماألتااسّب أخرل تكلمت عن  اىناؾ أيضن ك 

صناـ ُب جزيرة من ا٤بصادر ا٤بهمة الٍب تكلمت عن األ يعدلصاحبو ابن الكليب ( ِ)صناـاألككتاب 
 .قبائل الٍب عبدهتاكالالعرب 
بل كتباينها كأتثرىا  ،إذل تعددىا كاختبلفها سبلـالعرب قبل اإل تشّب ا٤بعلومات ا٤بستقاة عن د انتك 

 .ٗبا كاف ٰبيط هبا من الد انت حوؿ ا١بزيرة العربية

                                      
 .ِِٖ، صُ، د.ط، جاتريخ العرب القدميأٞبد مغنية،  (ُ)

 .ُكتاب األصناـ، البن الكليب، ٙبقيق األستاذ أٞبد زكي ابشا، د ط، ج   (ِ)



 

13 
 

كقد كانت الوثنية ىي الد انة العامة  ،من آ٥بتهم اهبا كثّبن  لقد أخذ العرب عن األمم الٍب اتصلوا
  .غالبة ُب ا١بزيرة العربيةكال

 (ٔ)عقائد العرب يف اجلاىلية:
كأنكركا الرسل  ،صن  منهم أقركا اب٣بالق كابتداء ا٣بلقتنوعت عقائد العرب ُب ا١باىلية؛ ف

كحجوا إليها ك٫بركا ٥با ا٥بدا ا كقربوا  ،خرةكعبدكا األصناـ كزعموا أهنم شاعاؤىم عند هللا ُب الدار اآل
 .كىم الدٮباء من العرب إال شرذمة منهم ،كأحلوا كحرموا ،كتقربوا إليها اب٤بناسك كا٤بشاعر ،القرابْب

ابور سككاف ذلك ُب أكؿ ملك  ،(ِ)كأكؿ من كضع ُب جزيرة العرب األصناـ عمرك بن ٢بي
 .فأخرجت كأبرلت بلـسإذل أف أظهر هللا تعاذل اإل (ّ)ذم األكتاؼ

كمنهم من كاف  كمنهم من كاف ٲبيل إذل النصرانية. كمن العرب من كاف ٲبيل إذل اليهودية.
اعتقاد ا٤بنجمْب ُب السيارات حٌب ال يتحرؾ كال يسكن كال  (ٓ)كيعتقد ُب األنواء ْ الصابئةذلإ ويصب

 ا٤ببلئكة ذلإ وهم من كاف يصبكمن كيقوؿ: مررن بنوء كذا. ،يسافر كال يقيم إال بنوء من األنواء
 ا. ا كبّبن تعاذل هللا عن ذلك علوًّ  ،فيعبدىم بل كانوا يعبدكف ا١بن كيعتقدكف فيهم أهنم بنات هللا تعاذل
كيعتقد الدين ا٢بنياي كينتظر  ،كمن العرب من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر كينتظر النبوة

                                      
 ٕٔ، صُ، جِ، طكتاب ىذه مفاىيمنا، صاحل اؿ الشيخ (ُ)
: رأيت عىٍمرك ٍبن ٢بي، أىابى بِب كعب ىؤالء، ٯبز قصبو ًُب عىٍمرك ٍبن ٢بي ٍبن قمعة ٍبن خندؼ، الذم قاؿ فيو رىسيوؿ اّلِلًَّ ملسو هيلع هللا ىلص (ِ)

النار، ألنو أكؿ من ٕبر البحّبة ، كسيب السائبة، ككصل الوصيلة ، كٞبى ا٢بامي، كغّب دين ًإ٠ٍبىاًعيل ٍبن ًإبٍػرىاًىيم عليهما 
 ّٕٗ،ص ٔبن ا٥بيثم، ج  ابب أٞبد بن نصر بن مالك (من كتاب اتريخ بغداد للخريب البغدادم)السبلـ.

سابور ٍبن ىرمز ا٤بعركؼ بذم األكتاؼ، ىو صاحب إيواف كسرل ك ابنيو كقد بُب أيضا بببلد فارس كخراساف مدن كثّبة،  (ّ)
كلو ُب كتب سّب العجم أخبار عجيبة، كذكر أف مدة ملكو كانت اثنتْب كسبعْب سنة. ناس ا٤بصدر السابق، ابب ذكر ابب 

 ْْٓ، ص ُصار، د ط، ج ا٤بدائن على اإلخت

نٍػيىا نشيء كص (ْ) ادر عىن اٍلكىوىاًكب، الصابئة: أىل ملة تعبد اٍلكىوىاًكب، كىترل أىف سىائًر مىا ُب اٍلعىادل الس ٍالى اٍلمعرب عىنوي اًب٢بٍىيىاًة الد 
ف، كىبًو كى  ا الٌدين أقدـ ىىًذه اأٍلىٍد اى افى يدين أىل اببل من الكلدانيْب، كإليهم بعث كىأىف الشٍَّمس ًىيى ا٤بايضة على اٍلكل. كىىىذى

ب كتعبدىا، هللا نوحنا كىًإبٍػرىاًىيم، صلوىات هللا عىلىٍيًهمىا. كىكىانىت الصابئة تتَّخذ التماثيل من ا١بواىر كا٤بعادف على أى٠بىاء اٍلكىوىاكً 
السوء. كىبقيت ًمنػٍهيم بقا ا أبرض السوىاد من اٍلعرىاؽ كٕبراف، فتصلى إًلىيػٍهىا كتقرب ٥بىىا القرابْب، كتعتقد أىنػَّهىا ٘بلب النػٍَّاع كتدفع 

  َُْ،ص ُمن كتاب السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ للمقريزم، ابب ذكر ما كاف عليو الكافة قبل قياـ ملة، د ط، ج 

 ، اللغة العربية ا٤بعاصرة.األنواء ىي النجـو السيارة ُب جو السماء ك ىي النجـو إذا مالت إذل الغركب، قاموس ا٤بعجم الوسيط (ٓ)
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 ا٤بقدـ النبوم.
 أتثركا هبا فهي متعددة.قد ف يكوف العرب أ ٲبكن ٍبكال ،أما عن الد انت الاارسية

 :اليهودية
سباط ألعركفْب ابكا٤ب ،براىيم عليو السبلـإاليهودية ىي د انة العربانيْب ا٤بنحدرين من سيدن 

 ،اابلتوراة ليكوف ٥بم نبيًّ  اليهم سيدن موسى عليو السبلـ مؤيدن إ تعاذل رسل هللاأسرائيل الذين إمن بِب 
ء الدين أف أكؿ من ٠بوا ابليهود كاف أكلئك النار الذين آمنوا برسالة موسى عليو السبلـ كيقرر علما

 ( ُ).كتبعوه ُب قصة ا٣بركج
 ُب كتابو الكرمي: تعاذل كما كصاو هللا  اكال نصرانيًّ  براىيم عليو السبلـ دل يكن يهود اًّ إك 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱ 

 ٧٦: عًراٌ آل َّ خس حس

  ،ذل ا٢بق فهو ىائدإرجع اتب ك  :اىاد يهود ىودن  ،وبةالت :: ا٥بود(ِ)احب كتاب لساف العربيقوؿ ص
نهم القرآف الكرمي ُب قولو ذم يظهر لنا ُب سبب تسمية بِب اسرائيل ب ) اليهود ( ىو ما أخرب عكال
 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:تعاذل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي ىهيه مه جه
 ُٔٓعراؼ: األ َّ ّٰ ِّ ُّ
ذل هللا بعد عبادهتم العجل كبقيت ىذه التسمية مبلصقة كمبلزمة ٥بم بعد نسخ إاتبوا كرجعوا هنم أمن 

  .سبلـاإلشريعتهم بشريعة 
 اك مسيحين  ايًّ إسبلمك  امهمة عربيًّ تكوف م جانب من ا١بوانب أا٤بوضوعات الٍب ٥با عبلقة ابليهود من ك 
  .للبشرية امزمنن  ف طاعونن كقد شكل اليهود حٌب اآل ،اسانيًّ نإك 

م شيء تقـو بو حضارة. أدل يكن لليهود فنوف كال علـو كال صناعة كال ) :يقوؿ جوستاؼ لوبوف
                                      

 .ُُْص ُ،ج ُ، طكتاب مولسوعة األداين وادلعتقدات القدميةسعدكف ٧بمود الساموؾ،  (ُ)
 .ِِٖ، ص ُٓابن منظور، لساف العرب، ابب ا٥باء، د ط، ج  (ِ)
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يهود دل ٯباكزكا قط مرحلة كال ،يهود دل أيتوا قط أبية مساعدة مهما صغرت ُب شيد ا٤بعارؼ البشريةكال
 فإك  ،أتثّب اليهود ُب اتريخ ا٢بضارة صار): ايضن أ كقاؿ (،مم شبو ا٤بتوحشة الٍب ليس ٥با اتريخاأل

 .(ُ) (مم ا٤بتمدنةأف يعدكا من األ كجوو  اليهود دل يستحقوا أبم
 تعاذل كلاهم هللاكحدىم ك ك  سبلـاإل جمعهميعيشوف على ىامش التاريخ ف سبلـاإلكاف العرب قبل 

ع الراقات الٍب كانت موزعة كٝب ،سباب الارقةألغى كل أ سبلـفاإل ،ابلرسالة ا٣باٛبة كبتحرير البشرية
  .فكانت بذلك معجزة التاريخ الوحيدة ،متنافرة كجعلها تتدفق بشكل بناء من خبلؿ قناة التوحيد

 ىن ٹٱٹٱُّٱنبيو صلى هللا عليو ك سلم  انااؿ ٨باطبن األبقولو ُب سورة  تعاذل شار هللاأذل ىذا إك 
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين

 ٧١: األَفال َّ زئ رئ
 (ِ):ُب تاسّبه رٞبو هللا ماـ الرربمإليقوؿ ا

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن ٱُّٱ:تعاذل قولوك  
  (ّٔاألنااؿ:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

ما  ،ا من ذىب ككىرًؽ كعىرىضاقت،  ا دمحم، ما ُب األرض ٝبيعن أن ويقوؿ تعاذل ذكره لنبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ل
ٝبعها على ا٥بدل فأتلات كاجتمعت، تقوية من هللا  تعاذل كلكن هللا ،لكٝبعت أنت بْب قلوهبم ٕبي

ا منو كمعونة على عدكؾ. يقوؿ جل ثناؤه: كالذم فعل ذلك كسبَّبو لك حٌب صاركا لك  لك كأتييدن
ذم إف راـ عدكٌّ منك مرامنا يكايك كيده ال وأعوانن كأنصارنا كيدنا كاحدة على من بغاؾ سوءنا ى

 .ثق بو كامض ألمره، كتوكل عليوف ،كينصرؾ عليو
  

                                      
 .ُْ-ُّ، صُ، جُط كتاب اليهود يف اتريخ احلضارات األوىلجوستاؼ لوبوف،  (ُ)
.ْْ – ّْ، صَُج ُ، طن أتويل آي القرآن، ادلعروف بتفسري الطربيجامع البيان عالرربم،  (ِ)
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 (ٔ)النصرانية:
لة لرسالة موسى عليو الصبلة  ىي الرسالة الٍب أينزلت على عيسى عليو الصبلة كالسبلـ، مكمًٌ
كالسبلـ، كمتممة ٤با جاء ُب التوراة من تعاليم، موجهة إذل بِب إسرائيل، داعية إذل التوحيد كالاضيلة 

، فسرعاف ما فقدت أصو٥با، ٩با ساعد على اشديدن  ااضرهادن كالتسامح، كلكنها جاهبت مقاكمة ك 
 عن أصو٥با األكذل المتزاجها ٗبعتقدات كفلساات كثنية. اامتداد يد التحري  إليها، فابتعدت كثّبن 

عانت الدعوة  بعدما ريفع ا٤بسيح عليو الصبلة كالسبلـ، كاشتد اإليذاء كالتنكيل أبتباعو كحوارييو
نة من سلسلة االضرهادات كالتنكيل على أيدم اليهود الذين كانت ٥بم السيررة النصرانية أشدَّ ا٤بعا

الدينية، كمن الركماف الذين كانت ٥بم السيررة كا٢بكم، كلذلك فإف نصيب النصارل ُب فلسرْب 
بْب ا٢بمل على ا٣بيٍشًب،  عديدة؛ ما كمصر كاف أشد من غّبىم، حيث اٚبذ التعذيب كالقتل أشكاالن 

ساليب أكغّب ذلك من  ..بْب اللحم كالعظم، كاإلحراؽ ابلنار ناشّب، إذل التمشيط ماكالنشر اب٤ب
  .التعذيب

 (ِ)أىم األفكار كا٤بعتقدات:

نهم من أبنو سياصل فيما بي امعتقدات النصرانية بشكل عاـ فيما يلي، علمن ك أفكار أىم ٲبكن إٝباؿ 
 خبلؼ ُب ا٤بباحث التالية:

النصرانية ُب جوىرىا تيعُب ابلتهذيب الوجداين، كشريعتها ىي شريعة  األلوىية كالتثليث: مع أف• 
قىاؿى رىسيوؿي اّلِلًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: حيث  ؛سبلـموسى عليو السبلـ، كأصل اعتقادىا ىو دين اإل

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً » اتػيهيٍم شىٌبَّ كىًدينػيهيٍم كىاًحده اأٍلىٍنبً  ،أىنى أىٍكذلى النَّاًس ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى ُب الد  تو أيمَّهى  ،يىاءي ًإٍخوىةه لًعىبلَّ
كظهور العشرات من األنجيل  ٪بيللكنو بعد ضياع اإل (ّ)«كىلىٍيسى بػىٍيًِب كىبػىٍْبى ًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى نىيبٌّ 

                                      
 .ُّٕ، صُ، ا٤برجع السابق، جأطلس االداين (ُ)
 ُٕٗ -ُّٕ، صُناس ا٤برجع السابق ج (ِ)
َأاَن َأْوىَل »(، بلاظ: ِّٓٔ، حديث رقم: ُّٕٖ/ْركاه مسلم ُب كتاب الاضائل، ابب فضائل عيسى عليو السبلـ، ) (ّ)

، »قَاُلوا: َكْيَف؟ اَي َرلُسوَل هللِا قَاَل: « ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ، يف اأْلُوىَل َواآْلِخَرةِ النَّاِس بِ  ٍت، َوأُمََّهاتـُُهْم َشَّتَّ اأْلَنِْبَياُء ِإْخَوٌة ِمْن َعاَّ
نَـَنا َنِبي  ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڍ هللا: . كأخرجو البخارم ُب كتاب أحاديث األنبياء، ابب قوؿ «َوِدينُـُهْم َواِحٌد، فـََلْيَس بـَيـْ

َولَْيَس بـَْيِِن َوبـَْْيَ ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ »(، بدكف قولو: ٖٖٔ، حديث رقم: ّٗٓ/ِ[، )ُٔ]مرمي: ڍڃ   ڃ چ چ چ 
، كتاب تواريخ ا٤بتقدمْب من األنبياء كا٤برسلْب، ذكر نيب ادلستدرك على الصحيحْي، كلاظ ا٢بديث أخرجو ا٢باكم ُب «َنِبي 

= 
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 (ُ)كاجملامع كالدعاكل ا٤بنحرفة استقرت أصوؿ عقائد النصرانية على ما يلي:

: اإلٲباف اب الواحد، األب مالك كل شيء، كصانع ما يرل كما ال يرل. ىكذا ُب قانوف اإللو -
إٲباهنم، ككاضحه أتث رىم أبلااظ الابلساة ُب قو٥بم صانع ما يرل. كاألكذل قو٥بم خالق ما يرل كما ال 

كس من حيث بينهما فرؽ كبّب؛ فالصانع ٱبلق على أساس مثاؿ سابق، بينما ا٣بالق على الع ،يرل
 ذلك.
الوحيد يسوع ا٤بسيح بكر ا٣ببلئق كلد من أبيو قبل العوادل، كليس ٗبصنوع )تعاذل هللا  ابنو ا٤بسيح: -

 – ناسو هللا ومن يعتقد أنو ى ىناؾ بعض طوائ  ا٤بسيحية ال ٰبضرن أيهم(، اعن كارىم علوًّا كبّبن 
ذىبْب، كبْبَّ فسادٮبا، ككاَّر كقد أشار القرآف الكرمي إذل كبل ا٤ب –و كتعاذل عن إفكهم انسبح

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٹٱٹٱُّٱمعتقدٮبا؛ يقوؿ تعاذل: 

١٠: انتىبت َّ مث ........ىيني مي
 

 ٦١: انًائدة َّ ىث .......ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱٹٱٹ
ركح القدس: إف ركح القدس الذم حلَّ ُب مرمي لدل البشارة، كعلى ا٤بسيح ُب العماد على صورة  -

، كينزؿ على اآلابء كالقديسْب ارسل من بعد صعود ا٤بسيح، الذم ال يزاؿ موجودن ٞبامة، كعلى ال
 هللا كحياتو، إلو حق من إلو حق. )يرشدىم كيعلمهم كٰبل عليهم ا٤بواىب، ليس إال ركح ابلكنيسة

األقانيم: كلذلك يؤمنوف ابألقانيم الثبلثة: األب، االبن، الركح القدس، ٗبا ييسمونو ُب زعمهم  -
نية ُب تثليث كتثليث ُب كحدانية. كذلك زعمه ابطل صعيب عليهم فهمو، كلذلك اختلاوا فيو كحدا
إف دل  ارت كل فرقة من فرقهم األخرل بسببو، كقد حكم هللا تعاذل بكارىم ٝبيعن ، ككاَّ امتباينن  ااختبلفن 

 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱينتهوا عما يقولوف، 

 ٦١انًائدة:  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن

فداءن عن ا٣بليقة، لشدة حب هللا للبشر كلعدالتو،  الصلب كالاداء: ا٤بسيح ُب نظرىم مات مصلوابن  -
الذم أرسلو ليخلص العادل من إٍب خريئة أبيهم آدـ  –تعاذل هللا عن كارىم  –فهو كحيد هللا 

                                      
= 

(، كقاؿ ا٢باكم: " ىذا حديث ُّْٓ، حديث رقم: ْٖٔ/ِسى ابن مرمي صلوات هللا كسبلمو عليهما، )هللا كركحو عي
 صحيح على شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب، كٝبيعهم من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر.
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 سماء.٤بوت لّبتاع إذل العلى ا اكخرا اىم، كأنو دفن بعد صلبو، كقاـ بعد ثبلثة أ اـ متغلبن 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱحقيقة ما حدث كزي  ما ادعوه:  اقاؿ تعاذل مبينن  -
 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 ٢٤٦: انُساء َّ ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف

- ٢٤١ 
سيح عيسى ابن مرمي للم الدينونة كا٢بساب: يعتقدكف أبف ا٢بساب ُب اآلخرة سيكوف موكوالن • 

و على ٧باسبة على ٲبْب الرب ُب السماء؛ ألف فيو من جنس البشر ٩با يعين –ُب زعمهم  –ا١بالس 
 الناس على أعما٥بم.

٥بم، كىو موضع تقديس األكثرين، كٞبليو عبلمة على أهنم من أتباع  االصليب: يعترب الصليب شعارن • 
كسااىة رأيهم، فمن األكذل ٥بم أف يكرىوا الصليب ا٤بسيح، كال ٱباى ما ُب ذلك من خاة عقو٥بم 

ألنو كاف أحد األدكات الٍب صلب عليو إ٥بهم كسبب آالمو. كعلى حسب منرقهم فكاف  ؛كٰبقركه
ربتو فَبة أطوؿ ٩با المس مس جسده تربه الذم زعموا أنو دفن فيو، كالاألكذل هبم أف يعظموا ق

 الصليب.
ما أضي  ُب قانوف اإلٲباف أف مرمي ابنة عمراف كالدة ا٤بسيح عليو مرمي البتوؿ: يعتقد النصارل على • 

 جَّو البعض منهم إليها ابلعبادة.السبلـ، ىي كالدة اإللو، كلذا يتو 
الدين: يؤمن النصارل أبف النصرانية دين عا٤بي غّب ٨بتص ببِب إسرائيل كحدىم، كال ٱبلو اعتقادىم • 

"إذل طرؽ األمم ال تتجهوا، كمدف السامريْب  مٌب، إ٪بيلور ُب من ٨بالاة لقوؿ ا٤بسيح ا٤بذك اىذا أيضن 
 (ُ)راؼ الضالة من آؿ بِب إسرائيل".ال تدخلوا، بل انرلقوا اب٢برم إذل ا٣ب

 الكتاب ا٤بقدس: يؤمن النصارل بقدسية الكتاب ا٤بشتمل على:• 
تواريخ بِب إسرائيل  كأساار األنبياء الٍب ٙبمل –الناموس  –العهد القدمي: كالذم ٰبتوم التوراة 

 افة إذل بعض الوصا ا كاإلرشادات.كجّباهنم، ابإلض
العهد ا١بديد: كالذم يشمل األنجيل األربعة: )مٌب، مرقس، لوقا، يوحنا( فقط، كالرسائل ا٤بنسوبة 

                                      
 (ٔ ،ٓ :َُاإلصحاح )(ُ)
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ألنو ُب اعتقادىم كلمة هللا، كذلك  ؛للرسل، على أف ما ُب العهد ا١بديد يلغي ما ُب العهد القدمي
 بل كُب صحة التوراة ناسها. ؛رسائلؼ بْب طوائاهم ُب االعتقاد ُب عدد األساار كالعلى خبل

اجملامع )التقليد(: يؤمن النصارل بكل ما صدر عن اجملامع ا٤بسكونية من أمور تشريعية سواء ُب • 
 العقيدة أك ُب األحكاـ، كذلك على خبلؼ بينهم ُب عددىا.

 : االلستشراق:ااثلثً 
سة غّب الشرقيْب ٢بضارات الشرؽ كأد انو كلغاتو كاترٱبو كعلومو كا٘باىاتو االستشراؽ ىو: درا

 ية كأحوؿ ا٤بسلمْب ُب ٨بتل  العصور.سبلمالناسية كأحوالو االجتماعية، كال سيما ا٢بضارة اإل
فقاؿ: االستشراؽ ىو: علم يدرس لغات الشرؽ كتراثهم  (ُ)كاختصر ىذا التعري  الدكتور الساموؾ

 .معاهتم كماضيهم كحاضرىمكحضارهتم ك٦بت
ي كالعادل سبلما ال يتجزأ من قضية الصراع ا٢بضارم بْب العادل اإلكاالستشراؽ كاف كما يزاؿ جزءن 

، كُب تشكيل سبلـالغريب، فقد كاف لبلستشراؽ أكرب األثر ُب صياغة التصورات األكربية عن اإل
 (ِ).مدل قركف عديدة على سبلـمواق  الغرب إزاء اإل

كتقـو عليو مؤسسات  ،كأىلو سبلـ أحقاد الغرب على اإلالإ وأف االستشراؽ ما ى احثالب رليك 
لة فقط للكيد من رسولنا مواؿ الرائألكيدفع ا ،على ىذا الدين امدعومة من كل من ٰبمل حقدن 

 .كتابنا العظيمالكرمي ك 
 بداية االستشراؽ كأسبابو:

 ،٣برة علمية ٧بكمة اؽ عملها طبقن منذ القرف السادس عشر ا٤بيبلدم بدأت حركة االستشرا
ثامن عشر ا٤بيبلديْب ك خبلؿ القرف التاسع عشر كحٌب الربع كالككصلت ذركهتا ُب القرف السابع عشر 

 األكؿ من القرف العشرين كصلت حركة االستشراؽ إذل قمتها.
كأغلب  ،كلقد قامت حركة االستشراؽ منذ بدايتها ابلَبكيز على ا٥بجـو على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 كما توص  ذل دمحم ملسو هيلع هللا ىلصأبنو الدين امدم نسبة إ سبلـإلا٤بستشرقْب مولعوف ابستمرار كص  ا
                                      

 .ُّ، ص ُ، ج ُ، ط الساموؾ، أ. د. سعدكف، كتاب االستشراؽ كمناىجو ُب الدراسات اإلسبلمية (ُ)
 ِٔٓ،ِٓٓ،صُ، جُ،طكتاب مجع القرآن درالسة حتليلية دلروايتوأكـر عبد خلياة الدليمي،  (ِ)
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خر الستخداـ ىذا الوص  كىو إعراء آلكن ىناؾ سبب  ،ذل ا٤بسيح عليو السبلـا٤بسيحية إ
 ،كحاشاه ملسو هيلع هللا ىلص ،تعاذل ليس من عند هللاك  االنرباع أبف ىذا الدين ىو دين بشرم من صنع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

كمن أفضل أنواع  ،اكبّبن   انو ابن هللا فهو دين ٠باكم تعاذل هللا عن ذلك علوًّ إ :كأما ا٤بسيح فيقولوف
ا ٭بإك  ،الوص  ما قالو األستاذ أٞبد فارس الشد اؽ: )إف ىؤالء ا٤بستشرقْب دل أيخذكا العلم عن شيخو

 (ُ).(اكتوثبوا فيو توثبن  يو ترابلن ترالوا عل
 ا٥بجمة الشرسة: 

لقد تعرض  ،ك٥بذا ٲبكننا أف نص  ا٥بجمة الشرسة ابالستشراؽ ٗبثل ا٥بجمات الصليبية ُب التاريخ
ساسية ٥بذا الدين العظيم ٥بجمات كثّبة من الذين قد طاح هبم الكيل القرآف الكرمي ابعتباره الركيزة األ

  .إذل يومنا ىذا سبلـكذلك منذ فجر اإل ،ك ُب الغربأاء ُب الشرؽ سو  سبلـقد على اإلكا٢ب
كىي أبعد ما تكوف عن بيئة  ،إف االستشراؽ كهانة جديدة تلبس مسوح العلم كالرىبانية ُب البحث

 فَباء عليو.كاالتشويو ٧باسنو ك  سبلـشرقْب مستأجركف إلىانة اإلكٝبهرة ا٤بست ،تجردكالالعلم 
على ْب ا٢باملْب على القرآف الكرمي ك لى عاتقنا الرد على أحد ىؤالء ا٤بستشرقكمن أجل ذلك ٞبلنا ع 

 .الذم نبت ُب قلوب أكلئك النارغل كالىذا الدين الكيد 
 الدكافع كاألىداؼ:

فالصراع بْب  سبلـبل إهنا موجودة منذ ظهر اإل ؛إف ىذه ا٢بمبلت ا٤بغرضة ليست بنت اليـو
ية ُب التاريخ ٥بي أقول سبلمالتجربة ا٢بضارية اإل فإك  ،سبلـاإل وق ىكا٢ب ،باطل سنة كونيةكالا٢بق 

 ،تربة العابرة أك بعض الذين ٰباكلوف حجب الشمس بغراب٥بم ا٥بزيلمن أف تشوه ركعتها بعض األ
 .اقول دائمن األ وفا٢بق ى

رحب بل ن ؛هاجم مغركرمن أجل ذلك ال نبارل ٗب ،إف ثركتنا ٫بن ا٤بسلمْب من ا٢بقائق مارطة الغُب
  :موقنْب ابلعقىب مثلما قاؿ هللا جل شأنو ،ٗبن تسوؿ لو ناسو أف يلقان ُب ميداف ا١بدؿ العلمي

 ٢١: األَبياء َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٹٱٹٱُّٱ

                                      
٤بؤلاو  (ذيل الاار اؽ)، مأخوذ من كتاب ُِٖص  ُ، ج ُ، طكتاب اإللسام يف الفكر االلستشراقيجوستاؼ باا٭بوللر،  (ُ)

 ـ. ُٕٖٖأٞبد فارس الشد اؽ ا٤بتوُب سنة 
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 :شرقْببعض ا٤ببلحظات العامة حوؿ ا٤بست 
يقوؿ  ،لياـ فيدررعدـ خاصة عند ك تي  كقد ،إف معرفة ىؤالء ا٤بستشرقْب للغة العربية يشوهبا الضع 

إذا كاف لدل أحد قصد ٞبيد ُب التعرؼ على الدين امدم ) :ا٤بستشرؽ األ٤باين جوستاؼ باا٭بوللر
من ذلك ينبغي على ا٤برء أف يتعلم  نو بدالن إ ،ليئة ابألضاليلكا٤بال الكتب ا٤بضادة ا٣ببيثة إفبل تقدـ لو 
كما ينبغي على ا٤برء أف   ،ناسو يتحدث كىو يتحدث ُب لغتو -ملسو هيلع هللا ىلص- ايسمع ٧بمدن  كأفاللغة العربية 

 (ُ).(يرل بعينو ىو كليس بعيوف اآلخرين كأف ،يقتِب الكتب العربية
كقاوا عليو كثر ما كأ ،تكوف معدكمة كقدإف معلومات ا٤بستشرقْب ا٤بستقاة من ا٤بصادر العربية جزئية 

يو الكرمي كنبىلو كأ سبلـٍب ترعن ُب اإلال (نتنَب إلاع على الشبكة العنكبوتية )ىو من بعض ا٤بواق
  .ملسو هيلع هللا ىلص

لك كبذ ،ى رأسهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلصكعل ،ىلوكأ سبلـإف ما ٰبرؾ بعض ا٤بستشرقْب ىو دافع ا٢بقد على اإل
  .ياتقدكف ا٤بوضوعية كىذا ينربق على ا٤بستشرؽ كلياـ فيدرر

رقة من تقليد كسنتحاؿ ك اا٤بستشرقْب إذل اإلعبلف أف ُب القرآف لقد ذىب كلياـ فيدرر كمن شاهبو من 
معتمدين على تشابو ال أساس لو. يقوؿ  ةًمٍن مىن ال ٲبتوف للدين بصلالكتب السماكية السابقة ك 

نيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ُب كتابو: )ىل ٲبكن لنا أف نتصور أف ىذا كال سبلـدافع عن اإلا٤ب كىو (ِ)جوف ديانبورت
 كىلأك نتصور أف كل ٦برل حياتو العملية كاف ٦برد نااؽ؟  ،ا٤بصلح العظيم ا٤بتحمس كاف ٦برد ٨بادع

هبذا الزي  طواؿ  اختبلؽ من عنده ككاف ىو كاعين اٲبكن لنا أف نتخيل أف رسالتو اإل٥بية كانت ٦برد 
 (ّ).حياتو؟ كبل ابلتأكيد

  :يقوؿ الشيخ دمحم الغزارل رٞبو هللا
كعذره أهنا تبدك ُب  ،ُب شرب اأف الشمس ال تعدك شربن  ان يكونوف األحكاـ جزافن قد يظن شخص ٩ب)

                                      
 .ْٓ، صُجاإللسام يف الفكر االلستشراقي، صدر السابق، ناس ا٤ب (ُ)
ـ( كاف عا٤بان ُب اللغة كاألد اف كتروراهتا، كلو كتب كتراجم ككاف أستاذان لعلم كظائ   ُٕٕٖ – ُٖٕٗجوف ديانبورت ) (ِ)

 ، ُ، جُزغلوؿ، ط  ترٝبة صاحل صابر دفاع واعتذار حملمد ملسو هيلع هللا ىلص والقرآن،األعضاء. من كتاب جوف ديانبورت، 
 . ِٖ- ِٕص

.ٔ، صُ، جُ، ط دفاع واعتذار حملمد ملسو هيلع هللا ىلص والقرآنجوف ديانبورت،  (ّ)
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ألف ذىن كاحد أك ٝباعة من الناس ضاؽ عن  ؛فهل تتحوؿ الشمس إذل كرة ،رأم العْب كذلك
 (ُ).ألف ظنوف ا٤بعتوىْب أخرأت فهمو اإف العظيم ال ٲبسخ صغّبن ، ضخامتها ا٥بائلة كبعدىا السحيق

 (ِ):وليام فيدررابدلستشرق عريف الت: ارابعً 
كأحد  ،معركؼ على الصعيد الوطِب أمريكي( متحدث William J. Federerىو كلياـ جي فيدرر )

كىي مؤسسة نشر ٨بتصة ابلبحث ُب  ، Amerisearchكىو كرئيس اؿ  ،امؤلاي الكتب األكثر مبيعن 
 .مريكيالَباث األ

( Bill's AMERICAN MINUTEنَبنت مثل برنمج )اإل كأ ولو العديد من الربامج الٍب تبث عرب الرادي
 لتشمل ٝبيع أ٫باء أمريكا. ،DirectTV كحلقات تلازيونية تبث عرب شبكة ،اليومي

 :أىم مؤلااتو
  السياسي كحرب  سبلـيتناكؿ اإل ،أجزاء يقع ُب ٟبسة -ا٤باضي كا٢باضر- يسبلماإل كالغز

 عاـ مع الغرب. ََُْ
 مريكيلى القانوف األالوصا ا العشر كأتثّبىا ع. 
  ةمريكيكالوال ات ا٤بتحدة األ سبلـاتريخ اإل - ف يعرؼ عن القرآفأ أمريكيماذا ٰبتاج كل، 

 .جزائوأكالذم ٫بن بصدد الرد على بعض 
كنشأ ُب سانت لويس بوالية ميسورم. ٚبرج من جامعة سانت  ،ـ ُٕٓٗعاـ  ،أكتوبر ُكلد ُب 

 .وس ُب ااسبة / إدارة األعماؿيبشهادة البكالور  َُٖٗلويس ُب عاـ 
صناات كا٤بمن األصوؿ  اكال شك أنو قرأ كثّبن  ،دىاهتما٤بستشرؽ من أعمدة ا٤بستشرقْب ك  إف ىذا
فهو يدس إصبعو  سبلـا بتكذيب اإلمَبعن  اكلكنو منذ قرأ ككتب دل ٰبمل بْب جنبيو إال فؤادن  ،يةسبلماإل

و سننك  ،كقرآنو ماتعل ،كحاشاه ، كاذبملسو هيلع هللا ىلص امدن على أف ٧ب ليتخذ من أم شيء دليبلن  ؛ُب كل شيء
 ذل أف بلغنا ٦بموعة ماَب ات.إكلو منذ جاء   سبلـكاإل ،٨بتلقة

                                      
 .َِ، صُ، جْ،،طكتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن ادلستشرقْيدمحم الغزارل،  (ُ)
كمن ا٤بوسوعة ا٢برة الويكيبيد ا  (/https://www.facebook.com/WilliamJFedererصاحة كلياـ فيدرر على الايس بوؾ ) (ِ)

(https://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Federer). 

https://www.facebook.com/WilliamJFederer/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Federer
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العاـ، كالذم لرا٤با عرؼ  مريكيتكمن ُب قربو من كسائل اإلعبلـ األخرورة ىذا ا٤بستشرؽ أرل أف ك 
إضافة إذل نشر ىذا ا٤بستشرؽ  ،واقاها العدائيةة كتربير ممريكيكالَبكيج للسياسة األ ،بقلب ا٢بقائق

عرب كسائل اإلعبلـ ا٢بديثة كمن بينها شبكات التواصل، الٍب أضحت  ،سبلـإلطركحاتو ا٤بناىضة لئل
 .ا ُب نشر األفكار ا٤بتررفةا خرّبن تلعب دكرن 

و ٘باىل كلكن ،كلياـ فيدرر عن طريق الربيد اإللكَبكين مريكيكما أنِب تواصلت مع ا٤بستشرؽ األ
  .انو يتصاح بريده يوميًّ أنو كتب ُب صاحتو على الايس بوؾ إإذ  ؛رسالٍب

 كىل ،عن مصادره ا٤بستقاة ُب كتابوك  ،كقد طرحت عليو بعض األسئلة مثل ىل لو معرفة ابللغة العربية
  .كلكنو دل يرد على رسائلي ؟هنا ظنوفأـ أ ،ىذه ا٤براعن تقـو على أدلة علمية

 (ٔ)أن يعرف عن القرآن؟ أمريكياذا حيتاج كل التعربف بكتاب م
 ذل اللغة العربية. إ٪بليزية كدل يَبجم ابلنسخة اإل كىوصاحة  َّّمن  مكٌوفالكتاب  
دراسة آالؼ الكتب كالواثئق كلسنْب عدة إلعداد أنو قاـ بفتتاحية كتابو اُب  فيدرر يزعم كلياـ -

 !!ىذا ُب شك من  باحثكال اب٢بقائق. كأف القارئ سيااجأ ،ىذا الكتاب
 ٍب ،أبويو ةككفا ،كسنة ا٤بيبلد  ،سول النزر القليل -ملسو هيلع هللا ىلص-عن طاولة دمحم  فيدرر كلياـ ال يسرد -

 .أبسلوب ال أراه ٱبلو من الرعن ،حادثة شق صدر النيب
  .كال يراعي السياؽ ،ستشهادات ا٤ببتورةااليكثر ا٤بؤل  من  -
دشتية كا٤بانوية اقى معارفو عن اليهودية كا٤بسيحية كالزر ستاكأنو  ،اكاف أميًّ   -ملسو هيلع هللا ىلص- ايزعم أف ٧بمدن  -

 .الشاهية الٍب ٠بعها أثناء أساارهكأد اف العرب الوثنية من القصص كا٤برك ات 
 .كضد الرسوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص سبلـإليكثر من االستشهاد أبقواؿ ا٢باقدين ا٤بغرضْب ضد ا -

تناكلنا فيها التعري  ابلد انة كشبهات األخذ عنها كالرد ،اا خاصًّ كل شبهة منها مبحثن كقد خصصنا ل
 .عليها

                                      
(ُ)Copyright William J. Federer 2007 ،٠٤/١٢/١٠٢٤ ،Library of Congress / History / Education ،Email : 

wjfederer@gmail.com ،with subject line : Q2013 ،Amerisearch < Inc ،P.O Box : 20163 ،St. Louis MO 

63123 

mailto:wjfederer@gmail.com
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 ابلدايانت اجلاىلية ،شبهات ادلستشرق وليام فيدرر حول أتثر القرآن الكرمي: ولألالفصل ا
 

 ومنو ثاثة مباحث:
 ودشتية أاالزر نة ابلداي ،الكرمي ادلبحث األول: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن

 .ولسيةاجمل
 .ادلانويةابلداينة  ،الكرمي ادلبحث الثاين: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن

  .العرب الوثنْيبداينة  ،الكرمي ادلبحث الثالث: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن
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 ولسيةاجمل ودشتية أاالزر ة ابلداين ،الكرمي ول: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآنادلبحث األ

 مضموف الشبهة:
   (ُ)يقوؿ كلياـ فيدرر: 

كاف   -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم  :)صاحب الد انة ا٤بانوية كسنذكرىا ُب ا٤ببحث البلحق( على غرار ماين
 على دراية أبد اف كثّبة 

 ية: يستشهد ابآل -

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٹٱٹٱُّٱ -

 ٢٦: حجان َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي

ك اجملوس الارس يؤمنوف اب٣بالق الغّب ٨بلوؽ مع سبع جناف أك جنات كسبع نّباف أدشتيْب االزر  -
  .حيما١ب كماردىا النار أ

من العصر  زرادشٍب ىو نص ديِب كتاب أردا ڤّباؼ أك ،أردا كيراؼ نمو ،كتاب أردا فّباؼ -
كيص  رحلة ُب ا٤بناـ قاـ هبا  ،كلمة  ََٖ.ٖ، كيضم ٫بو الاارسية الوسيرة الساساين ابللغة

 ِ.شخص زرادشٍب صاحل )الػ'ڤّباؼ' ُب القصة( ُب العادل
)عن الكاىن أردا فّباؼ كاف يرّب ُب رحلة داخل السبع  يوجد قصة وكتابيقوؿ كلياـ فيدرر ُب   -

ذل ا١بناف إعراج على حد قولو ُب ا٤بعجزة ا٤بزعومة كا٤بسراء اإل( ُب قصة جناف على منواؿ )دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 ية:آلذل اإكيشّب  ،السبعة

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ -

                                      
 Copyright William ( اتريخ اإلسبلـ كالوال ات ا٤بتحدة،رف عن القرآنماذا حيتاج كل أمريكي أن يعكلياـ فيدرر، كتاب ) (ُ)

J. Federer 2007 ،٠٤/١٢/١٠٢٤ ،Library of Congress / History / Education ،Email : 

wjfederer@gmail.com ،with subject line : Q2013 ،Amerisearch < Inc ،P.O Box : 20163 ،St. Louis MO 

63123  

 موقع ا٤بعرفة على االنَبنت (ِ)
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7_%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D

9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 

http://www.marefa.org/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
mailto:wjfederer@gmail.com
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7_%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7_%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 ٢: اإلسراء َّ خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الذم ركاه عراج كا٤بسراء اإلحديث إذل يشّب  ايضن كأ -
 (ُ).(..نيب ملسو هيلع هللا ىلص )حدثهم ليلة أسرم بوهللا عنهما أف ال

كتركز  ،ك الشرأصراع ا٤بستمر ضد الشيراف ال كىودشتيْب لديهم ماهـو ا١بهاد اك الزر أاجملوس  -
لو ) ا١بن  كقاؿ ،اهـواٚبذ ىذا ا٤ب -ملسو هيلع هللا ىلص- اعلى نظافة الرقوس كعلى حد قوؿ الكاتب أف ٧بمدن 

 .ة ا١بنذل سور إبذلك ( كيشّب 
يقاؿ ٥با ) ىوما ا ( على ناس ما يقوؿ  ةزرادشتيْب يؤمنوف أبف ىناؾ شجرة ُب ا١بنال كاجملوس أ -

  .تهىنسدرة ا٤ب :ا٤بسلموف
ريز ( على حد قولو ا٥بوريز كىو نساء كيقاؿ ٥با ) فاريز اكالمر ا٣ب وين ىاشهو غراء إجنو اجملوس فيها  -

ذل العذارل كىم ا٢بور إُب كص  ا١بنة مشّبين  الكرمي اجملوسي استخدـ مرات عديدة ُب القرآف
  .العْب

  : ات القرآنيةذل اآلإكبعدىا يشّب 

 ٤٤: اندخاٌ َّ مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ

 ١٠انطىر:  َّ ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

 ٤٧انرحًٍ:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ

 ١١ - ١١انىاقعت:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ

 ١٤ - ١١انُبأ:  َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ

                                      
رنا فػىقىاؿى أًلىٍىًلًو اٍمكيثيوا ًإيٌنً آنىٍستي نى  (ُ) رنا لَّعىلًٌي أخرجة البخارم ُب كتاب أحاديث األنبياء، ابب قوؿ هللا عز كجل: }ًإٍذ رىأىٰل نى

نػٍهىا بًقىبىسو أىٍك أىًجدي عىلىى النَّاًر ىيدنل{ ]طو:  ًذٍكري }(، كابب قوؿ هللا تعاذلّّّٗديث رقم: ، حُِٓ/ْ[، )َُآتًيكيم مًٌ
{ ]مرمي:  ، ِٓ/ٓ(، كُب كتاب مناقب األنصار، ابب ا٤بعراج، )َّّْ، حديث رقم: ُّٔ/ْ[، )ِرىٍٞبىًت رىبًٌكى عىٍبدىهي زىكىر اَّ

و،  (، كابن خزٲبة ُب صحيحُّٖٕٓ، حديث رقم: ّْٕ/ِٗ(، كاإلماـ أٞبد بن حنبل ُب ا٤بسند، )ّٕٖٖحديث رقم: 
 (.َِّ، حديث رقم: ُّٓ/ُكتاب الصبلة، ابب بدء فرض الصلوات ا٣بمس، )
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 متهيد:
 التعريف بزرادشت:

كأبوه من  ،ىو زرادشت بن يورشب الذم ظهر ُب زماف كشتاس  بن ٥براسب ا٤بلك
 أذربيجاف كأمو من الرم كا٠بها دغد.

 كٟبسمائة قبل ميبلد ا٤بسيح عليو ْبثبلث كٜبانكتوُب سنة  ستمائةستْب ك حوارل سنة ُب كلد زاردشت 
  (ُ).الغربية الشمالية من ببلد فارس ُب الناحية ،السبلـ
  .شربو خّب ك  ايضن أفالعادل  ،ف اليـو يتأل  من هنار كليل كنور كظبلـأجوىر فكرتو ىو: كما ك 

 فكما( أم ال ٲبتزجاف  ادائمن  اف يكوف شرًّ أشر ال بد كال ادائمن  اف يكوف خّبن أ) ا٣بّب ال بد  :كمقولتو
 (ِ) .شركالفيو فكذلك ا٣بّب  نهار ال ليلكالف الليل ال هنار فيو أ

 وزرادشت حوارل سنة ٟبسمائة كثبلث كٜبانْب قبل ا٤بيبلد على أرجح األقواؿ، كىو ُب ٫ب تلكقد ق
 رورانْبال كأ  ُب أثناء غارة التورانيْبكمات قتيبلن  ،ا٤بقدسة عابدسابعة كالسبعْب من عمره ُب أحد ا٤بال

 .(ّ)على ببلد إيراف"
مات  كقدالعا٤بْب  مرسل من ربًٌ  كىونبياء أحد األا٤باحي: إف زرادشت كاف كيقوؿ الدكتور الشايع 

 .)ْ(عداءاألسياو ُب كجو  ارافعن  اشهيدن 
 :حد األنبياءأ وبعض ا٤بسلمْب يعتقدكف أبف زرادشت ى
؛ حيث ال تنهض األدلة مثبتة أك ثبااتن إ كا أال نعلق عليو ناين  (ٓ)القوؿ أبف زرادشت ىو رسوؿ مبعوث

ألف إرساؿ الرسل ُب  ؛ليست ٩بنوعة -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ككل ما ٲبكن القوؿ بو أف النبوة قبل رسوؿ هللا نفية، 
ا من ىؤالء ا عند أصحاب الرساالت، كمن ا١بائز أف يكوف زرادشت كاحدن شرعن  سائر األمم أمر مقرره 

                                      
 .ٖٕ، ص ِ،ج ُط كتاب مولسوعة األداين وادلعتقدات القدميةالدكتور سعدكف الساموؾ،  (ُ)
 .َٖناس ا٤بصدر السابق ص (ِ)

 .ِٗ-ِٖد.ط، ص  زرادشت والزرادشتية، كتابالدكتور الشايع ا٤باحي،(ّ)

 .ِٗناس ا٤بصدر السابق صدشتية زرادشت والزرا (ْ)

 .َّناس ا٤بصدر السابق صزرادشت والزرادشتية  (ٓ)
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 الرسل.
لى أهنما كاحد. ك٤باذا ال نعترب اختبلفهما ا ع كافين بْب د انتْب ُب بعض األمور ليس دليبلن  إف التشابو 

؟ ما الذم ٯبعلنا نرجح كاة ا٤بشاهبة كنتجاىل كاة ا٤بخالاة؟. إذف  على تغايرٮباُب أمور أخرل دليبلن 
 (ُ).ال بد من قرائن قوية ال يتررؽ إليها الشك إلثبات ذلك

  :وسيةاجمل كعقائد الزرادشتية أ
صناـ كجعل األنكر تعدد اآل٥بة كعبادة أأنو  :الاارسيةخبلصة ما جاء بو من جديد ُب الد انة 

 .ذل ما دكف منزلة ا٤بساكاة بينو كبْب اإللو األعلىإكنزؿ إبلو الشر  ،تعاذل ا٣بّب اض من صاات هللا
ككما قيل فإف ٜبة  ،ذل ثنويةإٍب ٙبولت ابلتدريج  ،ٲبكن القوؿ أبف الد انة الزرادشتية بدأت توحيديةك 
  .مزداراو ىأ وركحية كافة كىكالخلق األشياء ا٤بادية  اكاحدن  اإ٥بن 

ذا رمز إليها برموز مادية يستريعوف إٲباف بذات ال يركهنا إال اإلك٤با كاف كثّب من الناس ال يستريعوف 
فقد رمزت الد انة الزرادشتية إذل الذات العلية برمزين ماديْب مرئيْب تقول عقوؿ ا١بماىّب  ،تصورىا

ىذاف  ،تمثيلكالمل كبلٮبا على بعض مظاىر أخورا مزدا على كجو التقريب على إدراكهما كيش
 نار.ال كىوخر أرضي كاآلشمس ال كىوالرمزاف أحدٮبا ٠باكم 

تظل  كأف ،كمن ىنا حرصت الد انة الزرادشتية على أف يوقد ُب كل ىيكل من ىياكلها شعلة من النار
رابذة ) صغار رجاؿ الدين ( كا٥بر رجاؿ الدين ( يتعهدىا ا٤بوابذة ) كبا ،ىذه الشعلة متوىجة مضيئة

 .(ِ)كرجاؿ الكهنوت
  ؟ينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصنبُب ك ثر ُب القرآف الكرمي أفهل ىذا الدين 

 وجوه إبطال الشبهة:
 الرد اإلٝبارل:

 دين الرٞبة دين ا١بماؿ دين يسجد  الواحد، ك يسجد ٥بااؿ أف يتشابو دين يقدس النار ك من ا
 ؟يقوؿ ربعي بن عامر هنع هللا يضر ُب كبلمو مع رستم عندما سألو رستم ما جاء بكم ..الدين ا٣بالدالقهار 

                                      
 .ُّٗ، د.ط، صادلعتقدات الدينية لدى الشعوبجارم ابرندر،  (ُ)
 .ٖٓ – َٖا٤بصدر السابق ص: مولسوعة األداين وادلعتقدات القدميةمقتبسات من كتاب  (ِ)



 

29 
 

، كى  : اّلِلَّي ابٍػتػىعىثػىنىا، كىاّلِلَّي جىاءى بًنىا لًنيٍخرًجى مىٍن شىاءى ًمٍن ًعبىادىًة اٍلًعبىاًد ًإذلى ًعبىادىًة اّلِلًَّ نٍػيىا ًإذلى قىاؿى ًمٍن ًضيًق الد 
ًف ًإذلى عىٍدًؿ اإلًسعى  ٍوًر األىٍد اى ٍلًقًو لًنىٍدعيوىىيٍم إًلىٍيًو، فىمىٍن قىًبلى ًمنَّا سبلـًتهىا، كىًمٍن جى ، فىأىٍرسىلىنىا ًبًديًنًو ًإذلى خى

ٍعنىا عىٍنوي، كىتػىرىٍكنىاهي كىأىٍرضىوي يىًليهىا ديكنػىنىا، كىمىٍن أىىبى قىاتػىلٍ  ا، حىٌبَّ نػيٍاًضيى ًإذلى ذىًلكى قىًبٍلنىا ذىًلكى ًمٍنوي كىرىجى نىاهي أىبىدن
. مىٍوعيوًد اّلِلًَّ
(1) 

انظر إليو كي   ،أم قائد اجملوس ،فالصحايب الكرمي ربعي بن عامر كاف يتحدث مع اجملوسي رستم
ا حىٌبَّ )  :يتحدث معو ٍعنىا عىٍنوي، كىمىٍن أىىبى قىاتػىٍلنىاهي أىبىدن  نػيٍاًضيى ًإذلى مىٍوعيوًد اّلِلًَّ  فىمىٍن قىًبلى ذىًلكى قىًبٍلنىا ًمٍنوي كىرىجى

 قتاؿ. ، ك٫بن حالنا معهم حاؿ حرب ك ( فهل يعقل أن أخذن عنهم
 الرد التاصيلي: 

  .كاف على دراية أبد اف كثّبة  -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم  :مثل ماين
  ؟ كاف على دراية أبد اف كثّبةف النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصأجاء هبذا الكبلـ ين أمن 
كبعض األد اف  ،يعيش ُب جزيرة العرب الٍب كانت تدين ابلوثنية فقط اكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أميًّ فقد  

كثر من كأ ،زكى التسليمكأفضل الصبلة أ عليوبراىيم إدين بقا ا من يهودية ك كالالسماكية من ا٤بسيحية 
  .ىنا كىناؾكاثف ا٤بوزعة كاألصناـ األيعبدكف كانوا ُب ا١بزيرة العربية  

 من األشياء  اف جاءه الوحي علم كثّبن أزكى التسليم فبعد كأفضل الصبلة أمي عليو األما علم النيب أ

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ
 خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ
 ٢٢١: انُساء َّ جن مم خم حم جم هل

 والعربية فقد كاف شغلهم الشاغل ى ف الارس دل يكن ٥بم أم أطماع ُب ا١بزيرةأككما ىو معلـو لدينا 
داف ابجملوسية  كقد ،ن دينهمعقليل الال إذل العرب إلذلك دل يصل ك  ،مرباطورية الركمانيةاإلالصراع مع 

 .سبلـمن العرب قبل اإل اجدًّ  قليله 
٩با فبالرغم  ،سبلـال ٱباى على ا٤بتأمل التباين الشاسع بْب ا٤بااىيم العقدية لكل من الزرادشتيو كاإلك 

                                      
 .َِٓ، صّ، جِط وك، وصلة اتريخ الطربياتريخ الطربي = اتريخ الرلسل وادللالرربم،  (ُ)
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توحيدم قائم على أساس كجود اإللو الواحد "أىورا مزدا"  من مظهر تبدك عليو الزرادشتيو ا٤بتأخرة
 .لكنها ُب الواقع دل تكن نقية ُب ذلك

ف بعض الد انت الوضعية قد ذكرت إبل  ؛إف أم د انة من السماء ال ٚبلو من ذكر ا٢بياة األخرل
ب اإلنساف ًمن ظيلم ُب ىذه ا٢بياة الدنيا، مثل الد انت الثواب كالعقاب كاآلخرة كتعويض ًلمىا يصي

   .كغّبىا من الد انت ..ا٤بصرية القدٲبة، كالبابلية
ىذا إف دل تكن الزرادشتية رسالة منزلة من  ،من الد انت السماكية القدٲبة لحر ىذا مأخوذ ابألك 

من ا٤بعلـو على ىذه الدنيا، ك  نبياء مركافهناؾ كثّب من األ ،السماء كما يقوؿ البعض من الدارسْب
الصاحل ُب  كأف ،كىي توحيد هللا سبحانو كتعاذل ،رسل إ٭با جاءكا برسالة كاحدةكالنبياء أللدينا أف كل ا
 راحل لو النار.كالمعتقده لو ا١بنة 

 ،كزادكا فيو ،تباعو ىم من حرفوا دينوكأ ،من رب العا٤بْب مرسبلن  اف يكوف زرادشت نبيًّ أ ايضن أال ٲبنع ك 
 (ُ).سبلفهم من اليهود ك٩بن جاء بعدىم من النصارلأكما فعل قصوا  كأن

 ( ِ)ماـ الرربم رٞبو هللا:اإلشيخ ا٤باسرين  فيها فيقوؿ ،من سورة ا٢بج السابعة عشرية أما تاسّب اآل
يقوؿ تعاذل ذكره: إف الاصل بْب ىؤالء ا٤بنافقْب الذين يعبدكف هللا على حرؼ، كالذين أشركوا 

كالصابئْب كالنصارل كاجملوس الذم عظموا  ،بدكا األكاثف كاألصناـ، كالذين ىادكا، كىم اليهوداب فع
كفصلو  ،النّباف كخدموىا، كبْب الذين آمنوا اب كرسلو سياصل بينهم يـو القيامة بعدؿ من القضاء

 بينهم. تعاذل هللااصل من ال ولمؤمنْب بو كبرسلو، فذلك ىلكا١بنة  ،بينهم إدخالو النار األحزاب كلهم
ٲباف ىل اإلأبْب ا٤بسلمْب ا٤بوحدين أبف الد انت ك  ذهاع ىتبأماـ الرربم يوضح أبف الاصل بْب اإلف
  .ذل النارإبقية كالذل ا١بنة إ

 (ّ):ماـ ابن كثّب ُب تاسّبهإلاكيقوؿ 
 كالنصارل كمن سواىم من اليهود كالصابئْب ،ٱبرب تعاذل عن أىل ىذه األد اف ا٤بختلاة من ا٤بؤمنْب

                                      
 .ُْ، ا٤بصدر السابق، صزرادشت والزرادشتيةرسالة الدكتور الشايع ا٤باحي،  (ُ)
 .ُُٓ، صُٖا٤برجع السابق، ج تفسري الطربي (ِ)
 .ُِِْ، صّ، جُ، طبتفسري ابن كثري ابن كثّب، (ّ)
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كٰبكم بينهم  ،فإنو تعاذل ) ياصل بينهم يـو القيامة ( ؛كالذين أشركوا فعبدكا غّب هللا معو ،كاجملوس
 ،حايظ ألقوا٥بم ،فإنو تعاذل شهيد على أفعا٥بم ،كمن كار بو النار ،فيدخل من آمن بو ا١بنة ،ابلعدؿ

 كما تكن ضمائرىم. ،عليم بسرائرىم
 د افألف الاصل ىو حل للخبلفات الٍب بْب ىذه اأكلياـ فيدرر  مريكيألليس كما يعتقد ا٤بستشرؽ اك 

 فقط.
صلى هللا  كبْب معراج دمحم .( ُ)ىل توجد مشاهبة حقيقية بْب قصة معراج أراتكيراؼ الكاىن اجملوسي 

  .؟عليو كسلم 
ُب إحيائها دشت ُب ببلد الارس ُب اال٫براط، كرغب اجملوس انو ٤با أخذت د انة زر إ :تقوؿ األسرورة

شت ا٠بو "أراتكيراؼ" كأرسلوا ركحو إذل السماء. ككقع ادمن أىل زر  ُب قلوب الناس، انتخبوا شاابًّ 
 ،على جسده سيبات. ككاف ا٥بدؼ من ساره إذل السماء أف يرَّلع على كل شيء فيها كأيتيهم بنبأو 

كترقى  ،قة إذل أخرلفعرج ىذا الشاب إذل السماء بقيادة كإرشاد مبلؾ ا٠بو "سركش" فجاؿ من طب
ابلتدريج إذل أعلى فأعلى. ك٤با اطلع على كل شيء أمره "أكرمزد" اإللو الصاحل أف يرجع إذل األرض 

ككل ما جرل لو ُب أثناء معراجو ُب كتاب  ،دشتية ٗبا شاىد، كديكًٌنت ىذه األشياء ٕبذافّبىااكٱبرب الزر 
 .( ِ)"أراتكيراؼ نمك"

فهو يزعم  ،كى التسليمز كأمة عليو أفضل الصبلة األالٍب حدثت لنيب ىذه عراج كا٤بسراء إلاما حادثة أ
فهي ٚبيبلت كما  ،كاف يرّب ُب رحلة داخل السبع جناف  (عن الكاىن أردا فّباؼ)ف زرادشت أ

لو  اقيقة تكرٲبن على ا٢ب لو زكى التسليم فقد حدثتكأفضل الصبلة أما عن نبينا الكرمي عليو كأ ،نعتقد
  .شأنو ملسو هيلع هللا ىلص على علوًٌ  تعاذل من هللا
فهي معلومة لئلنساف منذ  ،نة كالنارا١ب ككما أسلانا أنّباف  كالعلم اب١بناف كال ةخر اآلعن العلم اب٢بياة ك 

                                      
سلتار العريب، ادلعراج احملمدي أم معراج أراتويراف  كاىن رلولسي صاحب ألسطورة ادلعراج إلىب السماء ووصف اجلنة. (ُ)

 انمك الكاىن اجملولسي، الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32150 

لسنة قبل اذلجرة، وقد كتب يف أايم  ٓٓٗ( منذ حوايل وىذا الكتاب مكتوب ابللغة البهلوية اي )الفارلسية القدميةِ  (ِ)
 ادلعراج الذي قام بو أراتويراف. )أردشري اببكان( ملك الفرس وما ورد فيو من قصة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32150
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32150
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 .نساف ٗبراحل طويلة كما ىي مدكنة ُب كتب أىل العلمنة كالنار ٨بلوقة قبل خلق اإلكا١ب ،ا٣بليقة ءبد
 كقد ،فقد عاش ُب زمن ما بعد موسى عليو السبلـ ،نبياءّب من األادشت كلد ُب زمن سبقو كثكزر 

 اف زرادشت دل يكن نبيًّ إذا كنا نقوؿ إىذا  ،ٝبعْبأنبياء عليهم السبلـ األسبق سيدن موسى كثّب من 
فهذا ال ٲبنع أف يكوف لو من ا٤بعجزات أف  -حد قوؿ بعض العلماء-على  اأما إف كاف نبيًّ  ؛مرسبلن 
 .(ُ)نار ليخرب هبا قوموكالا١بنة  اذلهللا تع يريو

 مفهوم اجلهاد
 (ِ)١بهاد كاجملاىدة: استاراغ الوسع ُب مدافعة العدك.ا

"اٍلميجىاًىدي من جىاىىدى نػىٍاسىوي ُب طىاعىًة اّلِلًَّ عز كجل". قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: :٦باىدة الناس كيعِب اب١بهاد
(ّ) 

عند هاد فإف ا١ب ،ىل الشر ُب كل مكافأاء متاقة على قتاؿ ليقة ٝبعكا٣بنسانية إلاالاررة إف كانت ك 
 ال ْب٫بن ا٤بسلمإف كنا ك  ،رضاألبقاع شٌب ي ُب سبلمذلك فهو لنشر الدين اإلأخص من ا٤بسلمْب 
قوة ُب إيصاؿ  ف ٛبنعنا أم  ال نرضى أب مع ذلكفإننا  ،يسبلمإلعلى الدخوؿ ُب الدين ا ا٪برب أحدن 

 .ىذا الدين إذل الناس كافة
 أقساـ ا١بهاد:
: أقساـ ا١بهاد أربعة: جهاد الناس، كجهاد الشيراف، كجهاد الكاار، -رٞبو هللا-قاؿ ابن القيم 

 خض حض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱهاد األكمل، قاؿ تعاذل: ا١ب وكجهاد ا٤بنافقْب. كجهاد الناس ى
كيقع جهاد ا٤برء ناسو ٗبنع الناس عن ا٤بعاصي، كٗبنعها  ٤٠: انُازعاث َّ مع جع مظ حط مض

                                      
 .ّْا٤بصدر السابق ص زرادشت والزرادشتيةرسالة الدكتور الشايع ا٤باحي ُب  (ُ)
 .ِّٓص ُ، د.ط، جُ التفسري ادلوضوعيجامعة ا٤بدينة العا٤بية،  (ِ)
، حديث ّٖٔ/ّٗ(، كركاه اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند، )ُّٖ، حديث رقم: ُّٗ/ُأخرجو الشهاب القضاعي ُب مسنده، ) (ّ)

(، بلاظ: "اٍلميجىاًىدي مىٍن جىاىىدى نػىٍاسىوي ًُب سىًبيًل هللًا"، كبنحوه ركاه الَبمذم ُب سننو، أبواب فضائل ا١بهاد عن ِّٓٔٗرقم: 
يجىاًىدي مىٍن جىاىىدى » (، بلاظ:ُُِٔ، حديث رقم: ُِٕ/ّ فضل من مات مرابرنا، )، ابب ما جاء ُبرسوؿ هللا 

ا٤ب
(، ُُْٕٗ، حديث رقم: ّٖٔ/َُ، كقاؿ: "حديث حسن صحيح"، كالنسائي ُب السنن الكربل، كتاب الرقائق، )«نػىٍاسىوي 
حديث فىضىالىةى ٍبًن عيبػىٍيدو هنع هللا يضر. كقاؿ ابن حباف، كاأللباين: ، ٝبيعهم من «اٍلميجىاًىدي ًمٍن جىاىىدى نػىٍاسىوي ّلِلًًَّ عىزَّ كىجىلَّ »بلاظ: 

(، كصحيح ا١بامع الصغّب كز اداتو لؤللباين، ِْْٔ، برقم: ْْٖ/َُ"إسناده صحيح". انظر: صحيح ابن حباف، )
 (.ٕٗٔٔ، برقم: ُُّّ/ِ)
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من الشبهات، كٗبنعها من اإلكثار من الشهوات ا٤بباحة؛ لتتوٌفر ٥با ُب اآلخرة، كلئبلَّ يعتاد اإلكثار 
فيألاو، فيجرٌه إذل الشبهات، فبل أيمىني أف يقع ُب ا٢براـ
(ُ). 

  .ٱبتل  عما يراه ا٤بستشرؽ كلياـ فيدررُب اإلسبلـ فماهـو ا١بهاد 
  :أما عن ا١بنة
من صلح هبا  تعاذل كعد هللا فقد ،نة دل تتغّب بتغّب الزمنكا١ب ،ؤمنْب من عبادهللم تعاذل فهي كعد هللا
نة فيها ا٢بور العْب كا١ب ،ف ) ال إلو إال هللا ( منذ آدـ عليو السبلـأشهد من اب ك آك من البشر 

عليو السبلـ  نصارل ُب زمن عيسىكذلك الصا٢بْب من الك  ،للمسلمْب الذين ىم على دين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ُب زمنهم فهو ُب  أتباعهممن صلح من فكل  ،عليو السبلـ ذل سيدن آدـإ عليو السبلـ كذلك موسىك 

 .كغّبىا ..هناركاألقصور كالٰبصل على كل نعيم ا١بنة من ا٢بور العْب ك  ،ا١بنة
كتتبع ملتو  ،ْب بلوغهم دعوتومن حف تتبع دينو أمم األنبينا الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فعلى كل  بعثةأما بعد  

 .ْبا٤بتقهللا هبا كعد  كتاوز اب١بنة الٍب تعاذل ذل كـر كرٞبة هللاإكىديو حٌب تصل 
 . ألمتوكلكن كضحها ملسو هيلع هللا ىلص ،فنبينا الكرمي دل أيت ٔبديد ُب موضوع ا١بنة

 

 
  

                                      
.ِّٓص ُ، د.ط، جُ كتاب التفسري ادلوضوعي  جامعة ا٤بدينة العا٤بية، (ُ)
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 دلانويةا ابلداينةالكرمي  ادلبحث الثاين: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن
 (ُ) :مضموف الشبهة

ك ا٤بقصود ٗبجموع أ ،٪بيلاإل كا٤بوعود ُب العهد ا١بديد أ "مزًٌ ا٤بعى "نو أ (ِ)ماينا٢بكيم ادعى  -
نبياء الٍب ٙبتوم على األسلسلة الرويلة من الرسوؿ ا٣باًب مكمل كالنبياء ألنجيل أبنو آخر ااأل

 ،براىيم عليو السبلـإك ساـ السبلـ ك  كنوح عليو ،جد سيدن نوح عليو السبلـ كىووش كأنشيث 
 ىوك يقصد أفبلطوف كما أظن ( كبوذا  كابلتو ) ،غريق(و البحار عند اإللإ وكزاردشت كىّبميز )كى

 .كعيسى عليو السبلـ ،د انة البوذيةالصاحب 
  .ا أتباعهم إبفساد تعاليمهم أك بتحرياهامتهمن  -
  .ره الوحينو يزك أدعى ماين اك كىو طال موىوب مع طبعو الصوُب  -
  .ك الىوتو مستمر ُب معركة مع الشيراف أك قول الشرأدينو  -
  .يراف كتركستافإك  ،ية ُب ا٥بندإ٪بيلذىب ماين ُب رحبلت تبشّبية  -
 ،سور ا ،مصر ،صبحت ا٤بانوية شائعة ُب فارسأ -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب القركف الٍب سبقت ميبلد دمحم  -

  .كسطاأل شرؽكالببلد ما بْب النهرين  ،فلسرْب
  

                                      
 .ِْ، ا٤بصدر السابق، ص كتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
ماين بن فاتك ا٢بكيم الذم ظهر ُب زماف سابور بن أردشّب، كقتلو هبراـ بن ىرمز بن سابور، كذلك بعد عيسى ابن مرمي عليو  (ِ)

ا٤بسيح عليو السبلـ، كال يقوؿ بنبوة موسى عليو السبلـ، السبلـ، أحدث دينا بْب اجملوسية كالنصرانية، ككاف يقوؿ بنبوة 
حكى دمحم بن ىاركف ا٤بعركؼ أبيب عيسى الوراؽ، ككاف ُب األصل ٦بوسيا عارفا ٗبذاىب القـو أف ا٢بكيم ماين زعم أف العادل 

كر كجود شيء إال من أصل مصنوع مركب من أصلْب قدٲبْب: أحدٮبا نور، كاآلخر ظلمة، كأهنما أزلياف دل يزاال كلن يزاال، كأن
قدمي، كزعم أهنما دل يزاال قويْب حساسْب داركْب ٠بيعْب بصّبين، كٮبا مع ذلك ُب الناس كالصورة كالاعل كالتدبّب متضاداف، 

. إ٠باعيل سامعي، الدكلة الااطمية كجهود القاقضي نعماف ُب إرساء دعائم كَب ا٢بيز متحاذ اف ٙباذم الشخص كالظل
 . ّْٗق، ص ُُّْـ، ََُِ،  ُية، الربعة األكذل، مركز الكتاب األكادٲبي، عماف، ط:ا٣ببلفة الااطم
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 التمهيد
)ماين بن  ذلإانوية نسبة كا٤ب ،دشتيةاُب ببلد فارس بعد الزر  اتباعن أكثرىا كأشهر العقائد أ: ىي (ُ)ا٤بانوية
 ردشّب.أزمن ا٤بلك سابور بن  ،ـ ُِٓ( الايلسوؼ الاارسي الذم كلد سنة فاتك

 كقد ،زليافأ ْبصلاألن يىذ أفك  ،ظلمةكالكٛبتاز د انة ماين ابلقوؿ أبف العادل نشأ عن أصلْب: النور 
  .حدكث الظبلـل  زاردشت الذم قاؿ بقدـ النور ك خا

ٗبذاىب  عارؼه  ككاف َب األصل ٦بوسيٌّ  (ِ)،عيسى الوراؽ حكى دمحم بن ىاركف ا٤بعركؼ أبيب
كأهنما  ،كاآلخر ظلمة ،أحدٮبا نور :زعم أف العادل مصنوع من أصلْب قدٲبْب : أف ا٢بكيم ماين(ّ)القـو
 ،قويْب حساسْب فهنما ال يزاالأكزعم  ،إال من أصل قدمي يءف دل يزاال كلن يزكال، كأنكر كجود شأزليا

كٮبا مع ذلك َب الناس كالصور كالعقل كالتدبّب متضاداف كَب ا٣بّب متحاذ اف  ،دراكْب ٠بيعْب بصّبين
  .الشخص كالظل مٙباذ
كلكن  ،لك هبراـ بن ىرمز بن سابورعلى يد ا٤ب ،ـ ِْٕقتل عاـ ذلك ابلزندقة ك جل أقد اهتم من ك 

  .ا٤بانوية انتشرت
  ؟؟ه الد انة كمعتقداهتا  هبذملسو هيلع هللا ىلص سبلـنيب اإل ثرأت فهل

 كجوه إبراؿ الشبهة:
 الرد اإلٝبارل:

فلم أجد من يقوؿ بنبوة ماين كأكثر ما قيل عنو  ،مرسبلن  اإف كاف ىناؾ من يعتقد أف زرادشت كاف نبيًّ 
كىذا دل يقل بو أحد من  ،دليل أنو كصل بو ا٢بد أف ٛبُب زكاؿ العنصر البشرمكال ،اكيمن نو كاف حإ
كحاشاه  ،هبذا الدين اشبيهن اإلسبلـ فحاشا أف يكوف  ،انبياء كما سنوضح ُب ردن التاصيلي الحقن ألا

                                      
 .ٖٗ-ْٗ، صُ، ا٤بصدر السابق، جمولسوعة األداين وادلعتقدات القدمية (ُ)
خلط، من ا٤بتكلمْب النظارين. ككاف معتزليان، ٍب ) العراؽ –ـ ابلرملة  ُٖٔىػ /  ِْٕتوُب )دمحم بن ىاركف الوراؽ البغدادم  (ِ)

االثنا كانتهى بو التخليط إذل أف صار يرمى ٗبذىب أصحاب االثنْب، ككاف للمعتزلة السبق ُب اهتامو بذلك، بينما يػىعيده 
انظر: . كأكثركا من النقل عنو عشرية من رجا٥بم، قاؿ عنو صاحب الركاشح "من أجلة ا٤بتكلمْب ُب أصحابنا كأفاضلهم"،

 .ٕٔٔ/ُْ، البداية كالنهاية َِٗ/ٔاتريخ اإلسبلـ  .ُِٔ/ُالاهرست،  ،ِّ/ْمركج الذىب 
 .ُ، د ط، صحبث يف العقيدة كتاب ادلانويةد. راضي عبد هللا دركيش،  (ّ)
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 زكى التسليم أف يقتبس علمو من ماين.كأنبينا الكرمي عليو أفضل الصبلة 
 الرد التاصيلي:

من زرادشت كيسوع  لذلك فهو يعترب كبلن ك  ،ةزرادشتيكالاكؿ ماين إقامة صلة بْب د انتو الوليدة كبْب ح
 لو. اأسبلفن 
دشتية متنصرة (. قاؿ ادمج ماين الد انة الزردشتية مع ا٤بسيحية حٌب كصات أبهنا ) زر كقد 

كال يقوؿ  -عليو السبلـ-سيح ا بْب اجملوسية كالنصرانية، كيقوؿ بنبوة ا٤بالشهرستاين: "إنو أخذ دينن 
 (ُ)عليو السبلـ.-بنبوة موسى 

 (ْ)ا عن نبوهتما.يوننية شيئن ال كحيث ال تذكر ا٤بصادر البوذية أ ،(ّ)كأفبلطوف (ِ)بربلف نبوة بوذا -
خر آف إيقوؿ  ٪بيلإلا فإك  ،طبلعو على الدين ا٤بسيحيخر األنبياء ذلك الآف ادعاء ماين أنو إ 

نو أف ماين دل يدع إ :مر تقوؿتب الٍب كتبت عن ىذا األف بعض الكأكمع  ،قادـنيب الال واألنبياء ى
ف أكضح دليل حيث آكالقر  (ٓ)ف آخر األنبياء سيكوف ُب ببلد العربإ :نو قاؿإآخر األنبياء حيث 

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٧انصف:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

ابلسر انية  َّٱمي خي حي جي يه ىه مه جه ينُّيعِب الذم قبلي  َّٱىن من خن حنُّ
 َّٱَّ ٍّ ٌّ ٰىُّيعِب ابلعجائب الٍب كاف يصنعها  َّٱٰرُّعيسى  َّٱٰذ ييُّفارقليرا 

                                      
 .ٓٗ، صُ، ا٤بصدر السابق، جمولسوعة األداين وادلعتقدات القدمية (ُ)
كتذكر القصص كالركا ات أنو كاف من قبل ا٤بيبلد ُب إحدل القرل اب٥بند على حدكد نيباؿ،  ٖٔٓغواتما بودا ُب عاـ  كلد (ِ)

األسياد، أبيو كاف ملكنا صغّبنا، كلد ُب القصر، توفيت أمو، كىو ُب سن صغّب، كربتو عمتو، تزكج كىو ُب سن صغّب، كلكن 
ص عند بلوغو سن السابعة كالعشرين ترؾ زكجتو معتزالن إ اىا إذل الزىد كالتقش  كالتأمل ُب ا٢بياة الكونية، كذلك حٌب يتخل

بعد   مبادئو كتعاليميو إذل مبادئ دينية، كحولوه ىو أيضنا إذل إلو. كحوؿ أتباعو   من آالمو كدعي الكثّب من الناس إذل ذلك،
 :Christianity 2015عامنا. انظر:  َٖغواتما بودا ببل مأكل ٤بدة ست سنوات، كمات كىو يبلغ من العمر  تركو للقصر عاش

Religious Diversity and Personal Contact. 
 فيلسوؼ يونين معركؼ. (ّ)
 ٔٗ، صُ، ا٤بصدر السابق، جمولسوعة األداين و ادلعتقدات القدمية (ْ)
 ٔٗ، صُ، ا٤بصدر السابق، جمولسوعة األداين و ادلعتقدات القدمية (ٓ)
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 ا.بينن  االذم يصنع عيسى سحرن 

ل عىلىى اّلِلًَّ اٍلكىًذبى ُّيقوؿ فبل أحد أظلم منو يعِب اليهود  َّٱكىمىٍن أىٍظلىمي ُّقولو:  حْب زعموا  َّٱ٩بًَّن افػٍَبى
اٍلقىٍوـى ُّمن الضبللة إذل دينو  َّٱكىاّلِلَّي ال يػىٍهًدمُّيعِب اليهود  َّٱسبلـكىىيوى ييٍدعى ًإذلى اإٍل ُّأنو ساحر 
 .يعِب َب علمو َّٱالظَّاًلًمْبى 

كىم اليهود كالنصارل  ،يعِب أبلسنتهم َّٱأبًىٍفواًىًهمٍ ُّيعِب دين هللا  َّٱييرًيديكفى لًييٍرًاؤيا نيورى اّلِلًَّ ُّقولو: 
يعِب مظهر  َّٱكىاّلِلَّي ميًتم  نيورًهً ُّ ٪بيلكدينو ُب التوراة كاإل -صىلَّى اّلِلَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -حْب كتموا أمر دمحم

 (ُ).يعِب اليهود كالنصارل َّٱكىلىٍو كىرًهى اٍلكاًفريكفى ُّدينو 
 :ما أحسن ما أكرد البخارم ا٢بديث الذم قاؿ فيوف. نبينا ملسو هيلع هللا ىلص مساما عن كأ

 :عن أبيو قاؿ ،أخربين دمحم بن جبّب بن مرعم :حدثنا شعيب عن الزىرم قاؿ ،يمافال وحدثنا أب
 بو هللا وكأن ا٤باحي الذم ٲبح ،كأن أٞبد ،ن دمحمأ :" إف رل أ٠باء :يقوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -٠بعت رسوؿ هللا 

 .(ِ)كأن العاقب " ،كأن ا٢باشر الذم ٰبشر الناس على قدمي ،الكار
البحارة عند  ولإ وف ىّبميز ىإذ إ ؛ف سلسلة األنبياء عند ماين فيو ما ىو ٨بال  ٤با ىو حقإحٌب ك 
غريق كىو كأفبلطوف فهو من حكماء اإل و نيبٌّ نإكغّبه ٩بن ال نراه  ايكوف نبيًّ  فأغريق كفكي  لو إلا

  .ليس بنيب كما ىو معركؼ
ىل التاريخ من ا٤بؤرخْب الكبار  أفلم يقل بذلك  ،ف الدين ا٤بانوم انتشر ُب ا١بزيرة العربيةأه ؤ أما ادعا

  .ثّب ُب كتابو الكامل ُب التاريخبن األاك نهاية كالكأمثاؿ ابن كثّب ُب كتابو البداية 
                                      

 ُُّ، صْ، د.ط، جتفسري مقاتل بن لسليمان (ُ)
تعاذل: }كىًإٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرميىى  اى بىًِب ًإٍسرىائًيلى ًإيٌنً رىسيوؿي اّلِلًَّ إًلىٍيكيم أخرجة البخارم ُب كتاب التاسّب، ابب قولو أخرجة  (ِ)

رنا بًرىسيوؿو أيىٌٍب ًمن بػىٍعًدم ا٠ٍبيوي أىٍٞبىدي ۖ فػىلىمَّا جى  ذىا ًسٍحره م ًبْبه{ اءىىيم اًبٍلبػىيًٌنىاًت قىاليوا ىىٰ م صىدًٌقنا لًٌمىا بػىٍْبى يىدىمَّ ًمنى التػٍَّورىاًة كىميبىشًٌ
"، كُب كتاب ا٤بناقب، ابب ْٖٔٗ ، حديث رقم:ُُٓ/ٔ[، )ٔ]الص :  ىاًحي الًَّذم ٲبىٍحيو اّلِلَّي يبى الكيٍارى

(، بلاظ: "كىأىنى ا٤ب
ٟبسة أ٠باء"، كبنحوه ركاه مسلم ُب كتاب  (، بلاظ: "رلِّّٓ ، حديث رقم:ُٖٓ/ْ، )ما جاء ُب أ٠باء رسوؿ هللا 

هي أىحىده، كىقىٍد ٠بىَّاهي ِّْٓ ، حديث رقم:ُِٖٖ/ْابب ُب أ٠بائو ملسو هيلع هللا ىلص، )الاضائل،  (، بز ادة: "كىأىنى اٍلعىاًقبي الًَّذم لىٍيسى بػىٍعدى
، كىأىنى ا٢بٍىاًشري أىنى ٧بيىمَّده، كىأىنى أىٍٞبىدي، كىأىنى اٍلمىاًحي، الًَّذم ٲبيٍحىى يبى »(، بلاظ: ِّْٓهللاي رؤكفا رىًحيمنا"، ك)حديث رقم:   اٍلكيٍاري

هي نىيبٌّ  ، كبلٮبا عن دمحم بن جبّب بن مرعم، عن أبيو «الًَّذم ٰبيٍشىري النَّاسي عىلىى عىًقيًب، كىأىنى اٍلعىاًقبي كىاٍلعىاًقبي الًَّذم لىٍيسى بػىٍعدى
 .هنع هللا يضر
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 ابلعرب الوثنْي الكرمي الثالث: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن ادلبحث

 مضموف الشبهة:
 :(ُ)حدل ىجماتو على ىذا الدين العظيمإكلياـ فيدرر ُب  مريكييقوؿ ا٤بستشرؽ األ

) تعاذل هللا ، كل قبيلة عربية كثنية ٥با صنم رئيسي تعبده تقوؿ لو ) هللا (  :على حد قوؿ الكاتب -
  .( اكبّبن   اعن ذلك علوًّ 

ك سقط من أنو نزؿ أعلى ىيئة حجر يؤمنوف  متمثبلن  اصنمن  َُّٔب مكة كاف الوثنْب يعبدكف  -
  .نجـوكالالقمر  ،الشمس

من  قريبة ،مؤاب :حضر من منرقة يقاؿ ٥باأككاف الصنم قد  ،صناـكرب األأ وكاف إلو القمر ىبل ى
مة من كتاب ) دمحم النيب الكرمي ( ٢بافظ غبلـ نو اقتبس ىذه ا٤بعلو إ :ٞبر ) يقوؿ الكاتبالبحر األ
 .سركار
ة دئة عاـ قبل كالا) ما يقارب أربعم :ـ ُٗٔٗشرؼ ُب الىور ابكستاف سنة أكيقوؿ الشيخ دمحم  -

كاف ىبل رئيس اآل٥بة ك  ،على سق  الكعبة ،ىبل :يقاؿ لو اكضع عمر بن ٢بي صنمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 
  .ـسبللقبيلة قريش قبل اإل

 ةيوقركف ثبلث سبلـككاف ُب مكة قبل اإل ،ثركا ابلكنعانيْب الذين عبدكا البعل كبناتو الثبلثرٗبا أت -
 من اآل٥بة من النساء ىم:

  .عبد على شكل حجر مربع :تالبل  -ُ
  .عبد على شكل ببلطة من ا١برانيت على طريق الرائ  :العزل  -ِ
  .ينةذل ا٤بدإسود على الرريق أبد على شكل حجر ع :مناة  -ّ
  : اتذل ىذه اآل٥بة النساء ُب اآلإ -ملسو هيلع هللا ىلص-ار دمحم أش -

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ -
 جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

                                      
 ِٕ-ِٓا٤برجع السابق، ص، كتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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 ١١ - ٢٢: انُجى َّ حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف

 قاؿ:  صناـاأل عريب نشأ ُب بغداد كتب كتاب رجل اتريخو  ،ـ ُٖٗىشاـ بن الكليب ا٤بتوُب سنة 
 ه.بعدىا اٚبذكا البلت كإال -
  .ككانت صخرة مكعبة ،حدث من مناةأكىي  ،ٚبذكا البلت الٍب كانت تق  ُب الرائ ا -
 ،زيد البلت :يسموف أبنائهم هبا يقولوف ايضن آككانوا  ،تقريش مثل كل العرب كانت تبجل البل -

  .ف  على مشاؿ منارة مسجد الرائ  اآلكانت تقك  ،تيم البلتك 
ي  }ُب كتابو  تعاذل ككانت ىي ا٤بعبود الذم ذكره هللا - َث َواْنعُسا تَ ( َوَيَُاةَ انثااِنثَ ٢٢) أَفََرأَْيتُُى انَّلا

 {(١٠اأْلُْخَري  )
  .سبلـحٌب دخلت قبيلة ثقي  اإلك  كدل تزؿ البلت مكرمة -
ذل داخلها إيدخلوف ك  ،الكعبة :ح مربع يقاؿ لوف على شكل دائرة حوؿ صر و مشى العرب الوثني -

  .أتثّب زجاجي من حارة النيزؾ ،بوصة ُب قررىا صخرة من النيزؾ ُِلتقبيل ا٢بجر األسود 
ككانوا يصوموف  ،ذل الكعبة ُب مكةإيصلوف ٟبس مرات ُب اليـو متجهْب ف العرب و كاف الوثني -

  .من اليـو ٤بدة شهر مثل ما ياعل ا٤بسلموف ُب رمضاف اجزءن 
عبلـ أكُب كثّب من  ،الذم يكوف فوؽ كل مسجد سبلـتراؾ يبجلونو قبل اإلرمز ا٥ببلؿ كاف األك  -
  .يةسبلمك را ات الدكؿ اإلأ
 . القمرم كيبدؤكف الشهر ا١بديد برؤية ا٥ببلؿالتقومي على سبلـاعتمد اإل -

 التمهيد:
يدعي كلياـ فيدرر أف شعائر ا٢بج عادات كطقوس مأخوذة من العادات ا١باىلية القدٲبة ُب 

تقبيل ا٢بجر  منها: ا٢بج، كيستدؿ على ذلك بوجود بعض الرقوس ُب شعائر ا٢بج عند ا٤بسلمْب
كل ىذه الرقوس ُب نظرىم عادات   ،)الشهر القمرم( األسود، كالرواؼ حوؿ الكعبة، كتوقيت ا٢بج

 جاىلية. 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya19.html
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  :الوثنية
رتباط مع حركة الترور التارٱبي جملتمع ا١بزيرة العربية الوثنية ظاىرة دينية نشأت كترورت ابال

 .(ُ)صبلتو ا٢بضارية مع العادل ا٣بارجي، ك كفكر اًّ  اكسياسيًّ  اجتماعيًّ اك  قتصاد اًّ ا
  عشى:يقوؿ األ

 (ِ)الوثن ببيت النصارل كروؼ  ***  أببوابو    العااة   يروؼ
ككلمة كثن من الكلمات العربية  ،من كثن اب٤بكاف ،نتصابو على حالة كاحدةاب ا٠بي الوثن كثنن  :كقيل

 أم ٗبعُب الصنم ُب القرآف الكرمي  ،كىي ترمز لآل٥بة ،القدٲبة الواردة ُب نصوص ا٣بط ا٤بسند

 ١١: َىح َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ 

ا قػىٍوـي نيوحو : » انىٍت آ٥ًبىةن يػىٍعبيديىى ا بػىٍعدي  ،كى انىًت اٍلعىرىبي تػىٍعبيديىى ٍكمىةى ا١بٍىٍندىؿً  ،ٍبيَّ كى  ،فىكىافى كىدًّا ًلكيلىٍيبو ًبدى
ٍيلو  افى كىكىافى يػى  ،كىكىافى يػىغيوثي لًبىًِب غيرىٍي و ًمٍن ميرىاًد اًب١بٍىٍرؼً  ،كىكىافى سيوىاعه ٥ًبيذى كىكىافى نىٍسره ًلًذم  ،عيوؽي ٥ًبىٍمدى
ًع ًمٍن ًٞبٍّبىو   .(ّ)«اٍلكىبلى

 اجلاىلية:
ي، يراد بو عند اإلطبلؽ: ا٢بالة الٍب كاف عليها البشر، قبل مبعث النيب دمحم إسبلما١باىلية مصرلح 

  النبوة، كا٭بحت آاثر ا٢بنياية.دلملسو هيلع هللا ىلص، حيث اندرست معا
 بهة:وجوه إبطال الش
 :الرد اإلٝبارل

 فإذا تقرر ىذا استرعنا ،يةسبلمالشريعة اإلبو وىر الذم جاءت ا١ب و ما ىال بد أف ٫بدًٌد أكالن 
دأف  كبْب حاؿ ا٤بشرؾ الوثِب ُب ا٤بسائل الٍب قد يتشابو فيها الاعبلف ُب  ،ناٌرًؽ بْب حاؿ ا٤بسلم ا٤بوحًٌ

 .لط بْب مصرلح )جاىلية( ك )كثنية(كقع ا٤بستشرؽ كلياـ فيدرر ُب كىم ا٣بكقد ، الظاىر
                                      

 ٓٓد. ط صادلعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل اإللسام يف القرآن الكرمي زيداف خل  ىادم ا٤بوازين،  (ُ)
 (أدب) ادلولسوعة العادلية للشعر العريب (ِ)

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=17322&r=&rc 

 .ّْٗ، صّ، د.ط، جالرزاق تفسري عبد (ّ)

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=17322&r=&rc
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 ا ُب ا١باىلية ال يعد إعَبافا اب١باىلية.عبادات ٩با كاف معركفن ال كا من التشريعات أبعضن  سبلـإقرار اإل
ها على حد قوؿ  هوثنية فحقر منها كساكالوثنْب كالأطلق عليها لقب ا١باىلية  سبلـف اإلأدليل كال

 مريكي.على ا٤بستشرؽ األتاصيلي الكما سنوضح ذلك ُب ردن ،  كاار قريش
 الرد التاصيلي:
كإذا كاف  ،يقرر أف ما جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىو ما جاء بو إبراىيم عليو السبلـ من قبل الكرمي القرآف

اآلاثر عادة  هالعرب ىم أبناء إ٠باعيل بن إبراىيم فبل شك أهنم قد توارثوا عن آابئهم الكثّب من ىذ
لعلمهم أبف ما   ؛الكاار على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنو قد جاء ٗبا شرعوه ىم ألناسهم ذا دل ٰبتجَّ ك٥ب ،كعبادة

كخّب مثاؿ  ،ا لدعوتو٦بددن  سبلـكانوا يقوموف بو ىو من مّباث إبراىيم عليو السبلـ الذم جاء اإل
لكن  ،عليو السبلـٰبجوف البيت على مّباث إبراىيم  سبلـج فقد كاف الناس قبل اإلا٢ب ولذلك ى

ككما اختلقوا  ،(ُ)ىذا ا٤بّباث قد دخلو بعض التغيّب كالتعديل كما أدخلت قريش فكرة ا٢بمس
كما   ،بتلبيتو ا٤بنزىة لرب العباد من الشرؾ سبلـفجاء اإل ،خاصة خالاهم فيها غّبىم ألناسهم تلبيةن 

قس العديد  ىذا كعلى ..اىليةكىنا ال نستريع القوؿ أبف ا٢بج ىو من مّباث ا١ب ،ألغى فكرة ا٢بمس
 ا ُب ا١باىلية.٩با كاف معركفن  سبلـمن التشريعات الٍب أقرىا اإل

فكي  نتهم القرآف العظيم ابلتأثر ابلوثنْب  ،الكرمي ُب القرآف اإف هللا تعاذل قد ىاجم ىؤالء الوثنْب كثّبن 
  !.العرب

 مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ
 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
: األَبياء َّ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم ملهل

١٤ - ١٢ 

 :مأ َّمخ جخ مح جح مج حج مثُّٱبل  :فقاؿ ،ينكر تعاذل على من اٚبذ من دكنو آ٥بة
ٍوتىى، أىٍم ًإنػَّهيٍم ال يػىبػٍعىثيوفى األىٍموىاتى ا :أىم ٰبيوف ا٤بوتى كينشركهنم من األرض؟ أم ال يقدركف على ك  ٍلمى

                                      
كىالى يىٍدخيليوفى  اـ ًمُبن قػيرىٍيشه ألىهنم كىانيوا يػىتىشىدَّديكفى ُب ًديًنًهٍم كىشىجىاعىًتًهٍم فىبلى ييرىاقيوفى، كىًقيلى: كىانيوا الى يىٍستىًظل وفى أى  احلُْمُس: (ُ)

فو فىميسىك أىٍٞباس )أىم اٍلبػيييوتى ًمٍن أىبواهبا كىىيٍم ٧بيٍرًميوفى كىالى يىٍسؤليكف السٍَّمنى كىالى يػىٍلقيريوف ا١بيلَّة. كىُب حىًديًث خىٍيااف: أىما  بػىنيو فيبلى
 .ِِِ، صْ، جْ، البن منظور، طمن كتاب لسان العربشيٍجعىافه(. 
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 .ا كعبدكىا معو. فكي  جعلوىا  ندًّ (ُ)شيء من ذلك 
سبحانو كتعاذل كتقدس  ،األرضك وات دت السمٍب أخرب تعاذل أنو لو كاف ُب الوجود آ٥بة غّبه لاس

 .اا كبّبن كتنزه عن الذم ياَبكف كأيفكوف علوًّ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص
 من خن جنحن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق خفمف

 ٢٢٤ - ٢٢٢: األعراف َّ حي جي ٰه مه جه هن

، كىم ٱبلقوف صناـيعِب: األ َّٱمي زي ري ٰىُّٱ ٍب أنكر عليهم فقاؿ: أيشركوف اب ُب العبادة،
 يريد: كىم ٨بلوقوف.

 جب هئُّمن أطاعها،  ال تنصري  صناـقاؿ ابن عباس: إف األ َّٱمئ خئ حئ جئُّ
قاؿ ا٢بسن: ال يدفعوف عن أناسهم مكركه من أرادىم بشر أك ٫بوه، ٍب خاطب ا٤بؤمنْب  َّٱحب
قرأ نفع ابلتخاي ، ، ال يتبعوكم، ك سبلـا٤بشركْب إذل اإل كإف تدعو َّٱحت جت هب مبُّفقاؿ: 

 كٮبا لغتاف: اتبعو كتبعو تبعا.

ذلك أم: صمت م عن  َّٱجخ مح جحُّ، تعاذل إذل الدين كعبادة هللا َّٱمج حج مثُّ
 (ِ).نقياد للحقالدعاء، لَبكهم اال

ليقربون  :العبادة كثّب كقو٥بمتعليل ٥بذه الك  ،م يعبد مع هللاأ ،ولإ وا ى٭بإك نو هللا إكال يقولوف عن الصنم 
  .مورذل غّب ذلك من األإ ..من الاقر اأك خوفن  ،أك للرزؽ ،ذل هللاإ
كابلتارل كاف من سادات  ،مكةككاف سيد  ،خزاعةعمرك بن ٢بي كاف من  :ما عن عمرك فهوكأ

نو إ، حيث تعاذل توحيد هللاكالذم كاف يقـو على  ،ا٢بنياي إبراىيميعد أكؿ من غّب دين ك العرب، 

                                      
 .َّٓ، صُ، د.ط، جمتفسري حيىي بن لسا (ُ)
 .ّْْ، صِ، د.ط، جالتفسري الولسيط للواحدي(ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
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رأيت عمرك بن ٢بي ٯبر قصبو ملسو هيلع هللا ىلص " رسوؿ هللا. قاؿ ١بزيرة العربيةابلتعبد من دكف هللا  صناـاألأدخل 
 .يعِب أمعاءه (ُ)ُب النار" 

 .معاءه ُب النارأر أف عمر بن ٢بي ٯب مريكيفهل عرؼ ا٤بستشرؽ األ
 ذل ىذه اآل٥بة النساء ُب سورة النجم:إ ملسو هيلع هللا ىلصار دمحم ما عن قولو أشكأ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ
 مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 ١١ – ٢٢: انُجى َّ حل جل مك لك خك حك مقجك حق

 (2):ُب تاسّبه الواحدمماـ يقوؿ اإل
ىل ٥با قدرة توص  هبا، كما  ،تعاذل : أخربكن عن ىذه اآل٥بة، الٍب تعبدكهنا من دكف هللاكا٤بعُب

اٚبذكىا آ٥بة، فعبدكىا من دكف هللا، ككانوا  أصناـيوص  هللا تعاذل ابلقدرة كالعظمة؟ كىذه أ٠باء 
 يشتقوف ٥با أ٠باء من أ٠باء هللا تعاذل، فقالوا: من هللا: البلت، كمن العزيز: العزل.

كالعزل أتنيث األعز، كىي ٗبعُب: العزيزة، ككانت شجرة بنخلة لغرااف يعبدكهنا، فبعث إليها رسوؿ 
 هللا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى خالد بن الوليد فقرعها، كقاؿ:

  ا عز كارانك ال سبحانك ... إين رأيت هللا قد أىانك
 كقاؿ قتادة: كانت مناة لؤلنصار.

 يب: كانت ٥بذيل كخزاعة.كقاؿ الضحاؾ، كالكل
                                      

رىأىٍيتي عىٍمرىك ٍبنى عىاًمًر ٍبًن » (، بلاظ: ْٖٔٗ، حديث رقم: ُْٖ/ْأخرجة البخارم ُب كتاب ا٤بناقب، ابب قصة خزاعة، ) (ُ)
ّبىةو كىالى سىائًبىةو }، كُب كتاب التاسّب، ابب «بى السَّوىاًئبى ٢بيىيٌو ا٣بيزىاًعيَّ ٯبىير  قيٍصبىوي ُب النَّاًر كىكىافى أىكَّؿى مىٍن سىيَّ  مىا جىعىلى اّلِلَّي ًمن ٕبًى

اـو ۙ كىلٰىًكنَّ الًَّذينى كىاىريكا يػىٍاتػىريكفى عىلىى اّلِلًَّ اٍلكىًذبى ۖ كىأىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقلي  ، حديث ْٓ/ٔ[، )َُّ]ا٤بائدة: {وفى كىالى كىًصيلىةو كىالى حى
، كبنحوه ركاه «رىأىٍيتي عىٍمرىك ٍبنى عىاًمرو ا٣بيزىاًعيَّ ٯبىير  قيٍصبىوي ُب النَّاًر، كىافى أىكَّؿى مىٍن سىيَّبى السَّوىاًئبى » (، بلاظ: ِّْٔرقم: 

 ، حديث رقم:ُُِٗ/ْمسلم ُب كتاب ا١بنة كصاة نعيمها كأىلها، ابب النار يدخلها ا١بباركف كا١بنة يدخلها الضعااء، )
ًء، ٯبىير  قيٍصبىوي ُب النَّارً »لاظ: (، بِٖٔٓ ، كبلٮبا من حديث «رىأىٍيتي عىٍمرىك ٍبنى ٢بيىيًٌ ٍبًن قىٍمعىةى ٍبًن ًخٍنًدؼى أىابى بىًِب كىٍعبو ىىؤيالى

 أيب ىريرة هنع هللا يضر.

ََِ-ُٖٗ، صْ، د.ط، جتفسري الواحدي (ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ألف العرب ٠بت زيد مناة، كعبد مناة،  ؛ككاف ابن كثّب يقرأىا اب٤بد كا٥بمزة، كالصحيح: قراءة العامة
 يعِب: الثالثة للصنمْب ُب الذكر، كاألخرل نعت ٥با أيضنا. ،نعت ٤بناة :كدل يسمع فيها ا٤بد، كالثالثة

 ، كا٤ببلئكة بنات هللا.صناـشركو مكة: األ}أىلىكيمي الذَّكىري كىلىوي األينٍػثىى{ قاؿ م
 فنحلوه البنات، ككاف الرجل منهم إذا بشر ابألنثى كره.

، كىي صناـفقاؿ هللا تعاذل منكرنا عليهم: ألكم الذكر يعِب: البنْب، كلو األنثى يعِب: ما ٫بلوه من األ
 إنث ُب أ٠بائها كا٤ببلئكة.

معتدلة، يعِب: القسمة الٍب قسمتم، من نسبة البنات إذل هللا  }تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمىةه ًضيزىل{ جائرة غّب
 .تعاذل، كإيثاركم أناسكم البنْب، قسمة غّب عادلة

قد ساو هبم  الكرمي قرآفكال ،أتثر ابلوثنْب العرب العظيم ف القرآفإ مريكيفكي  يقوؿ ا٤بستشرؽ األ
  .كٗبا يعبدكف
 :ر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصشراؼ قريش يااكضوف أاب طالب ُب أمأفهذا كفد من 

فػىلىمَّا رىأىٍت قػيرىٍيشه أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يػىٍعًتبػيهيٍم ًمٍن شىٍيءو  :عيوف األثرُب  الاتح اليعمرم وأبيقوؿ 
ـى ديكنىوي، كىدلٍى ييسىلًٌٍموي  أىٍنكىريكهي عىلىٍيًو ًمٍن ًفرىاًقًهٍم كىعىٍيًب آ٥ًبىًتًهٍم، كىرىأىٍكا أىفَّ عىمَّوي أىابى طىاًلبو قىدٍ  حىًدبى عىلىٍيًو، كىقىا

تػىنىا، ٥بىيٍم، مىشىى رًجىاؿه ًمٍن أىٍشرىاًفًهٍم ًإذلى أىيب طىاًلبو فػىقىاليوا:  اى أىابى طىاًلبو ًإفَّ اٍبنى أىًخيكى قىٍد سىبَّ آ٥ًبى 
، فىًإمَّ  ءىنى نػىنىا كىبػىيػٍنىوي، فىًإنَّكى على كىعىابى ًدينػىنىا، كىسىًاوى أىٍحبلمىنىا، كىضىلَّلى آابى يى بػىيػٍ

ا أىٍف تىكياَّوي عىنَّا كىًإمَّا أىٍف ٚبيىلًٌ
يبل، فىاٍنصىرىفيو  ا عىٍنوي، كىمىضىى مقل مىا ٫بىٍني عىلىٍيًو ًمٍن ًخبلًفًو، فػىقىاؿى ٥بىيٍم أىبيو طىاًلبو قػىٍوال رىًفيقنا، كىرىدَّىيٍم رىدًّا ٝبًى

 .(ُ) يوعل وعليو كسٌلم على ما ى رىسيوؿي اّلِلًَّ صىلَّى اّلِلَّي 
نبياء فهذا فعل األ -كىو ما يعرؼ )ابلرواؼ(-فأما مشيهم على شكل دائرة حوؿ الكعبة ا٤بشرفة 
مر من ف الوثنْب العرب دل يبتدعوا ىذا األأكمن ا٤بؤكد  عليهم السبلـ، من شريعة إبراىيم عليو السبلـ،

  .تلقاء أناسهم
  

                                      
 .ُُٖ-ُُٕ، صُد.ط، ج والشمائل والسري،عيون األثر يف فنون ادلغازي ابن أيب الاتح اليعمرم،  (ُ)
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  :لسودحلجر األاب الشبهة ادلتعلقة
فسودتو خرا ا بِب  ،ا من اللنبشد بياضن أ وكى ،) نزؿ ا٢بجر األسود من ا١بنة :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .( ُ) آدـ (
كال أف سلرتو  ،كال يوجد أحد من ا٤بسلمْب يعتقد أف ا٢بجر األسود يناع أك يضر بسلرة ذاتية لو

كانت العرب ُب ا١باىلية تعتقد ذلك كتقولو ُب ا٢بجر  كال   ،تقريب من يعبد كيلجأ إليو إذل هللا تعاذل
 .( 3)  االيت انسير (ىل مل يك ىك مك لك اك) :هاأصنامكما تقوؿ ُب 

) إين أعلم  :قاؿ ،كإ٭با عقيدة ا٤بسلمْب ُب ا٢بجر ىي ما صرَّح بو عمر بن ا٣براب هنع هللا يضر عند تقبيلو
 .(ِ) يقبلك ما قبلتك ( كلوال أين رأيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أنك حجر ال تضر كال تناع

كإ٭با ىو من كضع إماـ ا٤بوحدين إبراىيم  ،كال من كضع ا٤بشركْب ،ف ا٢بجر ليس من آاثر الشرؾإ
فيكوف الرواؼ بنظاـ  ،جعلو ُب بيت هللا ليكوف مبدأ للرواؼ ابلكعبة يعرؼ ٗبجرد النظر إليها ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

يكـر كيقبل كٰبَـب لذلك كما ٙبَـب الكعبة  ،كهبذا صار من شعائر هللا ،اوفال يضررب فيو الرائ
 النية كالقصد. :فالعربة بركح العبادة ،كإف كانت مبنية اب٢بجارة ،١بعلها بيتنا  تعاذل

كل ما ابتدعتو ا١باىلية فيها من   سبلـكقد أبرل اإل ،ف مناسك ا٢بج من شريعة إبراىيمإ :كٝبلة القوؿ
كإف الكعبة من بناء إبراىيم كإ٠باعيل عليهما السبلـ كما  ،كروافهم ابلبيت عراة  ،كقبيح عملهاكثنيتها 

دد بناؤىا قبل ك٤با كانت الكعبة قد جي  ،ككانوا يعظموهنا ،ىو اثبت عند العرب ابإلٝباع ا٤بتواتر بينهم
األسود؛ المتيازه بلونو كبعده دل يبق فيها حجر يعلم ابليقْب أنو من كضع إبراىيم إال ا٢بجر  سبلـاإل

األكذل ُب ضمن الكعبة ا٤بذكرة  سبلـر بنشأة اإلثر ا٣باص ا٤بذكًٌ األ وكاف ى  ،كبكونو مبدأ ا٤براؼ
 .زادىا هللا حاظنا كشرفنا ،بذلك بوضعها كموضعها كسائر خصائصها

 سود من النيزؾ؟ ف ا٢بجر األإو ين جاء ا٤بستشرؽ كلياـ فيدرر بقولأفمن 
                                      

(، ٕٕٖ، حديث رقم: ُِٖ/ِ، ابب ما جاء ُب فضل ا٢بجر األسود، )أخرجو الَبمذم ُب أبواب ا٢بج عن رسوؿ هللا  (ُ)
من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما، كقاؿ: "حديث حسن صحيح". كقاؿ الشيخ األلباين: " صحيح". انظر: صحيح 

 .(ٕٔٓٔ، برقم: ُُْْ/ِا١بامع الصغّب، )
كلهم أٞبد كالشيخاف كأصحاب السنن.ك النص من صحيح البخارم، ابب ما ذكر ُب ا٢بجر االسود، حديث   رواه اجلماعة (ِ)

 ُْٗ، صِ، د.ط، ج(ُٕٗٓ)رقم 
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ككانوا  ،ذل الكعبة ُب مكةإيصلوف ٟبس مرات ُب اليـو متجهْب ف العرب يو ثنكاف الو   :)شبهة(
 من اليـو ٤بدة شهر مثل ما ياعل ا٤بسلموف ُب رمضاف. ايصوموف جزءن 

ا ُب النصوص ا١باىلية، ٪بد ٥با ذكرن  مفل سبلـ٥بة على ٫بو ما ياهم من الصبلة ُب اإلأما الصبلة إذل اآل
ف عبدة "الشمس" كانوا أكقد ذكر  ،ُب ركا ات أىل األخبارصحيحة كال نكاد ٪بد ٥با صورة كاضحة 

، كأيتيو أصحاب العاىات فيصوموف لذلك قد "اٚبذكا ٥با صنمن  ا يصلوف فيو ٥با ثبلث مرات ُب اليـو
 الصنم كيصلوف كيدعونو كيستشاعوف بو.

يقارهنا الشيراف ذا توسرت الالك. ك٥بذا إذا غربت ك إك  ذا طلعت الشمس سجدكا كلهم ٥با،إ كانواك  
عن ٙبرم الصبلة ُب  - ملسو هيلع هللا ىلص - ُب ىذه األكقات الثبلثة، لتقع عبادهتم كسجودىم لو. ك٥بذا هنى النيب

 ". صناـبادة األا لذريعة الشرؾ كعا، كسدًّ ا ٤بشاهبة الكاار ظاىرن ىذه األكقات قرعن 
ـ، كقات كل قبيلة عند صنمها كصلوا ذا أرادت حج البيت ا٢براإف العرب كانت "إكذكر "اليعقويب" 
  )ُ(عنده ٍب تلبوا".

حيث   ؛كُب ىذين ا٣بربين داللة على كجود الصبلة عند ا١باىليْب، كال سيما ُب خرب عبدة الشمس
.مكانوا يصلوف ثبلث   رات ٥با ُب اليـو

ليو، فيذكر ف ٰبمل ا٤بيت على سرير، ٍب يقـو ك أهنم كانوا يصلوف على مواتىم، ككانت صبلهتم أكذكر 
 ( ِ)قوؿ: عليك رٞبة هللا. ٍب يدفن.ي٧باسنو كلها كيثِب عليو. ٍب 

 - يةسبلمك را ات الدكؿ اإلأعبلـ أرمز ا٥ببلؿ الذم يكوف فوؽ كل مسجد كُب كثّب من  :)شبهة(
 .تراؾ يبجلونو قبل اإلسبلـكاف األ

كال ُب عهد  ،عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا ُبكدل يكن معركفن  ،ا ال يعلم لو أصل ُب الشرعاٚباذ ا٥ببلؿ شعارن  -
فليس ىو من سنة  ،كحيث ال تعرفو القركف الااضلة ،كال ُب عهد التابعْب ،أصحابو مهنع هللا يضر
 كإ٭با انتقل إليهم من غّبىم . ،ا٤بسلمْب

ي عامة، كلكن من الناحية التارٱبية يعترب سبلملقد عرؼ شكل ا٥ببلؿ كعنصر زخرُب ُب الان اإل -
                                      

 .ََٓ، صُ، جْ، طاتريخ الفكر الديِن اجلاىليدمحم إبراىيم الايومي،  (ُ)
 .ّْْٗ، صُا٤بصدر السابق، ج ،اتريخ العرب قبل اإللساما٤باصل ُب  (ِ)
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ية، ٍب اٚبذه العثمانيوف شعارىم الدكرل، سبلملااطميوف أكؿ من استعمل ا٥ببلؿ كشعار ُب الرا ات اإلا
كلعل  ،ا، حيث ظهر على كاجهات ا٤بباين كعلى األعبلـ، كالرا ات العسكريةا كبّبن كلقي عندىم ركاجن 

ؿ لو عبلقة ببعض الشعائر ا لدكلتهم جاء من كوف ا٥ببلا كشعارن إقداـ العثمانيْب على اٚباذ ا٥ببلؿ رمزن 
 .(ُ) ملسو هيلع هللا ىلص ية مثل صـو رمضاف، كما أف انشقاقو يعترب معجزة الرسوؿسبلمالدينية اإل

  .كيبدؤكف الشهر ا١بديد برؤية ا٥ببلؿ ،التقومي القمرم على سبلـد اإلااعتم :)شبهة( 
 .على التأريخ ٕبوادث مشهورة عندىمجرت عادة العرب  -
فلذلك كاف من الصعوبة أف  ،العاكس ثقافتها كقيمها كاترٱبها ،وٲبها ا٣باص هباف لكل أمة تقإ -

 بتقومي غّبىا من األمم. ا٤بتاردة بشخصيتها سبلـتؤرٌخ أمة اإل
بن ا. يقوؿ مشَبؾي من خبلؿ تقومي سبلميتوحد العادل اإل أف وكاف ىدؼ التقومي ا١بديد ى -

احد أرٌخ ٕبادث مشهور عندىم، فلو كاف ٥بم األثّب ُب كتابو )الكامل ُب التاريخ( "ككٌل ك 
 (ِ)اتريخ ٯبمعهم دل ٱبتلاوا ُب التاريخ، كاّلٌِل أعلم".

أما العبادات ا٢بولية  ،جعل الشرع ارتباط بعض العبادات اليومية ابلشمس كأكقات الصلوات -
د كما توج  ،فإهنا تعتمد على القمر ٖببلؼ ىذه العبادات اليومية -كا٢بج كالزكاة كالصـو  –

فعدة النساء البلٌب دل ًٰبضن، كاليائسات من  ،أحكاـ فقهية كثّبة مرتبرة ابألشهر القمرية
 ايض ثبلثة أشهر قمرية.

 ؛ا ُب ىذا التقومي: نؤرٌخ ٤بهاجر رسوؿ هللاحوؿ اٚباذ عاـ ا٥بجرة أترٱبنا جديدن  هنع هللا يضر قاؿ عمر -
 (ّ) ؽ بْب ا٢بق كالباطل.ألف مهاجره فر 

دين القيم؛ ليبْب أف ما سواه من أمر النسيء كغّبه من عادات ال وأف ىذا ى تعاذل هللا فأخرب
 ٫براؼ كاالضرراب.٤با يدخلو من اال ااألمم ليس قيمن 

                                      
  (http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870)، الراايت واألعام يف التاريخ العسكري اإللساميصاحل ابن قربة،  (ُ)
 .ُْ، صُ، د.ط، جالكامل يف التاريخابن األثّب،  (ِ)

 ،الستقالية االمةموضوع التاريخ اذلجري و موقع الدكتور دمحم موسى الشري ، (ّ)
http://www.altareekh.com/article/view/4523-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870
http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870
http://www.altareekh.com/article/view/4523-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html
http://www.altareekh.com/article/view/4523-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html
http://www.altareekh.com/article/view/4523-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html
http://www.altareekh.com/article/view/4523-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html
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 الفصل الثاين: شبهات ادلستشرق وليام فيدرر حول أتثر القرآن الكرمي ابليهودية
 

 تفرع ثاثة مباحث:ومنو ت
  .ابليهودية الكرمي ت وليام فيدرر حول أتثر القرآنادلبحث األول: شبها -ٔ
والتخبط يف ادلعتقدات  الكرمي ادلبحث الثاين: شبهات وليام فيدرر حول القرآن -ٕ

  .اليهودية
  .ابألبوكريفا الكرمي ادلبحث الثالث: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن -ٖ
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 ابليهودية رميالك ادلبحث األول: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن

 مضموف الشبهة:
 (ُ)ابليهودية:الكرمي كلياـ فيدرر ُب كتابو عن أتثر القرآف  مريكيقوؿ ا٤بستشرؽ األي

٧بمية ُب ا٤بعابد  كانت الكتب اليهودية منسوخة يدك اًّ   -ملسو هيلع هللا ىلص-على حد قولو ُب زمن دمحم 
  .كليست متاحة لعامة الناس

عن اليهودية كاف من القوانْب اليهودية ا٤بوجودة ُب الشريعة اليهودية  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما كاف يعلمو دمحم 
كقصص مثل سار أخنوخ كهناية العادل  ،ماراكا١بالٍب يقاؿ ٥با ) ا٤بدراش (  تعليقات ا٤بنقولة شاو اًّ كال

 .إلبراىيم )عليو السبلـ (
  .يقوؿ قرآف دمحم ( فلنعد عظيمال ذل طريقتو ُب ا٢بديث عن القرآفإنظر اذكر قرآف دمحم ) 
داكد عليهم السبلـ براىيم كموسى ك إك نوج عهد ا١بديد مثل ) آدـ ك كالمن العهد القدمي  اذكر قرآف دمحم أحرفن 

فداء ١بعل ىناؾ  كىوكلكن مسار القصة قد تغّب من كعد ا٤بغارة  ،عيسى عليهما السبلـلك جربيل ك كا٤ب
  .ملسو هيلع هللا ىلصٯبد ) استغار هللا ( عذر ٤بعاقبة الذين ٱبالاوف النيب  قضية ُب حالة رفض نيب هللا فإف هللا

 كجوه إبراؿ الشبهة:
 الرد اإلٝبارل:

من  -صلى هللا عليو  -قد استوحاىا الرسوؿ  الكرمي يدعي كلياـ فيدرر أف قصص القرآف
لذين لقنوه القرآف الكرمي، ، كأهنم ىم اسبلـاليهود الذين كانوا مقيمْب بشبو ا١بزيرة العربية قبل اإل

 ا يوحى إليو من السماء.أف زعمها كحين  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الٍب دل يلبث دمحم  سبلـكتعاليم اإل
كاف يعرؼ العربية  - عليو كسلم صلى هللا -ا فبل بد أف ٧بمدن  ،لكي ناَبض صحة ىذا الزعم

 ،٪بيلشتملت على كل نصوص التلمود كاإلا كال بد أنو كاف لديو مكتبة عظيمة ،كالسر انية كاليوننية
 (ِ).!!كىل ٲبكن أف يعقل ىذا الكبلـ ،كقرارات اجملامع الكنسية

                                      
 ّْ، ا٤بصدر السابق، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
 .ّٗ – ِْ، د.ط، صدفاع عن القرآن ضد منتقديوعبد الرٞبن بدكم، د.  (ِ)
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ا ٲبكن أف يؤكد أنو ا أك حديثن كال أحد قدٲبن  ،حياة النيب قبل ظهور رسالتو كبعدىا معركفة للجميعف
 عرؼ غّب العربية.

 كنتحاؿ أف يقوؿ أشياء ٨بالاة للعلم العاـ أا ا من أمحٌب يكوف بريئن  الكرمي "ككأنو ٯبب على القرآف
 رشاد.ال

ألهنا قائمة على أكجو  ؛كالكتاب اليهودم ليس ٥با قيمة الكرمي كُب النهاية فأكجو الشبو بْب القرآف
 كتاتقر إذل الاهم. ،كمقدمات ال أساس ٥با ،شبو فرضية

 . تباسها.قاجود ألااظ مشَبكة بْب العربية كالعربية ال يستلـز ابلضركرة ك ك 
أ٠باء شخصيات كردت ُب السياؽ القصصي التوراٌب، كلكنها  ،«موسى»أك « يعقوب»أك « إبراىيم»

 .الكرمي ٨بتلاة ُب رؤيتها كسلوكها عن الشخصيات الٍب ٙبمل األ٠باء ناسها ُب القرآف
ا ما ال ف يغّبك أجل أراة عن عامة الناس كذلك من خااء التو إ وعهد ابليهود ىال وُب البداية ىذا ى

دليل ُب ا٢بديث الشري  عندما جاءكا كال ،يتماشى مع شهواهتم كمرامعهم فيغّبكا كيبدلوا كٰبرفوا
  .خااءخاوا الصاحة الٍب ذكر النيب فيها عقوبة الزن كىذا طبعهم ُب اإلكأ ،ابلتوراة

 :(ُ)يقوؿ جوستاؼ لوبوف
ركا ات ا٤برتبة بعد كالة ٩بلوءة االرتباطات كالتورا ،اإف التوراة كتاب أل  ُب أدكار ٨بتلاة أشد اختبلفن 

قصّب كقت كبعقب شعر إشعيا الركحي السامي ُب اترٱبو كمكانو ُب العهد القدمي إشراؾ األجياؿ 
 ب فيو كجود ثغرة عدة قركف ُب ذلك ال تسدىا كاثئق التوراة.يك٩با ال ر  ،قاصيصها ا١باىليةكأالقدٲبة 
 خااء ا٢بقائق:دلة من السنة على طبعهم ُب اأكىناؾ 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف اليهود جاؤكا إذل رسوؿ هللا : »-رضي هللا عنهما  -فقد جاء عن عبد هللا بن عمر 
 منهم كامرأة زنيا، فقاؿ ٥بم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما ٘بدكف ُب التوراة ُب شأف الرجم؟ فذكركا لو أف رجبلن 

د هللا بن سبلـ: كذبتم، إف فيها الرجم، فأتوا ابلتوراة فنشركىا، فقالوا: ناضحهم كٯبلدكف، فقاؿ عب
فوضع أحدىم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها كما بعدىا، فقاؿ لو عبد هللا بن سبلـ: ارفع يدؾ، 

                                      
 .ٖا٤بصدر السابق، ص ضارات األوىلكتاب اليهود يف اتريخ احل  جوستاؼ لوبوف، (ُ)
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صلى هللا  - ا دمحم فيها آية الرجم، فأمر هبما رسوؿ هللا  تفرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق
 (ُ)«.فرٝبا، قاؿ عبد هللا: فرأيت الرجل ٯبنأ على ا٤برأة يقيها ا٢بجارة -سلم عليو ك 
فعلمو من هللا ككاى اب  ،مريكيما علم النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عن اليهودية فليس كما يعتقد ا٤بستشرؽ األكأ
د اف ىل ىذه األأكثر من علم أية كغّبىا سيحكا٤بفعلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اليهودية  ،كدل يعلمو بشر ،اخبّبن 

 .تعاذلفعلمو من ا٣بالق ا٤بعلم سبحانو ك أناسهم 
 الرد التاصيلي:
 قرآفكال سبلـىذا ديدنو ُب ا٢بديث عن اإلك  ، عندما قاؿ قرآف دمحمه ابلنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصؤ استهزا

سلوب حضارم ُب ا٢بديث عن أبليس فهو  ،زكى التسليمكأفضل الصبلة أينا الكرمي عليو كنب الكرمي
ىو للبشرية  الكرمي فالقرآف ،كثر من مليار كنص  ا٤بليار من البشرأالدين العظيم الذم يدين بو 

رسلو هللا تعاذل لكي يصلنا ىذا الدين كأنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الشري  العارل ا٣بلق ىو من اختاره كال ،ٝبعاء
 .الكرمي
فأنبياء هللا ىم  :ديدكا١بلقدمي ُب عهديها ا ،من التوراة احرفن أرآف الكرمي ذكر ف القإ :ما عن قولوكأ
 .لتاريخ فذكرىم بعلم هللابلئكة ىم ا٤ببلئكة على مر اكا٤ب ،نبياء هللا كرسلو من البشرأ

 مور الٍب ال يقبلها بشرفؤلف التوراة ٧برفة كهبا من األ ؛ن القصص ا٤بوجودة ُب التوراةمنو غّب إ :كقولو
 .نبيائوأؼ خلق هللا كىم شر أل نسبتها فكي  يقبل ،على ناسو
 (ِ):ُب تاسّبه الشوكاينماـ يقوؿ اإل

  : انىوي فىرًيقى اٍلميٍؤًمًنْبى اٍلميصىدًًٌقْبى فػىقىاؿى ٍدًؽ كىصىدَّؽى ًبوً }ٍبيَّ ذىكىرى سيٍبحى اٍلمىٍوصيوؿي ُب  {كىالًَّذم جاءى اًبلصًٌ
اءً  بػىريهي: مىٍوًضًع رىٍفعو اًباًلٍبًتدى بػىعىوي، كىخى أيكلًئكى ىيمي }، كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن رىسيوًؿ اّلِلًَّ صىلَّى اّلِلَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىٍن اتى

ٍدًؽ رىسيوؿي اّلِلًَّ صىلَّى اّلِلَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىالًَّذم صٌدؽ بو أىبيو بىٍكرو. {اٍلميتػَّقيوفى   كىًقيلى: الًَّذم جىاءى اًبلصًٌ
                                      

(، من طريق األعمش، عن ُٕٗٓ، حديث رقم: ُْٗ/ِأخرجو البخارم ُب كتاب ا٢بج، ابب ما ذكر ُب ا٢بجر األسود، ) (ُ)
(، من طريق ابن شهاب، عن ُٕٗٓ، حديث رقم: ُْٗ/ِإبراىيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر هنع هللا يضر، كركاه مسلم ُب )

، كىلىٍوالى أىيٌنً » ه، حدثو قاؿ: قبَّل عمر بن ا٣براب ا٢بجر، ٍب قاؿ: فذكره بلاظ: سادل، أف أاب هللًا، لىقىٍد عىًلٍمتي أىنَّكى حىجىره أىـى كى
 «.يػيقىبًٌليكى مىا قػىبػٍَّلتيكى  رىأىٍيتي رىسيوؿى هللًا 

 .ُّٓ، صْ، جُة، طفتح القديرالشوكاين،  (ِ)
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 (ُ)اؿى الس دًٌم :كىقى 
ٍدًؽ ًجرٍبًيلي، كىالًَّذم صىدَّؽى ًبًو رىسيوؿي اّلِلًَّ صىلَّى اّلِلَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. كىقىاؿى قػىتىادى  ةي كىميقىاًتله الًَّذم جىاءى اًبلصًٌ

: كىاٍبني زىٍيدو: الًَّذم جاء ابلصدؽ النيٌب صٌلى هللا عليو كىسىلَّمى، كىالًَّذم صىدَّؽى بًًو الٍ  ميٍؤًمنيوفى. كىقىاؿى النَّخىًعي 
يئيوفى اًبٍلقيٍرآًف يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة. كىًقيلى:  ٍدًؽ كىصىدَّؽى بًًو ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ٯبًى ًإفَّ ذىًلكى عىاٌّ ُب  الًَّذم جىاءى اًبلصًٌ

ا اٍبني جىرًيرو كىىي كيلًٌ مىٍن دىعىا ًإذلى تػىٍوًحيًد اّلِلًَّ كىأىٍرشىدى ًإذلى مىا شىرىعىوي لً  ًذم اٍختىارىهي ًمٍن ال وًعبىاًدًه، كىاٍختىارى ىىذى
ًذًه اأٍلىقػٍوىاًؿ، كىيػيؤىيًٌديهي ًقرىاءىةي اٍبًن مىٍسعيودو  ٍدًؽ كىصىدَّقيوا ًبوً كىالًَّذينى جىاءيك » :ىى . كىلىٍاظي الًَّذم كىمىا كىقىعى «ا اًبلصًٌ

ٍعنىاهي ا١بٍىٍمعي، أًلىنَّوي يػيرىادي ًبًو ا١ٍبًٍنسي كىمىا ييًايديهي قػىٍوليوي: ُب ًقرىاءىًة ا١ٍبيٍمهيوًر كىًإٍف كىافى مي  أيكلًئكى ىيمي }ٍارىدنا فىمى
اًة. {اٍلميتػَّقيوفى   أىًم اٍلميتًَّصايوفى اًبلتػٍَّقوىل الًٍَّب ًىيى عينػٍوىافي النَّجى

 تعاذل خلق هللاأ :وفيدرر ىكلياـ  مريكيفسؤارل للمستشرؽ األ ،ٗبا قاؿ تعاذل ما الكبلـ عن هللاكأ
  ؟!عذار فقط ليعذب الناسكٱبتلق األ ،ا٣بلق ليعذهبم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي ٹٱٹٱُّٱ
 ١١ - ١٠: يس َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

كىو من كبلـ هللا تعاذل كاقع موقع الراثء لؤلمم ا٤بكذبة  ،تذييل (ِ):كيقوؿ ابن عاشور ُب تاسّبه
 .لرسلل

 :(ّ)كقاؿ ا٤بغّبة بن حبناء
 إال ا٤بهلب بعد هللا كا٤برري        أمسىى العباد بشىرى ال غياث ٥بم

 
                                      

 .ُّٓ، صْج ،ُتكملة من ناس ا٤بصدر السابق، ط (ُ)

 .ٕ، صِّ، د ط، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)
ادلغرية بن حبناء التميمي وحبناء أمو وامسها ليلى وىو ادلغرية بن عمرو بن ربيعة بن ألسيد بن عبد عوف بن عامر بن  (ّ)

ىو شاعر ادلهلب ربيعة وىو ربيعة الولسطي بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم ويكىن أاب عيسى. وكان أبرص و 
ىػ(،  ّْٖاإلماـ أيب عبيد هللا دمحم بن عمراف ا٤برزابين )ا٤بتوَب : أنفد شعره يف مدحو ومدح بنيو وذكر حرهبم لألزارقة، 

لبناف،  –معجم الشعراء، تصحيح كتعليق : األستاذ الدكتور ؼ . كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بّبكت 
 .ّٗٔـ، صُِٖٗ -ػ ىَُِْالربعة : الثانية، 
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 والتخبط يف ادلعتقدات اليهودية الكرمي ادلبحث الثاين: شبهات وليام فيدرر حول القرآن
 (ُ)مضموف الشبهة:

عقائد ا٤بسيحية مصدرىا كالالوثنية  (Edward Carpenterدكارد كاربنَب ) إُب كتاب الباحث الربيراين 
 نو أكتب   ،ـُٖٗٗعيد طباعتو عاـ كأ ،َُِٗطبع عاـ  ،كمعناىا

  .ارس يقاؿ لو ) ابن عزرا (كالـ عند العرب كاف ىناؾ طال لآل٥بة األ
( دكف ) عزراف اليهود يعبإ :عندما قاؿ ،عتقاد الوثِب لليهودلصق ىذا االأ -ملسو هيلع هللا ىلص- اف ٧بمدن إكما يقوؿ 
  .اكبّبن   اتعاذل هللا عن ذلك علوًّ  ،ابن هللا 

  :يب سعيد ا٣بدرمأيقوؿ كما ىو مكتوب ُب ا٢بديث ا٤بركم عن 
 :، قىاؿى اٍبني بيكىٍّبو ، ثنا مى أىٍٞبىدي ٍبني ًإبٍػرىاًىي، ثنا أىٍٞبىدي ٍبني ييوسى ى ثنا ، اىٍتًح ال وأىبي حديث قدسي( أىٍخبػىرىنى )

اًلًد ٍبًن يىزًيدى عىٍن  ،اللٍَّيثي حىدَّثىًِب  عىرىاًء ٍبًن ، عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى ، عىٍن ؿو سىًعيًد ٍبًن أىيب ًىبل، عىٍن خى
" تيضىار كفى  :أىنػىرىل رىبػَّنىا عىزَّ كىجىلَّ ؟ قىاؿى  ، اى رىسيوؿى اّلِلًَّ  :قػيٍلنىا :، أىنَّوي قىاؿى أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمًٌ ، عىٍن رو يىسىا

لىةى اٍلبىٍدًر ًإذىا كىافى  :قىاؿى  ،ال :قػيٍلنىا ،ٍمًس ًإذىا كىانىٍت صىٍحونا ؟ "ُب ريٍؤيىًة الشَّ  " فػىتيضىار كفى ُب ريٍؤيىًة اٍلقىمىًر لىيػٍ
ُب " فىًإنَّكيٍم ال تيضىار كفى ُب ريٍؤيىًة رىبًٌكيٍم عىزَّ كىجىلَّ يػىٍومىًئذو ًإال كىمىا تيضىار كفى  :قىاؿى  ،ال :قػيٍلنىا ،صىٍحونا ؟ "
انيوا يػىٍعبيديكفى  :" يػينىاًدم مينىادو  :ٍبيَّ قىاؿى  ،ريٍؤيىًتًهمىا " فػىيىٍذىىبي أىٍصحىابي الصًَّليًب  ،لًيىٍذىىٍب كيل  قػىٍوـو مىعى مىا كى
هًنًمٍ  ،مىعى صىًليًبًهمٍ  ًف مىعى أىٍكاثى ًهمٍ  ،كىأىٍصحىابي األىٍكاثى ى مىٍن كىافى يػىٍعبيدي اّلِلَّى حىٌبَّ يػىبػٍقى  ،كىأىٍصحىابي كيلًٌ إًلىوو مىعى ًإ٥بًى

نَّمى تػىٍعَبىًضي كىأىنػَّهىا سىرىابه  ،كىغيبػَّرىاته ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىابً  ،عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن بػىرٌو كىفىاًجرو  فػىيػيقىاؿي  ،ٍبيَّ يػيٍؤتىى ًٔبىهى
تيٍم تػىٍعبيديكفى ؟ قىاليوا :لًٍليػىهيودً  بٍػتيمٍ  ،كينَّا نػىٍعبيدي عيزىيٍػرى اٍبنى اّلِلًَّ   :مىا كينػٍ  ،دلٍى يىكيٍن ّلِلًًَّ عىزَّ كىجىلَّ صىاًحبىةه  ،فػىيػيقىاؿي كىذى
ٍبيَّ يػيقىاؿي  ،فػىيػىتىسىاقىريوفى ُب جىهىنَّمى  ،اٍشرىبيوا :فػىيػيقىاؿي  ،نيرًيدي أىٍف تىٍسًقيػىنىا :فىمىا تيرًيديكفى ؟ قىاليوا ،كىال كىلىده 
تيٍم تػىٍعبيديكفى ؟ فػىيػىقيولي  :لًلنَّصىارىل بٍػتيمٍ   :فػىيػيقىاؿي  ،كينَّا نػىٍعبيدي اٍلمىًسيحى اٍبنى اّلِلًَّ   :وفى مىا كينػٍ  ،دلٍى يىكيٍن ّلِلًًَّ صىاًحبىةه  ،كىذى
 (ِ)اخل ا٢بديث كىال كىلىده ...

                                      
  ّٓ – ّْ، ا٤بصدر السابق، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)

رنا ًإفَّ اّلِلَّى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو ۖ كىًإف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍاهىا كىيػيٍؤًت ًمن لَّدينٍوي أىجٍ )أخرجو البخارم ُب كتاب التاسّب، ابب قولو:  (ِ)
ًظرىةه }(، كُب كتاب التوحيد، ابب قوؿ هللا تعاذل: ُْٖٓ، حديث رقم: ْْ/ٔ[، )َْعىًظيمنا( ]النساء:   {ًإذلىٰ رىهبًٌىا نى

= 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=43970
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10765
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9727
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8297
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6641
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2688
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3285
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3122
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٹٱٹٱُّٱ
 حج مث هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب هئ مئ حئخئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 ١٢ – ١٠: انتىبت َّ خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض

  .ذل اليهودإثِب سناده ىذا االعتقاد الو إصد من غّب ق -ملسو هيلع هللا ىلص-كش  دمحم 
 :متهيد

 ٍب يعتمدكف عليها ىي: كالكتب اليهود ا٤بوجودة ُب حوزهتم 
أك « درس»أك « ٕبث»أك « استرلع»، أم «درش»من الكلمة العربية « مدراش»( ُ)ا٤بدراش:

 . العهػد القدمي ٰباكؿ التعمق ُب بعض آ اتو ككلماتومنهػج ُب تاسّب كىو«. ٧بص»أك « فحص»
نو ا٤برجع الر٠بي أعتمده اليهود على اك  ،رئيسي للتلمودكالساسي ا١بزء األ اعتربت ا٤بشنا :ا١بمارا

 ،امستايضن  اكادٲبْب شرح ا٤بشنا شرحن حبار اليهود من األأكبدأت طبقات من  ،ا٤بوثوؽ بو لقانوهنم
ف منها ما يعرؼ اب١بمارا الذم يشكل القسم الثاين من الشركح حٌب تكوَّ  خذكا يدكنوف ىذهأكمن ٍب 
 .التلمود
كىي تعترب العقيدة  (.اليهود٦بموعة من تاسّبات الشريعة حسب تقليد الربيْب )معلمي  :(ِ)"ا٤بشنا"ك

 غّب ا٤بكتوبة، كتاسّبىا.
  .ماراا١ب كشنا أا٤ب كأإف كاف ا٤بدراش  كل ذلك ٧برؼه ك 

على كجو  اللغة اآلراميةُب  صبلن أعبارة عن ٦بموعة من األساار اليهودية كتبت  :(ّ)سار أخنوخ

                                      
= 

(، كبنحوه ركاه مسلم ُب كتاب اإلٲباف، ابب معرفة طريق الرؤية، ّْٕٗ، حديث رقم: ُِٗ/ٗ[، )ِّ]القيامة: 
(، من حديث أيب ىريرة ِٖٔٗ، حديث رقم: ِِٕٗ/ْىد كالرقائق، )(، كُب أكؿ كتاب الز ُّٖ، حديث رقم: ُٕٔ/ُ)

(، كقاؿ الشيخ األلباين: "صحيح". ْ، حديث رقم:ُٗٗب كتاب رؤية هللا، )ص:  واللفظ لو،هنع هللا يضر، كأخرجو الدارقرِب، 
 (.َُّٕ، برقم: َُُٖ/ِانظر: صحيح ا١بامع الصغّب، )

 .ُد.ط، ص اجم إىل قمران وفيلون ويولسيفوسكتاب من ادلدراش والت بولس الاغارل،  (ُ)
 .َْ، ا٤برجع السابق، صأطلس األداينكتاب  (ِ)
 ، واإللسام درالسة مقارنة بْي الدايانت السماوية الثاثة اليهودية والنصرانية (ادلائكة واجلن)مي بنت حسن دمحم ا٤بدىوف،  (ّ)

 .ّٗد ط، ص: 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_242.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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كلكن كجدت أجزاء من ىذا الكتاب ُب الَبٝبة اليوننية. ككذلك  ،الَبجيح. كقد فقد األصل اآلرامي
الذم يرجح توجد نسخة حبشية ترٝبت عن النسخة اليوننية الٍب بدكرىا ترٝبت عن األصل اآلرامي 

ارل ٟبسمائة م بعد كفاة سيدن موسى عليو السبلـ ٕبو أقبل ا٤بيبلد.  َٖك ُّٔأنو كتب بْب سنة 
 .كثرأف دل يكن إعاـ 

فهل يعقل أف يقتبس أشرؼ البشر ىذا الدين العظيم كىذا القرآف ا٤بعجز من كتب اليهود ارفة كما 
 ،يركا النور ا٤ببْب منوتأملوا كتاب هللا العظيم ك حٌب ي ين ىم الراشدكف الذين ياقهوف الكبلـأ ،كضحنا

 كيقارنوه مع كتب اليهود كيركا الارؽ البْب بينهما.
 براؿ الشبهة:إكجوه 

 الرد التاصيلي:
كلياـ فيدرر ٗبا يعرؼ أبسباب النزكؿ كأسباب نزكؿ ىذه اآلية كحده   مريكيجهل ا٤بستشرؽ األ -

 كايل بدحض الشبهة.
 .٨بروطات البحر ا٤بيتتلمود ك كالب األنبياء اببن هللا من الكتاب ا٤بقدس اليهودية عرفت فكرة تلقي -
ماهـو البنوة  عند النصارل ٚبتل  عنها عند اليهود فبل ٰبق للمسيحي أف يقيس معُب اآلية  -

 ٗباهومو ىو للبنوة ُب النصرانية.
 ،ستشكلهاا كر اآلية أمن اليهود الذين أسلموا استنك مٌو أ كأ ميهود مخرب عن أف أ م  دل يصلنا أ -

٩با يشهد أبف اآلية كانت تتحدث عن أمر معركؼ ابلنسبة ٥بم )يهود ا٤بدينة فقط( أك عند يهود 
(اليمن )رأم ال  .بن حـز

 بن هللا( دل تعرؼ كثنية العرب ما يسمى ) ا -
 ،بريراينكاتب كفيلسوؼ ىو ابحث كشاعر ك  :دكارد كاربنَبإباحث الربيراين ال ومن ى :كالن أ
ذل إشخاص الذين ٲبيلوف كىو من األ ،يةك كما يقاؿ ا٢بر ات ا١بنسأ ،ذل التحرر ا١بنسيإف داعية ككا

 (ُ).جنس الرجاؿ
                                      

 الويكيبيد ا، مَبجم من اإل٪بليزية  على ا٤بوسوعة ا٢برةصفحة إدوارد كاربنت  (ُ)
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Carpenter  

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Carpenter
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أنخذ  امصدرن  فيكو دكارد كاربنَب حٌب إ وكلكن من ى ،عتذر عن ىذا الكبلـ ُب ٕبثي ا٤بتواضعأ كأن
عظم أ كىوككتاب هللا ا٤بنزؿ عليو  ،رض دمحم ملسو هيلع هللا ىلصنساف مر على ىذه األإشرؼ أك٪بادؿ بو  ،منو

  .القرآف الكرمي :الكتب
 (ُ)ماـ الرربم رٞبو هللا:ية الكرٲبة فاي تاسّب اإلما عن اآلكأ

كىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اّلِلًَّ كىقىالىًت النَّصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني اّلِلًَّ ذىًلكى قػىٍو٥بييٍم } :القوؿ ُب أتكيل قولو
 .{وىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الًَّذينى كىاىريكا ًمٍن قػىٍبلي قىاتػىلىهيمي اّلِلَّي أىَّنَّ يػيٍؤفىكيوفى أبًىفػٍ 

 قاؿ أبو جعار: كاختل  أىل التأكيل ُب القائل: )عزير ابن هللا(.
 ىو ًفٍنحاص. ، كاحدناؿ بعضهم: كاف ذلك رجبلن اق

 ذكر من قاؿ ذلك:
عن ابن عباس  ،عن أبيو ،يب قاؿ، حدثِب عمي قاؿ، حدثِب أيبحدثِب دمحم بن سعد قاؿ، حدثِب أ

بن هللا من أجل أف عيزىيرنا كاف ُب أىل الكتاب، ا و، كإ٭با قالوا: ى{كقالت اليهود عزير ابن هللا}قولو: 
ٍب أضاعوىا كعملوا بغّب ا٢بق، ككاف التٌابوت  ،ككانت التوراة عندىم، فعملوا هبا ما شاء هللا أف يعملوا

كأنساىيم التوراة،  ،رفع هللا عنهم التابوت ،. فلما رأل هللا أهنم قد أضاعوا التوراة كعملوا ابألىواءفيهم
 ،فاسترلقت بروهنم حٌب جعل الرجل ٲبشي كبديه ،كأرسل هللا عليهم مرضنا ،كنسخها من صدكرىم

وا بعد ما نسخت . فمكثوا ما شاء هللا أف ٲبكثي كفيهم عزيره  ،كنسخت من صدكرىم ،حٌب نسوا التوراة
فدعا عزيره هللا، كابتهل إليو أف يرٌد إليو الذم نسخى  ،ككاف عزير قبلي من علمائهم ،التوراة من صدكرىم

ٍوفو ،من صدره من التوراة. فبينما ىو يصلي مبتهبل إذل هللا فعاد إليو الذم   ،نػزؿ نور من هللا فدخل جى
، قد آاتين هللا التوراةى كردَّىا إرلَّ ! فعلقى فأٌذف ُب قومو فقاؿ ،كاف ذىب من جوفو من التوراة :  ا قـو

فمكثوا ما شاء هللا كىو يعلمهم. ٍب إفَّ التابوت نػزؿ بعد ذلك كبعد ذىابو منهم، فلما  ،هبم يعلمهم
فقالوا: كهللا ما أكٌب عزير  ،فوجدكه مثلو ،يعلًٌمهم رأكا التابوت عرىضوا ما كاف فيو على الذم كاف عزيره 

 أنو ابن هللا. ىذا إال
 

                                      
 َُّ – ُِٔ، صُ، ا٤برجع السابق، جتفسري الطربي (ُ)
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 ابألبوكريفا الكرمي ادلبحث الثالث: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن

 مضموف الشبهة:
 

 ،نسرورية ا٤بسيحيةكالابألبوكرياا  الكرمي كلياـ فيدرر حوؿ أتثر القرآف (ُ)مريكييقوؿ ا٤بستشرؽ األ
  :سيحْبكا٤بٍب سوؼ نتحدث عنها ُب شبهاتو عن ا٤بسيحية كال
-الٍب ٠بعها دمحم  ،خالاات ُب الد انة ا٤بسيحيةكا٤بكىي البدع  ،رطقةكا٥بن القصص ا٤بلاقة كثّب م -

 .الكرميانعكس على القرآف  -ملسو هيلع هللا ىلص
  .للنار ٩باثل ٤با ُب مواعظ إفرامي ابن النيب يوس  عليو السبلـ الكرمي كص  القرآف -
 .كىو من سار التكوين -ملسو هيلع هللا ىلص-نسرورية ا٤بسيحية ُب أكقات دمحم كال -

 كجوه إبراؿ الشبهة:
 الرد التاصيلي:

األبوكرياا  من قصص -صلى هللا عليو  -قد استوحاه الرسوؿ  الكرمي يدعي كلياـ فيدرر أف القرآف
 ١٧: انقهى َّ حف جف مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱ نصارلكالأم خرافات اليهود كا٥برطقات 

 أىبيوٍكرًياىا:
فقد كاف ىناؾ نوعاف من ا٤بعرفة الدينية عند  :ك سرمأك ٨ببأ أ( يٌّ معناىا )٨باوكرياا كلمة يوننية األب 

عامة ٲبكن ١بميع البشر معرفتها  اكؿ كاف يشمل عقائد كطقوسن النوع األ ؛اليونف ُب ذلك ا٢بْب
ك يدرؾ  أف ياهما أيشمل حقائق عميقة غامضة ال ٲبكن فقد كاف  :ما النوع الثاينكأ ،ك٩بارستها
سرية كالذل فكرة ا٣بااء إضيات أٍب  ،بوكرياا عن العامةاأللذلك ظلت ٨باية ك  ،ا٣باصة الإكنهها 

ت على الكتب الدينية قطلأحٌب  ،ك مزي أبوكرياا مرادفة لكلمة ابطل أصارت كلمة ك  ،فكرة الشبهة
 .ساار التوراة ) العهد القدمي (أ٥با عن  اذلك ٛبيزن ك  ،ُب التوراة صبلن أا٤بوضوعة الٍب دل ترد 

                                      
 ّٓا٤برجع السابق، ص، كتاب ماذا حيتاج كل أمريكي ان يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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يس مرجعو ساار كتنحيتها من العهد القدمي العربم لف رفض اليهود ٥بذه األألذكر لكن ا١بدير اب
نو العصر الذم ختم أمتأخرة عن الزمن الذم اتاق على  هنا كضعت ُب فَبةبل أل ؛قبلؿ من قيمتهااإل

  .فيو العهد القدمي
 :بوكريااساار الٍب يقاؿ ٥با األمن ىذه األك 

  .ثاينكالكؿ عزر األ -ُ
  .ذل الرابعإكؿ األ ا٤بكابيْب -ِ
  .صبلة منسى -ّ
 .(ُ)سااربعل اببل كغّبىا من األ  -ْ

 ٢٢١: عًراٌ آل َّ حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱٹٱٹٱ

 مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض ُّٱٱٹٱٹٱ
: انفرقاٌ َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

٧٦ – ٧٤. 

  (ِ)ُب تاسّبه: الرازمماـ يقوؿ اإل
ا كافى غىرامن  كىالًَّذينى } نَّمى ًإفَّ عىذاهبى قىاؿى اٍبني عىبَّاسو رىًضيى اّلِلَّ  {ايػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذابى جىهى

، كىقىاؿى ا٢بٍىسىني  :عىنػٍهيمىا ا اٍلقىٍوؿى اًر كىتىًعبيوا اًبللٍَّيًل فػىرىقن  :يػىقيوليوفى ُب سيجيوًدًىٍم كىًقيىاًمًهٍم ىىذى ا ًمٍن خىشىعيوا اًبلنػَّهى
اًب جىهىنَّمى، كىقػىٍوليوي:  زًمنا، كىًمٍنوي اٍلغىرميي إًل٢ًبٍىاًحًو كىإًٍلزىاًمًو، كىيػيقىاؿي  {اغىرامن }عىذى كنا كىخيٍسرىانن ميًلحًّا الى  :أىٍم ىىبلى

ًفعي ٍبني اأٍلىٍزرىًؽ اٍبنى عى  فه ميٍغرىـه اًبلنًٌسىاًء ًإذىا كىافى ميولىعنا هًبًنَّ، كىسىأىؿى نى ي  وىي  :بَّاسو عىًن اٍلغىرىاـً فػىقىاؿى فيبلى
وًجعي، ا٤ب

ا إًلىٍيًو فىأىٍغرىمىهيٍم فىأىٍدخىلىهيمي النَّارى  :اكىعىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن كىٍعبو ُب غىرامن   .أىنَّوي سىأىؿى اٍلكياَّارى ٜبىىنى نًعىًمًو فىمىا أىدٍَّكىى
  

                                      
 .ٓٓ، صُ، ج ُط أثر اليهودية ابألداين الوثنية،الدكتور فتحي دمحم الزعيب،  (ُ)
 .َْٖ، صِْ، جّ، طمفاتيح الغيب = التفسري الكبريفخر الدين الرازم،  (ِ)
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 ن الكرمي ابلنصرانيةالفصل الثالث: شبهات ادلستشرق وليام فيدرر حول أتثر القرآ
 

 تفرع لسبعة مباحث:ومنو ت
  .ابلنصرانية الكرمي ادلبحث األول: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن -ٔ
  .وانشقاقات ادلسيحْي الكرمي ادلبحث الثاين: شبهات وليام فيدرر حول القرآن -ٕ
: ادلسيح عليو السام الكرمي ادلبحث الثالث: شبهات وليام فيدرر حول القرآن -ٖ

 .صليلاإلو 
 .والكام يف ادلهد صليلادلبحث الرابع حول: شبهات وليام فيدرر حول طفولة اإل -ٗ
: االرتباك والتخبط يف الكرمي ادلبحث اخلامس: شبهات وليام فيدرر حول القرآن -٘

 .موضوع الثالوث
  .ىل الكتاب ادلقدس زلرف :ادلبحث السادس: شبهات وليام فيدرر حول -ٙ
 .وليام فيدرر حول ادعاء موت ادلسيح عليو السامادلبحث السابع حول: شبهات  -ٚ
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 ابلنصرانية الكرمي ادلبحث األول: شبهات وليام فيدرر حول أتثر القرآن

 مضموف الشبهة:
 (ُ)ابلنصرانية  الكرمي كلياـ فيدرر ُب كتابو عن أتثر القرآف مريكييقوؿ ا٤بستشرؽ األ

 : (ملسو هيلع هللا ىلصذكرت ا٤بوسوعة الربيرانية عن دمحم ) :على حد قولو
  .صورة رئيسية من خبلؿ مصادر ملاقو كمبتدعة ُب -ملسو هيلع هللا ىلص-ا لو كاف معركفن  ٪بيلاإل

كانت ىناؾ انشقاقات مسيحية معقدة ُب الغالب حوؿ طبيعة ا٤بسيح )عليو   -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب أ اـ دمحم 
  .السبلـ(

لوحيد للمادة مع كالد ) ٪ببت االبن اأطبيعة كوهنا  :دة ا٤بسيحعقي ارثوذكسية مرارن أكدت ا٤بسيحية األ
 .تعاذل عما يصاوف (سبحانو ك 

ـ  ُّْـ ك٦بمع أفسيس سنة  ُِٖكؿ سنة ٦بلس القسرنرينية األـ ك  ُِّٓب أكؿ ٦بلس نيقية 
  .اميع الكنيسية قالت ذلككاجملك٦بمع خلقيدكنية كغّبىا من اجملالس 

 براؿ الشبهة:إكجوه 
  ٝبارل:الرد اإل

 ٪بيلعتباطي معرفة دمحم ا٤بسبقة ابإلاكالٍب تاَبض بشكل  ،يصدر شبهتو ابلنقل عن ا٤بوسوعة الربيرانية
 ،عرب أساار األبوكرياا كا٥برطقات. كأنو على زمن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص دارت مناقشات معقدة حوؿ طبيعة ا٤بسيح

 .الكرمي نعكس على القرآفاكىذا 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱلكرمي أف يقوؿ هبذه ا٥برطقات شرؼ هللا نبينا ا
 ٤ - ١: انُجى َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 الرد التاصيلي:
ردة من الدليل، خالية من التحديد كالتعيْب، كمثل ىذه الدعاكل ال تيقبل ما  إف االدعاءات ا٤بذكورة ٦بي

                                      
 .ِٖ-ِٕ، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر (ُ)
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؟ كأين   ؟ كمٌب كاف ذلك نمى  نمً  –ملسو هيلع هللا ىلص- دمحمأك نقلو دامت غّب ميدللة، كإال فلييخربكن ما الذم ٠بعو 
 كاف ذلك؟

كال  ،ا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يعرؼ العربية كالسر انية كاليوننيةفبل بد أف ٧بمدن  ،لكي ناَبض صحة ىذا الزعم -
كقرارات اجملامع  ،٪بيلشتملت على كل نصوص التلمود كاإلا بد أنو كاف لديو مكتبة عظيمة

 (ُ).كىل ٲبكن أف يعقل ىذا الكبلـ ،الكنسية
ا ٲبكن أف يؤكد ا أك حديثن كال أحد قدٲبن  ،حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل ظهور رسالتو كبعدىا معركفة للجميع -

 أنو عرؼ غّب العربية.
 القرف الرابعُب  ا٣بليج العريبالواقعة على شواطئ  البصرةإذل مدينة  ف النصرانية كصلت أكالن إ :كيقاؿ 

عدة قبائل كأساقاة ذكرىم  اقوت ا٢بموم ُب كتابو معجم  مافعي ككاف للمسيحية ُب  ،ا٤بيبلدم
حالينا، فإذل جانب الوثنية  كاإلمارات كالبحرين قرراؿ ُب الساحل الشرقي أم ا٢ب والبلداف، ككذلك ى
سيحيْب يرأسهم فإف بِب ٛبيم إحدل أكرب قبائل العرب كانوا من ا٤ب ،من تلك النواحي الٍب دل ٚبت ً 

 (ِ).كغّبىم ٩بن تنصر كطرفة بن العبدكمن مشاىّب تلك ا٢بقبة بشر بن عمرك  ،ا٤بنذر بن سادم
كبعد  ،ملسو هيلع هللا ىلص عن ا٤بسيحية قبل البعثة ٥بذه الكثرة من العرب الذين اعتنقوا النصرانيةفعلم النيب الكرمي دمحم 

ف إأم  ملسو هيلع هللا ىلص، ي كبلـ هللا ا٤بنزؿ على نبيو ات القرآنية ىكاآل ، من تعليم هللا لوالبعثة كاف علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  .لو ٕبرؼالكرمي ملسو هيلع هللا ىلص هبا ك دخل نبينا اآل ات القرآنية ىي من هللا كدل يت

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ
 ٤٦ - ٤٤: انحاقت َّ مل يك ىك مك لك

  (ّ):ماـ ابن كثّب ُب تاسّبهيقوؿ اإل
 الرسالة أك فزاد ُب ، علينادمحم ملسو هيلع هللا ىلص لو كاف كما يزعموف ماَب ان  :أم {كلو تقوؿ علينا  } :يقوؿ تعاذل
 لعاجلناه ابلعقوبة. ك٥بذا قاؿ ،كليس كذلك ،ا من عنده فنسبو إليناشيئن  قاؿ كأ ،نقص منها

                                      
 .ِْ، ا٤برجع السابق، صالدفاع عن القرآنبدكم، الدكتور عبد الرٞبن  (ُ)
 بتصرؼ. ُٖٔ -َُٖ، ا٤برجع السابق صاطلس األداين (ِ)
 ْْٓ، صْ، ا٤برجع السابق، جتفسري ابن كثري (ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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ألخذن منو  :كقيل ،ألهنا أشد ُب البرش ؛معناه النتقمنا منو ابليمْب :قيل {ألخذن منو ابليمْب  }
 .بيمينو
عرؽ الذم القلب معلق فيو . ال وكى ،كىو نياط القلب :قاؿ ابن عباس {ٍب لقرعنا منو الوتْب  }

 .صخر ٞبيد بن ز ادككذا قاؿ عكرمة كسعيد بن جبّب كا٢بكم كقتادة كالضحاؾ كمسلم البرْب كأبو 
 .قلب كمراقو كما يليوال وى :كقاؿ دمحم بن كعب

كبينو إذا  فما يقدر أحد منكم على أف ٰبجز بيننا :أم {فما منكم من أحد عنو حاجزين  } :كقولو
مقرر لو ما يبلغو  ،عز كجل ،ألف هللا ؛راشد . كا٤بعُب ُب ىذا بل ىو صادؽ ابرٌّ شيئا من ذلك أردن بو
 كمؤيد لو اب٤بعجزات الباىرات كالدالالت القاطعات. ،عنو
 .اكبّبن   اكبّبن   ا العليم سبحانو كتعاذل عما يصاوف علوًّ هللا وكؿ كىمن ا٤بعلم األ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعلم
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 وانشقاقات ادلسيحْي الكرمي الثاين: شبهات وليام فيدرر حول القرآن ادلبحث

 (ُ)مضموف الشبهة:
 حوؿ طبيعة ا٤بسيح )عليو السبلـ(  -ملسو هيلع هللا ىلص-زمن دمحم  كانت االنشقاقات ا٤بسيحية ُب

ية ف ا٤بسيح ) عليو السبلـ ( لو طبيعتاف بشر أيعتقدكف  (  Nestorianism)  :الارقة النسرورية -ُ
  .بدذل األإما غّب متحدتْب مع بعض كأهن ،ريةكغّب بش

طبيعتاف  ف للمسيح ) عليو السبلـ (أ( يعتقدكف  Monophysitismفرقة الربيعة الواحدة )  -ِ
  .موصولتاف ُب جسد كاحدمتحداتف ك 

نو إكىي  ،طبيعة كاحدة ليو السبلـ () ع يعتقدكف أف للمسيح (  Docetismفرقة الدكستييية ) -ّ
  .( لكنو يظهر بصورة بشرية اكبّبن   اتعاذل هللا عن ذلك علوًّ  هللا )

يعتقدكف أف للمسيح ) عليو السبلـ ( لو طبيعة خاصة كخلق  :( Arianism األريوسية )  -ْ
 .خاص من هللا ٣ببلص البشرية

للمسيح ) عليو السبلـ ( كلكنو ال يزاؿ ىية و لإ( يعتقدكف ال طبيعة  Ebionites)  اإلبيونيْب -ٓ
 .ا٤بسيح

 بوه ؟أ ومن ى :دراسة طبيعة ا٤بسيح ) عليو السبلـ ( يررح السؤاؿ
  .بمن األ ِّـ ك من األ ِّ ؛كركموسومات  ْٔف ا١بينات البشرية إ :العلم يقوؿ

ف عيسى ) عليو السبلـ ( أف ٰبدث ليعلم أمر الغّب عقبلين ف يكوف ىذا األأيسمح  سبلـاإل
 ،رمي عليها السبلـ ٗبشيئة هللا رحم السيدة مٯبرم تصوير ذلك ُبب من البشر ك أدل يكن لو 

  .قتلال كأعداـ كار كيعاقب عليو ابإلال وعيسى ليس ابن هللا ىذا االعتقاد ى كأف
  ،بنكااللخبلؼ بْب معُب كلمٍب الولد ل صلأف يكوف لو أٲبكن  سبلـىذ التناقض ُب اإل

  .رجلكالبن من العبلقة بْب ا٤برأة اال وى :كلد

                                      
 .َّ – ِٖ، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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سم او مرابق لكلمة ) بن ( ُب اللغة اليهودية ا٥بربك معناىا ) ابين هكسع معانيو فبن أباال وفه
 العائلة (

االسراء االية )( جب هئ مئُب اآلية الٍب يقوؿ هللا فيها ) :يقوؿ -م الكاتبأ-على حد قولو 
 (ُُُ ) 

كليست  ،م العبلقة ا١بنسيةأ ،رأةكا٤بذم أيٌب من العبلقة بْب الرجل ال والكلمة العربية للولد ى
  .بن أبكسع معانيواال واالبن كى

 بعدىا يستشهد بقولو تعاذل: 

 ١٤: يريى َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص مسحص خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ

 قولو تعاذل: ايضن كأ

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب
 ٤٢ – ٤٤: عًراٌ آل َّ حط مض خض حض مصجض خص حص مس

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 هتمث مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 ١١ - ٢٧: يريى َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
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  .من سورة مرمي التاسعة عشرةخرل لآلية أكىناؾ ترٝبة 
  :صحابوكأ -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب ا٢بديث ا٤بركم من زكجات دمحم 

ا: ما من بِب آدـ مولود إال ٲبسو الشيراف حْب أيب ىريرة مرفوعن  فقد ثبت ُب ا٢بديث عن
كإين أعيذىا بك  :ا من مس الشيراف غّب مرمي كابنها. ٍب يقوؿ أبو ىريرةيولد فيستهل صارخن 

 (ُ)كذريتها من الشيراف الرجيم.
 (ِ)."ْب يقع نزغة من الشيرافا٤بولود حصياح " :كعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 كل بِب آدـ يرعن الشيراف ُب جنبيو إبصبعيو حْب يولد غّب عيسى ابن مرمي،" :كُب لاظ
 (ّ)."ذىب يرعن فرعن ُب ا٢بجاب

 :كجوه إبراؿ الشبهات
 الرد اإلٝبارل:

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٧١: انبقرة َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 (ْ) :كثّب ُب تاسّبه ٥بذه االية  يقوؿ االماـ ابن
كتعدل ُب فعل ما ال إذف فيو كانتهك  ،٤با بْب هللا تعاذل حاؿ من خال  أكامره كارتكب زكاجره

                                      
كىاذٍكيٍر ًُب اٍلًكتىاًب مىٍرميىى ًإًذ انتػىبىذىٍت ًمٍن أىٍىًلهىا بياء، ابب قوؿ هللا تعاذل }متاق عليو؛ أخرجو البخارم ُب كتاب أحاديث األن (ُ)

ٍرًقيًّا (، كبنحوه ركاه مسلم ُب كتاب الاضائل، ابب فضائل عيسى ُّّْ، حديث رقم: ُْٔ/ْ[، )ُٔ{ ]مرمي: مىكىانن شى
ٍوليودو ييولىدي ًإالَّ ٬بىىسىوي الشٍَّيرىافي، فػىيىٍستىًهل  صىارًخنا ًمٍن ٬بىٍسىًة مىا ًمٍن مى »(، بلاظ: ِّٔٔ، حديث رقم: ُّٖٖ/ْعليو السبلـ، )

 «.الشٍَّيرىاًف، ًإالَّ اٍبنى مىٍرميىى كىأيمَّوي 
(، كبنحوه ركاه ابن ِّٕٔ، حديث رقم: ُّٖٖ/ْأخرجو مسلم ُب كتاب الاضائل، ابب فضائل عيسى عليو السبلـ، ) (ِ)

ذكر اإلخبار عن السبب الذم من أجلو يستهل الصيب حْب يولد،  تاريخ، ابب بدء ا٣بلق،حباف ُب صحيحو، كتاب ال
 (.ِّٕٔ، حديث رقم: ُّٖٖ/ْ)
(، من حديث أيب ىريرة ِّٖٔ، حديث رقم: ُِٓ/ْأخرجو البخارم ُب كتاب بدء ا٣بلق، ابب صاة إبليس كجنوده، ) (ّ)

 هنع هللا يضر.
 .َُّ – َُِ، صُ، ا٤بصدر السابق، جتفسري ابن كثري (ْ)
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فإف لو جزاء  ،نبو تعاذل على أف من أحسن من األمم السالاة كأطاع ،كما أحل هبم من النكاؿ ،ااـر
كال  ،تبع الرسوؿ النيب األمي فلو السعادة األبديةككذلك األمر إذل قياـ الساعة؛ كل من ا ،ا٢بسُب

 مل خل ٹٱٹٱُّٱكما  ،كال ىم ٰبزنوف على ما يَبكونو كٱبلاونو ،خوؼ عليهم فيما يستقبلونو

 ٧١: يىَس َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱككما تقوؿ ا٤ببلئكة للمؤمنْب عند االحتضار ُب 

 َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 ١٠ فصهج:

إف } :فنزلت ،فذكرت من صبلهتم كعبادهتم ،سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن أىل دين كنت معهم :قاؿ سلماف
 إذل آخر اآلية . {الذين آمنوا كالذين ىادكا كالنصارل كالصابئْب من آمن اب كاليـو اآلخر 

من اب كاليـو اآلخر كعمل إف الذين آمنوا كالذين ىادكا كالنصارل كالصابئْب من آ } :كقاؿ السدم
 ،بينا ىو ٰبدث النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ ذكر أصحابو ،نزلت ُب أصحاب سلماف الاارسي :اآلية {صا٢با 

فلما فرغ  ،اكيشهدكف أنك ستبعث نبيًّ  ،كانوا يصوموف كيصلوف كيؤمنوف بك  :فقاؿ ،فأخربه خربىم
ىم من أىل النار . فاشتد ذلك على  ، ا سلماف :قاؿ لو نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،سلماف من ثنائو عليهم

عليو السبلـ؛  ،أنو من ٛبسك ابلتوراة كسنة موسى :فكاف إٲباف اليهود ،فأنزؿ هللا ىذه اآلية ،سلماف
فلم يدعها كدل يتبع  ،حٌب جاء عيسى. فلما جاء عيسى كاف من ٛبسك ابلتوراة كأخذ بسنة موسى

 ا مقبوالن منهم كشرائع عيسى كاف مؤمنن  ٪بيلالنصارل أف من ٛبسك ابإل . كإٲبافاكاف ىالكن   ،عيسى
  - ٪بيلسنة عيسى كاإلا ملسو هيلع هللا ىلص منهم كيدع ما كاف عليو من فمن دل يتبع ٧بمدن  ،منو حٌب جاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 ا.كاف ىالكن 
 ،فأصحابو كأىل دينو ىم النصارل ،كاالنقياد لو فلما بعث عيسى ملسو هيلع هللا ىلص كجب على بِب إسرائيل اتباعو

 :عليو السبلـ ،كما قاؿ عيسى  ،اأنصار أيضن  :كقد يقاؿ ٥بم ،ك٠بوا بذلك لتناصرىم فيما بينهم

 لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ
 .ِٓآؿ عمراف:  َّ حم جم هل مل خل حل جل مك

كجب عليهم تصديقو فيما  ، إذل بِب آدـ على اإلطبلؽرسوالن ك  ،ا للنبيْبا ملسو هيلع هللا ىلص خاٛبن فلما بعث هللا ٧بمدن 
يت أمة دمحم صلى ا. ك٠بي حقًّ  . كىؤالء ىم ا٤بؤمنوفما عنو زجركاالنكااؼ ع ،كطاعتو فيما أمر ،أخرب
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يوب كألهنم يؤمنوف ٔبميع األنبياء ا٤باضية كالغ ،هللا عليو كسلم مؤمنْب لكثرة إٲباهنم كشدة إيقاهنم
 ،عن ٦باىد ،عن ليث بن أيب سليم ،صابئوف فقد اختل  فيهم ؛ فقاؿ ساياف الثورم. كأما الاآلتية
  .ليس ٥بم دين ،الصابئوف قـو بْب اجملوس كاليهود كالنصارل :قاؿ

 .كيصلوف إذل القبلة ،كيقرؤكف الزبور ،بلغِب أف الصابئْب قـو يعبدكف ا٤ببلئكة :كقاؿ أبو جعار الرازم
 .قتادة عن ،قاؿ سعيد بن أيب عركبة ككذا

أهنم قـو ليسوا على دين اليهود كال  :ككىب بن منبو ،قوؿ ٦باىد كمتابعيو ،كهللا أعلم ،كأظهر األقواؿ
كإ٭با ىم قـو ابقوف على فررهتم كال دين مقرر ٥بم يتبعونو كيقتاونو؛  ،النصارل كال اجملوس كال ا٤بشركْب

 .ذاؾ قد خرج عن سائر أد اف أىل األرض إذ أنو :أم ،ك٥بذا كاف ا٤بشركوف ينبزكف من أسلم ابلصابئي
 الرد التاصيلي:

 مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ
 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص
 مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك
 ١١ - ١٤: يريى َّ هئ مئ هي مي خي حي جي

 (ُ):ماـ الرربم ُب تاسّبهيقوؿ اإل
ٍتػىريكفى  }اؿ: ثِب حجاج، عن ابن جريج، قولو قثنا ا٢بسْب، حدثنا القاسم، قاؿ:  قاؿ:  {الًَّذم ًفيًو ٲبى

بن ا و. كقالت فرقة: ىهللا و؛ فقالت فرفة: ىو عبد هللا كنبيو، فآمنوا بو. كقالت فرقة: بل ىاختلاوا
كالٍب  {بي ًمٍن بػىٍيًنًهمٍ فىاٍختػىلى ى األىٍحزىا}قاؿ: فذلك قولو  ،كتعاذل عما يقولوف علوًّا كبّبا سبحانوهللا. 

، كقاؿ هللا وُب الزخرؼ، قاؿ ًدٍقيوس كنسرور كمار يعقوب، قاؿ أحدىم حْب رفع هللا عيسى: ى
شبو بقولك، كقولك أ واآلخر: ابن هللا، كقاؿ اآلخر: كلمة هللا كعبده، فقاؿ ا٤باَب اف: إف قورل ى

سرائيل، فأخرجوا منهم أربعة نار، أخرج كٌل بقورل من قوؿ ىذا، فهلٌم فلنقاتلهم، فقاتلوىم كأكطئوىم إ
 ىبط إذل األرض كأحيا من أحيا، هللا وقـو عا٤بهم، فامَبكا ُب عيسى حْب ريًفع، فقاؿ أحدىم: ى
فقاؿ االثناف: كذبت، ٍب قاؿ أحد االثنْب  ،كأمات من أمات، ٍب صعد إذل السماء، كىم النسرورية

                                      
 .ََُ – ٖٗ، صُٔ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ُ)
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 ،و، كأمو إلو، كىم اإلسرائيلية ملوؾ النصارللإ وإلو، كى لآلخر: قل فيو، قاؿ: ىو اثلث ثبلثة: هللا
كذبت، ىو عبد هللا كرسولو كركحو ككلمتو، كىم ا٤بسلموف، فكاف لكل رجل منهم أتباع   :قاؿ الرابع

كىيػىٍقتػيليوفى الًَّذينى أيىٍميريكفى اًبٍلًقٍسًط ًمنى } :على ما قاؿ، فاقتتلوا، فظهر على ا٤بسلمْب، كذلك قوؿ هللا
 .اختلاوا فيو فصاركا أحزاابن  {فىاٍختػىلى ى األىٍحزىابي }: تعاذل قاؿ قتادة: ىم الذين قاؿ هللا {نَّاسً ال

 (ُ):ؿ العسكرم ُب كتابو الاركؽ ُب اللغةىبل وقاؿ أب

ك٥بذا يقاؿ ابن الابلد ٤بن يداـك  ،الارؽ بْب االبن كالولد: أف االبن يايد االختصاص كمداكمة الصحبة
إف  :ا بك، كٯبوز أف يقاؿتبنيت ابنا إذا جعلتو خاصًّ  :السرل ٤بن يكثر منو، كتقوؿكابن  ،سلوكها
هنم منسوبوف إليو ككذلك أل ؛دـأ وك٥بذا يقاؿ الناس بن ،بن فبلف يقتضي أنو منسوب إليو وقولنا ى
 ،بناءكيسمي ا٤بلك رعيتو األ ، ا بِب :فيقوؿ الشيخ للشاب ،صغّب يءسرائيل، كاالبن ُب كل شإ وبن

ك٥بذا كِب الرجل أبيب فبلف كإف دل يكن لو  ،ىم ٩بهم أبناءأككذلك أنبياء من بِب إسرائيل كانوا يسموف 
كقد  ،كيقاؿ لراليب العلم أبناء العلم ،ىم كلد على التعظيم، كا٢بكماء كالعلماء يسموف ا٤بتعلمْب أبناء

االبن التألي  كاالتصاؿ من أصل  :كقيل ،ب كقو٥بم ابن عرس كابن آكليكُب ابالبن كما يكُب ابأل
ب كاالبن أتلي ، ك٥بذا ٝبع على أبناء فكاف بْب األ ،كقيل بنو ،كأصلو بِب ،قولك بنيتو كىو مبِب

نساف ا، كال يسمى اإلكالولد يقتضي كالدن  كاالبن يقتضي أابن  ،كالولد يقتضي الوالدة كال يقتضيها االبن
 ،فبلف كإف دل يلد فبلنن  أبو :هنم يقولوف ُب التكنيةأل ؛بكليس ىو مثل األا إال إذا صار لو كلد كالدن 

كقد كلدت إذا كلدت  ،أهنم قالوا ُب الشاة كالد ُب ٞبلها قبل أف تلدإال كال يقولوف ُب ىذا كالد فبلف 
 نثى.كاالبن للذكر كالولد للذكر كاأل ،إذا أخذ كلدىا

نثى، كالنسل كالذرية يقع على ى الذكر كاألكؿ للذكر: كالثاين يقع علالارؽ بْب االبن كالولد: األ اإذن 
 ا١بميع.

 جع مظ حط مض خض حض جض خصمص مسحص خس حس جس مخ جخ محُّٱٹٱٹٱ كُب قولو تعاذل:
 .[ّٓ: مرمي] َّمع

                                      
أليب ىبلؿ العسكرم.  معجم الفروق اللغوية (ُ)

http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%
81%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%
84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.doc 

http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.doc
http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.doc
http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.doc
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 (ُ)ماـ ابن كثّب ُب تاسّبه:يقوؿ اإل
 {ا كاف  أف يتخذ من كلد سبحانوم} :نزه ناسو ا٤بقدسة فقاؿ ،اا نبيًّ ك٤با ذكر تعاذل أنو خلقو عبدن 

قضى أمرا فإ٭با يقوؿ لو كن إذا  } ،اا كبّبن ما يقوؿ ىؤالء ا١باىلوف الظا٤بوف ا٤بعتدكف علوًّ ع :أم
 خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱكما   ،فيصّب كما يشاء ،ا فإ٭با أيمر بوإذا أراد شيئن  :أم {فيكوف
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ

 ٧٠ - ٤٢: عًراٌ آل َّ حس جس

 ١٦: يريى َّ حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك ٹٱٹٱُّٱ

 (ِ)يقوؿ االماـ ابن كثّب ُب تاسّبه ىذه االية:
اختلات أقواؿ أىل الكتاب ُب عيسى بعد بياف أمره  :أم {فاختل  األحزاب من بينهم  } :كقولو

كىم ٝبهور  -فصممت طائاة  ،كأنو عبده كرسولو ككلمتو ألقاىا إذل مرمي كركح منو ،ككضوح حالو
إ٭با  :كقالت طائاة أخرل .كبلمو ىذا سحر  :كقالوا ،على أنو كلد زنية -عليهم لعائن هللا  ،اليهود

بل ىو عبد هللا  :كقاؿ آخركف .اثلث ثبلثة :كقاؿ آخركف ،بن هللاا وى :كقاؿ آخركف .تكلم هللا
 ،كقد ركم ٫بو ىذا عن عمرك بن ميموف .الذم أرشد هللا إليو ا٤بؤمنْب ،كىذا ىو قوؿ ا٢بق .كرسولو

 .كغّب كاحد من السل  كا٣بل  ،دةكقتا ،كابن جريج
أف قسرنرْب ٝبعهم ُب ٧بال كبّب من  :كقد ذكر غّب كاحد من علماء التاريخ من أىل الكتاب كغّبىم

فاختلاوا ُب  ،افكاف ٝباعة األساقاة منهم ألاْب كمائة كسبعْب أسقان  ،٦بامعهم الثبلثة ا٤بشهورة عندىم
 كسبعوف فمائة تقوؿ فيو قوالن  ؛فقالت كل شرذمة فيو قوالن  ،ااينن ا متباختبلفن  ،عليو السبلـ ،عيسى ابن مرمي
كدل ٯبتمع على مقالة كاحدة  ،اكمائة كستوف تقوؿ شيئن  ،ا آخركٟبسوف تقوؿ فيو شيئن  ، آخرتقوؿ فيو قوالن 

 فقدمهم ،اككاف فيلسوفن  ،كصمموا عليو كماؿ إليهم ا٤بلك اتاقوا على قوؿو  ،أكثر من ثبلٜبائة كٜبانية منهم
 ،ككضعوا لو كتب القوانْب ،بل ىي ا٣بيانة العظيمة ،فوضعوا لو األمانة الكبّبة ،كنصرىم كطرد من عداىم

فابتُب حينئذ ٥بم الكنائس الكبار ُب  ،كغّبكه ،كحرفوا دين ا٤بسيح ،ا كثّبةكشرعوا لو أشياء كابتدعوا بدعن 

                                      
 ُُّٔ، ص ّ، ا٤بصدر السابق، جتفسري ابن كثري (ُ)
 ُُّٔ، ص ّ، ا٤بصدر السابق، جتفسري ابن كثري (ِ)
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س ُب أ امو ما يقارب اثنٍب عشرة أل   فكاف مبلغ الكنائ ،كالرـك ،كا١بزيرة ،ببلد الشاـ :٩بلكتو كلها
كبنت أمو ىيبلنة قمامة على ا٤بكاف الذم صلب فيو ا٤بصلوب الذم تزعم اليهود كالنصارل أنو  ،كنيسة
 .إذل السماء تعاذل بل رفعو هللا ،كقد كذبوا ،ا٤بسيح
 ،كافَبل ،هتديد ككعيد شديد ٤بن كذب على هللا {فويل للذين كاركا من مشهد يـو عظيم  } :كقولو

فإنو الذم ال  ؛ا كثقة بقدرتو عليهمكلكن أنظرىم تعاذل إذل يـو القيامة كأجلهم حلمن  .اكزعم أف لو كلدن 
" إف هللا ليملي للظادل حٌب إذا أخذه دل يالتو " ٍب  :كما جاء ُب الصحيحْب  ،يعجل على من عصاه
 َّ مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ :قرأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٢٠١: هىد

إهنم  ،" ال أحد أصرب على أذل ٠بعو من هللا :ا عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿكُب الصحيحْب أيضن 
 خي حي جي يه ىه مه جه ٹٱٹٱُّٱكقد  .كىو يرزقهم كيعافيهم " ،اٯبعلوف لو كلدن 

 ٤١: انحج َّ ٰر ٰذ يي ىي مي

 َّ جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك ٹٱٹٱُّٱ
 ٤١إبراهيى: 

كقد جاء ُب ا٢بديث  ،يـو القيامة :أم {فويل للذين كاركا من مشهد يـو عظيم  } :ذا قاؿ ىاىناك٥ب
" من شهد  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قاؿ -هنع هللا يضر  -عن عبادة بن الصامت  ،الصحيح ا٤بتاق على صحتو

أف عيسى عبد هللا كرسولو ككلمتو ا عبده كرسولو ك كأف ٧بمدن  ،أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو
 .أدخلو هللا ا١بنة على ما كاف من العمل " ،كالنار حق ،كأف ا١بنة حق ،ألقاىا إذل مرمي كركح منو

فكلهم ُب ضبلؿ  ،ناسهمأيهود ُب اختبلفهم كالفمن ىنا نعلم أف هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص أعلم من النصارل 
و عبد  أيكل كما أيكل البشر كيشرب كما يشرب كأن ،يو السبلـقالوا بنبوة عيسى علإال الذين 

ا٤بوتى  حياءإظهرىا هللا على يديو من أكلكن كاف لو بعض ا٤بعجزات الٍب  ،الناس كيناـ كما يناموف
 نو نيب كرمي مرسل من رب العا٤بْب.أكذلك حٌب يعلموا  ،مورّبىا من األرّب كغكال

  .ختبلفكممن علمائك ابأعلم منك ك  نؤ ماكعليننا فيا أيها ا٤بستشرؽ كلياـ فيدرر د
زكى التسليم كأشرؼ الصبلة أى ابنها كعلكأما اآل ات ُب قصة ٞبل مرمي الصديقة عليها السبلـ 

 .ذل تاسّبإال ٰبتاج  لها تاصيبلن فصَّ  الكرمي فالقرآف ،ال داعي للخوض فيها ،فمعركفة
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 صليل: ادلسيح عليو السام واإلالكرمي نادلبحث الثالث: شبهات وليام فيدرر حول القرآ

 (ُ)مضموف الشبهة:
كلكنو ال  ،من خبلؿ اآل ات ٪بيلاب٤بسيح ) عليو السبلـ ( كاإل الكرمي على حد قولو: يعَبؼ القرآف

 ؟٪بيلاإل وياسر ما ى
  :يستشهد ابآل اتك 

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 ٤٦ - ٤٧: انًائدة َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

 قولو تعاذل:  ايضن كأ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
 اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك

 ٢٢٠: انًائدة َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 كقولو الكرمي:

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 ١٦: انحديد َّ جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن

 :براؿ الشبهةإكجوه 
 

                                      
 ُّ – َّ، ا٤بصدر السابق، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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 الرد التاصيلي:
يػٍري  : حىدَّثىًِب عيمى اًبرو، قىاؿى ، عىٍن اٍبًن جى ثػىنىا اٍلوىلًيدي يػىٍعًِب اٍبنى ميٍسًلمو ثػىنىا دىاكيدي ٍبني ريشىٍيدو، حىدَّ ، حىدَّ  ٍبني ىىاًنئو

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي  ثػىنىا عيبىادىةي ٍبني الصَّاًمًت، قىاؿى : حىدَّثىًِب جينىادىةي ٍبني أىيب أيمىيَّةى، حىدَّ  عىلىٍيًو قىاؿى
ا عىٍبديهي كى  هي الى شىرًيكى لىوي، كىأىفَّ ٧بيىمَّدن : أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ هللاي كىٍحدى رىسيوليوي، كىأىفَّ ًعيسىى كىسىلَّمى: " مىٍن قىاؿى
تيوي أىٍلقىاىىا ًإذلى مىٍرميىى كىريكحه ًمٍنوي، كىأىفَّ ا١بٍىنَّةى حىقٌّ، كىأىفَّ النَّ  ارى حىقٌّ، أىٍدخىلىوي هللاي ًمٍن عىٍبدي هللًا، كىاٍبني أىمىًتًو، كىكىًلمى

أىمًٌ أىبٍػوىاًب ا١بٍىنًَّة الثَّمىانًيىًة شىاءى "
(ُ). 

دل يذكر خربىا أم  ٖٗك  ّٕهنا كتبت بْب سنٍب إ :ر أف األنجيل األربعة الٍب يقاؿكمن ا١بدير ابلذك
ا أف غّب أنو ليس ىناؾ ما يثبت علميًّ  ،ٍب أخذت ا٤بصادر تذكرىا ،ـ ََِأثر اترٱبي قبل سنة 

النصوص ا٤بتداكلة ىي ناس النصوص الٍب كتبت ألكؿ مرة بقرع النظر عما بينها من تناقض كتباين 
 (ِ) .ا من ىنات كثغراتكمافيه

تقريرات كأقواؿ عديدة عن عيسى عليو السبلـ كحياتو كمعجزاتو ليست كاردة ُب  الكرمي كُب القرآف
إنزاؿ مائدة من  تعاذل طلب ا٢بواريْب من عيسى أف يلتمس من هللا :كمن ذلك ،األنجيل ا٤بعَبؼ هبا
لنخلة كشكواىا كااكرة بينها كبْب كإ١باء ا٤بخاض مرمي إذل جذع ا ،(ُُٓ-ُُِالسماء )ا٤بائدة 

كما   ،ككاالة زكر ا ٤برمي ،كنذر أـ مرمي ٤با ُب برنها ،(ِٗ-ِّكبينها كبْب قومها )مرمي  ،بنها الوليدا
 .ختصامهم على كاالتهااك  ،كاف ٯبده عندىا من الرزؽ

ا مع نسجامن اكثر كا٤بتبادر أف النصارل رأكا أف يستقركا عى األنجيل األربعة الٍب كانت أك صارت أ
 مع أتكيل ما ال ينسجم معها أتكيبلن  ،ستقركا عليها نتيجة للمجامع ا٤بقدسةاا٤بسلمات كالعقائد الٍب 
 .ستراعوا ٩با يصاونو ابلدخيل كا٤بنحوؿ كا٤بزكراكيهملوا كيبيدكا ما  ،فيو التوفيق مع ذلك

كليس فيها ما  ،ا كركايةبعده ٠باعن  ٢بياة عيسى عليو السبلـ كتبها أنس ةىذه األنجيل ليست إال ترٝب
  .مبلء النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مباشرةإ وا من إمبلئو مثل القرآف الذم ىيدؿ على أف فيها شيئن 

                                      
 ابإلٲباف كىو غّب شاؾ فيو دخل ا١بنة كحـر على النار، أخرجو بلاظو اإلماـ مسلم ُب كتاب اإلٲباف، ابب من لقي هللا (ُ)

بي قػىٍولًًو: }ّّْٓ، حديث رقم: ُٓٔ/ْ) اَي َأْىَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا (، كبنحوه ركاه البخارم ُب كتاب أحاديث األنبياء، ابى
 (.ِٖ، حديث رقم: ٕٓ/ُ[، )ُُٕ{ ]النساء: يف ِديِنُكْم َواَل تـَُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ 

 .ٕٗ – ٗٓ، صُج، ّ، طالقرآن وادلبشروندمحم عزة دركزة،  (ِ)
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ككاضح من اآل ات بكل صراحة كقرعية أف الرسالة امدية ىي رسالة جديدة ذات شخصية مستقلة 
 ،كحل ا٣ببلفات ،كالنصارل كتبشّبىم كإنذارىم ها كمن ٝبلتهم اليهودعجاءت لدعوة الناس ٝبي

هنا توراتية إ :بل من ا٥براء أف يقاؿ ،كإف من التمحل كالتهافت ،٫برافات الٍب كقعوا فيهاكتصحيح اال
 .(ُ)أك صورة منو  ،أك منبثة عن ذاؾ ،أك يهودية نصرانية ،يةإ٪بيل

دب من ا٤بستشرؽ أذاهتا سوء ( ُب حد acknowledge٪بليزية )كإف كلمة يعَبؼ كىي ابللغة اإل
ف أ :فمعُب كبلمو ،ملسو هيلع هللا ىلصشرؼ ا٣بلق دمحم أا٤بنزؿ على رسولو  تعاذل عند حديثو عن كبلـ هللا مريكياأل

  .فنستغار هللا من ىذا ا٢بديث ،ليس من عادتوك مر اعَبؼ هبذا األ الكرمي القرآف
ك٫بن كأمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نؤمن اب  ،الق ا٤برسلرسل كلها من هللا ا٣بكالكتب كالالرساالت السماكية 
 فاي ا٢بديث: ،كمبلئكتو ككتبو كرسلو

أف جربيل جاء إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص على شكل رجل  :ثبت ُب ا٢بديث الصحيح الذم ركاه البخارم كمسلم
 :ع يديو على فخذيو كقاؿيعرفو أحد من الصحابًة فجلس إليو حٌب أسند ركبتيو إذل ركبتيو ككض ال
اإلٲباف أف تؤمن اب كمبلئكتو ككتبو كرسلو كابليـو اآلخر كابلقدر خّبه  : أخربين ما اإلٲباف قاؿ ادمحم

 .خل ا٢بديثإ ... صدقت :كشره. فقاؿ لو جربيل
 كيقوؿ رب العزة: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ

 ٢١٧ :رةانبق َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 (ِ)يقوؿ االماـ الرربم ُب تاسّبه:
أيها ا٤بؤمنوف، ٥بؤالء اليهوًد كالنصارىل، الذين قالوا - {قولوا}قاؿ أبو جعار: يعِب تعاذل ذكره بذلك: 

 .أم صدَّقنا اب ،{آمنا}: - {كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا}لكم: 
كتاب الذم أنػزؿ هللا إذل نبيٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فأضاؼ ا٣براب ، يقوؿ أيضنا: صٌدقنا ابل{كما أنػزؿ إلينا}

 - إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كإٍف كاف تنػزيبلن  -إذ كانوا متٌبعيو، كمأمورين منهيْب بو. فكاف  ؛ابلتنػزيل إليهم
                                      

 ٕٗتاس ا٤بصدر السابق، ص (ُ)
 ٖٓٔ – ٔٓٔ، صُ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ِ)
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 ٗبعُب التنػزيل إليهم، للذم ٥بم فيو من ا٤بعاين الٍب كصاتي 
، صدَّقنا أيضنا كآمنا ٗبا أنػزؿ إذل إبراىيم كإ٠باعيلى كإسحاؽى {كمىا أنػزؿ إذل إبراىيم  }كيعِب بقولو: 

 كىم األنبياء من كلد يىعقوب. ،كيعقوبى كاألسباط
الذم  ٪بيلكابإل ،، يعِب: كآمنا أيضنا ابلتوراة الٍب آاتىا هللا موسى{كمىا أكٌب ميوسىى كعيسى}كقولو: 

كأقرىرن كصٌدقنا أف ذلك كلو حىق كىيدل كنور من  ،لٍب آتى النبيْب كلهمكالكتب ا ،آاته هللا عيسى
يع من ذكر هللا من أنبيائو كانوا على حق كىدل، ييصدًٌؽ بعضهم بعضنا، على منهاج  عند هللا، كأف ٝبى

، يقوؿ: ال نؤمن ببعض {ال نياٌرًؽ بىْبى أحد منهم} ،كاحد ُب الدعاء إذل توحيد هللا، كالعمل براعتو
كما تربأت اليهودي من عيسى كدمحم عليهما   ،كنتربَّأ من بعضو كنتوذل بعضنا ،ألنبياء كنكار ببعضا

ككما تربأت النصارىل من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأقٌرت بغّبه من األنبياء، بل  ،السبلـ كأقٌرت بغّبٮبا من األنبياء
 ق كا٥بدل.بعثوا اب٢ب ،نشهد ١بميعهم أهٌنم كانوا رسلى هللا كأنبياءىه
  فكاركا بعيسى كٗبن يؤمن بو، كما: ،فذيكر أٌف نيٌب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ذلك لليهود

 من يهود، فيهم أبو  اسر بن أخرب، قاؿ: أتى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نىاره رضي هللا عنهما عن ابن عباس 
فسألوه عمن يؤمن بو من الرسل  ،ار، كأٍشيىعكرافع بن أيب رافع، كعازر، كخالد، كزيد، كأزار بن أيب أز 

كمىا أكٌب  ،فقاؿ: أكمن اب كىمىا أنػزؿى إلينا كما أنػزؿى إذل إبرىاىيمى كإ٠باعيل كإسحاؽى كيعقوب كاألسباط
ميوسى كعيسى كىمىا أكٌب النبيوف من رىهبم ال نياٌرؽ بْب أحد منهم ك٫بن لو ميسلموف. فلما ذكر عيسى 

 ين ىن ٹٱٹٱُّٱكال نؤمن ٗبن آمن بو. فأنػزؿ هللا فيهم:  ،لوا: ال نؤمن بعيسىجحدكا نبوتو، كقا

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 ٤٢: انًائدة

 كقاؿ قتادة: أنػزلٍت ىذه اآلية، أمرنا من هللا تعاذل ذكره للمؤمنْب بتصديق ريسلو كلهم.
قيوليوا آمنا اب كما أنػزؿ إلينا }عن قتادة:  ،حدثنا بشر بن معاذ قاؿ: حدثنا يزيد قاؿ: حدثنا سعيد

ني لو مسلموف}إذل قولو:  {كما أنػزؿ إذل إبراىيم ، أمر هللا ا٤بؤمنْب أف يؤمنوا كيصدقوا أبنبيائو {ك٫بى
 كال يارًٌقوا بْب أحد منهم. ،كرسلو كلهم
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 (ُ)من سورة ا٤بائدة: ْٔماـ الرربم ُب تاسّبه لآلية يقوؿ اإلك 

 حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ل قولو عز ذكرهالقوؿ ُب أتكي

 َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 ٤٧: انًائدة

أتبعنا. يقوؿ: أتبعنا عيسى ابن مرمي  ،{كقاينا على آاثرىم}قاؿ أبو جعار: يعِب تعاذل ذكره بقولو: 
نا الذم أنػزلناه إذل موسى على آاثر النبيْب الذين أسلموا من قبلك،  ا دمحم، فبعثناه نبيًّا مصٌدقا لكتاب

، يقوؿ: كأنػزلنا {٪بيلكآتيناه اإل، }منو فرضه كاجب ٪بيلمن قبلو أنٌو حق، كأف العمل ٗبا دل ينسخو اإل
، كىو بياف ما جهلو {ىدنل} ٪بيليقوؿ: ُب اإل {فيو ىدل كنور ٪بيلاإل}إليو كتابنا الذم ا٠بو 

، {بْب يديو كمصدقنا ٤با، }من عىمىى ا١بهالة ، يقوؿ: كضياء{كنور} الناس من حكم هللا ُب زمانو
يقوؿ: أكحينا إليو ذلك كأنػزلناه إليو بتصديق ما كاف قبلو من كتب هللا الٍب كاف أنػز٥با على كل أمة 

 ،أينػزؿ إذل نبيًٌها كتاب للعمل ٗبا أنػزؿ إذل نبيهم ُب ذلك الكتاب، من ٙبليل ما حٌلل، كٙبرمي ما حرـٌ
ؿ: أنػزلنا اإل٫بيل إذل عيسى مصدًٌقا للكتب الٍب قبلو، كبيانن ٢بكم هللا الذم ، يقو {كىدل كموعظة}

، ٥بم يقوؿ: كزجرنا ٥بم عما يكرىو هللا إذل ما ٰبب و {كموعظة} ارتضاه لعباده ا٤بتَّقْب ُب زماف عيسى،
 من األعماؿ، كتنبيهنا ٥بم عليو.

قوه براعتو فيما أمرىم، كحذركه بَبؾ ما هناىم ، ىم الذين خافوا هللا كحىًذركا عقابو، فات{ْبلمتق}لك
 عن فعلو.

  

                                      
 .ُّٔ – ُّٓ، صٔ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ُ)
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 والكام يف ادلهد صليلشبهات وليام فيدرر حول طفولة اإل ادلبحث الرابع:

 (ُ):مضموف الشبهة
كىو غّب متعارؼ عليو  ،الكرمي ثرت ُب القرآفأمور الٍب حد األأ ايضن أ والراولة ى إ٪بيل 
نو ليس الرسوؿ توماس الذم كاف يعرؼ القليل إتأكيد كقد كتبو شخص ابل ،ُب نصوصوكمشكوؾ 

  .عن ا٢بياة اليهودية
كىو ال أيخذ مأخذ ا١بد من قبل علماء  ،تب ىذا الكتاب بعد قركف طويلة من كفاة ا٤بسيحكقد كي 

  .كىو يعترب من ا٣بياؿ ا٤بسيحي ،الكتاب ا٤بقدس
 :براؿ الشبهةإكجوه 

 الرد التاصيلي:
ذل "توماس بِب إسرائيل" )ُب إفهذا العمل منسوب  ٪بيلاولة اإلطالراولة أك  إ٪بيلما أ
 ،ليهودحد اأ والبلتينية ُب العصور الوسرى( كيعتقد بعض العلماء أف مؤل  ىذا الكتاب ى ةالنسخ
العمـو فهو كتاب يتكلم عن حياة الراولة كعلى  ،بعد ا٤بيبلد ُٖٓل  ُب سنة أف الكتاب أكيعتقد 

حداث الٍب كبعض األ ،قواؿ منسوبة لسيدن عيسى عليو السبلـأكىناؾ  ،بلـلسيدن ا٤بسيح عليو الس
هنا كتب ليست إالٍب قالت عنها الكنيسة بناسها  ىذه من الكتب ا٤بنحولةك  ، اـ طاولتوأحدثت ُب 
 .(ِ)مؤكدة 

يح كقصة كالدة ا٤بس ،قرآف الكرمي منزؿ من هللا تعاذلكال ،ف يتأثر بكبلـ مؤل  من بشرأفكي  للقرآف 
  .ىل الكتابأفهي ا٢بقيقة الٍب تزيل شكوؾ  الكرمي عليو السبلـ كما ُب القرآف

للميسلمْب عقيدةه ُب عصمة األنبياء، فهم ييؤمنوف أبفَّ األنبياء معصوموف من الكبائر قرعنا، كالصَّغائر 
و، ككاقعه الٍب تقدح ُب ذ٩بهم كشرفهم كأخبلقهم، كا٢بديث عن العصمة فيو شرحه طويله ليس ىذا مقام

صرااء اإل٥بي الذم يعصمهم من ا٣برأ كالذنوب كييهيؤىم للنبوة حٌب منذ طاولتهم،  إلعليهم مشيئة ا

                                      
 .ّٔ – ّٓ، ا٤بصدر السابق، صرآنكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القكلياـ فيدرر  (ُ)
 على ا٤بوسوعة ا٢برة، مَبجم من اإل٪بليزية. بتصرؼ، صفحة إصليل الطفولة (ِ)

https://en.wikipedia.org/wiki/Infancy_Gospel_of_Thomas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Infancy_Gospel_of_Thomas
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 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ: ُب كتابو الكرميعنو  هللابن زكر ا، الذم يقوؿ  اؿ مع ٰبٓبا٢ب وكما ى
 ٢٤: يريى َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ :كمع عيسى ابن مرمي
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 ّّ- ١٠: يريى َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

كقصة كالدة سيدن ا٤بسيح عيسى بن مرمي عليو السبلـ فاي كتاب هللا من الوضوح ما يغِب عن شرح 
 .الكلمات

 فهم يظنوف أف القرآف ،إف الكتب السابقة دل تذكر أم شيء عن طاولة سيدن ا٤بسيح عليو السبلـ
 ،مرايصل ُب ىذا األال وكبلـ هللا ى، ك الكبلـ من خرافات بعض ٩بن ال يثقوف فيهمىذا  انتحل الكرمي
بينها هللا ُب كتابو الكرمي ا٤بنزؿ  كقد ،ذكرىا أم من الكتب السماكية السابقةتىناؾ أمور كثّبة دل ك 

  :فالسؤاؿ ،على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
قتبستم قرآنكم من التوراة اأنتم  :كتب السماكية السابقة يقولوفال ما يوافق الكرمي إذا كجد ُب القرآف

 ؟٪بيلكاإل
 نكم كاذبوف ؟ال يوجد ُب كتبهم شيء منو قالوا إذا كجدكا ما إك 
نتم أ : كتبهم الٍب يثقوف فيها يقولوفدل يوجد ُبك  يهمكنبما يتحدث عن دينهم  ائن ذا كجدكا شيإك 

 ب ا٤بغلوطة ُب د انتهم كالٍب ال يعَبفوف هبا ؟أتخذكف علمكم من كتب األبوكرياا أم الكت
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: االرتباك والتخبط يف الكرمي ادلبحث اخلامس: شبهات وليام فيدرر حول القرآن
 .موضوع الثالوث
 (ُ):مضموف الشبهة

شخاص متميزين يتقا٠بوف ا١بوىر أ ةثبلث كىو ،) اآلب كاالبن كالركح القدس :على حد قولو -
  .رثوذكسي للثالوثاهم األال واإل٥بي ( ىذا ى

ب ذل ( األإ)  ك ( تكش  العبلقة بْب ) من ( ٪بيلم اإلأكؼ ا١بر ُب العهد ا١بديد ) دراسة ٢بر  -
  .( الركح القدس ) مع ك ) من خبلؿ ( عيسى عليو السبلـ )ُب( ك ) بواسرة (

 ليس رابًّ ك  ،راببأثبلث ف ا٤بسيحْب يعبدكف أبرريقة خاطئة اعتقد  -ملسو هيلع هللا ىلص-مية دمحم أبسبب ك  رٗبا -
لقركف كثّبة  صناـارس األكالمثل ما كاف يعبد العرب  ،رب كلدك  نثىأرب ك  رب رجل ؛اكاحدن 
  .٥بة إننإلو السومرية دكموزم كاإل :مثاؿ

لو كاإلبنها حورس اك ٥بة إزيس كاإلكزكريس أو ا٤بصريْب لإك ٥بة عشتار كاآلإلو البابليوف ٛبوز  ايضن كأ -
  .بن زيوساال كأبنهما اك ٥بة ر ا كاإل اليونين كركنوس

ف فيما يو بْب ما يؤمن بو ا٤بسيحك  خلط بْب ا٤بعتقدات الوثنية -ملسو هيلع هللا ىلص- اف ٧بمدن إ :كعلى حد قولو -
 (.عيسى ) عليهما السبلـ ك  مرميك  يتعلق ابألب

  :كيستشهد بقولو تعاذل

 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 ٢٢٧: انًائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ

ىل كُب ُب جزء بسيط من ا٢بديث ما جاء عن أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر أنو قاؿ: ))قلنا:  ا رسوؿ هللا، 
سيح ٍب يقاؿ للنصارل: ما كنتم تعبدكف؟ فيقولوف: كنا نعبد ا٤ب :ف قاؿأذل إ.... .نرل ربنا يـو القيامة؟

                                      
 .ّْ – ِّ، ا٤بصدر السابق، صتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكتاب ماذا حيكلياـ فيدرر  (ُ)
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  .(ُ) يكن  صاحبة كال كلدابن هللا، فيقاؿ: كذبتم، دل 
 :يقوؿ كلياـ فيدرر

فسس ُب ىذا التاريخ أعرى ٦بمع أأبكثر من قرف من الزماف  -ملسو هيلع هللا ىلص-ـ قبل دمحم  ُُّْب عاـ  -
اذل هللا عن ك ) كالدة هللا ( تعأعياذ اب ) أـ ربنا ( كال( معناىا  Theotokosالسيدة مرمي لقب ) 

  .اكبّبن   اذلك علوًّ 
ُب موضوع  اعلى حد قولو طبعن  -ملسو هيلع هللا ىلص-سهم ىذا ُب سوء الاهم الذم حصل مد أرٗبا ك  -

  .الثالوث
مؤرخ بريراين رئيس اٙباد أككساورد ٍب عضو ابلرب٤باف ك  كاتب  كىو ،ف ىيبلير بيلوإ :لكاتبيقوؿ ا -

  :البدع العظمى ( قد كتب ُب كتابو ) َُُٗإذل  َُٔٗمن 
كاف يضع   ،مر ابلقضاء على الثالوثأذم ال وكى ،) كاف دمحم لو ا٫براؼ عن العقيدة ا٤بسيحية -

 اكلد كثنيًّ  كىو اف يكوف معقدن ألو قليل الذم ٲبكن ك  اف لويرفض كل ما كك  اتول ٤با يناسب قولو
سقط كأ،نو اعتمد ا٤بذاىب ا٤بسيحية إ :ؿكقا ،دل يعمد قطك  ،ش مع الوثنْبعاك  ، () حشاه ملسو هيلع هللا ىلص

رحت فأ كأسرت أكاف ُب البساطة الشديدة الٍب   -ملسو هيلع هللا ىلص-٪باح دمحم  ،دل تناسبوك  الٍب دل تتأقلم معو
  .هنا غبية (أا١بماىّب الغّب ذكية ) يقصد 

 (  The World's First Love كتب بيشوب فيلتوف شْب ُب كتاب ) ا٢بب األكؿ ُب العادل ( ) -
 سبلـف تتحد مع اإلأكاف من ا٤بمكن   ،ف أصو٥با كانت ُب القرف السابع ُب عهد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص) أل -

 .ذل جنب مع بعض العرب (إ اهودية جنبن يكالبعض العناصر ا٤بسيحية 
  .ايعلن ناسو ٧بمدن ل انبيًّ  ا٤بسيح ) عليو السبلـ ( -ملسو هيلع هللا ىلص-بسبب عدـ فهم ماهـو الثالوث قدـ دمحم  -
 براؿ الشبهات:جوه إك 
عقيدة التثليث ىي ببل شك عقيدة كثنية غّب صحيحة، كليس عليها أم دليل نقلي صحيح، كال  -

                                      
ًإفَّ اّلِلَّى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو ۖ كىًإف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍاهىا كىيػيٍؤًت ًمن ا٢بديث أخرجو البخارم ُب كتاب التاسّب، ابب قولو: } (ُ)

ٍنوي أىٍجرنا عىًظيمنا (، كُب كتاب التوحيد، ابب قوؿ هللا تعاذل: }ًإذلىٰ رىهبًٌىا ُْٖٓحديث رقم: ، ْْ/ٔ[، )َْ{ ]النساء: لَّدي
ًظرىةه{  (. ّْٕٗ، حديث رقم: ُِٗ/ٗ[، )ِّ]القيامة:  نى
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  عقلي مقنع.
 .بْب القرنْب الثاين كالرابع ،عقيدة التثليث كانت على ىيئة قرارات للمجامع ا٤بسكونية -
كاالضرراب، كالتناقيض، كعدـ االتًٌااؽ ُب  تارؽ النصارل إذل طوائ  عدة نتيجة االختبلؼ، -

 .تاسّب معُب التثليث
ى كعل (اكبّبن   اتعاذل هللا عن ذلك علوًّ )تلايق الذم ياَبكف بو على هللا كالإف فهم نبينا الكرمي للكذب 
ى السيدة مرمي العذراء كعلى سيدن جربيل عليو السبلـ كعلرسولو ك  هللا سيدن ا٤بسيح عليو السبلـ عبد

 .ناسهمأكثر من فهمهم أيها السبلـ عل
 قاؿ هللا تعاذل ُب كتابو الكرمي:

 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك

 .٦٦ – ٦١: انًائدة َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 (ُ)ماـ الرربم ُب تاسّبه:إليقوؿ ا

 زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث :القوؿ ُب أتكيل قولو
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

كىذا قوؿه كاف عليو ٝباىّب النصارل قبل افَباؽ اليعقوبية كا٤بلكية كالنَّسرورية. كانوا فيما بلغنا 
ا غّب مولود، كابننا مولودنا غّب كالد، كزكجنا  " اإللو القدمي جوىر كاحد يعم   يقولوف: ثبلثة أقانيم: أابن كالدن

 متتبَّعة بينهما ".
، يقوؿ: ما لكم {كما من إلو إال إلو كاحد}ابن ٥بم فيما قالوا من ذلك: يقوؿ هللا تعاذل ذكره، مكذًٌ 

                                      
 .ّٕٓ – ِّٕ، ص ٔ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ُ)
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م ليس بوالد لشيء كال مولود، بل ىو خالق كل كالد ذال ومعبود، أيها الناس، إال معبود كاحد، كى
، يقوؿ: إف دل ينتهوا قائلو ىذه ا٤بقالة عما يقولوف من قو٥بم: {كإف دل ينتهوا عما يقولوف، }كمولود
 ؟ الذين كاركا منهم عذاب أليم ليمسنَّ  {هللا اثلث ثبلثة}

لقد كار }عن السدم:  باط،قاؿ حدثنا أس ،قاؿ حدثنا أٞبد بن ا٤باضل ،حدثنا دمحم بن ا٢بسْب
ٱ، قاؿ: قالت النصارل: " ىو كا٤بسيح كأمو "، فذلك قوؿ هللا تعاذل: {إٌف هللا اثلث ثبلثة الذين قالوا

 ٢٢٧: انًائدة َّ جب ......ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت ......ُّ

 عاش بْب الوثنْب:ك  ،املسو هيلع هللا ىلص كلد كثنيًّ  اف النيب ٧بمدن إما عن قولو كأ
 :نعاـ تعاذل ُب سورة األيقوؿ هللا

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ

 ٤٧: األَعاو َّ من زن

ًـٌ كاألخبلؽ كالشمائل العظيمة الٍب قػىلَّمىا  اتَّصات حياةي  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة كبعدىا ابلنقاء التا
 لنيدرؾ نقاء حياتو ملسو هيلع هللا ىلص ؛ة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص العررة٘بتمع ُب تلك البيئة ا١باىليَّة ألحد، كلننظر إذل سّب 

فقد صيًنعى ٕبقٌو على عْب هللا تبارؾ كتعاذل؛ ليكوف خاًب األنبياء كا٤برسلْب، فقد حاظو  ،كًحٍاظ هللا لو
تياف الدن ا، إ كاثـ أعمَّا كاف عليو أىل ا١باىليَّة، كعصمو عن مقارعة اآل -قبل النبوة-هللا فَبة شبابو 

يكلؤه هللا كٰباظو، كٰبوطو من أقذار ا١باىليَّة  -كغّبه كما يقوؿ ابن إسحاؽ-فشبَّ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .كمعايبو

 هنع هللا يضر قاؿ: قيل للنيب صلى كما أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دل يشرب ٟبرنا قط ، كدل يسجد لصنم قط ؛ فعن عليوٌ 
ىل عبدتى كثننا قط ؟ قاؿ: "ال". قالوا: فهل شربتى ٟبرنا قط ؟ قاؿ: "ال، كىمىا زًٍلتي  :هللا عليو كسلم

، كىمىا كيٍنتي أىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىال اإًلٲبىافي" أىٍعًرؼي أىفَّ الًَّذم ىيٍم عىلىٍيًو كيٍاره
(ُ). 

 عن عدـ سجوده ملسو هيلع هللا ىلص لصنم قط  فتقوؿ: كاف بػيوىانة صنمنا حاضنة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص -اهنع هللا يضر- كتركم أيـ  أٲبن
ٰبضره مع قومو، ككاف يكلًٌم رسوؿ هللا صلى هللا عليو  ٙبضره قريش يومنا ُب السنة، فكاف أبو طالب

كسلم أف ٰبضر ذلك معو فيأىب، حٌب رأيتي أاب طالب غضب عليو، كرأيتي عمَّاتو غضنب عليو، 
                                      

 .ِٔ، صْد.ط، ج التفسري الولسيط للواحدي، (ُ)
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ًثٌر ٥بم ٝبعنا؟! فلم يزالوا بو حٌب ذىب، فغاب ما كقػي  ا، كال تيكى ٍلنى:  ا دمحم، ما تريد أف ٙبضر لقومك عيدن
شاء هللا، ٍب رجع مرعوابن فىزًعنا، فقالت عمَّاتو: ما دىاؾ؟ قاؿ: "ًإينٌ أىٍخشىى أىٍف يىكيوفى يب لىمىمه". فقلن: 

؟ قاؿ: "ًإينٌ كيلَّمىا ما كاف هللا يبتليك ابلشيراف كفيك من خصاؿ ا٣ب ّب ما فيك، فما الذم رأيتى
فما عاد  دىنػىٍوتي ًمٍن صىنىمو ًمنػٍهىا ٛبىىثَّلى رل رىجيله أىبٍػيىضي طىوًيله يىًصيحي يب: كىرىاءىؾى  اى ٧بيىمَّدي، ال ٛبىىسَّوي". قالت:

 (ُ).إذل عيد ٥بم
 ما عن قولو تعاذل:كأ

 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 ٢٢٧: انًائدة َّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ

 (ِ):ماـ الرربم رٞبو هللا ُب تاسّبهفيقوؿ اإل

تيمٍ }قاؿ أبو جعار: يقوؿ تعاذل ذكره:  إذ قاؿ هللا  ا } ، ..{يػىٍوـى ٯبىٍمىعي اّلِلَّي الر سيلى فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجبػٍ
 .{قلت للناس اٚبذكين كأمًٌيى إ٥بْب من دكف هللا عيسى ابن مرمي أأنت

 كقيل: إف هللا قاؿ ىذا القوؿى لعيسى حْب رفعو إليو ُب الدنيا.
كإذ قاؿ هللا  ا عيسى ابن }عن ابن جريج:  ،قاؿ حدثِب حجاج ،قاؿ حدثنا ا٢بسْب ،حدثنا القاسم

فراجعو ٗبا قد  ،اس يسمعوفقاؿ: كالن ،{مرمي أأنت قلت للناس اٚبذكين كأمي إ٥بْب من دكف هللا
 .نو إ٭با كاف يقوؿ ابطبلن إفعلم من كاف يقوؿ ُب عيسى ما يقوؿ:  ،كأقرَّ لو ابلعبودية على ناسو ،رأيت

                                      
(، من طريق دمحم بن عمر قاؿ: حدثِب علي بن دمحم بن عبيد هللا بن ُِٓ/ُل، )ا٢بديث أخرجو ابن سعد ُب الربقات الكرب  (ُ)

عبد هللا بن عمر بن ا٣براب عن منصور بن عبد الرٞبن عن أمو عن برة ابنة أيب ٘براة، فذكره، كإسناده ضعي  فايو دمحم بن 
قاؿ ابن حباف: " كاف يركم عن الثقات عمر بن كاقد األسلمي شيخ ابن سعد، قاؿ البخارم كالنسائي: "مَبكؾ ا٢بديث"، ك 

ا٤بقلوابت، كعن األثبات ا٤بعضبلت حٌب رٗبا سبق إذل القلب أنو كاف ا٤بتعمد، لذلك كاف أٞبد بن حنبل يكذبو"، كقاؿ ٰبٓب 
(، كالضعااء كا٤بَبككوف للنسائي، َّٓت:  ،ُِّ/ُبن معْب: "ليس بثقة". انظر: كتاب الضعااء لئلماـ البخارم، )

(، كالكامل ُب ضعااء َٗٗ، ت: َِٗ/ِكاجملركحْب من ادثْب كالضعااء كا٤بَبككْب البن حباف، ) (،ُّٓت: ، ِٗ/ُ)
 (.ُُٕٗ، ت: َْٖ/ٕالرجاؿ ألٞبد بن عدم، )

.ُّٔ – ُُٔ، صٕ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ِ)
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 ادلبحث السادس: شبهات وليام فيدرر حول ىل الكتاب ادلقدس زلرف

 (ُ)مضموف الشبهة:
 قاؿ مد كهللا ،ا٤بقدس قد حرؼف الكتاب أيزعموف ك  ،يقرأكف الكتاب ا٤بقدس ْب الممعظم ا٤بسل

 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ -ملسو هيلع هللا ىلص-
 .٢٤: يىَس َّ جض مص خص حص مس خس حس جس

 حن جن ٹٱٹٱُّٱٱ:كما ُب قولو تعاذل  ،مرة ََِكثر من أ الكرمي كذكرت كلمة الكتاب ُب القرآف
 .١آل عًراٌ:  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

نجيل ظلت فَبة طويلة دكف كاألف ا٤بزامّب أطات البحر ا٤بيت قد برىنت ، ٨برو االكتشافات األثرية
سيدن ا٤بسيح عليو  دلة التارٱبية القدٲبة ٢بياةدكتور غازم ىايرماس مؤل  كتاب ) عيسى ( األكالتغّب 
تؤكد دقة  ايضن كأ ،ا٤بيت من ا٤بخروطات تؤكد دقة العهد القدمي ف كشوفات البحرأيؤكد  ،السبلـ
  .دبية القدٲبةكثر الكتب األأمن  ا٩با ٯبعل الكتاب ا٤بقدس أكثر كثوقن  ،ديدالعهد ا١ب

، كيوضح أف معظم الاركؽ بْب النصوص القدٲبة ُب العهد ركبرت بوماف، مؤل  من أحد عشر كتاابن 
فئة اإلمبلء كعبلمات الَبقيم. عندما تكوف ٝبيع النصوص كيتم فحص  ا١بديد ىي ُب معظمها ُب

 .ا الارؽ البلىوٌب بْب القرف األكؿ كاليـوا، كليس ىناؾ عمليًّ اإلصدارات معن 
 :براؿ الشبهةإكجوه 

ثرية تدؿ على عدـ كرب دليل على كذب من قاؿ أبف االكتشافات األأإف آ ات القرآف الكرمي 
  يرد عليهم زكرىمكهللا ،٪بيلكاإلم ُب التوراة أقدمي كالديد ٙبري  الكتاب ا٤بقدس ُب العهدين ا١ب

  .رفوف كتاب هللاٰبىم ك  هبم منذ بداية عهدىمكذك 

 مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ :يقوؿ هللا تعاذل

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب

 ُّ :انًائدة َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص حص

                                      
 َْ – ّٗابق، ص، ا٤بصدر السكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي ان يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱك يقوؿ هللا: 
 ٦٤: انبقرة َّ حك جك مق حق مف خف حف

 (ُ)هللا ُب تاسّبه: ماـ الرربم رٞبويقوؿ شيخ ا٤باسرين اإل
 {:أىفػىتىٍرمىعيوفى أىٍف يػيٍؤًمنيوا لىكيمٍ } :القوؿ ُب أتكيل قولو تعاذل

أم: أفَبجوف  ا معشر ا٤بؤمنْب  ،قاؿ أبو جعار: يعِب بقولو جل ثناؤه: )أفترمعوف(  ا أصحاب دمحم
 بِب إسرائيل؟ ٗبحمد ملسو هيلع هللا ىلص، كا٤بصدقْب ما جاءكم بو من عند هللا، أف يؤمن لكم يهود
 . دمحم من عند ربكمكيعِب بقولو: )أف يؤمنوا لكم(، أف يصدقوكم ٗبا جاءكم بو نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص

 {:كىقىٍد كىافى فىرًيقه ًمنػٍهيمٍ } :القوؿ ُب أتكيل قولو تعاذل
 .يعِب بقولو: )منهم(، من بِب إسرائيل

 َّ حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع :القوؿ ُب أتكيل قولو تعاذل
 ٦٤: انبقرة

كقد كاف فريق منهم يسمعوف كبلـ هللا }قاؿ أبو جعار: اختل  أىل التأكيل ُب الذين عُب هللا بقولو: 
 -:{ٍب ٰبرفونو من بعد ما عقلوه كىم يعلموف

ما قالو  ،قاؿ أبو جعار: كأكذل التأكيلْب اللذين ذكرت ابآلية، كأشبههما ٗبا دؿ عليو ظاىر التبلكة
كالذم حكاه ابن إسحاؽ عن بعض أىل العلم: من أف هللا تعاذل ذكره إ٭با عُب بذلك  الربيع بن أنس،

من ٠بع كبلمو من بِب إسرائيل، ٠باع موسى إ اه منو، ٍب حرؼ ذلك كبدؿ، من بعد ٠باعو كعلمو بو 
 كفهمو إ اه. كذلك أف هللا جل ثناؤه إ٭با أخرب أف التحري  كاف من فريق منهم كانوا يسمعوف كبلـ هللا

 منو كإيذانن  ،ا من هللا ٤با كانوا أيتوف من البهتاف، بعد توكيد ا٢بجة عليهم كالربىافعز كجل، استعظامن 
تعاذل ذكره عبادىه ا٤بؤمنْب، قرع أطماعهم من إٲباف بقا ا نسلهم ٗبا أاتىم بو دمحم من ا٢بق كالنور 

  .كا٥بدل
ابلذم ٚبربكهنم من األنباء  -٭با ٚبربكهنم فقاؿ ٥بم: كي  ترمعوف ُب تصديق ىؤالء اليهود إ اكم كإ

كقد كاف بعضهم يسمع من هللا كبلمو كأمره  ،عن غيب دل يشاىدكه كدل ييعاينوه -عن هللا عز كجل 
                                      

 .ِْٓ – ِِْ، صُ، ا٤بصدر السابق، جتفسري الطربي (ُ)
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فهؤالء الذين بْب أظهركم من بقا ا نسلهم، أحرل أف ٯبحدكا ما  ،ٍب يبدلو كٰبرفو كٯبحده ،كهنيو
كأقرب إذل أف ٰبرفوا ما ُب   -كإ٭با يسمعونو منكم  ،هللا أتيتموىم بو من ا٢بق، كىم ال يسمعونو من
  ا.، كىم بو عا٤بوف، فيجحدكه كيكذبو كتبهم من صاة نبيكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كنعتو كيبدلوه

من أكائلهم الذين ابشركا كبلـ هللا من هللا جل ثناؤه، ٍب حرفوه من بعد ما عقلوه كعلموه متعمدين 
 التحري .
و: )ٍب ٰبرفونو(، ٍب يبدلوف معناه كأتكيلو كيغّبكنو. كأصلو من " ا٫براؼ الشيء عن جهتو كيعِب بقول

كىو ميلو عنها إذل غّبىا. فكذلك قولو: )ٰبرفونو( أم ٲبيلونو عن كجهو كمعناه الذم ىو معناه،  ،"
كأنو  ،فواإذل غّبه. فأخرب هللا جل ثناؤه أهنم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأكيل ما حر 

فقاؿ: )ٰبرفونو من بعد ما عقلوه(، يعِب: من بعد ما عقلوا أتكيلو، )كىم  ،ٖببلؼ ما حرفوه إليو
 يعلموف(، أم: يعلموف أهنم ُب ٙبرياهم ما حرفوا من ذلك مبرلوف كاذبوف. 

كمناصبتهم العداكة لو كلرسولو موسى صلى  ،كذلك إخبار من هللا جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت
على مثل  -ا ا كحسدن من مناصبتهم العداكة  كلرسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بغين  -كأف بقا اىم  ، عليو كسلمهللا

 الذم كاف عليو أكائلهم من ذلك ُب عصر موسى عليو الصبلة كالسبلـ.
يت ىي ثرية من البحر ا٤بهنم حرفوا كتبهم فتكوف ىذه االكتشافات األأفبهذا ناهم من كبلـ ا٤باسرين 

 ٧برفة. ايضن أ
 (ُ)كهوؼ قمراف ؟  ُبكتشافو ا ما الذل ًب 

كإف كاف معظمها دل يتبق منها  ،ػػ عثر َب كهوؼ قمراف على العديد من الكتب ألساار العهد القدمي
كالعجيب أنو بْب آالؼ القصاصات ا٤بكتشاة دل يتم العثور على أثر كاحد  ..إال قصاصات صغّبة

 فقرة لسار أستّب !!! مأل
 .كجدت لكتاب كاحد كانت للمزامّب ٍب التثنية ٍب أشعياء على الَبتيب قصات الٍبػػ كأكثر ال

 :ىيئة اآلاثر اإلسرائيلية تارض سيررهتا على ا٤بخروطات

                                      
 اتريخ االقتباس موضوع سلطوطات البحر ادليت تؤكد حتريف الكتاب ادلقدسمنتد ات حراس العقيدة،  (ُ)

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=1180 

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=1180
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ٗبثابة أمل جديد للتعرؼ على  كهوؼ قمراف  ى ٨بروطات عربية كآرامية قدٲبة ُبكاف ا٢بصوؿ عل
 يفا ،مالقرف األكؿ ا٤بيبلد كهناية ،ـ .ؽ  القرف الثاينلاَبة بْبفلسرْب َب ا أحداث التاريخ القدمي ُب

ىذه الاَبة   كالتلمود كُب كبدأت يهودية األحبار، أقامها الكهنة اَبة انتهت الد انة اليهودية الٍبىذه ال
 .كذلك كلدت الكنيسة ا٤بسيحية كساد االعتقاد ٗبيبلد يسوع ا٤بسيح كبعثتو

للتعرؼ على إجاابت ألسئلة ظلت  النصوص بعد ترٝبتها كنشرىا..كازداد شوؽ الباحثْب لقراءة 
فبعد نشر اجملموعة  .ا لآلماؿبن حدث بعد ذلك كاف ٨بيًٌ  م. لكن الذ.عاـ يا ٤بدة ألاتشكل ألغازن 

سدؿ ستار الصمت على مضموف ترٝبات أخرل. كأي  ماألكذل من ا٤بخروطات توق  ظهور أ
 ا٤بخروطات كأسرار ٝباعة قمراف.

كال شك أف ا١بماعة ا٤بشرفة على إعداد  ،برت ا٤بؤامراتكدي  ،تشرت الشائعاتنا وا ا١بكَب ىذ
فبينما سيررت ٝباعة اإليكوؿ  .ا٤بخروطات قد ساعدت على حدكث ىذه الترورات السلبية

من  مفلم تضم اللجنة أ ،ابيبليك الارنسية على أعماؿ اللجنة استبعدت ٝباعات ٥با مصلحة كاضحة
ا بْب ١بنة ا٤بخروطات كبْب سلرة اآلاثر اإلسرائيلية منذ ا خايًّ كنشب صراعن  ،لكاثوليكالباحثْب غّب ا

إال أف األمور ، ٕٔبعد حرب  يسرائيلاليـو األكؿ لسقوط متح  القدس ٙبت سلرة االحتبلؿ اإل
 مقبل أف يبدأ الصراع ا٤بكشوؼ الذ ،ا بعد ذلكاستمرت على ما كانت عليو ألكثر من عشرين عامن 

 النهاية إذل التخلص من السيررة الكاثوليكية كإحبلؿ سلرة األاثر اإلسرائيلية مكاهنا عاـ أدل َب
ُُٗٗ. 

( للكاتبْب مايكل  فاى ىذا العاـ ظهر َب لندف كتاب بعنواف ) خداع ٨بروطات البحر ا٤بيت 
ك٧باكلة  .هتما فيو الااتيكاف صراحة ابلتدخل َب عملية ترٝبة كنشر ا٤بخروطاتابيجنت كريتشارد ذل 

 مكاعتمد ا٤بؤلااف َب أدلتهما على التأخّب الذ .إخااء معلومات كردت هبا ٨بالاة للتعاليم الكاثوليكية
 ا َب نشر ٨بروطات كه  قمراف.زاد على أربعْب عامن 

فمن بْب ٟبسمائة نص عثر عليها َب ىذا الكه  دل ينشر منها إال مائة فقط.. كما أف أعضاء ١بنة  
 كقاؿ ا٤بؤلااف أبف اإليكوؿ ابيبلك ،طبلع على ماٙبت أيديهم منهاالسمحوا ألحد ابا٤بخروطات دل ي

كأف ىذا الوالء يهدد  ،َب عملها لبااب الااتيكاف مباشرةٚبضع  -ا٤بسيررة على أعماؿ اللجنة  -
 نص قد يتعارض صراحة مع مصلحة الااتيكاف. مبضياع أ
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ة مريكيـ خاصة َب الصح  األ ُُٗٗكأكائل عاـ  َٗػػ ٍب بدأت ٞبلة إعبلمية كربل َب أكاخر عاـ 
 ،مثل النيويورؾ اتٲبز كالواشنروف بوست هتاجم ٦بموعة الباحثْب ا٤بسئولة عن ترٝبة كنشر ا٤بخروطات

 .نع نشر بعض ما كرد بنصوص قمراف.كتتهمهم ابالشَباؾ َب مؤامرة ٰبيكها الااتيكاف ٤ب
ألف ٧بتو اهتا  ؛اء بعض ٧بتو ات ٨بروطات قمرافػػ كما انتشرت عدة شائعات بوجود مؤامرة إلخا

كدل تكن ١بنة ا٤بخروطات تضم بْب  ،على بعض ا٤بعتقدات اليهودية كا٤بسيحية سيكوف ٥با أتثّب سليب
 سلمْب أك حٌب ا٤بسيحيْب التابعْب للكنائس الشرقية!.ا٤ب ك من اليهود أأعضائها أ اًّ 

م الكبّب رٞبت هللا بن خليل الرٞبن الكّبنكم الكاتب ا٥بند ايضن أسهب ُب ىذا ا٤بوضوع أكقد 
 .(ُ)ـ  ُُٖٗالعثماين ا٥بندم ا٤بتوُب عاـ 

 
  

                                      
 ِِ، صُ، ج  ُ،طكتاب إظهار احلقرٞبة هللا الكّبنكم،  (ُ)



 

88 
 

 : شبهات وليام فيدرر حول ادعاء موت ادلسيح عليو السامادلبحث السابع

 (ُ):مضموف الشبهة
ُب موضوع موت ا٤بسيح ) عليو  الكرمي آراء من البدع ا٤بسيحية ا٤بختلاة انعكست على القرآف -

  .دكره ُب يـو القيامةك  قيامو عليو السبلـك  سبلـ (ال
نو كاف ُب زمن أل ؛ُب الواقع صحيح كىوالسبلـ (  ف اليهود دل يقتلوا ا٤بسيح ) عليوأيعلم  سبلـاإل -

  اإلعداـ.كاف للركماف القوة فقط لؤلمر ٕبكم ك  ،احتبلؿ الركماف إلسرائيل
انظر  ،عن توبيخ لتهمة كاذبة من اليهود نقبلن ف ا٤بسيح ) عليو السبلـ ( دل ٲبت أيعلم  سبلـاإل -

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ قولو تعاذل:
 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف
 ٢٤٢ - ٢٤٧: انُساء َّ مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي

 ( موتأأف عيسى عليو السبلـ قاؿ ) يـو  لحقيقةليعريها ٗبثابة بياف  الكرمي القرآف -
 كقولو تعاذل: 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 ١٤ - ١٠: يريى َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص مسحص خس حس جس

  :ة

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ تعاذل:قاؿ هللا 
 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ٤٤: عًراٌ آل َّ زت رت يب

                                      
 .ِّ – ُّ، ا٤بصدر السابق، صكتاب ماذا حيتاج كل أمريكي أن يعرف عن القرآنكلياـ فيدرر  (ُ)
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 براؿ الشبهة:إكجوه 
أف تثبت إسناد قصصها كاترٱبها إذل نبيها؛  - سبلـسول أمة اإل -ال تستريع أمة من األمم 

يوجد أمة من األمم  كال ،الكرمي ذلك أف هللا تعاذل دل يتكال ٕباظ كتب األد اف الٍب قبل القرآف
لذا فإف كل ما ينقلونو من حوادث كأخبار عن نبيهم كاترٱبهم  ؛سبلـانيد قبل أمة اإلعنيت ابألس

 .كالكذب ،كالتقوؿ ،كلذا فإف د انهتم اعَباىا التحري  ،السال  فهو ٩با ال ٲبكن إثباتو
كعن  ،فإف هللا تعاذل قد أطلعها على شيء من أخبار من سلاها من األمم :سبلـكأما أمَّة اإل
 .ليس ٜبة ما يضادىا إال االفَباء كالكذب ،كىي أخبار صدؽ ،األنبياء كالرسل السابقْببعض أحواؿ 

ىو ما حصل مع  :كالٍب اختلات فيها األقواؿ عند غّبن ،كمن األخبار الغيبية الٍب عندن خربىا ا٤بوثَّق
تعاذل قد ألقى شبهو كأنو  ،كدل ييصلب ،حيث أخربن هللا تعاذل أنو دل ييقتل ،نيب هللا عيسى عليو السبلـ

كقد أخربن ربنا تعاذل  ،كليس عيسى عليو السبلـ ،كصلبوه ،ذم قتلوهال وكأف ىذا اآلخر ى ،على غّبه
كأما غّبن  ،سبلـكٰبكم ابإل ،كيكسر الصليب ،يقتل ا٣بنزير ،كأنو سينزؿ ُب آخر الزماف ،أنو رفعو إليو

 ! كمنهم من هللا وفمنهم من قاؿ عنو إنو ى ،اظيمن ع ا٩بن يدعي أنو من أتباعو فقد اختلاوا فيو اختبلفن 
كىم  ،زعم أنو ابن هللا ! كطائاة قليلة ىم الذين شهدكا رفع عيسى عليو السبلـ كإلقاء الشبو على غّبه

 .الذين دل يعتقدكا فيو أكثر من النبوة كالرسالة
عليو السبلـ ٤بَّا رفعو " فإف ا٤بسيح  :( ْٕ/  ِ" )  هُب " تاسّب  تعاذل قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا

 ،فمنهم من آمن ٗبا بعثو هللا بو على أنو عبد هللا ،تػىاىرَّقت أصحابو شيػىعنا بعده :إذل السماء تعاذل هللا
ىو  :كآخركف قالوا ،هللا وى :كآخركف قالوا ،كمنهم من غبل فيو فجعلو ابن هللا ،كابن أمىتو ،كرسولو

  ... " انتهى.كرىدَّ على كل فريق ،الكرمي ُب القرآف مقاالهتمتعاذل كقد حكى هللا  ،اثلث ثبلثة
كمصدر  ،عقيدة عند أىل السنَّة كا١بماعة :كعدـ قتلو ،عدـ صلب ا٤بسيح عيسى عليو السبلـ :ااثنين 

كمن  ،سبلـكدل ٱبال  ُب ىذا أحد من أىل اإل ،الواضحة البيًٌنة الكرمي ىذا االعتقاد نصوص القرآف
 .اخال  فيو كاف مرتدًّ 

  :ل علماء اللجنة الدائمةسئ
 وأين ىك  :اأك ميتن  اسنَّة ؟ إذا كاف حيًّ ال كأك ميت ؟ كما الدليل من الكتاب أ ىل عيسى بن مرمي حيٌّ 

 .ف ؟ كما الدليل من الكتاب كالسنَّة ؟اآل
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 ،كدل يصلبوه ،كدل يقتلو اليهود ،دل ٲبت حٌب اآلف ،" عيسى بن مرمي عليو الصبلة كالسبلـ حيٌّ  :فأجابوا
 :كالدليل على ذلك ، اآلف ُب السماءذلإ وكى ،بل رفعو هللا إذل السماء ببدنو كركحو ،كلكن شبًٌو ٥بم

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱقوؿ هللا تعاذل ُب فرية اليهود كالرد عليها 
 ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ
 ٢٤١ - ٢٤٦: انُساء َّ ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق

كقد كاف ذلك منو تعاذل  ،كأخرب أنو رفعو إليو ،فأنكر سبحانو على اليهود قو٥بم إهنم قتلوه كصلبوه
كما أكثر آ ات هللا ُب  ،كليكوف آية من آ اتو الٍب يؤتيها من يشاء من رسلو ،لو اكتكرٲبن  ،رٞبةن بو

أف  :{بىٍل رىفػىعىوي اّلِلَّي إًلىٍيوً } :راب ُب قولو تعاذلرضاالكمقتضى  ،اكآخرن  عيسى ابن مرمي عليو السبلـ أكالن 
لى زعم اليهود حٌب يتحقق بو الرد ع اكركحن  يكوف سبحانو قد رفع عيسى عليو الصبلة كالسبلـ بدنن 

كألف رفع الركح كحدىا ال يناُب  ،تل كالصلب إ٭با يكوف للبدف أصالة؛ ألف القأهنم صلبوه كقتلوه
عليهم؛ كألف اسم عيسى عليو السبلـ حقيقة  اح كحدىا ردًّ فبل يكوف رفع الرك  ،دعواىم القتل كالصلب
؛ كألف رفع كال قرينة ىنا ،فبل ينصرؼ إذل أحدٮبا عند اإلطبلؽ إال بقرينة ،اُب الركح كالبدف ٝبيعن 
حسبما  ،كنصره مىن شاء ًمن رسلو ،كتكرٲبو ،كحكمتو ،تعاذل مقتضى كماؿ عزة هللا اركحو كبدنو ٝبيعن 

 (ُ).{كىكىافى اّلِلَّي عىزًيزنا حىًكيمنا  } :ُب ختاـ اآليةقضى بو قولو تعاذل 
فقد توذلَّ  :كتشبيو تلك اآلية آبية يونس عليو السبلـ ،أما فيما يتعلق بقرب ا٤بسيح كخركجو منو :ااثلثن 

 .كتناقض ،علماؤن ا٤بختصوف فبيَّنوا ما فيها من جهل :قضهااكتن ،كبياف ضبل٥با ،نقد ىذه ا٤بسائل
 :على الاقرة الواردة ُب السؤاؿ امعلًٌقن  –رٞبو هللا  – قاؿ ا٥بندم

كما أحا٥بم إذل  ،فما أظهرىا عيسى عليو السبلـ ُب ىذا الوقت ،فرلب الكتبة كالاريسيوف معجزة
 ،" الشرير "ك كأطلق عليهم لاظ " الااسق " ،بل سبَّهم ،معجزة صدرت عنو فيما قبل ىذا السؤاؿ

ببل  ،غلط :خل "إ .." كما كاف يونف ُب برن ا٢بوت :ألف قولو ؛نوككعد اب٤بعجزة الٍب دل تصدر ع
 .كما علمت ُب الاصل الثالث من الباب األكؿ  -شبهة 

                                      
ود، الرائسة ، الشيخ عبد الرزاؽ عاياي، الشيخ عبد هللا بن غد اف، الشيخ عبد هللا بن قعفتوى الشيخ عبد العزيز بن ابز (ُ)

 العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء 
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1704&PageNo=1&Book

ID=2#P105  

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1704&PageNo=1&BookID=2#P105
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1704&PageNo=1&BookID=2#P105
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كلو قاـ عيسى عليو  ،كالاريسيوف أبعينهم ،فمرلق قيامو دل يره الكتبة :اكإف قرعنا النظر عن كونو غلرن 
 ،ا٤بنكرين الرالبْب آية ليصّب حجة عليهم كاف عليو أف ييظهر ناسو على ىؤالء  :السبلـ من األموات

كلذلك ال  ،كلو مرة كاحدة ،كال على اليهود اآلخرين ،كىو ما أظهر ناسو عليهم ،ككفاء ابلوعد
أف تبلميذه سرقوا جثتو من القرب  :بل ىم يقولوف من ذاؾ العهد إذل ىذا ا٢بْب ،يعتقدكف ىذا القياـ

 .(ُ) ليبلن 
" ك " ماذا كانت آية يونف ؟ " :كىي ،ثبلثة كتب ُب الباب ناسو كللشيخ أٞبد ديدات رٞبو هللا

  .فانظرىا ،" من دحرج ا٢بجر ؟ "ك قيامة أـ إنعاش ؟ "
كقد احتوت على االفَباءات  ،فقد دخلها التحري  كالتبديل ،لنقوالهتم – أصبلن  –كليس ٜبة قيمة 

 .لك فقد أابف علماؤن عن عوارىاكمع ذ ،كاألابطيل
  

                                      
 .ُُِّ، ص ْ، ا٤بصدر السابق جكتاب إظهار احلقرٞبت هللا ا٥بندم،  (ُ)
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 ةاخلامت
 النتائج: -

 :نذكر النتائج الٍب توصلنا إليها بتوفيق من هللا تعاذل ،حث ا٤بتواضعىذا البُب هناية   
من بْب يديو كال من خلاو، كما  الباطل الكامل الذم ال أيتيوتعاذل القرآف الكرمي كتاب هللا  -ُ

 غّب ا٤بنصاْب.ا٤بستشرقوف  يزعم 
فيها كثّب من األغبلط ك  ،عليها الغرب غّب دقيقة دعتمالٍب ي٤بعاين القرآف الكرمي أكثر الَباجم  -ِ

من قبل خرباء متخصصْب ُب مراجعتها مرة أخرل على النص العريب األصلي ذل إالٍب ٙبتاج 
  .، كمن ٍب ا٣بركج بَبٝبة أقرب إذل ا٤براد ٤بعاين القرآف الكرميالَبٝبات الشرعية اإلسبلمية

جاء ك  ،ااترٱبن  عبادات فقد أصبحك  عاداتما كاف من ك  ،فقد انتهى سبلـما كاف قبل اإل -ّ
 اب٥بداية كالرشاد كاإلصبلح. سبلـاإل
علن أنو الدين كأ سبلـحٌب جاء اإل ،نصرانية د انتاف كانتا صحيحتْب ُب زمنهماكالاليهودية  -ْ

ي سبلمتباعو دخوؿ الدين اإلأعلى  كأف ،فقد دخلو التحري  اف كل ما كاف سابقن أك  ،ا٣باًب
 منهم. اذلتع حٌب يتقبل هللا

 .ليس معرفة ا٢بقيقةك  سبلـاإل إطااء نور هم األكربٮبا٤بستشرقْب ىناؾ كثّب من  -ٓ
من  سبلـىاهتم ٰباكؿ بكل الررؽ إخراج اإلدمن  كىو ،حد ا٤بستشرقْبأ وكلياـ فيدرر ى -ٔ

  كلو كره ا٤بشركوف كالكافركف. .. كأيىب هللا إال أف يتم نورهأمريكا
دل يتبعها إال شرذمة قليلة من ك  جزيرة العرب بشكل كبّب الد انت الاارسية دل تصلنا ُب -ٕ

  .العرب
  .ىلوكأ سبلـئلعداكة لأمم األرض أكثرر اليهود ىم  -ٖ
ف يكوف ألكن ىذا ال ٲبنع ك  ،من ابقي الد انت سبلـىل اإلذل أاألمم إ قربأالنصارل ىم  -ٗ

  .ابلسي  أك ابلقلم سبلـمنهم الكثّب ٩بن ٰباربوف اإل
الزرادشتية أك اجملوسية، كما زعم كلياـ فيدرر، كغّبه من  دل يتأثر ابلد انة أف القرآف الكرمي -َُ



 

93 
 

 ا٤بستشرقْب.
 ابلد انة ا٤بانوية، كما زعم كلياـ فيدرر، كغّبه من ا٤بستشرقْب.أف القرآف الكرمي دل يتأثر  -ُُ
بد انت العرب الوثنيْب، كما زعم كلياـ فيدرر، كغّبه من أف القرآف الكرمي دل يتأثر  -ُِ

 ستشرقْب.ا٤ب
 ابلد انة اليهودية، كما زعم كلياـ فيدرر، كغّبه من ا٤بستشرقْب.أف القرآف الكرمي دل يتأثر  -ُّ
حوؿ القرآف الكرمي كالتخبط ُب ا٤بعتقدات كغّبه أنو ال صحة لشبهات كلياـ فيدرر  -ُْ

 اليهودية. 
 رقْب.أف القرآف الكرمي دل يتأثر ابألبوكرياا كما زعم كلياـ فيدرر، كغّبه من ا٤بستش -ُٓ
 . أنو ال ينبغي أخذ كبلـ ا٤بستشرقْب دكف ٛبحيص، فقد ٱبلروف ا٢بق ابلباطل -ُٔ
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  التوصيات:
 ترد عليهم اب٢بجة البينةك  كبلـ ا٤بستشرقْب  تدحضالقرآف الكرمي فيو الكثّب من اآل ات الٍب  -ُ
  .سبلـعزن هللا ابإلأبعده ك  ،٥بذا ٠بينا أبىل ا١باىليةك  كنا جهاالن   سبلـقبل اإل -ِ
سيعلموف ك  ٗبنهج علمي، سبلـغّبىا من األد اف بدراسة اإلك  الد انت السماكية تباعأ أنصح -ّ

    .نو ا٢بقأ
       ،كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

: ما جئت ألبرل التوراة، بل جئت ألكملها؛ قاؿ صاحب التوراة: الناس ٪بيلُب اإل جاءفقد  -
ألذف، كالسن ابلسن، كا١بركح قصاص؛ كأن ابلناس، كالعْب ابلعْب، كاألن  ابألن ، كاألذف اب

يعِب هبا –لرمك أخوؾ على خدؾ األٲبن فضع لو خدؾ األيسر. كالشريعة األخّبة  أقوؿ: إذا
كتب عليكم القصاص ُب } ُب قولو تعاذل:كما ما القصاص؛  إ: اكردت ابألمرين ٝبيعن  -سبلـاإل

 ُ.{أقرب للتقولكأف تعاوا } ُب قولو تعاذل: كماالعاو؛  ما إك  {القتلى
ا من العبلقة مع  خالصن ا مستقبلًّ نو ليصعب علينا أف نرل دينن إ: يقوؿ ا٤بؤرخ الديِب ألارد لوازم -

على  لكما يتعذر كجود شعب نقي الدـ خالص دل ٲبتزج بشعوب أخر   ،ااألد اف األخرل ٛبامن 
ليس ىناؾ دين جديد ”: مركيا ألياد“مدل التاريخ. بينما يقوؿ العبلمة البحاثة ُب علم األد اف 

ا يلغي أك ينسخ كل ما أتى بو الدين الذم سبقو. إنو ٯبدده، كيصهره، كيؤكد أركانو القدٲبة ٛبامن 
 ِا١بوىرية.

ا ما ُب فبل غرابة أف ٪بد تشاهبن  -كاليهودية كالنصرانية   –أما ابلنسبة ٤بوركاثت الد انت الرابنية  -
 كدلى ال كا٤بصدر كاحد ؟ سبلـتشريعات ىذه الد انت كبْب بعض ما جاء بو اإل

ذل رد القرآف الكرمي ٤بصادر غّب أصيلة )يهودية كنصرانية إعمدت معظم الكتاابت االستشراقية  -
كما جاء ُب  الكرمي ا على كجود تشابو سرحي أك شكلي بْب ما جاء ُب القرآفككثنية(، اعتمادن 

. كيعد ذلك سبلـاإلالوثِب للعرب قبل الَباث الديِب ما كرد ُب العهدين القدمي كا١بديد، أك بعض 
                                      

ُٖ، صِ، ج، د.طكتاب ادللل و النحل، الشهرستاين(ُ)
 (http://www.ebnmaryam.com/alwathnya.htm) األصول الوثنية للمسيحية(ِ)

http://www.ebnmaryam.com/alwathnya.htm
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أكثر كأىم ا٤بظاىر شيوعنا ُب الكتاابت  -مصادر غّب أصيلةإذل القرآف الكرمي  أم ردٌ -ا٤بظهر 
 .االستشراقية

من دخاف ناثتو  كسحابةن  ا من رمادو زيح غبشن أف أردت هبا أ ،كقررات من ٕبر ،فهذا غيض من فيض
 خلُّٱٹٱٹٱتصرؼ الناس عن ا٢بق  ليصّب غشاكةن  ؛حقاد ناوس كناخت فيو ضغائن قلوبأ
 ١١: انتىبت َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

نزؿ قررات من أف منذ  الكرمي رٞبهم هللا لقرآفل كا٤باسركف علماءالل لذلك قبل كالقرآف الكرمي تصدَّ 
 ؼ يقاؿ من اهتامات زكره يقاؿ كما سو  قيل كما فكل ما ،على قلب ا٢ببيب الرهور دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هنور 

 .ساطعة النور حا٠بة الربىاف كرد عليو بردكد ،الكرمي فآسرده القر  كهبتافه 

 َّ مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٤: انكهف

 سورة يقوؿ ُب بدايةدليل الساطع القاطع على ذلك حْب ال وف القرآف الكرمي ُب ذاتو ككتاب ىإ
 البقرة:

شك فيو كال  نو على امتداد الزماف كا٤بكاف الإ ١: انبقرة َّ حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل ٱُّٱ
ف أك  ،كتاب الباقي بغّب ٙبري  كال تشويوال ونو ىأكال ريب  ،شك ُب صبلحو كال شك ُب صدقو

ف التحدم الذم بْب طياتو دل يزؿ يهت  إك  ةذل اليـو ٥بو خّب رد على كل شبهإ الكرمي بقاء القرآف
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٹٱٹٱُّٱ بكارىيو

 ١١: اإلسراء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 :ذل يـو الدينإض كالسماء كلكل متشكك كجاء الرد من السماء لرسوؿ رب األ

 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ
 ٢٤: يىَس َّ جض مص خص حص مس خس حس جس

طبلؿ أك يح صدأ عند غّبؾ من صا ٤باس يلمع ٗباأدمحم من در يتؤلأل كمن  عندؾ  ا أم قارف بْب ما
نزؿ أتعرؼ قدر الذم  - ماـ برىاف كتابأماـ نقاش عقل كال تثبت أتق   دين كبقا ا خزعببلت ال

 .ليكإ
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 (ُ)أشك كال أساؿ ( ) الالرسالة صلوات هللا كسبلمو عليو كقاؿ صاحب 
 طالب يبأف نزؿ على يتيم أحقاد القدٲبو دل تزؿ ُب ناوس الشانئْب كالكارىْب ٥با يـو األلكنها ناس 
 ١٢: انسخرف َّ حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ

 (جخمخ مح جح مج) ككاف الرد

٢ببيبو  تعاذل الناوس ا٤بظلمة ا٢بانقة على قسمة هللا ذاتزالت كلماتو تتؤلأل ل كىو ناس الرد الذم ما
 مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 ١١انسخرف:  َّ جك مق حق مف خف حف مغجف جغ

هنا تنزيل من الرب أا بعد يـو كيثبت ٥با يومن  ،٘بددت ا٢بياة ت آم القرآف الكرمي تتجدد مازال كما
 َّ رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ كؿاأل٥بي الرابين مر اإللؤلفكلما قرأت امتثلت  ،ا٣بالق
 ٢انعهق: 

ٱ.كبل.....كبل.فكي  يكوف تنافر بْب ا٣بالق ككتابو العظيم نزؿ القرآفأذم ال وف ا٣بالق ىإنعم 

 َّ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ
 ٤٢ انعُكبىث:

.. .ابدن أمؤمنْب ككافرين اب٤بستقبل دائما ا مصدقْب كمكذبْب للناس ٝبيعن  تعاذل ك٥بذا كاف الوعد من هللا
 خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ

 ٤١فصهج:  َّ مم خم حم جم هل مل

 .نو ا٢بقأك٢بظة بعد ٢بظة ا بعد يـو كساعة بعد ساعة نو ليثبت يومن إككهللا 

 ٢٠٤: اإلسراء َّ جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ،للمرسلْب اا خاٛبن هللا اصراى ٧بمدن  فإك  ،اف كره الكارىيْب كحقد ا٢باقدين لن يغّب من ا٢بق شيئن إ
كتلك ىي النعمة الكربل  ،ذل يـو القيامو ٕباظ هللا لوإنو ٧باوظ إك  ،كالقرآف الكرمي خاٛبة الرساالت

 .ا٤بنة العظمى على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصك 

                                      
 .ِْٖ، ص ِ،د ط، ج َُٗإذل  ُتاسّب مقاتل بن سليماف، ابب سورة يونس اآل ات من  (ُ)
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 خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف)
 ٢٢١ :انُساء ٱَّمم

 ينجه ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:يقوؿ عز ذكره

 ٢١٠: انبقرة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج ٱُّٱ: ختم بو ٕبثي قولو تعاذلأكخّب ما 

 لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 ٢٢١ - ٢٢٧: انًؤيُىٌ َّ حم جم هل مل خل حل جل مك

ما كاف ك  كنقوؿ إف كاف فيو من خّب فمن هللا ،ا٤بتواضع البحث اىذأكملنا  ومنك  تعاذلٕبمد من هللا ك 
 .فيو من غّب ذلك فمِب كمن الشيراف

 لم.كصلى هللا كسلم كابرؾ على سيدن دمحم كعلى آلو كصحبو كس
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 فهرس اآلايت القرآنيــــة

ترتيب  السورة طرؼ اآلية الرقم
 الصاحة اآل ات السورة

 َُّ ِ ِ البقرةممىم حمخم جم يل ىل ُ
 ُٕ ِٔ ِ البقرةيل ىل مل خل ِ
 َُٔ ٕٓ ِ البقرةجض مص خص ّ
 َُٔ ٕٓ ِ البقرةجغ مع جع ْ
 َُْ َُِ ِ البقرة يل ىل مل خل ٓ
 ٕٗ ُّٔ ِ البقرةجي يه ىه ٔ
 ُٗ ّ ّ رافآؿ عم خن حن جن ٕ
 ٗٔ ُٓ-ْٓ ّ آؿ عمراف حف جف مغ ٖ
 ِٕ ِٓ ّ آؿ عمراف جغ مع جع ٗ
 ٕٗ ٓٓ ّ آؿ عمراف حي جي يه ىه َُ
 ْٕ َٔ-ٗٓ ّ آؿ عمراف حئ جئ يي ُُ
 ُٓ ٕٔ ّ آؿ عمرافمت خت حت جت ُِ
 ُ َُِ ّ آؿ عمرافخي حي جي يه ُّ
 ّٔ ُِٗ ّ آؿ عمرافخب حب جب هئ ُْ
 ٓ ْٓ-ْْ ْ النساءجل مك لك خك ُٓ
 ُّ ُُّ ْ النساء ....... مس خس حس ُٔ
 َُْ ُُّ ْ النساء جك مق حق ُٕ
 ٗٔ ُٗٓ-ُٔٓ ْ النساء يي ىي ُٖ
 ُٗ ُٖٓ-ُٕٓ ْ النساءِّ ُّ َّ ُٗ
 ِٗ ُّ ٓ ا٤بائدة جئ يي ىي ِِ
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 ُٖ ْٔ ٓ ا٤بائدة ىل مل خل ِّ
 ٕٕ ْٕ-ْٔ ٓ ا٤بائدة ىل مل خل ِْ
 ُٖ ْٖ ٓ ا٤بائدةمن زن رن ِٓ
 ُٖ ٗٓ ٓ ا٤بائدة جه ين ىن ِٔ
 ُٗ ِٕ ٓ ا٤بائدةمي خي حي ِٕ
 ٕٖ ّٕ ٓ ا٤بائدةىق يف ىف يث ِٖ
 ٕٖ ٕٕ-ّٕ ٓ ا٤بائدة يف ىف يث ِٗ
 ٕٕ َُُ ٓ ا٤بائدة خي حي جي يه َّ
 ٖٓ ُُٔ ٓ ا٤بائدة ىب نب مب ُّ
 ٖٖ ُُٔ ٓ ا٤بائدة ىت نت مت ِّ
 ٖٖ ٔٓ ٔ األنعاـ مث زث رث ّْ
 ُ ُِِ ٔ األنعاـ مم ام يل ّٓ
 ْٓ ُٓٗ-ُُٗ ٕ األعراؼ زي ري ٰى ين ّٔ
 ُٔ ّٔ ٖ األنااؿ جه ين ىن ّٕ
 ُٖ َّ ٗ التوبة نن من زن ّٖ
 ٖٓ ُّ-َّ ٗ التوبة نن من زن ّٗ
 َُِ ِّ ٗ التوبة يل ىل مل خل َْ
 ُٕ ِٔ َُ يونس ىل مل خل ُْ
 ُٗ ْٗ َُ يونس هب مب خب حب ِْ
 ٕٓ َُِ ُُ ىود يق ىق يف ّْ
 ٕٔ ِْ ُْ إبراىيم لك خك حك ْْ
 َُ ٗ ُٓ ا٢بجر رن مم ام يل ْٓ
 ُُ َُّ ُٔ النحل ىل مل خل ْٔ
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 ِٕ ُ ُٕ اإلسراء ىل مل خل ْٕ
 َُّ ٖٖ ُٕ اإلسراء ىن من خن حن ْٖ
 َُْ َُٓ ُٕ اإلسراء مل خل ْٗ
 ٔٓ ُُُ ُٕ اإلسراء جب هئ مئ َٓ
 َُّ ّ ُٖ الكه  جم يل ىل مل خل ُٓ
 ْٖ ُٓ ُٗ مرمي يي ىي ِٓ
 ٗٔ ِِ-ُٔ ُٗ مرمي مئ زئ رئ ّٰ ّٓ
 ٔٗ َّ ُٗ مرمي ىف يث ىث نث ْٓ
 ْٖ ّٓ-َّ ُٗ مرمي ىف يث ىث نث ٓٓ
 ِٕ ّٖ-ّْ ُٗ مرمي جت هب مب ٔٓ
 ْٖ - ٗٔ ّٓ ُٗ مرمي حس جس مخ جخ مح ٕٓ

 ْٕ ّٕ ُٗ مرمي مك لك ٗٓ
 ِِ ُٖ ُِ األنبياء  يك ىك مك َٔ
 ْْ ِْ-ُِ ُِ األنبياء مج حج مث ُٔ
 ِٕ ُٕ ِِ ا٢بج خن حن جن ِٔ
 ٕٔ ْٖ ِِ ا٢بج ىه مه جه ّٔ
 َُٓ ُُٖ-ُُٔ ِّ ا٤بؤمنوف جح مج حج ْٔ
 ّٔ ٕٔ-ٓٔ ِٓ الارقاف مض خض حض ٓٔ
 َُْ ْٗ ِٗ العنكبوت ىل مل يك ىك ٔٔ
 ٔٓ ِّ-َّ ّٔ يس ٰذٰر يي ىي ٕٔ
 ُ ِٗ ّٖ ص رئ ّٰ ِّ ٖٔ
 ْٖ ّ ّٗ الزمر مك لك اك ٗٔ
 ُٕ َّ ُْ فصلت جم يل ىل مل خل َٕ
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 َُ ُْ ُْ فصلت اك يق ىق ُٕ
 َُ ِْ ُْ فصلت يك ىك مك ِٕ
 َُْ ّٓ ُْ فصلت  جف مغ ّٕ
 َُّ ُّ ّْ الزخرؼ مب خب حب ْٕ
 َُّ ِّ ّْ الزخرؼ مح جح مج ٕٓ
 َُْ ِّ ّْ الزخرؼ خس حس جس ٕٔ
 ِٖ ْٓ ْْ الدخاف جئ يي ٕٕ
 ِٖ َِ ِٓ الرور ىب نب مب ٖٕ
 ٓٔ ٓ-ِ ّٓ النجم ىم مم خم حم جم ٕٗ
 ِْ ِّ-ُٗ ّٓ النجم مب خب حب َٖ
 ِٖ ٔٓ ٓٓ الرٞبن ري ٰى ين ُٖ
 ِٖ ِّ-ِِ ٔٓ الواقعة ٰر ٰذ ِٖ
 ٕٕ ِٕ ٕٓ ديدا٢ب  ىت نت مت زت 
 ّٖ ْ ُٔ الص  يل ىل مل خل ّٖ
 ِٔ ّٔ ٖٔ القلم جف مغ جغ مع ْٖ
 ٔٔ ْٕ-ْْ ٗٔ ا٢باقة مت زت رت ٖٓ
 ّْ ِّ ُٕ نوح جئ يي ىي ٖٔ
 ِٖ ّْ-ِّ ٖٕ النبأ حم جم ٕٖ
 ّٓ َْ ٕٗ النازعات جض مص خص ٖٖ
 َُْ ُ ٔٗ العلق يل ىل مل ٖٗ
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 فهرس األحاديث النبويـــة

 الصفحة طرف احلديث الرقم
 ْٔ إف هللا ليملي للظادل-1
 ْٓ أف اليهود جاؤكا إذل رسوؿ هللا-2
 ّّ إف رل أ٠باء: أن دمحم-3
 ُْ األنبياء أخوة لعبلت-4
 َْ إين أعلم أنك حجر-5
 ُ ا٢بٍىٍمدي ّلِلًًَّ نىٍستىًعينيوي كىنىٍستػىٍغًاريهي -6
 ّٖ رأيت عمرك بن ٢بي ٯبر-7
 ٗٓ صياح ا٤بولود حْب-8
 ّٕ قلنا:  ا رسوؿ هللا-9
 ْٖ – ْٕ قػيٍلنىا:  اى رىسيوؿى اّلِلًَّ -11
 ٗٔ قيوليوا آمنا اب-11
 ٕٕ – ٕٔ كاف بػيوىانة صنمنا ٙبضره قريش-12
 ٗٓ كل بِب آدـ يرعن-13
 ْٔ ال أحد أصرب على أذل-14
 ٕٖ أشك كال أساؿ ال-15
 ٗٓ ما من بِب آدـ مولود-16
 ِٗ اٍلميجىاًىدي من جىاىىدى -17
 ٓٔ – ْٔ من شهد أف ال إلو إال هللا-18
: أىٍشهىدي أىٍف الى إًلى -19  ٔٔ وى ًإالَّ هللاي مىٍن قىاؿى
 َْ نزؿ ا٢بجر األسود-21
 ٕٔ ىل عبدتى كثننا قط  -21
 ِّ كحدثهم ليلة أسرم بو-22
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 فهرس األعام

 الصفحة العلم م

35 ابن القيم .1

73 ابن جريج .2

75 ابن جريج .3

13 بن جرير الرربما .4

11 ابن عباس .5

71 أيب ىريرة .6

99 أٞبد ديدات .7

61 دكارد كاربنَبإ .8

32 أراتكيراؼ الكاىن اجملوسي .9

33 أردا فّباؼ .11

43 عشىاأل .11

38 أفبلطوف .12

89 أيـ  أٲبن .13

63 الرازمماـ اإل .14

46 الواحدمماـ اإل .15

11أندر ا أرياا بيِب .16

28 أنس بن مالك .17

95 اباب الااتيكاف .18

66 بشر بن عمرك .19

36 بوذا .21
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83 توماس بِب إسرائيل .21

22 جوستاؼ باا٭بوللر .22

16 جوستاؼ لوبوف .23

73 حجاج .24

73 ا٢بسْب .25

78 دىاكيدي ٍبني ريشىٍيدو  .26

73 ًدٍقيوس .27

31 ربعي بن عامر .28

91 ركبرت بوماف .29

29 زرادشت بن يورشب .31

14 سابور .31

71 السدم .32

72 سعيد بن أيب عركبة .33

72 ساياف الثورم .34

71 سلماف .35

15 براىيم عليو السبلـإسيدن  .36

15،17 ى عليو السبلـسيدن موس .37

 38 الشهرستاين .38

56 الشوكاين .39

47 الضحاؾ .41

66 طرفة بن العبد .41

76 عبادة بن الصامت .42

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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61 عزير .43

51 عمر .44

14 عمرك بن ٢بي .45

75 عمرك بن ميموف .46

17 عيسى عليو الصبلة كالسبلـ .47

91 غازم ىايرماس .48

73 القاسم .49

47 قتادة .51

72 قتادة .51

75 قتادة .52

75 قسرنرْب .53

11 كيتوف .54

72 ليث بن أيب سليم .55

73 مار يعقوب .56

28 مالك بن صعصعة .57

31،36 ماين .58

72 ٦باىد .59

41 شرؼأدمحم  .61

23 الغزارلدمحم  .61

61 دمحم بن سعد .62

37 عيسى الوراؽ دمحم بن ىاركف ا٤بعركؼ أبيب .63

21 مرمي البتوؿ .64
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56 ا٤بغّبة بن حبناء .65

66 ا٤بنذر بن سادم .66

11 عليو السبلـ صاحلالنيب  .67

73 نسرور .68

42 ـ بن الكليبىشا .69

23 كلياـ فيدرر .71

78 اٍلوىلًيدي يػىٍعًِب اٍبنى ميٍسًلمو  .71

54 يعقوب .72

49 اليعقويب .73



  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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 فهرس األماكن والبلدان

 الصفحة األماكن م
 ٔٔ اتاإلمار  ُ
 ٔٔ، ُُ البحرين ِ
 ِْ بغداد ّ
 ِٗ ببلد إيراف ْ
 ِٗ ببلد فارس ٓ
 ُُ الر اض ٔ
 ِْ سانت لويس ٕ
 ُُ السعودية ٖ
 ُُ شبو ا١بزيرة العربية ٗ
 ٔٔ عيماف َُ
 ٓٗ الااتيكاف ُُ
 َُ فينسيا ُِ
 ٔٔ قرر ُّ
 ُْ الىور ابكستاف ُْ
 ُُ مدائن صاحل ُٓ
 ُُ ٩بلكة سبأ ُٔ
 ُُ ٩بلكة كندة ُٕ
 ُُ د٪ب ُٖ

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
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 ادلراجع

 القرآف الكرمي. -
قسم الدراسات د.ط )دكلة الكويت  زرادشت والزرادشتية، كتابالدكتور الشايع ا٤باحي،، أٞبد -

تصدر االجتماعية، ، حوليات اآلداب كالعلـو َُٔاإلسبلمية جامعة ا٤بلك سعود، رسالة رقم 
  .( ىػ ُِِْـ  ََُِ، ُِا٢بولية  عن ٦بلس النشر العلمي، جامعة الكويت

علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم أيب عبد الكرمي بن عبد الواحد  عز الدين أيب ا٢بسناألثّب،  ابن -
حققو كاعتُب بو الدكتور عمر عبد السبلـ  ،الكامل يف التاريخا١بزرم ا٤بوصلي،  الشيباين

إلعادة كتابة  تدمرم أستاذ التاريخ اإلسبلمي ُب ا١بامعة اللبنانية عضو ا٥بيئة العربية العليا
 –ق  ُّْٕاتريخ األمة ُب اٙباد ا٤بؤرخْب العرب، د.ط )لبناف بّبكت، دار الكتاب العريب 

 ـ(. ََِٔ
، ٙبقيق: دمحم عوض ُ، طهتذيب اللغةاألزىرم، دمحم بن أٞبد بن ا٥بركم، أبو منصور،  -

 ـ(.ََُِ –مرعب، )بّبكت: دار إحياء الَباث العريب 

 )بّبكت لبناف، ُط ،تاب مجع القرآن درالسة حتليلية دلروايتوكأكـر عبد خلياة الدليمي،   -
 ـ(. ََِٔ –ق  ُِْٕدار الكتب العلمية، 

، ا٤بكتبة الشاملة، كتاب ىذه مفاىيمنا، براىيم إالعزيز بن دمحم بن  صاحل بن عبد ،ؿ الشيخآ  -
 (.ـ ََُِ –ىػ  ُِِْ، دارة ا٤بساجد كا٤بشاريع ا٣بّبيةإ )ا٤بملكة العربية السعودية، ِط
 ،صحيح اجلامع الصغري وزايداتواأللباين، دمحم نصر الدين بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ،  -

 د ط، )د ـ، ا٤بكتب اإلسبلمي، د ت(.

الاتاح  ماـ عبدإ، عادل ا٤بعرفة، ترٝبة د. ادلعتقدات الدينية لدى الشعوب جارم، ،ابرندر -
لسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا سد.ط )الكويت، الغاار مكاكم،  مراجعة د. عبد إماـ،

 ـ(.ُّٗٗدب، مايو اجمللس الوطِب للثقافة كالانوف كاآل
جلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أُمور رلسول ا ،أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيلالبخارم،   -

 د.ف، د.ط )د.ـ:، صحيح البخاريادلعروف  هللا صلى هللا عليو ولسّلم ولسننو وأايمو
 .د.ت(
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اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور  ا١بعاي، عبد هللا أبو إ٠باعيل بن دمحم البخارم، -
 ، ٙبقيق: دمحم زىّب بن نصر الناصر، ُط ، صحيح البخاري ولسننو وأايمو، رلسول هللا 

  .ىػ(ُِِْ)د ـ، دار طوؽ النجاة، مصورة عن السلرانية إبضافة ترقيم: دمحم فؤاد عبد الباقي، 

: اقق ،ُط الضعفاء، كتاب هللا، عبد أبو ا٤بغّبة ، بن إبراىيم بن اعيلإ٠ب بن البخارم، دمحم -
 (. ىػُِْٔ عباس، ابن مكتبة ـ، د)  العينْب، أيب بن إبراىيم بن أٞبد هللا عبد أبو

مصر  د.ط ) ، ترٝبة كماؿ جاد هللا،دفاع عن القرآن ضد منتقديوالرٞبن ،  عبدد.  ،بدكم  -
 د ت (.ب كالنشر الدار العا٤بية للكت ا١بيزة،

، ترٝبة كتاب اإللسام يف الفكر االلستشراقياين جوستاؼ ، ٤با٤بستشرؽ األ ،باا٭بوللر  -
الاصل ا٤بختص اب٤بؤلاات الٍب  ألحد الاصوؿ فقط كىو تكالَبٝبة كان ،٧بمود ٞبود زقزكؽ

مكتبة ا٤بهتدين اإلسبلمية ٤بقارنة ) ُطاىتمت بتقدمي عركض شاملة للدين اإلسبلمي 
 . ف، د.ت د.ـ(األد ا

، مذكرة لنيل لستعارة يف القرآن وترمجاهتا ابللغة اإلصلليزيةمناذج من االٝباؿ ،  ،بوتشاشو  -
كلية  شراؼ الدكتور ٨بتار ٧بمصاجي، جامعة ا١بزائرإشهادة ا٤باجستّب ُب الَبٝبة، ٙبت 

 -ـ  ََِٓ/ََِْد.ف،  ،، د.ط )ا١بزائرقسم الَبٝبة السنة ا١بامعية اآلداب كاللغات
  ق(. ُِْٓ

أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم الضيب ، ابن البيع -
، ٙبقيق مصراى كتاب ادلستدرك على الصحيحْيىػ(، َْٓالرهماين النيسابورم )ا٤بتوَب: 

ـ(. َُٗٗ–ق ُُُْدار الكتب العلمية  بّبكت،لبناف  ) ُط عبد القادر عرا،

كتاب السنن ىػ(،  ْٖٓ :، )ا٤بتوُبأٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسىأيب بكر ، البيهقي -
 . د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ:، الكربى

لسنن  -اجلامع الكبري الَبمذم، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، أبو عيسى،  -
 .ـ( ُٖٗٗ، ٙبقيق: بشار عواد معركؼ، )بّبكت، دار الغرب اإلسبلمي، د ط، التمذي

د.ط  ،التمذيلسنن  ،دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، السلميالَبمذم،   -
  .د.ت( د.ف، )د.ـ:
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 ٰبٓب بن سبلـ ، التيمي ابلوالء، من تيم ربيعة، البصرم ٍب اإلفريقي القّبكاين ،بن أيب ثعلبةا -
 .د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ: ،تفسري حيىي بن لسام

)ماليز ا شاه  ، د.ط ،( IUQR3083)  ُ ادلوضوعي التفسري جامعة ا٤بدينة العا٤بية،  -
 ـ(. ََِٗ علم،

، )ماليز ا، شاه علم ُط، GMET5053، كتاب مناىج البحثجامعة ا٤بدينة العا٤بية، -
 .ـ، د ف( َُِِ –ق ُّّْت: 

 عبد أٞبد عادؿ: ، ٙبقيقُط ،الرجال ضعفاء يف الكامل عدم ، بن ا١برجاين، أبو أٞبد -
 (.ىػُُْٖ العلمية، الكتب بّبكت،) سنة، أبو الاتاح عبد ض،معو  دمحم علي ا٤بوجود،

، ٙبقيق: مصراى ُ، طادلستدرك على الصحيحْيا٢باكم، أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا ،  -
 ىػ(. ُُُْ–عبد القادر عرا، )بّبكت، الكتب العلمية 

، التميمي، أبو ابن حباف،  - حاًب، الدارمي،  دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
، ترتيب: األمّب عبلء الدين علي بن ُ، طاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانالبيسٍب، 

بلباف الاارسي، حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط، )بّبكت، مؤسسة 
 ىػ(. َُْٖالرسالة، 

و حاًب، الدارمي، ابن حباف، دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أب -
، ُ، اقق: ٧بمود إبراىيم زايد، طاجملروحْي من احملدثْي والضعفاء وادلتوكْيالبيسٍب، 

 ىػ(. ُّٔٗ)سور ا، حلب، دار الوعي، 

مسند اإلمام  ابن حنبل، أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين، -
كعادؿ مرشد، إشراؼ: عبد هللا بن عبد ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، ُط أمحد بن حنبل
 ىػ(. ُُِْ: مؤسسة الرسالة، بّبكتاسن الَبكي، )

 صحيحالنيسابورم،  السلمي بكر بن صاحل بن ا٤بغّبة بن إسحاؽ بن دمحم بكر أبو خزٲبة، ابن -
 اإلسبلمي، د ت(. األعظمي، )بّبكت، ا٤بكتب مصراى دمحم. د: د ط، اققخزمية،  ابن

ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار  بوأ الدارقرِب، -
ـ  َُٗٗمكتبة ا٤بنار،  الزرقاء األردف،د.ط ) ،كتاب رؤية هللاىػ(، ّٖٓالبغدادم )ا٤بتوَب: 

 . (ىػ ُُُْ -
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 دينار بن النعماف بن مسعود بن مهدم بن أٞبد بن عمر بن علي الدارقرِب، أبو ا٢بسن -
 األردف،) الرفاعي، فخرم أٞبد العلي، دمحم إبراىيم: ٙبقيق ط، د هللا، رؤية ، البغدادم
 (.ىػ ُُُْ ا٤بنار، مكتبة الزرقاء،

٤بكتب اإلسبلمي لصاحبو زىّب ا ،بّبكت)لبناف  ّط ،القرآن وادلبشروندمحم عزة  دركزة،  -
 .(ـ ُٕٗٗ -ق ُّٗٗالشاكيش، 

كتاب لية العلـو اإلسبلمية، هللا ، قسم الدعوة كأصوؿ الدين، ك د. راضي عبد، دركيش -
.د.ت( د.ط )شاه علم، ماليز ا جامعة ا٤بدينة العا٤بية، ،حبث يف العقيدة ادلانوية

الرازم، فخر الدين أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي خريب الرم    -
حياء الَباث دار إ لبناف بّبكت:) ّ، طمفاتيح الغيب = التفسري الكبري ىػ(،َٔٔ)ا٤بتوَب: 
 .ـ( ُٗٗٗىػ  َُِْ العريب،

الزعيب، الدكتور فتحي دمحم ، أستاذ العقيدة كالالساة ا٤بساعد ٔبامعة األزىر برنرا، كأستاذ   -
)طنرا  ُط أثر اليهودية ابألداين الوثنية،الثقافة اإلسبلمية ا٤بشارؾ ٔبامعة اإلماـ ابلر اض، 

 ـ(. ُْٗٗ –ق ُُْْ، مصر، دار البشّب للثقافة كالعلـو اإلسبلمية
داين كتاب مولسوعة األد اف جامعة بغداد سابقنا، أ. د. سعدكف ٧بمود أستاذ األ ،الساموؾ -

 (.ق ُِِْ –ـ ََِِاألردف، د.ف،  - عماف) ُط، وادلعتقدات القدمية
األستاذ الدكتور الساموؾ، ا١بامعة األردنية كلية الشريعة سابقنا ا١بامعة الساموك، لسعدون،  -

األردف عماف، دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع.  ُالعا٤بية حالينا، األردف، ط  اإلسبلمية

ابن سعد، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء، البصرم، البغدادم ا٤بعركؼ ،  -
-دار الكتب العلمية  بّبكت،ٙبقيق: دمحم عبد القادر عرا، )، ُط، الطبقات الكربى

 ىػ(. َُُْ

 د.ف، د.ط )د.ـ: الطبقات الكربى: ن سعد بن منيع البصرم الزىرم بدمحم ،ابن سعد  -
 .د.ت(

العزيز  ٙبقيق عبد كتاب ادللل والنحل،  دمحم بن عبد الكرمي بن أىب بكر أٞبد ،الشهرستاين -
 - ىػ ُّٕٖ) ا٢بليب كشركائو للنشر كالتوزيع مؤسسة ، القاىرةمصر ، د.ط )دمحم الوكيل
 .ـ( ُٖٔٗ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
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 ُط فتح القدير، ىػ(،َُِٓعلي بن دمحم بن عبد هللا اليمِب )ا٤بتوَب:  دمحم بن الشوكاين،  -
 (.ـ ُْٗٗىػ  ُُْْدار ابن كثّب، كدار الكلم الريب،  ،بّبكتك  دمشق،)
د.ط  ،الرزاق تفسري عبدبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نفع ا٢بمّبم اليماين ،  أالصنعاين -

 .د.ت( د.ف، )د.ـ:
، ىػ(َُّجرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، )ا٤بتوَب:  أبو جعار دمحم بن الرربم،  -

، دار الَباث)لبناف بّبكت،  ِ، طاتريخ الطربي. اتريخ الرلسل وادللوك، وصلة اتريخ الطربي
 (.ىػ ُّٕٖـ  ُٖٔٗ

جامع البيان عن أتويل آي ، أبو جعار دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب ،الرربم -
 ُط تصحيح على عاشور، ،ضبط كتعليق ٧بمود شاكر، الطربي تفسريبروف عالقرآن ادل

(.ق ُُِْـ / ََُِدار إحياء الَباث العريب ، بّبكت لبناف)
دار سحنوف ، تونس ا١بمهورية التونسية د.ط ) ،التحرير والتنويردمحم الراىر،  ابن عاشور، -

 د.ت (. ،( ُٓٓٓللنشر كالتوزيع، هنج ىوالندة ) 
كؿ ا٤بسلك األ ،صالة القرآنأالغارة التنصريية على  ضي بن دمحم ،عبد الرا ،عبد اسن  -

 .ا٤بكتبة الشاملة ،د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ:، ترٝبة القرآف
ستاذ التاسّب كا٢بديث بكليات أرئيس علـو القرآف كالسنة ٔبامعة دمشق،  ،نور الدينعَب،  -

مربعة ، دمشق )سور ا، ُط، ، كتاب علوم القرآنداب ٔبامعة حلب كدمشقالشريعة كاآل
 .ـ (ُّٗٗ -ىػ ُُْْالصباح ) 

، حياء علوم الدينإكتاب ، ق( َٓٓ)ا٤بتوُب:  أبو حامد دمحم الروسي النيسابورم الغزارل،  -
 .ـ(ُٗٗٗ -ىػ َُِْدار الاكر للرباعة كالنشر، ))لبناف بّبكت،  ُط
 صر)م ْط ،كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن ادلستشرقْيدمحم، ، الغزارل -

عاـ شارع ا١بمهورية بعابدين مربعة  دار الكتب ا٢بديثة لصاحبها توفيق عاياي، ،القاىرة
 ـ(.ُٕٓٗ -ق ُّٓٗ، حساف شارع ا١بيش

 د.ط )د.ـ: ،كتاب من ادلدراش والتاجم إىل قمران وفيلون ويولسيفوس بولس، ،الاغارل -
  .د.ت( د.ف،
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( اتريخ اإلسبلـ عن القرآن ن يعرفأماذا حيتاج كل أمريكي كلياـ ، كتاب ) ،فيدرر  -
، َُِْ/ُِ/َٓ، Copyright William J. Federer 2007 كالوال ات ا٤بتحدة،

Library of Congress / History / Education ،wjfederer@gmail.comEmail: ، 
with subject line: Q2013 ،Amerisearch < Inc ،P.O Box: 20163 ،St. Louis 

MO 63123  

 ْط ،اتريخ الفكر الديِن اجلاىليىػ(، الكتاب: ُِْٕ)ا٤بتوَب:  دمحم إبراىيم ،الايومي  -
 (.ُْٗٗـ -ىػُُْٓ دار الاكر العريب، )مصر القاىرة مدينة نصر،

 ،ِط الشهاب، مسند ا٤بصرم، علي بن جعار بن سبلمة بن دمحم هللا عبد القضاعي، أبو -
 ىػ(.َُْٕ الرسالة، مؤسسة بّبكت،) السلاي، اجمليد عبد بن دمٞب: اقق

 ،الاداء عماد الدين إ٠باعيل بن عمر بن كثّب بن ضوء بن كثّب بن زرع القرشي أبو ابن كثّب، -
دار الاكر للرباعة ) لبناف بّبكت،  ُط، يم ادلعروف بتفسري ابن كثريظتفسري القرآن الع
 ق(. َُِْ -ـ  َََِكالنشر كالتوزيع 

 مشس سعيد، بن علي بن يوس  بن دمحم ،البخاري صحيح شرح يف الدراري الكواكب -
 (.ىػُّٔٓ العريب، الَباث إحياء دار بّبكت،) ،ُط الكرماين، الدين

القادر  دراسة كٙبقيق كتعليق الدكتور دمحم عبد كتاب إظهار احلق،رٞبة هللا ،  ،الكّبنكم  -
الر اض ) ُط الر اض، -بية ٔبامعة ا٤بلك سعود ستاذ ا٤بساعد بكلية الَب خليل ملكاكم األ

ا٤بخروطة  ،تصدر مقابلة على النسختْب الذىبيتْب للمؤل ، ا٤بملكة العربية السعودية
رشاد، فتاء كالدعوة كاإلالرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإل األكؿ،ا١بزء  ،كا٤بقركءة
 (.ـ ُٖٗٗ -ىػ َُُْ، دراة العامة للربع كالَبٝبةاإل

، ترٝبة عادؿ زعيَب، دراسة وىلكتاب اليهود يف اتريخ احلضارات األجوستاؼ،  ،لوبوف  -
ا٤بكتبة النافذة  ،دار طيبة للرباعة) مصر ا١بيزة،  ُطكتعليق كتقدمي د. ٧بمود النجّبم، 

ََِٖ/ ُِِٓٓ ). 
 
 

mailto:wjfederer@gmail.com
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قارنة بْي درالسة م(  ادلائكة واجلنبعنواف )  دكتوراهرسالة ، مي بنت حسن دمحم  ،ا٤بدىوف  -
ا٤بملكة العربية السعودية، د.ط ) ، الدايانت السماوية الثاثة اليهودية والنصرانية واإللسام

، صوؿ الدين، قسم العقيدة، كزارة التعليم العارلكأـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة، كلية الدعوة أجامعة 
 (. ىػَُّْ - ُِْٗ

، صحيح النيسابورمالقشّبم بن بن كرد بن كوشاذ  مسلم بن ا٢بجاج ا٢بسْب أبو ،مسلم  -
 د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ: مسلم،

ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل مسلم، اإلماـ بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم،  -
ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، د ط، ، ، صحيح مسلمالعدل عن العدل إىل رلسول هللا 

 دار إحياء الَباث العريب، د ت(.  بّبكت،)

، ّط، انتشار -عقائد  -أطلس األداين اتريخ  هللا بن أٞبد ، سامي بن عبد ،ا٤بغلوث -
 -ق ُِّْ، َٓٓٔ/ُِّْيداع: رقم اإل مكتبة العبيكاف)ا٤بملكة العربية السعودية، 

 (.ـَُُِ
 ، د ت(.دار الصاوة د.ط )بّبكت لبناف، ،اتريخ العرب القدميٞبد، ، أمغنية  -
د.ط  تفسري مقاتل بن لسليمان،، ياألزدم البلخ ا٢بسن بن بشّب أبو، مقاتل بن سليماف  -

  .د.ت( د.ف، )د.ـ:
، كتاب لسان العربالاضل ٝباؿ الدين األنصارم،  دمحم بن مكـر بن على أبو ،ابن منظور -

 ـ(.ََِٓ -ق ُِْٓت: ، رشدار صادر للرباعة كالن، بّبكت لبناف) ْط
،  نصارم الركياعى األفريقىالاضل ٝباؿ الدين األ دمحم بن مكـر بن علي أبو ابن منظور،  -

 ـ(.ََِٓ -قُِْٔ، دار صادر للرباعة كالنشر)بّبكت لبناف،  ْط كتاب لسان العرب
ادلعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل زيداف خل  ىادم ، رسالة ماجستّب  ،ا٤بوازين  -

 .د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ: اإللسام يف القرآن الكرمي
ادلعتقدات الدينية الوثنية عند العرب الة ماجستّب بعنواف )زيداف خل  ىادم ، رس ،ا٤بوزاين -

 (.قسم التاريخ، د ت، جامعة الكوفةد.ط )العراؽ،(  قبل اإللسام يف القرآن الكرمي
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، حققو ُ،  طالسنن الكربىأبو عبدالرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين،  النسائي، -
شعيب األرنؤكط، قدـ لو: عبد هللا بن كخرج أحاديثو: حسن عبد ا٤بنعم شليب، أشرؼ عليو: 

 ىػ(.  ُُِْ -مؤسسة الرسالة بّبكت، عبد اسن الَبكي، )

، ُ، ط الضعفاء وادلتوكونالنسائي، أيب عبدالرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين،  -
 ىػ(. ُّٔٗ-اقق: ٧بمود إبراىيم زايد، )حلب، دار الوعي 

تفسري الولسيط ن دمحم بن علي النيسابورم الشافعيا٢بسن علي بن أٞبد ب أبو ،الواحدم -
 .د.ت( د.ف، د.ط )د.ـ: للواحدي،

عيون األثر يف ، ّْٕا٤بتوُب سنة  ،ابن أيب الاتح دمحم بن دمحم بن دمحم بن سيد الناس اليعمرم، -
د.ط ي الدين مستو، يك٧ب -اقق د. دمحم ا٣برراكم  فنون ادلغازي والشمائل والسري،

 د.ت(. دار ابن كثّب  ،دمشق كبّبكت)
(، ترٝبة كٙبقيق كٕبث عن مكانة النيب  عتذار حملمد ملسو هيلع هللا ىلص والقرآنادفاع و جوف، )  ،يانبورت  -

 د.ت(. بّبكت لبناف دار الكتب العليمة،د.ط ) ملسو هيلع هللا ىلص صاحل صابر زغلوؿ،
 

-  Copyright William J. Federer 2007 ،َٓ/ُِ/َُِْ ،Library of Congress / 

History / Education ،Email: wjfederer@gmail.com ،with subject line: 

Q2013 ،Amerisearch < Inc ،P.O Box: 20163 ،St. Louis MO 63123 
 

  :مراجع االنتنت

 / (http://www.alminbar.net) موقع ا٤بنرب -

 الرائسة العامة للبحوث العلمية كاالفتاء -
(http://www.alifta.net/default.aspx?languagename=ar#1 ) 
الشيخ  ،الشيخ عبد هللا بن غد اف ،الشيخ عبد الرزاؽ عاياي ،فتول الشيخ عبد العزيز بن ابز -

فتاء كاإلالرائسة العامة للبحوث العلمية  ،عبدهللا بن قعود
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&Vie

w=Page&PageID=1704&PageNo=1&BookID=2#P105  ) 
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 ا٤بوسوعة ا٢برة الويكيبيد ا -
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8

%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8

%B3%D9%8A%D8%A9 ) 
 ا٤بدينة ا٤بنورة لدراسات كٕبوث االستشراؽ -

(http://www.madinacenter.com/index.php ) 
 ( http://shamela.ws/browse.php) ا٤بكتبة الشاملة -
 / (http://quran.ksu.edu.sa) مشركع ا٤بصح  اإللكَبكين ٔبامعة ا٤بلك سعود -

-http://al) ،سبلـا٤باصل ُب اتريخ العرب قبل اإل  -

hakawati.net/arabic/civilizations/262a1.pdf) 
 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php) ىل ا٢بديثأموقع  -
 ٦بلة مركز كدكد للمخروطات ،يسبلمالرا ات كاألعبلـ ُب التاريخ العسكرم اإل -

(http://wadod.org/vb/index.php?s=b08a152884fcf22a61be410faa0db5a3 ) 
 ابن تيمية -األسبوع كاليـو أقػٍوىـ طريقة ُب حساب السَّنة كالشَّهر ك  سبلـطريقة اإل -

(https://uqu.edu.sa/lib/ar/122512) 
الناشر الدار  ،ترٝبة كماؿ جاد هللا ،الرٞبن بدكم د. عبد ،دفاع عن القرآف ضد منتقديو -

 العا٤بية للكتب كالنشر
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.reemoshare.co

m/donate/www.alkottob.com-

Defense_of_the_Qur'an_against_his_critics_window_on_the_west_c_3.p

df ) 
 /(http://saaid.net) موقع صيد الاوائد -

 يب ىبلؿ العسكرممعجم الاركؽ اللغوية أل -
http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%

AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9

%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D

8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D

9%8A.doc ) 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870
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 القرآف كا٤ببشركف ،دمحم عزة دركزة -
https://books.google.ae/books?id=JrlGCwAAQBAJ&pg=PT58&lpg=PT5

8&dq=%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%84+%D

8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9&source

=bl&ots=nc6X9_rRAU&sig=diwHtAIL5yVprC3oFheSowbzT8k&hl=en

&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8

%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D

9%88%D9%84%D8%A9&f=false ) 
 ( https://islamqa.info/ar) جوابك  سؤاؿ سبلـموقع اإل -
 ( http://www.ebnmaryam.com/alwathnya.htm) األصوؿ الوثنية للمسيحية  -
موضوع ٨بروطات البحر ا٤بيت تؤكد ٙبري  الكتاب ا٤بقدس  ،منتد ات حراس العقيدة -

(http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=1180)  
 َُِٔ\َِ\ُٓ اتريخ االقتباس ،يب ىبلؿ العسكرمألمعجم الاركؽ اللغوية  -

http://faculty.ksu.edu.sa/Dr.m.sabour/DocLib/%D9%85%D8%B9%D8%

AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9

%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D

8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D

9%8A.doc ) 
اتريخ االقتباس   ،مةستقبللية األاك تاريخ ا٥بجرم موضوع ال ،موقع الدكتور دمحم موسى الشري 

ُٗ\َٖ\َُِٔ ). 
-   (http://www.altareekh.com/article/view/4523-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%

D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9.html  ) 

ىل ا٥ببلؿ ىو شعار  ،يسبلمالرا ات كاألعبلـ ُب التاريخ العسكرم اإل ،صاحل ابن قربة -
( اتريخ االقتباس  http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870)ي إسبلم
ُُ/َُ/َُِٔ. 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870
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 ( َُِٔ\َّ\ِٖالعا٤بية للشعر العريب ) أدب ( اتريخ االقتباس ) ا٤بوسوعة  -
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1

7322&r=&rc ) 
صاحة كلياـ فيدرر على الايس بوؾ  -

(https://www.facebook.com/WilliamJFederer) /  من ا٤بوسوعة ا٢برة الويكيبيد ا ك
(https://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Federer )  اتريخ االقتباس
ُٓ\َٓ\َُِٔ. 

د اجمل وبأالرٞبن  معرفة كلياـ فيدرر( لعبدك  منتد ات األلوكة الشرعية ُب موضوع ) القرآف الكرمي -
(http://www.alukah.net/sharia/0/43317)/   ( ُِاتريخ االقتباس\َّ\َُِٔ ). 
 


