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 بداية سقوط المطر

 

"نظرنا في العمل الصالح, وتحاورنا حول عالمات اإليمان, وتدارسنا معنى اإليمان, ولم يتبقَّ 

 سوى النظر في تبعات ما خرجنا به من أن 

 ( اإليمان هو انعدام الشك في صحة ما ال يقوم عليه دليل, ومن أننا1)

 ( ال نؤمن إال بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, ومن أن 2) 

 ( العمل الصالح هو كل عمل يتم فيه أخذ مصالح اآلخرين في االعتبار."3)

  

كتبت الفقرة أعاله باألمس ألذكر نفسي بأن علي اليوم البدء في العمل على دراسة النقطة التي 

وهي النقطة  لمفكر اإلسالمي الكبير, سيادة الدكتور محمد أبو المكارم. أثارها األخ العزيز, وا

 " ما توصلنا إليه من أنه:تبعاتالمتعلقة بأنه قد حان الوقت لدراسة "

على العكس من الفقه الجديد الذي يذهب إلى أن اإليمان هو انعدام الشك في صحة ما ال     .1
إلى أن اإليمان هو انعدام الشك في صحة ما يقوم  القديمالفقه االسالمي يقوم عليه دليل, يذهب 

على حين يذهب الفقه الجديد إلى أن العلم واإليمان عدوان ال يلتقيان يذهب الفقه     عليه دليل.
إذا كان اإليمان في الفقه الجديد يطير من النافذة   القديم إلى أن العلم واإليمان توأمان ملتصقان.

 باب, فإن العلم واإليمان في الفقه القديم يسكنان في نفس الغرفة, وعند دخول العلم من ال

على العكس من الفقه الجديد الذي يذهب إلى أننا ال نؤمن إال بالله, وبأن محمًدا رسول     .2 
الله, وبأن القرآن كالم الله, يؤمن أتباع الفقه القديم بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن 

حقيقة األمر, يوضح "إعالن العقيدة   الله, وكذلك كتاب البخاري وكتاب مسلم. يحوي كالم
الطحاوية" إيمان أهل الفقه القديم بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن كتاب الله وكتاب البخاري 
يحويان كالم الله, إضافة إلى سبع وعشرين مادة أخرى من إعالن اإليمان الذي يحتوي على 

 .ثالثين مادة

على العكس من الفقه الجديد الذي يذهب إلى أن العمل الصالح هو كل عمل يقوم به     .3 
اإلنسان آخذًا بمصالح الناس في االعتبار, يذهب الفقه القديم إلى أن العمل الصالح هو أداء 

يدعو المسلمون الله أن يتقبل طاعتهم عند أداء الشعائر فقط وكأن طاعة    الفروض والنوافل.
له مقصورة على الشعائر فقط وال عالقة لها إطالقًا, وعلى اإلطالق المطلق, بأي عمل آخر ال

  يقوم به اإلنسان المسلم.
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فتحت صباح اليوم حاسبي المحمول ألجد رسالة من فقيهتنا الفاضلة موجهة إلى األخ العزيز 

ا أقرأ رسالة فضيلتهقلت لنفسي سوف     والمفكر اإلسالمي الرائع سيادة األستاذ عزت هالل.

لم يأخذ    أي إلى دراسة موضوع "التبعات".  سريعًا وأعود بعدها إلى ما خططت للقيام به.

  الحديث عنه. ياألمر أكثر من بضعة أسطر ألدرك أن ما أقرأه هو ما كنت أنتو

 

 , من ضمن ما تخبرنا به, بالتالي:تخبرنا األستاذة هالة

منا "صكوًكا" ممهورة بتصديقه للحكم على إيمان الناس أو عدم أن الله لم يعِط أحًدا     .1
  إيمانهم, و

 أن هذا أمر ال يخّصنا, وال يعنينا, وإنما يخص الله وال يقوم به إال الله, و    .2

   أن علينا أن نهتم بما يعنينا وترك ما ال يعنينا, و    .3

أن من حقنا بل من واجبنا "محاكمة" أنه يكفينا ما نحن فيه من مصائب جراء التوّهم ب    .4
   اآلخرين والحكم بإيمانهم أو كفرهم, و

أنه فيما يتعلق بـ"تحريف" الكتب المقدسة لدى أصحاب الديانات األخرى فإن األمر قد     .5
    يكون واضًحا لدى غيرها إال أنه غير واضح لديها, و

نحن    فهذا أمر غير وارد بالمرة. كالم البشر","من كالم البشر إلى  أنه فيما يتعلق باالنتقال    .6
وال ننفّك أن ندعو الله بأن يعلّمنا,  ونحترم دوًما, ونرجع دوًما, لكالم الله, قوم ننشغل دوًما, 

  ويفقّهنا, ويأخذ بأيدينا؛ هو ولّي ذلك وهو على كل شيء قدير, و

( ال يقّدِس كالم البشر, 1الجديد الذي )إذا كان التحّول إلى االقتناع بالفقه  فيما يتعلق بما    .7
( الذي ال يحكر فهم الدين على 3( ال يلقي كثير بال لفهم الّسابقين األّولين لكتاب الله, و)2و)

( الذي يقّر بتطّور مستويات اإلدراك الذي يؤتي اإلنسان قدرة أفضل على 4و)  طوائف بعينها,
د أن كل فرد فينا مخاَطب بالقرآن، محاَسب ( الذي يؤك5فهم أفضل آليات الكتاب الحكيم، و)

فهو   -أو "األقرب" لله تعالي  -فضيلتها بهذا الفقه على أنه األفضل  لوحده, فيما يتعلق باقتناع
 . ليس محّل شكّ 

  

رة" هذه "تطبيقات مباش  تخبرنا األستاذة هالة كمال, بهذا الشكل, بما ال يمكننا إال أن نوافق عليه.

حد ليس أل  هذه هي تبعات ما هدانا إليه الله.  األساسية التي يقوم عليها الفقه الجديد. للمبادئ

ال أحد يعلم ما إذا كان كاتب هذه السطور مؤمنًا أم   منا أن يحكم على أحد منا باإليمان أو الكفر.

    غير مؤمن إال الذي خلقه وخلق كل شيء.

 

إذا كانت األستاذة    ننا, كذلك, إال أن نستمع إليه. يخبرنا األستاذ عزت هالل كذلك بما ال يمك

هالة كمال تخبرنا بأن األمر غير واضح لديها فيما يتعلق بـ"تحريف" الكتب المقدسة لدى 
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أصحاب الديانات األخرى, فإن األستاذ عزت هالل يخبرنا بأن األمر لديه واضح تمام 

هو الذي لى أن الله سبحانه وتعالى "كما يفكر األستاذ عزت هالل, إ –يعود ذلك   الوضوح.

كتب الديانات األخرى بالتحريف".  لم يكن القول بالتحريف, بهذا الشكل, هو كالم األستاذ  نعت

الحكم بإيمان ليس من حقنا " عزت هالل وإنما كالم الله.  إذا كانت األستاذة هالة تخبرنا بأن 

  هو الذي قال بكفرهم. أن الله جل جاللهاآلخرين أو كفرهم" فإن األستاذ عزت هالل يخبرنا ب

 

ال يوجد لدي أدنى شك في أن أستاذتنا الفاضلة وأستاذنا الفاضل لن يتركا هذه النقطة إال بعد  

ال يوجد لدي أدنى شك كذلك في أنه في حالة "عجزهما"   أن يبذال كل الجهد في محاولة فهمها.

موضوع الفقهاء الذين ال يعجزهم فهم شيء     .عن فهمها بأنهما سيخبراننا بأنهما لم يفهمانها

نحن اآلن نتعامل مع "بشر" يعلمون حدود الفهم   هذه قصة وانتهت.    هذا هو موضوع انتهى.

ال أحد   الذي يعلم كل شيء. الله وحده هو  ال أحد في هذا الكون "يعلم" كل شيء.    البشري.

هذا و   هذا وهم.  في كل آية وردت في كتاب الله.في هذا الكون يعلم معنى كل حرف, في كل كلمة, 

أيًضا هو "العالمة المميزة" لخاصية أساسية من خصائص نظام المرحلة الثانية من مراحل نمو 

يعجز الكائن البشري في هذه المرحلة عجًزا تاًما عاًما,    اإلدراك حسب مقياس جان بياجيه.

يتصرف الكائن البشري في هذه المرحلة   يعرفها. شامالً كاماًل, عن إدراك أن هناك أشياء ال 

هناك  نحن اآلن نعرف حدود معرفتنا.  مرة أخرى, هذه قصة وانتهت.    وكأنه يعرف كل شيء. 

    أشياء ال يعرفها إال الله. 

  

أخيًرا, ال بد من أن أؤكد أني سأقرأ ما ستكتبه سيادة األستاذة هالة كمال وسيادة األستاذ عزت 

فإذا وجدت "سالمة" ما تخبرنا به سيادتها أو ما يخبرنا به سيادته قبلته,   أفكر فيه. هالل وس

أما إذا وجدت "ضعفه" فلسوف أضعه بإذن الله في سلة المهمالت التي ال تفارق 

مي الفقه االسالفي   موضوع االنتقال من كالم بشر إلى كالم بشر هذا هو قصة وانتهت.  عيناي. 

  ع ما قال أحد وكلنا يتبع ما قال الله. ال أحد يتب الجديد

  

فيما يلي سوف أورد رسالة األستاذة هالة كمال, يليها رسالة األستاذ عزت هالل, يليها رد 

   األستاذة هالة كمال على رسالة األستاذ عزت هالل, يليها رد األستاذ عزت هالل على هذا الرد. 
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 ة:  تجربة شخصي الفقه االسالمي القديمفي 
 

 في تقديمي لرسالة األستاذة هالة كمال هذه عند نشرها ألول مرة قلت التالي:

 ألستاذةا"لم أحلم يوًما أن تصلنا رسالة مثل هذه الرسالة التي أرسلتها فقيهتنا الفاضلة سيادة 

ال يوجد لدي شك "بمليم" أن رسالة فضيلتها ستنضم إلى قائمة األعمال الكبري    هالة كمال.

أدعو الله أن تكون   هذه رسالة غير مسبوقة في الفكر اإلسالمي.   في تاريخ الفكر الديني.

اللهم اهدنا إلى اإلسالم الحقيقي, واإليمان الحقيقي,     رسالة فضيلتها بداية سقوط المطر.

 ها:تقول فضيلت  ما زلت عند رأيي.      الفهم الحقيقي لكتاب الله, إنك على كل شيء قدير". و

 

د, أو االختالف, فقط  "أعلم تمام العلم أننا ننادي هنا بالبعد عن الشخصنة واألشخاص, والتوحُّ

حول األفكار؛ إال في حالة واحدة أتصور أن لها عالقة مباشرة بما سأحاول بيانه في هذه 

الذي  -وأعني بذلك تصوري     أحيانًا ما تكون الشخصنة هي السبيل الوحيد للتعميم.  الرسالة. 

ضُت إليه، تعرضت إليه الكثيرات من بنات جيلي  -ال أعلم مدي صوابه  قة جيل الطب -أن ما تعرَّ

الالتي تعرضن إلى تغيير ضخم في مفاهيم تلك الطبقة دينيًا  -المتوسطة لمصر الستينيات 

الباعث علي حديثي, إذن, عن بعض    واجتماعيًا خالل ما يقرب من خمسة عقود متعاقبة.

ليس سوى ما حاولت إيجازه واإلشارة   -التي ال تهم أحًدا سواي  -تفاصيل حياتي الشخصية 

 .إليه في العنوان

  

أنني  تصادف أثناء المرحلة الجامعية, وبالتحديد في أواخر السنة األولى في أوائل الثمانينيات،

لم أكن أعرف المتوفاة ولم تكن لي    شاهدت حادثا نجم عنه وفاة المصابة في نفس المشهد.

أعقب الحادث إحساس طاغٍ بالرغبة في عمل طاعة فورية تشعرني باالستعداد    صلة بها.

طاعة تمنحني بعض االطمئنان الستعدادي للوقوف أمام الله    للموت الذي عشته وعايشته.

فكان أن ارتديت ما يعرف بـ"الحجاب" في    اب إذا ما زارني ملك الموت كما حدث أمامي.للحس

وقت لم تكن توجد فيه طالبة محجبة واحدة في كامل الكلية سوى فتاة واحدة فقط في قسم اللغة 

بدأت كذلك في حضور العديد من "الدروس الدينية" التي انبرت لعقدها بعض النساء    العربية.

زلهن أحيانًا وفي مختلف مساجد مصر الجديدة أحيانًا أخرى فيما اصطلح على تسميته في منا

    "الصحوة الدينية". وقتها باسم

  

كنا نتبع منهج التلقّي, فلم يسأل أحد منا عن مؤّهالت الشيخة أو الحاجة التي تلقي الدرس, وال 

نا نستمع وتتحول المناقشة في فقط ك   عن مستواها التعليمي أو الثقافي, أو حتي "مصادرها".



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

1
3

 

نهاية الدرس إلي تعبير عن الشكر واالستحسان, ووعود بـ"االلتزام" بما قيل والتغيّر لألفضل 

كان موضوع "الحجاب" يشغل الحيز األكبر في االهتمام: فرضيته,    ة.الذي أوصت به الحاج

  .هنالك من تفاصيل وأدلتها, وحرمة تركه, وشروطه, ومواصفاته, ومكروهاته, إلى آخر ما

  

 مثل ت كتب المكتبة اإلسالمية القديمةأمها -كما عرفت مع الوقت  -كانت المصادر وقتها 

ابن كثير, والقرطبي, والّطبري, والجزائري, والصابوني, وفقه السنة لسيد سابق,  تفاسير

, مباركفوريوإحياء علوم الدين للغزالي, ورياض الصالحين, والسيرة النبوية البن هشام, وال

ومحمد الغزالي, والبوطي, وزاد المعاد البن القيم, وغيرها مما حرصت علي اقتنائه لالّطالع 

 .عليه بنفسي، وألنها "مصادر" الثقافة الدينية كما ينبغي أن تكون

  

حدث أثناء ذلك أن عرضت علّي منحة تفوق في آخر السنة الثالثة تتيح لي فرصة السفر إلي 

حدث هذا بعد فتوي تحريم     شهور كفرصة إلجادة اللغة إال أني رفضت المنحة.ألمانيا لقضاء 

م سفر المسلمة مسيرة يوم وليلة  أو ليلتين, أو ثالث  -من الحاجة استناًدا إلى روايات تحّرِ

صدم رفضي     لم يكن أحد من عائلتي وقتها, لألسف, جاهًزا للسفر معي.    دون محرم.  -

ائع رئيس القسم الذي أكّن له منتهي التقدير واالحترام وأعلم أنني لن أقابل للمنحة األستاذ الر

مثله في حياتي؛ فقد كان دائرة معارف متنقّلة ذا قدرة مذهلة علي توصيل المعلومة وكاريزما 

ج م علّي بكلمة تقدير واحدة إال بعد التخرُّ  .آسرة رغم أنه لم يتكرَّ

  

لدراسة دورات مكثَّفة لإلرشاد السياحي باأللمانية  -ني لم أسافرتقّدمت في السنة الثالثة ـ بما أن

وأنهيتها بإجادة أدهشت األستاذ األلماني المشرف على هذه الدورات, والذي شدَّد على ضرورة 

عملي في هذا المجال إلجادتي التحدث شفويًا باللغة األلمانية في وقت كان معنا في الدفعة 

اتها ممن يصعب عليهم إجادة التحدث بها على الرغم من الكثيرين من ريف مصر ومحافظ

ن وكما يقول الدكتور كمال حي     تفوقهم العجيب في الكتابة التحريرية وكل ما يتعلق بالحفظ.

 ". "المسألة حفظ  المصري: يصف الثقافات البدائية، أقول في التعليم 

  

ثقافة   -ي الدينية في ذلك الوقت طبعًا رفضت العمل كمرشدة سياحية كونه ال يتناسب وثقافت

كيف, بالله, يمكنني أن أخرج مع أفواج سياحية "مختلطة" أخالط الرجال, وأشرح    التحريم.

مهما كان  –أضف إلى ذلك أن هناك احتمال   .لهم, وأتحدث إليهم, وأتعّرض لما ال يحمد عقباه

مع القاعدة الفقهية بحرمة أن يضطرني عملي للسهر خارج المنزل وهو ما ال يتفق  -بعيدا 

 . االختالط, بل وتحريم عمل المرأة وخروجها أصالً 
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أثناء ذلك كنت قد "اعتزلت" صديقاتي "الغير ملتزمات" و"تجنّبت" صديقاتي "المسيحيات", 

قمت أيًضا بفرز األهل والجيران وتصنيفهم بحسب درجة التزامهم   وأولئك كثيرات وتلكم كثيرات.

أثَّر ذلك علي     كانت تلك هي اللفظة المستخدمة, الّدارجة, الّرائجة, وقتها.  أو التزامهن.

 .عالقاتي بالناس بشكل لم أدرك حجمه وال عبثيّته وقتها

  

تمت خطبتي علي إثر انتشار مسألة رفضي لبعثة التفوق بين أوساط نساء "الدروس" فصادفت 

عن فتاة "ملتزمة" البنها األصغر؛ التي كانت تبحث  -رحمها الله  -القصة أسماع حماتي 

فسارعت لطلبي من أهلي وقابلُت حماتي فأحببتها منذ أن وقعت عليها عيناي فبادرت بالموافقة 

ة وأيًضا لكوني شديد -والزواج المبّكر سنة رسولية  -ألنه ابنها وألن الزواج سنة الله في كونه 

 ت.ناأوالد وب -التعلّق بأهلي ورغبتي في إسعادهم بأحفاد 

  

تقّدمت أثناء خطبتي لنيل ديبلومة في الترجمة الفورية لمدة عامين في كليتنا, واجتزت جميع 

أذكر في امتحان الشفوي الفرحة الغامرة التي بدت في   امتحانات القبول بتفوق والحمد لله.

ح لي للمرة األولي من أربع سنوات أنني المرّشحة األولي لت ك لعيني رئيس القسم الذي صرَّ

 . الدراسة التي تتطلّب مهارة في إجادة اللغة نطقًا, وتحّدثاً, وسماًعا, أكثر منها قراءةً وكتابة

  

في هذه األثناء كنت قد تزوجت وحملت في أول أبنائي وأوصى الطبيب بالراحة التامة وعدم 

ير, لتحضالحركة وذلك نتيجة حملي الغير مستقر مما اضطرني إلي االعتذار عن الديبلومة بعد ا

 –ومازلت  –كانت الترجمة هي المادة التي كنت   واستالم جدول المحاضرات, وشراء الكتب.

لم ينجح أحد ممن تقدموا لالمتحان المؤّهل سواي    أحبها, وأستمتع بها, وأحلم بالتخّصص فيها.

    تنازلت عن الدراسة. . وطالب من أسوان

  

حسب المزاج الديني  -فهو  كان الحمل واإلنجاب واجبًا شرعيًا قبل كونه حلًما يسعد أبي وأمي. 

, في نهاية األمر, ليست أكثر الفقه االسالمي القديمالمرأة في    وظيفة المرأة. -الّسائد وقتها 

 نجاب.من "وعاء إنجابي" يتم "اقتناؤها" أساًسا للمتعة, واالستمتاع, والتمتع, وأيًضا اإل

  

اسة حضرت الدر لم أيأس, وتقدمت لدراسة الماچستير بعد والدتي التي أعقبها بأيام وفاة ابني. 

لمدة شهر واحد قبل أن يتكّرر حملي في كبري بناتي لتتكّرر معاناتي بشكل مختلف ويقف الحمل 

إدراك و حجر عثرة في استكمال مسيرتي الدراسية التي كانت تحتاج لعزيمة أقوى, وأفق أوسع,

أفضل ألهمية ذلك لي على وجه الخصوص, فالتميّز في هبات الله وعطاياه سمة من سمات هذه 

 .لكننا ال نتعلم بسهولة ونضجنا له ثمن   الحياة.
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أسعد اعتذاري عن الماچيستير والدة زوجي للغاية ألنه غير حاصل علي الدكتوراة؛ ورأت أن 

امون فالرجال قوّ  لي منه؛ فسيهّدد ذلك قوامته كرجل. حياتنا لن تستقيم بحصولي علي شهادة أع

 حد يقدر يعترض علي كالم ربنا؟   علي النساء.

  

 : ودعوني أتساءل   سأكتفي اآلن بهذا الجزء على أمل أن أكمل الحقًا إن شاء الله.

ماذا لو لم يعرض علّي أستاذي أحمد ماهر مسودة كتابه األول ولم يحدثني في موضوع وجوب 

ماذا   في قائمة بريد مركز التطوير؟ -مشكوًرا  –ماذا لو لم يضع اسمي    تنقية السنة كبداية؟

لو لم أتعرف علي اإلنسان الرائع مدير المركز وأقتنع, وأستمتع, وأستفيد, بالقراءة له ولبقية 

رأسهم ماذا لو لم يتعّرف إلينا أعضاء مجموعة المودة الكرام، وعلي    المهتمين من األعضاء؟

عضوات مجموعة المودة  إحدى)حكت لي    شيخنا الجليل أحمد المهري أطال الله لنا في عمره؟

الكريمات عن تقديرها وإكبارها لدور الشيخ المهري في تعديل مسار فكرهم الديني نحو تمام 

عر هذا هو ما أش  وكمال وحدانية الله سبحانه وتعالي؛ فالحمد لله علي نعمه الظاهرة والباطن.

 : واسمحوا لي أن أتساءل    به تجاه كل من قرأت لهم من رّواد تجديد الفكر الديني.(

ما وجه التحريم في عمل المرأة    ما وجه التحريم في سفري بالطائرة ضمن زمالئي وزميالتي؟

أين الحرمة في االختالط إذا كان بضوابط أخالقية وفي أجواء متبادلة    عموًما في أي مجال كان؟

لمَ نتعّجل في تزويج بناتنا، وبخاصة من لديها رغبة, وطموحات, وقدرات,   ن الرقيّ واالحترام؟م

هل الزواج هو الشكل األوحد, واألمثل, واألفضل, لحياة   وإمكانات الدراسة األكاديمية العالية؟

ن )من اآلخريإلى متي سنظل نعطي ألنفسنا الحق في اقتحام حياة    الفتاة، وال حياة لها بغيره؟

أين   أهل, إلى أقارب, إلى جيران, إلى أصحاب( بالمتابعة, والمالحقة, والنصيحة, وبإلحاح؟

تكمن الحرمة في أن يؤتي الله المرأة القدرة علي استكمال دراستها بدرجات أعلي من 

 ماذا يضيره في ذلك؟   زوجها؟

  

عد أن ب -والمسيحيات خصوًصا  -تي أحمد الله علي أن وفَّقني الستعادة عالقاتي بمعظم صديقا

هداني الله لإلسالم الحقيقي, واإليمان الحقيقي, والفهم السليم, الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, 

رسل الله جميعًا, وكتبه المقدسة جميعًا, وال يتبّجح فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, 

 وأصحابها بالكفر.

  

 لن أستطيع الحصول  لن أستطيع تدارك ما فاتني.  وما لم يؤتنا.ختاًما, الحمد لله على ما آتانا 

مل لن أع  على المنحة وال الماجستير, وحتى لو حصلت عليهما فلن أستطيع العمل فيما أهواه.

إال أني أستطيع أن أربي بناتي وأوالدي على اإلسالم    مضى الوقت.  أبًدا كمرشدة سياحية.

ن ل  أستطيع أن أبعدهم عن كالم البشر وأقربهم من كالم الله.  الحقيقي الذي هداني الله إليه.
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لن يعبدوا أبًدا سوى الله,   تدخل بناتي وال أوالدي أبًدا, بإذن الله, في سرداب عبادة عباد الله.

الحمد لله على نعمة   والحمد لله الذي هداني إلى ما هداني إليه.   ولن يخضعوا أبدا إال لله.

أرسل الله إلينا كتابًا ال نحتاج من بعده إلى كتاب غيره.   لله على ما أرسله إلينا.الحمد   اإلسالم.

سالم والحمد لله على نعمة اإل   أرسل الله إلينا كتابًا يضيء طريقنا في دنياه, وطريقنا إلى جنته.

 الحقيقي, واإليمان الحقيقي, والفهم الحقيقي لكتاب الله.
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 ر إلى كالم البشرعندما تنتقل من كالم البش
 

تعليقًا على رسالة فضيلتها أعاله, كتب إلينا المفكر اإلسالمي الكبير سيادة المهندس عزت هالل 

 يقول سيادته:    الرسالة التالية.

 
 

"التجربة الشخصية قد ال تخص الشخص وحده وإال ما حكى الله لنا تجارب األشخاص وتاريخ 

طَرحتها من  التيولن أناقش شخص األخت العظيمة هالة ولكنني سوف أناقش الفكرة   األمم. 

من أدراها أنها تحولت من إسالم وهمي إلى إسالم حقيقي على حد    خالل تجربتها الشخصية. 

هل فعال انتقلت من عبادة    أن هداني الله لإلسالم الحقيقي, واإليمان الحقيقي"؟قولها "بعد 

هل يمكنها التأكد من أنها "لن تدخل بناتها وال أوالدها   ِعباد الله إلى عبادة الله الواحد األحد؟ 

 تقل منالتحرر الحقيقي, كما أراه, هو أن نن     أبًدا, بإذن الله, في سرداب عبادة عباد الله." ؟

 من المستوى اإلدراكي -كما يقول كمال شاهين  -قد يكون فكر القدماء قد نتج    فكرة إلى فكرة. 

الثاني, وقد يأتي فكرنا أيضا من المستوى اإلدراكي الثاني أو أن نضع أنفسنا أسرى لفكر عباد 

جميعًا,  رم, رسل اللهمثال تقول أختنا الفاضلة: "والفهم السليم, الذي يقّر, ويعترف, ويحت   الله. 

وكتبه المقدسة جميعًا, وال يتبّجح فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, وأصحابها 

فالله كما أفهم من القرآن   هل الله يتبجح ؟    هل هذا هو الفهم السليم لإلسالم ؟     بالكفر."

 الكريم هو الذي نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف:

فُونَهُۥ ِمۢن بَْعِد َما َعقَ  *أَفَتَْطَمعُونَ   َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ
ْنُهْم يَْسَمعُوَن َكلََٰ وهُ لُ أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ

 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*

 

َواِضِعِهۦ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ َن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا يَُحّرِ َوَعَصْينَا َوٱْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍۢ  *ّمِ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُو۟ا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوٱْسَمْع َوٱنظُ  ا فِى ٱلّدِ ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًٌۭ
ۢ
ِعنَا لَي  ا ْرنَا لََكاَن َخْيًرٌۭ َوَرَٰ

ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل  * لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ  46النساء :   يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ

 

َواِضِعِهۦ ۙ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ
ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ

قَُهْم لَعَنََّٰ
يثََٰ ا َونَُسو۟ا َحظ ٌۭ  *فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ

ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنَةٍۢ  ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ  ذُّكِ ْنُهْم إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ ّمِ

 13المائدة :   ٱْلُمْحِسنِيَن* 

 

ِهِهمْ  ِرُعوَن فِى ٱْلُكْفِر ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا َءاَمنَّا بِأَْفَوَٰ ُسوُل اَل يَْحُزنَك ٱلَِّذيَن يَُسَٰ أَيَُّها ٱلرَّ
ٓ ْم تُْؤِمن  َولَ *يََٰ
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فُونَ  عُوَن ِلقَْوٍم َءاَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ عُوَن ِلْلَكِذِب َسمََّٰ  ٱْلَكِلَم ِمۢن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا ۛ َسمََّٰ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَٱْحَذُرو۟ا ۚ  َوَمن يُِرِد ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن  بَْعِد َمَواِضِعِهۦ ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ

َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِى ٱلدُّ  ئَِك ٱلَِّذيَن لَْم يُِرِد ٱللَّهُ أَن يَُطّهِ
ٓ ْنيَا ِخْزى ٌۭ ۖ َولَُهْم فِى تَْمِلَك لَهُۥ ِمَن ٱللَِّه َشْيـًٔا ۚ أُ۟ولََٰ

 *  41المائدة :  ٱْلـَٔاِخَرِة َعَذاب  َعِظيم ٌۭ

  

هل قال إن   لذي يؤمن به المسلمون إن المسيح ابن الله أو الله في شكل بشري؟ هل قال الله ا

إذا كان اليهود والمسيحيون يؤمنون بنفس اإلله الذي نؤمن به نحن المسلمون،  المسيح ُصِلب؟ 

وأنهم كفروا بها.  لهم أن يؤمنوا    فالبد لنا أن نؤمن بأنهم حّرفوا كتب الله التى أنزلت عليهم.

م التى كتبوها بأيديهم، ولكن ليس لهم أن يجبرونا على االعتراف بأنها الكتب التي أنزلها بكتبه

 الله الذي نؤمن به.

  

 الله جل جالله هو من قال بكفرهم:

لَ َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن   َربُِّكْم َواللَّهُ يَْختَصُّ *َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ َواَل اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ

 105البقرة :    بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َواللَّهُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم*

 

ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى اللَِّه قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر اللَّ  ِه آَمنَّا *فَلَمَّ

 52آل عمران :    اْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن*بِاللَِّه وَ 

 

 70آل عمران :    *يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن* 

 

 89ران : آل عم   *قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت اللَِّه َواللَّهُ َشِهيد  َعلَى َما تَْعَملُوَن*

 

 إِْن أََراَد أَن يُْهِلكَ *لَّقَْد َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا إِنَّ ٱللَّهَ ُهَو ٱْلَمِسيُح ٱْبُن َمْريََم ۚ قُْل فََمن يَْمِلُك ِمَن ٱللَِّه َشْيـًٔا 

َوَٰ  ا ۗ َوِللَِّه ُمْلُك ٱلسََّمَٰ هُۥ َوَمن فِى ٱأْلَْرِض َجِميعًٌۭ ِت َوٱأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۚ يَْخلُُق ٱْلَمِسيَح ٱْبَن َمْريََم َوأُمَّ

*  17المائدة :    َما يََشآُء ۚ َوٱللَّهُ َعلَىَٰ ُكّلِ َشْىٍءۢ قَِدير ٌۭ

 

ِءيَل ٱعْ  ٓ بَنِٓى إِْسَرَٰ  َربِّى هَ بُُدو۟ا ٱللَّ *قَْد َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا إِنَّ ٱللَّهَ ُهَو ٱْلَمِسيُح ٱْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل ٱْلَمِسيُح يََٰ

 
هُ ٱلنَّاُر ۖ َوَما ِللظََّٰ َم ٱللَّهُ َعلَْيِه ٱْلَجنَّةَ َوَمأَْوىَٰ * َوَربَُّكْم ۖ إِنَّهُۥ َمن يُْشِرْك بِٱللَِّه فَقَْد َحرَّ ِلِميَن ِمْن أَنَصاٍرۢ

 72المائدة : 
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ثٍَةۢ ۘ َوَما ِمنْ  ا يَقُولُوَن  *لَّقَْد َكفََر ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا إِنَّ ٱللَّهَ ثَاِلُث ثَلََٰ ِحد ٌۭ ۚ َوإِن لَّْم يَنتَُهو۟ا َعمَّ ه ٌۭ َوَٰ
ٓ إِلََٰ ٍه إِالَّ

إِلََٰ

 73المائدة :   لَيََمسَّنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا ِمْنُهْم َعَذاب  أَِليم * 

  

 انتهى كالم سيادته    تحياتي وتقديري".   ربما انتقلنا من كالم البشر إلى كالم البشر.
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 المرء تركه ما ال يعنيهمن حسن إسالم 
 

تعليقًا على رسالة سيادة األستاذ عزت هالل أعاله, أرسلت إلينا فقيهتنا الفاضلة سيادة األستاذة 

 تقول فضيلتها:   هالة كمال الرسالة التالية.

 ت هالل,"أستاذنا األخ األكبر عز

إذا  اربنا الشخصيةأشكر لك اهتمامك بالتعليق علي الرسالة وأشكرك على تأكيدك على أهمية تج

تم استيعابها ووفقنا الله الستخراج الحكمة منها بحيث نصبح أكثر خبرة وفهًما لألمور الحياتية 

أما بخصوص أصحاب     ا.التي نمّر بها؛ فنتمكن من إفادة من حولنا وباألخّص أبنائنا وبناتن

 : الديانات األخرى فهذا هو ما قلتُه

عد أن ب -والمسيحيات خصوًصا  -تعادة عالقاتي بمعظم صديقاتي "أحمد الله علي أن وفَّقني الس

هداني الله لإلسالم الحقيقي, واإليمان الحقيقي, والفهم السليم, الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, 

رسل الله جميعًا, وكتبه المقدسة جميعًا, وال يتبّجح فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, 

 ر."وأصحابها بالكف

 

أنني يمكن أن أقصد أن يعود  هل يعقل عاقل هنا   بإعادة القراءة. ل سيادتكم مشكوًرافلتتفضّ 

أنا أقصد أن "الفقه الجديد" للدين الصحيح ال ينشغل بـ"نعت"   اإللهية؟ فعل التبجح على الذات

ني نوهذا ال يعني أبًدا إنكار اآليات التي أوردتها حضرتك والعياذ بالله، ولك   خلق الله بالكفر.

 :  قلت إنهم "خلق الله" فهو كفيل  بهم؛ يصفهم باإليمان أو بأنهم

وَ  دَّةً لِّلَِّذيَن آَمنُوا *لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِّلَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهم مَّ

لِ 
َٰ
يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل يَْستَْكبُِروَن* الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرىَٰ َذ  ٢٨ المائدة:    َك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِّسِ

 

أو ينعتهم بالكفر كما ورد في استشهاداتك؛ فهو خالقهم الذي لم يعِط أحًدا منا "صكوًكا" ممهورة 

دين, وعل   بتصديقه للحكم على خلقه. فت خالل حياتي على مسيحيين موّحِ ى هندوس تعرَّ

دين, وعلى الدينيين بنفس الصفة. ة ما أقوله أشبه بـ "توحيد الربوبي  صدق أو ال تصدق.   موّحِ

يقّران لله تعالي بالوحدانية، عدا أن األول ال يعترف بحقه في  وتوحيد األلوهية", فالنوعان

حسبما ورد  -ي كما قال أبو طالب جّد النب   العبودية أو ال يستوعب أن لله حقوقاً علي عباده.

لذلك فأنا حقيقةً ضد كل محاوالت "التكفير" أو حتى الحكم    .""للبيت رب  يحميه  في السيرة

هذا أمر ال يخّصني وال   على طبيعة أو نوعية إيمان اآلخرين بالمرة وعلى اإلطالق المطلق.

"من حسن إسالم المرء تركه ما ال   -إن صّح  -يعنيني، بل ينطبق عليه الحديث الرائع 
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أقول يكفي ما نحن فيه من    ف بَم سيختم الله له؟وهل تعر   هالّ شققَت عن قلبه؟   يعنيه".

جّراء مصائب "الحكم" أو التوّهم بأن من حقنا بل من واجبنا "حكم, ومحاكمة, والتحّكم في" 

 ن.اآلخري

  

ل إذ كيف يأمرنا رب العزة والجال أما فيما يتعلق بـ"التحريف", فهي مسألة شائكة بالنسبة لي. 

في نفس الوقت الذي  -ووجوب عدم التفرقة بينهم  -أنبيائه  بوجوب اإليمان بما أنزل على

كعادته  –أتذكر أن الشيخ المهري قد تكرم وتطوع     يخبرنا فيه بأن التحريف قد نال تلك الكتب؟

   باإلجابة علّي، ولكني للحق ال أستطيع العثور عن رسالته تلك. -

  

ذ أو حواريو عيسى الرسول؛ وقد اقتنيت نسخة كلنا يعلم أن "العهد الجديد" بالذات قد كتبه تالمي

لإلنجيل من لندن وقرأت في المقدمة أن هذا الكتاب مكتوب بيد "البشر" ولكن بوحي من 

وإذا كان ذلك    فهل يمكن أن تخّطه يد البشر ويكون "مقّدًسا" في نفس ذات الوقت؟   الله.

 قد يكون   .كتاب بهذا الوصف فعالً  إن كان هناك   كذلك، فأين الكتاب الذي أُنِزل علي عيسى؟

 ت.األمر واضًحا لديكم، ولكن الحال لدّي مختلف في هذه النقطة بالذا

  

سألني األستاذ أحمد ماهر عن الفرق بين "عن" و"من بعد" فرجعت إلي التفاسير القديمة 

وعلمت أن "التحريف" كانت له صور وأشكال مختلفة؛ فتارة "يكتمونه", وتارة 

اليهود حكًما بالقصاص على أحد  وأحوال أخري كان أحدها محاولة تجنّب بعض ه","يبّدلون

كما أن من الجائز أن يسرد الله لنا ذلك     والله أعلم. -حسبما ورد في أحد التفاسير  -كبرائهم 

الّزاجرة عن التالعب أو النَّيل من كتبه المقدسة التي بين أيدينا؛  علي سبيل الموعظة النّاهية

الله تعالي أَْولى بهم وأعلم  ما استأمن أهل الكتب األخري فخانوا أماناتهم وهم يعلمون. بعد

 . بشأنهم

 

وبخصوص ما إذا كان التحّول إلى االقتناع بالفكر الديني الجديد الذي ال يقّدِس كالم البشر, وال 

ين على طوائف يلقي كثير بال لفهم الّسابقين األّولين لكتاب الله, والذي ال يحكر فهم الد

والذي يقّر بتطّور مستويات اإلدراك الذي يؤتي اإلنسان قدرة أفضل على فهم أفضل   بعينها,

آليات الكتاب الحكيم، والذي يؤكد أن كل فرد فينا مخاَطب بالقرآن، محاَسب لوحده, أما بخصوص 

فهو   -ا وصفاتًا أو دعني أقول "األقرب" لله تعالي ذاتً  -اقتناعي بهذا الفكر على أنه األفضل 

 . ليس محّل شكّ 

  

ارد غير و -بالنسبة لي  -فهذا أيًضا  ر",أما قولك "ربما انتقلنا من كالم البشر إلى كالم البش

وال ننفّك أن ندعو الله  ه,ونحترم دوًما, ونرجع دوًما, لكالم الل نحن قوم ننشغل دوًما,    بالمرة.
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لك كل    أشكرك مرة أخرى.   . و ولّي ذلك والقادر عليهبأن يعلّمنا, ويفقّهنا, ويأخذ بأيدينا؛ ه

 انتهى كالم فضيلتها    االحترام والتقدير."
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 أسلوب الدعوة الجديد
 

للمرة الثالثة في أقل من أسبوع ترسل إلينا فقيهتنا الفاضلة األستاذة هالة كمال رسالة أقل ما 
يتعارض معارضة صريحة مع ثقافة وهذا شيء   يمكن أن يقال عنها إنها رسالة "كاشفة".

ماذا تفعل في أمة تحتل   تعارفت على "اإلنكار" وتعيش عيشة هنيئة في "عالمها الخاص".
أرفع المناصب في حقول التخلف اقتصاديًا, وتعليميًا, وعسكريًا, وتتخيل أنها "خير أمة أخرجت 

لمراتب فيه وتتخيل أنها ماذا تفعل في أمة تعارفت على الفساد ووصلت إلى أعلى ا  للناس"؟
ماذا تفعل في أمة ينتظر كل فرد فيها دوره في سرقة كل فرد آخر     "خير أمة أخرجت للناس"؟

  فيها وتتخيل أنها "خير أمة أخرجت للناس"؟
 

أننا كلنا لصوص, ونصابون, ومرتشون,  -نحن هنا في مصر  -ال يعني ذلك, طبعًا, أنه في حالتنا 
في أن هناك  –أفكر  –ال يوجد لدي أدنى شك   يمكنه أن يتحدث بهذا الشكل.ال أحد   ومرتزقة.

ما ال يقل عن مليون مصري على أعلى مستوى في إتقان العمل, وااللتزام بالكلمة, ومراعاة 
ال يوجد لدي أدنى شك كذلك في أن هناك ما ال يقل    مصالح الناس في كل عمل يقومون به.

لقيام بأي عمل يقومون به إلى الحصول على رضاء الله عما عن مليون مصري يسعون عند ا
يعلم هؤالء المليون أن اإليمان   يقومون به وعلى أن يكون عملهم هذا من صالح األعمال.

المشكلة,     هما الطريق إلى الجنة. –وال شيء سوى اإليمان والعمل الصالح  –والعمل الصالح 
ال يشكلون أكثر من   -في مجتمع يتألف من مائة مليون  -وهي حقـًا مشكلة, أن هؤالء المليون 

في مجتمع يتألف من مائة مليون إنسان "يؤمن" تسعة وتسعون مليون     واحد في المائة.
  منهم بأن "العمل الصالح" هو أداء الفروض والنوافل أنت لديك مشكلة كبيرة.

 
  

الساحقة لمجتمع ما بأن العمل  تخيل ما يمكن أن يكون عليه الوضع عندما "تؤمن" الغالبية
الصالح هو الصيام, والصالة, والحج والعمرة, وكل لوازم الطقوس, والمناسك, والشعائر, 

هذا   انظر إلى حالنا.  وبعدما تنتهي من هذا الخيال انظر حولك.  والسالم عليكم ورحمة الله.  
هذا هو   هذه هي النتيجة الطبيعية لسوء فهم كالم الله.  فينا. الفقه االسالمي القديمهو ما فعله 

حالنا, وهذا ما سيبقى عليه حالنا, طالما سرنا وراء كالم األئمة العظام الذين قصروا العمل 
هذا هو حالنا ولن نتغير حتى ندرك فساد ما    الصالح على الحج والعمرة, والصالة والصيام.

يخبرنا    أن العمل الصالح هو الحج والعمرة, والصالة والصيام.ذهب إليه األئمة العظام من 
الفقه الجديد أن العمل الصالح هو كل عمل يقوم به اإلنسان واضعًا في اعتباره أثر هذا العمل 

العمل    ولن ينصلح حالنا حتى ينصلح مفهومنا عن العمل الصالح.  على مصالح أخيه اإلنسان. 
من ساعة أن نستيقظ إلى ساعة  -أخذ مصالح الناس في االعتبار الصالح هو كل عمل يتم فيه 

 أن ننام.
    
  

سوف أورد فيما يلي رسالة األستاذه هالة كمال, يلي ذلك تعليق األستاذ عزت هالل عليها, يلي 
    ذلك تعليق الدكتور محمد أبو المكارم.
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 تقول األستاذة هالة كمال:
 تاذ عزت هالل, كتب كمال شاهين التالي:تعليقه على رسالة سيادة األس "في

إذا كانت األستاذة هالة كمال تخبرنا بأنه فيما يتعلق بـ"تحريف" الكتب المقدسة لدى أصحاب "
الديانات األخرى بأن األمر غير واضح لديها, فإن األستاذ عزت هالل يخبرنا بأن األمر لديه 

تعالى "هو الذي نعت كتب الديانات يعود ذلك إلى أن الله سبحانه و واضح تمام الوضوح. 
ليس من حقنا "محاكمة"  إذا كانت األستاذة هالة كمال تخبرنا بأن    األخرى بالتحريف". 

اآلخرين والحكم بإيمانهم أو كفرهم فإن األستاذ عزت هالل يخبرنا بأن الله جل جالله هو الذي 
 انتهي   أخبرنا بكفرهم".

 
  

فيما يتعلق بـ"وجوب" إيماننا بأن الكتب المقدسة ألصحاب  -لية أي إشكا -قلت إن لدّي التباس 
الديانات اليهودية والمسيحية مما ذكره الله في كتابه )الزبور, والتوراة, واإلنجيل(، رغم إقرار 

 حسبما جاء في -في مواضع مختلفة في سور البقرة والنساء وآيتّي المائدة  - بعض اآليات 
ارع من فوره بالتطوع بإلحاقي بزمرة من "يؤمنون ببعض الكتاب رسالة األستاذ عزت الذي س

    ويكفرون ببعض".
  

أستطيع بسهولة أن أفهم أنه "يذكرني" بخطأ, إن لم يكن جرم, إن لم تكن حرمة, أالّ نكفّر من 
أال يعني "الكفر" إنكار  ن,ولك    وال خالف عندي في ذلك, وال أنكره بحمد الله.  كفّره الله.

أو اإليمان والتصديق بفكرة أن الكون    أو الّطمس عليه؟   أو إخفائه؟   أو إلغائه؟   الله؟وجود 
كأن يكون األخير هو اإلنكار واألول هو   أال يدخل اإللحاد في بعض تلك المعاني؟  خلق نفسه؟

    اإلخفاء والطَّمس.
  

لتي تعريف تلك المصطلحات ا يبدو أنكم استغرقتم في تعريف اإليمان قبل أن تنتبهوا إلي أهمية
أصبحت متداولة اآلن وبكثرة كالنار تحت الرماد )اإللحاد, الكفر, الالدينية, الالأدرية, تجميد 
الدين, إلي آخر ما هنالك من مصطلحات( بسبب من يطلقون علي أنفسهم اسم )المؤمنين, 

, لدين, واإلخوان, والمتأخونينالملتزمين, المتديّنين, العاملين, والمشتغلين, والّدارسين, ورجال ا
هم جميعًا     والسلفيين, والمتسلّفين, والّدعاة القدامى, والدعاة الجدد بكل أشكالهم وتصنيفاتهم(.

مسئولون عن الصورة السيّئة القميئة التي وصلت للشباب من الدين؛ فرفضها ولفظها؛ والمناخ 
 ولكن كيف؟   هتمون.لتقديم البديل لو كنتم ت -في اعتقادي -اآلن مهيَّأ 

  
في الدين, تكلّم المتكلّمون, وتحدث المتحّدثون, وخطب الخطباء, واعتلى المنابر من اعتلى, 

هل "نجحت" دعوتنا لدين الله    ليصرخ ويجأر, وتنتفخ منه األوداج, فماذا كانت النتيجة؟
الها, وحالوتها لنصح أحدهم بالنظافة وجم -صادقـًا أو غير صادق  -كيف تنبري   "الصحيح"؟

وأهميتها, وأنت لم تستحم منذ شهور، رّث الثياب أشعث الشعر، أغبر، كالح الوجه، تنبعث منك 
تلك الصورة المنفِّرة هي صورتنا, لألسف,    روائح كريهة تجد طريقها بسهولة ألنف المستمع؟

   .والخجل, والعار
  

لمبين، ونجأر في اآلخرين بأنهم على نتنادى بيننا وبين أنفسنا طوال الوقت أننا على الحق ا
رضا الله حق حصري    الجنة لنا وحدنا ال ألحد غيرنا.   نحن المؤمنون وحسب.  الباطل البَيِّن.
لون للمال    الضعفاء المقهورون؟   الضائعون؟   أولسنا نحن المتخلّفون؟  ألمة محمد. المتسّوِ

 لحياة؟والسلع, من ملبس, ومأكل, ومشرب, وكافة مقومات ا
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لو كان لدينا ما ندَّعي ليل نهار أنه المنقذ من الضالل الناقل من ضيق التخلف إلي براح التقّدم 
لو أن لدينا ما يضيء طريقنا إلى السعادة في الدنيا وإلى الجنة في اآلخرة    فلَم بحق الله تركناه؟
ركناه لَم بحق الله ت   الله تركناه؟ لو أن لدينا ما نقول إنه لدينا فلَم بحق   فلَم بحق الله تركناه؟
ما الذي يمكن أن يحدث ليعطينا الدافع إلي استخدام الكنز المدفون   وماذا ننتظر غيره؟ 

ماذا بعد ما نحن عليه من     أننتظر حتى تسوء أحوالنا أكثر من سوئها؟  لدينا؟ 
ما نحن فيه من ضياع  ماذا بعد   االنقراض, أم االندثار, أم التصفية, أم التالشي؟  سوء؟

 اقتصادي, واجتماعي, وعلمي, وحضاري؟
  

ونحن في قمة االنشراح  -نجري ونتقافز, ونسرع ونبادر  -والحال هذي الحال  -كيف بالله 
يف تم ك  إلي تكفير خلق الله في سعينا إلى إبقاء األماكن محجوزة لنا في جنة ربنا؟ -والسعادة 

  حجز هذه األماكن؟
ََّخْذتُْم ِعنَد اللِه َعْهًدا فَلَن يُْخِلَف اللهُ َعْهَدهُ أَْم تَقُولُوَن َعلَى اللِه َما اَل تَْعلَُموَن * البقرة: قُْل  * أَت
٢٨ 

  
 

وإذا كانت اآليات المحكمات التي   إذا كان الكفر هو إخفاء وجود الله وعدم االعتراف بألوهيته,
بالكفر وتتوّعدهم بسوء العذاب, وإذا كنا نقول إننا استشهد بها أستاذنا عزت هالل تنعت هؤالء 

نؤمن بالله وبصدق كل حرف وكلمة وردت في كتابه, فهل يستطيع األستاذ عزت هالل, أو أي 
كل خلق الله عدا مليار  أن -بقلب سليم وضمير مستريح  -من اإلخوة الكرام, القول أو اإلعالن 

 ارات كفار؟المسلمين هم المؤمنون وأن باقي السبعة ملي
  

أي إفراد الله تعالى باأللوهية,  -أقول هذا لقناعتي وإيماني الذي ال يتزعزع بأن الوحدانية 
جوهر الرسالة السماوية التي  -فقط  –والعبودية, والخضوع, واالستعانة, والحب, والتسليم هي 

ن نتّهمهم بإنكار يمكن أ -عدانا  –فهل كل خلق الله    . تعّددت لها الرسل والكتب, والشرائع
تلك الوحدانية التي هي أصالً محلها القلب الذي أقّر الله في كتابه أن سالمته هي التي ترّشِح 

 لألمن يوم القيامة من العذاب وسوء الحساب؟
    

لذلك, ولغيره الكثير, أقول: ألم يئِن لنا أن ندرك أننا ال بد وأن نبدأ بإصالح أمورنا, وأنفسنا, 
وضبط منهاج حياتنا علي األسس المضيئة في كتاب الله من إعالء قيمة العمل  وشؤون حياتنا,

لن يلتفت أحد إلينا, وال إلى ديننا, وال إلى فكرنا, إال إذا فرضنا على اآلخرين   ه؟على ما عدا
فبشيء من شجاعة المواجهة,    احترامنا, ولن يحدث هذا مطلقًا إال إذا احترمنا نحن أنفسنا.

هل ينظر مسلمو اليوم إلي أنفسهم, أو أمتهم بعين : دق مع النفس, أسألوشيء من الص
  االحترام؟

  
*اْدُع إِلَىَٰ    علينا أن ننظر إلى أحوالنا قبل أن نطالب الناس بأن يقتدوا بنا, وبمحاسن أخالقنا.

أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن  َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهيَ 
إذا ما أبهرهم أسلوب حياتنا  -فنبيِّن لهم حينئٍذ     ٥٨١النحل  َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن *. 

عقيدتنا الخالصة,  نأ –الرائع وتقّدمنا المذهل وما نرفل فيه من جوانب السعادة ورغد العيش 
تلك     ُرقِّي, وتقدم, ورفعة, ورخاء, وسعادة. وشريعتنا السَّمحاء هي السبب فيما نحن عليه من

الكلمات التي لطالما استخدمناها صغاًرا في مواضيع اإلنشاء والتعبير، ولطالما تخيّلناها وحلمنا 
والتمثيل, المهيصة, ه بها مستقبالً ورديًا زاهًرا, إلي أن كبرنا علي واقع ُمّر، مصداق حال

ثم, وبعد ذلك,      وتستيف األشكال والمناظر علي جوهر ومضامين فارغة إن لم تكن فاسدة.
تقوم بيننا عالقة "نديّة" تسمح لهم بمبادلتنا الحب بالمحبة, والوّد بالسماحة, والعدل بالعدل, 
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ي أسلوب الدعوة ف -دام فضلكم  –ما رأيكم     وكل ما أوصانا به رب العالمين تجاه كل العالمين.
 انتهى كالم فضيلتها     الجديد ؟"
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 يا أيها الكافرون  
 

إذا كانت رسالة فقيهتنا الفاضلة هالة كمال قد أذهلتني, فإن رسالة مفكرنا اإلسالمي الكبير سيادة 
ما كل    ما كل هذا الوضوح؟    هذي أذهلتني, وتلك أبهرتني.  األستاذ عزت هالل قد أبهرتني.

فيما يتعلق بي أنا "شخصيًا" فأنا أتفق تمام االتفاق مع ما   كفار وال أبالي.   هذه الصراحة؟
يحتاج بيان األسس التي يقوم    تذهب إليه األستاذة هالة وما يذهب إليه األستاذ عزت هالل.

 اعليها موقفي إلى وقت ال أملكه حاليًا, إال أني سأسعى إلى بذل كل الجهد لتوضيح موقفي هذ
    اليوم أو الغد إذا أعطانا الله عمًرا.

  
 يقول األستاذ عزت هالل:

"تطلب األخت العزيزة هالة كمال في نهاية رسالتها رأينا في أسلوب الدعوة الجديد الذي عرضته 
األسلوب الذي تعرضه باختصار هو االهتمام بالدنيا والعمل على تقدم المسلمين   في رسالتها. 

أرى أن هذا األسلوب ليس جديًدا كما تدعي    كفير من هم على غير دينهم. ورقيهم بدال من ت
أنا لم أدعُ لحرب غير المسلمين بل أدعو دوًما   األستاذة هالة, ويبدو أنها لم تفهم رسالتي جيدا. 

لحرب من يعتدي علينا من مسلمين وغير مسلمين, وأرى أن من يريد تطبيق الشريعة اإلسالمية 
 و جاهل، فقد جاء اإلسالم إلنهاء هذه الوساطة بين الله والبشر.إما أفَّاق أ

  
يسعى بعض الناس لحذف بعض آيات من القرآن ألنها لم تعد تليق بالعصر الحديث, ويّدعي أحد 
الباحثين في مركز دال الثقافي أن الجيل األول من المسلمين كانوا أكثر تقدًما منا ألنهم كانوا 

لهم ما يريدون فهم أحرار في اعتقادهم ولهم أن يؤلفوا    آيات القرآن. يحذفون ويعدلون في 
   ما شاءوا من أديان تناسب عقولهم ال عصرهم. 

  
اإلسالم الذي أومن به هو أن ال إله إال الله, وأن محمًدا رسول الله, وأن الرسالة الخاتمة التي 

وفيها ما أفهمه وفيها    جاء فيها.وأصدق كل ما    نزلت على محمد هي القرآن الكريم وحده. 
ولهذا أتحاور معك ومع باقي اإلخوة عسى أن أفهم ما لم   ما يحتاج منى إلى التدبر والفهم. 

مثل السنة  -هناك آخرون يؤمنون بكتب مقدسة أخرى أوحى بها الله لرسوله    أستطع فهمه. 
رآن بمرويات عن الرسول. وهم أحرار في اعتقادهم, ولهم أن ينسخوا آيات الق -والشيعة 

يرون أال نلتفت آليات القرآن  -كما أتصور وأرجو أن أكون مخطئا  -وآخرون مثل األستاذة هالة 
الكريم التي تتعارض مع الكتب المقدسة السابقة, ألنهم متقدمون وأقوياء وهذا دليل صحة 

 معتقداتهم، فالمسيح هو الله وابنه وليس كما يقول القرآن:
ا لِّى ِمن ُدو *َما َكانَ  ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُو۟ا ِعبَاًدٌۭ َب َوٱْلُحْكَم َوٱلنُّبُوَّ

 ٱللَِّه نِ ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ ٱللَّهُ ٱْلِكتََٰ
َب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن* آل عمران:  َن بَِما ُكنتُْم تُعَلُِّموَن ٱْلِكتََٰ ـۧ نِيِّ

ِكن ُكونُو۟ا َربََّٰ  78َولََٰ

َهْيِن ِمن ُدوِن ٱللَِّه ۖ قَا*َوإِ  َى إِلََٰ ِعيَسى ٱْبَن َمْريََم َءأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس ٱتَِّخذُونِى َوأُّمِ نََك َل ُسْبَحَٰ ْذ قَاَل ٱللَّهُ يََٰ
 َما ِسى َواَلٓ أَْعلَمُ َما يَُكوُن ِلٓى أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلى بَِحّقٍ ۚ إِن ُكنُت قُْلتُهُۥ فَقَْد َعِلْمتَهُۥ ۚ تَْعلَُم َما فِى نَفْ 

ُم ٱْلغُيُوِب*
 116المائدة :    فِى نَْفِسَك ۚ إِنََّك أَنَت َعلََّٰ
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ربما يكون مناسبا أن نقول إن عيسى الذي يتحدث عنه القرآن ليس عيسى الذي يعبده 
أي ذٍُل وهوان    وحتى هذا ال يجعلني أقول إنهم ليسوا كافرين بما أومن به.  المسيحيون. 

يا عزيزتي, هم مؤمنون بدينهم وكافرون بديني    نا نكذب الله ونصدق البابا تواضروس؟يجعل
وأنا مؤمن بديني وكافر بدينهم, وكذلك كل من يؤمن بأن كتاب البخاري يضم وحيا مكمال 

 أقول لهم:   للقرآن.
ِفُروَن ﴿ ٓأَيَُّها ٱْلَكَٰ بُِدوَن َمآ أَْعبُُد ﴿﴾ َواَلٓ أَنتُ 2﴾ اَلٓ أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن ﴿1*يََٰ ا َعبَدتُّْم 3ْم َعَٰ ﴾ َواَلٓ أَنَ۠ا َعابِد ٌۭ مَّ

بُِدوَن َمآ أَْعبُُد ﴿4﴿  ﴾*6﴾ لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَى ِديِن ﴿5﴾ َواَلٓ أَنتُْم َعَٰ
نناقش كتاب مفترق طرق الثقافات, وأرى أن هذا الموضوع يدخل في  غًدا، إن شاء الله، 

هل من الضروري أن أتنازل عن بعض معتقداتي ألتعايش مع اآلخر    موضوع لقاء الثقافات.
   انتهى كالم سيادته   المختلف عنى في العقيدة؟"

  
 

  



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

2
9

 

 
 
  

 معنى الكفر 
 

يدور في مركزنا حاليًا حوار حول الكفر واإليمان يقبع خلفه, وإن لم يصرح به "بوضوح" حتى 
في شعورنا بالرعب عند الحديث عن  هذا هو السبب  اآلن, عواقب الكفر وعقاب من كفر.

قبل التقدم خطوة واحدة في طريق الحديث عن الكفر, على أية حال, ال بد من االنتباه     الكفر.
 إلى التالي:

  أن من الضروري االنتباه إلى أنه لم يسبق لنا أن قمنا "بدراسة" هذا الموضوع.    .1

أي أن هذا هو   على أنها "موقف مؤقت". أن من الضروري النظر إلى كل كلمة نقولها    .2
 موقفنا اآلن إال أنه قد يتغير بعد نصف دقيقة من اآلن.

يعود ذلك إلى    أن من الضروري للغاية الحديث عن "فهمنا" لما يقوله الله عن الكفر.    .3
سلمون مال يشكل ال  أن هذا "الفهم" هو ما سيحدد عالقتنا بحوالي ثمانين في المائة من البشرية.

  في المائة "تقريبًا" من خلق الله. 20أكثر من 

أن من الضروري االنتباه إلى أننا على الرغم من "إقرارنا" بأننا ال نعلم, إال أننا نعلم أننا     .4
فاجأ لن أ  هناك فرق "نوعي" بين من يعلم أنه ال يعلم وبين من ال يعلم أنه ال يعلم.    ال نعلم.

العظام لم  الفقه االسالمي القديمأن أئمة  –تضح في حالة العمل الصالح مثلما ا –إذا اتضح 
فوا الكفر.  يعّرِ

كر إنما نتعامل مع ف الفقه االسالمي القديمأن من الضروري االنتباه إلى أننا في تعاملنا مع     .5
يظهر ذلك, فيما يتعلق بالموضوع تحت   مضطرب شديد االضطراب في كل جزء من أجزائه.

في الفهم الذي قدمه قدماء المفسرين لآليات الخاصة  -وذلك على سبيل المثال فقط  –اقشة المن
  بموضوع "تحريف" الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب.

يعني    أن من الضروري االنتباه إلى عدم توفر "فهم مشترك" لدينا فيما يتعلق بهذه النقطة.    .6
ه من كالم أحدنا هو ما كان يقصده فعالً أم أننا أسأنا ذلك ضرورة التأكد مما إذا كان ما فهمنا

 أي أن علينا أن نسأل قبل أن نوافق أو أن نرفض.  الفهم.

ن ال ال يوجد بيننا م  ويتبقى أننا في محاولتنا فهم كالم الله ال بد من أن نخطيء ونصيب.    .7
 وعليه,   يسعى.ال أحد فينا "يعلم" مراد الله وكلنا   يخطيء أبدا ودائًما يصيب.
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 يف موضوع التحريف

 
تتعلق هذه    دعني أبدأ حوارنا حول الكفر بنقطة سهلة إلى حد ما, فالمسألة, طبعًا, نسبية.

 يقول األستاذ عزت هالل:   النقطة بتحريف الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب.
ه رسل الله جميعًا, وكتب "تقول أختنا الفاضلة: "والفهم السليم, الذي يقّر, ويعترف, ويحترم,

هل     المقدسة جميعًا, وال يتبّجح فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, وأصحابها بالكفر."
فالله كما أفهم من القرآن الكريم هو الذي   هل الله يتبجح ؟    هذا هو الفهم السليم لإلسالم ؟ 

 نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف:
  

فُونَهُۥ ِمۢن بَْعِد َما َعقَلُ *أَفَتَْطَمعُوَن أَ  َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ
ْنُهْم يَْسَمعُوَن َكلََٰ هُ ون يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ

 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*
 

َواِضِعِهۦ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا وَ  فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ َن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا يَُحّرِ َعَصْينَا َوٱْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍۢ *ّمِ
يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُو۟ا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوٱْسَمْع َوٱنظُ  ا فِى ٱلّدِ ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًٌۭ

ۢ
ِعنَا لَي  ا ْرنَا لََكاَن َخْيًرٌۭ َوَرَٰ

ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُ  * لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ  46النساء :   ْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ
 

َواِضِعِهۦ ۙ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ
ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ

قَُهْم لَعَنََّٰ
يثََٰ ا َونَُسو۟ا َحظ ٌۭ  *فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ

ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنَةٍۢ  ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ  ذُّكِ ْنُهْم إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ ّمِ
 13المائدة :   ٱْلُمْحِسنِيَن* 

 
ِهِهمْ  ِرُعوَن فِى ٱْلُكْفِر ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا َءاَمنَّا بِأَْفَوَٰ ُسوُل اَل يَْحُزنَك ٱلَِّذيَن يَُسَٰ أَيَُّها ٱلرَّ

ٓ تُْؤِمن   َولَمْ *يََٰ
فُونَ  عُوَن ِلقَْوٍم َءاَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ عُوَن ِلْلَكِذِب َسمََّٰ  ٱْلَكِلَم ِمۢن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا ۛ َسمََّٰ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَٱْحَذُرو۟ا ۚ وَ  َمن يُِرِد ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن بَْعِد َمَواِضِعِهۦ ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ
َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِى ٱلدُّ  ئَِك ٱلَِّذيَن لَْم يُِرِد ٱللَّهُ أَن يَُطّهِ

ٓ ْنيَا ِخْزى ٌۭ ۖ َولَُهْم فِى تَْمِلَك لَهُۥ ِمَن ٱللَِّه َشْيـًٔا ۚ أُ۟ولََٰ
 *  41المائدة :  ٱْلـَٔاِخَرِة َعَذاب  َعِظيم ٌۭ

  
العزيز, والمفكر اإلسالمي الكبير, سيادة األستاذ عزت هالل, إذن, أن األستاذة هالة يخبرنا األخ 

 كمال قد أخطأت حين ذهبت إلى أن الفهم السليم لكتاب الله هو الفهم:
"الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, رسل الله جميعًا, وكتبه المقدسة جميعًا, وال يتبّجح فينعت كتب 

     وأصحابها بالكفر." الديانات األخرى بالتحريف,
  

يتساءل سيادته عما إذا كان "هذا هو الفهم السليم لإلسالم", كما يتساءل عما إذا كان "الله 
ال يوجد أدنى شك, طبعًا, في أنه إذا كان    يتبجح حين نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف".

رى القول بأن كتب الديانات األخالله سبحانه وتعالى قد نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف فإن 
كيف لمسلم أن يقول إن كتب الديانات األخرى غير   غير محرفة هو قول ال يقول به مسلم.

هل قال الله,   إال أن السؤال هنا هو كالتالي:  محرفة على حين يقول خالق الكون إنها محرفة؟
ة أم أن هذا هو ما فهمه مفكرنا هل قال الله إن كتب الديانات األخرى محرف  فعالً, هذا الكالم؟
لم يقل الله    هذا هو ما فهمه مفكرنا اإلسالمي الكبير.  واإلجابة حاضرة.    اإلسالمي الكبير؟

أو, كما يقول,   إن كتب الديانات األخرى محرفة وإنما هذا هو ما فهمه مفكرنا اإلسالمي الكبير.
ة, المسأل     تب الديانات األخرى بالتحريف"."الله, كما أفهم من القرآن الكريم, هو الذي نعت ك

لم يقل الله إن كتب الديانات األخرى محرفة ولكن هذا هو ما فهمه سيادة   بهذا الشكل, بسيطة.
 طئيخوكما يعرف األستاذ عزت هالل قبلنا كلنا جميعا فاألستاذ عزت هالل    األستاذ عزت هالل.
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فهم" آخر لآليات التي أوردها سيادته لدعم ما ويصيب وهو ما يعني احتمال أن يكون هناك "
تتلخص القصة, إذن, فيما إذا كان هناك فهم آخر لهاته اآليات الكريمة غير فهم    يذهب إليه.

  وهذا الفهم, والحمد لله, موجود.   تحريف الكتب المقدسة ألصحاب الديانات األخرى.
  

وبدون الدخول في التفاصيل  -األخرى  يذهب فهم تحريف الكتب المقدسة لدى أصحاب الديانات
إلى أن أصحاب هذه الديانات أتوا بكتبهم المقدسة وقاموا بالكشط والكحت, والحذف والمحو,  -

والتغيير والتبديل, حاذفين ما ال يرغبون, ومضيفين ما يشتهون, وكأن الكتاب كتابهم وليس 
ذا األمر لم يحدث أصالً وأن المسألة يذهب فهم عدم تحريف الكتب المقدسة إلى أن ه  كتاب الله.

أي أن كل ما حدث هو أن الله قال شيئًا قاصًدا به شيئًا إال أنهم   ال تتعدى "تحريف المعنى".
  سمعوا هذا الشيء وفهموا شيئًا آخر.

  
المسألة بهذا الشكل ال تتعدى ما حدث في حالتنا عندما أخبرنا الله في كتابه الكريم بأن الطريق 

( وهي السورة التي قرأها األئمة العظام 12إلى  1جنة يمر بإكرام األسير )سورة اإلنسان: إلى ال
أو ما حدث عندما أخبرنا سبحانه وتعالى بعدم إخراج المرأة    وخرجوا منها بحكم قتل األسرى.

(, وهي 1المطلقة من بيت طليقها في فترة عدتها إال إذا أتت بفاحشة مبينة )سورة الطالق: 
ة التي قرأها األئمة العظام وخرجوا منها بحكم إخراج المرأة المطلقة من بيت طليقها في اآلي

 حقيقة األمر, ال    إن لم يكن هذا تحريفًا لكتاب الله فماذا, بحق الله, يكون هذا؟   فترة عدتها.
ا إذا ال عموالسؤ الفقه االسالمي القديميحتاج المرء, في حالتنا, إلى أكثر من اإلشارة إلى أحكام 

 كانت هذه األحكام تتفق مع ما جاء في كتاب الله أم أنها "تحريف" لما جاء في كتاب الله.
  

 يستند فهم "تحريف المعنى" هذا إلى التالي:

 ما جاء في آيات الله نفسها من أن المقصود هنا ليس عموم أهل الكتاب, و     .1

  يؤمنون إال قليال, ووصف الله لمن قام "بالتحريف" بأنهم ال     .2

 طلب الله من رسول الله أن يعفو ويصفح عمن قام بالتحريف.    .3

  
هل يستقيم أن يطلب الله من رسول الله أن يعفو ويصفح عمن قام بالتحريف كشًطا وشطبًا في 

هل من اإلحسان أن يعفو ويصفح رسول الله عمن   كتب الله حيث إن الله يحب المحسنين؟
أم أن المسألة ال تتعدى "إساءة فهم"   طب وحذف, وغير وبدل, في كتب الله؟كشط وكحت, وش

نحن نعلم, في حالتنا, أن قدماء الفقهاء قد حكموا    كتاب الله, أو "عدم التصريح بما قال الله"؟
نحن نعلم كذلك أنهم أوقفوا   بقتل األسرى على الرغم من تعارض ذلك مع ما قاله الله عز وجل. 

ا ثم أوليس هذ  أوليس هذا تحريفًا لكتاب الله؟  فيما يتعلق بطالق المرأة المبتوتة.حكم الله 
هل قام قدماء الفقهاء بما قاموا به وهم على وعي بأنهم يحرفون كالم     سوء فهم لكتاب الله؟

 الله عن موضعه؟
  

كون ما حدث كل ما أقوله هو إن هذا "قد" ي  رجاء مالحظة أني "ال أقول" إن هذا هو ما حدث.
وفي آخر األمر سوف نكتشف أننا نتحدث, كما يذكرنا دائما مفكرنا   وأن علينا أن ندرس األمر.

كيف يمكن لمن   اإلسالمي الكبير سيادة الدكتور محمد أبو المكارم, عما ال يقوم عليه دليل.
ج يحتا  هم؟يذهب إلى أن أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم أن "يثبت" أن أهل الكتاب قد حرفوا كتب

هذا األمر إلى اإلتيان بكتب الله "األصلية" والكشف عن مواقع الشطب والكشط, والحذف 
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واضح, طبعًا, أن المسألة تدخل في حيز الخيال العلمي.     واإلضافة ومن ثم "إثبات" التزوير.
فرة واضح أن األمر هنا ال يحتاج إلى علماء, وإنما يحتاج إلى دان براون ليكشف لنا عن "ش

     التحريف" كما كشف لنا عن "شفرة دافينشي".
  

كيف يمكن لمن يذهب إلى أن أهل الكتاب لم يحرفوا كتبهم أن "يثبت" أن أهل الكتاب لم يحرفوا 
كيف يمكن لنا أن "نثبت" أن كتاب الله   دعك من أهل الكتاب, ولننظر إلى أنفسنا.    كتبهم؟ 

يؤمن األستاذ    أنزله خالق الكون على رسوله الكريم؟  كما هو في أيدينا هو كتاب الله الذي
عزت هالل, واألستاذة هالة كمال, والدكتور أبو المكارم, وكل أعضاء مركز تطوير الفقه 

ال يملك أي  وجماعة المودة بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله.  االسالمي
وهذا هو ما يؤمن به أهل  هذا هو اإليمان.  ن به. واحد من هؤالء أي دليل على صحة ما يؤم

يؤمن أهل الكتاب بأن الكتب التي في أيديهم هي الكتب التي أنزلها الله  الكتاب تجاه كتبهم. 
  ال يملك أي واحد منهم, مثلنا في ذلك تماما, أي دليل على صحة ما يؤمن به.  عليهم. 

   علمية.  المشكلة موضع البحث, بهذا الشكل, ليست مشكلة
  
  

يحتاج التأكيد في صدد الحديث عما نحاول فهمه أني لست متأكًدا نهائيًا من "صحة" ما أقول 
المسألة   به, وإن كنت متأكًدا تمام التأكد من "فساد" ما قاله األئمة العظام في هذا الصدد. 

 ليست ذبح.
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 عندما ينهمر المطر
 

بحثنا هذا قد جاءت تحت عنوان "بداية سقوط المطر", إذا كانت الرسالة األولى في موضوع 
تحتوي هذه الرسالة على   فإن الرسالة السابعة تجيء تحت عنوان "عندما ينهمر المطر".

هذه رسائل كنت "أتمنى" لو كنت قرأتها أيام   خمس رسائل من أجمل ما يمكن أن يقرأه المرء.
  حدث لتغيرت حياتي. لو كان ذلك قد    كنت طالبًا في جامعة القاهرة.

  
ل هذي رسائ  ال يحتاج األمر إلى بيان الصعوبة المطلقة في التعليق على أي من هذه الرسائل.

وعليه, فلن أعلق   تحتاج إلى وقت طويل الستيعابها, ودعك من موضوع "التعليق عليها".
قت الكافي الذي يجد الو –كنت أتحدث باألمس مع سيادة الدكتور سمير الشورى    عليها. 

 قال لي سيادته إن أجمل ما تكشف   لقراءة رسائلنا إال أنه ال يجد وقتا على اإلطالق للكتابة إلينا.
في الشهور األخيرة هو الرغبة الشديدة  االسالميعنه الرسائل الصادرة عن مركز تطوير الفقه 

مات كتاب الله, في "فهم" كتاب الله, بل كل كلمة من كتاب الله, إن لم يكن كل حرف من كل
وكأن الخوف من عدم الفهم قد طار مع طيران  واإليمان الواضح والصريح بأن ذلك ممكن. 

يستحيل أن يخلق الله "لنا" عالًما ال يعرف أحد "منا" أين    من حياتنا.  الفقه االسالمي القديم
قالً ثم يعطينا ع يبدأ أو أين ينتهي, ويرسل "إلينا" كتابًا ليضيء لنا طريقنا في هذا العالم,

دنيا ال نهاية لها,  لخلفائهمن قال إن الله قد خلق    "مضروبًا" يعجز عن فهم دنياه وكتابه. 
وأرسل إليهم كتابًا لينير طريقهم في دنياه وطريقهم إلى آخرته ثم أعطاهم عقالً ال يصلح لفهم 

 خلفاء الله في السعي لفهمولسوف يستمر   تعالى الله عن ذلك علًوا كبيرا.  دنياه وال كتابه؟ 
لم يوجه الله رسالته إلى األئمة   دنيا الله وكتاب الله إلى أن يرث الله األرض ومن عليها. 

العظام في القرون األولى من الهجرة في الحجاز والبصرة, وإنما وجهها إلى البشرية جمعاء 
  في عالم ال نهاية له إلى أن يرث الله األرض ومن عليها. 

  
 

 حتريف املعنى أم حتريف النص 

 
 كتب عزت هالل

"يُرجع الدكتور كمال شاهين التحريف في الكتب المقدسة )التوراة واإلنجيل( إلى تحريف المعنى, 
حريف بين ت -في رأيي  -ال عالقة   استنادا إلى أننا نفهم النص القرآني بطريقة خاطئة أحيانا. 

رآني أو مؤلفات البشر التي تتناقض مع النص الكتب المقدسة وتعدد التفسيرات للنص الق
 يستند الدكتور كمال شاهين في تحريف المعنى للكتب المقدسة ال النص إلى:   القرآني.

 ما جاء في آيات الله نفسها من أن المقصود هنا ليس عموم أهل الكتاب, و    .1

   ووصف الله لمن قام "بالتحريف" بأنهم ال يؤمنون إال قليال,     .2

 طلب الله من رسول الله أن يعفو ويصفح عمن قام بالتحريف.    .3
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كنت أتمنى من الدكتور شاهين أن يكتب آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن هذه األمور الثالثة 

البند األول ال عالقة له بتحريف المعنى دون   وال يتركها كواجب )تمرين( منزلي لتالميذه. 
عموم أهل الكتاب بأنهم حرفوا الكتاب المقدس, فمنهم بال شك من يؤمن  النص, وال أحد يتهم

 فالنص القرآني دقيق:  بمحمد ويكتم إيمانه, ومنهم العامة الذين ال شأن لهم. 
فُونَ  َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ

ْنُهْم يَْسَمعُوَن َكلََٰ هُ هُۥ ِمۢن بَْعِد َما َعقَلُو*أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ
 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*

  
أين النص القرآني الذي ينفي تحريف النص   هل عقلوه تعني تحريف المعنى دون النص؟ 
أعترف أنني فشلت في العثور على نص قرآني   ويثبت تحريف المعنى في التوراة واإلنجيل. 

عنى أن وما م  تب المقدسة كان تحريفا في المعنى ال النص. يقول, أو يعني, إن التحريف في الك
أما   هل هذا يثبت أن التحريف كان في المعنى ال النص؟    من قام بالتحريف ال يؤمنون إال قليال؟

البند الثالث فقد حيرني كثيرا. هل طلب الله من الرسول محمد أن يصفح عمن قام بالتحريف؟ 
عفا الله عنك أخي الحبيب كمال شاهين. أال تعلم   لسالم، بذلك؟ وما شأنه هو، عليه الصالة وا

 أن قولك هذا يهدم األساس الذي يقوم عليه اإلسالم؟
  

كل ما أقوله هو   أنا "ال أقول" إن هذا هو ما حدث. -يقول الدكتور شاهين إن أقواله هذه وهم 
التالميذ في مرحلة  األمر؟ من يدرس    إن هذا "قد" يكون ما حدث وأن علينا أن ندرس األمر.

 أم األستاذ في مرحلة اإلدراك الرابعة؟  اإلدراك الثانية؟ 
  

ولهذا    ال يقوم عليها دليل وبرهان. -بديهيات  –المنطق يا أستاذي الفاضل يقوم على مسلمات 
فأنا,    قلت للدكتور محمد سالمة سابقا إنه ال يوجد منطق واحد لكل البشر في كل األزمنه.

مسلم, أقول إن القرآن حق, فهو بالنسبة لي ُمَسلمة ال تتطلب البرهان ولكنه لغير المسلم يخرج ك
فإذا قال القرآن إن محمدا آخر األنبياء   عن مجموعة البديهيات المسلَّم بصحتها دون برهان. 
ن البهاء بما أن محمًدا آخر األنبياء, إذ   فال يمكن لي أن أصدق أن البهاء نبي جاء بعد محمد. 

أما بالنسبة لغير المسلم، المسيحي واليهودي مثال، فمحمد ليس نبيا على اإلطالق,   ليس نبيا. 
وعلى ذلك فهم يتوقعون ظهور أنبياء إلى اآلن رغم عدم ظهور أنبياء بعد محمد أو بعد آخر 

جيل واإلنوعلى ذلك, فالبنسبة للمسلم فإن إثبات تحريف التوراة   ال أعرف اسمه.  -أنبيائهم 
ما أ    يقوم على منطق خاص به يَُسلّم بأن ما جاء في القرآن هو حق  مسلم  به ال يتطلب دليال.

بالنسبة لمن ال يؤمن بالقرآن فالتاريخ المحقّق علميا هو الدليل على أن التوراة ُكتبت في األسر 
ا الطريق العلمي ولنا أن نمضي في هذ  البابلي, وأن التوراة تتحدث وتروي عن تاريخ مضى. 

وألننا مسلمون نؤمن بأن القرآن حق، فإننا نبرهن على   ولكننا نتوقف حتى ال يطول المقال. 
القرأن يقول إن العقيدة واحدة منذ خْلق األرض ومن    صحة التحريف من النص القرآني. 

إذا كانت    (. 2القرآن يقول إن الله أنزل كتبا على أنبياء سابقين )مسلمة    (. 1عليها )مسلمة 
التوراة واألناجيل التى بين أيدينا اآلن هي من الكتب التى أنزلها الله على األنبياء السابقين, إذن 

تتفق معي األستاذة هالة )وأعتقد أن االتفاق عام بيننا   فالبد أن تتفق في العقيدة مع القرآن. 
 نستنتج من ذلك أن هذه الكتب    ة.جميعا( أن العقيدة في هذه الكتب ليست هي العقيدة اإلسالمي

ي ما الداع   إما محرفة, أو أنها كتب غير الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه السابقين لمحمد. 
هل    إلنزال رسالة اإلسالم إذا لم ينحرف الناس عن الرسائل السابقة، وتطمس الكتب السابقة؟ 

 نزل اإلسالم ليحرم الظهار؟
  

 أومن مطلقا بأي عواقب للكفر في دنيانا وليس لنا شأن بعقائد اآلخرين وال أعيد وأكرر أنني ال
قلت ذلك مرارا للدكتور   يقلل اختالفهم في عقائدهم عن عقيدة المسلمين من شأنهم واحترامهم. 
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ما يهمني هو أثر اإليمان على سلوك اإلنسان تجاه اآلخرين   شاهين في مكالماتنا التليفونية. 
 لما أو غير مسلم.سواء كان مس

  
ملحوظة: كتبت هذا الرد قبل قراءة رسالة أختي العزيزة الفاضلة هالة كمال وهي ليست في 
حاجة لالعتذار وأخشى أن يكون حماسي أخرجني عن لباقة الحديث. وبالفعل أنا دائما في حالة 

ي د ولذا فإننشك وأتمنى أن يَُصوبني أصدقائي. أنا أصدق ما يفهمه عقلي وأعلم أن عقلي محدو
انتهى    مثل أستاذنا المهري في حالة تصحيح دائمة. وأنا على يقين أن الله سيغفر لي أخطائي."

 كالم سيادته
  
  
 

 عندما جيب أن نقتل من خيتلف معنا

 
 كتبت هالة كمال

 "أستاذي الكريم عزت بك,
 ,ءاألعزااألساتذة 

يحترم كل منا اختالفنا في الرأي.     الحديث.يورد كل منا ما فهمه ويفهمه من اآليات موضوع 
ولكن أيًضا  -من غير المسلمين  -فيما يخّص ليس فقط أهل الكتاب    ي.دعني ألّخص موقف

ج, أو ضيق,  -وال أريد أن أخرج باألمر ألبعد من ذلك  -من المسلمين  -المتشيّعين  بما يثير تحرُّ
أتباع الحكماء, والزعماء, والقادة؛ الذين  ة،فأضّم أصحاب الديانات األرضي -أو رفض البعض 

وكانت النتيجة  ٧٦األحزاب  تصدق عليهم آية طاعة سادة وكبراء القوم التي وردت في سورة
قفي يتفق في حقيقته معك ومع د. محمد سالمة في اقتناعنا بحق جميع البشر مو    .ضاللهم

ل لخلقه حرية العقيدة ثم يتجّرأ أحبار ال يمكن أن يكفل رب العزة والجال    في حرية االعتقاد.
األمة شيوخاً وفقهاءً فـ"يسحبون" هذا الحق ويتصّورون واهمين ما يرّدده "األصوليون", أتباع 
وتابعو الجماعات اإلسالمية أصحاب أوهام الخالفة وأستاذية العالم وغيره من أن كافة سكان 

ريب أو البعيد؛ لذلك اخترعوا رواية عجيبة المعمورة يجب أن يدينوا باإلسالم في المستقبل الق
له ما شاء ال    فيها الشجرة علي المسلم بأن وراءها يهودي وتستحثه أن يقتله. مضحكة تنادي

احتكار الرب اإلله واحتكار الدين المقبول    الهدف واضح طبعًا.    حتي الشجرة لفظت اليهودي.
ل الحتكار الجنة والرضا اإللهي الكامل    .الموّصِ

  
لكل البشر حرية اعتقاد ما يشاءون, وال أحد من حقه أن يحجر علي هذه الحرية مطلقًا, بشرط 
واحد فقط: أال يعتدي أو يتبنّى العنف منهًجا للدعوة لعقيدته, أو يغصب غيره على اعتناقها 

لي عكرًها, أو يفتن اآلخرين عن دينهم بأي صورة, حسب قاعدة "حريتك مكفولة طالما لم تعتِد 
رة..    حريات اآلخرين" ثقافة ال تعرف شيئًا    تلك هي ثقافة المجتمعات اإلنسانية المتحّضِ

الجهاد القائم على محاكمة خلق الله, والحكم علي ما يدينون, أو يعتقدون, أو  عن
 . القتل, والذّبح, والنكاح, والتفجير, والسَّحل, والتمثيل, والجثث, والدم جهاد   يفكرون.

  
البشر أغلبية توارثوا دياناتهم بأوامرها, وإرشاداتها, وتعاليمها, واتّبعوها مغمضي العينين في 

تدارست    وهناك أقلية اتخذت من البحث منهًجا.    كما تلقّوها, وكما نُِقلت أو وصلت لديهم.
ء, كما سبق وقرأت لكم أن كل هؤال   األديان واختارت عن اقتناع, وإعمال عقل, ومجاهدة فكر.
لذلك كتبت عن رؤيتي    .فيما هم عليه أو معظمهم, يوقنون أن الحق والصالح, والخير والفالح,
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ألم يؤكد ربنا سبحانه    .نحو أسلوب دَعوي فعالً ليس بالجديد ولكنه "مهجور" ألنه األصعب
 : أن االختالف بين الخلق سنة إلهية حين قال

ِلَك *َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُ 
َٰ
ِحَم َربَُّك َوِلَذ ةً َواِحَدةً َواَل يََزالُوَن ُمْختَِلِفين إِالَّ َمن رَّ مَّ

 ٥٥١، ٥٥٢   هود: َخلَقَُهْم* 
  

فكرة أن "تسود" عقيدة واحدة, بفكر واحد, وقناعة واحدة,    .لذلك خلقهم مختلفين وال يزالون
اها باطل هي فكرة تعارض ما يفهم غيرها، أو أن كل ما عد يدَّعي أصحابها أنها الحق وال حق

( اقتناعي بانعدام 1لك أن تعتقد بكفر من تشاء؛ لكن كل ما أود التنبيه عليه هو )   .من اآلية
ورة بأي ص حقك في الحكم عليهم بالشكل الذي يجعلك تسيء أو تتعّمد اإلساءة لهم في المعاملة

ه هو الذي سيحكم, ويفصل, ( أن تقتنع أن الل2كانت نتيجة فقط االختالف العقدي, و)
لسبب بسيط : أنهم خلقه وهو    بالنار. أو يعاقب بسخطه و برضاه وبالجنة فيجازي ويحاسب،

لذلك بُّح صوت الدكتور كمال وهو يؤكد انعدام قدرتنا على     .األدري بهم وبما تكنّه صدورهم
لَُم َخائِنَةَ اأْلَْعيُِن َوَما تُْخِفي *يَعْ  : الجزم بإيمان أحد أو بكفر أحد, فاإليمان من مخفيّات الصدور

ُدوُر *  غافر:   هو إذن حق حصري لرب العالمين.   ٥١ الصُّ
 
 : وعودة لآليتين محل النقاش 

ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل  َصاِلًحا *إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ
 ٧٨البقرة:    فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوف  َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن *

ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل  َصاِلًحا *إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
 ٧١  المائدة:   لَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن *فاََل َخْوف  عَ 

  
نحتاج هنا إلمام التفسير لمجموعة المودة، شيخنا الجليل أحمد المهري, ليبيِّن وينفعنا برأيه وما 

أتساءل وأفكر فيما يحيّرني في  واسمحوا لي أن   قاله في درسه العامر بخصوص اآليتين.
  فهمهما بصوت عال :

تعالي )الذين آمنوا( إذا كان يعني بها )المسلمين( مع كل هؤالء حتي بدون استثناء  ِلم جمع الله -
 )من صبأ( أي خرج علي دين آبائه؟

يعني, ِلَم ميَّز الطائفة األولي باإليمان علي    هل وصف طائفة بالمؤمنين يلغيها عن اآلخرين؟ -
ية : إن الذين )أسلموا( .... من آمن يعني, لَم لم تكن اآل    حين ذكر اآلخرين بأسماء دياناتهم؟

 ونفهم أن التمييز ينصرف إلى مؤمني كل ديانة؟   )منهم( ؟
أنا أفهم أن من توافرت فيه تلك الشروط الثالثة )سواء كان مسلًما, أَم يهوديًا, أَم نصرانيًا, أم  -

ين, أو االبراهيميممن يمكن أن نطلق عليهم اسم الحنيفيين,  -حتي صابئًا محتاًرا على باب الله 
   فهو في األمان.  -أو ما شئتم 

وليتكّرم أساتذة    هذا ما أفهمه.  والشروط هي اإليمان بالله, واليوم اآلخر, والعمل الصالح. 
 التفسير بتصحيح ذلك الفهم إن كان خاطئا.

 ما سر التقديم والتأخير في )النصاري والصابئين( في اآليتين ؟ -
 الثانية ؟ ِلَم لغي األجر في -
  

ح أكثر ما أفهمه, أو ما أستطيع أن أفهمه حسب ما تيسَّر لي من قدرة متواضعة علي  دعني أوّضِ
الفهم ال تتبنَّى فكراً سابقًا وتنأي عن كليشيه "إجماع األمة" هذا الذي يترادف مع "اخرس أنت" 

أقول إن ما أفهمه بالنسبة لي,      و"إيش فّهمك" التي يسّرونها وينطق بها لسان حالهم.
  بوضوح وتحديد هو أنه: 

والطبائع, واألفكار, والعادات, وبالتالي  برغم اختالف الخلق في األشكال, واإلمكانات,
"المعتقدات" وهو االختالف الذي اتفقنا على أنه "سنة إلهية" إال أن الله تعالي يأبى إال أن 
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"المشتركات" األساسية التي يعلم بعلمه  يوّجهنا, أو يلفت نظرنا, ويجعلنا ننتبه ونرّكز علي
األزلي المطلق أنها يمكن أن "تجمع" بين العديد من خلقه بحكم كونهم "خلفاء" لله في أرضه، 

 وعلي هذا فهو   وبحكم العهد األزلي القديم الذي أخذه عليهم بـ"االعتراف واإلقرار" بوحدانيته.
ز معه في "المش تركات" و"نقبل" ما عداها، كون االختالف فيها سبحانه يرّكز ويريدنا أن نرّكِ

 "سنة إلهية".
يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَىَٰ أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم  قَالُوا بَلَىَٰ *َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

َذا َغافِِليَن * َشِهْدنَا أَن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا عَ   ٥٦٨األعراف:   ْن َهَٰ
  

هذا الفهم من شأنه تقليل الصراعات في دنيانا وزيادة مساحة المحبة, والمودة, والتفاهم, 
ما ينجم عن فقه "الكراهية"  -يوميًا  –ترون بأنفسكم    والسماحة, وقبول اآلخر, والتعايش.

أن  -ليكمل إسالمه  -على المسلم السني     السلفي, الوهابي, اإلخواني, المتعّصب, األعمى.
يكره الشيعي، فهو خارج من الملة, والّصوفي ألنه يمكن أن يقع في الشرك الخفي أو 

باإلضافة طبعًا لكافة جميع معتنقي     واليهودي والمسيحي ألن دينهم وكتبهم محّرفة.  الظاهر,
م سيقّربونهم لله زلفى أو عبدوهم حكماءهم وزعماءه الديانات األرضية جمعاء ألنهم اعتقدوا أن

كما أن كل "جماعة" داخل أهل السنة يجب أن تكره كل من ال ينتمون      هم أنفسهم شخصيا.
وبعد الثورة سادت ثقافة الكراهية فعمَّت     إليهم ألنهم مشكوك في أمرهم وفي إيمانهم أصال.

ع أفر    أرجاء المحروسة. اد البيت الواحد كراهيتهم ما شاء الله, علي بركة الله وزَّ
والمحّب, والمعجب الولهان, كل المعترضين على فكر  يكره اإلخواني العضو,   بالتساوي.

ء فكل هؤال   الجماعة، من َعالمانيين, وليبراليين, وفنّانين, ومثقفين, وأدباء, وعموم الناس.
يش بيننا من يَرى أن جزء من المؤامرة الكونية على اإلسالم وعليهم هم بالذات؛ فمازال يع

 سقوط جماعة أشخاص بعينها هو سقوط لإلسالم.
  

ال أدري ما هذا الدين الَهّش الذي يسقط بانكشاف فساد فكر بعض الناس، ويتهّدده الضعف 
بتنصُّر امرأة، وينتكس بحفنة من الرسوم الكاريكاتيورية، ويلحقه االنكسار والهوان بفيلم 

شرة، فيقتلون مخرجه بدم بارد، ليداروا علي خيبتهم وفشلهم في تسجيلي ال يتجاوز الدقائق الع
ياة ويالها من ح   الرد عليه بعمل فنّي يشرح موقفهم ووجهة نظرهم فيما أثاره الفيلم من قضايا.

   رائعة يريد منا رب العالمين الخالق الحكيم اللطيف الخبير أن نحياها؟
  

 ممكن أعرف, بالله عليكم, من نحب؟
ن َذَكٍر َوأُنثَىَٰ َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُ *يَا أَ   اللِه ْم ِعندَ يَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ

*  ٥١  الحجرات:    أَتْقَاُكْم إِنَّ اللهَ َعِليم  َخبِير 
  

" مع َكفَرة, ومالحدة, وزنادقة, كيف "نتعارف   آية كريمة أجمعت األمة على نسفها كأن لم تكن.
كل االحترام للمتفقين معي    سبيل شيخ طحا وشركاه؟   وكل من هم على "غير السبيل"؟

وربنا يجعل كالمنا خفيفـًا    مازال لدّي ما أقوله إال أني أكتفي بهذا القدر.  والمختلفين معي.
 ى كالم فضيلتهاانته   يرحمني ويرحمكم أرحم الراحمين."    عليهم أو عليكم.
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 الثواب والعقاب هلل وحده 

 
 كتب عزت هالل

"تقول األستاذة هالة: "هل قلت أنا إن المفروض "أالّ نلتفت" آليات القرآن فيما يخّص كفر أهل 
دين؟"   هل أهل الكتاب الموحدون هم اليهود وغير الموحدين هم   الكتاب "الغير موّحِ

 المسلمون من أهل الكتاب؟وهل نحن   المسيحيون؟ 
  

وما هي معتقداتهم: أن الله هو المسيح    وتقول: "هل قلت أنا إن معتقداتهم "صحيحة"؟
دين", فمسألة الوحدانية موضوع آخر وكبير،      وابنه؟" إذا حذفنا التخصيص من "الغير موّحِ

ن معتقداتهم غير يبقى أن نحدد معنى أ  فإنني أكون مخطئا في فهمي لفكر األستاذة هالة. 
أنا ال أقول إن معتقداتهم غير صحيحة ولكني أقول إنها مخالفة لمعتقدات المسلمين     صحيحة.

"هم   هل تتفقين معي في هذا القول؟   ولذا فهم يكفرون بإله المسلمين كما نكفر نحن بإلههم. 
جابة على هذا أرجو أن تزيلي اللبس باإل   كافرون بإله المسلمين ونحن كافرون بإلههم".

 التساؤل.
  

أي  في   فاصلة؟  وتقول: "أرأيت حضرتك أنها آيات "فاصلة" لما يبدو أننا "نتنازع" عليه".
 قضية إيمان جاري المسيحي الذي يواجه باب منزله باب منزلي؟  قضية تفصل؟ 

ابِئِيَن َوالنََّصاَرىَٰ وَ  اْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ اللهَ يَْفِصُل *إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
 ٥٦الحج:    بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ اللهَ َعلَىَٰ ُكّلِ َشْيٍء َشِهيد  *

  
 وانظري إلى قمة التعبير القرآني في هذه المسألة؟  أم تأجيل الفصل إلى يوم القيامة؟ 

**َوإِنَّآ أَْو إِيَّاُكْم  بِيٍنۢ ٍلۢ مُّ
 24 سبأ:    لَعَلَىَٰ ُهًدى أَْو فِى َضلََٰ

  
هذا يا عزيزتي ال يعني أنهم يؤمنون بما أومن به ولكنها قضية يفصل فيها الله وحده وهذا 
الفصل ال يكون في الدنيا ولكن يوم القيامة. أي أن اختالفنا في قضية اإليمان ال يمنع الود 

 ال يعنى أنهم يؤمنون بما أومن به. هذا   والتحاب بيننا في الدنيا.
ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل  َصاِلًحا *إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ

 ٧٨لبقرة: ا   فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوف  َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن *
ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل  َصاِلًحا *إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

 ٧١  المائدة:   فاََل َخْوف  َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن *
بأننا ال نتحدث عن ثواب أو عقاب لإليمان دعينا يا أختى الفاضلة نتفق على ما أوردته عاليه  

إذن قولك "فهل يمكن أن يحثّنا إيماننا علي االّدعاء بأن من قال   فهذا لله وحده وليس لبشر. 
*لهم أجرهم عند ربهم* و *ال خوف عليهم وال هم يحزنون* على القول بأنه يمكن   الله فيهم

فلم    ار" علي حد زعم سيادتك ؟" فيه مغالطة.بعد هذا أن يلقي بهم في النار ألنهم جميعًا "كفّ 
وبهدوء تعالي نتدبر معا هذه اآليات الكريمة   يتطرق حديثي ألي عقاب للمخالفين لي في الدين. 

التي أومن بها كما تؤمنين أنت وربما نختلف في فهمها وقد يكون فهمي خطأ فتصوبيه وقد 
 يكون فهمك أنت خطأ فتتراجعي عنه.

  
ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ »و « الَِّذيَن آَمنُوا» هناك فريقان ثم تخصيص وتبعيض « الَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

« أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهمْ »لهذا البعض « َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا»)بعض منهم( 
 «الَِّذيَن آَمنُوا»أل لمن التبعيض للفريق األول ونس«. ُهْم يَْحَزنُونَ »وال « َخْوف  َعلَْيِهم»وأنهم ال 

ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ »أم للفريق الثاني   أميل لكون التبعيض   أم لكليهما معا.« الَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
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فهناك من آمن برسالة الله «. الَِّذيَن آَمنُوا»لكليهما وإال لَما كان هناك داعٍ لذكر الفريق األول 
إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا »ولنتوقف قليال أمام العبارة     وآخرون يهود وصابئون ونصاري. إلى محمد

فهل هناك من ال يؤمن بالله واليوم اآلخر ِمن « ... َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا
هذا  فإذا كان« لَِّذيَن آَمنُواا»المؤمنين؟ هذا ما توحي به العبارة القرآنية إذا كان التبعيض لفريق 

فكيف يكونا «. َمْن آَمنَ »غير في « الَِّذيَن آَمنُوا»صحيحا فلنا أن نستنتج أن اإليمان في 
أي  «باطني»وفي الثانية « ظاهري»الحل الوحيد في ظني أن اإليمان في األولى     مختلفين؟

اإلسالم وقد يكون منهم من قال  أن األولى إشارة لمن اتبع محمدا عليه الصالة والسالم ودخل
 الله عنهم

َن ٱأْلَْعَراِب ُمنَافِقُوَن ۖ َوِمْن أَْهِل ٱْلَمِدينَِة ۖ َمَرُدو۟ا َعلَى ٱلنِّفَاِق اَل تَْعلَُمُهمْ  ْن َحْولَُكم ّمِ  ۖ نَْحُن َوِممَّ
تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَىَٰ َعَذاٍب َعِظي رَّ بُُهم مَّ  ﴾101:  8ٍمۢ ﴿التوبة نَْعلَُمُهْم ۚ َسنُعَذِّ

  
وهذا ينبئنا بأن هناك إيمان ظاهري وإيمان باطني وأصحاب اإليمان الباطني ال يعلمهم إال الله 

إذا فكرنا بهذا المعنى للفريق الثاني   وهو وحده من يعطيهم األجر ويمنع عنهم الخوف والحزن. 
ابِئُوَن َوالنََّصاَرىَٰ » منون ظاهريا بأديان أقوامهم وباطنيا بدين اإلسالم, فهم يؤ« الَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

وال يعرف الباطن إال الله أما   فهم كافرون باإلسالم في الظاهر ومؤمنون باإلسالم في الباطن. 
 الظاهر فهو لي.

  
ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓو۟ا إَِذا َضَرْبتُْم فِى َسبِيِل ٱللَِّه فَتَبَيَّنُو۟ا َواَل تَقُولُو َم لَْستَ يََٰ ٓ إِلَْيُكُم ٱلسَّلََٰ ا ۟ا ِلَمْن أَْلقَىَٰ  ُمْؤِمنًٌۭ

ن قَْبُل فََمنَّ ٱللَّهُ  ِلَك ُكنتُم ّمِ
َٰ
ْنيَا فَِعنَد ٱللَِّه َمغَانُِم َكثِيَرة ٌۭ ۚ َكَذ ِة ٱلدُّ تَبَيَّنُٓو۟ا ۚ َعلَْيُكْم فَ  تَْبتَغُوَن َعَرَض ٱْلَحيَوَٰ

ا ﴿النساء إِنَّ ٱللَّهَ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِ   ﴾84:  4يًرٌۭ
  

هكذا أفهمها وفي ظني أن هذا الفهم يتوافق مع اآليات التي صرحت بكفر من ال يؤمن بدين 
 انتهى كالم سيادته    وأقرر أنني على استعداد لتغيير فهمي إذا ثبت لي خطأه."   اإلسالم.

 
 
 

 كيف لنا أن نعرف احلق من الباطل؟

 
 كتب محمد أبو المكارم

اقتربت قناعاتنا من ترجيح أن كل ما نؤمن به ال يمكن أن نجد له من العقل والمنطق "بعد أن 
ونحن نوقن تماًما أن غيرنا ال يملك أي دليل أو برهان منطقي أو   والعلم ما يثبته أو ينفيه.

نحن نشك في صواب الفقه القديم, ونرجح تخلفه عن     عقلي أو علمي على صواب ما يعتقد.
م والعقل, ونشك كذلك في صدق ما جمعه البخاري ومسلم وكل أصحاب الروايات, المنطق والعل

إذن فنحن جميعًا نقف   غير أننا نوقن ببطالن كل ما ورثه غيرنا من أصحاب الديانات جميعا.
والسؤال: هل يمكن أن نظل نقف على أرض رخوة   على أرض رخوة, ال فرق بيننا وبينهم.

هل من سنة الله في خلقه أن    نها أين كان الحق وأين كان الباطل؟حتى نلقى الله, ثم نتبين حي
ل ثم يوم القيامة يدخ    والتفرقة بينه وبين الباطل؟   يجعلهم عاجزين عن التعرف على الحق؟

أليست هناك أرض صلبة يمكن     أهل الحق الجنة وحدهم, ويلقى أهل الباطل في النار جميعا.
  نتبين الحق جليا, ويبدو لنا الباطل ظاهًرا ال لبس فيه؟لكل البشر الوقوف عليها, ف
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ا أي نكون كلن   إن أهل الباطل يتمنون أال تكون هناك مثل هذه األرض الصلبة, فنتساوى جميعًا.
لو لم توجد هذه األرض الصلبة لكان حساب    في شك, وال أحد يمكنه التيقن بالحق من الباطل.

ولكان عقاب من لم يؤمن بالحق وتخليده في النار ظلم بيِّن, ولكان الله لنا يوم القيامة عبثا, 
ه هذ   دفاع مثل هؤالء عن أنفسهم بالحجة البسيطة: وكيف كان لنا أن نعرف الحق من الباطل؟

هل أتجاوز الخطوط    هل تساؤلي مشروع؟   الحجة أقوى من االتهام الذي يلقيهم في النار.
هل يجرؤ أحد من   أن أشقى بالحقيقة على أن أنعم بالوهم؟ أليس من حقي تفضيل   الحمراء؟

هل   أعضاء المركز على مناقشة هذا األمر بدون حساسية, وتحفظات, وتوجس, وشك, واتهام؟
هذا الكالم يختص بأصل من أصول الحياة, أم أنه يختص بموضوع جانبي يمكننا غض الطرف 

 انتهى كالم سيادته   عنه؟"
  
 
 

 قوانني اهلل يف األرض فهو مؤمنكل من اتبع   

 
 كتب محمد الصحاف
    "األخ العزيز هالل,

ين المسلمون مختلف به؟ أليس معرفتك فما هي هو الذي نعرفه بالقرآن,  الله  إن فيما قلته قلت
ض يحب ويبغ أخرى لطائفة والسبي؟ أم الذبح على الذي يشجع التشخيصي هو الله هل   عليه؟

المتجسد  بأنه الله أفهم أنا ي؟ على العرش التجسيم أم هو الجالس    معينين؟ أشخاًصا
علميا", وبربوبيته التي   التي "يمكن فهمها الصارمة بقوانينه
مؤمن,  هو تطبيقها إلى وسعى في األرض الله قوانين من اتبع فكل لذلك  علميا". إثباتها "يصعب

ويغضب,  يحب, الله بأن للقول وإال فما لي غير نكوصي
 انتهى كالم سيادته    تحياتي." .    حاشاه  ضوابط. وبدون يشاء كما عةلمجمو وينحاز يفرح,و
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 من سورة المائدة 31اآلية 
 

قه الفتعود بداية قصة التحريف إلى رسالة األستاذة هالة كمال التي نُشرت تحت عنوان "في 
 تجربة شخصية" والتي أشارت فيها إلى أن: – االسالمي القديم
 يتبّجح ال -الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, رسل الله جميعًا, وكتبه المقدسة جميعًا  -"الفهم السليم 

     فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, وأصحابها بالكفر."
  

ان هذا هو الفهم السليم أثارت هذه العبارة انتباه األستاذ عزت هالل الذي تساءل عما إذا ك
أورد   أشار سيادته إلى أن "الله هو الذي نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف".  لإلسالم.

 هذه اآليات هي:   سيادته عدًدا من اآليات التي تساند وجهة نظره هذه.
 

ْنُهْم يَْسَمعُونَ  فُونَهُۥ ِمۢن بَْعِد َما َعقَلُوهُ  *أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ
َكلََٰ

 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*
 

َواِضِعِهۦ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوٱْسَمْع َغْيَر ُمْسمَ  فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ َن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا يَُحّرِ عٍۢ *ّمِ
ا بِأَْلسِ  ِعنَا لَي ۢ ا َوَرَٰ يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُو۟ا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوٱْسَمْع َوٱنُظْرنَا لََكاَن َخْيًرٌۭ ا فِى ٱلّدِ نَتِِهْم َوَطْعنًٌۭ

 * ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ  46النساء :   لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ
 

ا مِّ *فَبَِما نَْقِضِهم مِّ  َواِضِعِهۦ ۙ َونَُسو۟ا َحظ ٌۭ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ
ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ

قَُهْم لَعَنََّٰ
ا مَّ يثََٰ

ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَ  ْنُهْم إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنٍَةۢ ّمِ ْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ ذُّكِ
 13المائدة :   ٱْلُمْحِسنِيَن* 

 
ِهِهمْ  ِرُعوَن فِى ٱْلُكْفِر ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا َءاَمنَّا بِأَْفَوَٰ ُسوُل اَل يَْحُزنَك ٱلَِّذيَن يَُسَٰ أَيَُّها ٱلرَّ

ٓ  َولَْم تُْؤِمن *يََٰ
عُوَن لِ  فُوَن ٱْلَكِلَم ِمۢن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا ۛ َسمََّٰ عُوَن ِلقَْوٍم َءاَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ ْلَكِذِب َسمََّٰ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَٱْحَذُرو۟ا ۚ َوَمن يُِرِد ٱللَّهُ   فِتْنَتَهُۥ فَلَنبَْعِد َمَواِضِعِهۦ ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ
ْنيَا ِخْزى ٌۭ ۖ َولَُهْم فِ  تَْمِلَك لَهُۥ ِمَن ٱللَّهِ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِى ٱلدُّ ئَِك ٱلَِّذيَن لَْم يُِرِد ٱللَّهُ أَن يَُطّهِ

ٓ  ىَشْيـًٔا ۚ أُ۟ولََٰ
 *  41المائدة :  ٱْلـَٔاِخَرِة َعَذاب  َعِظيم ٌۭ

  
بـ"التحريف" قرأت األستاذة هالة كمال مقال األستاذ عزت هالل هذا واعترفت بأنه فيما يتعلق 

ن السبب األول هو صعوبة التوفيق بي  يعود ذلك إلى سببين.    فإن المسألة شائكة بالنسبة لها.
أمر رب العزة والجالل لنا بوجوب اإليمان بما أنزل على أنبيائه في نفس الوقت الذي يخبرنا فيه 

ية القديمة من عملالسبب الثاني هو موقف كتب التفاسير     بأن التحريف قد نال تلك الكتب.
التحريف حيث ذكرت أن التحريف قد أخذ صوًرا مختلفة بدًءا من "الكتمان", مروًرا بـ"سوء 

 الفهم", وانتهاًء بـ"التبديل".
 

على حين ترى األستاذة هالة كمال, إذن, أن الفهم السليم الذي يحترم أمر الله لنا بوجوب اإليمان 
كتب الديانات األخرى بالتحريف, يرى األستاذ عزت هالل بما أنزله على رسله ال يمكن أن ينعت 

أن الفهم السليم لدين الله هو الفهم الذي يعي أن "الله هو الذي نعت كتب الديانات األخرى 
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أورد سيادته, كما رأينا, عدًدا كبيًرا من اآليات التي تساند وجهة نظره      بالتحريف."
   "الله لم ينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف".يهدف هذا المقال إلى بيان أن      هذه.

  
في سعينا لبيان هذه النقطة سوف نقصر بحثنا على اآليات التي أوردها األستاذ عزت هالل 

خالفـًا لما فعلته األستاذة هالة كمال وما  –يعني ذلك أننا    من سورة المائدة. 13وتحديًدا اآلية 
لم ترد أي إشارة      للكتاب المقدس عند المسيحيين. لن نتعرض –فعله األستاذ عزت هالل 

   إلى الكتاب المقدس عند المسيحيين في اآليات التي أوردها األستاذ عزت هالل.
  
 

 من سورة املائدة 31اآلية 

 
في محاولتنا بيان أن التحريف المشار إليه في اآليات التي أوردها األستاذ عزت هالل ليس هو 

من  13تحريف الكحت والكشط, والمحو والحذف, والتغيير والتبديل, سوف أتناول فقط اآلية 
الفكرة هنا هي "لفت النظر" إلى أن هناك "تفسير بديل" يختلف عن التفسير    سورة المائدة. 

بنفسه بالتحقق من صحة هذا "التفسير البديل" في حالة  القارئاألمل هنا هو أن يقوم    ئع.الشا
إلى التذكير هنا بأن من حقه أن يكون له تفسيره الخاص به  القارئيحتاج     اآليات األخرى.

والذي يختلف عن تفاسير أمة محمد من يوم أن أرسل الله رسوله الكريم بالنور والهدى إلى 
ن ينفخ في الصور, إال أن ليس من حقه الحكم بصواب ما يذهب هو إليه وخطأ من يختلف يوم أ
ال أحد يعلم   يستحيل أن يخبرنا أحدهم بأن "فهمه" لكالم الله "يتطابق" مع مراد الله.  معه. 

القول بأن فهم أي منا يتطابق مع   لكل فهمه وكل حسابه على الله.   مراد الله وكلنا يسعى.
 وعليه,    لم يخبر الله أحًدا بمقصده.   لله هو قول آثم.مراد ا

  
 هي اآلية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: 13سورة المائدة آية 

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما *
ف عنهم واصفح إن الله يحب ذكروا به وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم فاع

 المحسنين*
  

يخبر الله جل وعال رسوله الكريم بأنه حيث إن اليهود   الخطاب في اآلية موجه إلى رسول الله.
يذكر الله هنا أن اليهود قد حرفوا الكالم   قد نقضوا ميثاقهم فقد لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية.

روا به. ضف إلى ذلك أن الرسول مازال يطلع على خيانة أ  عن مواضعه ونسوا جزًءا مما ذّكِ
يختم الله جل ثناؤه اآلية بأمر رسوله الكريم بالعفو عنهم,   منهم وراء خيانة إال قليالً منهم.

 والصفح عنهم, مبينًا أن الله يحب المحسنين.
  

 نواضح هنا وضوح الشمس, على األقل بالنسبة لي, أن اآلية تحدثنا عن أحداث جرت في السني
    األولى من الهجرة.

كان هناك عهد بين الرسول ويهود المدينة قام اليهود بنقضه, وعليه فقد لعنهم الله وجعل     .1
 قلوبهم قاسية, و

كانت هناك حادثة قام فيها اليهود بتحريف الكالم عن موضعه بل "نسوا" جزًءا مما قيل     .2 
 لهم, و



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

4
3

 

 الله باستثناء عدد قليل منهم, ولم يكف اليهود عن خيانة رسول     .3 

 يختم الله آيته بطلب رسول الله أن يعفو ويصفح عنهم.    .4 

  
واضح وضوح الشمس أن الحديث هنا هو حديث عن أحداث دارت في المدينة المنورة تتعلق 
بيهود المدينة المنورة, والعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله, وتحريفهم "للكالم" الذي قيل, 
ونسيانهم لجزء منه, واألدهى من ذلك خيانتهم المتواصلة لرسول الله وعدم الحفاظ على العهد 

ال توجد إشارة واحدة إلى "تحريف كتب" بل ال توجد إشارة  بينهم وبينه, إال من رحم ربي. 
"تحريف كالم"   المسألة في كل اآليات هي مسألة "تحريف كالم".   واحدة إلى "كتب" أصالً.

ال يتعلق األمر, إذن, بما جرى في أورشليم أو بابل, أو بأحداث دارت    "تحريف كتابة". وليس 
أيام سيدنا سليمان أو الملك نبوخذ نصر, كما ال يتعلق باليهود الموجودين حاليًا في فلسطين أو 

من سورة المائدة عن أحداث وقعت في  13تحدثنا اآلية   السياق محدد تماًما.  نيويورك.
قبل   تسمح هذه اآليات, على الرغم من ذلك, بأكثر من "فهم" لها.  ات األولى من الهجرة.السنو

اإلفصاح عن "فهمي أنا الشخصي للغاية والذي ال يلزم أحًدا على اإلطالق بتبنيه" من المستحسن 
   من سورة المائدة.  13أن أبيِّن فهم األئمة العظام لآلية 

 
وف أقوم, أوالً, بعرض فهم األئمة العظام للمقصود من في عرضنا لرأي األئمة العظام س

*فاعف عنهم واصفح إن   *يحرفون الكلم عن مواضعه*, يلي ذلك عرض فهمهم للمقصود من
 وعليه    الله يحب المحسنين*.

  
  

 اجلزء األول: املقصود من *حيرفون الكلم عن مواضعه*

 تفسير الطبري   .1
 إن القول هنا هو أن اليهود:  ون الكلم عن مواضعه*يقول الطبري في تفسيره لـ *يحرف

"يحرفون كالم ربهم الذي أنزله على نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم, وهو التوراة, فيبدلونه 
ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله جل وعز على نبيهم ويقولون لجهال الناس : هذا هو كالم 

 لله عليه وسلم والتوراة التي أوحاها إليه."الله الذي أنزله على نبيه موسى صلى ا
 بالنسبة للطبري, إذن, التغيير تغيير كشط, ومحو, وإعادة كتابة.

  
 القرطبي تفسير   .2

على العكس من الطبري الذي يذهب إلى أن أمر التغيير هو أمر كشط, ومحو, وإعادة كتابة, 
من   "يتأولونه" على غير مراد الله. أي أن اليهود  يذهب القرطبي إلى أن األمر أمر "تأويل".

الضروري االنتباه, على أية حال, إلى أن القرطبي ال يقصر المعنى على "سوء التأويل", وإنما 
يضيف أنه قد سمع أيًضا أن هناك من يذهب إلى أن معنى اآلية أنهم قد قاموا بتبديل 

 يقول:  حروفها.
يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى أي  *يحرفون الكلم عن مواضعه*  "قوله تعالى: 

 العوام. وقيل" معناه يبدلون حروفه".
  

بالنسبة للقرطبي, إذن, قيل إن "تحريف الكالم عن مواضعه" هو سوء التأويل, كما قيل إن 
وللقاريء حرية    "تحريف الكالم عن مواضعه" هو الكشط, والكحت, والمحو, وإعادة الكتابة.

 االختيار.
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 تفسير ابن كثير   .3

على العكس من الطبري الذي ذهب إلى أن المقصود بـ"يحرفون الكلم عن موضعه" هو أن 
وعلى العكس من القرطبي   اليهود قاموا بالكشط والكحت, والحذف والمحو, والتغيير والتبديل.

حت, الذي ذهب إلى أن المقصود بـ"تحريف الكلم عن موضعه" سوء التأويل أو الكشط, والك
والحذف والمحو, والتغيير والتبديل, ذهب ابن كثير إلى أن المقصود بـ"تحريف الكالم عن 

 يقول:   موضعه" هو سوء التأويل.
"*يحرفون الكلم عن مواضعه* أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه 

 عياذا بالله من ذلك".على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل 
  

يذهب األئمة العظام, إذن, إلى أن المقصود بتحريف الكالم عن مواضعه هو الكشط, والكحت, 
ء وللقاري  والحذف والمحو, والتغيير, والتبديل, في كتاب اليهود المقدس, أو فساد التأويل.

 حرية االختيار.
  
  

 هلل حيب احملسنني*املقصود من *فاعف عنهم واصفح إن ا  اجلزء الثاني:

 تفسير الطبري   .1
 يقول الطبري في تفسيره لـ*فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين* إن:
إن هذا أمر من  "القول في تأويل قوله تعالى : *فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين* 
 هموا أن يبسطوا الله عز ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعفو عن هؤالء القوم الذين

أيديهم إليه من اليهود , يقول الله جل وعز له : اعف يا محمد عن هؤالء اليهود الذين هموا 
بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل, واصفح لهم عن جرمهم بترك التعرض 

 لمكروههم , فإني أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه".
  

يأمر الله سبحانه وتعالى   ق سياق المدينة المنورة وما جرى فيها من أحداث.مازال السيا
حب يبين الله أنه ي  رسوله الكريم بالعفو عن هؤالء اليهود الذين كان هدفهم قتله وقتل أصحابه.

رجاء مالحظة اختفاء أي إشارة إلى موضوع   من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه.
  له الذي أنزله على رسله من اليهود.التحريف في كتاب ال

  
 القرطبي تفسير   .2

 يقول القرطبي في تفسيره لـ *فاعف عنهم واصفح* أن:
في معناها قوالن: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم  "*فاعف عنهم واصفح*

تخافن من قوم *وإما  والقول اآلخر إنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل  أهل الذمة. 
   59  األنفال:   خيانة*

  
يضيف القرطبي هنا "رأيًا" جديًدا إذ يذهب إلى أن العفو هنا إنما يعود إلى أن اليهود بينهم وبين 

كما أنهم في نهاية   حقًا هم نقضوه, إال أنه كان هناك عهد.  رسول الله, في نهاية األمر, عهد.
رة أخرى, ال توجد أي إشارة لجريمة الكشط والكحت, وم  األمر "أهل ذمة" مما يقتضي العفو.
يلزم االنتباه إلى أن قول القرطبي إن في معنى *فاعف     والمحو والحذف, والتغيير والتبديل.

اآلية لها معنى واحد هو "العفو", والقول بالنسخ   عنهم واصفح* قوالن هو قول ال معنى له.
أضف إلى ذلك أن القول بوقف العمل بأمر الله    ا.ال يغير معنى اآلية وإنما يوقف العمل به
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بالعفو هو قول ال معنى له هو اآلخر حيث إن اآلية تشير إلى واقعة معينه صدر فيها أمر إلهي 
يستحيل أن يصدر الله أمًرا بالعفو ثم يصدر أمًرا بإلغاء العفو   بالعفو, وتم العفو وانتهى األمر.

  هذا أمر مستحيل.  قبل العمل به.
  
 تفسير ابن كثير   .3

 يقول ابن كثير في تفسيره لـ*فاعف عنهم واصفح*:
"*فاعف عنهم واصفح* وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله يهديهم 

 حب المحسنين" يعني به الصفح عمن أساء إليك."ولهذا قال تعالى "إن الله ي
  

العفو, إذن, هو عين النصر والظفر, وإذا عاملت من عصى الله فيك بمثل من يطيع الله فيه 
, ومرة أخرى  فإنك تؤلف بين هؤالء العصاة وبينك, وبذا تجمعهم على الحق, ولعل الله يهديهم.

توجد أية إشارة إلى كتاب اليهود المقدس فالسياق سياق اليهود في المدينة المنورة وال 
  والتحريفات التي أدخلت عليه.

  
يأمر الله سبحانه وتعالى   مازال السياق سياق المدينة المنورة وما جرى فيها من أحداث.

حب يبين الله أنه ي  رسوله الكريم بالعفو عن هؤالء اليهود الذين كان هدفهم قتله وقتل أصحابه.
رجاء مالحظة اختفاء أي إشارة إلى موضوع   لصفح إلى من أساء إليه.من أحسن العفو وا

  التحريف في كتاب الله الذي أنزله على رسله من اليهود.
  
 

 حتريف الكالم والعفو

المقصود بتحريف الكالم عن مواضعه, إذن, هو الكشط, والكحت, والحذف والمحو, والتغيير 
والمقصود بالعفو هو أمر الله لرسوله   فساد التأويل. والتبديل, في كتاب اليهود المقدس, أو 

   الكريم بالعفو عن هؤالء اليهود الذين هموا بقتله وأصحابه, والصفح لهم عن جرمهم هذا. 
  

يذهب الطبري إلى أن "السبب" في هذا العفو هو أن الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى 
بب" في ذلك هو أن بين اليهود وبين رسول الله يذهب القرطبي إلى أن "الس  من أساء إليه.

يذهب ابن كثير, من ناحية أخرى, إلى أن هذا هو     عهد, كما أنهم, في نهاية األمر, أهل ذمة.
عين النصر والظفر "كما قال بعض السلف", إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بما أمر به الله فإن هذا سيؤدي إلى إذا صفح "عمن أساء إليه" وعامل من عصى الله فيه 
   تأليف قلوبهم وجمعهم على الحق, ولعل الله يهديهم.

  
فيما يقوله األئمة العظام هو غياب أية إشارة إلى موضوع "تحريف التوراة".  الملفت للنظر

وكأن الله سبحانه وتعالى قد غض النظر تماما عن قيام اليهود بالكشط, والكحت, والحذف 
والمحو, والتغيير والتبديل, في كتاب الله الذي أنزله على أنبيائه من اليهود ولم يهتم إال 

وكأن قيام اليهود بالكشط والكحت,     لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.بمحاولتهم قتل رسول ا
وا يمكن لليهود أن يقوم  والحذف والمحو, والتغيير والتبديل, في كتاب الله عمل ال يغضب الله.

حقيقة األمر, يمكن لليهود أن   ال مشكلة على اإلطالق.  بتحريف كالم الله وال مشكلة في ذلك.
كالم الله ومحاولة قتل رسول الله, ثم يأتي األمر بالعفو عنهم وعن إساءتهم يقوموا بتحريف 

قام   وكأن الموضوع غير ذي أهمية.   إلى رسول الله بدون أي إشارة إلى "موضوع التحريف".
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اليهود بالكشط والكحت, والحذل والمحو, والتغيير والتبديل, وجاء أمر الله بالعفو عنهم لتأليف 
وكأن األمر ال يحتاج    وتم تماًما نسيان "موضوع التحريف".  على الحق. قلوبهم وجمعهم
سنحاول فيما    هذا "الفهم" لكالم الله هو سوء فهم لما جاء في كتاب الله.    حتى إلى إشارة.

 وعليه,   تبقى من هذا المقال تقديم "فهم بديل" للفهم الذي قدمه األئمة العظام.
 
  
  

 الفهم البديل

ض "الفهم البديل" لكتاب الله تلزم اإلشارة إلى بضع نقاط يستحيل البدء في عرض قبل عر
 من ذلك:  الفهم البديل قبل عرضها.

كالم األئمة العظام ليس   أوالً, ضرورة التفرقة بين "كالم الله" وبين "كالم األئمة العظام".
اإلصرار على أن   الصواب. مقدًسا وهو, في نهاية األمر, كالم بشري يحتمل الخطأ مثلما يحتمل

"الفهم" الذي يقدمه األئمة العظام لكتاب الله هو الفهم الصحيح الوحيد الممكن إنما يعني, في 
ال يستطيع مؤمن أن يتخذ هذا   التحليل النهائي, أن األئمة العظام كانوا على علم بمراد الله.

 الموقف.

استخدمه األئمة العظام عن نوع التفكير ثانيًا, ضرورة إدراك اختالف "نوع التفكير" الذي  
على حين ال يقوم الحديث في العلم إال على ما يقوم عليه    المستخدم في منهج البحث العلمي.

تظهر     أي دليل على صحة ما يتحدثون عنه. –كقاعدة عامة  –دليل, ال يقدم األئمة العظام 
من سورة يس, أي  55مة العظام لآلية هذه الخاصية كأوضح ما يكون في الفهم الذي قدمه األئ

يحتاج األمر, حقيقة األمر, إلى      اآلية التي تقول *إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون*.
عرض هذه الخاصية بشكل واضح حيث إنها تلقي أضواًء ساطعة على طريقة األئمة العظام في 

 فهم القرآن الكريم.

  

 ظاهرة يف شغل فاكهون

ستشار أحمد ماهر منذ فترة بتقديم دراسة بيَّن فيها كيف "فهم" األئمة العظام اآلية قام سيادة الم
قام سيادته, كما أذكر, بمراجعة ما يقرب من ثالثين كتاب من أمهات كتب    من سورة يس. 55

 –بينت هذه الدراسة إجماع كل هذه التفاسير   التفسير المعتبرة لدى أهل السنة والجماعة.
 لى أن هذه اآلية تعنيع –تقريبًا 

"افتضاض األبكار, على ضفاف األنهار, تحت ظالل األشجار, على وقع األوتار, في رعاية الواحد 
 القهار".

  
هذا غيب, وهذا أمر ال يعرفه إال   لم ينتبه األئمة العظام إلى "استحالة العلم بالغيب".

لم يكن باستطاعة األئمة      خيال.موضوع افتضاض األبكار هذا, بهذا الشكل, ما هو إال    الله.
   العظام, وهذا ما يهمنا في سياق الحديث عما نتحدث عنه, التفرقة بين "الحقيقي" و"الخيالي".
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 من سورة املائدة 31معنى اآلية 

من سورة المائدة هي أن "موضوع  13الفكرة األساسية التي يقوم عليها "الفهم الجديد" لآلية 
التوراة" الذي ورد في تفاسير األئمة العظام هو موضوع "أقحمه" األئمة العظام على تحريف 

الموضوع, بهذا الشكل, ال يختلف عن موضوع   اآلية الكريمة وال أصل له في الواقع.
أين, بالله, وتالله, وبحق الله, أخبرنا الله أن أصحاب الجنة سوف يكونون   "افتضاض" األبكار.

أين  وأيًضا, من  من أين أتى األئمة العظام بهذه الفكرة؟   ر بافتضاض األبكار؟مشغولين ليل نها
ا ال تماًما مثلم  أتى األئمة العظام بفكرة "الكشط, والكحت, والحذف والمحو, والتغيير والتبديل؟

من سورة يس إلى موضوع االفتضاض ليل نهار للفتيات األبكار,  55توجد أية إشارة في اآلية 
إلى موضوع الكشط والكحت, والحذف والمحو, والتغيير  13د أية إشارة في اآلية فال توج

موضوع تحريف كتاب الله الذي أنزله سبحانه وتعالى      والتبديل, بل وال حتى إلى سوء الفهم.
دعنا     على أنبيائه من اليهود هو موضوع قام األئمة العظام "بإقحامه" على النص الكريم.

 ة الكريمة.نعود إلى اآلي
 يقول سبحانه وتعالى: 

َواِضِعِهۦ ۙ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ
ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ

قَُهْم لَعَنََّٰ
يثََٰ ا َونَُسو۟ا َحظ ٌۭ  *فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ

ْنُهْم  ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنٍَةۢ ّمِ ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ ذُّكِ إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ
 13المائدة :   ٱْلُمْحِسنِيَن* 

  

  .ميكن قراءة اآلية الكرمية بطريقتني

حسب الطريقة األولى, يقوم الواحد منا بقراءة اآلية على أنها تشير إلى حادثة بعينها وقعت في 
لهجرة قام فيها يهود المدينة المنورة بنقض العهد الذي كان بينهم وبين السنوات األولى من ا

أدت هذه الخيانة إلى أن يلعنهم الله    رسول الله بمناصرته إذا قام أحد بالهجوم على المدينة.
أضف إلى ذلك أنهم في محاولتهم تبرير خيانتهم لجأوا إلى "التالعب"    ويجعل قلوبهم قاسية.

العهد الذي تم االتفاق عليه بينهم وبين رسول الله بشكل مختلف عما تم االتفاق بالكالم وتفسير 
عليه بل وصل األمر بهم إلى درجة أنهم نسوا جزًءا مما اتفقوا عليه مما دفع رسول الله إلى 

وهو ما يدل على أنهم لم يكونوا أصالً مخلصين في اتفاقهم مع رسول الله ولم   –تذكيرهم به 
األدهى من ذلك أنهم لم يتوقفوا يوًما عن خيانتهم    نية في الحفاظ على العهد.تكن عندهم ال

 ينهي    لعهدهم وال يزال رسول الله يكتشف يوما بعد يوم ما يقومون به من خيانة عهدهم معه.
الله خطابه إلى رسوله الكريم بالطلب منه أن يعفو عنهم ويصفح عن خيانتهم مبيِّنًا أنه يحب 

وهنا يمكن تماًما االتفاق مع أئمتنا العظام في أن "السبب" في هذا العفو هو أن   المحسنين.
أو إلى أن اليهود,   الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه, كما أشار الطبري.

 أو  في نهاية األمر, أهل ذمة كما أن بينهم وبين رسول الله عهد ال زال قائما, كما ذهب القرطبي.
ن هذا هو عين النصر والظفر "كما قال بعض السلف", إضافة إلى أن رسول الله صلى إلى أ

الله عليه وسلم إذا صفح "عمن أساء إليه" وعامل من عصى الله فيه بما أمر به الله فإن هذا 
المهم أنه, سواء كانت    سيؤدي إلى تأليف قلوبهم وجمعهم على الحق, وذلك كما قال ابن كثير.

 فالقصة متماسكة, وال توجد أي مشاكل في هذا الفهم. هذه أو تلك,
  

حسب الطريقة الثانية, يقوم الواحد منا بقراءة اآلية الكريمة على خلفية "تحريف كالم 
لعنهم, وجعل قلوبهم   الخطاب هنا موجه إلى رسول الله الذي يخبره جل ثناؤه بأنه قد  الله".

ن يكشطون, ويكحتون, ويمحون, ويغيرون, ويبدلون أولئك الذي  قاسية, نتيجة نقضهم ميثاقهم.
الذين ينسون جزًءا مما ذكَّرهم به رسول الله, وال زالوا يقومون بخيانته إال عدًدا   كالم الله.
 وعليه, فالمطلوب منه أن يعفو عنهم ويصفح حيث إن الله يحب المحسنين.  قليالً منهم.
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 منها:  .تثير هذه القراءة عدًدا كبيًرا من المشاكل

أنه ال يوجد أي ذكر في اآلية لقيام اليهود بإجراء تغييرات جذرية في كتاب الله الذي أنزله     .1
  من اليهود. أنبيائهعلى 

أن لعنة الله قد حقت على اليهود "لنقضهم الميثاق" بينهم وبين رسول الله وليس     .2
أهمية "نقض العهد" وأهمية "تحريف ال مجال للمقارنة بين   لتحريفهم الكالم عن موضعه.

 يستحيل أن يكون "نقض العهد مع رسول الله" أهم من "تحريف كالم الله".  كالم الله".

 ال تمثل  العجز عن تفسير *ونسوا حظا مما ذكروا به* تفسيًرا يتالءم مع سياق اآلية.    .3
بما تم االتفاق عليه, هذه العبارة أي مشكلة في سياق الحديث عن نقض العهد و"التذكير" 

و"نسيان" اليهود أجزاء مما تم االتفاق عليه, على حين تمثل العديد من المشاكل في سياق 
ما الذي يمكن أن ينساه اليهود أثناء    الحديث عن الكشط, والكحت, والمحو, والتغيير, والتبديل.

  قيامهم بتحريف كالم الله؟

لذين أساؤا إلى رسول الله مع غياب أية إشارة إلى أن الله قد عفا عن أولئك القوم ا    .4
 وكأن المسألة ثانوية.  موضوع تحريف كتاب الله.

  
رجاء مالحظة كيف "تتدفق" اآلية الكريمة بدون أية مشاكل في حال قراءتها على أنها تتحدث 

دهم نة عهفقط عما دار في المدينة المنورة في السنوات األولى من الهجرة وكيف قام اليهود بخيا
مع رسول الله وكيف لعنهم الله على خيانتهم, وعلى تالعبهم بالكالم حين ذكرهم رسول الله 
بما اتفقوا عليه, بل كيف أنهم "نسوا" أجزاًء هامة من هذا االتفاق بل كيف ال زال رسول الله 

حام" "إق  فيهاقارن هذه القراءة مع القراءة المتعثرة التي تم     يكتشف خيانتهم له من آن آلخر.
ثم اسأل نفسك: أين قال الله في    فكرة الكشط والكحت, والحذف والمحو, والتغيير والتبديل.

هذه اآلية الكريمة إن اليهود قد قاموا بكل هذا الكشط, والكحت, والحذف والمحو, والتغيير, 
 أين, بالله, قال الله هذا الكالم.   والتبديل؟

  
ال يوجد لدي أدنى شك كذلك في أن هناك   الموضوع لم ينتِه هنا. ال يوجد لدي أدنى شك في أن

ويبقى أن ليس    آيات أخرى في هذه السورة كما في سور أخرى تحتاج إلى إعادة النظر فيها.
األئمة العظام بشر يخطئون مثلما   من اإلسالم أن نؤمن بصحة ما قاله األئمة العظام.

ام وخطأ من خالفهم فيه رفع لكالمهم إلى مستوى كالم اإليمان بصواب األئمة العظ  يصيبون.
ال يؤمن المسلم إال بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, والسالم عليكم   الله.

 ليس من اإلسالم التسليم بكالم األئمة العظام.  ورحمة الله.
  

يختلف مع كل كلمة جاءت فيه, إن لم أرجو من الله أن يدرك قاريء هذا المقال أن من حقه أن 
يكن مع كامل المقال, إال أن من واجبه أن يدرك أن الحديث في "فهم" آيات الله هو حديث ال 

ال يختلف حديث الكشط, والكحت, والحذف والمحو, والتغيير,     يمكن أن يقوم على خيال.
واصل لفتيات الجنة األبكار من سورة المائدة, عن حديث االفتضاض المت 13والتبديل في اآلية 

  هذا خيال وهذا خيال.  من سورة يس. 55صغار السن  في اآلية 
  

وأخيًرا, فال يوجد لدي ذرة من الشك في أني قد أصبت بعض الشيء فيما أذهب إليه, كما أني 
أخطأت بعض الشيء فيما أذهب إليه, وسوف أكون من أشد الناس شكًرا لمن يكشف لي عن 
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الحديث في العلم حديث عما    جاء كالمه مصحوبًا بالدليل على صحة كالمه.  طالما -خطئي 
وأن الحمد لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, فاألمر أمره, والكون كونه, وال غالب   يقوم عليه دليل.

 إال الله.
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 من التبديل إلى االستبدال
 

ادة أرسل إلينا المفكر اإلسالمي الكبير سيتعليقًا على رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى", 
تتحدث األولى عن التحريف والتبديل, بينما تتحدث   الدكتور محمد أبو المكارم رسالتين اثنتين.

كذلك أرسل إلينا سيادة األستاذ عزت هالل     من سورة المائدة. 13الثانية عن "مغزى" اآلية 
 ور أبو المكارم:يقول الدكت   رسالة أخرى حول موضوع التحريف.

 
ذلك أن البشر ال يطيقون التقيد بدين الله, ولذلك   أحسب أنه لم توجد أمة لم تحرف كالم الله."

فأمامهم أمرين, إما أن يبدلوا ويحرفوا كالم الله, أو أن يضعوا كالًما يساوونه, أو يعلون به, 
أما في حالة اإلسالم   التحريف.هذا ما حدث في حالة التوراة واإلنجيل حيث تم     على كالم الله.

فقد تم التبديل, حيث أصبحت المرويات مرجعية حاكمة ككالم الله, بل وتتفوق عليه إذا حدث 
 تعارض بينهما.

  
بقي أن أذكر أن هناك فرق بين إيماننا بتحريف كتب اليهود والنصارى وبين أن نثبت لهم ذلك. 

مادية, أما اإليمان فيكفي أن نجد أي تناقض بين اإلثبات يتطلب أدلة وبراهين منطقية, علمية, 
 انتهى كالم سيادته  ما يعرض علينا وبين ما نؤمن به".

  
  ولي تعليق.  خالص الشكر لمفكرنا اإلسالمي الكبير على كريم رسالته.

تشير رسالة مفكرنا اإلسالمي الكبير إلى مشكلة حقيقية ترفض غالبية المسلمين االعتراف 
ذا كان اليهود والمسيحيون قد تناولوا كتبهم المقدسة بالتحريف والتبديل على حين إ   بوجودها.

حفظ الله القرآن من التحريف, حيث ال كشط هناك, وال كحت, وال محو, وال تغيير, وال تبديل, 
أي لجأوا إلى االستبدال بدالً   فإن المسلمين قد حلوا هذه المشكلة باستبدال القرآن بالمرويات. 

هكذا أصبح كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى, وهكذا خرج    لتبديل.من ا
لم يعد كافيًا أن يؤمن المرء بكتاب الله بل أصبح القتل   من اإلسالم من ال يؤمن بكتاب البخاري.

  جزاء من ال يؤمن بكتاب البخاري.
  

أخرى من الضروري للغاية االنتباه  يلقي سيادة الدكتور محمد أبو المكارم الضوء على نقطة
هذه النقطة هي أن القول بتحريف كتب اليهود والمسيحيين ليس "حقيقة علمية" وإنما     إليها.

يعني ذلك أن قولنا بتحريف الكتب المقدسة لدى اليهود والنصارى ال يعتمد   "حقيقة إيمانية".
ف, وإنما يعتمد على تناقض ما في على حقائق علمية تم الكشف عنها أتثبت حدوث هذا التحري

أو, كما يقول سيادته, التناقض بين ما نؤمن به وبين ما جاء في كتبهم   هذه الكتب بما نؤمن به.
من الضروري االنتباه هنا إلى أن ليس في أيدينا أي دليل     هو الدليل على تحريف هذه الكتب.

ن", لو كان لدينا "الدليل" على صحة كما بين نقاشنا في "معنى اإليما   على صحة ما نقول.
اإليمان هو انعدام الشك فيما ال   قيامهم بالتحريف لما كان هناك "إيمان" بقيامهم بالتحريف.

قد يكون من المفيد هنا أن نتذكر أن ليس في أيدينا نسخ قديمة من اإلنجيل أو   يقوم عليه دليل.
خرى, مرة أ     اآلن في أيدي اليهود والنصارى. التوراة تختلف اختالفًا بينًا عن النسخ الموجودة

اإليمان بتحريف الكتب المقدسة لدى اليهود والمسيحيين ليس حقيقة علمية وال توجد لدينا أدلة 
  يمكنها "إثبات" ما نؤمن به.
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 أخطأ الطربي وأصاب شاهني

 
ول يق  الرسالة التالية.تعليقًا على رسالة الدكتور أبو المكارم أعاله, كتب األستاذ عزت هالل 

 سيادته:
"ال أعتقد أنه مطلوب  من المسلمين أن يثبتوا لليهود أو النصارى تحريف كتبهم. علينا فقط أن 

مان, واإلي  نعرف بأن اإليمان بأن التوراة واألناجيل محّرفة هو جزء من عقيدتنا نحن المسلمين. 
أنا أومن بأن محمدا رسول الله وال يمكنني    كما اتفقنا, هو التصديق بما ال برهان عقلي عليه.

أن أثبت ألحد هذه الحقيقة اإليمانية. وأومن بأن القرآن هو الرسالة التي بَلّغها لنا محمد عليه 
وكل ما جاء في هذه الرسالة هو حقائق إيمانية وليس   الصالة والسالم عن الله جل جالله. 

وعودة إلى الحوار مع الرسالة الرائعة   ر.حقائق علمية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف
ليس لكل واحد منا فهمه،  للدكتور كمال شاهين فهي ال زالت تحمل أفكاًرا ال أوافق عليها. 
وبمنتهى البساطة أقول    وعلينا أن نتفق على فهم واحد وفقا لألدوات التي نستخدمها للفهم.

ى كالم انته  هين إلى أن يتبين لنا خطأه."أخطأ الطبري وأصاب شاهين. وعلينا أن نتبنى فهم شا
 سيادته

 
  

 يلخص لنا مفكرنا اإلسالمي الكبير كامل الموضوع في ثالثة أسطر:
وأومن بأن  "أنا أومن بأن محمًدا رسول الله وال يمكنني أن أثبت ألحد هذه الحقيقة اإليمانية. 

وكل ما جاء   م عن الله جل جالله. القرآن هو الرسالة التي بَلّغها لنا محمد عليه الصالة والسال
  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". في هذه الرسالة هو حقائق إيمانية وليس حقائق علمية. 

والحديث عن إثبات ما نؤمن به هو حديث   الحديث عما نؤمن به حديث إيمان وليس حديث علم.
اءت ش  من شاء أن يكفر فليكفر.من شاء أن يؤمن فليؤمن و   فيه سوء فهم لإليمان كما للعلم.
 إرادة الله أن يكون هناك كفار.

  
خبرنا ي  يعود مفكرنا اإلسالمي الكبير مرة أخرى إلى رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى".

يذهب سيادته إلى خطأ القول بأن لكل   سيادته أن هذه الرسالة تحمل أفكاًرا ال يوافق عليها.
أن "علينا أن نتفق على فهم واحد وفقا لألدوات التي نستخدمها واحد منا فهمه, ويصرح ب

وبمنتهى البساطة أقول أخطأ الطبري وأصاب شاهين. وعلينا أن نتبنى فهم شاهين إلى    للفهم.
والمشكلة هي أننا ال نتحدث عن الكيمياء    وفي ما يقول سيادته مشكلة.  أن يتبين لنا خطأه".

 "فهم رسالة الله إلى البشرية". أو الفيزياء وإنما نتحدث عن
  

 واضح لكل من يعلم شيئًا عن منهج البحث العلمي أن قول سيادته أن قد:
    "أخطأ الطبري وأصاب شاهين. وعلينا أن نتبنى فهم شاهين إلى أن يتبين لنا خطأه"

ا إثبات فيهفي اللحظة التي يتم   ما هو إال تطبيق مباشر لمبدأ أساسي من مباديء البحث العلمي.
خطأ النظرية العلمية السائدة يتم إحالة هذه النظرية إلى التقاعد وتحل محلها النظرية العلمية 

المشكلة أن الحديث عن اإليمان ليس حديث علم كما أن المؤمنين   الجديدة إلى أن يثبت خطأها.
  ليسوا علماء.

  
في اإليمان, ال يمكن التحقق من     في العلم, يمكن التحقق من صواب أو خطأ أي حقيقة علمية.

في العلم, يتم "التخلص" من أي نظرية علمية يثبت عدم    صواب أو خطأ أي حقيقة إيمانية.
, اإليمان  في اإليمان, ال توجد أصالً صلة بين ما نؤمن به وبين الواقع.   توافقها مع الواقع.

  كما اتفقنا, هو انعدام الشك فيما ال يقوم عليه دليل.
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قرأ مفكرنا اإلسالمي الكبير رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى" واتضح له صواب ما 

وعليه, تبنى فهم شاهين وأطاح بفهم الطبري.   يذهب إليه شاهين وخطأ ما يذهب إليه الطبري.
يبدو أن سيادته يخبرنا أن ما    طبعًا, إلى أن يتبين خطأ شاهين ويحل فهم آخر محل فهمه. 

ق الح   ذا هو ما سيفعله كل من آمن بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله.فعله ه
إذا كان هذا هو ما يتوقع سيادته أن يحدث,   حصحاص, وشاهين قد أصاب والطبري قد أخطأ.

فيسعدني أن أؤكد لسيادته أن هذا لن يحدث, وسيوجد هناك من "يؤمن" بخطأ شاهين وصواب 
ال يعني ذلك, طبعًا, أن "ما نؤمن به" لن يتغير      أن يرث الله األرض ومن عليها.الطبري إلى 

وطبعًا   طبعًا, سوف نتغير.   أبدا وأننا سنبقى على حالنا هذا إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.
 ىسوف يأتي اليوم الذي يحل فيه "الفهم الجديد" لكالم الله محل "الفهم القديم", إال أنه سيبق

هناك دوًما عدد من أهلنا من أتباع الفقه القديم يؤمنون بصواب ما يذهب إليه الطبري وخطأ ما 
  يذهب إليه شاهين.

  
وكأن المسألة, إذن, أن "لكل واحد منا فهمه، ولن نتفق على فهم واحد, كما أننا لن نتفق على 

ى صواب فيما يذهب إليه من إذا كان علم النفس اإلدراكي عل   األدوات التي نستخدمها للفهم".
أن الكائن البشري يمر بأربع مراحل ينتقل فيها من غياب الوعي بما حوله )المرحلة األولى(, 
إلى فهم مضطرب لما يراه حوله )المرحلة الثانية(, إلى فهم صحيح لما يراه ومضطرب لما ال 

حلة الرابعة(, فكيف يمكن ألهل يراه )المرحلة الثالثة(, إلى فهم صحيح لما يراه وما ال يراه )المر
 المرحلة الثانية أن يتفقوا مع أهل المرحلة الثالثة, ودعك من الرابعة؟

  
كيف يمكن ألهل المرحلة الثانية أن يتفقوا مع أهل المرحلة الرابعة على قبول الفرضيات, 

سس وصياغة التعريفات, وتجنب التناقض, والتصنيف على أساس قاعدة ثابتة, والتصريح باأل
التي يقوم عليها التصنيف, والتحقق من توافق الفرضية مع الواقع, وقبول فكرة أن العلم متغير 

هذا موال ال تعرف   باستمرار, إلى آخر "الموال" الطويل المسمى باسم منهج البحث العلمي؟
  أذن المرحلة الثانية جملة واحدة منه, وال نغمة واحدة فيه.

  
  
 

 ة املائدةمن سور 31مغزى اآلية 

تعليقًا على رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى", أرسل إلينا سيادة الدكتور أبو المكارم 
 يقول سيادته:   الرسالة التالية.

َواِضِعِه *" فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ يثَاقَُهْم لَعنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحّرِ ا َونَُسواْ َحظ  فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ
ْنُهُم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ  ْنُهْم إاِلَّ قَِليالً ّمِ ُرواْ بِِه َوالَ تََزاُل تَطَِّلُع َعلََى َخآئِنٍَة ّمِ اللّهَ يُِحبُّ  ذُّكِ

 13  سورة المائدة:  اْلُمْحِسنِيَن* 
  

من   الصفة لها مظاهر متعددة.هذه    تتحدث اآلية عن صفة من صفات بعض من أهل الباطل.
هذه المظاهر نقض الميثاق, وتحريف الكلم عن مواضعة, وتناسي جزء مما ذكروا به, وظهور 

السبب في ذلك أن قلوبهم قاسية لم تعد ترتجف من الكذب, والتلفيق,   الخيانة في التعامل معهم.
 والتحوير, والتالعب باأللفاظ.

والمقصود من اآليات هو االرتقاء    لى اليهود والنصارى.نزل القرآن على المسلمين وليس ع 
بالنفس المسلمة عن قسوة القلب, والزيغ عن الحق, واستغالل الثغرات في نقض العهود, 
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ووجوب التحلي باألمانة التي تبني ثقة غيرهم فيهم, والحذر من الخيانة التي تفقد غيرهم 
ح اآليات للمسلمين أن هذا هو ديدن كل من توض   احترامهم لهم, ثم التعامل الصحيح معهم.

ينحرف عن الحق, وما يذكر من وصف لليهود أو النصارى إنما هو تبيان لحقيقة ما عليه 
إن التعامل معهم يكون بالحكمة, والصفح والعفو, وليس بالخضوع لهم    بعضهم أو أكثرهم.

هذا   ون كتاب تطبيقات ضيقة.القرآن كتاب قواعد وأسس قبل أن يك  وتصديقهم واالطمئنان لهم.
 انتهى كالم سيادته   ما أفهمه."

  
و إذا كان هذا ه  خالص الشكر, والتقدير, واإلعزاز لمفكرنا اإلسالمي الكبير على كريم رسالته.

ني يع   ما يفهمه سيادته, فإن هذا هو ما أفهمه أنا اآلن أيًضا بعد أن ألقى سيادته الضوء عليه.
 13سالة "في تحريف كتب الديانات األخرى" قد كشفت عن "معنى" اآلية ذلك أنه إذا كانت ر

من سورة المائدة من خالل اإلطار التاريخي الذي دارت فيه أحداثها, فإن رسالة مفكرنا اإلسالمي 
 بمعنى,     من سورة المائدة. 13الكبير قد كشفت لنا عن "مغزى" اآلية 

  
ت األخرى" قد ساعدتنا على فهم ما تتحدث عنه اآلية, إذا كانت رسالة "في تحريف كتب الديانا

إذا كان   فإن رسالة الدكتور أبو المكارم قد ساعدتنا على التعرف على "المقصود باآلية". 
الخطاب في رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى" خطابًا تاريخيا موجها لمحمد بن عبد 

ارم خطاب ال زمن له موجه إلى البشرية بأكملها الله, فإن الخطاب في رسالة الدكتور أبو المك
يخبرنا الله هنا, أي يخبر الدكتور أبو المكارم, كما يخبرني أنا,   وليس إلى محمد بن عبد الله. 

 كما يخبر كل البشرية إلى أن يرث الله األرض ومن عليها, أن:
 زيغ عن الحق, واستغالل"المقصود من اآليات هو االرتقاء بالنفس المسلمة عن قسوة القلب, وال

الثغرات في نقض العهود, ووجوب التحلي باألمانة التي تبني ثقة غيرهم فيهم, والحذر من 
توضح اآليات للمسلمين    الخيانة التي تفقد غيرهم احترامهم لهم, ثم التعامل الصحيح معهم.

النصارى إنما  ثم إن ما يذكر من وصف لليهود أو  أن هذا هو ديدن كل من ينحرف عن الحق. 
هو تبيان لحقيقة ما عليه بعضهم أو أكثرهم, وأن التعامل معهم يكون بالحكمة, والصفح والعفو, 

 وليس بالخضوع لهم وتصديقهم واالطمئنان لهم."
  

وكأن المسألة, باختصار, أنه إذا كانت رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى" قد سارت بنا 
من سورة المائدة" قد سارت بنا خطوة  13رسالة "مغزى اآلية خطوة إلى األمام, فإن 

من سورة المائدة وحسب بل نحن نعرف أيًضا  13نحن اآلن ال نعرف "معنى" اآلية  أخرى. 
وأن الحمد لله, والشكر  وإنها فعالً آلية.   نحن اآلن نعرف لماذا أخبرنا الله بهذه اآلية.  مغزاها. 

 ؤتنا, فالكون كونه, واألمر أمره, وال غالب إال هو.لله, على ما آتانا وما لم ي
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 عندما يكون الشكر واجبا 
 

تعليقًا على رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى" أرسل إلينا األخ العزيز, والمفكر اإلسالمي 
 يقول سيادته:  الكبير, سيادة األستاذ عزت هالل الرسالة التالية.

 من سورة المائدة 13الدكتور كمال شاهين لآلية "أتفق تماما مع فهم 
َواِضِعِهۦ ۙ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ

ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ
قَُهْم لَعَنََّٰ

يثََٰ ا َونَُسو۟ا َحظ ٌۭ  *فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ
ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنَةٍۢ  ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ  ذُّكِ ْنُهْم إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ ّمِ

 13المائدة :    ٱْلُمْحِسنِيَن*
  

وبناًء على اتفاقي مع فهم الدكتور كمال شاهين فإنني أسحب هذه اآلية من قائمة اآليات 
كالم النبي ونقضهم عهدهم معه.  فهي ال تتحدث عن تحريف كالم الله بل تحريف   األخرى.

 ولكن هل نخرج من هذا الفهم الرائع بقاعدة عامة هي بنص كالم الدكتور كمال شاهين:
هل قال الله إن كتب الديانات األخرى محرفة أم أن هذا هو ما   "هل قال الله, فعالً, هذا الكالم؟
فهمه مفكرنا اإلسالمي الكبير. لم هذا هو ما   واإلجابة حاضرة.  فهمه مفكرنا اإلسالمي الكبير؟ 

 يقل الله إن كتب الديانات األخرى محرفة وإنما هذا هو ما فهمه مفكرنا اإلسالمي الكبير."
 

 يقول أيضا:
"يذهب فهم عدم تحريف الكتب المقدسة إلى أن هذا األمر لم يحدث أصالً وأن المسألة ال تتعدى 

ه قال شيئًا قاصًدا به شيئًا إال أنهم سمعوا هذا أي أن كل ما حدث هو أن الل  "تحريف المعنى".
 الشيء وفهموا شيئًا آخر."

 
 ويقول أيضا:

 "يستند فهم "تحريف المعنى" هذا إلى التالي:
  ما جاء في آيات الله نفسها من أن المقصود هنا ليس عموم أهل الكتاب, و      .1
 قليال, و وصف الله لمن قام "بالتحريف" بأنهم ال يؤمنون إال    .2
 طلب الله من رسول الله أن يعفو ويصفح عمن قام بالتحريف."  .3  
  

 التعميم. فهو يقول في رسالته األخيرة: ربما يكون خطأ الدكتور شاهين في
بنفسه بالتحقق من صحة هذا "التفسير البديل" في حالة اآليات  القارئ"األمل هنا هو أن يقوم 

 األخرى."
  

 األخرى؟فما هي األيات 
ْنُهمْ  يُْؤِمنُوا۟  *أَفَتَْطَمعُوَن أَن فُونَهُۥ لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ

هُ ِمۢن بَْعِد َما َعقَلُو يَْسَمعُوَن َكلََٰ
 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*

  
َم ٱللَِّه ثُمَّ »هل أفهم من هذه العبارة القرآنية 

فُونَهُۥ يَْسَمعُوَن َكلََٰ أن التحريف هنا في االتفاق « يَُحّرِ
 على أن التحريف هنا في« أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكمْ »أال تدل بداية اآلية   بينهم وبين النبي؟ 

 العقيدة؟
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من  13أنتظر اإلجابة بنفس المنهج العلمي الذي التزم به الدكتور كمال شاهين في فهمه لآلية 

 ة.سورة المائد
َن ٱلَِّذيَن َهاُدوا۟  َواِضِعِهۦ *ّمِ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوٱْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍۢ  يَُحّرِ

ا بِأَْلِسنَتِِهمْ 
ۢ
ِعنَا لَي  ينِ  َوَرَٰ ا فِى ٱلّدِ ا ۚۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُو۟ا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوٱْسَمْع  َوَطْعنًٌۭ َوٱنُظْرنَا لََكاَن َخْيًرٌۭ

ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ  * بُِكْفِرِهمْ  لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ  46النساء :    فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ
  

فُوَن ٱْلَكِلم»هنا يخبرنا الله أن من اليهود من  هل هو   دون اإلشارة إلى صاحب الكالم. « يَُحّرِ
ينِ »ربما تحدد العبارة    لنبي كحاكم لمجتمع المدينة؟ أم كالم ا كالم الله؟  ا فِى ٱلّدِ « َوَطْعنًٌۭ
ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ »والعبارة  أن المقصود هو التحريف في كالم « َولََٰ

فهل   عقيدة التى أنزلها علينا. أي التحريف في العقيدة التي أنزلها الله عليهم وهي نفسها ال  الله.
عند الدكتور كمال شاهين شك في أن عقيدة الله واحدة في كل ما أنزله من رساالت منذ أن خلق 

 الله األرض وإلى أن تقوم الساعة؟
  

يكفي أن تكون هناك آية واحدة تحمل معنى تحريف كالم الله ليكون دليال على تحريف التوراة 
 نا نحن المسلمون كالم الله."واإلنجيل وهما في مفهوم

  
خالص الشكر, والتقدير, واإلعزاز لمفكرنا اإلسالمي الكبير سيادة األستاذ عزت هالل على كريم 

لن أناقش ما أتى في رسالة سيادته, فلهذا وقت آخر, أما   رسالة كريمة من أخ كريم.  رسالته.
لم   نحلم بأن تكون عليه رسائلنا.تمثل رسالة سيادته نموذجا لما   اآلن فالوقت وقت الشكر.

لم   من سورة المائدة من قائمة اآليات األخرى". 13يجد سيادته أي مشكلة في أن "يسحب اآلية 
يتردد سيادته لحظة في التخلي عن وجهة نظره في األمر عندما تبين له أن هناك وجهة نظر 

ل لالختالف فإن سيادته ال يهجم وحتى عندما يكون هناك مجا    أخرى قد تكون أقرب لمراد الله.
انظر كيف    غاضبًا على من يختلف معه وإنما "يتساءل" عما إذا كان هناك مجال لالختالف.

 يعبر سيادته عن اختالفه بصيغة االستفهام:
فُونَهُۥ»"هل أفهم من هذه العبارة القرآنية  َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ

تفاق الأن التحريف هنا في ا« يَْسَمعُوَن َكلََٰ
 على أن التحريف هنا في« أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكمْ »أال تدل بداية اآلية   بينهم وبين النبي؟ 

 العقيدة؟"
  

 انظر كذلك كيف يستخدم سيادته كلمة "ربما" تمهيًدا لبيان ما ال يتفق حوله:
ينِ »"ربما تحدد العبارة  ا فِى ٱلّدِ ِكن»والعبارة « َوَطْعنًٌۭ  «لَّعَنَُهمُ ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِلياًلٌۭ  َولََٰ

  أن المقصود هو التحريف في كالم الله."
  

" يعلم الله أن كل واحد فينا إنما "يتلمس   يعلم الله أن ال أحد فينا يعلم مراد الله وإنما كلنا يسعى.
ما أدرانا بأننا لسنا     صحة ما نذهب إليه؟ من أين لنا "الثقة" في   طريقه إلى فهم كتاب الله.

لهذا فنحن بحاجة ُمرة إلى رسائل مفكرنا اإلسالمي الكبير سيادة األستاذ عزت    على خطأ مبين؟
هالل الذي يدرك أننا نحاول, وأن هذا هو ما استطعنا الوصول إليه, وأننا نخطْي, وأن من طبيعة 

هذه هي   منا أال يخطيء أبدا فعليه أال يفعل شيئًا أبًدا. األمور أن نخطيء, وأنه إذا أراد الواحد
المشكلة, وهي مشكلة فعالً, أن ذلك يعني أال نفعل   الطريقة الوحيدة لضمان أال نخطيء أبدا.

الشكر لهذا, ف  لهذا يهنئنا عزت بك هالل عندما نصيب وينبهنا برفق عندما نخطيء.    شيئًا أبدا.
 واجب.
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 ريعندما أصاب الُمه
 

تعليقًا على رسالة "في تحريف كتب الديانات األخرى", أرسل إلينا فضيلة الشيخ أحمد الُمهري 
 يقول فضيلته:  الرسالة التالية.

 "بسم الله الرحمن الرحيم,
من  13قرأت قبل قليل التحليل الرائع ألخي الفاضل الدكتور كمال شاهين حفظه الله تعالى لآلية 

تعليقات اإلخوة الكرام حفظهم الله تعالى جميعا عليها كما قرأت من قبل المقطع سورة المائدة مع 
 المشار إليه من حديث أختنا الفقيهة الفاضلة هالة كمال.

  
بداية أحمد الله تعالى بأنني عضو في مجموعة علمية تتناول أخطر المسائل الدينية لدينا بكل 

ك بالفكر الشخصي مع االستعداد لتغيير الرأي دقة وشفافية لكشف الخطأ وتصحيحها دون التمس
أتمنى أن نبقى عليه جميعا فهو الذي ينجينا من الهلكة, والشخصنة,    لو رأى رأيا أكثر صوابا.

هذا ما كنت أتمناه طيلة عمري العلمي وقد وصلت   وحب الذات أو, بعبارة أدق, عبادة الذات. 
رأيي في اآلية مع استعدادي لتغيير الرأي جزئيا أو كليا فأنا تأسيا بالكوكبة العلمية أبدي    إليه.

 حينما ألمس صحة الغير وخطئي بمعونة الرحمن.
  

بداية نرجع إلى اآلية السابقة لها و نقرأهما معا ونفكر فيهما معا دون التفريق بينهما. قال 
 سبحانه في سورة المائدة:

ُم َوقَاَل اللّهُ إِنِّي َمعَُكْم لَئِْن أَقَْمتُ  َل َوبَعَثْنَا ِمنُهُم اثْنَْي َعَشَر نَِقيبًاِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِي َولَقَْد أََخذَ اللّهُ 
ْرتُُموُهْم َوأَْقَرْضتُمُ اللّهَ قَْرًضا َحَسنًا الَّكفَِّرنَّ  َكاةَ َوآَمنتُم بُِرُسِلي َوَعزَّ يِّئَاتُِكْم َعنُكْم سَ الصَّالَةَ َوآتَْيتُمُ الزَّ

فَبَِما  (12ُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر فََمن َكفََر بَْعدَ َذِلَك ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواء السَّبِيِل )َوألُْدِخلَنَّ 
يثَاقَُهْم لَعنَّاُهمْ  َواِضِعِه َونَُسواْ َحظ ا  نَْقِضِهم ّمِ فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ا ذُكِّ َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحّرِ مَّ ُرواْ ّمِ

ْنُهُم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ اللّهَ يُحِ  ْنُهْم إِالَّ قَِليالً ّمِ  بُّ اْلُمْحِسنِينَ بِِه َوالَ تََزاُل تَطَِّلُع َعلََى َخآئِنٍَة ّمِ
(13.) 
  

فالحديث في اآلية ليس عن عهود اليهود مع رسولنا مع احترامي لكل المفسرين رضي الله 
إنه سبحانه يذكر اليهود بميثاق سابق بينهم وبين ربهم. ولمزيد من االطمئنان   أجمعين. عنهم 

 نقرأ اآلية التالية لهما حيث يتحدث سبحانه عن الميثاق الذي أخذه على النصارى:
ُرواْ  نََصاَرى أََخْذنَا ِميثَاقَُهمْ  َوِمَن الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّا ا ذُّكِ مَّ بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ  فَنَُسواْ َحظ ا ّمِ

 (.14َواْلبَْغَضاء إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَسْوَف يُنَبِّئُُهُم اللّهُ بَِما َكانُواْ يَْصنَعُوَن )
  

وهل اكتفى الله تعالى بهذا أم تحدث بأن القرآن ميثاق لهم أيضا حيث أعقبهما باآليتين 
ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن  ِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَايَا أَْهَل الْ  التاليتين: مَّ يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ّمِ

بِين   َكثِيرٍ  َن اللِّه نُور  َوِكتَاب  مُّ ( يَْهِدي بِِه اللّهُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالَِم 15) قَْد َجاءُكم ّمِ
ْستَِقيٍم ) َويُْخِرُجُهم ِن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإْذنِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط مُّ  (.16ّمِ

حول ميثاق بني إسرائيل والعطف الموجود  12وهنا نعود إلى العطف الموجود على رأس اآلية 
 حول ميثاق النصارى. قال سبحانه في اآلية التالية السابقة لهما: 14على رأس اآلية 
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إِْذ قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ َعِليم   َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكم بِهِ  ْذُكُرواْ نِْعَمةَ اللِّه َعلَْيُكمْ َوا
ُدوِر ) (. فالميثاقان التاليان لهما معطوفان على الميثاق الذي أخذه الله تعالى على 7بَِذاِت الصُّ
 ته المذكور في اآلية أعاله كما أظن، والعلم عند المولى سبحانه.الرسول وصحاب

  
هذه السورة وضعها الله تعالى   وقد يفيدنا أن نتعرف على طبيعة سورة المائدة ولو قليال. 

مباشرة بعد سورة النساء التي تتحدث عن أهمية األسرة وأهمية المرأة في التكوين البشري 
تماما سماويا باألسر من حيث الرضوان وكسب الجنان, ال سيما مما يوهم للقارئ بأن هناك اه

وأن بني إسرائيل يمثلون النمط المتجلي لعبادة األسرة ولم تكن هذه العبادة الحمقاء موجودة 
بين المسلمين آنذاك ولكنها تواجدت حين الحرب بين الطالبيين والعباسيين من جانب وبين بني 

 أمية من جانب آخر.
  

 نه في مستهل السورة الكريمة:يقول سبحا
يْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكم بَِهيَمةُ األَْنعَاِم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم غَ  ِد ْيَر ُمِحلِّي الصَّ

عن العقود لتقول للمؤمنين بأن (. فالسورة الكريمة تتحدث 1َوأَنتُْم ُحُرم  إِنَّ اللّهَ يَْحُكُم َما يُِريُد )
االهتمام باألسرة وبالمرأة شأن دنيوي وليس معيارا لحكم الله تعالى على حقائق النفوس يوم 
القيامة. ومن السهل معرفة السبب في ربط الله تعالى أمره المؤمنين المختارين بإيفاء العقود 

أن األنعام الثالثة المشار إليها مع تحليله لبهيمة األنعام. فلو نمعن في سورة الحج سنفهم ب
ببهيمة األنعام بمعنى صغار األنعام، فهي مخلوقة مع اإلنسان في أرض مكة. ومن السهل أن 
نفهم بأن األنعام الثالثة هي المحللة لدى اليهود بعد تحريفهم للتوراة وللنصارى الذين أمرهم 

ينهن ينهم. ولذلك فصل الله تعالى بالرسول عيسى باتباع التوراة وبين المسلمين. فهي مشتركة ب
 وبين الجمل.

  
لقد وضح سبحانه للذين آمنوا من المشركين ومن أهل الكتاب ولمن لم يؤمن من أهل الكتاب 

 ُكلُّ الطَّعَاِم َكانَ  بأن الله تعالى لم يحرم الجمل في التوراة التي أنزلها فقال في سورة آل عمران:
َل التَّْوَراةُ قُْل فَأْتُواْ بِالتَّْوَراِة ِحال  لِّبَنِي إِْسَرائِيَل إِ  َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه ِمن قَْبِل أَن تُنَزَّ الَّ َما َحرَّ

( فََمِن اْفتََرَى َعلَى اللِّه اْلَكِذَب ِمن بَْعِد َذِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن 83فَاتْلُوَها إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن )
راة األصلية ال تحرم الجمل ولكن التوراة المحرفة التي بيننا اليوم تحرم الجمل بكل فالتو  (.84)

شدة وتعطينا عالمة مادية للتحريم. نقرأ في سفر الالويين وهو أحد األسفار الخمسة لما تسمى 
 ما يلي: 21بالتوراة في اإلصحاح 

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن قَائاِلً  َكلَِّما بَنِي إِْسَرائِيَل قَائِلَْيِن: هِذِه ِهَي اْلَحيََوانَاُت الَّتِي »2 لَُهَما:َوَكلََّم الرَّ
ُكلُّ َما َشقَّ ِظْلفًا َوقََسَمهُ ِظْلفَْيِن، َويَْجتَرُّ ِمَن 3 تَأُْكلُونََها ِمْن َجِميعِ اْلبََهائِِم الَّتِي َعلَى األَْرِض:

ْلَف: اْلَجَمَل، ألَنَّهُ يَْجتَرُّ لِكنَّهُ 4 اْلبََهائِِم، فَِإيَّاهُ تَأُْكلُوَن. ا يَُشقُّ الّظِ ا يَْجتَرُّ َوِممَّ إِالَّ هِذِه فاَلَ تَأُْكلُوَها ِممَّ
 الَ يَُشقُّ ِظْلفًا، فَُهَو نَِجس  لَُكْم.

  
هذا تحريف حقيقي للتوراة المنزلة ومشار إليه في القرآن لنعلم بأن التوراة محرفة فعال. إن 

وب كان يكره لحم الجمل وهم تبعا له كرهوه وحينما نزل التوراة واختفى أنبياؤهم أباهم يعق
حرفوا التوراة لتتناسب مع ذوقهم الشخصي. ومن حق كل شخص أن يحرم على نفسه ما يشاء 
ولكن ليس من حقه أن ينسب التحريم إلى الله تعالى. أنا شخصيا ما أكلت لحم الجمل طول 

هه ولكنه محلل دون أدنى شك، بل هو خير من لحوم البهائم الثالثة عمري وال أدري لماذا أكر
 تهانتهى كالم فضيل   وال أرى ضرورة لتفسير اآلية بالكامل ولكم الشكر والتقدير."   صحيا.
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 أخطأ شاهني وأصاب امُلهري

 
كبير للم تمِض ساعات على نشر رسالة فضيلة الشيخ أحمد الُمهري حتى كان مفكرنا اإلسالمي ا

سيادة األستاذ عزت هالل قد قرأها, ووافق على ما جاء بها, وأرسل إلينا الرسالة التالية بالعنوان 
 يقول سيادته:   أعاله.

"نحن نتحدث علما وإن كان موضوعنا اإليمان. هذه الحقيقة غائبة عن أخينا الدكتور كمال 
لم كما أن المؤمنين ليسوا شاهين حين يقول "المشكلة أن الحديث عن اإليمان ليس حديث ع

علماء" البرهان العقلي يقوم على المنطق. والمنطق هو مجموعة من الحقائق األولية تسمى 
مسلمات ال برهان لها، ولكننا نسلم بصحتها. ومجموعة من القواعد االشتقاقية نستخدمها 

ناقض , و"ال يوجد تالشتقاق حقائق من الحقائق األولية )المسلمات(. فالنسبة لنا فـ"القرآن حق"
بهذه الطريقة نحن نتحدث علما عن    في النص القرآني", و"النص القرآني نص عربي".

إذا كنا نتحدث عن قضية تحريف التوراة واإلنجيل فالنتيجة يجب أن تكون إما أن  اإليمان. 
ن "التوراة واإلنجيل محرفان" وإما أن التوراة واإلنجيل غير محرفين", وال يمكن أن تكو

 العبارتان صحيحتين في نفس الوقت وبنفس النسق المنطقي.
  
  

 يقول الدكتور شاهين:
"يسعدني أن أؤكد لسيادته أن هذا لن يحدث, وسيوجد هناك من "يؤمن" بخطأ شاهين وصواب 

 الطبري إلى أن يرث الله األرض ومن عليها."
 

 ويقول قبلها:
م وفي العل   بت عدم توافقها مع الواقع.""في العلم, يتم "التخلص" من أي نظرية علمية يث

وعندما يصر الدكتور شاهين أن القرآن   سيظل دائما من يقول إن الشمس تدور حول األرض. 
الكريم ال يقر بتحريف التوراة واإلنجيل فذلك ليس راجعا ألن منطقة اإليمان يجوز فيها تعدد 

اهين بالنسق المنطقي الذي يقوم عليه المفاهيم المتناقضة, بل يعود إلى جهل الدكتور كمال ش
 13فمثال عندما اكتفيت بالنظر في اآلية   الدليل، أو أن هناك هوى يمنعه من االعتراف بالخطأ. 

من سورة المائدة وحدها وجدت أن الدكتور شاهين أصاب فيما أخطأ فيه الطبري. وعندما أحالني 
المائدة وجاء بما قبلها وبعدها من آيات من سورة  13الشيخ المهري إلى السياق العام لآلية 

أضاف معلومة كنا نجهلها أنا والدكتور شاهين. وعلي أن أقول "أخطأ شاهين وأصاب المهري" 
 انتهى كالم سيادته   ومن المستحيل أن يكون االثنان على صواب."

  
 
 

خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري ولسيادة األستاذ عزت هالل على كريمي 
 ولي تعليق.  رسالتيهما.

بداية ال بد لي من اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن أستاذنا الكبير عزت هالل قد أثار عدًدا من 
القضايا "الرائعة" التي يحلم اإلنسان بالتفاعل معها واالشتباك فيها إال أني سوف أتجنب تماًما 

ط: هل يتعلق الحديث عن "تحريف التجاوب معها وسأحرص على االلتزام بتناول سؤال واحد فق
من سورة المائدة بتحريف كالم الله أم بتحريف  13الكالم عن مواضعه" والمشار إليه في اآلية 

  كالم رسول الله؟
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 يخبرنا األخ العزيز والمفكر اإلسالمي الكبير سيادة األستاذ عزت هالل بأنه:

دها وجد أن الدكتور شاهين قد أصاب من سورة المائدة وح 13"عندما اكتفى بالنظر في اآلية 
من سورة  13فيما أخطأ فيه الطبري, إال أنه عندما أحاله الشيخ المهري إلى السياق العام لآلية 

المائدة وجاء بما قبلها وبعدها من آيات أضاف معلومة كنا نجهلها أنا والدكتور شاهين. وعلي 
انتهى    ن يكون االثنان على صواب."أن أقول "أخطأ شاهين وأصاب المهري" ومن المستحيل أ

 كالم سيادته
  

من سورة المائدة وحدها, إذن, يمكن للقاريء أن يجد أن الحديث حديث  13عند النظر إلى اآلية 
وهو ما فعله  –عهود أو مواثيق بين اليهود وبين رسول الله, أما إذا قرأ ما قبلها وما بعدها 

ليس حديث عهود ومواثيق بين اليهود وبين رسول الله, فإنه يجد أن الحديث  –شيخنا الفنان 
  وإنما حديث مواثيق بين اليهود وبين الله.

  
من سورة المائدة بناًء على ما جاء بها وحسب, فالحديث  13إذا أسس الواحد منا فهمه لآلية 

انوها خبل  -وهي مواثيق لم يلتزم بها اليهود    حديث عهود ومواثيق بين اليهود وبين الرسول.
كما أنهم في حديثهم مع رسول الله لم يكونوا صادقين بل تالعبوا بالكالم  –في حقيقة األمر 

أكثر من ذلك, فإنهم قد نُسوا جزًءا مما عاهدوا رسول الله   وقاموا بتحريف ما قاله رسول الله.
ا أسس الواحد أما إذ   عليه, وهو ما يدل على أنهم لم يكونوا "من البداية" جادين في ميثاقهم.

من سورة المائدة بناًء على ما جاء قبلها وما جاء بعدها فلسوف يجد أن  13منا فهمه لآلية 
الحديث حديث ميثاق بين اليهود وبين الله وهو ميثاق لم يلتزموا به, بل نقضوه مما جعل الله 

وعال به  يلعنهم لتحريفهم كالمه سبحانه وتعالى عن مواضعه ونسيانهم جزًءا مما ذكرهم جل
والسؤال اآلن    هذا هو ما يخبرنا به سيادة األستاذ عزت هالل.    والستمرارهم في خيانتهم له.

  ماذا جد بعد توسيع السياق؟  هو كالتالي:
  

)أي إذا رجعنا  13يخبرنا فضيلة الشيخ أحمد الُمهري أننا إذا رجعنا إلى اآلية السابقة لآلية 
, وفكرنا فيهما معًا, لوجدنا أن الحديث في اآلية ليس حديث عهود ( وقرأنا اآليتين معا12لآلية 

فعلت ما طلبه منا    بين اليهود وبين رسول الله وإنما هو حديث عن ميثاق بينهم وبين الله.
شيخنا الفاضل وقرأت اآليتين معًا, وفكرت فيهما معًا, ووجدت أن ما ورد في اآليتين معًا يؤيد 

يه شيخنا الفاضل من أن الحديث حديث ميثاق مع الله ال حديث ميثاق إلى حد كبير ما يذهب إل
   مع رسول الله.

  
من سورة المائدة( أنه قد أخذ ميثاقًا من بني إسرائيل وبعث  12يخبرنا سبحانه وتعالى )اآلية 

منهم اثنى عشر نقيبا, وأخبرهم أنهم إن أقاموا الصالة, وآتوا الزكاة, وآمنوا برسله, وعزروهم, 
وأقرضوا الله قرًضا حسنا, فلسوف يكفر عنهم سيئاتهم, ويدخلهم جنات تجري من تحتها 

يكمل جل ثناؤه حديثه     األنهار, أما إذا حدث وكفر واحد منهم بعد ذلك فقد ضل الطريق السوي.
من سورة المائدة( أنه حيث إنهم نقضوا ميثاقهم معه, فقد لعنهم,  13إلينا مخبًرا إيانا )اآلية 

كما نسوا جزًءا مما  -يكفي أنهم قاموا بتحريف كالمه سبحانه وتعالى  -عل قلوبهم قاسية وج
  "ذكَّرهم" به, أضف إلى ذلك أنهم ما زالوا حتى يومهم ذاك مستمرين في خيانته إال قليالً منهم.

  
ة اآلي إذا كان هذا هو ما يود فضيلة الشيخ أحمد الُمهري أن يلفت نظرنا إليه, فال شك أن قراءة

من هذا "المنظور" تتفق تماًما مع ما يذهب فضيلته إليه من أن الحديث ليس حديث مواثيق مع 
  رسول الله بل حديث مواثيق مع الله.
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 تبيِّن لنا قراءة اآليتين "من هذا المنظور" التالي:

 أن الله قد أخذ ميثاقًا من بني إسرائيل, و    .1

 با, وأنه بعث منهم اثنى عشر نقي    .2

أخبرهم أنهم إن أقاموا الصالة, وآتوا الزكاة, وآمنوا برسله, وعزروهم, وأقرضوا الله     .3
 قرًضا حسنا, فلسوف يكفر عنهم سيئاتهم, ويدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار, و

    إذا حدث بعد ذلك أن كفر واحد منهم فقد ضل الطريق السوي.    .4

 قهم معه, وقام اليهود بنقض ميثا    .5

 تحريف كالمه سبحانه وتعالى, بل    .6

 نُسوا جزًءا مما ذكرهم به جل جالله, و    .7

  وعليه,   ما زالوا حتى يومهم ذاك مستمرين في خيانته إال قليالً منهم.    .9

 قام سبحانه وتعالى بلعنهم, وجعل قلوبهم قاسية.     .8

  
وبعث منهم اثنى عشر نقيبا, وأخبرهم أنهم إن أقاموا أخذ الله ميثاقًا من بني إسرائيل, إذن, 

الصالة, وآتوا الزكاة, وآمنوا برسله, وعزروهم, وأقرضوا الله قرًضا حسنا, فلسوف يكفر عنهم 
سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار, كما حذرهم أنه إذا حدث بعد ذلك أن كفر واحد 

تزم اليهود, على أية حال, بميثاقهم مع الله, بل نقضوا لم يل     منهم فقد ضل الطريق السوي.
ميثاقهم معه, وحرفوا كالمه إليهم, بل نُسوا جزًءا مما ذكرهم به جل جالله, واألسوأ من هذا 

    لهذا قام الله بلعنهم.  أنهم لم يكفوا أبًدا عن خيانتهم له.
يذهب إليه فضيلة الشيخ الُمهري  قراءة اآليتين من هذا المنظور, بهذا الشكل, تساند تماما ما 

من أن الحديث حديث مواثيق مع الله ال حديث مواثيق مع رسول الله, وأن التحريف هو تحريف 
المشكلة أن هذا المنظور ال يتفق مع ما جاء في     في كالم الله ال تحريف في كالم رسول الله.

ه أن يعفو عن اليهود ويصفح من سورة المائدة حيث يطلب الله من رسول الل 13آخر اآلية 
 حيث إن الله يحب المحسنين.

  
إذا كان الموضوع موضوع مواثيق مع الله, قام فيها الله بإرسال نقباء من اليهود إلى اليهود, 
وأخبرهم أنهم إن أقاموا الصالة, وآتوا الزكاة, وآمنوا برسله, وعزروهم, وأقرضوا الله قرًضا 

م ويدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار, وحذرهم من أنه حسنا, فلسوف يكفر عنهم سيئاته
إذا حدث بعد ذلك أن كفر واحد منهم فقد ضل الطريق السوي, ثم لم يلتزم اليهود بميثاقهم هذا 
مع الله بل نقضوه, وحرفوا كالمه إليهم, بل ونُسوا جزًءا منه, ولم يكفوا أبًدا عن خيانتهم, وبذا 

الله من رسول الله أن يعفو عنهم ويصفح حيث إن الله يحب  استحقوا لعنته, فلماذا يطلب
ه ما دخل رسول الل    ما الذي فعله اليهود لرسول الله حتى يعفو ويصفح عنهم؟     المحسنين؟

لم ينقض اليهود ميثاقًا مع رسول الله بل نقضوا ميثاقهم     فيما فعله اليهود في عالقتهم بالله؟
لم ينَس اليهود كالم    كالم رسول الله معهم بل حرفوا كالم الله.لم يحرف اليهود   مع الله.

 لم يلعن اليهودَ   لم يُخن اليهود رسول الله بل خانوا الله.  رسول الله إليهم بل نُسوا كالم الله.
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أن يعفو فليس ألحد هنا أن يعفو  -في هذا السياق  –إذا كان ألحد    رسوُل الله بل لعنهم الله.
كيف لرسول الله أن يعفو عن اليهود ويصفح وهم لم يسيئوا له بل أساءوا    سوى الله.

القول بأن الحديث كان حديث مواثيق بين   كيف لرسول الله أن يعفو عمن أساء إلى الله.   لله.
مرة أخرى, كيف    اليهود وبين الله قول ال يتفق مع طلب الله للرسول أن يعفو عن اليهود. 

وكأن األمر ال    هذا موضوع ال يخص رسول الله.  عمن أساء إلى الله؟ لرسول الله أن يعفو
يستقيم إال إذا كان الحديث حديث مواثيق بين اليهود وبين رسول الله قام اليهود بنقضها, 
والتالعب في الكالم حين الحديث عما اتفقوا عليه مع رسول الله, بل ونسيان أجزاء هامة من 

لخيانة المستمرة من جانبهم, باستثناء عدد قليل ممن حافظوا على هذا االتفاق, إضافة إلى ا
من  –فقط من هذا المنظور يمكن أن يعفو رسول الله عن اليهود ويصفح, ذلك أنهم   عهدهم.

باختصار, يمكن لرسول الله أن يعفو عن اليهود ويصفح لنقضهم  أساءوا إليه.  –هذا المنظور 
هذا أمر  يعفو عن اليهود ويصفح لنقضهم عهدهم مع الله. عهدهم معه, إال أنه "يستحيل" أن 

 ال يخص رسول الله وإنما يخص الله.
  

مرة أخرى, خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري وسيادة األستاذ عزت هالل على كريمي 
أسعدني إحالة "أصاب شاهين وأخطأ الطبري" إلى التقاعد وإحالل "أصاب الُمهري   رسالتيهما.

مي اإلساليدل ذلك أبلغ داللة على طريقة العمل في "مركز تطوير الفقه   أ شاهين" محلها. وأخط
في اللحظة التي يثبت فيها خطأ نظرية يتم استبعادها والعمل بالنظرية  نحن نتحدث علًما.   ". 

كذا ه إحالتها إلى التقاعد.  –بسرعة البرق  –إلى أن يثبت خطؤها هي األخرى, فيتم  البديلة. 
آمل أن يقوم شيخنا الفاضل أحمد الُمهري     في العلم ال توجد نظريات مقدسة.  يعمل العلم. 

أي قيامه بالعفو عن اإلساءات التي قام بها  بحل إشكالية قيام الرسول بما ال يحق له القيام به. 
يف ك قيام به؟ كيف يطلب الله من رسول الله أن يقوم بعمل ال يحق له ال  اليهود في حق الله. 

ما أقوله هو أنه  ثم كيف يطلب الله منه القيام بذلك؟    يعفو رسول الله عمن أساء إلى الله؟ 
يتبقى أنه إذا حل شيخنا الفاضل هذه اإلشكالية فلن يأخذ األمر مني أكثر من ثوان     لم يحدث. 

أصاب لكي أنضم إلى أستاذنا الكبير عزت هالل في إعالن أن قد "أخطأ شاهين و
والحمد   سيعطيني ذلك الفرصة إلثبات أني لست أقل من أستاذنا الكبير حبًا للحق.   الُمهري". 

 لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, وما أعطانا ولم يعطنا, وتقبل الله طاعتكم وطاعتنا.
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 تعليق الُمهري على رسالة أخطأ شاهين
 

الُمهري", أرسل فضيلة الشيخ أحمد الُمهري, حفظه تعليقًا على رسالة "أخطأ شاهين وأصاب 

 الله, الرسالة التالية.  يقول فضيلته:

 

 "أخي الفاضل الدكتور كمال شاهين حفظه الله تعالى,

يعجبني فعال أن تكون اإلشكاالت علي كبيرة واألسئلة عميقة ودقيقة ألختبر صحة معلوماتي وها 

األستاذ المحقق الدكتور كمال شاهين بأن الله تعالى  أنا أمام سؤال كبير من محقق كبير. يقول

يختم اآلية الكريمة بقوله الكريم: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن اليهود خانوا 

ميثاقهم مع الله تعالى وليس للرسول شأن أن يعفو ويصفح عمن عصى الله تعالى ولم يعص 

 رسول الله.

بأنني ال زلت واقفا على أرض صلبة. لنقرأ اآلية التالية من هذا إشكال عميق علي ولكني أظن 

 سورة البقرة:

ْن ِعنِد أَنفُِسِهم مِّ  ن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسًدا ّمِ ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكم ّمِ يََّن ن بَْعِد َما تَبَ َودَّ َكثِير  ّمِ

(. هذا 108) َحتَّى يَأْتَِي اللّهُ بِأَْمِرِه إِنَّ اللّهَ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدير   لَُهُم اْلَحقُّ فَاْعفُواْ َواْصفَُحواْ 

الخطاب موجه للرسول وصحابته معا وهو أن يعفوا ويصفحوا عن بعض أهل الكتاب الذين 

ينوون تضليلهم. بالله عليكم هل هناك أمر أخطر من التضليل لقوم ال زالوا في بدايات الدين 

كيف يأمرهم الله تعالى أن يعفوا ويصفحوا عن المضلين. هذا العفو خاص بالله تعالى الجديد ف

الذي وعد أال يعفو وال يصفح عن الذين يضلون عبيده فما شأن عبيد الله في العفو عن من 

 وقفوا أمام هدى القرآن الكريم وأضلوا عبيد الله؟

من سورة  13خرى جاءت بعد اآلية لكن العفو والصفح تعنيان أمرا آخر بظني. فلنقرأ آية أ

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن  المائدة والتي نسعى لفهمها معا: مَّ يَا أَْهَل اْلِكتَابِ قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ّمِ

بِين  ) َن اللِّه نُور  َوِكتَاب  مُّ ليس معنى العفو هنا هو (. أ15ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم ّمِ

الترك وليس إنهاء المسؤولية عن الذنب؟ ولنقرأ آيات أخر من سورة البقرة لنعرف معنى العفو 

 الصادر من الله تعالى نفسه:

فَْونَا َعنُكِم ثُمَّ عَ  (51) َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمن بَْعِدِه َوأَنتُْم َظاِلُمونَ 

ن بَْعِد َذِلَك لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ  َوإِْذ قَاَل  (53) َوإِْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ  (52) ّمِ

ِلُكْم لَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم ذَ ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُواْ إِ 

ِحيمُ  اُب الرَّ   (.54) َخْير  لَُّكْم ِعنَد بَاِرئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ
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نالحظ بأن الله تعالى عفا عنهم بعد أن اتخذوا العجل لعلهم يشكرون، ثم أبلغهم موسى التوراة 

قتلوا أنفسهم )بمعنى أن يقتلوا شهواتهم النفسية طبعا( ليغفر لهم ثم بعد ذلك طلب منهم أن ي

الله تعالى ويتوب عليهم. فالعفو األول من الله تعالى يعني أن يتركهم الله وال ينزل الغضب 

عليهم، وأمُر موسى لهم لعل الله تعالى أن يغطي ذنبهم كامال فال يؤاخذهم باآلخرة. لو أن الله 

ما أباح لموسى أن يعلمهم التوراة ألن التوراة هدى وهي من مظاهر الرحمة لم يعف عنهم بداية ل

وال رحمة لم غضب الله عليه. فالعفو ال يعني انتهاء مصيبة معصية الرسول أو مصيبة الذنوب. 

 أال نقول لله تعالى دعاء كما علمنا في نهاية سورة البقرة:

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ  ,,, لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى  َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

(. فالعفو ال يكفي ونحتاج إلى المغفرة من بعده وإال انقطعت عنا الرحمة 296) اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

 وهي الهدى في أجلى مظاهرها كما أظن والعلم عند الله تعالى.

 قلت في بيان العفو عند تفسيري لآلية الكريمة ما يلي:ولعلمكم فقد 

بقصد. فالله سبحانه يعفو ليمنحنا الراحة النفسية  وأقول: العفو هو التجاوز عن الذنب أو الظلم

فنفكر ونعود إليه ونشعر بأنه أرحم الراحمين. واإلنسان يعفو ليطلب من ربه المقابل واألب يعفو 

التكرار. والموظف يستعفي من عمله يعني يترك عمله لسبب يحب أن وهو منتظر من ابنه عدم 

 انتهى النقل  يذكره في رسالة االستعفاء وإال فهو تارك لعمله. 

وأما الصفح فاسمحوا لي أن أنقل لكم ما كتبه المرحوم الراغب األصفهاني في المفردات فلقد 

 أجاد وأبلغ فعال:

وصفحة السيف، وصفحة الحجر. والصفح: ترك  صفح الشيء: عرضه وجانبه، كصفحة الوجه،

التثريب، وهو أبلغ من العفو، ولذلك قال: }فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره{ 

[، 98[، وقد يعفو اإلنسان وال يصفح. قال: }فاصفح عنهم وقل سالم{ ]الزخرف/108]البقرة/

[، وصفحت 5لزخرف/[، }أفنضرب عنكم الذكر صفحا{ ]ا95}فاصفح الصفح الجميل{ ]الحجر/

عنه: أوليته مني صفحة جميلة معرضا عن ذنبه، أو لقيت صفحته متجافيا عنه، أو تجاوزت 

الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها، من قولك: تصفحت الكتاب، وقوله: }إن 

كفر  [، فأمر له عليه السالم أن يخفف كفر من95الساعة آلتية فاصفح الصفح الجميل{ ]الحجر/

[، والمصافحة: اإلفضاء 127كما قال: }وال تحزن عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون{ ]النحل/

 انتهى النقل              بصفحة اليد. 

َوقِيِلِه يَاَرّبِ  ولنختم سعينا لفهم معنى الصفح باآليتين الكريمتين التاليتين من سورة الزخرف:

فهل للرسول  (. 98( فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسالم  فََسْوَف يَْعلَُموَن )99)إِنَّ َهُؤالء قَْوم  الّ يُْؤِمنُوَن 

عليه السالم أن يصفح عن غير المؤمنين ويدخلون الجنة أم يتركهم فقط؟ ولكن الترك بالصفح 

أشمل من الترك بالعفو كما قال الراغب والصفح أيضا جميل وعادي وليس هنا مجال لذكر 

ا. ولنعد إلى اآلية الكريمة من سورة المائدة مرة أخرى لنكمل النقص في الفروق اللغوية كله

 تفسيري للموضوع:
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فُوَن اْلَكِلمَ  يثَاقَُهْم لَعنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحّرِ َواِضِعهِ  فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ ا َونَُسواْ َحظ ا مِّ  َعن مَّ مَّ

ُرواْ بِِه َوالَ تََزاُل  ْنُهُم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ اللّهَ يُِحبُّ ذُّكِ ْنُهْم إاِلَّ قَِليالً ّمِ تَطَِّلُع َعلََى َخآئِنٍَة ّمِ

 (.13اْلُمْحِسنِيَن )

فال زلت أظن بأن تحريف الكلم عن مواضعه يعني تحريف التوراة وهي تمثل كلم الله تعالى 

تعالى رسوله بأن يتركهم وال يذكرهم بما فعلوه بالنسبة لهم من قبل تنزيل القرآن. وأمر الله 

ضد كتابهم السماوي إكراما للقليل الذين لم يخونوا بل خانهم الذين أورثوهم كتابا محرفا. وال 

أظن بأن الضمير في فاعف عنهم يعود إلى القليل فقط بل إلى جميعهم ألن شأن الرسول أن 

ه أال يهتم بأخطاء قومه سواء األخطاء الموروثة يدعو الجميع للعودة إلى الله تعالى كما أن شأن

 أو األخطاء الحادثة.

وأما اإلحسان المطلوب في آخر اآلية فقد يعني حسن المعاملة ولو قال أحد فليس لي أن أخطئه 

ولكنني أظن بأن اإلحسان هنا يعني حسن استعمال القوة المدركة. ذلك ألن الدعوة لو لم تكن 

الصفح فإنها لن تبلغ الهدف الذي يرنو إليه الرسول وهو أن يهتدي مشفوعة بالصبر والعفو و

الناس. ليس من شيم الرسل أن يثبتوا أنفسهم أو يهتموا بتثبيت ما يقولونه للناس بل من شأنهم 

أن يعفوا ويصفحوا عن الناس لعلهم يعيروهم آذانهم فيتمكن الرسول من تحريك القوة النفسية 

م رسالة السماء. وتحريك القوة المدركة يعني إخراجهم من الدرجات إبالغه المدركة لديهم ثم 

 البدائية لإلدراك ليبلغوا الدرجة الرابعة حسب تقسيمات جان بياجيه.

إلى هنا يكفي لبيان ما استشكل على أخي سيادة الدكتور كمال شاهين ولي طلب منه. هو أن ال 

ه علم والحمد لله. إن إشكاله علي إشكال يرمي بشيء مما نناقشه في كيس الزبالة فكل ما نقول

عليم يحل مشكلة وليس غلطا. كما أنه لو رأى بأنني ال زلت غير مصيب فال يرمي بما أقوله في 

 كيس الزبالة أيضا.

ولمن يريد المزيد فإنني أعقب هذا القول بتفسيري آلية مشابهة أخرى يتحدث فيها ربنا عن 

نفس سورة المائدة بعد تلك اآليات. ويجدر بأن نتعرف  تحريف اليهود لتفسير الرسول وهو في

 على تحريف اليهود لكلمات القرآن نفسه أيضا. قال تعالى في سورة النساء:

َن اْلِكتَاِب يَْشتَُروَن الضَّالَلَةَ َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّواْ السَّبِيلَ  ( 44) أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُواْ نَِصيبًا ّمِ

فُوَن اْلَكِلمَ 45هُ أَْعلَُم بِأَْعَدائُِكْم َوَكفَى بِاللِّه َوِلي ا َوَكفَى بِاللِّه نَِصيًرا )َواللّ  َن الَِّذيَن َهاُدواْ يَُحّرِ َعن  ( ّمِ

َواِضِعهِ  يِن وَ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَي ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا  مَّ لَْو فِي الّدِ

بُِكْفِرِهْم فاَلَ أَنَُّهْم قَالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانُظْرنَا لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم َوأَْقَوَم َولَِكن لَّعَنَُهُم اللّهُ 

جة آن بحففي هذه اآليات أراد اليهود تضليل المؤمنين بتحريف كلم القر (. 46يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِليالً )

أنهم لم يسمعوا كامل كالم الرسول. وأرجو من اإلخوة عدم االلتفات إلى تفسير إخواننا المفسرين 

 لقولهم: راعنا. فتفسيرهم غير بليغ برأيي. أنظروا إلى موضوع التحريف في اآلية فقط رجاء.

 و قال تعالى في سورة المائدة:

ُسوُل الَ يَْحُزنَك الَِّذينَ  يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمن  يَا أَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكلِ  اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ  ِمن بَْعدِ  مَ قُلُوبُُهْم َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ َسمَّ

ْن أُوتِيتُْم َهَذا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُرواْ َوَمن يُِرِد اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَْمِلَك لَهُ يَقُولُوَن إِ  َمَواِضِعهِ 



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

6
5

 

ْنيَا ِخْزي  َولَُهْم فِ  َر قُلُوبَُهْم لَُهْم فِي الدُّ َذاب  عَ ي اآلِخَرةِ ِمَن اللِّه َشْيئًا أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد اللّهُ أَن يَُطّهِ

وفي هذه اآلية الكريمة حديث عن قيام بعض اليهود الذين لم يحضروا مجالس  (. 41َعِظيم  )

التفسير لرسول الله عليه السالم بتحريف التفسير لآليات الكريمة باعتبار أنهم علماء اليهود 

ن وهم أبلغ من العربي األمي محمد. وقد قال سبحانه بأنهم سماعون لقوم آخرين وهم الذي

ينقلون لهم تفسير الرسول بظني كما أضاف سبحانه بعد ذلك: لم يأتوك. بمعنى أنهم لم يحضروا 

مجلس الرسول ليسمعوا قوله بأنفسهم. فالذين راجعوا اليهود لفهم معنى القرآن فهم يسارعون 

 في الكفر ألن الرسول أولى من غيره لفهم كتاب أنزل على قلبه. وقد أمر الله تعالى رسوله أن

 يحكم بينهم إن جاؤوه بعد تلك اآلية الكريمة:

اُعوَن ِلْلَكِذبِ أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت فَِإن َجآُؤوَك فَاْحُكم بَْينَُهم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِن تُْعِرْض َعْنُهمْ    فَلَنَسمَّ

وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اللّهَ  . والحكم بينهم ال  (42يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ) يَُضرُّ

يعني الحكم القضائي بل الحكم العلمي ليتبين لهم معنى التنزيل السماوي. ولو تالحظوا هذا 

المعنى وتستمروا في قراءة اآليات بعدها فقد تتغير في أهانكم الكثير مما فهمناه من سلفنا. 

في  هعن مواضع ا نالحظ أوال بأن هناك تحريف للكلموحتى نعرف الفرق بين اآليات الكريمة فإنن

من  41في اآلية  من بعد مواضعه من المائدة ولكن هناك تحريف للكلم 13النساء وفي اآلية 

 المائدة. فما الفرق بينهما؟

الكلم تعني الجمل الكاملة. والجملة الكاملة هي التي تعطي المعنى بنفسها. وكمال الجملة الهادفة 

لواضع الكلمات أو األسماء واألفعال والحروف في المواضع المناسبة لها لتعطي بأن يضع ا

المعنى البليغ الذي يقصده الذي وضع الكلم. فإذا غير أحد مكان األفعال أو الحروف مثال فإن 

المعنى قد يتغير. وما فعلوه في تحريف التوراة فعال وفي سعيهم لتحريف القرآن هو أن يغيروا 

 فية أو يزيلوا بعضها أو يغيروا أماكنها بقصد تغيير المعنى.الروابط الحر

وأما التحريف من بعد المواضع فهو ليس تحريفا في مواضع الكلم ولكنه تحريف من بعد أن 

يضع الرسول الكلم في مواضعه التي يريدها بحيث تعطي المعنى المقصود أو ما يقرب منه. 

من المائدة  13والموضوع في آية النساء واآلية هو الموضع التفسيري  41فالموضع في اآلية 

 هو الموضع األساسي للكلم والكلم تعني األسماء واألفعال والحروف. قال ابن مالك في ألفيته:

 واسم وفعل ثم حرف الكلم       كالمنا لفظ مفيد كاستقم

 وكلمة بها كالم قد يؤم        واحده كلمة والقول عم

تحريف الكلم يغير معنى الكالم وهو اللفظ المفيد. ولنستعمل نفس مثال فالكلم هو تركيب الكالم و

ابن مالك لنعرف معنى التحريف. استقم خطاب لمذكر مفرد فلو غيرناها في اآلية الكريمة هكذا 

بتغيير أجزائه: فليستقيموا كما أمرت؛ بدال من األصل وهو: فاستقم كما أمرت. هكذا يتغير المعنى 

ة قد ال يستقيموا كما أمر الله تعالى رسوله ولكن ليس هناك خطاب للرسول ليفيد بأن الصحاب

نفسه أن يستقيم كما أمره الله تعالى. فقد تعني بأن الرسول ليس معرضا لعدم االستقامة وهو 

 خطأ. هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه.

ة هود وأما تحريف الكلم من بعد مواضعه. فإن الرسول عليه السالم استوحى آية سور

(. نقلها لصحابته 112فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمعََك َوالَ تَْطغَْواْ إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير  ) وهي:
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ثم فسرها. وكما يقولون بأنه عليه السالم قال: شيبتني سورة هود لقوله تعالى: فاستقم. وهذه 

د بل هي آخر مرة أيضا. فلو جاء أحد وقال أول مرة يسمع فيها الرسول هذا الخطاب الشدي

فاستقم يعني فاستقم يا رسول الله في تحمل أذى قومك فإن المعنى يتغير والهدف لن يتحقق 

وليس في اآلية ما يدعو إلى أن يخاف الرسول ويقول شيبتني سورة هود. ثم يكون خطاب ال 

لم عن المواضع التي وضعها تطغوا موجهة إلى غير الرسول. هكذا يكون المفسر قد حرف الك

 فيها رسول الله بيانه وتفسيره من بعد أن قام )الرسول( بتفسيرها. والعلم عند الله تعالى.

وحتى نبلغ فهما أكثر تكامال للموضوع فأنا بانتظار المزيد من اإلشكاالت إن شئتم ولكم وافر 

 الشكر وخالص الدعوات.

 أحمد الُمهري

27/6/2014  

الموضوع إلى البريد اإللكتروني إلرساله الحظت بيانا طيبا ألخي الكريم عزت وبعد أن نقلت 

هالل زاد الله من علمه ونفعنا به. ولعلي أنا كنت أتكاسل لو كنت رأيت ذلك من قبل فلم أتعب 

  لكتابة جواب مفصل على إشكال أخينا الدكتور كمال شاهين.

حتى نصل بنفس الطريقة القويمة إلى فهم  هذا مركز علمي فعال فالحمد لله وأرجو أن نتواصل

  دقيق ألحسن الحديث بفضل من أنزل أحسن الحديث جل جالله.

  27/6/2014   أحمد الُمهري
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 عندما ال تفهم شيئا
 

تعود بداية الحوار حول "موضوع تحريف كتب الديانات األخرى", إلى الرسالة التي ذهب فيها 
أن يستقيم إال إذا كان الكالم الذي قام اليهود بتحريفه هو  صاحبها إلى أن معنى اآلية ال يمكن

يعود ذلك إلى أن اآلية تنتهى بطلب الله من رسوله أن "يعفو   كالم رسول الله ال كالم الله.
 عنهم ويصفح فإن الله يحب المحسنين".

 
ى ة التي أنزلها علالفكرة هنا أنه إذا كان اليهود قد قاموا حقًا بتحريف كالم الله الوارد في التورا

وليس رسول الله  -أنزل الله    رسوله موسى, فإن العفو عنهم ليس من اختصاص رسول الله.
قام اليهود بالكشط, والكحت, والمحو, والتغيير, والتبديل في الرسالة   التوراة على نبيه موسى. -

ص رسول الله, فكيف يطلب األمر أوالً, وأخيًرا, وما بينهما ال يخ  التي أنزلها الله على موسى.
يختلف األمر اختالفًا تاما في حالة ما لو نظرنا إلى       الله من رسول الله أن يعفو ويصفح؟

فاألمر   هنا يمكن للرسول الكريم أن يعفو ويصفح.  أن الكالم الذي تم تحريفه هو كالم رسول الله.
 أمره, والكالم كالمه, والله يحب المحسنين.

  
نه إال أ الشيخ أحمد الُمهري الرسالة التي تقول هذا الكالم وأقر بأن هذا إشكال عميققرأ فضيلة 

الزال يظن بأنه واقف على أرض صلبة فيما يتعلق بموقفه من أن الحديث حديث تحريف في 
وعليه, بدأ فضيلته في الحديث عن معنى الكالم الوارد في    كالم الله ال في كالم رسول الله.

أي من الكالم الوارد في *فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ اللّهَ يُِحبُّ   من سورة المائدة. 13 نهاية اآلية
وعليه, قام فضيلته بالحديث عن معنى "عفا", ومعنى "صفح", ومعنى     اْلُمْحِسنِيَن*.
يهدف الحديث عن معنى "عفا" و"صفح", و"أحسن", بطبيعة الحال, إلى بيان     "أحسن".
ما يذهب إليه فضيلته من أن الكالم الذي تم تحريفه هو كالم الله ال كالم رسول صواب 

قرأت معنى "عفا", و"صفح", و"أحسن" أكثر من مرة لمعرفة كيف يساند هذا الحديث    الله.
عن معاني هذه الكلمات ما يذهب إليه فضيلته من أن الكالم الذي تم تحريفه كان كالم الله ال 

  فلم أفلح.كالم رسول الله 
 

حيث إني قد اعتدت منذ فترة طويلة للغاية أال أخشى من االعتراف بجهلي أو عجزي عن الفهم, 
كنت متأكًدا من أني في حالة مصارحتي شيخنا الفاضل   فإن األمر لم يضايقني على اإلطالق.

وع وضبأني ال أفهم العالقة بين شرح معاني كلمات "العفو" و"الصفح" و"اإلحسان" وبين الم
الذي نتحدث فيه فإن شيخنا الفاضل سوف يشرح األمر لي في عبارة بسيطة مبينا كيف أن هذا 

وكأن السؤال هنا هو التالي: ما الذي يشرحه هذا   الشرح هو الدليل على صحة ما يذهب إليه.
الحديث عن معاني الكلمات بحيث إذا فهمناه أدركنا "الدليل" على صحة ما يذهب إليه شيخنا 

باختصار أشد, ما هو دليل شيخنا الفاضل على أن الكالم الذي تم تحريفه في اآلية    فاضل؟ال
  الكريمة كان كالم الله وليس كالم الله؟

  
كانت "النقلة" التي حدثت بعد االنتهاء مباشرة من الحديث عن معاني "عفا" و"صفح" 

اه" عن مواضعه يعني تحريف التوريقرر فيها فضيلته أنه "ال يزال يظن أن تحريف الكلم   والتي
 ما الذي جد بعد الحديث  على أي أساس استطاع فضيلته التصريح بهذا القول؟   نقله مفاجئة.

    عن معاني "عفا" و"صفح" بحيث أمكن لسيادته أن يخبرنا بذلك؟
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 ولي تعليق.  خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري على كريم رسالته. 

           يئًا يجب أن تطلب المساعدة. عندما ال تفهم ش
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 قصة الكتاب الذي ألفه الشيطان
 

من سورة المائدة, أرسل  13استمراًرا للحوار الدائر حول المقصود بحديث الله إلينا في اآلية 
يقدم فضيلته في الرسالة األولى دراسة   إلينا باألمس فضيلة الشيخ أحمد الُمهري رسالتين.

تفصيلية لآلية الكريمة يذهب فيها إلى أن المقصود باآلية هو أن اليهود قد قاموا فعالً بتحريف 
يلته يقدم فض   كتاب الله الذي أنزله على موسى كحتًا وكشًطا, وحذفًا ومحًوا, وتغييًرا وتبديالً.

كرة ه الفتذهب هذ  في الرسالة الثانية فكرة بسيطة للغاية من الصعب أن يختلف عليها مؤمن.
إلى أن كتاب اليهود المقدس كتاب مليء بالجرائم والفجور بحيث يستحيل القول بصدور مثل 

هذا كتاب ال يمكن أن يكون قد صدر إال عن   هذا الكتاب عن الرحمن, الرحيم, الغفور, الودود.
تحريف من سورة المائدة تشير إلى قيام اليهود ب 13الحوار حول ما إذا كانت اآلية  الشيطان. 

ذا ه   "كالم الله" أم بتحريف "كالم رسول الله", بهذا الشكل, هو حوار حول قضية مفروغ منها.
   كتاب ينسب إلى األنبياء أعمااًل ال يقوم بها إال أساطين الفجور.

  

المسألة, بهذا الشكل, ال تختلف عمن وجد قوًما يتباحثون بجدية تامة فيما إذا كان معمر القذافي 
أم أنه  -كما أخبر الليبيين  - 1873فعالً بشراء طائرات مقاتلة حديثة من فرنسا عام قد قام 

اشترى طائرات مستعملة إال أنه "ادعى" أنها طائرات حديثة وقام بوضع فرق السعر في 
لم يحتَج الرجل إال إلى إخبار هؤالء القوم بأن الحديث في هذا الموضوع ما هو إال    جيبه.

ذا كان الهدف هو التعرف على ما إذا كان معمر القذافي لًصا أم ال فإن تاريخ إ  مضيعة للوقت.
نقاش ما إذا     معمر القذافي عبر أكثر من أربعين عاما يوضح تماًما أنه سرق ليبيا بأكملها.

أي طائرات هذه التي تتحدثون عنها    كانت الطائرات "حديثة" أم "مستعملة" هو مضيعة وقت.
  هذا, باختصار, ما يذهب إليه فضيلة الشيخ أحمد الُمهري.    م ويزيد من النهب؟أمام أربعين عا

  

سوف أعرض اليوم لرسالة فضيلته الثانية ذلك أن رسالته األولى مازالت بحاجة إلى التفكير 
كتاب اليهود المقدس كتاب يستحيل صدوره   فيها على حين أن الرسالة الثانية بسيطة وواضحة.

 يقول فضيلته:   ن.عن خالق الكو

 "إخواني األكارم,
 اسمحوا لي أن أعرض عليكم فهم الموضوع من جانب آخر وهو الجانب الواقعي كما نراه:
 هل هناك كتاب في الكرة األرضية يدعي بأنه كتاب الله أو تنزيل رب العالمين غير القرآن؟

ليس له وجود حتى أنتم تناقشون بعضكم البعض حول كتاب  لقد بحثت وسعيت فلم أجد. 
لقد ناقشت أحد إخواني المسيحيين حول الكتاب المقدس وأنه كتاب الله أم ال. قلت له   ادعاء.

إنكم ال تدَّعون بأنه تنزيل الرحمن بل ذكرتم مجموعة من المؤلفين للكتاب المقدس وهم يغطون 
م يف موسى الكليم ولكامل كتب الكتاب. تدعون بأن الكتب الخمسة األولى وهي التوراة لديكم تأل

فال يوجد وجه للمقارنة مع الكتاب الوحيد الذي يدعي بأنه   تقولوا بأنها تنزيل رب العالمين. 
 تنزيل رب العالمين.
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جاء بعد أسبوعين وقد قرأ الترجمة اإلنجليزية بالكامل   ثم أعطيته القرآن ليقرأه ويعطيني رأيه. 
ول قلت له تريد أن تق   لبشر، كما أنه ليس تنزيل اليهود.وقال: أنا ال أقبل بأن هذا كتاب كتبه ا

قلت فلنقرأ القرآن والكتاب المقدس معا وننظر إليهما من   قال: نعم.   بأنه وحي الشيطان؟ 
الشيطان عدو الله وعدو البشر ويريد أن يقنعنا بأن رسل الله كلهم    زاوية مصالح الشيطان.

قلت له ال بد لك بأن تقول   كت ألنه يعرف متلو كالمي. س  أناس فاسدون، أليس هذا صحيحا؟ 
نعم, فانظر إلى القرآن كيف يتحدث عن مجموعة ناصعة طيبة نظيفة مؤمنة مخلصة هم رسله 

 وأنبياؤه, ولكنهم زناة وأوالد زنا ومجرمون في الكتاب المقدس.
  

ضمن كتب العهد القديم إن داود رسول مؤمن في القرآن وهو مؤلف المزامير المعترف به لديكم 
ولكنه لديكم ملك يستغل غياب أحد ضباطه في حرب األعادي ليزني بزوجته وحينما تحمل المرأة 
يطلب إحضار الضابط للقائه وحينما يأتي الضابط إلى منزله يبقى عنده. فيقول له داود اذهب 

كال، إن زمالئي يقول العسكري المؤمن:   إلى بيتك وخذ راحتك قبل أن تعود إلى المعركة. 
ه يرى داود أن حيلت  وجنودي في المعركة فال أستسيغ الذهاب إلى بيتي وسأعود إلى المعركة. 

لم تنتج فيوصي كبار ضباطه ليرسلوا العسكري المؤمن إلى الصفوف األولى ليُقتل. يقولون بأن 
ه أواب. قلت له فهل ال لكن داود في القرآن نعم العبد, إن   سليمان هو وليد ذلك الزنا. معاذ الله.
 والشيطان هو الرجيم في القرآن، فما فائدة القرآن للشيطان.  تخدم هذه القصة الفاسدة الشيطان؟ 

  
هذه القصة حصلت قبل حوالي عشرين سنة في بيتي في لندن وكنت يومها أجهل بأن الشيطان 

ة من لفهم اآليات التالي ال يسمع فكيف يعرف اللغات البشرية. وتعلمت ذلك فيما بعد وأنا أسعى
لَْت بِِه الشَّيَاِطيُن ) سورة الشعراء: ( إِنَُّهْم 211( َوَما يَنبَِغي لَُهْم َوَما يَْستَِطيعُوَن )210َوَما تَنَزَّ

هذه اآليات بظني نزلت للرد على الذين قالوا للرسول بأن ليس   (. 212َعِن السَّْمعِ لََمْعُزولُوَن )
ي إليه هو الروح القدس فقد يكون الشيطان, وقالوا بأن الشياطين يلعبون له دليل بأن الذي يوح

ولذلك قال سبحانه بأن القرآن مجموعة لغوية عربية ال    بالوحي ثم يوصلونه إلى الرسول.
والشياطين ليسوا فيزيائيين وليس لهم آذان    يمكن لمن ال يعرف اللغة أن يكتبه أو يلعب به.

 ات البشرية.ليسمعوا ويتعلموا اللغ
  

وقد رد سبحانه على زعم البعض بأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم الذين يكتبون القرآن 
( إِْن ُهَو 26( فَأَْيَن تَْذَهبُوَن )25بالعربية هكذا في سورة التكوير:َوَما ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم )

(. فالشيطان ال يفيده أن يلعن نفسه ويعتبر 29أَن يَْستَِقيَم )( ِلَمن َشاء ِمنُكْم 27إِالّ ِذْكر  لِّْلعَالَِميَن )
 نفسه رجيما فهذا الكتاب ليس من وحي الشياطين أيضا.

  
اسمحوا لي بأن أنقل لكم قصة  ناهيك عما ينطوي عليه الكتاب المقدس من أساطير وتناقضات. 

 الثانوية األولى. إن حقيقية حصلت في المدرسة الثانوية مع ولدي علي حينما كان في السنة
ابني لم يدرس عندي ألنه انتقل في صغره بين ثالث حضارات مختلفة. ولد في إيران حينما كنت 
منفيا هناك وحضر رياض األطفال ثم انتقلنا إلى دبي فحضر االبتدائية اإليرانية في أول سنة ثم 

ريطانيا حيث ررنا لالنتقال إلى بنقلته في السنة الثانية إلى االبتدائية اإلنجليزية وبعد سنتين اضط
اضطررت ألتركه يتعلم اإلنجليزية كاملة ولذلك لم أتمكن من تعليمه العربية. ثم إن أمه تتحدث 
الفارسية معه حتى ال يفقد ارتباطه مع أهل والدته في إيران. فلم يكن بينه وبين القرآن أي 

 ارتباط معرفي سوى تالوة القرآن.
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فهم القرآن يستمع إلى مدرس الدين في الثانوية حيث يقرأ عليه بعض هذا الولد البعيد عن 
النصوص التوراتية فيقول بأن الله تعالى خلق السماوات واألرض وكان هناك صباح وكان مساء 

 ثم يقول بأنه خلق الشمس والقمر في اليوم الرابع وكان صباح وكان مساء.  في اليوم األول. 
الصباح والمساء عندنا باعتبار حركة األرض حول نفسها أمام يقول له علي: أستاذي، أليس 

 وجه الشمس فيقول نعم.
علي: إذن فكيف كان هناك صباح ومساء في اليوم األول قبل أن يخلق الله الشمس والقمر في 

 اليوم الرابع؟
 

لذي اانظروا كيف ال يصمد الكتاب المقدس أمام طفل في الثانوية. ولمعلوماتكم فإن سفر التكوين 
ينقل قصة الخلق في بدايته يقول بأن الله تعالى خلق النبات في اليوم الثالث قبل أن يصنع 

إن الكاتب المفتري لم يعرف بأن النبات لن يكون بال شمس ولكنه عرف بأنه لن   الشمس! 
 يكون بال ماء فخلق الله الماء في اليوم الثاني!

  
 إخواني وأخواتي األكارم

ال الله تعالى ال يخطئ و  ء أن نتقبل األسفار الخمسة كتابا منزال من السماء. ال يمكن لنا كعقال
أرجوكم أن تقرؤوا كتب العهدين قبل أن تحكموا بأنها كتب   يمكن أن يقول ما يخالف الوجدان. 

لقد قرأت العهدين في الصبا, وأعرفهما, وأعرف مواطن الخطإ فيهما, ولن أقبل   غير محرفة. 
لقد كتب أحد الذين أسلموا قبل سنوات بأن القرآن يخلو     كونا منزلين من السماء.أبًدا بأن ي

 من اسم السيف ولكن الكتاب المقدس مليء بالسيوف.
  

 وأذكر أنني  يمدح الكتاب المقدس الملوك أكثر من الرسل حتى نبوخد نزار ممدوح في بعضها. 
الذين أسلموا وعنوانها: مقارنة بين  ألقيت محاضرة قبل أكثر من عشرين عاما للبريطانيين

الكتاب المقدس والشاهنامة للفردوسي ثم بينهما وبين القرآن, قلت فيها بأن الشاهنامة هي 
أعظم ملحمة شعرية في األرض وقد ألقاها فارسي مسلم ومؤمن بالله تعالى ولكنه أراد أن يكتب 

الشاعر    الشاهنامة تعني رسالة الملوك. . كتابا إلحياء الُملك الفارسي أو بتعبيره إحياء الفارسية
صة إنها ق واسمه الفردوسي يتحدث عن األنبياء في ملحمته ولكن بالمناسبة وليس باإلصالة. 

الملوك ومن عاصرهم من األنبياء, وحينما نقرأ الكتاب المقدس نجده نفس الشيء. إنه قصص 
الملوك ويتحدث عن األنبياء الذين الملوك وبجوارهم األنبياء ولذلك فالكتاب المقدس يمدح 

 عاصروهم بالمناسبة.
  

لكن القرآن هو كتاب يتحدث عن األنبياء والرسل ويذكر الملوك الذين عاصروا األنبياء 
لن    فالكتاب المقدس شاهنامة يهودية والقرآن حديث رسالي من رب الرسل الكرام.  بالمناسبة. 

وك إال إذا كانوا بجوار األنبياء ولن تجد سورة واحدة تجد في القرآن قصة واحدة تتحدث عن المل
حتى سورة أبي لهب تسمى المسد وال تسمى أبي لهب, والمنافقون سورة تذم   باسم الملوك. 

المنافقين, وقريش سورة لبيان نعم الله تعالى على قريش, ليحضهم على عبادة رب البيت الذي 
 حاموا حوله منذ مئات السنين.

  
براهيم إ بأن قريش وجرهم هم الذين بنوا الكعبة وليس إبراهيم كما يتصور المفسرون. وال ننس 

طهر مكة ورفع الحجارة الراسخة في مكة حينما كانت بكة مع إسماعيل ولم يبن الكعبة. مكة 
مكة ورشة عمل رب العالمين   هي بيت الله تعالى وليس المسجد الحرام وال أي مسجد آخر. 

ألنعام الثالثة ولذلك حرمها وحرم المساس بها ونقل أي شيء منها إلى خارج لصنع اإلنسان وا
المسجد الحرام الفعلي هو منزل إبراهيم الذي   مكة ليبقي آثار الخلق حتى تظهر في المستقبل. 

 أقام فيه مع إسماعيل والكعبة رمز للمسجد الحرام وهو رمز لمكة التي هي بيت الله تعالى.



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

7
2

 

  
دس يتحدث عن الملوك ولو أنه ينشر الكتب بأسماء أنبيائهم. كتاب الملوك األول لكن الكتاب المق

 يتحدث عن داود ولنقرأ السطور األولى:
ا ِليُفَتُِّشو»فَقَاَل لَهُ َعبِيُدهُ: 2 َوَشاَخ اْلَمِلُك َداُوُد. تَقَدََّم فِي األَيَّاِم. َوَكانُوا يَُدثُِّرونَهُ بِالثِّيَابِ فَلَْم يَْدفَأْ.1

 فَيَْدفَأَ نِكَ ِلَسيِِّدنَا اْلَمِلِك َعلَى فَتَاٍة َعْذَراَء، فَْلتَِقْف أََماَم اْلَمِلِك َوْلتَُكْن لَهُ َحاِضنَةً َوْلتَْضَطجْع فِي ِحضْ 
 «.َسيُِّدنَا اْلَمِلكُ 

وفي الصفحات األولى يتحدث أيضا عن النبي ناثان الذي حضر أمام الملك داود وسجد له على 
 يخاطب الجميع بعبيد الملك داود. فهل هذا كتاب السماء؟األرض. و

  نحن ال نحتاج إلى دليل علمي فالوجدان يحكم وكفى.
 انتهى كالم فضيلته   أعتذر من اإلطالة."

 
 ولي تعليق.  خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري على كريم رسالته.

ما  –" صدور كتاب اليهود المقدس إذا كان الهدف من رسالة فضيلته هذه هو بيان "استحالة
تم االصطالح على تسميته في ثقافتنا باسم "التوراة" وفي الثقافة األنجلو ساكسونية باسم 

هذا كتاب ال يمكن أن يصدر إال عن   عن الله فقد أصاب فضيلته الهدف. –"العهد القديم" 
اضعه" كان حديثًا عن إال أن هذا ال يثبت أن الحديث عن "تحريف الكالم عن مو  الشيطان.

 تحريف "كالم الله" وليس عن "كالم رسول الله".
  

عودة إلى حديث طائرات الميراج الفرنسية التي اشترتها ليبيا, تذهب القصة إلى أن السادات 
طلب من القذافي المساعدة في إمداد القوات الجوية المصرية بطائرات مقاتلة فرنسية استعداًدا 

لحكومة الليبية باالتصال بالحكومة الفرنسية لترتيب هذا األمر كما قامت قامت ا   .1873لحرب 
ة قامت بعث  عدد كبير من طائرات الميراج "الحديثة".  برصد االعتمادات المالية الالزمة لشراء

نهم إال أ   من سالح الجو المصري بالسفر إلى فرنسا إلتمام الصفقة وشراء الطائرات بالفعل.
رات "مستعملة" )"منتهكة" بالتعبير الليبي( ووضعوا فرق السعر في جيب قاموا بشراء طائ

  علم القذافي بعد ذلك بما حدث إال أن الفلوس كانت قد طارت.  السادات.
  

رجاء مالحظة أنه ال يوجد أي ادعاء بصدق ما يحكيه    القصة على عهدة محمد حسنين هيكل.
لقة" من أولها إلى آخرها, إال أن النقطة هي أن القصة قد تكون "مخت  لنا محمد حسنين هيكل. 

هذا   الرجل لص.  موضوع أن القذافي قد وضع "فرق السعر" في جيبه "ليس حقيقة علمية".
كتاب   أمر ال يجادل فيه إنسان غير مضطرب عقليًا, إال أنه "لم يسرق فلوس الطائرات الميراج".

إنسان غير مضطرب عقليًا, إال أن الحديث  هذا أمر ال يشك فيه  اليهود المقدس كتاب محرف.
من سورة المائدة ال يدور حول تحريف كتاب اليهود المقدس )الذي ال يمكن أن  13في اآلية 

 يصدر إال عن الشيطان( وإنما حول تحريفهم لكالم رسول الله معهم.
  

ني, , ويشرفيسعدني  مرة أخرى, خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري على كريم رسالته. 
ف المرء أن يختلف معه.    أن أختلف مع فضيلته.  وتقبل   فضيلة الشيخ أحمد الُمهري رجل يشّرِ
 الله طاعتكم وطاعتنا.
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 من سورة البقرة  97اآلية 
 

تعود بداية قصة التحريف في كتب الديانات األخرى, كما سبقت اإلشارة إلى ذلك, إلى رسالة 
تجربة شخصية"  – الفقه االسالمي القديماألستاذة هالة كمال التي نُشرت تحت عنوان "في 

 والتي أشارت فيها إلى أن:
 يتبّجح ال -لمقدسة جميعًا الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, رسل الله جميعًا, وكتبه ا -"الفهم السليم 

     فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, وأصحابها بالكفر."
  

أثارت هذه العبارة انتباه األستاذ عزت هالل الذي تساءل عما إذا كان هذا هو الفهم السليم 
أورد   أشار سيادته إلى أن "الله هو الذي نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف".  لإلسالم.

 هذه اآليات هي:   سيادته عدًدا من اآليات التي تساند وجهة نظره هذه.
فُونَهُۥ ِمنۢ  َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ

ْنُهْم يَْسَمعُوَن َكلََٰ وهُ  بَْعِد َما َعقَلُ *أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ
 75البقرة :    َوُهْم يَْعلَُموَن*

 
َن  َواِضِعِهۦ َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوٱْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍۢ *ّمِ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا يَُحّرِ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُو۟ا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوٱْسَمْع َوٱنظُ  ا فِى ٱلّدِ ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًٌۭ
ۢ
ِعنَا لَي  ا َكاَن َخيْ ْرنَا لَ َوَرَٰ ًرٌۭ

 * ِكن لَّعَنَُهُم ٱللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًلٌۭ  46النساء :   لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ
 

َواِضِعِهۦ ۙ فُوَن ٱْلَكِلَم َعن مَّ ِسيَةًٌۭ ۖ يَُحّرِ
ُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قََٰ

قَُهْم لَعَنََّٰ
يثََٰ ا ُسو۟ا َحظ ٌۭ َونَ  *فَبَِما نَْقِضِهم ّمِ مَّ ا ّمِ

ْنُهْم ۖ فَٱْعُف َعْنُهْم َوٱْصفَ  ْنُهْم إاِلَّ قَِلياًلٌۭ ّمِ ُرو۟ا بِِهۦ ۚ َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَٰ َخآئِنٍَةۢ ّمِ ْح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُِحبُّ ذُّكِ
 13المائدة :   ٱْلُمْحِسنِيَن* 

 
ُسوُل اَل يَْحُزنَك ٱلَِّذيَن  أَيَُّها ٱلرَّ

ٓ ِهِهْم َولَْم تُْؤِمن *يََٰ ِرُعوَن فِى ٱْلُكْفِر ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُٓو۟ا َءاَمنَّا بِأَْفَوَٰ يَُسَٰ
فُونَ  عُوَن ِلقَْوٍم َءاَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ عُوَن ِلْلَكِذِب َسمََّٰ  ٱْلَكِلَم ِمۢن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدو۟ا ۛ َسمََّٰ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَٱْحَذُرو۟ا ۚ َوَمن يُِرِد ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن  بَْعِد َمَواِضِعِهۦ ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ
َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِى ٱلدُّ  ئَِك ٱلَِّذيَن لَْم يُِرِد ٱللَّهُ أَن يَُطّهِ

ٓ  ْزى ٌۭ ۖ َولَُهْم فِىْنيَا خِ تَْمِلَك لَهُۥ ِمَن ٱللَِّه َشْيـًٔا ۚ أُ۟ولََٰ
 *  41المائدة :  ٱْلـَٔاِخَرِة َعَذاب  َعِظيم ٌۭ

  
من سورة المائدة وانتهيت إلى أن القول بأن الحديث في هذه  13قمت بتناول اآلية الكريمة رقم 

اآلية هو حديث عن "كالم الله" ال يتفق مع طلب الله من رسوله في نهاية اآلية أن يعفو عن 
المسألة, بمنتهى االختصار, أنه إذا كان اليهود    إن الله يحب المحسنين. اليهود ويصفح حيث

ص األمر ال يخ  قد حرفوا كالم الله فعالً فاألمر ال عالقة له من أساسه بعفو رسول الله أو إدانته.
 كيف لرسول الله أن يعفو عن خطأ اليهود في حق الله؟  رسول الله, وإنما يخص الله.

 
كانت النية اليوم هي استمرار البحث في اآليات التي أوردها مفكرنا اإلسالمي الكبير سيادة 
األستاذ عزت هالل للتحقق مما إذا كانت أي من هذه اآليات تساند مقولة سيادته بأن "الله قد 

ن م 75وعليه, فقد أمسكت باآلية الكريمة رقم    أخبرنا بأن اليهود قد حرفوا كتابهم المقدس".
لم يأخذ األمر أكثر من دقائق حتى كنت قد تأكدت أن   سورة البقرة وبدأت البحث والدراسة.

من سورة البقرة هي أكثر أهمية بكثير في سياق ما نبحث عنه حيث إنها  78اآلية الكريمة رقم 
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ول عز يق  تكاد تصرح بوضوح تام بأن الله قد صرح فعالً بأن اليهود قد حرفوا كتابهم المقدس.
 من قائل:

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنً   ۖ فََوْيل  لَُّهم ا قَِليالً *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ّمِ

ن أ –بمنتهى الوضوح  –يخبرنا الله جل ثناؤه   ضوح الشمس في رابعة النهار.األمر واضح و
المسألة واضحة   ثم يقولون هذا من عند الله. –أي التوراة  –اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم 

من سورة البقرة يمكنها أن تحتمل أكثر من وجهة  75إذا كانت اآلية    وضوًحا ال لبس فيه.
اليهود يكتبون كتاب الله بأيديهم ثم     ال تحتمل سوى وجهة نظر واحدة. 78نظر, فإن اآلية 

إلى يوم  75لم يكن مستغربًا, بالتالي, أن أؤجل النظر في فهم اآلية     يقولون هذا من عند الله.
 وعليه, وكالعادة, بدأت بالطبري.   .78وأن أبدأ بدرس اآلية  –إن أعطانا الله عمرا  –آخر 

  
 

ام األعظم الطبري رضي الله جل وعال عنه وأرضاه تسع روايات تتعلق بتأويل اآلية يورد اإلم
 هذه الروايات هي:   الكريمة.

حرف اليهود التوراة, وزادوا فيها ما يحبون, ومحوا منها ما يكرهون, ومحوا اسم محمد     .1
  ة.صلى الله عليه وسلم من التوراة, فلذلك غضب الله عليهم، فرفع بعض التورا

عمد اليهود إلى ما أنـزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه     .2 
  عن مواضعه.

  قام اليهود بكتابة كتاب محرف ثم قالوا هذا من عند الله ابتغاء عرض من الدنيا.    .3 

  كتاب الله.كتب اليهود كتابًا بأيديهم بخالف ما أنـزل الله ثم باعوه على أنه من     .4 

كتب ناس من بني إسرائيل كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذا من عند الله وما هو     .5
 من عند الله.

كتب ناس من اليهود كتابا من عندهم يبيعونه إلى العرب ويحدثونهم أنه من عند الله     .6 
   .ليأخذوا به ثمنا قليال

الكذب والفرية على الله بأيديهم على علم منهم وعمد للكذب على قام أحبار اليهود بكتابة     .7 
   تََكذُّبا على الله وافتراء عليه.  الله ثم قالوا إنه من عند الله وفي كتاب الله

حرف اليهود كتاب الله وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويالتهم، مخالفا لما أنـزل الله     .9 
ه وسلم, ثم باعوه إلى قوم ال علم لهم بهذه التأويالت، وال بما على نبيه موسى صلى الله علي

 وكل ذلك لطلب عرض من الدنيا خسيس.  في التوراة, جهال بما في كتب الله.

األميون قوم لم يصدقوا رسوال أرسله الله, وال كتابا أنـزله الله, فكتبوا كتابا بأيديهم, ثم     .8 
 .ليشتروا به عرضا من عرض الدنيا اللهقالوا لقوم ِسفلة جهال هذا من عند 

  
اعتمد اإلمام األعظم في إيراده لهذه الروايات على قائمة طويلة للغاية من المحدثين األجالء 

المثنى بن إبراهيم, وإبراهيم بن عبد السالم, وعلي منهم, على سبيل المثال ال الحصر والقصر,
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وكنانة العدوي, ويونس, وابن وهب,  بن جرير, و حماد بن سلمة, وعبد الحميد بن جعفر,
 أبو  وسعيد بن أبي أيوب, ومحمد بن عجالن, وزيد بن أسلم, وعطاء بن يسار, والمثنى, وآدم

أبو كريب, وعثمان بن سعيد, وبشر بن عمارة, وأبي روق, ة, وجعفر, والربيع, وأبو العالي
الله عنه, وانتهاًء  والضحاك, وأبو جعفر, وصوالً إلى ابن عباس, وعثمان بن عفان رضي

 برسول الله صلى الله عليه وسلم.
  

تذهب المجموعة   تنقسم الروايات التي أوردها اإلمام األعظم إلى أربع مجموعات رئيسية.
( إلى أن اليهود قاموا بالكشط والكحت, والمحو والحذف, والتغيير 2والرواية  1األولى )الرواية 

وايتان تحديًدا إلى قيام اليهود بمحو اسم محمد صلى الله عليه تذهب الر    والتبديل, في التوراة.
تنفرد الرواية األولى بخبر غضب الله على اليهود جراء فعل السوء هذا   وسلم من التوراة. 

 أي إزالتها تماًما من الوجود.  ومن ثم قيامه برفع بعض التوراة.
  

ما حدث هو قيام بعض اليهود بكتابة  ( إلى أن6إلى  3تذهب المجموعة الثانية )الروايات من 
كتاب "من دماغهم" ال عالقة له أصالً بالتوراة, ال من قريب وال بعيد, ومن ثم بيعه على أنه من 

 كتاب الله مقابل مبلغ من المال يكفي لشراء ما يأكلونه.
  

 ع تأويالتتذهب المجموعة الثالثة إلى أن ما فعله اليهود هو أنهم كتبوا كتابًا قاموا فيه بوض
ثم باعوه إلى قوم ال علم لهم بهذه التأويالت، مخالفة لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السالم "

المسألة, بهذا   وال بما في التوراة, جهال بما في كتب الله, طلبًا لعرض من الدنيا خسيس." 
ي يم الفتاوى التالشكل, ال تختلف عما يحدث منا عند قيام البعض منا )فقهاء السلطان( بتقد

يفعل فقهاء    ترضي أصحاب المال والسلطان بغض النظر "تماًما" عما إذا كانت ترضي الله.
الحصول على مبلغ من    تحريف ما أنزل الله.  السلطان ذلك لنفس السبب الذي دفع اليهود إلى

 المال يكفي لشراء ما يأكلونه.
  

واألميون هؤالء هم    ذي فعل ذلك هم "األميون".تذهب المجموعة الرابعة, واألخيرة, إلى أن ال
"قوم لم يصدقوا رسوال أرسله الله, وال كتابا أنـزله الله, فكتبوا كتابا بأيديهم, ثم قالوا لقوم 

تحتمل هذه الرواية أكثر    ."ليشتروا به عرضا من عرض الدنيا ِسفلة جهال هذا من عند الله
األميين هنا هم قوم غير اليهود, حيث إن اليهود قوم قد يمكن القول إن المقصود ب   من "فهم".

في حالة    صدقوا رسوالً واحًدا على األقل من ضمن العديد من الرسل الذين أرسلهم الله إليهم.
يمكن     اليهود, مهما كان األمر, نحن نتحدث عن "يهود", أي عن قوم لهم دين, وبالتالي رسول.

ن هم "اليهود" الذين كانوا يعيشون في المدينة في السنوات القول كذلك إن المقصود باألميي
لم يصدق عدد كبير من يهود المدينة رسول الله, كما لم يصدقوا كتاب    األولى من الهجرة.

الله, وعليه فمن الممكن أن يكونوا هم الذين قاموا بتأليف كتاب من دماغهم ثم قالوا لقوم سفلة 
  به عرًضا من عرض الدنيا.جهال هذا من عند الله ليشتروا 

  
 

 من ذلك:  تثير روايات اإلمام األعظم عدًدا كبيًرا من األسئلة.

كيف لم تظهر إشارة واحدة في التاريخ إلى موضوع غضب الله من التحريف الذي قام به     .1
اليهود من حذف اسم رسول الله من التوراة وقيامه بالتالي بإزالة أجزاء من التوراة من 

 و  الوجود؟
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ال عالقة له أصالً بالتوراة, ال من قريب وال  من ذا الذي يهمه أمر شراء كتاب مقدس     .2 
 بعيد, قام بعض اليهود بكتابته "من دماغهم"؟

 ما الذي يمكن أن يدفع قوًما سفلة جهال إلى شراء كتاب مقدس قام بكتابته "األميون"؟    .3 

قوم سفلة جهال, أو علماء من علياء القوم, بشراء كتب  هل حدث في التاريخ أن قام    .4 
  مقدسة؟

 

ال بد من االعتراف, على أية حال, بأنه على الرغم من كل األسئلة التي تثيرها روايات اإلمام  
األعظم, إال أنها تنبهنا إلى نقطة في غاية األهمية, وهي أن هناك أكثر من فهم لقوله سبحانه 

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ *فََوْيل  لِّلَّ  وتعالى ِذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   فََوْيل  لَُّهم ّمِ

واضًحا وضوح الشمس في رابعة النهار" كما كنا كما أنها تنبهنا إلى أن "األمر ليس 
من سورة البقرة  75المسألة ليست واضحة وضوًحا ال لبس فيه, وإذا كانت اآلية   نتخيل.

ال تختلف عنها في أنها تحتمل أكثر من  78يمكنها أن تحتمل أكثر من وجهة نظر, فإن اآلية 
  وجهة نظر.

  
هل قام    الحذف, والتغيير والتبديل, في التوراة؟هل قام اليهود بالكشط والكحت, والمحو و

هل غضب الله على اليهود جراء   اليهود بمحو اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة؟
هل قام بعض    فعل السوء هذا ومن ثم قام برفع بعض التوراة, أي إزالتها تماًما من الوجود؟

أصالً بالتوراة, ال من قريب وال بعيد, ومن ثم اليهود بكتابة كتاب "من دماغهم" ال عالقة له 
هل كتب اليهود   بيعه على أنه من كتاب الله مقابل مبلغ من المال يكفي لشراء ما يأكلونه؟ 

اعوه ثم بكتابًا قاموا فيه بوضع تأويالت مخالفة لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السالم "
ما في التوراة, جهال بما في كتب الله, طلبًا لعرض من إلى قوم ال علم لهم بهذه التأويالت، وال ب

 هل األميون قوم غير اليهود أم هم نفس اليهود؟  الدنيا خسيس؟
  

يمكننا أن نختار أيًا منها, أو   أتاح لنا اإلمام األعظم, بهذا الشكل, عدًدا كبيًرا من االختيارات.
لحرص على عدم الخلط بين ما يقوله أي تشكيلة منها, إال أننا يلزم أن نكون حريصين أشد ا

  اإلمام األعظم وبين ما يقوله الله.
  

بالكشط والكحت, والمحو والحذف, والتغيير والتبديل, في  لم يقل الله إن اليهود قاموا
اليهود قاموا بمحو اسم محمد صلى الله عليه   لم يقل الله إن    هذا ما قاله الرواة.  التوراة.

لم يقل الله إنه غضب على اليهود جراء فعل السوء هذا   هذا ما قاله الرواة.  وسلم من التوراة.
لم يقل الله إن   هذا ما قاله الرواة.  ومن ثم قام برفع بعض التوراة وإزالتها تماًما من الوجود.

بعض اليهود قاموا بكتابة كتاب "من دماغهم" ال عالقة له أصالً بالتوراة ومن ثم بيعه على أنه 
لم يقل الله إن   هذا ما قاله الرواة.  تاب الله مقابل مبلغ من المال يكفي لشراء ما يأكلونه.من ك

ثم  اليهود كتبوا كتابًا قاموا فيه بوضع تأويالت مخالفة لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السالم
تب الله, طلبًا باعوه إلى قوم ال علم لهم بهذه التأويالت، وال بما في التوراة, جهال بما في ك

لم يقل الله إن هناك قوًما غير اليهود اسمهم   هذا ما قاله الرواة.  لعرض من الدنيا خسيس.
 هذا ما قاله الرواة.  "األميون", كما لم يقل إن "األميون" هم أنفسهم اليهود.
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 وكأن ما قاله الله "بالضبط" هو التالي:
َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فََوْيل  لَُّهم *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَ  اَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ

ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ّمِ
  

يخبر الله أحًدا بما إذا كان لم  أما ما المقصود "بالضبط" من ذلك فال أحد يعلم وكلنا يسعى. 
"الكتاب" الذي كتبه من كتبه هو "التوراة", أم "تأويل التوراة" أم "الكتاب المقدس المزيف 

ن وكأ ال يستطيع أحد منا أن يخبرنا بما كان من أمر هذا الكتاب.   الذي كتبه قوم "من دماغهم". 
 ا ال يعرفه إال الله.وهذا م   األمر, في نهاية األمر, أننا نتحدث عن الغيب. 

  
ال بد في نهاية هذا المقال من تقديم خالص الشكر والتقدير لفقيهتنا العظيمة سيادة األستاذة هالة 
كمال على المالحظة القيمة التي قدمتها فضيلتها عندما أشارت إلى أنه لم يحدث أبًدا أن اعترف 

رف, في كل آية, في كل سورة وردت وكأنهم يعرفون كل ح أي من األئمة العظام بأنه ال يعرف. 
وكأن الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا طويالً عما ال يعرفه إال هو. أرجو أن  في القرآن الكريم. 

أكون قد بينت أنه فيما يتعلق بموضوع تحريف كتب الديانات األخرى فأنا ال أعرف ما إذا كان 
وتغييًرا وتبديال, أم أنهم قاموا بتأليف كتاب  اليهود قد حرفوا كتابهم كشًطا وكحتًا, وحذفًا ومحًوا,

من دماغهم ال عالقة له بالتوراة من قريب وال بعيد, أم قاموا بتأليف كتاب يضم تأويالت للتوراة 
وأن الحمد لله, والشكر  أنا ال أعرف.    تخالف التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى. 

علم من الله, والهداية من الله, سبحانك ال علم لنا إال ما لله, على ما آتانا وما لم يؤتنا, فال
  علمتنا. 
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 كيف تعلم "بالضبط" مقصد الله 
 

من سورة البقرة" أرسل األستاذ عزت هالل رسالة تثير, كالعادة,  78تعليقًا على رسالة "اآلية 
في أي نقطة خارج  جيًشا من المشاكل والتساؤالت, إال أني, كالعادة كذلك, سأتجنب الدخول

 النقطة موضوع النقاش.
  

 يقول عز من قائل:    والنقطة موضوع النقاش هي كالتالي.
َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنً   ۖ فََوْيل  لَُّهم ا قَِليالً *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ

ا  مَّ ا يَْكِسبُوَن*ّمِ مَّ  78  البقرة:   َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ
  

وردت ثالث روايات مختلفة تذهب مذاهب مختلفة في تحديد المقصود بكلمة "الكتاب" الواردة 
تذهب الرواية األولى إلى أن المقصود بالكتاب هو "كتاب التوراة" الذي قام اليهود   في اآلية.

واية تذهب الر  ت, والحذف والمحو, والتغيير والتبديل, فيه وبذا حرفوا كالم الله.بالكشط والكح
الثانية إلى أن المقصود بـ"الكتاب" هنا ليس كتاب التوراة وإنما "كتاب التأويالت الخاطئة" وهو 
كتاب يضم مجموعة من التأويالت الخاطئة لما ورد في التوراة, مما يعد تحريفًا لكالم الله, قام 
اليهود بتأليفه ومن بعد بيعه إلى قوم ال علم لهم بهذه التأويالت، وال بما في التوراة, جهال بما 

هنا  المقصود بالكتاب تذهب الرواية الثالثة إلى أن  في كتب الله, طلبًا لعرض من الدنيا خسيس.
غهم" ومن بعض اليهود بكتابته "من دما  هو "كتاب مزيف" ال عالقة له بالتوراة من أصله قام
 ثم بيعه على أنه من كتاب الله مقابل مبلغ من المال.

  
قلت إن ال شيء بأيدينا يمكن أن نقوم به للتحقق مما إذا كان "الكتاب" المشار إليه هو "كتاب 
التوراة", أم "كتاب التأويالت", أم "الكتاب المزيف" الذي ال عالقة له بالتوراة من أصله. 

 كيف  كيف يمكن لمن يؤمن بالله أن يقول هذا هو مقصد الله؟   كنة.وعليه فكل االحتماالت مم
بالله يمكن ألي منا أن يعرف ما إذا كان الكتاب المذكور في اآلية الكريمة هو كتاب التوراة, أم 

 كتاب التأويالت, أم الكتاب المقدس المزيف؟
  

صود "بالضبط" من ذلك. اعترض األستاذ عزت هالل على ما قلته من أن ال أحد يعلم "ما المق
لم يخبر الله أحًدا بما إذا كان "الكتاب" الذي كتبه من كتبه هو   ال أحد يعلم وكلنا يسعى.

ال    "التوراة", أم "تأويل التوراة" أم "الكتاب المقدس المزيف الذي كتبه قوم "من دماغهم".
ر, في نهاية األمر, أننا نتحدث وكأن األم  يستطيع أحد منا أن يخبرنا بما كان من أمر هذا الكتاب.

 وهذا ما ال يعرفه إال الله."    عن الغيب.
  

القول الفصل في هذا المقال هو أن يعرض علينا أستاذنا الكبير الرواية التي قام سيادته بالتحقق 
الحديث في العلم هو الحديث عما يقوم عليه   من صحتها وأثبتت األدلة أن هذا هو ما حدث فعالً.

تاذنا إذا كان أس  في غياب الدليل وحضور اليقين نحن ال نتحدث علًما وإنما نتحدث إيمانًا.  دليل.
الكبير ال يساوره أي شك من أن اليهود قاموا بالكشط والكحت, والحذف والمحو, والتغيير 
والتبديل, في التوراة في غيبة أي "دليل" على صحة ما يذهب إليه, فسيادته ال يحدثنا علًما 

  هذا ليس حديث علم وإنما حديث إيمان.  ما يحدثنا إيمانا.وإن
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المشكلة هنا, وهي مشكلة كبيرة جًدا, هو أن سيادته ال يؤمن هنا بما قاله الله وإنما بما قاله 

هذا ما حدثنا به الطبري, عن المثنى بن إبراهيم, عن إبراهيم بن عبد السالم, عن   الطبري.
هذا كالم لم    مة, عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العدوي.علي بن جرير, عن حماد بن سل

لم يقل الله إن مجموعة من اليهود قامت بالكشط والكحت, والحذف والمحو, والتغيير   يقله الله.
هذا ما قاله الطبري نقالً عن عن المثنى بن إبراهيم, عن إبراهيم بن   والتبديل, في كتاب الله.

جرير, عن حماد بن سلمة, عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة  عبد السالم, عن علي بن
العدوي. ال يساورني شك بأي شكل من األشكال في أن أستاذنا الكبير ال يخبرنا بأن هذا هو ما 

  قاله الله. 
  

 يقول سيادته:
من سورة البقرة يمكنها أن تحتمل أكثر من  75"يقول الدكتور كمال شاهين: "إذا كانت اآلية 

 ال تحتمل سوى وجهة نظر واحدة." 78هة نظر, فإن اآلية وج
هذا كالم خطير يقوض القرآن الكريم، ليصبح مجرد وجهات نظر متناقضة ومتباينة وكلها قابلة 

من سورة البقرة "يمكنها أن تحتمل أكثر من وجهة  75فكيف تكون اآلية    للصواب والخطأ. 
فهو يقول    إنها أيضا تحتمل أكثر من وجهة نظر؟ويقول عنها  78نظر" ثم يأتي إلى اآلية 

بمنتهى البساطة: "ال بد من االعتراف, على أية حال, بأنه على الرغم من كل األسئلة التي 
تثيرها روايات اإلمام األعظم, إال أنها تنبهنا إلى نقطة في غاية األهمية, وهي أن هناك أكثر من 

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه فهم لقوله سبحانه وتعالى *فََوْيل  لِّ  لَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فََوْيل  لَُّهم ّمِ

واضًحا وضوح الشمس في رابعة النهار" كما كنا كما أنها تنبهنا إلى أن "األمر ليس 
من سورة البقرة  75المسألة ليست واضحة وضوًحا ال لبس فيه, وإذا كانت اآلية   نتخيل.

ال تختلف عنها في أنها تحتمل أكثر من  78يمكنها أن تحتمل أكثر من وجهة نظر, فإن اآلية 
 وجهة نظر".

  
باكتشافه الفذ بأن الفقهاء القدامى كانوا في مرحلة يمأل الدكتور كمال شاهين الدنيا صياحا 

اإلدراك الثانية من مقياس بياجيه فال يُعتد بما توصلوا إليه من علم, ومع ذلك هو يأخذ آراءهم 
ور أتص -دليال على نظريته أن القرآن الكريم غير محكم يمكن فهمه على أكثر من وجه, وتجاهل 

وقد أشار إلى ذلك المهري في رسالته   ث عنه كثيرا. حديثي عن العلم التي يتحد -عن عمد 
األخيرة بقوله: "إلى هنا يكفي لبيان ما استشكل على أخي سيادة الدكتور كمال شاهين ولي طلب 
منه, هو أن ال يرمي بشيء مما نناقشه في كيس الزبالة فكل ما نقوله علم والحمد لله. إن 

طا. كما أنه لو رأى بأنني ال زلت غير مصيب فال إشكاله علي إشكال عليم يحل مشكلة وليس غل
 يرمي بما أقوله في كيس الزبالة أيضا."

 
 13نحن هنا يا أخي الحبيب نتحاور في العلم, فإن أصاب الدكتور كمال شاهين في تفسير اآلية 

خ وإذا أصاب الشي   من سورة المائدة وكان تفسير الطبري مخالفا له فقد أخطأ الطبري بال شك.
مد المهري في تفسيره لنفس اآلية وكان تفسيره مخالفا لتفسير الدكتور كمال شاهين فهذا أح

 هذه من المستحيل أن يكون كالم الله مجرد وجهات نظر.    يعني أن الدكتور كمال شاهين أخطأ. 
يقول الدكتور كمال شاهين: "وكأن ما قاله الله "بالضبط"    قضية جوهرية ال يجب أن نتجاهلها. 

  هو التالي:
َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنً   ۖ فََوْيل  لَُّهم ا قَِليالً *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ

ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ّمِ
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لم يخبر الله أحًدا بما إذا كان   مقصود "بالضبط" من ذلك فال أحد يعلم وكلنا يسعى.أما ما ال
"الكتاب" الذي كتبه من كتبه هو "التوراة", أم "تأويل التوراة" أم "الكتاب المقدس المزيف 

ن وكأ  ال يستطيع أحد منا أن يخبرنا بما كان من أمر هذا الكتاب.   الذي كتبه قوم "من دماغهم".
 وهذا ما ال يعرفه إال الله."    مر, في نهاية األمر, أننا نتحدث عن الغيب.األ
 

بارك الله لنا في شيخنا المهري الذي أنعم الله عليه بعلم يجعله قادرا على أن يتجول بك في 
القرآن الكريم من أوله إلى آخره بحثا عن معنى كلمة أو عبارة. وأتمنى أن يبذل الدكتور كمال 

ولنا لقاء آخر، ربما بعد صالة   الجهد في البحث عن إجابات ألسئلته التشككية.  شاهين بعض
 الجمعة، لبيان ما التبس على الدكتور كمال شاهين."

  
 وتقبل الله طاعتكم وطاعتنا.  خالص الشكر لمفكرنا اإلسالمي الكبير على كريم رسالته. 
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م العليسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

 الحكيم
 

استمراًرا للحوار الدائر حول ما إذا كان هناك فهم صحيح واحد للنص القرآني الكريم أم أن من 
قول ي  الممكن تعدد الفهوم لنفس اآلية, أرسل إلينا سيادة األستاذ عزت هالل الرسالة التالية. 

 سيادته:

الغة وهذا السلوك نقيض سلوك "يلجأ الدكتور كمال شاهين كعادة األدباء والفنانين إلى المب
العلماء. هذا السلوك سببه أن الفنانين يهدفون إلى التأثير على وجدان المتلقين, وأحاسيسهم, 

ومن األفضل الجمع بين األسلوبين كما نجد في    ومشاعرهم, وليس عقولهم كما يفعل العلماء. 
ذلك, ويكتفى بما امتاز به, وهو ويبدو أن الدكتور كمال شاهين ال يستطيع    الخطاب القرآني. 
يقول الدكتور كمال شاهين: "أرسل األستاذ عزت هالل رسالة تثير, كالعادة,    الخطاب األدبي. 

جيًشا من المشاكل والتساؤالت, إال أني, كالعادة كذلك, سأتجنب الدخول في أي نقطة خارج 
غة العربية يبدأ من ثالثة وأرجوه الجمع في الل  النقطة موضوع النقاش". جيشا يا دكتور كمال!؟ 

والموضوع هو التفسيرات المتعددة   أن يعدد لي ثالثة مشاكل وتساؤالت خارج الموضوع. 
 من سورة البقرة: 78لآلية 

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه   فََوْيل  لَُّهم  ۖثََمنًا قَِليالً *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ّمِ

  
وكان قولي إن تعدد اآلراء المتناقضة التي نعدها احتماالت لفهم صحيح للنص القرآني، يقوض 

ذي يؤمن بصحته كالنا "بِْسِم ٱللَِّه القرآن الكريم الذي قال عنه رب العزة في القرآن الكريم ال
لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخبِيٍر ﴿هود  تُهُۥ ثُمَّ فُّصِ ب  أُْحِكَمْت َءايََٰ

ِحيِم آلر ۚ ِكتََٰ ِن ٱلرَّ ْحَمَٰ ﴾. وأطلب 1:  11ٱلرَّ
 منه أن يبين لي الجيش من المواضيع التي تحدثت عنها وكانت خارج الموضوع.

  
ت ثالث روايات مختلفة تذهب مذاهب مختلفة في تحديد المقصود يقول الدكتور كمال: "ورد

فمن منا   بكلمة "الكتاب" الواردة في اآلية." وأسأله هل تؤمن بصحة هذه الروايات جميعا؟ 
ويخرج منه بجواز تعدد فهم النص    إذن الذي يؤمن بكالم الطبري وال يؤمن بكالم الله؟ 

أتساءل, كما تسائلت من   ء إذن اآلية تحتمل عدة آراء. القرآني, بما أن الطبري قال بعدة آرا
أين نجد في القرآن كتب اليهود الثالثة    قبل كثيرا، لماذا ال تأتي بآيات القرآن المؤيدة لكالمك؟ 

"كتاب التوراة" و "كتاب التأويالت الخاطئة" و "كتاب مزيف" لنقول إن الكتاب هو أي من 
الحبيب: "إن ال شيء بأيدينا يمكن أن نقوم به للتحقق مما إذا  تقول يا أخي   الكتب الثالثة؟ 

كان "الكتاب" المشار إليه هو "كتاب التوراة", أم "كتاب التأويالت", أم "الكتاب المزيف" الذي 
 أال  أقول لك بأيدينا القرآن الكريم الذي يؤمن به كالنا.    ال عالقة له بالتوراة من أصله". 

تقول: "نحن ال نتحدث علًما وإنما نتحدث إيمانًا" ال يا أخي نحن نتحدث    ؟ يكفيك القرآن دليال
لقد كتبت رسالة بعد عودتي من صالة     علما ال إيمانا فكالنا يؤمن يالقرآن وكفى به دليال. 

ليس عيبًا أن تتعلم يا   الجمعة مباشرة أرجو أن تقرأها كما أرجو قراءة رسالة الشيخ المهري. 
 انتهى كالم سيادته    ب فكلنا يتعلّم." أخي الحبي



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

8
3

 

  

 ولي تعليق. خالص الشكر لمفكرنا اإلسالمي الكبير على كريم رسالته. 

من سورة  78 الموضوع, كما بين سيادة األستاذ عزت هالل, يتعلق بفهم ما تشير إليه اآلية
 البقرة:

َذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فََوْيل  لَُّهم *فََوْيل  لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم  ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا يَْكِسبُوَن* مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم ّمِ مَّ  78  البقرة:   ّمِ

  
حيح يذهب األستاذ عزت هالل إلى أن "تعدد اآلراء المتناقضة التي نعدها احتماالت لفهم ص

للنص القرآني، يقوض القرآن الكريم الذي قال عنه رب العزة في القرآن الكريم الذي يؤمن 
لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ  تُهُۥ ثُمَّ فُّصِ ب  أُْحِكَمْت َءايََٰ

ِحيِم آلر ۚ ِكتََٰ ِن ٱلرَّ ْحَمَٰ بِيٍر خَ  بصحته كالنا "بِْسِم ٱللَِّه ٱلرَّ
ليه األستاذ عزت هالل هي أن "القاعدة العامة" هي المشكلة فيما يذهب إ   ﴾. 1:  11﴿هود 

ما على الواحد منا إال أن يمسك بكتاب واحد من كتب التفسير   وجود أكثر من فهم لنفس اآلية. 
ويبحث في أي آية يشاء ولسوف  –وإن كان من المستحسن, طبعًا, اإلمساك بأربع أو خمس  –

  يرى تعدد الفهوم لنفس اآلية. 
  

بالموضوع محل النقاش, يشير األستاذ عزت إلى قولي أن قد "وردت ثالث روايات  فيما يتعلق
ساءل يت  مختلفة تذهب مذاهب مختلفة في تحديد المقصود بكلمة "الكتاب" الواردة في اآلية." 

نحن ال نؤمن إال  واإلجابة حاضرة.  سيادته عما إذا كنت أومن بصحة هذه الروايات جميعًا؟ 
كالم الطبري ليس كالم الله  متفق عليه.  ًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله. بالله, وبأن محم
  حتى نؤمن به. 

  
ال أحد  ما يقدمه لنا الطبري هو ما فهمه الناس, ونحن أمام ثالثة فهوم مختلفة لنفس اآلية. 

حمًدا   الله.  أن يحدد لنا أي من هذه الفهوم الثالثة يتطابق مع مقصود –إطالقًا  –فينا يستطيع 
 –الثانية, أننا ال نستطيع  هذه واحدة.    لله أني ال أعرف أحًدا يقول "هذا هو مقصد الله". 

ما الذي يمكن أن يفعله بشر "إلثبات"   أن "نتحقق" من صحة أي من هذه الفهوم.  –نهائيا 
 يفعله بشر "إلثبات"وما الذي يمكن أن  أن "الكتاب" المشار إليه في اآلية الكريمة هو التوراة؟ 

هذه مواضيع ال يمكن إثباتها كما   أن "الكتاب" المشار إليه في اآلية الكريمة ليس هو التوراة. 
نحن    نحن لسنا أمام "حقائق علمية" يمكن التحقق من صحتها أو عدم صحتها.  ال يمكن نفيها. 
  أمام "غيب". 

  
علينا أستاذنا الكبير فهمه للمقصود من  مرة أخرى, القول الفصل فيما نحن فيه هو أن يعرض

( أن فهم سيادته هذا 1كلمة "الكتاب" الواردة في اآلية الكريمة بصحبة األدلة التي تثبت )
ما أقوله هو أن   ( األدلة التي تثبت أن هذا هو ما حدث فعالً. 2يتطابق مع مقصد الله, أو )
*سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت   ال أحد يعلم الغيب.  األول مستحيل والثاني مثله. 

    32البقرة:    العليم الحكيم* 
  

وتقبل الله طاعتكم   مرة أخرى, خالص الشكر لسيادة األستاذ عزت هالل على كريم رسالته. 
 وطاعتنا.
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 ويل للذين يكتبون الكتاب 
 

سل إلينا سيادة األستاذ عزت من سورة البقرة, أر 78استمراًرا للحوار الدائر حول معنى اآلية 

 هالل الرسالة التالية.  يقول سيادته:

َذا ِمْن ِعنِد ٱللَِّه ِليَْشتَُرو۟ا بِِهۦ ثَ 
َب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ

ا قَِلياًلٌۭ *فََوْيل ٌۭ لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰ  ۖ فََوْيل ٌۭ لَُّهم َمنًٌۭ

ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َووَ  مَّ ا يَْكِسبُوَن*  البقرة :  ّمِ مَّ  78ْيل ٌۭ لَُّهم ّمِ

ال شك أن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذه اآلية أن الله توعد الذين يكتبون الكتاب 

بأيديهم ثم يقولون إن هذا الكتاب من عند الله. وال شك عندي أن الدكتور كمال شاهين يعرف 

الصرف, فال شك أن الدكتور كمال شاهين ال يُْنكر أن  العربية وقد ألف كتابا في النحو وآخر في

هناك من كتب الكتاب بأيديهم وادعوا أن ما كتبوه هو من عند الله. إذن ما مشكلة الدكتور كمال 

شاهين وهو الخبير في اللغة العربية؟ ربما تكون مشكلة الدكتور كمال شاهين في عدم معرفته 

ثم قالوا إنه من عند الله.    يقول الدكتور كمال شاهين: "لم  بهؤالء اللذين كتبوا الكتاب بأيديهم

يقل الله إن اليهود قاموا بالكشط والكحت, والمحو والحذف, والتغيير والتبديل, في التوراة", 

فمن هؤالء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا إنه من عند الله؟    وهل الكتاب هو التوراة؟ 

، بشر ليسوا هم اليهود, وكتاب ليس هو التوراة, على حد قول الدكتور هناك مجهوالن في اآلية

كمال شاهين.   من أين جاء للدكتور كمال شاهين هذا اليقين بأن الله لم يقل إن اليهود هم من 

كتب التوراة بأيديهم ثم قالوا إن التوراة التي كتبوها هي من عند الله؟   لو أن الدكتور كمال 

يعرف من كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا إن هذا من عند الله، وال يعرف ما إذا  شاهين قال إنه ال

كان هذا الكتاب الذي كتبوه هو التوراة أم أي كتاب آخر، لكان هذا قوال بليغا دقيقا من عالم يدقق 

ويحقق.   رغم أن هذا ال ينفي الكسل عن عالمنا المحقق.    وربما تُْرسي اآلية مبدأ عاما "كل 

يكتب كتابا بيده ويدعي أنه من عند الله )أوحاه الله له( له الويل".    لم يُِشر الدكتور كمال من 

شاهين إلى ذلك ولكنه اهتم بتبرئة اليهود وكتابهم التوراة.   ال شيء يمنع أن يكون مبدًءا عاما. 

له؟   علينا أن فهل حدث في الواقع أن ُوِجَد ِمن البشر َمن كتبوا كتابا بأيديهم ونسبوه إلى ال

 ننهج نهج شيخنا المحقق أحمد المهري.

 

َذا ِمْن ِعنِد ٱللَِّه ِليَْشتَُرو۟ا بِِهۦ ثَمَ  َب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ
ا قَِلياًلٌۭ فََوْيل ٌۭ لِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱْلِكتََٰ  فََوْيل ٌۭ لَُّهم  ۖنًٌۭ

ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل ٌۭ لَُّهم مَّ ا يَْكِسبُوَن ﴿البقرة  ّمِ مَّ  ﴾78:  2ّمِ

 

ٓ أََمانِىَّ  َب إِالَّ
يُّوَن اَل يَْعلَُموَن ٱْلِكتََٰ الفاء في اللغة استطراد  لما سبق. فما هو ما سبق؟  *َوِمْنُهْم أُّمِ

َوإِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن* الواو للعطف على ما سبق, و)منهم( للتبعيض أي أن بعضا منهم ال يعلمون 
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الكتاب. فمن هم؟   الذين منهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني؟   الذين يكتبون الكتاب يأيديهم 

ثم يقولون هذا من عند الله؟ اللذين يكتبون الكتاب يأيديهم هم فئة من الناس بعضهم أميون ال 

وَن َوَما يُْعِلنُوَن يعلمون الكتاب إال أماني. فما هو ما سبق؟  أََواَل يَْعلَُموَن أَنَّ ٱللَّهَ يَ  ْعلَُم َما يُِسرُّ

﴿77﴾ 

ال زال الخطاب موجًها لهم، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وينسبونه إلى الله وبعضهم أميون ال 

يعلمون الكتاب إال أماني, ويستنكر الله عدم علمهم بأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.  وتمضي 

 رحلة الكشف عنهم.

 

ثُونَُهم بَِما فَتََح ٱللَّ  َوإَِذا لَقُوا۟   َعلَْيُكْم هُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا قَالُٓو۟ا َءاَمنَّا َوإَِذا َخاَل بَْعُضُهْم إِلَىَٰ بَْعٍضۢ قَالُٓو۟ا أَتَُحّدِ

وُكم بِِهۦ ِعنَد َربُِّكْم ۚ أَفاََل تَْعِقلُوَن ﴿ ﴾   صفات أخرى يكشفها الله عنهم. هم الذين يقولون 76ِليَُحآجُّ

 .75نا إذا لقوا الذين أمنوا وينفون ذلك إذا خال بعضهم إلى بعض. فماذا تقول اآلية أم

فُونَهُۥ ِمنۢ  َم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ
ْنُهْم يَْسَمعُوَن َكلََٰ هُ بَْعِد َما َعقَلُو أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُو۟ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريق ٌۭ ّمِ

توجد أي وجهات نظر في هذه اآلية كما يقول الدكتور كمال شاهين.  ﴾.    ال75َوُهْم يَْعلَُموَن ﴿

إنه استمرار للحديث عن فئة من الناس توعدهم الله بالويل ألنهم يكتبون الكتاب يأيديهم ويدعون 

أن هذا الكتاب من عند الله، وبعضهم أميون و ... وقد كان فريق منهم، )من الذين يكتبون 

ه من عند الله(، يسمعون كالم الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه الكتاب يأيديهم ويدعون أن

 وعن عمٍد.   ونحن نطمع أن يؤمنوا لنا.   كل هذه السمات لمن؟    نستمر في القراءة.   

ِلَك فَِهَى َكٱْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةًٌۭ ۚ َوإِنَّ ِمَن ٱْلِحَجارَ 
َٰ
ۢن بَْعِد َذ ُر ِمْنهُ ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكم ّمِ ِة لََما يَتَفَجَّ

ُر ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ ٱْلَمآُء ۚ َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشيَِة ٱل ِفٍل ٱأْلَْنَهَٰ لَِّه ۗ َوَما ٱللَّهُ بِغََٰ

ا تَْعَملُوَن ﴿  ﴾74َعمَّ

 ن عند الله و ... وقست قلوبهم من بعد ذلك؟من هم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو م

 

ونأتي إلى قصة البقرة .. الذين يكتبون الكتاب ويقولون هو من عند الله هم أصحاب قصة البقرة 

 67التى تبدأ باآلية 

ا ۖ قَاَل أَُعوذُ بِٱللَِّه أَْن *َوإِْذ قَاَل ُموَسىَٰ ِلقَْوِمِهۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأُْمُرُكْم أَن تَْذبَُحو۟ا بَقََرةًٌۭ ۖ قَالُٓو۟ا أَتَتَّ  ِخذُنَا ُهُزًوٌۭ

ِهِليَن* وتنتهي فصة البقرة عند اآلية   .73أَُكوَن ِمَن ٱْلَجَٰ

تِِهۦ لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن*   ِلَك يُْحِى ٱللَّهُ ٱْلَمْوتَىَٰ َويُِريُكْم َءايََٰ
َٰ
 *فَقُْلنَا ٱْضِربُوهُ بِبَْعِضَها ۚ َكَذ

يستمر.    قوم موسى هم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون ولكن الحديث عن قوم موسى 

هو من عند الله.   فمن هم قوم موسى؟  هم اليهود يا دكتور كمال.  وما هو الكتاب الذي نُّزل 

 عليهم؟  هو كتاب موسى.   التوراة يا دكتور كمال.

 عزت هالل
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 من سورة البقرة 97اآلية  
 

تعود بداية قصة التحريف في كتب الديانات األخرى, كما سبقت اإلشارة إلى ذلك, إلى رسالة 
تجربة شخصية"  – الفقه االسالمي القديماألستاذة هالة كمال التي نُشرت تحت عنوان "في 

 والتي أشارت فيها إلى أن:
 يتبّجح ال -لمقدسة جميعًا الذي يقّر, ويعترف, ويحترم, رسل الله جميعًا, وكتبه ا -"الفهم السليم 

    فينعت كتب الديانات األخرى بالتحريف, وأصحابها بالكفر."
 
  

أثارت هذه العبارة انتباه األستاذ عزت هالل الذي تساءل عما إذا كان هذا هو الفهم السليم 
أورد   أشار سيادته إلى أن "الله هو الذي نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف".  لإلسالم.

 75هذه اآليات هي اآلية    يادته عدًدا من اآليات التي يذهب إلى أنها تساند وجهة نظره هذه.س
من  41من سورة المائدة, واآلية  13من سورة النساء, واآلية  46من سورة البقرة, واآلية 

لذي من سورة المائدة حيث بيَّنا أن القول بأن "الله هو ا 13قمنا بدراسة اآلية    سورة المائدة.
نعت كتب الديانات األخرى بالتحريف" هو قول ال يتفق مع طلب الله من رسوله أن يعفو ويصفح 

قمنا كذلك    كيف لرسول الله أن يعفو في أخطاء اليهود في حق الله؟  عن أخطاء اليهود.
 من سورة البقرة, حيث بيَّنّا أن ال أحد يستطيع القطع بما إذا كان "الكتاب" 78بدراسة اآلية 

المذكور إليه في اآلية الكريمة هو "التوراة", أم "تأويل التوراة" أم "الكتاب المقدس المزيف 
ال  ال يستطيع أحد منا أن يخبرنا بما كان من أمر هذا الكتاب.    الذي كتبه قوم "من دماغهم".

اة", أم يملك أحد منا "الدليل" على صحة ما إذا كان "الكتاب" هو "التوراة", أم "تأويل التور
وكأن األمر, في نهاية األمر, أننا نتحدث   "الكتاب المقدس المزيف الذي كتبه قوم من دماغهم". 

 وهذا ما ال يعرفه إال الله.    عن الغيب.
  

من سورة البقرة للتحقق مما إذا كان الله قد قال فيها إن  75يهدف هذا المقال إلى دراسة اآلية 
ال يحتاج المرء    مقدسة أم أن هذا هو "فهمنا" نحن لما قاله.اليهود قاموا بتحريف كتبهم ال

لم ال أحد يع   إلى التوكيد على أن "فهم" أي منا لكالم الله قد يكون صائبًا كما قد يكون خائبا.
  مراد الله وكلنا يسعى.

  
ارنا ييعود اخت  في سعينا هذا لفهم كالم الله في هذه اآلية سوف نبدأ بدراسة ما قاله الطبري.

فاألمام الطبري, رحمه الله رحمة   لكتاب الطبري إلى المكانة العالية التي يحتلها اإلمام وكتابه.
واسعة وأسكنه فسيح جناته, هو اإلمام األعظم محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب, 

ئمة كان رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه إماًما من أ   الشهير باإلمام أبو جعفر الطبري.
المسلمين المشهورين, مؤرًخا, ومفسًرا, وفقيها مجتهًدا في أحكام الدين ال يقلد أحدا، بل قلده 

واإلمام األعظم هو صاحب أكبر كتابين في التفسير    الكثيرون وعملوا بأقواله وآرائه.
لم  وكتاب في التفسير في ترجمته له "وله كتاب التاريخ المشهور قال عنه النووي    والتاريخ.

في معرض الحديث عنه إنه م جالل الدين السيوطي , وقال عنه اإلمام األعظ"يصنف أحد مثله
"إن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه, قلت تفسير اإلمام أبي جعفر بن 
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 مهولد رح   جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله".
    هـ. 310هـ. وتوفي في بغداد عام  224الله في آمل, إيران, عام 

  
في محاولتنا لفهم اآلية الكريمة سوف نورد ما قاله اإلمام األعظم "حرفيًا" على أن نتولى نقاش 

يقول اإلمام األعظم في تأويله اآلية الكريمة    ما أخبرنا به بعد االنتهاء من عرض ما أخبرنا به.
 ما يلي:

أي,    أن قوله جل ثناؤه *أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم* يعني "أفتطمعون يا أصحاب محمد؟    .1
أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمصدقين ما جاءكم به من عند 

ما جاءكم أن يصدقوكم ب **أن يؤمنوا لكم ويعني بقوله   الله، أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل؟
 به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم.

  
ي أ  أن كلمة "منهم" في قوله جل ثناؤه *َوقَْد َكاَن فَِريق  ِمْنُهْم* تعني "من بني إسرائيل".   .2

أنه جل وعال قد جعل الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل، من اليهود 
ألنهم كانوا  -حمد صلى الله عليه وسلم: أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم الذين قال الله ألصحاب م

آباَءهم وأسالفهم, فجعلهم منهم، إذ كانوا عشائرهم وفََرطهم وأسالفهم, كما يذكر الرجل اليوم 
كان منا  " :الرجل، وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته. وكان من قومه وعشيرته, فيقول

*وقد كان  أنه كان من أهل طريقته أو مذهبه، أو من قومه وعشيرته. فكذلك قولهيعني " فالن
 .فريق منهم*

 
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَمون* قد يعني   .3  أن قوله جل ثناؤه *يَْسَمعُوَن َكالَم اللَِّه ثُمَّ يَُحّرِ
منهم, وذلك نقالً عن محمد بن عمرو عن أبي أن الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء    ا.

 عاصم, عن عيسى, عن ابن أبى نجيح, عن مجاهد.
أن المقصود بكالم الله هنا هو "التوراة", وذلك نقالً عن موسى, عن عمرو بن حماد, عن    ب.

يذهب موسى, نقالً عن عمرو بن حماد, نقالً عن أسباط, نقالً عن السدي    أسباط, عن السدي.
ن ما حدث هنا هو أن اليهود أمسكوا بالتوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها, يجعلون إلى أ

إذا جاءهم المحق    الحالل فيها حراما، والحرام فيها حالال, والحق فيها باطال, والباطل فيها حقا.
 فهو فيه بِرشوة أخرجوا له كتاب الله, وإذا جاءهم المبطل بِرشوة أخرجوا له ذلك الكتاب

فقال لهم    وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق وال رشوة وال شيء، أمروه بالحق.  محق.
وذلك    .44البقرة:   *أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفاَل تَْعِقلُوَن*

 نقالً عن ابن وهب عن ابن زيد.
المقصود بكالم الله هنا ليس التوراة "فكلهم قد سمعها", وإنما كالم الله الذي وجهه أن    ج.

يخبرنا الطبري هنا, وذلك نقالً عن ابن حميد, نقالً عن    الله إلى موسى على مسمع من اليهود.
سلمة, أن محمًدا بن إسحاق قد أبلغهم أنه قد بلغه عن بعض أهل العلم أنهم "قالوا لموسى: يا 

 فطلب ذلك موسى ى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل, فأسمعنا كالمه حين يكلمك. موس
تى ثم خرج بهم ح إلى ربه فقال: نعم, فمرهم فليتطهروا، وليطهروا ثيابهم، ويصوموا, ففعلوا. 

وكلمه ربه  فوقعوا سجودا أن يسجدوا أتى الطور, فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السالم
ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل, فلما  كالمه، يأمرهم وينهاهم, حتى عقلوا ما سمعوا.  فسمعوا

جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به, وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم 
بكذا وكذا, قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خالفا لما قال الله عز وجل 

 .فهم الذين عنى الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم   لهم.
  

يذهب أبو جعفر إلى أن أولى التأويلين اللذين ذكرهما باآلية، وأشبههما بما دل عليه ظاهر 
التالوة, ما قاله الربيع بن أنس، والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم من أن الله تعالى 



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

8
8

 

مه من بني إسرائيل، سماع موسى إياه منه، ثم حرف ذلك ذكره إنما عنى بذلك من سمع كال
وذلك أن الله جل ثناؤه إنما أخبر أن التحريف    وبدل، من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه. 

كان من فريق منهم كانوا يسمعون كالم الله عز وجل، استعظاما من الله لما كانوا يأتون من 
هان, وإيذانا منه تعالى ذكره عباَده المؤمنين، قطع البهتان، بعد توكيد الحجة عليهم والبر

فقال لهم: كيف  أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور والهدى
بالذي تخبرونهم من األنباء عن الله  -تطمعون في تصديق هؤالء اليهود إياكم وإنما تخبرونهم 

وقد كان بعضهم يسمع من الله كالمه وأمره  عن غيب لم يشاهدوه ولم يعاينوه -عز وجل 
فهؤالء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم، أحرى أن    ونهيه, ثم يبدله, ويحرفه, ويجحده.

وأقرب إلى  يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق، وهم ال يسمعونه من الله, وإنما يسمعونه منكم,
عليه وسلم ونعته ويبدلوه، وهم به  أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد صلى الله

من أوائلهم الذين باشروا كالم الله من الله جل ثناؤه، ثم حرفوه  - عالمون، فيجحدوه ويكذبوا
 .من بعد ما عقلوه وعلموه متعمدين التحريف

 
يسمعون ( يسمعون كالم الله ولو كان تأويل اآلية على ما قاله الذين زعموا أنه عني بقوله

معنى مفهوم. ألن ذلك قد سمعه المحرف منهم **يسمعون كالم الله يكن لذكر قولهالتوراة( لم 
إن كان التأويل على ما  -وغير المحرف، فخصوص المحرف منهم بأنه كان يسمع كالم الله 

  دون غيرهم ممن كان يسمع ذلك سماعهم ال معنى له. -قاله الذين ذكرنا قولهم 
وذلك  يحرفونه فقد أغفل وجه الصواب في ذلك لك لقولهإنما صلح أن يقال ذ فإن ظن ظان أنه

أن ذلك لو كان كذلك لقيل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كالم الله من 
من  -بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود، كانوا أعطوا 

غير األنبياء والرسل, ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا  ما لم يعطه أحد -مباشرتهم سماَع كالم الله 
من ذلك. فلذلك وصفهم بما وصفهم به، للخصوص الذي كان خص به هؤالء الفريق الذي ذكرهم 

 .في كتابه تعالى ذكره
 

انحراف الشيء " وأصله من   ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه. **ثم يحرفونه ويعني بقوله
أي يميلونه عن وجهه ومعناه   *يحرفونه* فكذلك قوله   إلى غيرها.عن جهته" وهو ميله عنها 
فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم  الذي هو معناه، إلى غيره. 

عد يعني من ب  *يحرفونه من بعد ما عقلوه*  بتأويل ما حرفوا, وأنه بخالف ما حرفوه إليه, فقال
أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون     .علمونما عقلوا تأويله وهم ي

وذلك إخبار من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت, ومناصبتهم العداوة له     كاذبون.
من مناصبتهم العداوة لله ولرسوله محمد  -ولرسوله موسى صلى الله عليه وسلم, وأن بقاياهم 

على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى  -صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا 
 .عليه الصالة والسالم

  
 النقاش

يحتاج نقاش ما يخبرنا به اإلمام األعظم إلى وقت طويل وعرض مستفيض, إال أنه يحتاج أوالً 
من سورة  75وقبل كل شيء إلى التصريح بأنه إذا كنا قد فهمنا أن عبارة "كالم الله" في اآلية 

 حقًا ذهب  ة تشير "حصًرا وقصًرا" إلى كالم الله كما جاء في التوراة, فقد أسأنا الفهم.البقر
البعض إلى أن اآلية الكريمة تشير إلى أن اليهود قد قاموا بتحريف كالم الله في كتاب الله الذي 
 أنزله على رسوله موسى, إال أن هنالك البعض اآلخر كذلك ممن أكد أن اآلية تشير إلى تحريف
كالم الله الذي سمعوه بآذانهم هم أنفسهم حين كلم الله رسوله موسى في سيناء وليس إلى 

لم يكن األمر, إذن, أمر كشط وكحت, وحذف ومحو, وتغيير     تحريف كالم الله في التوراة.
وتبديل, في كلمات الله كما جاءت في كتاب الله, وإنما كان أمر تحريف فيما سمعوه هم أنفسهم 
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يذهب أبو جعفر إلى أن أولى التأويلين اللذين ذكرهما باآلية وأشبههما    ه سبحانه وتعالى.من الل
بما دل عليه ظاهر التالوة, هو ما قاله الربيع بن أنس نقالً عن ابن إسحاق نقالً عن بعض أهل 
 هالعلم من أن الله تعالى ذكره إنما عنى بذلك من سمع كالمه من بني إسرائيل، سماع موسى إيا

يرى اإلمام األعظم, بهذا الشكل, صواب ما نقله الربيع بن أنس, نقالً عن ابن إسحاق,    منه.
نقالً عن بعض أهل العلم, وخطأ ما ذهب إليه موسى, نقالً عن عمرو بن حماد, نقالً عن أسباط, 

 ومن أين جاء الربيع بن أنس, وابن إسحاق, وموسى, وعمر  ويبقى السؤال:   نقالً عن السدي.
كيف استطاع بعض أهل العلم     بن حماد, وأسباط, والسدي, وبعض أهل العلم بهذا الكالم؟

الذين نقل عنهم محمد بن إسحاق معرفة هذه القصة الطويلة عن كيف قام اليهود منذ آالف 
السنين بسؤال موسى أن يتيح لهم فرصة سماع كالم الله, وكيف قام موسى بنقل هذا الطلب 

نه وتعالى, وكيف وافق جل ثناؤه على هذا الطلب وطلب من رسوله الكريم أن إلى الله سبحا
يأمرهم بأن يتطهروا، ويطهروا ثيابهم، ويصوموا, وأنهم فعلوا ذلك فخرج بهم إلى طور 

وكلمه ربه,  فوقعوا سجودا, أن يسجدوا, فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السالم   سنين.
وينهاهم, حتى عقلوا ما سمعوا, ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل, فلما فسمعوا كالمه، يأمرهم 

جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به, وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم 
بكذا وكذا, قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خالفا لما قال الله عز وجل 

كيف استطاع بعض أهل العلم    الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهم الذين عنى   لهم.
الذين تعرف عليهم محمد بن إسحاق معرفة تفاصيل تفاصيل ما حدث قبل أكثر من ألفي عام, أو 

يعلم الله أن ال أحد يعلم في أي عام قام جل وعال بكالم   ثالثة آالف عام, أو أربعة آالف عام؟
ن م –على األقل  –ر سنين, إال أننا نعلم أن ذلك لم يحدث قبل ألف عام رسوله الكريم على طو

ميالد محمد بن إسحاق, وعليه, كيف عرف محمد بن إسحاق بتفاصيل هذه األحداث التي وقعت 
بصورة أوضح, كيف عرف بعض أهل العلم الذين أبلغوا هذا   قبل أن يولد بألف عام على األقل؟

 من أين لبشر معرفة الغيب.  الكالم؟ الكالم لمحمد بن إسحاق بهذا
  

أدعو الله أن يعطينا عمًرا إلعطاء   يحتاج نقاش ما أخبرنا به أبو جعفر إلى نقاش أطول بكثير.
إال أنني أستطيع أن أؤكد أني ال أستطيع قبول ما أخبرنا به الربيع بن أنس,   الموضوع حقه.

ما أخبرنا به موسى, نقالً عن عمرو بن حماد,  نقالً عن ابن إسحاق, نقالً عن بعض أهل العلم,وال
هذا كالم ال يقوم عليه دليل, ونحن قوم ال نؤمن إال بالله,   نقالً عن أسباط, نقالً عن السدي.

ما يحدثنا عنه أبو جعفر ليس حديث علم حتى    وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله.
كيف نقبل ما ال يقوم عليه دليل, وكيف نؤمن بما لم    نقبله, وال حديث إيمان حتى نؤمن به.

 يقله الله.
  

 والحمد لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, وما أعطانا ولم يعطنا, وتقبل الله طاعتكم وطاعتنا.
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 من سورة المائدة 13اآلية  
 

تاذة والفقيهة الفاضلة األستعود البدايات األولى لهذا البحث إلى رسالة أرسلتها لنا األخت العزيزة 

هالة كمال تحدثنا فيها عن الحالة المزرية التي تعيش فيها أمة محمد وعن ثقتنا المطلقة بأن 

الله سيعوضنا خيًرا بعد أن نموت جميعًا بإذن الله إذ لن يدخل الجنة أحد سوانا بعد أن قام أهل 

قيقة األمر, دعوة إلى أن نهتم بحالنا, الكتاب بتحريف كتبهم.    كانت رسالة األستاذة هالة, في ح

 ونسعى لتحسين أوضاعنا, ونكف عن ترديد القول بأن الجنة محجوزة لنا, لن يدخلها غيرنا.

   

قرأ األستاذ عزت هالل رسالة األستاذة هالة وتعجب من طلبها أن نكف عن ترديد مقولة إن أهل 

قل ذلك وإنما الذي قال ذلك هو الله سبحانه الكتاب قد حرفوا كتبهم.  أكد األستاذ عزت أنَّا لم ن

وتعالى.  استند سيادته في موقفه هذا إلى أربع آيات قرآنية.  قمت بدراسة ثالثة من هذه اآليات.   

بينت دراسة كل آية من هذه اآليات أن الله لم يقل في أي منها إن أهل الكتاب قاموا بتحريف 

 كتبهم وإنما هذا ما فهمناه نحن.

  

سة الحالية, بهذا الشكل, هي امتداد للدراسات السابقة.  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف الدرا

من سورة المائدة بأن أهل الكتاب قاموا بتحريف كتبهم  41عما إذا كان الله قد أخبرنا في اآلية 

 أم أن هذا هو ما فهمناه نحن.

 

 من سورة املائدة 13القصة احلقيقية لآلية 

 لمائدة هي تلك اآلية التي يخاطب فيها سبحانه وتعالى رسوله الكريم قائالً: من سورة ا 41اآلية 

ُسوُل اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم وَ   لَْم تُْؤِمن*يَا أَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ  اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ

َذا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا ۚ َوَمن يُِرِد اللَّهُ فِ  تَْمِلَك  تْنَتَهُ فَلَنبَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ
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ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِيلَهُ ِمَن اللَّ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ
ِخَرِة اآْل  ِه َشْيئًا ۚ أُولََٰ

 َعَذاب  َعِظيم *   

 

يخاطب الله هنا رسوله الكريم طالبًا منه أال يحزن لرؤية من أعلنوا عن إيمانهم وهم يسارعون 

كفرهم.   تبين اآلية للرسول الكريم أن هؤالء لم يكونوا مؤمنين أصالً حين أعلنوا لإلعالن عن 

عن إيمانهم بالله وبأن محمًدا رسول الله, وعليه فال مجال للحزن على كفر من لم يكن يوًما 

مؤمنا.   يخبر الله رسوله الكريم كذلك أن هناك أناًسا من اليهود سماعون للكذب يستمعون إلى 

هم به أناس آخرون لم يأتوا الرسول من أحاديث بها تحريف للكالم يخبرونهم فيها بما ما يحدث

يتوجب عليهم أخذه, وما يتوجب عليهم البعد عنه والحذر منه.   وفي الختام تنتهي اآلية بتوكيد 

 أن ليس بيد رسول الله شيء إذا ما أراد الله أن يفتن إنسانا وأن من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

 لهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.

 

تثير اآلية الكريمة قائمة طويلة من التساؤالت, منها من هم هؤالء الذين أعلنوا إسالمهم ثم لم 

يمِض طويل وقت حتى أعلنوا كفرهم؟  ثم من هم هؤالء اليهود الذين يستمعون إلى الكذب؟  

القوم اآلخرون الذين لم يأتوا رسول الله؟  وأي كذب هذا الذي يستمعون إليه؟  ومن هم أولئك

وما هو الكالم الذي قاموا بتحريفه؟   وما هي تلك األشياء التي قالوا بوجوب أخذها وتلك التي 

قالوا بوجوب تركها؟    وهي أسئلة تطوع اإلمام األعظم محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 

ه جل ثناؤه عنه وأرضاه, بتقديم اإلجابات غالب الشهير باإلمام أبو جعفر الطبري, رضي الل

 عليها.  

 

 أسباب النزول

كانت الطريقة التي اتبعها اإلمام األعظم لتقديم اإلجابات على األسئلة أعاله هي بيان األحداث 

التاريخية التي نزلت بسببها اآلية الكريمة.   مثال على ذلك, يبين اإلمام األعظم أن قوله سبحانه 

ُسوُل اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم ولَْم وتعالى *يَا أَ  يَُّها الرَّ

تُْؤِمن قُلُوبُُهْم* يشير إلى ما قام به الصحابي الجليل أبو لبابة من خيانة رسول الله وإخبار اليهود 

فور نزولهم عن حصونهم واستسالمهم له.    تساعدنا بعزمه صلى الله عليه وسلم على قتلهم 

أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله هذه "الخلفية التاريخية",بهذا الشكل, على إدراك 

 الكريم أال يحزن لما قام به أبو لبابة من خيانة فهو لم يكن يوًما مؤمنًا حتى يحزن على كفره. 

 

اُعوَن ِلْلَكِذِب  يظهر ذلك, كذلك, في بيان فضيلته أن قوله سبحانه وتعالى *َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ  اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ هُ ذَا فَُخذُوَسمَّ

ْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا*  يشير إلى ما فعله أهل امرأة يهودية كانت قد زنت حين أرسلوا وفًدا َوإِن لَّْم تُ 
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إلى رسول الله ليسأله عن حكم الزنا.   تبيِّن القصة, بوضوح كامل, كيف أن أهل المرأة الزانية 

ا كالمه هذه كانوا على علم بأن "حكم الله" في الزنا هو القتل إال أنهم عطلوا حكم الله وحرفو

فحولوا القتل إلى جلد وتحميم )تسويد وجه(.     تبين القصة كذلك أن أهل المرأة الفاجرة كانوا 

حريصين على تنبيه الوفد الذي أرسلوه إلى رسول الله على ضرورة الحذر عند سؤاله عن حكم 

هم أمر زنا ابنتالله في الزنا بحيث إذا أخبرهم بأن حكم الله هو "الجلد" اتبعوه وجعلوه َحكما في 

 أما إذا أخبرهم بأنه "القتل" حذروا منه, ولم يتبعوه.   

 

اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن  اُعوَن ِلْلَكِذبِ َسمَّ تفسر الرواية, بهذا الشكل, قوله تعالى *َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُ  ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا* لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ ولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ

إذ تساعدنا على إدراك أن المقصود بعبارة *سماعون للكذب* هو ذلك "الوفد" الذي أرسلته 

أسرة المرأة الفاجرة إلى رسول الله, وأن المقصود بـ"الكذب" هنا هو حديث أهل المرأة الزانية 

ة الزنا هي الجلد وتسويد الوجه وهو حديث فيه تحريف لما أنزله الله على نبيه عن أن عقوب

موسى عليه السالم, كما تساعدنا كذلك على إدراك أن المقصود بقوله تعالى *يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم 

َذا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا* هو حديث أهل المرأة الفاجرة إلى أعض اء الوفد  يخبرونهم َهَٰ

بأن يأخذوا بحكم رسول الله إذا أخبرهم أن حكم الله هو الجلد وأن يحذروا من األخذ به إذا 

 أخبرهم أنه القتل.   

 

يورد اإلمام األعظم ثمان روايات "رئيسية" تطرح كل واحدة منها نفسها على أنها تمثل األحداث 

لى أنها, بالتالي, السبب في نزول اآلية الكريمة.  التاريخية التي تشير إليها اآلية الكريمة, وع

تنقسم هذه الروايات إلى مجموعتين كبيرتين.  تتألف المجموعة األولى من ثالث قصص تتعلق 

األولى منهما بالغدر, والثانية بالقتل, والثالثة بالخزي.  تتألف المجموعة الثانية من خمس 

 قصص تتعلق كلها بالزنا.   هذه القصص هي:

 

 أواًل :  حكاية أبي لبابة

يورد لنا اإلمام الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, رواية مؤداها أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان قد أرسل الصحابي الجليل أبا لبابة بن عبد المنذر ليتفاوض مع يهود بني 

وسلم إال أنه بدالً من أن قريظة يوم الحصار حول شروط االستسالم لرسول الله صلى الله عليه 

ينفذ الخطة المتفق عليها والتي تقضي بخداع اليهود وإقناعهم باالستسالم ثم ذبحهم بالكامل 

بأن في األمر خدعة وأن رسول الله ال غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر اليهود 

يهم بالكامل.    يذهب ينوي عقد هدنة معهم أو حتى طردهم من أراضيهم وإنما ينوي التخليص عل

ُسوُل  اإلمام األعظم إلى أن هذه األحداث هي األحداث التي يشير إليها قوله عز ذكره  *يَا أَيَُّها الرَّ

أن  أي    اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم ولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم*.
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لله سبحانه وتعالى يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أال يحزن لما قام به أبو لبابة حيث ا

 إنه لم يكن مؤمنًا حقيقة يوم أعلن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله.  

 

 ثانًيا:  حكاية قاتل النضري

ل رجالً من يهود بني القصة هنا, كما يحكيها لنا اإلمام األعظم, أن رجالً من يهود بني النضير قت

قريظة.    يحكي لنا اإلمام األعظم هنا أن العرف كان قد استقر على الحكم بـ"الدية" إذا كان 

القاتل من بني النضير وبـ"القود" في حالة ما إذا كان القاتل من بني قريظة.   أي أن الحكم في 

مين أن يسألوا رسول الله صلى مثل حالتنا هذه هو "الدية", إال أن القاتل طلب من حلفائه المسل

الله عليه وسلم عن موقف اإلسالم من القتل, فإذا كان اإلسالم يأمر بـ"الدية" لجأ القاتل إلى 

رسول الله ليحكم في أمره, أما إذا كان اإلسالم يأمر بـ"القََود" )أي قتل القاتل( ابتعد عنه ولم 

عندما سمع أحد المنافقين بعزم أهل القاتل  يطلب تحكيمه.    تذهب القصة, على أية حال, إلى أنه

على رفع األمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرهم من أنه قد يصدر حكمه بالقود حيث 

 إن القتيل قتيل عْمد, ونبههم إلى ضرورة أال يقبلوا منه إال حكم الدية.  

 

يشير اإلمام األعظم إلى أن هذه األحداث هي األحداث التي نزلت بسببها اآلية الكريمة في قوله 

فُوَن اْلَكلِ  اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذبِ َسمَّ َم ِمن عز ذكره *َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا*  بَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِنْ  أي أن عبارة *سماعون  أُوتِيتُْم َهَٰ

للكذب* هنا تشير إلى الوفد الذي أرسله بنو النضير لسؤال رسول الله عن حكم القتل, كما أن 

ي فالمقصود بعبارة *القوم اآلخرين* هم اليهودي القاتل وأهله الذين قاموا بتحريف كالم الله 

حكم القتل, والذين كانوا يقولون للوفد الذي أرسلوه إلى رسول الله إنه إذا ما أخبرهم صلى  الله 

عليه وسلم بأن حكم القتل هو الدية فعليهم بأخذه, أما إذا أخبرهم بأن حكم القتل هو القَود فعليهم 

 بالحذر منه وعدم األخذ بحكمه.

 

 ثالثا: حكاية مدينة الروم

ئَِك يورد اإلمام األ عظم هنا رواية تذهب إلى أن األحداث التي يشير إليها قوله عز ذكره *أُولََٰ

ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِي اآْلِخَرِة َعَذاب  َعظِ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ يم *  هي الَِّذيَن لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

تبين الرواية أن المقصود بقوله عز ذكره  أحداث تتعلق بما سيحدث في مدينة من مدن الروم.  

*أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم* هم أهل مدينة من مدن الروم وأن المقصود بالخزي 

 الذي سوف يصيبهم هو فتح مدينتهم, وذبح رجالهم, وسبي نسائهم.     
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 رابًعا:  حكاية احلرب األعور

م, أن أحبار يهود كانوا مجتمعين كالعادة في بيت المدراس القصة هنا, كما يحكيها لنا اإلمام األعظ

)أي في البيت الذي يتدارس فيه اليهود كتاب الله الذي أنزله سبحانه وتعالى على نبيه موسى 

عليه السالم( حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة.    حدث عندئذ أن جاءهم رجل 

ة منهم أيًضا كانت قد أحصنت هي األخرى.   وجد أحبار منهم كان قد زنى بعد إحصانه بامرأ

اليهود أن هذه خير فرصة الختبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما إذا كان حقا نبيًا 

مرسالً من عند الله أم مجرد ملك.  أي مجرد رجل قوي يستطيع إدارة شؤون دولة.   وعليه, 

الفاجرة لرسول الله ليحكم في أمرهما حكم الله. كانت  قرروا إرسال اليهودي الفاجر واليهودية

الفكرة هنا هي أنه إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الفاجر والفاجرة كان ذلك دليالً 

أما إذا أمر بقتلهما  -أي حاكم دولة  –على أنه صلى الله عليه وسلم ال يزيد عن كونه مجرد ملك 

 نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى.    كان ذلك هو الدليل على أنه

 

تعود هذه الفكرة إلى معرفة اليهود بأن اليهود فقط هي التي "تعلم" أن "حكم الله" هو قتل 

الزاني والزانية.  هذا هو "حكم الله" كما ورد في كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه 

يهود فيما بينهم بعد تعطيلهم حكم الله بالقتل.   السالم, أما الجلد فهو مجرد عرف اصطلح عليه ال

يعلم أحبار اليهود, وهذه هي النقطة المهمة هنا, أن هذه المعرفة غير متاحة إال ألحبار اليهود 

حيث إن أحبار اليهود فقط هم الوحيدون الذين يستطيعون قراءة التوراة المكتوبة بالعبرية 

م يكن محمد بن عبد الله يعرف ال العبرية وال القراءة ومعرفة ما جاء بها من أحكام الله.    ل

بالعبرية, وعليه فلم يكن باستطاعته أن يعرف أن حكم الله في الزنا هو القتل.   يعني ذلك, طبعًا, 

أنه إذا حدث وحكم محمد بن عبد الله بقتل الزاني والزانية فإن ذلك يعني أنه على اتصال مباشر 

 أن حكم الله في الزنا هو القتل سوى الله واليهود.بالله حيث إن ال أحد يعلم 

 

الحكم بالجلد, إذن, هو ما استقر عليه العرف, وال أحد غير أحبار اليهود يعلم أن هذا ليس هو 

حكم الله.  حكم الله هو القتل.  وعليه, فإذا حكم محمد بن عبد الله بالقتل كان ذلك دليالً على 

نبوته, أما إذا حكم بالجلد فهو الدليل على عدم معرفته بحكم  معرفته بحكم الله, وبالتالي على

الله وبالتالي على عدم نبوته.    كان الرأي أنه إذا حكم بالجلد فإنما هو ملك  ولهم اتباعه, أما 

إن حكم بالقتل فعليهم الحذر منه واالبتعاد عنه حيث إنه رسول من عند الله وفي هذا خطر, كل 

 "   .عليه السالم.  أو, كما قال, "احذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموهالخطر, على دين موسى 

  

أخذ اليهود الزاني والزانية وانطلقوا بهما حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:  

"يا محمد، هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما، فقد وليناك الحكم 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالهم هذا وإنما قام ومشى حتى أتى عليهما."   لم ي

خرجوا إليه الحبر , فأ"معشر اليهود، أخرجوا إلّي أعلمكميا أحبارهم في بيت المدراس فقال "
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إضافة إلى الحبر األعظم أبي ياسر بن أخطب، والحبر األعظم وهب  ,األعور عبد الله بن صوريا

 هؤالء علماؤنا.    وذلك كما روى بعض بني قريظة.      بن يهوذا, وقالوا

 

تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحبار اليهود هؤالء وسألهم عن حكم الله في الزنا 

كما جاء في التوراة فتهربوا من اإلجابة عليه صلى الله عليه وسلم وأشاروا إلى شاب أعور 

من أحدثهم سنا  وقالوا إنه أعلم من بقي بالتوراة وأنه إذا كان ألحد أن يجيب على سؤال رسول 

له صلى الله عليه وسلم هذا فال أحد غيره يستطيع ذلك.   كان هذا الغالم األعور هو الحبر ال

 األعظم عبد الله بن صوريا. 

أخذ رسول الله بيد الشاب األعور وسار به بعيًدا عن بقية اليهود وأعاد سؤاله عن حكم الزنا 

يا ابن صوريا، أنُشدك الله " كما جاء في التوراة.   قال له صلى الله عليه وسلم وهو يحاوره:

رك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أّن الله حكم فيمن زنىَ بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟    واذّكِ

هنا اعترف الحبر األعور بأن حكم الزنا كما ورد في كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه 

عور عن إيمانه بالله, وبأن محمًدا رسول الله, السالم هو القتل.  أكثر من ذلك أعلن الحبر األ

بل أخبر رسول الله أن أحبار اليهود "يعلمون" أن رسول الله نبي مرسل إال أنهم يحسدونه.   

هنا وقف رسول الله وخرج من بيت المدراس وأمر بقتل الزاني والزانية على الفور عند باب 

ذلك أن  ارتد الحبر األعور عن إسالمه  حدث بعدر.   مسجده في بني غنم بن مالك بن النجا

أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ز *يافأنزل الله جل وع

هم.*   أي أن معنى اآلية, بهذا الشكل, هو أن على رسول الله أال يحزن بأفواههم ولم تؤمن قلوب

وبأن محمًدا رسول الله إذ أنه لم يكن مؤمنا في على كفر الحبر األعور بعد إعالنه إيمانه بالله 

بنبوته وأن المسألة لم تكن أكثر  قلبه بنبوة رسول الله عليه الصالة والسالم يوم أعلن إيمانه

 من كالم تلفظ به بدون إيمان به.

 

 خامًسا:  حكاية الزفة

أحد شوارع  تذهب الحكاية هنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير يوًما في

المدينة عندما رأى يهوديًا وقد ركب حماًرا بالمقلوب, وعالمات الجلد ظاهرة على ظهره, ووجهه 

يسير في شوارع المدينة وسط زفة من سفلة القوم.   تساءل عليه الصالة  مصبوغ بالسواد

والسالم عن األمر فقيل له إن هذه هي عادة اليهود في عقاب من زنى وهو محصن.  تعجب 

سول الله من هذا األمر واستدعى رجالً من علمائهم لسؤاله عما إذا كان هذا هو حد الزنا كما ر

أنزله الله في كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السالم.  قال رسول الله صلى الله عليه 

 أنـزلوسلم: أهكذا تِجُدون حدَّ الزاني فيكم؟  قال الحبر: نعم.  قال رسول الله: فأنشدك بالذي 

ثك،  التوراة على موسى، أهكذا تجدون حّد الزنى فيكم؟   قال ال, ولوال أنك نشدتني بهذا لم أحّدِ

ولكن القتل.  ولكن كثُر الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف 

 الشريف والوضيعتعالوا نجتمع فنضع شيئًا مكان الرجم، فيكون على  اأقمنا عليه الحد.   فقلن
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فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم.  فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنا أّول من أحيي أمرك  .

  ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر."    "فأمر به فقتل، فأنـزل الله.  إذ أماتوه

 

 سادًسا:  حكاية اليهودي الفاجر

أرضاه أن هناك رواية أخرى مؤداها أن رجالً يخبرنا اإلمام األعظم رضي الله جل وعال عنه و

من اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد تشاوروا في صاحب لهم زنى 

فقال بعضهم لبعض إن هذا النبي قد بعث، وقد علمتم أْن قد فُِرض عليكم الرْجم  بعد ما أحصن،

فإن أفتانا  ونه، فانطلقوا نسأل هذا النبي،في التوراة فكتمتموه، واصطلحتم بينكم على عقوبة د

بما فرض علينا في التوراة من الرجم، تركنا ذلك، فقد تركنا ذلك في التوراة، فهي أحق أن تَُطاع 

وتصدَّق.   فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إنه زنى صاحب  لنا قد 

م يَْرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحصن، فما ترى عليه من العقوبة؟    فل

قام وقمنا معه، فانطلق يؤمُّ ِمْدراس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون التوراة فقال لهم: يا 

معشر اليهود، أنُشدكم بالله الذي أنـزل التوراة على موسى، ماذا تجدون في التوراة من العُقوبة 

م ويُْجلَد.  وسكت َحْبرهم في جانب البيت، فلما على من زنى وقد أحصن؟   قالوا : إنا نجده يحمَّ

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم َصمته، ألظَّ يَْنُشُده، فقال حبرهم: اللهم إْذ نََشدتنا فإنا نجد 

عليهم الرجم.   فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فماذا كان أّوُل ما ترخَّصتم به أمَر 

قال: زنى ابن عم ملك فلم يرجمه، ثم زنى رجل آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك   ؟" الله

الملك رجمه، فقام دونه قوُمه فقالوا والله ال ترجمه حتى ترُجم فالنًا ابن عم الملك.  فاصطلحوا 

بينهم عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم.   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقضي 

"يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى  التوراة.   فأنـزل الله في ذلك بما في

 قوله "َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن." 

 

 سابًعا:  حكاية اليهودية الفاجرة  

"زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في  يحكي لنا اإلمام األعظم هنا حكاية مفادها أن اليهود قد

وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده  التوراة في الّزنا بالرجم، فنَِفسوا أن يرجموها

ُرْخصة.   فإن كانت عنده رخصة فاقبلوها.   فأتَْوه، فقالوا: يا أبا القاسم، إّن امرأة منّا زنت، 

الله عليه وسلم: كيف ُحكم الله في التوراة في الزاني؟   فما تقول فيها؟   فقال لهم النبي صلى 

فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟   فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنـزلت 

على موسى.   فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فَلَق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل 

ْجم.   فأمر بها فرعون، إال أخبرتموني ما حُ  ْكم الله في التوراة في الزاني؟    قالوا حكمه الرَّ

"يا أيها الرسول ال يحزنك  فأنزل الله في ذلك   .ت"رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

 َن." الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله "َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِرو
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 ثامًنا:  حكاية الفاجرة بسرة

"إذا زنى منكم  وأخيًرا, يخبرنا اإلمام األعظم برواية مفادها أن "بني إسرائيل أنـزل الله عليهم

فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من خيارهم، فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه  أحد فارجموه",

الضعفاء، فاجتمعوا ليرجموه فاجتمعت الضعفاء قام الخيار واألشراف فمنعوه.   ثم زنى رجل من 

فقالوا: ال ترجموه حتى تأتُوا بصاحبكم فترجمونهما جميعًا.   فقالت بنو إسرائيل: إن هذا األمر 

قد اشتد علينا، فتعالوا فلنصلحه.   فتركوا الرجم، وجعلوا مكانه أربعين َجْلدة بحبل مقيَّر، 

 سّوِدون وجهه، ويطوفون به.    وي ويحملونه على حمار ووجهه إلى ذنبه،

استمر الحال على هذا المنوال حتى بُِعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة.  حدث حينئذ 

وها ناًسا من أصحابه إلى النبي صلى "بسرة" فبعث أب أن زنت امرأة من أشراف اليهود يقال لها

ان الدافع وراء سؤال أهل بسرة هذا الله عليه وسلم ليسألوه عن حكم الزنا وما نزل فيه.   ك

لرسول الله هو خوفهم من أن يفضحهم رسول الله ويخبرهم بما فعلوه.  أكد أهل المرأة الزانية 

على أعضاء الوفد الذي أرسلوه أن يقبلوا حكم الجلد إن أخبرهم رسول الله أن هذا هو حكم 

هو القتل فعليهم أن يحذروه وأال يطلبوا  الزنا الذي أنزله الله عليه, أما إذا أخبرهم أن حكم الزنا

منه أن يكون حكًما في أمر فجر ابنتهم.   ذهب الوفد لمقابلة رسول الله وسأله عن حكم الزنا 

"يا أيها الرسول ال يحزنك الذين  الذي أنزله الله عليه فأخبرهم أنه القتل.  فأنزل الله في ذلك

 ْحُكْم بَِما أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن." يسارعون في الكفر" إلى قوله "َوَمْن لَْم يَ 
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قصص ال عالقة لها بالواقع, وروايات ال عالقة لها 

 باآليات
 

قدم لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, بهذا الشكل, ثمان روايات تقدم كل واحدة منها نفسها 

المائدة".   تتعلق الثالث األولى من هذه الروايات  من سورة 41على أنها "القصة الحقيقية لآلية 

بالغدر, والقتل, والخزي,على حين تتعلق الخمس األخريات بالزنا.   ال يحتاج األمر إلى طويل 

بيان لبيان أن هذه القصص إنما هي قصص مختلَقة ال أساس لها من الواقع وال يمكن ألي منها 

ورة المائدة".    لبيان ذلك دعنا نبدأ بقصص الغدر, من س 41أن تمثل "القصة الحقيقية لآلية 

والقتل, والخيانة.     دعنا نبدأ بقصة الصحابي الجليل أبي لبابة بن عبد المنذر وكيف غدر 

 برسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

من الضروري التنبيه إلى أننا في دراستنا لروايات اإلمام األعظم سوف نعمل باستمرار على 

القة الرواية بالواقع أوال, ثم دراسة العالقة بين اآلية وبين الرواية ثانيا.   تهدف دراسة ع

دراسة العالقة بين الرواية وبين الواقع إلى التأكد من توافق الرواية مع الواقع كما نعرفه, على 

 حين تهدف دراسة العالقة بين اآلية وبين الرواية إلى توافق األحداث التي ترويها اآلية مع

 األحداث التي ترويها الرواية.    وعليه, دعنا, فعالً, ننظر في أمر حكاية أبي لبابة.

 

 حكاية أبي لبابة

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, في تفسيره 

العمدة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل الصحابي الجليل أبا لبابة بن عبد 

المنذر ليتفاوض مع يهود بني قريظة يوم الحصار حول شروط االستسالم لرسول الله صلى الله 

لم إال أنه بدالً من أن ينفذ الخطة المتفق عليها والتي تقضي بخداع اليهود وإقناعهم عليه وس

ته لهم بما بيباالستسالم ثم ذبحهم بالكامل غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر اليهود 

رسول الرحمة.  أي كشف لهم عن أن في األمر خدعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 

د هدنة معهم, أو حتى طردهم من أراضيهم, وإنما ينوي التخليص عليهم مرة واحدة ينوي عق

ُسوُل اَل يَْحُزنَك  وإلى األبد.    هذه, إذن, هي األحداث التي يشير إليها قوله عز ذكره  *يَا أَيَُّها الرَّ

ه أي أن الله سبحان ِهْم ولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم*. الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواهِ 

وتعالى يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أال يحزن لما قام به أبو لبابة حيث إنه لم يكن 
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مؤمنًا حقيقة يوم أعلن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله.    وفي ما يخبرنا به اإلمام األعظم 

 أكثر من مشكلة.  

 

لمشكلة األولى بما إذا كانت هذه الرواية تتوافق مع الواقع.  تتعلق المشكلة الثانية بما تتعلق ا

إذا كانت الرواية تتوافق مع القرآن الكريم.  تتعلق المشكلة الثالثة, واألخيرة, بما إذا كانت 

ألحداث االرواية تتوافق مع اآلية.  أي ما إذا كانت األحداث التي ترويها قصة أبي لبابة تتفق مع 

التي تشير إليها اآلية الكريمة.    مرة أخرى, دعنا نبدأ باألول أوال.  أي دعنا نحاول اإلجابة 

 على السؤال الخاص بما إذا كانت هذه الحكاية تتوافق مع الواقع كما نعرفه.  

 

 المشكلة األولى :   توافق الرواية مع الواقع

ث اإلسالمي أحمد بركات قصة مذبحة يهود بني في كتابه الرائع "محمد واليهود" يتتبع الباح

قريظة متساءالً عما إذا كان الموروث السني الشعبي الخاص بهذه المذبحة يتفق مع ما نعرفه 

 عن واقع المدينة المنورة.   

أوالً:  يبين أحمد بركات أن موضوع قيام الرسول بنقل يهود بني قريظة من حصونهم واعتقالهم 

لة إلى أن يتم ذبحهم هو موضوع "غير ممكن".    يشير أحمد بركات إلى في منزل صحابية جلي

"استحالة" وجود بيت في المدينة المنورة يسمح باعتقال آالف اليهود فيه إلى أن يتم قتلهم.  لم 

يكن أكبر البيوت في المدينة المنورة وقتها يسمح بمعيشة أكثر من عدة أفراد فيه ودعك من 

  موضوع عدة آالف هذا. 

ثانيًا:  يبيّن أحمد بركات كذلك أن موضوع قيام اثنين من كبار الصحابة باإلطاحة برؤوس مئات 

اليهود ما بين ضحى ومغرب هو موضوع غير ممكن.  قبول فكرة أن عليًا بن أبي طالب قام 

 من الضحى  -أو أربع مئة وخمسين يهوديا في رواية أخرى  -بذبح ثالث مئة وخمسين يهوديًا 

معناه ذبح خمسة وثالثين رجالً كل ساعة, أي رجل كل  –أي خالل عشر ساعات   -لمغرب إلى ا

حقيقة األمر,  –دقيقتين تقريبًا.   فكرة أن يقوم إنسان بقتل مئات الرجال بمعدل ذبيح كل دقيقتين 

 هي فكرة خرافية.  الموضوع "غير ممكن". -أقل من دقيقتين 

م توفر إمكانيات "دفن" كل هذه الجثث كما يبيّن أنها لو تركت ثالثًا:  يبيّن أحمد بركات كذلك عد

تتعفن على األرض, أو قريبًا من سطح األرض, لتسببت في أوبئة تودي بحياة أهل المدينة 

 المنورة, وهو ما لم يأِت له ذكر في حكايات الموروث الشعبي السني. الموضوع "غير ممكن".

غياب" أي ذكر لهذه المجزرة في المصادر اليهودية قديمها رابعًا:  يشير أحمد بركات كذلك إلى "

وحديثها, مشيًرا إلى أن هذه المصادر لم تكن لتهمل "أبدا" اإلشارة إلى مثل هذه المذبحة.   

 إغفال المصادر اليهودية اإلشارة إلى مثل هذه المجزرة أمر "غير ممكن".

 



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

1
0
0

 

ع الرواية بالشكل الذي أخبرنا به إياها يشير الفحص المبدئي, بهذا الشكل, إلى "استحالة" وقو

فضيلة اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري.   بعبارة أخرى, ال يتفق "ما يخبرنا به اإلمام األعظم" 

مع "ما نعرفه عن الواقع".    بصورة أكثر وضوًحا, ما يحدثنا عنه اإلمام األعظم يدخل في باب 

وجد أدنى شك في أن عليًا بن أبي طالب شخصية "الخيال" أكثر منه في باب "التاريخ".   ال ي

"تاريخية".    ال يوجد أدنى شك كذلك في أن قصة قيام علي بن أبي طالب بقتل مئات الرجال 

في ظرف عشر ساعات هي قصة "خيالية".  نحن, بهذا الشكل, أمام أحداث يختلط فيها الخيال 

 بالواقع.  

  

 قرآن الكريمالمشكلة الثانية:  توافق الرواية مع ال

بين البحث, بهذا الشكل, أن موضوع التخليص على يهود بني قريظة ما بين ضحًى ومغرب هو 

أمر "غير ممكن", من الناحية المادية على األقل.  وعليه, فالسؤال التالي هو كالتالي: هل 

م ثالتخليص على يهود بني قريظة, وذبح رجالهم بالكامل, وسبي نسائهم, واستعباد أطفالهم, 

استبدال نسائهم بخيول من نجد أمر أباحه الله وسنة نقتديها عن رسوله الكريم؟  هل هذا ممكن؟ 

هل يمكن أن يتفاوض الرسول الكريم مع يهود بني قريظة على أن يستسلموا له وقد بيَّت النية 

على ذبحهم؟  هل يقوم بذلك من وصفه خالق الكون بأنه على "خلق عظيم"؟  هل التفاوض مع 

ألعداء ثم "التخليص" عليهم من "الخلق العظيم"؟  هل هذه هي القدوة الحسنة التي ندعو ا

"البشرية" إلى اتباعها؟  هل هذا هو ما أمر به الله؟  هل يسمح الله بقتل األسرى بعد 

 استسالمهم؟   هل هذا هو ما يدعو الله "البشرية" إلى اتباعه؟   

 

أمر الله القاضي باإلحسان إلى األسرى, وأمر الله القاضي  القول بأن رسول الله يمكنه أن يخالف

بأال تزر وازرة وزر أخرى قول ال يقول به "مؤمن".    يستحيل على مؤمن أن يؤمن بأن رسول 

الله كان يقتل األسرى, ويسبي النساء ثم يستبدلها بخيول من نجد.   يستحيل على مؤمن بالله 

ا نهى عنه الله.  المسألة مستحيلة.    وكأن الموضوع, أن يؤمن بأن رسول الله كان يأمر بم

 بهذا الشكل, هو أن حكاية الصحابي الجليل أبي لبابة هي حكاية "ال يمكن" أن تكون قد حدثت.    

 

 المشكلة الثالثة:  توافق الرواية مع اآلية

صة وهمية ق تشير السطور السابقة أعاله إلى أن قصة الصحابي الجليل أبي لبابة ليست أكثر من

ال عالقة لها بالواقع الذي نعيش فيه, ال يمكن لعالم أن يقبلها وال لمؤمن أن يتقبلها.     دعنا 

"نتخيل", على الرغم من ذلك, أنها ممكنة.  دعنا نتخيل أن بإمكان على بن أبي طالب أن يطيح 

 -          برؤوس مئات الرجال في ظرف بضع ساعات.  ثم دعنا نتخيل أن المدينة المنورة

كانت بها منازل تسمح باعتقال اآلالف واستعدادات لحفر مئات القبور  –أكرمها الله وأكرم أهلها 

في ظرف ساعات.  ثم دعنا نتخيل أن رسول الله يمكنه أن يأمر بقتل األسرى, وسبى النساء, 
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لق ن هذا هو الخواستعباد األطفال, واستبدال النساء الحجازية بخيول نجدية.   ثم دعنا نتخيل أ

العظيم الذي وصف به الله جل ثناؤه رسوله الكريم.   ثم دعنا نسأل ما إذا كانت اآلية في هذه 

 الحال تتفق مع الرواية.   واإلجابة, باختصار, هي ال.  

 

حتى لو تقبلنا أن حكاية أبي لبابة هي حكاية حقيقية, واقعية, وقعت أحداثها في الجزيرة العربية 

األولى من الهجرة, فإن األحداث التي تشير إليها الرواية ال تتفق مع األحداث التي  في السنوات

تحدثنا الرواية عن صحابي جليل وثق به النبي وعهد إليه بمهمة خداع تشير إليها اآلية.    

يهود بني قريظة واستدراجهم إلى الذبح, فخان األمانة وحذر اليهود من االطمئنان إلى عهد 

يتفق مثل هذا العمل مع ما جاء في اآلية من حزن رسول الله لرؤية من قالوا    رسول الله.

إنهم آمنوا وهم يتسارعون إلى الكفر.    وكأن األمر, إذن, أننا إذا كنا نتحدث طوال الوقت عن 

"واقعية الرواية" فالرواية واقعية, وإذا كنا نتحدث طوال الوقت كذلك عن "توافق أحداث الرواية 

اث اآلية" فإن األحداث التي تشير إليها اآلية تبدو على تمام االتفاق مع األحداث التي مع أحد

تشير إليها اآلية.    أو, هذا هو ما تبدو عليه األمور.    المشكلة أن الرواية "التاريخية" ال 

 تخبرنا بهذا وحسب, وإنما تخبرنا بأشياء أخرى.

 

تخبرنا الرواية أنه ما إن حذر الصحابي الجليل اليهود من المذبحة التي أعدها  لهم رسول 

الرحمة وعزمه على التخليص عليهم حتى أدرك خطأه, وتملكه الندم, وبدأ في البكاء, ولم يستطع 

العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخباره بما فعل وطلب العفو منه.   وعليه, تسلل 

لى مسجد رسول الله وربط نفسه بأحد أعمدته وأعلن أنه لن يغادر المسجد حتى يحل رسول إ

 إلى نهاية القصة.    –الله وثاقه بنفسه 

 

نحن, بهذا الشكل, ال نتحدث عن رجل أعلن إسالمه بلسانه بينما خال قلبه من اإليمان وإنما عن 

خطأ" لحظة وندم على خطئه في نفس رجل عمر اإليمان كل ذرة من جسده.    نحن أمام رجل "أ

أنه لو جاءه وطلب  –مرة أخرى حسب "الرواية"  –اللحظة.    نحن أمام رجل أعلن رسول الله 

 –العفو منه لما تردد  لحظة في العفو عنه.    نحن, باختصار, أمام رجل لم يِجئه العفو عنه 

 من رسول الله بل من الله.    –حسب الرواية التاريخية 

 

ثنا الرواية, بهذا الشكل, عن أحداث ال عالقة لها بما تحدثنا عنه اآلية الكريمة.   على حين تحد

تحدثنا اآلية عن رجل أعلن إيمانه بلسانه وخال قلبه من اإليمان, تحدثنا الرواية عن رجل عمر 

م ر.    لاإليمان قلبه.    ما تحدثنا عنه الرواية,بهذا الشكل, شيء وما تحدثنا عنه اآلية شيء آخ

يكن الله سبحانه وتعالى, إذن, يتحدث عن أبي لبابة عندما كان يخاطب الرسول طالبًا منه أال 

يحزن على تسارع من أعلنوا اإليمان إلى إعالن الكفر.   لم يكن ما قام به أبو لبابة إذن هو 

بة لم يكن من سورة المائدة".   كيف يمكن لنا أن نقول إن أبا لبا 41"السبب في نزول اآلية 
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إال واحًدا من أولئك *الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم*؟    كيف يمكننا ذلك ونحن 

نعلم كيف قتله الندم على "خطئه", وكيف أن العفو عنه ومغفرة خطئه لم يجئه من رسول الله 

 بل جاءه من الله؟  

 

ة هي غير األحداث التي تشير وكأن القصة, مرة أخرى, هي أن األحداث التي تدور في الرواي

من سورة المائدة.    قد تكون  41إليها اآلية.   وعليه, فقصة أبي لبابة ال عالقة لها باآلية 

 من سورة المائدة. 41قصة "جميلة", قد تكون قصة "مثيرة", إال أنها قطعًا ال عالقة لها باآلية 

 

 

  

 حكاية اليهودي القاتل

 
لنا اإلمام األعظم, أن يهوديًا قتل يهوديًا آخر ثم راح يسأل عن موقف القصة هنا, كما يحكيها 

وعليه, طلب الرجل من حلفائه من المسلمين أن يسألوا رسول الله صلى   اإلسالم من القتل.
الله عليه وسلم عن "حكم القتل" في اإلسالم فإذا كان اإلسالم يأمر بـ"الدية" لجأ القاتل إلى 

وفي ما يخبرنا به    مره, أما إذا كان اإلسالم يأمر بـ"القََود" ابتعد عنه.رسول الله ليحكم في أ
تتعلق   تتعلق المشكلة األولى بما إذا كانت هذه الحكاية "ممكنة".  اإلمام األعظم مشكلتان.

 المشكلة الثانية بعدم وجود عالقة بين اآلية وبين الرواية.
  

 هل هذه الرواية ممكنة؟  المشكلة األولى :

في تفسيره لقوله تعالى *لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
ام يذكر لنا اإلم –أي بعد صفحات قليلة من حديثه عن اليهودي القاتل  -وإن لم تؤتوه فاحذروا* 

كان األعظم أن العرف لدى اليهود في المدينة المنورة كان قد استقر على أنه في حالة ما إذا 
القاتل من النضير والقتيل من بني قريظة فإن الحكم هو "الدية", أما إذا كان القاتل من بني 

يذكر لنا اإلمام األعظم كذلك, وهذه هي المفاجأة,    قريظة والقتيل من النضير فالحكم هو "القَود".
 ة.أن اليهودي القاتل كان من النضير على حين أن اليهودي القتيل كان من بني قريظ

  
القاتل, إذن, من النضير والقتيل, إذن, من بني قريظة والحكم, إذن, هو الدية والسالم عليكم 

إذا كان األستاذ القاتل "يبحث" عن حكم بالدية فالحكم موجود وال داعٍ      ورحمة الله وبركاته.
العمد في أي ال داعٍ أصالً إلرسال وفد إلى رسول الله الله ليسأله عن حكم القتل   للتعب.
موضوع أن اليهودي القاتل أرسل وفًدا إلى رسول الله ليرى ما إذا كان رسول الله    اإلسالم.

إذا   قد بُعث بالدية أم بالقَود )أي قتل القاتل(, بهذا الشكل, هو موضوع خيالي لم يحدث من أصله.
تل من النضير, القا  كانت المسألة هي مسألة دفع "الدية" ال "القود" فالمسألة "محلولة".
      والقتيل من بني قريظة, والحكم هو "الدية" والسالم عليكم ورحمة الله.

  
أضف إلى ذلك أن فكرة أن يتقدم يهودي بسؤال رسول الله عن حكم القتل في اإلسالم هي فكرة 

كيف, بحق الله, يمكن ليهودي يؤمن بالله, وبأن موسى نبي الله, وبأن التوراة كالم    غريبة.
وواضح هنا, تماًما, أن الرجل ال يؤمن بنبوة رسول    الله أن "يحتكم" إلى نبي ال يؤمن بنبوته؟
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الله إذ هو يبحث عن حكم بالدية وليس بالقتل, فإذا جاء الحكم بالدية قبله, أما إذا جاء بالقتل 
ثم,   نحن أمام رجل "يتسوق" الحكم الذي يناسبه.  نحن أمام رجل "يقبل" و"يرفض".  رفضه.

بحق     مرة أخرى, ما معنى أن يذهب رجل إلى نبي ال يؤمن بنبوته ليسأله في أمر يخصه؟
المسألة هنا تشبه قيام رجل مسلم قتل رجالً مسلما بسؤال البهاء    الله, ما معنى هذا الكالم؟

ن أكيف يمكن لرجل يؤمن بالله, وب    )مؤسس الديانة البهائية( عن حكم القتل لدى البهائيين.
محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, أن يحكم رجالً ال يؤمن به, وال بنبوته, وال بدينه 

  أصالً؟
  

ثم إن القاتل يهودي, وقبيلته يهودية, والقتيل يهودي, وقبيلته يهودية, وفكرة أن "يحتكم" القاتل 
سواء كان     فكرة غريبة.إلى نبي "ال يعترف" بنبوته أحد في قبيلته وال في قبيلة القاتل هي 

حكم القتل لدى البهائيين هو اإلعدام بالكرسي الكهربائي أو النفي إلى هاواي فاألمر ال يخص 
حكم القتل العمد في اإلسالم هو القَود والسالم عليكم ورحمة   قبيلة القتيل من قريب أو بعيد.

  لحرب بين القبائل.هذا ما سيطالب به أهل القتيل وإال ستقوم ا     الله وبركاته.
  
 

 المشكلة الثانية: عدم وجود عالقة بين اآلية وبين الرواية

دعنا, على الرغم من ذلك, "نتخيل" أن القصة قصة واقعية حدثت فعالً في الجزيرة العربية في 
دعنا نتخيل أن اليهودي القاتل لم يكن يعلم أن العرف السائد هو   السنين األولى من الهجرة.

 دعنا "نتخيل" أنه كان "يتخيل"    الدية إذا كان القاتل من النضير والقتيل من بني قريظة.دفع 
أن حكم القتل عند يهود المدينة هو القَود بغض النظر عما إذا كان القاتل من النضير والقتيل من 

ل لم تبل دعنا "نتخيل" أن القا   بني قريظة أو كان القاتل من بني قريظة والقتيل من النضير.
باختصار, دعنا "نتخيل" أن القصة   يكن يعلم أنه من النضير وال أن القتيل من بني قريظة.

  من سورة المائدة؟ 41وعليه, فالسؤال هنا هو كالتالي: ما عالقة هذه القصة باآلية   وقعت فعال.
  

ُسوُل اَل يَْحُزنكَ  الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر  يخاطب جل ثناؤه رسوله الكريم قائالً له *يَا أَيَُّها الرَّ
أي يدعو سبحانه وتعالى رسوله الكريم أال     ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم *

يبين جل   يحزن لرؤية من أعلنوا إيمانهم بالله وبأنه رسول الله وهم يتسارعون إلى الكفر.
ا ذلك لم يكونوا مؤمنين حقا وأن المسألة ال تزيد عن إعالنهم بألسنتهم عن وعال أن من فعلو

يحدثنا الله جل ثناؤه, بهذا الشكل, عن قوم أعلنوا إيمانهم   إيمانهم بما ال تؤمن به قلوبهم.
بالله, وبأن محمًدا رسول الله إال أنه لم يمض طويل وقت حتى كانوا قد تخلوا عن إيمانهم 

هذا هو ما يحدثنا عنه جل جالله, وهو ما يختلف تماًما عما يحدثنا عنه    م.وعادوا إلى كفره
 اإلمام األعظم الطبري رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه.

  
 الرواية   يحدثنا اإلمام األعظم عن يهودي قتل يهوديًا ثم راح يبحث عن حكم ال يكلفه حياته.

بالله, وبأن محمًدا رسول الله ثم اتضح فيما  من أولها آلخرها ال يوجد بها من أعلن عن إيمانه
أضف إلى ذلك أن الرواية ال   بعد أنه ال يؤمن وال يحزنون, وأن المسألة لم تكن أكثر من كالم.

المسألة, باختصار, هي أنه ال توجد    يوجد بها بها أصالً ما يمكن أن يسبب الحزن للنبي الكريم.
الرواية, بهذا الشكل, ليست     ن ما تخبرنا به الرواية.أي عالقة بين ما تخبرنا به اآلية وبي

  رواية وهمية وحسب وإنما هي رواية وهمية ال عالقة لها باآلية الكريمة.
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إذا كان الهدف من "قصة اليهودي القاتل" هو إلقاء الضوء على الخلفية التاريخية لألحداث 
ى أكثر من ذلك, حت   له والرواية وهمية.التي تشير إليها اآلية الكريمة فالقصة لم تحدث من أص

فإن األحداث التي  -وهو, مرة أخرى, شيء مستبعد تماما  –إذا كانت هذه القصة قد وقعت فعالً 
المسألة, باختصار,     تشير إليها القصة هي أحداث ال عالقة لها بما تشير إليه اآلية الكريمة.

قد وقعت فعالً في المدينة المنورة أثناء حياة  أنه حتى لو كانت حكاية ورواية اليهودي القاتل
فإنها رواية وحكاية ال عالقة بينها  –وهوأمر مستبعد تماما  –الرسول صلى الله عليه وسلم 

فكرة أن حكاية ورواية اليهود القاتل هي السبب في   من سورة المائدة. 41وبين اآلية الكريمة 
 لم يحدث.  ر من فكرة "لطيفة".نزول اآلية الكريمة, بهذا الشكل, ليست أكث

  
كيف نفسر كل هذا االضطراب في هذه   ختاًما, ال بد أن يثور السؤال: كيف حدث ذلك؟

كيف فات على اإلمام األعظم الطبري مالحظة أن القصة وهمية وأنها حتى لو كانت   الروايات؟
كن أن يحزن رسول الله ما الذي يم  من سورة المائدة. 41واقعية فال عالقة بينها وبين اآلية 

أين هؤالء المؤمنون الذين ما أن أعلنوا إيمانهم حتى أعلنوا   في هذه القصة "الجميلة"؟
أين أولئك اليهود   أين هؤالء القوم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟  كفرهم؟

من بعد مواضعه السماعون للكذب, السماعون لقوم آخرين لم يأتوا رسول الله يحرفون الكلم 
ة القص  ثم أين الكذب, وأين التحريف؟  يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا؟

من سورة  41ليست وهمية وحسب وإنما واضح تماًما أن ال عالقة بينها وبين اآلية 
وعليه, مرة أخرى, كيف فات كل ذلك على اإلمام الطبري رضي الله عنه   المائدة.

 اإلجابة من أبسط ما يكون.و  وأرضاه؟
  

في المرحلة الثانية من مراحل نمو اإلدراك, حسب مقياس جان بياجيه, ال يستطيع الكائن البشري 
هذا هو   في مثل هذا الحال "كل شيء ممكن".  التمييز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن.

ص أن قصصه الجميلة هي قصالسبب في أن فضيلة اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري لم ينتبه إلى 
خيالية ال عالقة لها بالواقع وال يمكن أن تكون قد حدثت أصالً, فضالً عن أن ال عالقة بينها وبين 

ال يختلف اإلمام األعظم الطبري في هذه الناحية, حقيقة األمر, عن غيره من   اآلية الكريمة.
التفكير الخاص بالمرحلة الثانية من استخدم كل األئمة العظام نظام    األئمة العظام اآلخرين. 

ال بد من اإلشارة هنا إلى أن الثقافة العربية ال تختلف في هذه الناحية عن   مراحل نمو اإلدراك. 
تستخدم كل الثقافات البدائية نظام التفكير الخاص بالمرحلة   غيرها من الثقافات البدائية األخرى. 

    يمكن للقاريء الرجوع إلى كتاب "ظهور العلم". للحصول على فكرة أكثر تفصيالً   الثانية. 
 
 
 
 

 حكاية مدينة الروم

ئَِك الَِّذيَن لَْم  يورد اإلمام األعظم رواية تذهب إلى أن األحداث التي يشير إليها قوله عز ذكره *أُولََٰ

ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ ي اآْلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم *  هي أحداث تتعلق يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

بما سيحدث في مدينة من مدن الروم.   تذهب الرواية إلى أن المقصود من "الخزي" الذي 

سوف يصيب أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هو فتح مدينتهم, وقتل رجالهم, وسبي 

لم "يفكر" على اإلطالق في كيف عرف  نسائهم.   المثير في األمر أن فضيلة اإلمام األعظم

الراوية الداهية الذي أخبره بهذه الحكاية العجيبة بهذا األمر.  لم يفكر فضيلته, على اإلطالق, 
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أن ال أحد في الكون يستطيع أن يعرف الغيب بما في ذلك محمد بن عبد الله.  إال إذا أخبر مالك 

أنه لو كان أبلغه ألبلغنا.  يعود ذلك إلى أن وظيفة الوحي محمًدا بن عبد الله, وهو ما لم يحدث إذ 

 رسول الله هي التبليغ ال اإلخفاء.   

 

اللطيف في األمر, وهو أمر لطيف فعالً, أن فضيلة اإلمام األعظم يحكي لنا حكاية مدينة الروم 

ث على أنها "سبب نزول اآلية".  أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه اآلية بسبب هذه األحدا

التي سوف تحدث في المستقبل إن شاء الله.   الفكرة في موضوع أسباب النزول هو إيراد 

أحداث واقعية حدثت فعال مما استدعى نزول اآلية.  فكرة أن اآلية قد نزلت بسبب أحداث لم تقع 

بعد وإنما سوف تقع في المستقبل إن شاء الله هي فكرة "جديدة".    المسألة, بهذا الشكل, 

مثل طبيب قام بعملية جراحية إلزالة ورم سيصاب به المريض المعافى في المستقبل إن  مثلها

 شاء الله.   مرة أخرى, القصة وهمية.

 

 

 حكاية اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة

يحكي لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, قصة جميلة عن 

بيهودية فاجرة فرأى أحبار اليهود أن هذه خير مناسبة الختبار النبي الجديد يهودي فاجر زنا 

الذي قدم لتوه المدينة المنورة.   وعليه, أرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم الفاجر والفاجرة 

ليحكم فيهما حكم الله.    كانت الفكرة أنه إذا حكم عليهما بالجلد دل ذلك على أن ال علم له بحكم 

كما جاء في كتاب الله الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسول الله  -يث إن حكم الله الله ح

هو القتل وليس الجلد, ودل, بالتالي, على أنه ليس نبيًا مرسال.   وعليه,  –موسى عليه السالم 

أمسك اليهود باليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة وأرسلوهما إلى رسول الله صلى الله عليه 

لبوا منه أن يحكم عليهما.   لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال اليهود وسلم وط

هذا وإنما قام من مكانه واتجه إلى مدراس اليهود وطلب منهم بمنتهى الوضوح أن يخبروه 

بحكم الله في الزنا.    كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاجأة كبرى لليهود, إذ 

أن يحكم عليهم بالجلد أو بالقتل وبذلك يعطيهم فرصة الختبار ما إذا كان نبيًا مرسال أنه بدالً من 

 أم ال, جاء يسألهم هم عن حكم الله في الزنا كما جاء في التوراة.

 

تهرب أحبار اليهود من اإلجابة على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاروا إلى غالم 

األعور هو أعلمهم وهو الوحيد الذي يستطيع أن يجيب على شاب أعور قائلين إن هذا الشاب 

سؤال رسول الله.  هنا أخذ رسول الله بيد الشاب األعور هذا ونشده بحق الله أن يخبره عن 

حكم الله في الزنا متسائالً عما إذا لم يكن حكم الله, تحديًدا, هو القتل.   هنا اعترف الحبر 

حبار اليهود, بأن حكم الله في الزنا هو القتل لمن زنى وهو األعظم عبد الله بن صوريا, أعلم أ

محصن.  أكثر من ذلك أعلن الحبر األعور عن إيمانه بالله, وبأن محمًدا رسول الله, بل أعلن 
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أن أحبار اليهود يعلمون أنه رسول الله إال أنهم يحسدونه, وهنا خرج رسول الله من المدراس 

ودية الفاجرة.  هذه, باختصار, هي قصة اليهودي الفاجر وأمر بقتل اليهودي الفاجر واليه

واليهودية الفاجرة كما حكاها لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري رضي الله جل ثناؤه عنه 

وأرضاه.  والقصة مضطربة ال يمكن أن تكون قد حدثت, وحتى إن حدثت فهي قصة ال عالقة 

دعنا ننظر أوالً في إمكانية أن تكون هذه الرواية من سورة المائدة.      41لها باآلية الكريمة 

 قد حدثت فعال.  

 

 المشكلة األولى:  توافق الرواية مع الواقع كما نعرفه

تنقسم رواية اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة إلى جزأين كبيرين.  يتألف الجزء األول من 

معه على انفراد.  يتألف الجزء  بداية الرواية إلى أن اختلى رسول الله بالحبر األعور وتحدث

الثاني من لحظة أن اختلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبر األعور إلى لحظة إعالن 

 الحبر األعور عن كفره بالله وبأن محمًدا رسول الله.   دعنا نتناول الجزء األول أوال.

 

 الجزء األول

جل وعال عنه وأرضاه, كيف أراد أحبار يحكي لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله 

اليهود معرفة ما إذا كان محمد بن عبد الله نبيًا مرسال فعال أم مجرد حاكم دولة عظيم, وعليه 

أرسلوا له يهوديا فاجًرا زنى بيهودية فاجرة وكالهما محصنان ليحكم في أمرهما.  كانت الفكرة 

دليل على أنه نبي مرسل فعالً وعليهم, بالتالي, هنا هي أنه إذا حكم عليهما بالقتل كان ذلك هو ال

الحذر منه, واالبتعاد عنه, وطبعًا, عدم اإليمان به حيث إنه نبي مرسل.  أما إذا حكم بالجلد كان 

ذلك الدليل على أنه ليس بنبي مرسل وال يحزنون إنما هو مجرد حاكم دولة عظيم وعليهم في 

ت المفاجأة, على أية حال, هي أن رسول الله صلى الله هذه الحالة اتباعه والعمل بأوامره.  كان

عليه وسلم بدالً من أن يحكم بحكم الله في الزنا ذهب يسأل أحبار اليهود عن حكم الله في الزنا.  

 هذا هو الجزء األول من رواية اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة.   وهو جزء عجيب.

 

يخبرنا اإلمام األعظم هنا أن اليهود لم يرسلوا اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة إلى رسول 

الله إال "الختباره" صلى الله عليه وسلم, فإذا حكم بالقتل كان نبيًا مرسالً, أما إذا حكم بالجلد 

ل الله رسوكان ذلك دليالً على أنه ليس بنبي مرسل وإنما ملك عظيم.  يخبرنا فضيلته كذلك أن 

لم يحكم بشيء وإنما ذهب إلى أحبار اليهود يسألهم هم عن حكم الله في الزنا.   المسألة, بهذا 

الشكل, واضحة وضوح الشمس.  رسول الله ال يعرف حكم الله في الزنا.  إذا كان الهدف من 

م عليه وسل االختبار هو تحديد ما إذا كان الرسول ملكا أم نبيا مرسال فإن رسول الله صلى الله

"رفض اإلجابة على األسئلة".   حقيقة األمر, ذهب رسول الله إلى "المدرسة" وطلب من 

"األساتذة" تزويده باإلجابة على السؤال الذي وضعوه في االمتحان.    والسؤال, بهذا الشكل, 

ه اللهو كالتالي: هل يمكن أن يكون "أحبار اليهود" هم السلطة العليا التي يرجع إليها رسول 
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لمعرفة حكم الله؟   هل يمكن إذا جاء رسول الله من يطلب حكم الله في أمر لم يكن الله قد أخبر 

رجاء أن نتذكر هنا أن القرآن لم ينزل على رسول الله مرة واحدة وإنما  –فيه رسوله بحكمه 

لله أن يقوم رسول الله من مجلسه ليسأل أحبار اليهود عن حكم ا –أخذ ثالثة وعشرين عاما 

في هذا األمر؟  هل تتفق هذه الرواية مع ما يعرفه المسلمون من أنه إذا سئل الرسول سؤاال ال 

يعرف له صلى الله عليه وسلم جوابا كان يطلب ممن سأله أن ينتظر حتى ينزل أمر الله؟   وكأن 

رسول ما يحكيه لنا اإلمام األعظم غير ممكن.  غير ممكن أن يكون أحبار اليهود هم المرجع ل

الله.   غير ممكن أن "يناشد" رسول الله الحبر األعور عبد الله بن صوريا أن يخبره بحكم الله 

في الزنا.   كيف "يناشد" محمد بن عبد الله الحبر األعور عبد الله بن صوريا أن يخبره بحكم 

ة ن روايالله؟   الرواية ليست "خيالية" وحسب, الرواية "هزلية".    ويتبقى الجزء الثاني م

 اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة.

 

 الجزء الثاني

اختلى رسول الله, إذن, بالحبر األعور وضغط عليه بأسئلته, وهنا انهار الحبر األعور وأخبر 

رسول الله بصدق "حدسه" أن حكم الله في الزنا هو القتل.   أكثر من ذلك أخبر الحبر األعور 

مون" أنه نبي مرسل إال أنهم يحسدونه وأعلن إيمانه بالله رسول الله أن أحبار اليهود "يعل

وبأن محمًدا رسول الله إال أنه سرعان ما كفر.  والقصة, مرة أخرى, مضطربة ال يمكن أن 

 تكون قد حدثت.

 

كيف "يمكن" لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الحبر األعور عما إذا كان القتل هو 

من أين جاء رسول الله بفكرة أن حكم الله في الزنا هو القتل؟  هل كان حكم الله وليس الجلد؟   

رسول الله "يخمن" أحكام الله قبل أن يخبره الله بها؟   ثم كيف "يأمر" رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بقتل رجل وامرأة بناًء على فتوى "يتيمة" من غالم شاب حتى لو كان "أعلم 

ول الله من أن هذا هو حكم الله فعالً؟  ثم, بحق الله, كيف يمكن األحبار"؟  كيف لم يتأكد رس

لبشر في مثل هذا الموقف أن يتأكد؟  لم يكن رسول الله يعرف العبرية وال القراءة بالعبرية, 

فكيف له أن يتأكد؟  ثم كيف له أن يقتل رجالً وامرأة بناًء على فتوى غالم شاب لم يسأل أحًدا 

الى عن مثل هذا.   ثم كيف يخبر الحبر األعور رسول الله أن أحبار غيره؟   حاشاه الله تع

اليهود "يعلمون" أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل؟  من أين جاءهم هذا العلم؟  ثم إذا كان 

هذا العلم قد جاءهم فلَم "االختبار"؟  لَم قاموا بإرسال اليهودي الفاجر واليهودية الفاجرة؟  ألم 

الختبار"؟   ثم ألم يرسب رسول الله في االختبار؟  ألم يذهب إليهم في دارهم يكن الهدف هو "ا

ليسألهم؟  أال يعد هذا دليالً على أنه "ال يعرف"؟   وعليه, على أي أساس أخبر عبد الله بن 

صوريا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبار اليهود يعلمون أنه نبي مرسل؟   ثم كيف, 

لحبر األعور, أعلم أحبار اليهود, إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله ثم يستمر بحق الله, يعلن ا

في التدريس في المدراس؟   كيف لم يخرج هذا "المؤمن" في صحبة رسول الله مغادًرا المدراس 

 إلى األبد؟ 
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 المشكلة الثانية:  العالقة بين اآلية وبين الرواية

لعالقة بين اآلية وبين الرواية.  والسؤال هنا هو كالتالي: هل وأخيًرا نأتى إلى السؤال الخاص با

كان الحبر األعور صادقًا عندما أعلن إيمانه بنبوة رسول الله أم أن المسألة لم تكن تتعدى كونها 

مجرد "كالم"؟    بوضوح أكثر, هل كان الحبر األعور واحًدا من أولئك الذين *قالوا آمنا 

* كما تخبرنا اآلية أم كان واحًدا من أولئك الذين آمنوا بقلوبهم كما بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

 آمنوا بأفواههم؟    

 

ال يحتاج األمر إلى اإلفاضة في "استحالة" أن يكون الحبر األعور واحًدا من أولئك الذين آمنوا 

محمًدا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.  كان الحبر األعور "يعلم" أن إعالنه إيمانه بالله, وبأن 

رسول الله, سيؤدي به ال محالة إلى فقدان وظيفته, ومركزه االجتماعي, بل ولقمة عيشه, إن 

لم يكن حياته.    يستحيل أن يسمح اليهود لرجل أعلن إسالمه أن يستمر في عمله في تدريس 

 التوراة.    يستحيل أن يسمح األزهر الشريف لعالم من علمائه األجالء أن يستمر في عمله في

بعد إعالنه إيمانه بأن المسيح ابن الله.  المسألة مستحيله.  وكأن  الفقه االسالمي القديمتدريس 

األمر, إذن, هو أنه  يستحيل أن يقوم رجل بما قام به الحبر األعور إال إذا كان مؤمنا بالله, وبأن 

م يؤمن بقلبه فقط محمًدا رسول الله, إيمانا ال تهزه العواصف وال األعاصير.   نحن أمام رجل ل

وإنما بكل ذرة من جسده.    وهذه مشكلة.   يعود ذلك إلى أنه إذا كان الحبر األعور صادقًا حقا 

في إعالنه إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله فإن ذلك يعني أن ال عالقة بين ما تخبرنا به اآلية 

رجال *قالوا آمنا بأفواههم فقط  وما تخبرنا به الرواية.    على حين تحدثنا اآلية الكريمة عن

ولم تؤمن قلوبهم*, تحدثنا الرواية عن رجل آمن ليس بقلبه فقط بل بكل ذرة من جسمه.  الرواية, 

 بهذا الشكل, ال عالقة لها باآلية.

 

أن الحبر األعور لم  –مهما كان ضعيفًا  –ال بد من االعتراف,على أية حال, أن هناك احتمال 

علن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله.  أي أن إعالنه إيمانه بنبوة رسول يكن صادقًا عندما أ

الله كان مجرد كالم نطق به لسانه ال عالقة له بما يؤمن به فعالً.  المشكلة, في هذه الحالة, 

مشكلة كبيرة إذ ما الذي يمكنه أن يدفع الحبر األعور إلى اإلجابة على سؤال رسول الله عن 

الزنا كما جاء في كتاب الله الذي أنزله على رسوله موسى عليه السالم؟   وهو حكم الله في 

السؤال الذي تهرب األحبار من إجابة رسول الله عليه.  ثم ما الداعي إلى أن يخبر رسول الله 

بما أخبره به من إيمانه بنبوته, بل وإيمان باقي األحبار بنبوته كذلك؟   إذا لم يكن الحبر األعور 

فيما أخبر به رسول الله من إيمانه به فلَم أخبره بكل هذه القصة؟    ما الذي يمكنه أن  صادقا

يدفع إنسانًا غير مضطرب عقليًا إلى اإلعالن عن أشياء تودي به إلى مصيبة؟  إعالن الحبر 

األعور عن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله يعني أن عليه أن يلملم أغراضه ويخرج من 
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في حماية رسول الله ألن ال أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يضمن  المدراس

 بقاءه على قيد الحياة بعد أن فعل ما فعل.   القصة وهمية.

اللطيف في األمر أنه حتى في حالة ما إذا قبلنا أن هذا هو ما حدث فعالً وأن الحبر األعور كان 

منهمًكا في تأليف قصص وهمية ال أساس لها في الواقع, وأنه لم يؤمن لحظة بنبوة رسول الله, 

ع ق موال آمن األحبار هم اآلخرون لحظة بنبوة محمٍد بن عبد الله, فإن ذلك ال يجعل القصة تتف

أحداث الرواية الكريمة.  تتحدث اآلية عن قوم "أسرعوا في الكفر".  يطلب الله من رسوله 

الكريم أال يحزن على أولئك *الذين يسارعون في الكفر*.   كيف لمن لم يؤمن لحظة أن يسارع 

 إلى الكفر؟   كيف للحبر األعور عبد الله بن صوريان أن "يسارع إلى الكفر" إذا كان لم يؤمن

لحظة أصالً؟   هل كان الحبر األعور "مؤمنا" عندما أعلن كذبًا إيمانه وإيمان األحبار بنبوة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟   وكأن القصة هي أنك مهما قلبت هذه القصة وجدتها قصة 

فهي  -وهو ما لم يحدث  –وهمية يستحيل أن تكون قد حدثت, ثم إنه حتى ولو حدث أن حدثت 

 عالقة لها باآلية الكريمة. قصة ال 

 

 حكاية الزفة

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله عز وجل عنه وأرضاه, أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان يسير في شوارع المدينة عندما رأى موكبًا يمر في شوارع المدينة وقد 

د, وأحاط به سفلة أهل المدينة وهم اعتلى فيه رجل ظهر حمار بالمقلوب, وُصبغ وجهه بالسوا

يتصايحون.    تعجب صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر وسأل المحيطين به عن أمر هذا 

الرجل فأخبروه أن هذه هي عادة اليهود إذا زنا أحدهم بإحداهم.  وهنا زاد عجب رسول الله 

رسل في طلب أحد أحبار صلى الله عليه وسلم من أن تكون عقوبة الزنا بهذا الشكل, وعليه أ

اليهود ليتأكد من صحة األمر ومما إذا كان هذا, فعالً, هو حكم الله في الزنا كما جاء في كتابه 

 الذي أنزله على نبيه موسى عليه السالم.

 

حضر الحبر لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا بدأه صلى الله عليه وسلم بالسؤال 

لتحميم )تسويد الوجه(, والتجبية )ركوب الحمار بالمقلوب(, والطواف عما إذا كان الجلد, وا

بشوارع المدينة, هو حكم الله كما جاء في كتاب الله.   أجاب الحبر بهدوء أن هذا هو فعالً حكم 

الله كما جاء في كتاب الله.   هنا زاد عجب رسول الله من أن يكون حكم الله في الزنا هو الجلد, 

جبية, وعليه طفق يناشد الحبر اليهودي أن يصدقه القول فيما إذا كان هذا هو والتحميم, والت

حكم الله في الزنا أم أن في األمر أمًرا آخر.    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب 

الحبر اليهودي: "أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزنا فيكم؟"    ما 

بر اليهودي رسول الله وهو ينشده أن يخبره بحكم الله في الزنا حتى تراجع عما أن سمع الح

قاله واعترف بأن حكم الزنا كما هو في كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السالم 

هو القتل وليس الجلد, قائالً له أنه لوال أن "نشده" لما أخبره بحكم الله في الزنا.   ما أن سمع 

ل الله صلى الله عليه وسلم أن حكم الله في الزنا هو القتل وليس الجلد حتى قال: أنا أّول رسو
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*ال يحزنك  وأمر بقتل اليهودي الفاجر.  وهو ما حدث.  وهنا أنزل الله  من أحيي أمرك إذ أماتوه

والقصة, مرة أخرى, مضطربة ال يمكن أن تكون قد حدثت, وحتى    الذين يسارعون في الكفر.*

من سورة المائدة.   دعنا نبدأ بالنقطة  41إذا حدثت فهي قصة ال عالقة لها بما تحدثنا عنه اآلية 

 األولى أوالً.   أي دعنا نبدأ بالسؤال عما إذا كان من الممكن أن تقع مثل هذه القصة.  

 

ال عن يخبرنا اإلمام األعظم, كما رأينا, أن رسول الله قد تعجب من منظر الزفة مما دفعه للسؤ

معناها.    يخبرنا اإلمام األعظم كذلك أنه ما إن "َسِمع" رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

هذه الزفة هي العقاب المقرر لدى اليهود لمن زنى وهو محصن حتى زاد عجبه.   يخبرنا اإلمام 

جلد حتى أمر األعظم أيضا أنه ما أن "َسِمَع" رسول الله أن حكم الله في الزنا هو القتل وليس ال

بقتل اليهودي الفاجر.    وأخيًرا, يخبرنا اإلمام األعظم أن رسول الله ما فعل ما فعله إال إلحياء 

حكم الله.     وفي ما يخبرنا به اإلمام األعظم العديد من المشاكل.  دعنا نتناول هذه المشاكل 

 واحدة واحدة.

 

 عندما رأى رسول الله زفة الزنا ألول مرة -1

يتعلق بأوالً, يمكن القول إن من الصعب للغاية قبول فكرة أن هذه كانت أول مرة يرى فيها فيما 

رسول الله زفة التجبية.  حقًا, هناك احتمال كبير في أن هذه القصة قد دارت أحداثها في األيام 

 أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبق –األولى من هجرة الرسول الكريم إلى المدينة المنورة 

إال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من  -له أن رأى مثل هذه الزفة في المدينة المنورة 

خارج الحجاز, ولم يسبق له أن عاش ببالد ليس بها يهود.    أتى رسول الله صلى الله عليه 

 دينةوسلم إلى المدينة المنورة قادًما من مكة المكرمة.  أي أتى من مدينة يعيش بها يهود إلى م

يعيش بها يهود.   حقيقة األمر, ال يحتاج األمر إلى التوكيد على أن المعلومات المتاحة عن 

منطقة مكة والمدينة في تلك الفترة التاريخية تكشف عن وجود مكثف لليهود في تلك المنطقة.   

هذا , بموضوع أن الرسول الكريم لم يكن على علم بأن حكم الزنا هو الجلد, والتحميم, والتجبية

 الشكل, هو موضوع مستبعد.

 

 عندما "تعجب" رسول الله من أن الجلد هو حكم الله في الزنا -2

يخبرنا اإلمام األعظم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه العجب عندما "َسِمَع" أن 

يتأكد ل حكم الله في الزنا هو التحميم, والتجبية, والجلد, وعليه أرسل في طلب أحد أحبار اليهود

من صحة ما سمعه.    يخبرنا اإلمام األعظم كذلك أن عجب الرسول قد زاد عندما أخبره الحبر 

اليهودي بأن هذا هو حكم الله كما جاء في كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه السالم.  

 ليه انطلقلم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته أذناه من أن هذا هو حكم الله وع
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ينشد الحبر اليهودي أن يصدقه القول فيما إذا كان هذا هو حكم الله فعالً أم ال.   يعني هذا الكالم, 

 بدون أدنى شك, واحًدا من اثنين:

 إما أن رسول الله لم يصدق أن حكم الله في الزنا كان بمثل هذا "التساهل",  .أ

 هذا "التشدد".     وإما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق أنه كان بمثل  .ب

 دعنا ننظر إلى االحتمال األول أوال.

 

 االحتمال األول:  حكم متساهل .أ

يذهب االحتمال األول إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجب من أال يزيد حكم الله 

 هفي الزنا عن التحميم, والتجبية, والجلد, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أال يقل حكم الل

 في الزنا عن القتل بأشنع الطرق الممكنة.    أي القتل "رجما".

 

المشكلة في هذا االحتمال, على أية حال, هو أنه ال يتفق مع ما نعرفه عن عقوبة الزنا قبل 

اإلسالم, وال مع ما نعرفه عن حكم الله في الزنا في اإلسالم.   نحن نعلم أن الرايات الحمر كانت 

على خيم العاهرات تدعو أهل مكة إلى ممارسة الزنا بكل راحة واطمئنان.     ترتفع, قبل اإلسالم,

نحن نعلم كذلك أن حكم الله في الزنا, بعد اإلسالم, هو الجلد.   فكرة أن التحميم, والتجبية, 

والجلد هي عقوبة "متهاونة" هي فكرة ال تتفق مع غياب أي عقوبة للزنا قبل اإلسالم, وال مع 

لزنا كما أنزله على رسول الله في كتاب الله.  حقيقة األمر, الحكم بالجلد, والتحميم, حكم الله في ا

 والتجبية, هو حكم يزيد كثيًرا عن حكم الزنا في اإلسالم.    حكم الزنا في اإلسالم الجلد فقط.

 

 االحتمال الثاني:  حكم متشدد .ب

تصلح.    وعليه, دعنا ننظر في واضح, إذن, أن فكرة أن الجلد عقوبة "متساهلة" هي فكرة ال 

احتمال أن يكون تعجب رسول الله من زفة الزنا يعود إلى نظرته إلى "شناعة" العقوبة.  أي 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق أن تكون هذه العقوبة "الشنيعة" هي حكم الله 

أن تعجب رسول الله صلى الله في الزنا.   المشكلة هنا أننا في اللحظة التي نتخذ فيها قراًرا ب

عليه وسلم من الحكم إنما يعود إلى شناعة الحكم فسوف نجد أن هذا القرار ال يتفق مع 

"تصديقه" صلى الله عليه وسلم الفوري لكالم الحبر اليهودي من أن حكم الله هو القتل, وإعالنه 

 بأنه جاء "إلحياء" أحكامه, وقتله اليهودي بدون تأخير.

 

تل اليهودي الفاجر بمثل السرعة التي قتل بها مع القول بأن رسول الله لم يصدق أن ال يتفق ق

يكون هذا الحكم "الشنيع" هو ما أمر به الله.   لو كانت هذه هي نظرة الرسول الكريم إلى األمر 

ألبدى تعجبه مما قاله الحبر وألرسل في طلب أحبار آخرين ليتحقق فعالً من أن هذا هو حكم الله 
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ا جاء في كتاب الله الذي أنزله على نبي الله موسى عليه السالم.   وإذا حدث و"أجمع" كم

أحبار اليهود على أن هذا هو حكم الله لسأل رسول الله ربه عما إذا كان هذا هو حكمه.   رجاء 

 مالحظة أنه ال يمكن أن يكون أحبار اليهود هم "المرجع النهائي" فيما يتعلق بأحكام الله.   كيف

لرسول الله أن يسأل أحبار اليهود عن حكم الله وال يسأل الله عن حكم الله؟    رجاء كذلك 

كما فعلوا في حالة القصص  –مالحظة أن ال عجلة هناك في األمر.   لم يرسل اليهود وفًدا 

ليسأل الرسول عن حكم الله في الزنا.  ال أحد يقف بباب بيته ينتظر رده.  أضف إلى  –األخرى 

أن اليهودي الزاني قد أخذ عقابه وانتهى األمر.   قام اليهود بتحميمه, وتجبيته, وجلده,  ذلك

 والطواف به في شوارع المدينة وسط زفة من سفلة المدينة.   ما الداعي إلى العجلة؟    

 

وكأن القول بأن رسول الله قد تعجب من "تفاهة" الحكم بالجلد والتحميم ال يتفق مع  ما نعرفه 

أن حكم الله في الزنا في كتاب الله الذي أنزله على رسول الله هو الجلد, وال مع غياب أي من 

حكم بإدانة الزنا في المجتمع الجاهلي.   كما أن القول بأن رسول الله قد تعجب من "شناعة" 

 الحكم بالجلد والتحميم ال يتفق مع قبوله الفوري للحكم بالقتل.    القول المعقول هو أن رسول

الله لم يتعجب ال من "تفاهة الحكم" وال من "شناعة الحكم" حيث إن القصة لم تحدث أصالً.  

 القصة وهمية.

 

 عندما أصبح رسول الله مسؤوالً عن تطبيق أحكام التوراة -3

فيما يتعلق بثالثًا, أي فيما يتعلق بموضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يأمر 

جاء في كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه السالم, فيمكن القول, اليهود باتباع ما 

مرة أخرى, إن القول بأن رسول الله يمكنه أن يأمر اليهود باتباع حكم الله كما جاء في التوراة 

 هو قول "خيالي" ال يستند إلى أي أساس في الواقع.

صلى الله عليه وسلم لم يكن قد مضى  القصة هنا, كما توضحها القصة ذاتها, أن رسول الله

طويل وقت على قدومه إلى المدينة.   لم يكن وضع الرسول الكريم في المدينة المنورة, إذن, قد 

اتضح بعد.  أي لم يكن قد اتضح ما إذا كان قد أتى "مِلًكا" أم "نبيًا مرسالً".   كان موقف اليهود 

ضح أنه "ملك" فسوف "يتبعونه", أما إذا اتضح أنه إذا ات –كما صرحوا به في القصة ذاتها  –

أنه نبي مرسل فسوف "يحذرونه".  أي لن يتبعوه.   والسؤال اآلن هو كالتالي: هل أصدر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه بقتل اليهودي الزاني بصفته "ملك المدينة المنورة" أم 

 مشكلة. بصفته "رسول الله"؟    في األولى مشكلة, وفي الثانية

 

إذا كان القول بأن رسول الله قد أصدر حكمه هذا بقتل اليهودي الزاني بصفته "ملك المدينة 

المنورة" فالمشكلة هنا أن ليس من حق "الملك" التدخل في المعتقدات الدينية لطائفة من 

قبل يترعاياه.   ثم إنه حتى لو أصدر "الملك" قراًرا يتعارض مع ما يقول به "رجال الدين" فلن 

المجتمع مثل هذا القرار حيث إنهم سيرون أنه قرار "غير شرعي" صدر من غير مختص.   
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ليس للملوك أن تتدخل في "أحكام الله".   أضف إلى ذلك, في حالتنا هذه, أن السلطات المختصة 

كانت قد أصدرت حكمها بعقاب اليهودي الزاني وتم عقابه بالفعل.  أضف إلى ذلك, كذلك, أن 

ء" حكم بالجلد والتجبية وإصدار حكم بالقتل اعتماًدا على رأي حبر واحد هو أمر غير "إلغا

عادي حيث يتوجب في مثل هذه الحالة الرجوع إلى السلطات المختصة, والتأكد مما إذا كان هذا 

هو حكم الله فعالً ومن ثم تعديل نظام العقوبات المستخدم من قبل اليهود في المدينة المنورة, 

يكن في كل العالم المعروف عندئذ.    الحظ أيًضا أن القصة تحدثنا عن حبر كاذب كذب  إن لم

على رسول الله أول ما سأله عما إذا كان الجلد والتجبية هما حكم الله في الزنا, ولم يقر بأن 

حكم الله في مثل هذه الحالة هو القتل إال بعد أن نشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 

ق.    كيف يمكن "الثقة" بحبر كاذب؟  كيف يمكن إذهاق روح بشرية بناًء على كالم حبر الح

كاذب؟   ثم من الذي "نفذ" حكم القتل؟  هل كان اليهود هم الذين قاموا بقتل اليهودي الفاجر, 

أم هم المسلمون؟   وكيف يمكن لليهود أن يتحولوا هكذا في لحظة من اإليمان بأن حكم الله هو 

د والتجبية إلى اإليمان بأن حكم الله هو القتل ومن ثم يتسارعون إلى قتل اليهودي الزاني؟   الجل

ثم كيف يمكن اتخاذ قرار بالقتل هكذا بدون التأكد من "صحة االتهام"؟   كيف يمكن لرسول الله 

صلى الله عليه وسالم أن يصدر قراًرا بإذهاق روح بشرية قبل التأكد "تماًما" من سالمة 

إلجراءات التي تم اتباعها في إدانة اليهودي بالزنا؟   حقيقة األمر, يستطيع القاريء أن يطمئن ا

"تماما" إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل أحد من اليهود بناًء على مشورة 

 حبر يهودي كاذب.  القصة من أولها إلى آخرها قصة ملفقة.

 

 إلحياء أوامره كما جاءت في التوراةعندما أرسل الله رسول الله  -4

وأخيًرا نأتي إلى رابعًا, أي نأتي إلى ما تخبرنا به قصة الزفة من أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عندما "علم" بأن عقوبة الزنا هي القتل ال الجلد صاح فرًحا وأعلن أنه سيكون أول من 

ل الله جل ثناؤه محمًدا بن عبد الله إلحياء يحيي أوامر الله.  والسؤال هنا هو كالتالي: هل أرس

أوامر الله كما أنزلها على نبيه موسى عليه السالم أم أرسله من أجل إبالغ البشرية برسالة 

 خالق الكون النهائية؟  أي أرسله برسالة "تجب" كل ما سبقها.

رسالة  يؤمن المسلمون أن رسالة محمد بن عبد الله هي الرسالة "الخاتمة" التي تجب كل

سبقتها.  يعني ذلك, أفكر, أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

إلحياء رساالت سابقة.   على الرغم من ذلك, دعنا نقبل الرأي القائل بأن الله سبحانه وتعالى 

اء له إلحيلم يرسل محمًدا بن عبد الله بالرسالة التي تجب كل رسالة سبق أن أرسلها وإنما أرس

"أوامره" التي سبق أن أنزلها في كتبه المقدسة على من سبق من أنبيائه المرسلين.   وعليه, 

أال يحتاج ذلك إلى أن يعرف محمد بن عبد الله ما هي تلك األوامر التي أرسله الله من أجل 

ن بدوإحيائها؟  كيف يرسل سبحانه وتعالى رسوال إلحياء أوامر سبق إرسالها إلى رسول آخر 

أن يعرف هذا الرسول األخير ما هي تلك األوامر؟   ما معنى أن يضطر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى سؤال "الناس" عن معنى الزفة التي شاهدها في شوارع المدينة حتى يخبروه 

بأنها زفة التجبية؟  ثم ما معنى أن يرسل في طلب حبر كاذب ليسأله عن معنى ما شاهده وما 

ان هذا هو حكم الله فعالً؟   كيف يعتمد قرار رسول الله على أن هذا هو حكم الله على إذا ك
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أن الله أرسل رسوله الكريم  –وهو أمر مستبعد  –مشورة حبر كاذب؟   إذا كان صحيًحا حقا 

إلحياء أوامره التي سبق إرسالها مع رسل آخرين, فكيف لم يبيِّن له "بالضبط" ما هي هذه 

يف يمكن ألي رسول أن يحيي أوامر ال يعلم عنها شيئا؟   ثم, إذا كانت المسألة األوامر؟   ك

مسألة "إحياء", أال يعني ذلك أن المسألة معناها "إعادة إنزال" التوراة مرة أخرى وإن كان 

هذه المرة على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم بدال من موسى عليه السالم؟   مرة أخرى, 

 م مرة بعد مرة, القصة وهمية.  ثم مرة ثانية, ث

 

 

 رواية ال عالقة هلا باآلية

اللطيف في األمر, على أية حال, أنه حتى ولو "أثبت" البحث التاريخي الدقيق أن "قصة الزفة" 

التي يحكيها لنا اإلمام الطبري هي قصة واقعية حدثت فعالً فإن ذلك لن يثبت وجود أي "عالقة" 

 كان يظنيعود ذلك إلى أن اآلية تحدثنا عن حزن الرسول لرؤية من  بين اآلية وبين الرواية.  

أنهم من المؤمنين وهم يتسارعون إلى الكفر على حين تحدثنا الرواية عن  يهودي فاجر قام 

اليهود بجلده بدالً من قتله وعن غضب رسول الله لعدم قيام اليهود بتنفيذ حكم الله القاضي بقتل 

لتوراة.   نحن, بهذا الشكل, نتحدث عن  رواية ال يوجد بها مؤمنون الزاني كما هو وارد في ا

ان إال إذا ك –يتسارعون إلى الكفر وال يوجد بها أصالً ما يمكن أن يسبب الحزن للنبي الكريم 

 أي أننا نتحدث –رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه الحزن لعدم تمسك اليهود بدينهم 

تخبرنا به اآلية.    القصة, بهذا الشكل, ليست قصة وهمية وحسب,  عن قصة ال عالقة لها بما

وإنما هي قصة, حتى لو كانت واقعية, فهي قصة ال عالقة لها بما تخبرنا به اآلية الكريمة.    

وكأن المسألة, بهذا الشكل, هي أنه سواء كانت الرواية وهمية أم واقعية, فهي رواية ال عالقة 

 لها باآلية.

 

 

 ليهودي الفاجر حكاية ا

يخبرنا اإلمام األعظم رضي الله جل وعال عنه وأرضاه أن هناك رواية  تذهب إلى أن السبب 
من سورة المائدة هو ما حدث عندما زنى يهودي فاجر أنعم  41الحقيقي في أن الله أنزل اآلية 

 صان وبدالً منالله عليه بنعمة اإلحصان بيهودية فاجرة أنعم الله عليها هي األخرى بنعمة اإلح
أن يرضوا بعقوبة الجلد التي اصطلحوا عليها بدالً من عقوبة القتل التي فرضها الله عليهم في 
التوراة ذهبوا يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الزنا كما أنزله الله عليه لعل 

م كتِف اليهود بترك حكوعسى أن يكون الله قد أنزل حكًما جديدا يقضي بالجلد ال بالقتل.   لم ي
الله في الزنا والذهاب إلى رسول الله الستطالع ما إذا كان الله قد أنزل حكًما أخف من القتل 
وحسب بل اتفقوا فيما بينهم على أال يطيعوا الله حتى إذا أخبرهم رسول الله أن الله سبحانه 

كان الرأي أنهم لن يطيعوا  وتعالى لم يغير حكمه في الزنا وأن حكم الزنا ما زال هو القتل.  
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حكما سبق لهم أن رفضوه, فقد جاء هذا الحكم في التوراة وقاموا برفضه على الرغم من أن 
 التوراة أحق أن تطاع وتصدق. 

   
 

ذهب اليهود, إذن, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا أبا القاسم إنه زنى صاحب  
العقوبة؟   استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إال  لنا قد أحصن، فما ترى عليه من

أنه لم يرد عليهم بكلمة وإنما وقف وانطلق إلى مدراس اليهود ليسألهم عن حكم الله في الزنا.  
هناك ناشد أحبار اليهود أن يخبروه عن حكم الله في الزنا كما جاء في كتاب الله الذي أنزله 

سى فأخبروه أنه التحميم )صباغة الوجه بلون أسود( والجلد, إال سبحانه وتعالى على نبيه مو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ صمت كبيرهم في جانب البيت فذهب إليه ينشده أن 
يخبره بحقيقة حكم الله في الزنا.  عندها رق قلب الحبر الكبير له وأخبره أن حكم الله في الزنا 

لله صلى الله عليه وسلم وقال: فإني أقضي بما في التوراة.   هو القتل.   هنا وقف رسول ا
"يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله "َوَمْن لَْم  فأنـزل الله في ذلك

 يَْحُكْم بَِما أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن." 
 

هنا, إذن, هي أن يهوديا محصنا زنا بيهودية محصنة  الفكرة األساسية التي يقدمها اإلمام األعظم

هي األخرى فاستحق اإلثنان الجلد, والتحميم )صباغة الوجه بلون أسود(, والتجبية )ركوب 

حمار بالمقلوب(.  لم يكن باستطاعة أسرة اليهودي الفاجر أن تتقبل هذا الحكم الشنيع وعليه 

يمه, وتجبيته.   هكذا أسرعت األسرة المنكوبة بدأت في السعي عن حكم أخف يكتفي بجلده, وتحم

بالسعي لدى رسول الله لعل وعسى أن يكون الله قد أنزل على رسوله الجديد حكًما في الزنا 

أخف من الحكم الذي أنزله في التوراة على رسوله موسى عليه السالم.   المشكلة فيما يخبرنا 

ا مع آخرها, كما ال تتفق أحداثها مع ما نعرفه به اإلمام األعظم أنه يخبرنا بقصة ال يتفق أوله

 عن الواقع.  دعني أوضح.

 

يخبرنا اإلمام األعظم, رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, أن الله ابتلى أسرة يهودية بابن 

فاجر زنا بيهودية فاجرة على الرغم من أن الله أنعم عليه, وعليها هي األخرى, بنعمة اإلحصان.   

ى أن وهكذا, فجأة, وجدت األسرة الكريمة نفسها بمواجهة مصيبة أحاقت بابنها.  يعود ذلك إل

اليهود في المدينة المنورة كانوا قد اصطلحوا على عقاب الزاني المحصن بالجلد, والتحميم 

)صباغة الوجه بلون أسود(, والتجبية )ركوب الحمار بالمقلوب(.   وعليه, بدأت األسرة الكريمة 

كما  –سعيها باالتصال برسول الله لعل وعسى أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خفف حكم الزنا 

من القتل إلى الجلد, وبذا يفلت ابنها من عقوبة القتل وال يتعرض إال للجلد  –جاء في التوراة 

وحسب.    هذا, باختصار, هو ما يخبرنا به اإلمام األعظم, وهو كالم غريب إن لم يكن شاذًا.   

ون يكفكرة أن تسعى أسرة يواجه ابنها عقوبة الجلد إلى االتصال برسول الله لعل وعسى أن 

الله سبحانه وتعالى قد خفف حكم الزنا من القتل إلى الجلد وبذا يفلت ابنها من عقوبة القتل وال 

يتعرض إال لعقوبة الجلد هي فكرة "غير عادية".  إذا كانت أسرة اليهودي الفاجر ال تريد أكثر 

ا وذلك كم –ذا من أن يعاقب ابنها بالجلد فالعقوبة متاحة وال مشكلة هناك.  أما موضوع القتل ه

 فهو موضوع قديم لم يعد أحد يتبعه.   -يخبرنا اإلمام األعظم نفسه 
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ال يقتصر الخلل فيما يروية اإلمام األعظم على السعي إلى الحصول على حكم بالجلد في قضية 

عقابها المتوافر هو الحكم بالجلد, وإنما يمتد الخلل كذلك إلى فكرة قيام األسرة اليهودية الكريمة 

باختيار العقوبة التي تعجبها.   ال يحتاج األمر إلى بيان أنه ال يوجد مجتمع بشري واحد يُسمح 

فيه لألسرة أن "تختار" الحكم الذي يناسبها.  ال يوجد مجتمع متحضر واحد على ظهر الكرة 

األرضية يقدم "تشكيلة" من القوانين يمكن ألعضائه أن "يختاروا" من بينها القانون الذي 

لون إليه.   ال يوجد, كذلك, مجتمع بدائي واحد من يوم أن خلق الله األرض ومن عليها إلى يمي

يوم الله هذا يسمح هو اآلخر ألعضائه بأن يختاروا "العرف االجتماعي" الذي يناسبهم من بين 

"تشكيلة األعراف االجتماعية" التي تحكم تعامالت األفراد داخل هذا المجتمع.  فكرة أن تذهب 

رة يهودية إلى النبي الجديد الذي ال تؤمن به, وال بما جاء به, الختيار حكم يناسبهم هي, أس

ببساطة, فكرة وهمية.   وكأن المسألة هنا أننا ال نتحدث فقط عن قصة "لم تحدث" وإنما عن 

 قصة "ال يمكن أن تحدث".

 

يمكن أن تحدث وحسب,  حقيقة األمر, ال يقتصر الخلل على أن اإلمام األعظم يحدثنا عن قصة ال

 –وإنما يمتد الخلل كذلك إلى أن اإلمام األعظم يحدثنا عن قصة ال عالقة بينها حتى لو حدثت 

من سورة  41تخاطب اآلية  من سورة المائدة.   41وبين اآلية  –وهو ما يستحيل حدوثه 

عون لإلعالن المائدة رسول الله طالبة منه أال يحزن لرؤية من أعلنوا عن إيمانهم وهم يسار

عن كفرهم.   تبين اآلية للرسول الكريم أن هؤالء لم يكونوا مؤمنين أصالً حين أعلنوا عن 

إيمانهم بالله وبأن محمًدا رسول الله, وعليه فال مجال للحزن على كفر من لم يكن يوًما مؤمنا.   

هم عون إلى ما يحدثيخبر الله رسوله الكريم كذلك أن هناك أناًسا من اليهود سماعون للكذب يستم

به أناس آخرون لم يأتوا الرسول من أحاديث بها تحريف للكالم يخبرونهم فيها بما يتوجب 

عليهم أخذه, وما يتوجب عليهم البعد عنه والحذر منه.   وفي الختام تنتهي اآلية بتوكيد أن ليس 

أن يطهر قلوبهم لهم  بيد رسول الله شيء إذا ما أراد الله أن يفتن إنسانا وأن من لم يرد الله

 في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.  

 

تخبرنا الرواية الخيالية أن الله ابتلى أسرة يهودية بابن فاجر زنا بيهودية فاجرة على الرغم 

من أن الله أنعم عليه, وعليها هي األخرى, بنعمة اإلحصان, وأن األسرة الكريمة وجدت نفسها, 

أحاقت بابنها حيث إن انه يواجه اآلن عقوبة الجلد, والتحميم, بالتالي, بمواجهة مصيبة 

والتجبية.   وعليه, بدأت األسرة الكريمة سعيها باالتصال برسول الله لعل وعسى أن يكون الله 

من القتل إلى الجلد, وبذا يفلت ابنها  –كما جاء في التوراة  –سبحانه وتعالى قد خفف حكم الزنا 

عرض إال للجلد وحسب.    ال عالقة, بالمرة, بين ما تخبرنا به اآلية من عقوبة القتل وال يت

 أن اإلمام األعظمالكريمة وبين ما تخبرنا به الرواية الخيالية.    وكأن المسألة, بهذا الشكل, هي 

وهو ما  –ال يحدثنا عن قصة ال يمكن أن تحدث وحسب وإنما يحدثنا عن قصة حتى لو حدثت 

 من سورة المائدة.    41القة بينها وبين اآلية ال ع  –يستحيل حدوثه 
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وكأن السؤال هنا هو كالتالي: هل يحتاج األمر إلى بيان بدائية التفكير المستخدم في إنتاج 

"الفقه" السني القديم أم أن البدائية واضحة ال تحتاج إلى بيان؟   كيف, بحق الله, تذهب أسرة 

حكم بالجلد في حين أن الحكم المقرر لزنا المحصن يهودية إلى رسول الله من أجل البحث عن 

لدى يهود المدينة هو الجلد؟   لدينا في مصر مثل يقول ما معناه "كيف أبحث عن ابني وأنا 

أحمله على كتفي"؟   ال أحد يبحث عن ابنه وهو يحمله على كتفه إال إذا كان ذاهب العقل.  وهذا 

 ما حدث.

 

 

 حكاية اليهودية الفاجرة

اإلمام األعظم رضي الله جل وعال عنه وأرضاه أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن  يخبرنا
من سورة المائدة هو ما حدث عندما زنت يهودية  41السبب الحقيقي في أن الله أنزل اآلية 

فاجرة أنعم الله عليها بنعمة اإلحصان بيهودي فاجر أنعم الله عليه هو اآلخر بنعمة اإلحصان 
لقتل كما جاء في كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه السالم, إال أنه فاستحقت بذلك ا

بدال من أن تمتثل أسرتها لحكم الله قرروا الذهاب إلى رسول الله لعل وعسى أن يكون الله قد 
أنزل حكًما آخر جديًدا أخف من حكم القتل هذا وبذا تفلت ابنتهم من عقوبة القتل الواردة في 

 التوراة.
 
بت أسرة اليهودية الفاجرة, إذن, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا أبا ذه

القاسم, زنت صاحبة لنا قد أحصنت، فما ترى عليها من العقوبة؟   استمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليهم وأجاب على سؤالهم بسؤال.   قال صلى الله عليه وسلم: وكيف ُحكم الله في 

ة في الزاني؟   فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟   فقال: ائتوني بأعلمكم التورا
بالتوراة التي أنـزلت على موسى.   وعليه, ذهبت أسرة اليهودية الفاجرة وأحضرت عدًدا من 

 أعلم أحبارهم لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.   
 

ود حتى طفق ينشدهم أن يخبروه بحقيقة حكم الله في الزنا.  ما أن رأى الرسول الكريم أحبار اليه
قال عليه الصالة والسالم: "بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فَلَق لكم البحر فأنجاكم وأغرق 
آل فرعون، إال أخبرتموني ما ُحْكم الله في التوراة في الزاني."    لم يستطع أحبار اليهود أمام 

تجيبوا لطلبه ويخبروه بما يريد أن يعرفه.  وعليه, أخبروه بأن حكم الله هذه المناشدة إال أن يس
هو القتل.    ما أن سمع رسول الله أن حكم الله هو القتل حتى أمر بالمرأة الفاجرة فقتلت.   

"يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله "َوَمْن لَْم  فأنزل الله في ذلك
 ا أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن."يَْحُكْم بِمَ 

  
 

الفكرة األساسية التي يقدمها اإلمام األعظم هنا هي أن يهودية محصنة زنت بيهودي محصن 

هو اآلخر فاستحق اإلثنان القتل.  لم يكن باستطاعة أسرة اليهودية الفاجرة أن تتقبل هذا الحكم 

حكم أخف يكتفي بجلدها.   هكذا أسرعت األسرة المنكوبة  الشنيع وعليه بدأت في السعي عن
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إلى رسول الله لعل وعسى أن يكون الله قد أنزل على رسوله الجديد حكًما في الزنا أخف من 

الحكم الذي أنزله في التوراة على نبيه موسى عليه السالم, إال أن رسول الله سأل عن حكم الله 

 علم أنه القتل أمر بقتل اليهودية الفاجرة. في الزنا كما ورد في التوراة, ولما

 

ال تختلف "قصة اليهودية الفاجرة" بذلك, إن في قليل أو كثير, عن "قصة اليهودي الفاجر".   

حقيقة األمر, يكاد ال يعدو الفرق بينهما أن "البطل" في حالة قصة اليهودي الفاجر رجل بينما 

ة.      يعني ذلك, طبعًا, أن المشاكل التي تعاني "البطل" في حالة قصة اليهودية الفاجرة امرأ

منها "قصة اليهودية الفاجرة" ال تختلف, إن في قليل أو كثير, عن المشاكل التي تعاني منها 

قصة اليهودي الفاجر.  سواء في حالة اليهودي الفاجر أم في حالة اليهودية الفاجرة نحن أمام 

  –وهو ما يستحيل حدوثه  –نها حتى لو حدثت قصة ال يمكن أن تكون قد حدثت فضالً عن أ

 من سورة المائدة.  41فهي قصة ال عالقة بينها وبين اآلية 

 

ال بد من االعتراف, على أية حال, أن هناك فرقًا هاًما بين قصة اليهودي الفاجر وبين قصة 

رة ذلك الفرق بأن أساليهودية الفاجرة.  حقًا, قد يكون فرقًا غير ملحوظ إال أنه فرق هام.  يتعلق 

 –اليهودية الفاجرة لم تكن تسعى إلى التهرب من حكم الجلد من أجل الحصول على حكم بالجلد 

بل كانت  –وهي "الفكرة األعجوبة" التي تعاني منها كل قصص الزنا السابقة بل والالحقة 

ن يهود المدينة تسعى إلى الهرب من حكم القتل إلى حكم الجلد.    ال توجد أي إشارة هنا إلى أ

قد اصطلحوا فيما بينهم على أن يكون حكم الزنا هو الجلد, كما ال توجد أي إشارة على أنهم 

يتكتمون على أن حكم الزنا "الحقيقي" هو القتل, بل يوجد اعتراف واضح بأن "حكم الله" في 

كل ما في    الزنا كما ورد في كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه السالم هو القتل. 

 األمر أنهم كانوا يأملون أن يكون رسول الله قد أتى بجديد في الموضوع.

 

ال بد من اإلشارة كذلك, إلى أن "وعي" أسرة اليهودية الفاجرة بأن حكم الله في الزنا هو القتل, 

وغياب أي إشارة إلى موضوع "اصطالح يهود المدينة" على الجلد بدالً من القتل, يتعارض مع 

يخبرنا به اإلمام األعظم الطبري في قصص الزنا السابقة والالحقة في هذا الخصوص.  يعني ما 

ذلك, طبعًا, أنه إذا كان ما يخبرنا به اإلمام األعظم في قصة اليهودية الفاجرة صحيًحا, فإن ما 

يخبرنا به في قصص الزنا األخرى غير صحيح.  أما إذا كان ما يخبرنا به في قصص الزنا 

ى صحيًحا فإن ما يخبرنا به في قصة اليهودية الفاجرة غير صحيح.   هل يحتاج األمر األخر

كذلك إلى اإلشارة هنا إلى أننا أمام قصص ال يتناقض أول الواحدة منها مع آخر الواحدة منها 

 وحسب بل أمام قصص تتناقض الواحدة منها مع كل واحدة أخرى منها؟  
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 حكاية الفاجرة بسرة

من سورة المائدة, قدم لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل  41في تفسيره لآلية 
ثناؤه عنه وأرضاه, ثمان روايات تقدم كل واحدة منها نفسها على أنها "القصة الحقيقية لآلية 

 لىتتعلق الثالث األولى من هذه الروايات بالغدر, والقتل, والخزي,ع   من سورة المائدة". 41
ال يحتاج األمر إلى طويل بيان لبيان أن هذه القصص إنما   حين تتعلق الخمس األخريات بالزنا.

هي قصص مختلَقة ال أساس لها من الواقع وال يمكن ألي منها أن تمثل "القصة الحقيقية لآلية 
 سبق أن قدمت حكايات الغدر, والقتل, والخزي, كما سبق أن قدمت    من سورة المائدة". 41

أربع حكايات من حكايات الزنا, واآلن جاء وقت الحديث عن الحكاية الخامسة, واألخيرة.   أي 
 جاء وقت الحديث عن حكاية الفاجرة بسرة.  

 
 

 حكاية الفاجرة بسرة

يخبرنا اإلمام األعظم رضي الله جل وعال عنه وأرضاه أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن 
من سورة المائدة هو ما حدث عندما زنت امرأة من  41اآلية  السبب الحقيقي في أن الله أنزل

أشراف اليهود اسمها بسرة, أنعم الله عليها بنعمة اإلحصان, بيهودي فاجر أنعم الله عليه هو 
اآلخر بنعمة اإلحصان فاستحقت بذلك الجلد, كما اصطلح اليهود على ذلك بعد أن عطلوا حكم 

أن أهل اليهودية الفاجرة قرروا الذهاب إلى رسول الله صلى  الله في الزنا القاضي بالقتل, إال 
الله عليه وسلم لسؤاله عن حكم الله في الزنا يحدوهم األمل في أن يكون الله قد أنزل حكما 
جديًدا في موضوع الزنا يكتفي بالجلد وال يقضي بالقتل.   كان الدافع, في حقيقة األمر, وذلك 

خوف أهل الفاجرة بسرة من أن يقوم رسول الله, إذا هم اكتفوا كما يوضح اإلمام األعظم, هو ت
عث ببجلد بسرة ولم يقتلوها, بفضح أمرهم وبيان كيف أنهم لم ينفذوا حكم الله فيها.    وعليه, 

و بسرة ناًسا من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن حكم الزنا وما نزل فيه.    أب
ية, على أية حال, أعضاء الوفد الذي أرسلوه أن يقبلوا حكم الجلد إن أخبرهم نبه أهل المرأة الزان

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو حكم الزنا الذي أنزله الله عليه, أما إذا أخبرهم أن 
حكم الزنا هو القتل فعليهم أن يحذروه وأال يطلبوا منه أن يكون حكًما في أمر فجر ابنتهم.   ذهب 

لمقابلة رسول الله وسأله عن حكم الزنا الذي أنزله الله عليه فأخبرهم أنه القتل.    فأنزل  الوفد
"يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله "َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما  الله في ذلك

 أَْنـَزَل اللَّهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن."
 

ة بسرة, بهذا الشكل, عن قصة اليهودي الفاجر التي حكاها لنا اإلمام ال تختلف قصة الفاجر

األعظم في حكاية اليهودي الفاجر.   إذا كان أهل الفاجرة بسرة قد أرسلوا وفًدا لسؤال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الزنا, فإن أهل اليهودي الفاجر قد أرسلوا هم اآلخرون رجالً 

ن حكم الزنا.    وإذا كان الدافع وراء إرسال أهل المرأة الفاجرة وفًدا لسؤال منهم لسؤاله كذلك ع

الرسول الكريم هو دافع "عجيب" مرجعه خوفهم من أن يفضحهم صلى الله عليه وسلم ويخبر 

الناس بما فعلوه من عدم قتل بسرة كما أمر الله, فإن الدافع وراء إرسال أهل اليهودي الفاجر 

الله عن حكم الله في الزنا كان "أعجب" إذ أنهم ذهبوا يسألون رسول الله  وفًدا لسؤال رسول

عن حكم الله في الزنا سعيًا وراء الحصول على حكم بالجلد.   أي سعيًا وراء ما اتفق عليه 

أحبارهم.  وأخيًرا, إذا كان أهل الفاجرة بسرة قد طلبوا من الوفد الذي أرسلوه إلى رسول الله 
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سلم أن يستبينوا أوال ما إذا كان سبحانه وتعالى قد بعثه بالجلد أم بالقتل, صلى الله عليه و

فيحكموه في أمر بسرة إن كان قد بعثه بالجلد, ويحذروه وينصرفوا عنه إن كان قد بعثه بالقتل, 

فهذا عين ما فعله أهل اليهودي الفاجر إذ اتفقوا على أنه إن أفتاهم بما فرض عليهم في التوراة 

تركوه, فقد تركوا ذلك في التوراة وهي أحق أن تَُطاع وتصدَّق.   حقيقة األمر, ال  من القتل

تختلف قصة المرأة الفاجرة عن قصة الرجل الفاجر إال في أن رسول الله قد حكم في قصة الرجل 

 الفاجر بما أنزل الله في التوراة على حين حكم في قصة الفاجرة بسرة بما أنزل الله في القرآن.

 

كانت قصة الفاجرة بسرة ال تختلف في شيء عن قصة اليهودي الفاجر, فإن المشاكل التي  إذا

تعاني منها قصة الفاجرة بسرة ال تختلف في شيء هي األخرى عن المشاكل التي تعاني منها 

 قصة اليهودي الفاجر.  من ذلك:

 

 أوالً, غياب أي دافع لسؤال الرسول

اليهود إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ال يوجد أي دافع يمكنه أن يدفع 

الزنا الذي أنزله عليه الله سبحانه وتعالى.   واضح تماما من القصة أن أهل الفاجرة بسرة ال 

يعرفون ما إذا كان حكم الزنا في اإلسالم هو القتل أم الجلد.  هذا هو السبب في إرسالهم وفًدا 

في اإلسالم, فإذا كان جلًدا طلبوا منه أن يكون حكما فيما فعلته  ليسأل رسول الله عن حكم الزنا

ابنتهم, أما إذا كان قتالً حذروه ولم يرسلوا في طلبه ليكون حكًما في المصيبة التي أوقعتهم فيها 

 ابنتهم.

 

كما شرح لنا اإلمام األعظم نفسه, تعارف اليهود على عدم العمل بحكم الله الذي أنزله عليهم 

بقتل الزاني والزانية واالكتفاء بجلدهما.   ما الذي يمكنه أن يدفع أسرة يهودية غير  والقاضي

مضطربة عقليًا إلى ترك ما يعرفونه إلى ما ال يعرفونه؟  كيف تخاطر أسرة يهودية بحياة ابنتها 

أو ابنها ووضعهم موضعًا قد يودي بحياتهما؟  لَم المخاطرة؟  إذا كان الهدف هو العثور على 

م يقضي بالجلد وليس القتل فالحكم موجود.   تعارف اليهود على جلد الزاني والزانية بدالً حك

 من قتلهما.    

 

 ثانيًا, استحالة أن يطلب اليهود تحكيم رسول الله

من "العجب" أن يطلب من ال يؤمن بأن محمًدا رسول الله وال بأن القرآن كالم الله معرفة حكم 

الله كما أنزله على "رسول الله" فيما يتعلق بالزنا.   المسألة هنا ال تختلف عما لو قام أحد 

اإلخوة المسيحيين بسؤال أصدقائه من المسلمين عن حكم الله الذي أنزله على "رسول الله" 
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فيما يتعلق بتعدد الزوجات حيث إنه يفكر في الزواج بامرأة أخرى إضافة إلى زوجته الحالية 

 حيث إنها كبرت في السن. 

 ثالثا, استحالة أن يحكم رسول الله بالقتل

يستحيل أن يحكم رسول الله بقتل يهودي زاٍن.  يعود ذلك إلى سببين.  يتعلق السبب األول 

يتعلق السبب الثاني بأن عقوبة الزنا في اإلسالم هي الجلد ال   بـ"صالحيات" الرسول الكريم.

 القتل.

 صالحيات الرسول .أ

قتل أن يحكم بال –"الحاكم المدني" للمدينة المنورة  -يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على من زنى من اليهود بعد العودة, بالطبع, إلى القائمين على تطبيق شريعة موسى.  هذا, 

ل, هو ما فعله الرسول الكريم في حالة قصة الحبر األعور, وقصة الزفة, وقصة اليهودي بالفع

الفاجر.   ال يستطيع رسول الله أن يحكم على "يهودي" بشريعة الله التي أنزلها على رسول 

الله.  يستحيل أن "يحكم" رسول الله بطالق امرأة مسيحية من زوجها المسيحي.  ال تسمح 

 ية بالطالق.الشريعة المسيح

 

 حكم الزنا في اإلسالم .ب

ال يستطيع رسول الله أن يحكم على زاٍن بالقتل حيث إن حكم الزنا الذي أنزله الله على رسول 

 الله في كتاب الله هو الجلد وليس القتل.   قال عز من قائل:

له إن كنتم *الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة في دين ال

 2تؤمنون بالله واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* النور:  

 

الموضوع, إذن, هو أنه إذا كان الموضوع موضوع بحث عن حكم بالجلد ال بالقتل فال داعٍ, على 

اإلطالق, إلرسال وفد لسؤال رسول الله عن حكم الله في موضوع الزنا.  ما الداعي للمخاطرة؟  

الداعي لتعريض حياة "بسرة" للخطر خاصة وأن اليهود قد تركوا موضوع قتل النساء ما 

الفاجرة هذا منذ زمن بعيد وتعارفوا, بدالً من ذلك, على الجلد؟   ثم, كيف يتبع "اليهود" حكم 

الله الذي أنزله على رسول الله في كتاب الله, وهم "ال يؤمنون" أصالً بأن القرآن كالم الله وال 

محمًدا رسول الله؟   كيف يتزوج "مسيحي" من أكثر من زوجة ألن هذا هو ما أنزله الله  بأن

على رسول الله في كتاب الله الذي ال يؤمن به هذا المسيحي من أصله؟    ثم, إذا كان الكالم 

هنا يدور, حقيقة, حول حكم الزنا الذي أنزله على رسول الله في كتاب الله, فمن أين أتى 

بأن حكم الله, الذي أنزله على رسول الله, في كتاب  –أو اإلمام األعظم شخصيًا  – "اليهود"

الله, هو القتل؟   حكم الزنا الذي أنزله "الله" على "رسول الله" في "كتاب الله" هو الجلد ال 

 القتل.   القصة, بهذا الشكل, وهمية.
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ث قصص في الزنا تكاد ال تختلف قدم لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, بهذا الشكل, ثال

الواحدة منها عن األخرى في شيء.  في كل قصة من هذه القصص يقوم يهودي محصن, أو 

يهودية محصنة, بالزنا مع يهودية محصنة, أو يهودي محصن, وتقوم أسرة اليهودي الفاجر, 

م, يواجه, أو أو اليهودية الفاجرة, بالبحث عن مخرج من هذا المأزق حيث إن ابنهم, أو ابنته

تواجه, حكًما شنيعًا ينتهي إما بجلده, أو جلدها, وتحميمه, أو تحميمها, وتجبيته, أو تجبيتها, 

أو قتله, أو قتلها.      تسرع األسرة المنكوبة بالسعي لدى رسول الله لعل وعسى أن يكون الله 

التوراة على رسوله  قد أنزل على رسوله الجديد حكًما في الزنا أخف من الحكم الذي أنزله في

الكريم موسى عليه السالم إال أن سعيهم دائًما ما يفشل إذ دائًما ما يخبرهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن حكم الله في الزنا هو القتل.   سواء كان الحديث عن التوراة أو عن القرآن, 

ات مختلقة, يختلط فيها الواقع فحكم الزنا هو القتل ال شيء غيره.    وروايات اإلمام األعظم رواي

 فال عالقة –وهو أمر ال يمكن أن يحدث  –بالخيال, ال يمكن أن تكون قد حدثت, وحتى لو حدثت 

 من سورة المائدة.     41بينها وبين اآلية 
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 قصص مستحيلة
 

قدم لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, إذن, ثمان روايات تقدم كل واحدة منها نفسها على أنها 

من سورة المائدة.    المشكلة أن من المستحيل النظر إلى أي قصة  41القصة الحقيقية لآلية 

من سورة المائدة".   يعود ذلك إلى  41من هذه القصص على أنها "القصة الحقيقية لآلية 

 جموعة" من األسباب, منها: "م

 عدم التوافق مع الواقع, و 

 عدم توافق الرواية مع اآلية, و 

 استحالة التحقق من وقوع الرواية, و 

 استحالة معرفة السبب في نزول اآلية, و 

 دعنا نبدأ باألول أوالً.  أي دعنا نبدأ بعدم توافق هذه الروايات مع ما نعرفه عن الواقع.  وعليه,

 

 الرواية مع الواقععدم توافق 

المقصود بعدم توافق الرواية مع الواقع هو أن األحداث التي ترويها الرواية ال تتفق مع الواقع 

كما نعرفه.  في عرضنا لهذه النقطة سوف نتناول الروايات التي قدمها اإلمام األعظم إللقاء 

هدف هذا العرض, بهذا الضوء على استحالة وقوع األحداث التي ترويها هذه الروايات.    ال ي

الشكل, إلى تقديم دراسة تفصيلية, مرة أخرى, لهذه الروايات وإنما يهدف فقط إلى لفت النظر 

 إلى استحالة وقوع ولو رواية واحدة من هذه الروايات التي يقصها علينا اإلمام األعظم.

 

 رواية أبي لبابة

ر يتطلب منه المشاركة في عملية يقدم لنا اإلمام األعظم رواية يقوم فيها صحابي جليل بدو

تهدف إلى التخليص على قبيلة بأكملها, وقتل جميع رجالها, وسبي نسائها, واستعباد أطفالها.  

تتعارض هذه القصة مع ما نعرفه من استحالة قيام رجلين فقط بذبح عدد من الرجال يتراوح ما 

ارض القصة كذلك من غياب بين ست مائة إلى تسع مائة رجل في خالل عشر ساعات فقط.  تتع

اإلمكانيات الالزمة للتخلص من الجثث.  تتعارض القصة كذلك مع ما نعرفه من حض القرآن 

الكريم على العناية باألسرى, وما نعرفه من خلق الرسول الكريم.    القصة قصة معادية لإلسالم, 

لحصول "بدال منهن" والرحمة, ولرسول الرحمة.   مسألة "بيع" النساء إلى قبائل من نجد وا
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على خيول مسألة فيها استهانة مشينة بدين الله.   يستحيل أن ينظم رسول الرحمة عملية تخلو 

 107"تماًما" من الرحمة.    *وما أنزلناك إال رحمة للعالمين* األنبياء:  

 

 رواية قاتل النضير

 من النضير قتل رجالً يقص علينا اإلمام األعظم في "رواية قاتل النضير" قصة مؤداها أن رجالً 

من بني قريظة ثم أرسل يسأل رسول الله عن حكم الله فيمن قتل عمًدا لعل وعسى أن يكون 

الله قد خفف حكم القتل العمد من القَود )أي قتل القاتل( إلى الدية.   يخبرنا فضيلته كذلك أن 

, ضير والقتيل من بني قريظةالعرف السائد لدى يهود المدينة هو دفع الدية إذا كان القاتل من الن

والقَود إذا كان القاتل من بني قريظة والقتيل من النضير.   فكرة أن يقوم قاتل من النضير يسمح 

له العرف بدفع الدية بالسعي لدى الرسول الكريم لعل وعسى أن يحصل على حكم بالدية هي 

فع الدية بالسعي للحصول فكرة "فاقدة المعنى".    ما معنى أن يقوم رجل يسمح له العرف بد

على حكم بدفع الدية؟     وكأن الفكرة هنا هي أن ما نعرفه عن الواقع يتعارض مع ما تخبرنا 

به الرواية.  ما نعرفه عن الواقع هو أن من يسمح له العرف بدفع الدية ال يسعى للحصول على 

ي ي اإلسكندرية فلماذا السعحكم يسمح له بدفع الدية.    إذا كان لديك "رخصة" لقيادة السيارة ف

من أجل الحصول على "رخصة" لقيادة السيارة في اإلسكندرية؟ رخصة واحدة تكفي.    القصة 

 مستحيلة.

 

 رواية مدينة الروم

من سورة المائدة  41يحكي لنا اإلمام األعظم قصة مؤداها أن األحداث التي تشير إليها اآلية 

الله, عندما تقع مدينة من مدن الروم في أيدي الغزاة الذين هي أحداث ستقع في المستقبل, بإذن 

سيقومون, إن شاء الله, باإلجهاز على رجالها, وسبي نسائها, واستعباد أطفالها.    العرف في 

موضوع "أسباب النزول" هو أن أحداث الرواية تقع أوالً بحيث تكون هي "السبب" في نزول 

هو أن اآلية نزلت أوالً على أن تقع  –ب إمامنا الفاضل حسب ما يذه –اآلية.   الذي حدث هنا 

األحداث التي كانت السبب في نزولها فيما بعد بإذن الله.   المسألة, بهذا الشكل, ال تختلف عمن 

احتفل بالزفاف والدخلة يوم الخميس على أن يعقد القران في أي وقت في المستقبل إن شاء 

 الله.   مرة أخرى القصة مستحيلة.

 

 رواية الحبر األعور

يحكي لنا اإلمام األعظم هنا قصة يقوم فيها غالم شاب أعور بدور البطولة المطلقة إذ أنه ليس 

بأعظم أحبار اليهود وحسب بل وأعلمهم أيضا.    يساعد هذا الحبر األعظم رسول الله صلى 

 كما أنزله الله علىالله عليه وسلم في معرفة ما يود معرفته.   أي يخبره بحكم الله في الزنا 

نبيه الكريم موسى في التوراة.    لم يكتِف الحبر األعور بإطالع الرسول الكريم على هذا السر 
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الذي كان معروفًا لدى كافة اليهود إال أنه كان خافيًا على رسول الله, وإنما أخبره كذلك بإيمانه 

أنه سرعان ما ارتد.    فكرة أن يقوم بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كتاب الله, إال 

حبر أعظم يعمل في تدريس التوراة في المعهد اليهودي في المدينة المنورة بإخبار الرسول 

نه بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, وبأن أحبار اليهود العاملين الكريم بإيما

ى البشرية جمعاء إال أنهم يحسدونه وعليه فهم معه في المعهد يعلمون بأنه نبي الله المرسل إل

ال يؤمنون به هي فكرة "غير عادية".   كيف يخبر الحبر األعظم رسول الله بكل هذا ثم يستمر 

في عمله في المعهد اليهودي بالمدينة المنورة وكأن شيئًا لم يكن؟   كيف يعلن عالم جليل من 

الله ثم يستمر في عمله في تدريس مادة  علماء األزهر الشريف عن إيمانه بأن عيسى ابن

الحديث؟  المسألة خيالية.  ثم ما معنى أن "يعلم" أحبار اليهود أن محمًدا بن عبد الله هو نبي 

الله المرسل إلى البشرية جمعاء ثم "ال يؤمنون" به؟   كيف يمكن لبشر أن "تعلم" أن الجزيرة 

م كيف يمكن لبشر أن "تعلم" أن هناك سونامي التي يعيشون فوقها ستنفجر ثم ال يغادرون؟    ث

قادم ثم يسبحون؟   ثم كيف يمكن لبشر أن "تعلم" أن هناك نبيًا مرسالً بينها ثم "ال يؤمنون"؟    

كيف لمن يعلم أن أوباما هو رئيس الواليات المتحدة األمريكية "أال يؤمن" أن أوباما هو رئيس 

 وهمية والقصة خيالية.الواليات المتحدة األمريكية؟  المسألة 

 

 رواية الزفة 

يحكي لنا اإلمام األعظم هنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في شوارع المدينة 

عندما رأى رجالً راكبًا فوق حمار بالمقلوب وقد ُصبغ وجهه بالسواد سائًرا في شوارع المدينة 

عن معنى ما يراه فأخبره الناس أن هذه  تحيط به زفة من سفلة القوم.   تساءل الرسول الكريم

هي عادة اليهود فيمن زنى وهو محصن.   تعجب رسول الله من عادة اليهود هذه وأرسل في 

طلب واحد من علمائهم ليتحقق من األمر منه.   سأل رسول الله الحبر اليهودي العليم ما إذا 

رسول الله يعلم, بالطبع, ما هو  كان الجلد هو "حكم الله" أم أن في األمر شيء آخر.  لم يكن

حكم الله في الزنا حيث إن المعلومات الخاصة بأحكام الله كانت مكتوبة في التوراة فقط, وباللغة 

العبرية, ولم يكن الرسول الكريم, طبعًا, يعرف العبرية وال القراءة بالعبرية.   حاول الحبر 

عد أن ناشده الرسول أن يخبره بالحقيقة األعظم أن يضلل الرسول في البداية إال أنه اعترف ب

بأن حكم الله في الزنا هو القتل.  هنا وقف رسول الله وأعلن أنه إذا كان اليهود قد عطلوا حكم 

الله فإنه قد جاء ليحييه وأمر باإلمساك باليهودي الفاجر وقتله على الفور.   والقصة مختلقة, 

 ومهترأة, ومعادية لرسول الله ولدين الله.

 

م يأِت رسول الله "إلحياء" أحكام الله التي عطلها اليهود وإنما أتى برسالة "تجب" ما سبقها.  ل

أي أتى برسالة "تلغي" كل ما سبقها.   يستحيل أن يحكم رسول الله بقتل مخلوق من خلق الله 

 ابناًء على "فتوى" من حبر يهودي مالوع حاول أن يضلله قبل أن يخبره بأن حكم الله في الزن

هو القتل.   كيف يقتل رسول الله رجالً بناًء على فتوى من حبر كاذب؟   من أين للرسول أن 

يعلم ما إذا كان ما يخبره به هذا الحبر الكاذب حقًا أم كذبا؟   ثم كيف يرسل الله رسوالً "إلحياء" 
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ام أحكام سبق إنزالها على رسول آخر بدون أن يكون لدى هذا الرسول أي علم بهذه األحك

المطلوب منه إحياؤها؟    القصة تتعارض مع "ما هو معلوم من الدين بالضرورة" كما تتعارض 

مع "ما هو معلوم عن العدل" بالضرورة.   لم يأِت محمد بن عبد الله إلحياء أحكام الديانة 

اليهودية, وليس من العدل قتل إنسان استناًدا إلى كالم حبر كاذب.   هذا عمل "يستحيل" أن 

 وم به رسول الله.يق

 

 رواية اليهودي الفاجر

تحكي لنا رواية اليهودي الفاجر قصة ذلك اليهودي المحصن الذي زنى بيهودية محصنة هي 

األخرى فاستحق بذلك الجلد كما تعارف على ذلك يهود المدينة, إال أن أهله ذهبوا إلى رسول 

حكًما يقضي بالجلد وحسب بدالً من القتل الله لعل وعسى أن يكون الله قد أنزل على نبيه الجديد 

كما هو موجود في التوراة.   فكرة أن يذهب قوم سعيًا وراء الحصول على حكم بالجلد بدالً من 

حكم الجلد المتاح لهم حسب ما تعارف عليه يهود المدينة المنورة هي, في حقيقة األمر, فكرة 

خصة لقيادة السيارة في اإلسكندرية للسعي "أعجوبة".  ما الذي يمكنه أن يدفع إنسانًا لديه ر

وراء الحصول على رخصة لقيادة السيارة في اإلسكندرية؟  رخصة واحدة تكفي.   ثم ما أهمية 

أن حكم الزنا في التوراة هو القتل؟  هذا حكم لم يعد يُعمل به.   الحكم المعمول به في المدينة 

, هي أنه ال مبرر على اإلطالق لمن لديه حكم المنورة هو الجلد.   وكأن المسألة, بهذا الشكل

 بالجلد أن يسعى للحصول على حكم بالجلد.  مرة أخرى, رخصة واحدة تكفي, والقصة وهمية.

 

 حكاية اليهودية الفاجرة

تحكي لنا رواية اليهودية الفاجرة قصة تلك المرأة اليهودية التي أنعم الله عليها بنعمة اإلحصان 

فاجر هو اآلخر أنعم الله عليه كذلك بنعمة اإلحصان فاستحقت القتل كما  إال أنها زنت بيهودي

هو وارد في التوراة وكما هو معمول به لدى يهود المدينة المنورة.    وجد أهل تلك اليهودية 

الفاجرة صعوبة بالغة في تنفيذ أمر الله بالقتل كما هو موجود في التوراة, وعليه فقد قرروا 

ل الله لعل وعسى أن يكون قد جاءه حكم في الزنا ال يقضي بالقتل ويكتفي إرسال وفد إلى رسو

بالجلد.  ذهب الوفد إلى رسول الله وسألوه عما إذا كان لديه حكم جديد في موضوع الزنا هذا, 

إال أنه سألهم عن حكم الزنا لديهم.   وهنا أرسل أهل المرأة الفاجرة يطلبون حضور أحبارهم 

يم على حكم الله في الزنا.  حضر األحبار وأخبروا رسول الله صلى الله إلطالع الرسول الكر

عليه وسلم بأن حكم الله في الزنا هو القتل.    وعليه, أصدر رسول الله حكمه بقتل اليهودية 

 الفاجرة.  ومرة أخرى, فالقصة مختلقة, ومهترئة, وفي النهاية مستحيلة.

 

أنزل الله على نبيه موسى عليه السالم.  هذا أوالً.  ثم  لم يأِت رسول الله للحكم على الناس بما

إنه لو أن الله سبحانه وتعالى كان أرسله لتطبيق شريعة موسى لكان أخبره بداية بما هي شريعة 
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موسى.  يستحيل أن يقوم رسول الله عند سؤاله كل مرة بالرجوع إلى أحبار اليهود كل مرة.    

ي للمدينة المنورة" وإنما كان رسول الله للبشرية جمعاء.  هذا لم يكن رسول الله "الحاكم المدن

ثانيًا.   ثم إنه ال يوجد مجتمع على ظهر الكرة األرضية من يوم أن خلق الله األرض ومن عليها 

إلى يوم الله هذا  يستطيع أعضاؤه أن "يختاروا" فيه الحكم الذي يرونه مناسبًا لهم.  فكرة أن 

اجرة للحصول على حكم بالجلد بدال من القتل هي فكرة وهمية.  لم يكن يذهب أهل اليهودية الف

رسول الله مسؤوال يوما عن "تنفيذ" أحكام الديانة اليهودية على المؤمنين بالديانة اليهودية.    

كيف, بحق الله, يمكن أن يلجأ المؤمنون بدين الله كما أنزله الله على رسول الله إلى السلطة 

 بلد في العالم من أجل تطبيق أحكام الله؟  القصة وهمية.المدنية في أي 

 

 رواية الفاجرة بسرة

يحكي لنا اإلمام األعظم الطبري هنا قصة يهودية فاجرة اسمها "بسرة" أنعم الله عليها بنعمة 

اإلحصان فما كان منها إال أن زنت بيهودي فاجر هو اآلخر أنعم الله عليه كذلك بنعمة اإلحصان 

لك الجلد, والتحميم, والتجبية, كما تعارف على ذلك يهود المدينة المنورة, إال أن فاستحقت بذ

أهلها رأوا أن من األحوط أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤاله عما إذا كان 

الله سبحانه وتعالى قد غير حكم الزنا من القتل إلى الجلد.  كانت الفكرة هي خوف أسرة الفاجرة 

من أن يفضحهم رسول الله أمام يهود المدينة ويبيِّن كيف أنهم لم ينفذوا حكم الله كما هو  بسرة

موجود في التوراة التي في أيديهم والقاضي بقتل الزاني المحصن.  أي القاضي بقتل الفاجرة 

 هبسرة.  ذهب وفد الفاجرة بسرة لمقابلة رسول الله وسؤاله عن حكم الله في الزنا كما أنزله الل

عليه.  أجاب رسول الله أن حكم الله في الزنا هو القتل.   والقصة, مرة أخرى, مختلقة, 

 ومهترئة, ومستحيلة.

 

مرة أخرى, ال يوجد مجتمع في العالم يختار فيه الناس األحكام التي تناسبهم.  هذا أوالً.   ثم إنه 

ق مطلقًا للقول بتخوف أهل ال معنى على اإلطالق.  حقيقة األمر, ال معنى على اإلطالق المطل

الفاجرة بسرة من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضح أمر بسرة وأهل بسرة إذا لم 

يقتلوها كما أمر الله.    األمر ال يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.  األمر يخص اليهود.  

له, أو قالوا "بنسخ" آية القتل وإذا كان أحبار اليهود قد "حرفوا" كالم الله, أو "أولوا" كالم ال

في التوراة, أو ذهبوا إلى أن "سنة موسى عليه السالم" هي الجلد, فهذا أمر يخص اليهود 

وأحبار اليهود حيث إنهم "السلطة المختصة".     لم يأِت محمد بن عبد الله إلحياء دين الله 

ك, وهذه نقطة مهمة للغاية, كما أنزله الله على رسول الله موسى عليه السالم.   أضف إلى ذل

أن من المستحيل أن يكون رسول الله هو المرجع فيما يتعلق بأحكام الله في كتاب الله الذي 

أنزله على موسى عليه السالم.   كما تخبرنا كل القصص التي أوردها فضيلة اإلمام األعظم, 

أحبار اليهود.   لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع في كل أمر يخص اليهود إلى 

يكن رسول الله يوًما المرجع النهائي فيما يخص اليهود وإنما كان دوًما, ودائًما, وأبًدا المرجع 

النهائي فيما يخص المسلمين.   ثم إن من المستحيل أن يخبر رسول الله أهل الفاجرة بسرة أن 
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الزنا في اإلسالم كما جاء في  حكم الله في الزنا كما أنزله سبحانه وتعالى عليه هو القتل.  حكم

 كتاب الله الذي أنزله على رسوله الكريم هو الجلد.

 

وكأن المسألة, باختصار, أنه إذا كان اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه 

وأرضاه, قد أخبرنا بثمان روايات تقدم كل واحدة منها نفسها على أنها القصة الحقيقية لآلية 

ن سورة المائدة, فإن الفحص "الواعي" لهذه القصص يبين استحالة أن تمثل أي منها م 41

من سورة المائدة.  هذه قصص وهمية, مختلقة, خيالية, مهترئة,  41القصة الحقيقية لآلية 

 بدائية ال تصلح إال كنماذج جيدة لطرق تفكير الشعوب البدائية.
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 توافق اآلية مع الرواية 
 

في دراستنا للروايات التي أوردها اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه  

وأرضاه, على أنها تمثل األحداث التى "نزلت بسببها" آية الله, أشرنا إلى أن هناك أربعة أسباب 

سورة  من 41رئيسية تمنع النظر إلى أي من هذه الروايات على أنها تمثل القصة الحقيقية لآلية 

 المائدة.  هذه األسباب هي:

 عدم التوافق مع الواقع, و 

 عدم توافق الرواية مع اآلية, و 

 استحالة التحقق من وقوع الرواية, و 

 استحالة معرفة السبب في نزول اآلية, و 

 

نظر المقال السابق في النقطة الخاصة بعدم توافق روايات اإلمام األعظم مع الواقع كما نعرفه.  

المقال استحالة أن تكون األحداث التي تشير إليها هذه الروايات قد وقعت "في الواقع".   بين 

يستحيل أن يأمر رسول الرحمة بالتخليص على الرجال, وسبي النساء, واستعباد األطفال.  

يستحيل أن يسعى يهودي قاتل للحصول على حكم بالدية وهو يملك حكًما بالدية.  يستحيل أن 

"بسبب" ما قام به أناس لم يولدوا بعد.  ويستحيل أن يذهب زناة اليهود للحصول تنزل اآلية 

على حكم بالجلد من رسول الله بدالً من حكم الجلد المتوافر لديهم.  ينظر المقال الحالي فيما إذا 

مع ما  -على فرض أنها وقعت  –كانت األحداث التي تشير إليها روايات اإلمام األعظم تتفق 

 ه اآلية الكريمة.تشير إلي

الفكرة هنا, بهذا الشكل, هي أننا "نعلم" أن موضوع قيام رسول الله بقتل األسرى, وسبي 

النساء الحجازيات, ثم بيعهن إلى قبائل نجدية مقابل خيول نجدية, هي أعمال ال يسمح بها خالق 

فعليه باإلحسان الكون.  يأمرنا خالق الكون باإلحسان إلى األسرى ويخبرنا أن من أراد الجنة 

إليهم, وإطعامهم, وإطالق سراحهم لوجه الله.  يخبرنا خالق الكون أيًضا أن ال تزر وازرة وزر 

أخرى.   ما الذي فعلته النساء حتى يُسبين؟  وما الذي فعله األطفال حتى يستعبدوا؟    القصة 

صة مستحيلة.  على التي يقصها علينا اإلمام األعظم في رواية أبي لبابة, بهذا الشكل, هي ق

الرغم من ذلك, دعنا نفترض أنها وقعت, ودعنا نتخيل أن الله يسمح بقتل األسرى, واستبدال 

النساء بخيول, واستعباد األطفال والعجائز.  دعنا نتخيل أن هذا هو ما قام به رسول الرحمة.  

اية.   يذهب هذا المقال ثم دعنا نسأل عما إذا كان ما تخبرنا به اآلية يتفق مع ما تخبرنا به الرو

إلى أنه حتى على فرض وقوع األحداث التي تشير إليها روايات اإلمام األعظم فإنها أحداث ال 

عالقة بينها وبين ما تشير إليه اآلية, وعليه فال يمكن أن تكون سببا في نزول اآلية.   دعنا 

 لرواية.  أي رواية.نأخذ هذه الروايات رواية رواية لنرى أال عالقة بين اآلية وبين ا
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 حكاية أبي لبابة

حكاية أبي لبابة هي حكاية ذلك الصحابي الجليل الذي أرسله الرسول الكريم لخداع يهود بني 

قريظة وإقناعهم بالنزول عن حصونهم وبذا يتم اإلجهاز عليهم والتخلص منهم إلى يوم الدين 

ليهود غدر برسول الله وأخبر اليهود إال أن الصحابي الجليل خان األمانة وبدالً من أن يخدع ا

بما ينتظرهم من الذبح.  هذه, باختصار, هي حكاية أبي لبابة.   والحكاية, باختصار أيًضا, هي 

 من سورة المائدة.   41حكاية ال عالقة لها إطالقًا, على اإلطالق المطلق, باآلية 

 

 انه وتعالى رسوله الكريم قائالً: من سورة المائدة هي تلك اآلية التي يخاطب فيها سبح 41اآلية 

ُسوُل اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم وَ   لَْم تُْؤِمن*يَا أَيَُّها الرَّ

اُعوَن ِلقَْوٍم  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ فُوَن اْلَكِلَم ِمن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ

َذا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا ۚ َوَمن يُِرِد اللَّهُ فِ  تَْمِلَك  تْنَتَهُ فَلَنبَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ

ئَِك الَِّذيَن لَْم  ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِي اآْلِخَرِة لَهُ ِمَن اللَِّه َشْيئًا ۚ أُولََٰ َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

 َعَذاب  َعِظيم *   

 

يخاطب الله هنا رسوله الكريم طالبًا منه أال يحزن لرؤية من أعلنوا عن إيمانهم وهم يسارعون 

الء لم يكونوا مؤمنين أصالً حين أعلنوا لإلعالن عن كفرهم.   تبين اآلية للرسول الكريم أن هؤ

عن إيمانهم بالله وبأن محمًدا رسول الله, وعليه فال مجال للحزن على كفر من لم يكن يوًما 

مؤمنا.   يخبر الله رسوله الكريم كذلك أن هناك أناًسا من اليهود سماعون للكذب يستمعون إلى 

ديث بها تحريف للكالم يخبرونهم فيها بما ما يحدثهم به أناس آخرون لم يأتوا الرسول من أحا

يتوجب عليهم أخذه, وما يتوجب عليهم البعد عنه والحذر منه.   وفي الختام تنتهي اآلية بتوكيد 

أن ليس بيد رسول الله شيء إذا ما أراد الله أن يفتن إنسانا وأن من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 

 .لهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم

 

الحديث أعاله هو حديث اآلية, وهو حديث يختلف عما تحدثنا عنه الرواية.    تخبرنا الرواية 

أن أبا لبابة لم يتسارع لإلعالن عن كفره, بل لم يكفر أصالً.   الرجل أخطأ.  ذهب الرجل لخداع 

م هاليهود والعمل على إقناعهم بالنزول عن حصونهم حتى يتمكن رسول الرحمة من ذبحهم جميع

إال أنه وجد نفسه محاًطا بأصدقاء قدماء, ونساء باكيات, وأطفال مذعورة, فرق قلبه لهم وحذرهم 

مما ينتظرهم, إال أنه أدرك في ذات اللحظة هول الجرم الذي ارتكبه في حق رسول الله الذي 

من  نةاستأمنه على القيام بهذه المهمة فانهار باكيًا خشية غضب الله وأسرع بالعودة إلى المدي

طريق غير مطروق حتى ال يراه أحد وهناك تسلل إلى مسجد الرسول وربط نفسه بأحد أعمدته 

على أال يحل وثاقه أحد سوى رسول الله.    ما أن سمع رسول الله بذلك حتى أعلن أنه لو كان 
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ظر نتقد جاءه هذا الصحابي الجليل لعفا عنه في لحظتها إال أن أمره اآلن متروك ألمر الله.  لم ي

الصحابي الجليل طويالً فسرعان ما جاءه عفو الله.   والقصة من أولها إلى آخرها ال عالقة لها 

 مما جاء في اآلية. –إن لم يكن بحرف  –بكلمة 

 

طبقًا لما تخبرنا به الرواية, يستحيل القول بأن الصحابي الجليل قد كفر بالله, وبأن محمًدا رسول 

.  ثم يستحيل القول بأنه تسارع في كفره.   ثم يستحيل القول بأن الله, وبأن القرآن كالم الله

الله طالب رسوله الكريم بأال يحزن على تسارعه بالكفر.  ثم يستحيل القول بأن الله يخبر رسول 

الله بأن أبا لبابة لم يكن مؤمنا أصالً حين أعلن إيمانه بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن 

  القرآن كالم الله. 

 

طبقًا لما تخبرنا به الرواية, لم يكفر أبو لبابة بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم 

الله, وإنما "أخطأ".  هناك فرق بين أن "تخطيء" وبين أن "تكفر".  لم "يتسارع" أبو لبابة 

لو جاءه أبو إلى إعالن كفره وإنما "تسارع" إلى إعالن "خطئه".    ثم إن الرسول قد أعلن أنه 

ا كم  -لبابة لعفا عنه بدون تردد.    ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل مالك الوحي نفسه 

 ليخبر رسوله الكريم بعفوه عن أبي لبابة.   -تخبرنا الرواية 

 

وكأن المسألة أن الرواية "تتهم" صحابيًا جلياًل ظلما وعدوانا, وزوًرا وتزييفا, بما ليس فيه 

من سورة المائدة قد "نزلت بسبب ما فعل".   كيف لمن آمن بالله,  41أن اآلية  حين تذهب إلى

وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, أن يقبل اتهام مؤمن بالله, وبأن محمًدا رسول 

من  41الله, وبأن القرآن كالم الله, بالكفر؟   متى كان أبو لبابة كافًرا حتى يقال عنه إن اآلية 

من سورة المائدة قد نزلت في أحد فقد نزلت  41رة المائدة قد نزلت فيه.   إذا كانت اآلية سو

فيمن أعلنوا كذبًا إيمانهم بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن كالم الله, *أولئك الَِّذيَن 

 قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم*.    

 

وهو ما  –هذا الشكل, وباختصار تام, أنه إذا كان صحيًحا حقا ما تخبرنا به الرواية المسألة, ب

فإن ما تخبرنا به اآلية ال عالقة له بما تخبرنا به الرواية.  تحدثنا اآلية عن  –ليس بصحيح 

أناس آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.  تحدثنا الرواية عن رجل آمن بفمه, وبقلبه, وبكل ذرة 

سده فجاءه عفو الله عن خطئه.    لم يعُف الله عن "كفر" أبي لبابة وإنما عن "خطأ" من ج

 أبي لبابة.  متى كفر أبو لبابة حتى يعفو الله عن كفره؟

وكأن الرواية "الخيالية" التي يقصها علينا اإلمام األعظم حتى لو كانت رواية "واقعية" فهي 

رواية ال عالقة لها باآلية.   نحن, بهذا الشكل, أمام رواية خيالية تتحدث عن قصة ال عالقة لها 

 من سورة المائدة.  41باآلية 
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 روايات خيالية
 

م األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه في دراستنا للروايات التي قدمها اإلما

وأرضاه, نظرنا في أمر العالقة بين ما يحدثنا عنه الله وما يحدثنا عنه فضيلته.  بين المقال 

السابق عدم توافق ما يخبرنا عنه فضيلته في أمر الصحابي الجليل أبي لبابة مع ما تخبرنا به 

اب أي عالقة بين اآلية وبين الرواية, وكشف بالتالي اآلية الكريمة.  أي كشف المقال عن غي

عن استحالة أن تكون الرواية هي السبب في نزول اآلية.   يستكمل المقال الحالي دراسة بقية 

 الروايات وينظر في "حكاية قاتل النضير", و"حكاية مدينة الروم", و"حكاية الحبر األعور".

 

 حكاية قاتل النضري

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, أن يهوديًا من بني 

النضير قتل يهوديًا من بني قريظة.  يخبرنا فضيلته كذلك أن العرف وقتها كان هو دفع الدية إذا 

اتل من القكان القاتل من بني النضير والقتيل من بني قريظة, أو القَود )أي قتل القاتل( إذا كان 

بني قريظة والقتيل من بني النضير, إال أنه لسبب ال يعلمه إال الله قرر قاتل النضير إرسال وفد 

من حلفائه من المسلمين لسؤال الرسول الكريم عن حكم الله في الزنا لعل وعسى أن يكون حكم 

 الله الجديد هو الدية ال القتل.   

 

بالسعي وراء حكم بالدية بدالً من القَود بل كذب كذلك  لم يكتِف اليهودي القاتل, على أية حال,

على الوفد الذي أرسله إلى رسول الله وأخبرهم أن "حكم الله" في القتل العمد هو الدية وليس 

القتل.  أكثر من ذلك, نبه قاتل النضير الوفد إلى األخذ بحكم الرسول الكريم إذا ما أخبرهم أن 

دية, أما إذا قال إن حكم الله هو القتل فعليهم عدم تحكيمه في حكم الله في القتل العمد هو ال

أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في  ز *ياموضوع قتيل بني قريظة, فأنزل الله جل وع

هم.*   والقصة مضطربة, مختلقة, يتناقض الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب

سطها مع آخرها, ثم إنها, وهذا ما يهمنا في موضوعنا هذا, أولها مع أوسطها, كما يتناقض أو

 ال عالقة لها بما تحدثنا به اآلية.

 

 من سورة المائدة عن أربع نقاط أساسية: 41تحدثنا اآلية 

تتعلق النقطة األولى بطلب الله من رسوله الكريم أال يحزن لرؤية أولئك الذين أعلنوا  .1

الله, وبأن القرآن كالم الله, وهم يتسارعون إلى  عن إيمانهم بالله, وبأن محمًدا رسول
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الكفر.  يبين سبحانه وتعالى لرسوله الكريم أن أولئك الذي أعلنوا عن إيمانهم ثم كفروا 

 إنما أعلنوا عن إيمانهم بأفواههم فقط على حين خلت قلوبهم من اإليمان. 

عون للكذب يستمعون إلى تتعلق النقطة الثانية بذكر الله أن هناك أناًسا من اليهود سما .2

ما يحدثهم به أناس آخرون لم يأتوا الرسول من أحاديث بها تحريف للكالم يخبرونهم 

 فيها بما يتوجب عليهم أخذه, وما يتوجب عليهم البعد عنه والحذر منه.

تتعلق النقطة الثالثة بتوكيد الله أن ليس بيد رسوله الكريم شيء إذا ما أراد سبحانه  .3

 ن إنسانا. وتعالى أن يفت

تتعلق النقطة الرابعة, واألخيرة, بذكره جل ذكره أن من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم  .4

 في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.

 

 ال يوجد أي ذكر في رواية قاتل النضير لنقطة "واحدة" من هذه النقاط.

ن.  نحن نتحدث ال يوجد هناك من يمكن لرسول الله أن "يحزن" على كفرهم بعد إيما .1

 عن يهودي قاتل, و

ال يوجد هناك يهود *سماعون للكذب*.   ال يتألف الوفد الذي أرسله قاتل النضير من  .2

 يهود وإنما من مسلمين, و

 ال يوجد أي ذكر ألناس ال يملك الرسول من أمرهم شيئا حيث إن الله قد أراد فتنتهم, و  .3

َر قُلُوبَُهْم *.  .4  ال يوجد أي ذكر ألناس * لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

 

المسألة, بهذا الشكل, هي أن اآلية تحدثنا عن شيء بينما تحدثنا الرواية عن شيء آخر.  تحدثنا 

اآلية عن أناس كفروا بعد إيمان, تحدثنا اآلية عن يهودي قاتل لم يخطر بباله يوًما أن يؤمن بما 

به رسول الله.   حتى عندما أرسل قاتل النضير يسأل عما إذا كان سبحانه وتعالى قد أنزل جاء 

حكما يقضي بالدية في حالة القتل العمد, لم يكن قاتل النضير يسعى وراء الحصول على "حكم 

الله", وإنما كان يسعى إلى الحصول على "حكم مناسب".  كما تبين الرواية "بوضوح", لم 

ل النضير أي استعداد لقبول "حكم الله" في حالة إذا ما اتضح أن حكم الله هذا هو يكن لدى قات

القَود. أي قتل القاتل.   ال مجال هنا, بهذا الشكل, للحديث عن "اإليمان" سواء كان هذا اإليمان 

من سورة المائدة  41"من القلب" أم "من الفم".  مرة أخرى, ال توجد أي عالقة بين اآلية 

 اية قاتل النضير.  تحدثنا اآلية عن شيء, وتحدثنا الرواية عن شيء آخر.   وبين حك

 

 حكاية مدينة الروم

يخبرنا اإلمام األعظم, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, أن السبب في نزول قوله تبارك وتعالى 

َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم *َوَمن يُِرِد اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَْمِلَك لَهُ ِمَن اللَِّه َشْيئًا ۚ أُولََٰ  ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

ْنيَا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِي اآْلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم * هو ما سيقوم به قوم يعيشون في مدينة من مدن  فِي الدُّ

 يب.رالروم فتفتح مدينتهم, ويذبح رجالهم, وتسبى نساؤهم, وتستعبد أطفالهم.  والموضوع غ
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تحدثنا اآلية عن أناس ما أن أعلنوا إيمانهم حتى أعلنوا كفرهم.  تبين اآلية أن هؤالء القوم لم 

يكونوا يوًما مؤمنين إذ لم يزد ما فعلوه عن إعالنهم إيمانهم من أفواههم فقط بينما خلت قلوبهم 

قوم آخرون )قد  من اإليمان. تخبرنا اآلية كذلك بأن هناك يهوًدا يستمعون للكذب الذي يقوله

يكونوا يهوًدا, أو مسلمين, أو غير يهود, أو غير مسلمين( لم يذهبوا إلى رسول الله.  يشير 

هؤالء القوم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه على أولئك اليهود الذين يستمعون إلى كذبهم بما 

 بين سبحانه وتعالىيتوجب عليهم أخذه إذا أوتوه وبما يتوجب عليهم الحذر منه إذا لم يؤتوه.  ي

أن من أراد الله فتنته فلن يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره شيئا.  أي لن يستطيع 

ْنيَا  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ أن يقدم له عونا.   يؤكد سبحانه وتعالى أن من *لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ

ذَاب  َعِظيم * من أراد الله فتنته, إذن, فلن يملك له رسول الله نفعا.  ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِي اآْلِخَرِة عَ 

ومن لم يُِرد الله أن يُطهر قلوبهم فلهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.  والسؤال هنا 

 هو كالتالي: ما عالقة هذا الكالم بهؤالء القوم الذين يعيشون في مدينة من مدن الروم؟  

 

تعالى عن قوم أعلنوا كفرهم بعد أن كانوا قد أعلنوا إيمانهم.  يدعو الله رسوله يحدثنا سبحانه و

الكريم إلى عدم الحزن عليهم إذ أنهم لم يكونوا مؤمنين بنبوته يوما إذ أن إعالن اإليمان لم 

يجيء من القلب وإنما من اللسان.   يحدثنا سبحانه وتعالى كذلك عن قوم كذابين يحرفون الكالم 

ل بما في ذلك رسو -عه.  يبين جل ثناؤه أن من أراد الله فتنته فلن يملك له أحد نفعا عن مواض

الله صلى الله عليه وسلم نفسه.  وأخيًرا, يبين جل ثناؤه أن من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 

فلهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.    العادي هنا, والطبيعي هنا, أن نفهم هنا أن 

الله عن الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في اآلخرة إنما هو حديث يتعلق إما بأولئك  حديث

الذين أعلنوا "كذبًا" عن إيمانهم ثم ارتدوا عن "إعالنهم", أو عن أولئك الكذابين الذين كانوا 

يحرفون الكلم عن مواضعه, أو باإلثنين معا.   أما الحديث هكذا "من الهواء الطائر" عن قوم 

يشون في مدينة من مدن الروم سيصيبهم بالء مستطير نتيجة قيامهم بأعمال ال نعلم عنها يع

شيئا, فهو حديث خيالي بحت ال يعتمد على كلمة واحدة في كتاب الله.   أين, بالله, حدثنا سبحانه 

 وتعالى عن أولئك الروم الذين يعيشون في مدينة من مدن الروم؟   هل يحتاج األمر إلى اإلشارة

إلى أن الحديث يدور عن أمور "محلية" دارت في المدينة المنورة خالل حياة الرسول وهي 

أمور أحزنت الرسول مما استدعى أن ينبهه الله إلى أن هذه مشيئة الله وإلى أنه ال يملك من 

ة اأمر هؤالء القوم شيئا فضالً عن أن الله أعد لهم خزيًا في الحياة الدنيا وعذابًا عظيما في الحي

اآلخرة.  الخزي والعذاب المقيم خزي وعذاب مقيم يخص أولئك الذين يتقلبون في الكفر من أهل 

المدينة, وأولئك الذين يكذبون ويحرفون الكالم من أهل المدينة.  الموضوع ال عالقة له إطالقًا, 

رنا به على اإلطالق المطلق, بالروم.    مسألة الروم هذه مسألة خيالية.  ويتبقى أن ما تخب

 الرواية هو أشياء ال عالقة لها بما تخبرنا به اآلية ليس فقط إطالقًا, وإنما على اإلطالق المطلق.
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 حكاية احلرب األعور

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, أن أحبار اليهود 

له عليه بنعمة اإلحصان إال أنه زنى بيهودية أرسلوا يوًما إلى رسول الله يهوديا فاجًرا أنعم ال

فاجرة أنعم الله عليها هي األخرى بنعمة اإلحصان وطلبوا منه أن يحكم عليهما بحكم الله.  كانت 

الفكرة هي "اختبار" رسول الله ومعرفة ما إذا كان حقًا نبيًا مرسالً يعرف "أحكام الله", خاصة 

وي يصلح لحكم دولة.   كانت الفكرة أن أحبار اليهود حكم الله في الزنا, أم أنه مجرد رجل ق

"وحدهم" هم الذين يعرفون أن حكم الله في الزنا هو القتل وليس الجلد كما هو شائع, وعليه 

فلن يخطر في بال الرسول الكريم أن يحكم على هؤالء الزناة بالقتل إال إذا كان فعالً نبيًا مرسالً 

 على علم بأحكام الله.  

 

الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوفد الذي جاء بهذين الفاجرين ولم يرد عليهما وإنما استمع 

قام وسار صوب المدراس )أي المدرسة الدينية التي يقوم فيها أحبار اليهود بدراسة وتدريس 

التوراة( ليسألهم هم عن حكم الله في الزنا حيث إنهم هم المرجعية النهائية فيما يخص حكم الله 

الزنا.    هناك تهرب أحبار اليهود من إطالع الرسول الكريم على حكم الله في الزنا الذي ال في 

رق قلبه له  –هو الحبر األعور عبد الله بن صوريا  -يعرفه أحد غيرهم, إال أن واحًدا منهم 

أن بوأخبره بما يريد معرفته.  أكثر من ذلك, أخبره بأنه يؤمن بالله, وبأن محمًدا رسول الله, و

القرآن كالم الله, بل أخبره بأن أحبار اليهود يعلمون أنه نبي مرسل إال أنهم يحسدونه.  ما أن 

عرف رسول الله أن حكم الله هو القتل حتى خرج من المدراس وأمر بقتل اليهودي الفاجر 

 از *يواليهودية الفاجرة.  حدث بعد ذلك أن  ارتد الحبر األعور عن إسالمه فأنزل الله جل وع

أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 

من سورة المائدة قد نزلت في الحبر  41هم.*   يخبرنا اإلمام األعظم, بهذا الشكل, أن اآلية قلوب

 األعور عبد الله بن صوريا.  وفي هذا مشكلة.

 

كاشفًا بذلك الغطاء عن سر  –لله في الزنا وحسب لم يخبر الحبر األعور رسول الله عن حكم ا

وإنما أعلن أيًضا إيمانه بالله, وبأن محمًدا رسول الله, وبأن القرآن  –ال يعرفه إال أحبار اليهود 

كالم الله.   لم يكتِف الحبر األعور بإعالن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله وإنما أخبر 

د يعلمون هم اآلخرون بأنه رسول الله األمين إال أنهم يحسدونه.   الرسول الكريم بأن أحبار اليهو

فعل الحبر األعور كل ذلك في عقر المعهد الديني اليهودي في المدينة المنورة مما يعني فقدانه 

لوظيفته كأستاذ في المعهد, وقطع لقمة  عيشه, إن لم يكن تعريض حياته ذاتها للخطر.   يستحيل 

لحديث في األزهر الشريف إيمانه بأن عيسى ابن الله ثم يستمر في عمله أن يعلن أستاذ علم ا

كأن شيئًا لم يكن.  ثم يستحيل أن يفعل الحبر األعور ما فعل إال إذا كان مؤمنا إيمانًا ال تهزه 

العواصف وال األعاصير بأن محمًدا رسول الله وبأن القرآن كالم الله.   ما الذي يمكنه أن يدفع 

ا كان إال إذ –بل يمكن أن يخسر فيه حياته  -لى القيام بعمل يخسر فيه مورد رزقه بحبر أعظم إ

 *الذينيؤمن فعالً بنبوة الرسول الكريم.  وكأن القول بأن الحبر األعور كان واحًدا من أولئك  

هم.* هو قول ال يتفق مع ما تخبرنا به الرواية.    وكأن قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب
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التي يخبرنا بها اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري هي قصة ال عالقة لها بما يخبرنا به  القصة

 الله.   

 

 حكاية الزفة

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, أن رسول الله كان 

بالمقلوب, وقد ُصبغ وجهه يسير يوما في شوارع المدينة المنورة عندما رأى رجالً يركب حماًرا 

بلون أسود, يحيط به سفلة المدينة وهم يتصايحون.  سأل صلى الله عليه وسلم من حوله عن 

أمر هذه الزفة فأخبروه أن من عادة اليهود أن يجلدوا من زنى وهو محصن, ويضعوه على 

إحضار حبر حمار بالمقلوب, ويزفوه في شوارع المدينة.   تعجب الرسول من هذا األمر وأمر ب

من أحبار اليهود ليتأكد من صحة هذه المعلومات.  حضر حبر من األحبار العظام وأكد أن هذا 

هو حكم الله في الزنا, ثم تراجع عن كالمه واعترف بأن حكم الله في الزنا كما ورد في كتاب 

سول سمع الر الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى عليه السالم هو القتل.  ما أن

الكريم أن حكم الله في الزنا هو القتل حتى أمر باليهودي الفاجر فقتل.   وهنا أنزل الله **يَا 

ُسولُ اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم  بُُهْم ۛ تُْؤِمن قُلُوأَيَُّها الرَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َوِمَن  اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك ۖ يَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ الَِّذيَن َهاُدوا ۛ َسمَّ

َذا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا ۚ َوَمن يُِرِد اللَّهُ فِتْنَتَهُ  ِلَك لَهُ تَمْ   فَلَنَمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهَٰ

ْنيَا ِخْزي  ۖ وَ  َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّ ئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد اللَّهُ أَن يَُطّهِ
لَُهْم فِي اآْلِخَرِة ِمَن اللَِّه َشْيئًا ۚ أُولََٰ

َعَذاب  َعِظيم *   والرواية عجيبة, وحتى لو حدثت فال عالقة بينها وبين اآلية, فال مؤمنون هناك 

فواههم, وال تسارع إلى الكفر, وال سماعون للكذب يستمعون لقوم آخرين لم يأتوا رسول الله, بأ

وال قوم آخرون يحرفون الكلم من بعد مواضعه, وال شيء إطالقًا, على اإلطالق المطلق, له أدنى 

 .رعالقة بما تقوله الرواية.   مرة أخرى, يحدثنا الله بشيء, ويحدثنا اإلمام األعظم بشيء آخ

 

 حكاية اليهودي الفاجر, واليهودية الفاجرة, والفاجرة بسرة

سواء في حكاية اليهودي الفاجر, أو اليهودية الفاجرة, أو الفاجرة بسرة, يخبرنا اإلمام األعظم, 

رضي الله جل ذكره عنه وأرضاه, عن نفس الحكاية تقريبًا.   ال تختلف "حكاية اليهودي الفاجر" 

لفاجرة", كما ال تختلف "حكاية اليهودية الفاجرة" عن "حكاية الفاجرة عن "حكاية اليهودية ا

بسرة" إال في تفاصيل ال أهمية لها.   في كل حالة, يزني يهودي محصن بيهودية محصنة 

فيسرع أهله, أو أهلها, بالسعي لدى رسول الله لعل وعسى أن يكون الله قد أنزل حكًما جديًدا 

من الحكم الموجود في التوراة والذي ال يعمل به أحد )أو يعمل به في الزنا يقضي بالجلد بدالً 

أحد( والقاضي بالقتل, وفي كل حالة يأتي الحكم بالقتل سواء كان ذلك مما أنزله الله على نبيه 

موسى عليه السالم, أو على رسوله محمد عليه الصالة والسالم.  وفي كل حالة كذلك ينزل قول 

ُسولُ اَل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم الله عز ذكره: *يَا أَيُّ  َها الرَّ

َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم* إلى آخر اآلية.  وهذا كالم غريب, فهذه روايات ليس بها من أسرع إلى كفر 
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ال قلبه من اإليمان, وال يهود سماعون للكذب بعد إيمان, وال من أعلن إيمانه بلسانه على حين خ

يستمعون لقوم آخرين لم يأتوا الرسول, وال قوم آخرين يحرفون الكلم من بعد مواضعه, وال 

 من سورة المائدة. 40شيء إطالقا على اإلطالق المطلق النهائي له أدنى عالقة باآلية 

 

قدم لنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, ثمان روايات 

من سورة المائدة.  كشف الفحص  41تقدم كل منها نفسها على أنها تمثل الحكاية الحقيقية لآلية 

أي كشف عن أن  –الذي تم في هذا المقال عن عدم توافق هذه الروايات مع الواقع كما نعرفه 

ذه روايات "ال يمكن" أن تكون قد حدثت.    كشف الفحص كذلك عن أنه حتى لو كانت هذه ه

فإن األحداث التي تشير إليها ال تتوافق مع  –وهو ما ال يمكن أن يحدث  –الروايات قد حدثت 

 األحداث التي تشير إليها اآلية الكريمة.    

 

و حدثت فال عالقة بينها وبين اآلية نحن نتحدث, إذن, عن روايات ال يمكن أن تحدث, وحتى ل

من سورة المائدة.   ال يتبقى من بحثنا هذا, بهذا الشكل, سوى النظر فيما إذا كان يمكننا  41

"التحقق" من حدوث األحداث التي تشير إليها هذه الروايات, ومما إذا كان من الممكن عندئذ 

ائدة.  هذا ما سوف نعرض له في من سورة الم 41القول بأنها كانت السبب في نزول اآلية 

 المقال القادم بإذن الله.  إذا أعطانا الله عمرا.
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 المسألة خيال
 

في دراستنا للروايات التي أوردها اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه  

من سورة المائدة, أشرنا  41وأرضاه, على أنها تمثل األحداث التى "نزلت بسببها" آية الله 

إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية تمنع النظر إلى أي من هذه الروايات على أنها تمثل القصة 

 من سورة المائدة.  هذه األسباب هي: 41لحقيقية لآلية ا

 عدم التوافق مع الواقع, و 

 عدم توافق الرواية مع اآلية, و 

 استحالة التحقق من وقوع الرواية, و 

 استحالة معرفة السبب في نزول اآلية, و 

 

ن يكو كشف بحثنا, بداية, عن استحالة أن تكون هذه الروايات قد حدثت.   يستحيل, مثالً, أن

رسول الرحمة قد أمر بذبح الرجال, وسبي النساء, واستعباد األطفال.  يستحيل كذلك أن يسعى 

يهودي قاتل للحصول على حكم بالدية وهو يملك حكًما بالدية.   يستحيل أيًضا أن تنزل آية تتعلق 

ينة دبأحداث "وقعت" في المدينة المنورة بسبب أحداث ستقع في المستقبل إن شاء الله في م

من مدن الروم.  يستحيل كذلك أن يذهب زناة اليهود للحصول على حكم بالجلد من رسول الله 

 بدالً من حكم الجلد المتوافر لديهم.  

 

كشف بحثنا كذلك عن أنه حتى لو كانت األحداث التي تشير إليها هذه الروايات قد حدثت على 

ث التي تشير إليها هذه الروايات هي فإن األحدا –وهو ما ال يمكن أن يحدث  –أرض الواقع 

أحداث ال عالقة بينها وبين األحداث التي تشير إليها اآلية الكريمة.    مثال على ذلك, تخبرنا 

حكاية أبو لبابة أن الصحابي الجليل أبا لبابة غدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر يهود 

إال أنه ما أن فعل ذلك حتى أدرك خطأه,  بني قريظة بما أعده لهم رسول الرحمة من الذبح,

وانهار باكيا, وأسرع إلى المدينة المنورة وربط نفسه بعامود في المسجد النبوي الشريف إلى 

أن أنزل الله مالك الوحي ليعلن الرسول الكريم بعفو خالق الكون عن الصحابي الجليل.  إذا كان 

من  41حكاية ال عالقة لها باآلية الكريمة ذلك هو ما حدث فعالً فإن "حكاية أبي لبابة" هي 

 سورة المائدة.    

 

ال تحدثنا اآلية الكريمة عن أناس أخطأوا, وندموا على ما فعلوه, وانهاروا باكين, وربطوا 

أنفسهم بعامود في المسجد النبوي الشريف إلى أن جاء ملك الوحي بعفو خالق الكون عن 
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إلى الكفر, وتدعو رسول الله إلى أال يحزن على كفرهم  خطئهم, وإنما تحدثنا عن أناس تسارعوا

حيث إنهم لم يكونوا مؤمنين يوما, كما تذكره بأن ليس بيده شيء يفعله إذا ما أراد الله أن يفتن 

إنسانا, وأن من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم.   ما 

لف, كما هو واضح, عما يحدثنا عنه اإلمام األعظم في الرواية.   يحدثنا عنه الله في اآلية يخت

باختصار, يستحيل أن يرسل الله مالك الوحي يوم اإلثنين يدعو رسول الله إلى أال يحزن على 

كفر أبي لبابة ويخبره أنه أعد له في الدنيا خزيا وفي اآلخرة عذابًا عظيما ثم يرسله يوم الخميس 

 ليعلن عن عفوه عنه.  

 

من الضروري, على أية حال, االنتباه إلى أن القول باستحالة وقوع حكاية أبي لبابة ال يعني أن 

حكاية أبي لبابة لم تقع.  القول بأن حكاية أبي لبابة ال يمكن أن تكون قد وقعت ال يعني أن حكاية 

لنا  ال تسمحأبي لبابة "لم تقع" وإنما يعني أن معرفتنا بما عليه طبيعة األمور "في الواقع" 

بقبول فكرة أن حكاية أبي لبابة قد وقعت.   أي أن هناك فرق بين أن نقول إن حكاية أبي لبابة 

 ال يمكن أن تكون قد وقعت, وبين أن نقول إن حكاية أبي لبابة لم تقع.   

 

القول بأن حكاية أبي لبابة لم تقع هو قول صادر عن معرفة "بهذه الواقعة بعينها", على حين 

القول بأن حكاية أبي لبابة ال يمكن أن تكون قد وقعت هو قول مبني على معرفة بالواقع أن 

"بشكل عام".   قد يكون من المفيد هنا النظر في الفرق بين "يستحيل أن يكون أحمد قد سرق 

فلوس زوجته " وبين "لم يسرق أحمد فلوس زوجته".     جملة "يستحيل أن يكون أحمد قد 

هي جملة صادرة عن شخص يعرف "أحمد", وأخالق أحمد, وظروف  سرق فلوس زوجته"

أحمد, وعليه فهو "يستبعد" أن يقوم أحمد بمثل هذا العمل.  حقًا قد ال تكون لديه أي فكرة عن 

موضوع سرقة فلوس الزوجة هذا إال أن معرفته "بشخصية" أحمد ال تسمح بقبول فكرة سرقة 

أحمد فلوس زوجته" فهي صادرة عن شخص يعرف  فلوس الزوجة هذه.   أما جملة "لم يسرق

"الموضوع".  هذا شخص قد ال يكون قد سبق له رؤية أحمد نهائيا, وقد ال توجد لديه فكرة عن 

 "شخصيته", إال أنه يعرف موضوع السرقة هذا ويعلم أن أحمد لم يسرق فلوس زوجته.

 

وكأن المقصود هنا مما نقوله هذا هو أن علينا أن ننتبه إلى أن القول بأن روايات اإلمام األعظم 

أنها قد  –مهما كان ضعيفًا  –هي روايات "غير ممكنة" ال يعني أنها لم تقع, وأن هناك احتمال 

ه ن نفعلوقعت.  وعليه, فكيف نتأكد من أن هذه الروايات قد وقعت أو لم تقع؟   ما الذي يمكن أ

حتى نستطيع القول, بكل اطمئنان, أن رواية أبي لبابة لم تقع؟  أو, ما الذي يمكن أن نفعله حتى 

نستطيع القول, بكل ثقة, إن رواية أبي لبابة قد وقعت؟  واإلجابة, بكل بساطة, هي تقديم "الدليل" 

الً" وإما أننا نتحدث على وقوع هذه الرواية أو على عدم وقوعها.  أن ندرك إما أننا نتحدث "خيا

"علما".   وأن ندرك كذلك أننا إذا كنا نتحدث علًما فإن العلم هو الحديث عما يقوم عليه دليل.  

أي أننا إذا أردنا الحديث حديث علم عن قصة الصحابي الجليل أبي لبابة فال بد لنا من تقديم 

 الدليل "العيني" على وقوع هذه القصة أو على عدم وقوعها.  
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حديث عن حياة وأعمال الصحابي الجليل أبي لبابة بن عبد المنذر, بهذا الشكل, ال يختلف عن ال

عن حياة وأعمال  -"حديث علم"  -الحديث عن حياة وأعمال محمد علي باشا.  يستحيل الحديث 

 االصحابي الجليل أبو لبابة بن عبد المنذر في غيبة الوثائق, والمستندات, واألدلة العينية, تمامً 

مثلما يستحيل الحديث عن حياة وأعمال محمد علي باشا في غيبة الوثائق, والمستندات, واألدلة 

 العينية.  الحديث عن أي موضوع في غيبة الدليل هو حديث في غيبة العلم.    

 

من الضروري االنتباه كذلك إلى أن الحديث عن أي موضوع حديث إيمان واطمئنان في غيبة 

يذهب إليه الحديث هو حديث يتم ليس في غيبة العلم وحسب وإنما في غيبة  الدليل على صحة ما

العلم واإليمان.   ليس لعالم أن يقبل صحة حديث في غيبة الدليل على صحة هذا الحديث.  وليس 

لمؤمن أن يؤمن بصحة أي كالم غير كالم الله.  اإليمان بكالم البشر في غيبة الدليل على صحة 

 توى كالم البشر إلى مستوى كالم الله.    كالمهم هو رفع لمس

 

المشكلة في حالة القصص التي يقصها علينا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله سبحانه 

وتعالى عنه وأرضاه, أننا أمام قصص ال نملك دليالً على صحتها وال دليالً على عدم صحتها.   

وهو ما ال  –ن قد حدثت, وإذا حدث أنها حدثت وكأننا, بهذا الشكل, أمام قصص ال يمكن أن تكو

فهي قصص تحدثنا عن أحداث ال عالقة لها بما تحدثنا عنه اآلية, ثم إننا إذا  –يمكن أن يحدث 

أردنا أن "نتحقق" مما إذا كانت هذه القصص قد حدثت أم لم تحدث وجدنا أن ال شيء في أيدينا 

ر أن يفعله كي "يتحقق"  من أن رسول الله يمكن أن نفعله لكي نتحقق.   ما الذي يمكن لبش

أمر بقتل اليهودي الفاجر الذي كان يركب حماًرا بالمقلوب في شوارع المدينة؟  ما الذي يمكن 

للبشرية جمعاء أن تفعله من أجل "التحقق" من أن المقصود بالخزي في الدنيا والعذاب في 

لتي ستُفتح, ويذبح رجالها, وتسبى نساؤها, اآلخرة هم أهل تلك المدينة المنكوبة في بالد الروم ا

 وتستعبد أطفالها؟    المسألة, بهذا الشكل, خيال.   
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 ال أحد يعلم مقصد الله
 

في دراستنا للروايات التي أوردها اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه  

من سورة المائدة, أشرنا  41وأرضاه, على أنها تمثل األحداث التى "نزلت بسببها" آية الله 

إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية تمنع النظر إلى أي من هذه الروايات على أنها تمثل القصة 

 من سورة المائدة.  هذه األسباب هي: 41لحقيقية لآلية ا

 عدم التوافق مع الواقع, و 

 عدم توافق الرواية مع اآلية, و 

 استحالة التحقق من وقوع الرواية, و 

 استحالة معرفة السبب في نزول اآلية, و 

 

على  لرواياتقمنا حتى اآلن بالنظر في األسباب الثالثة األولى التي تمنعنا من قبول أي من هذه ا

من سورة المائدة".   يعني ذلك أنه لم يبق لنا إال أن ننظر  41أنها تمثل "القصة الحقيقية لآلية 

 في النقطة الخاصة باستحالة معرفة السبب في نزول اآلية.   و عليه,

 

دعنا نتخيل أن "العلم قد تقدم" وأنه أصبح لدينا "آالت" تستطيع أن ترجع إلى الخلف لتسجل 

لنا "صوت وصورة" األحداث التي وقعت منذ مئات السنين, بل آالف السنين, والتي كانت مثار 

خالف بين المؤرخين.   أي أنه أصبح لدينا آالت يمكنها أن تصور الحوار الذي دار بين عمر 

طاب وفاطمة بنت قيس, وكذلك الحوارات التي دارت في سقيفة بني ساعدة, إضافة, بن الخ

 طبعًا, إلى كل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.   

 

دعنا نتخيل, بخصوص ما نحن بصدده, أننا سلطنا هذه اآلالت على تلك الروايات التي قدمها لنا 

لله جل وتعالى عنه وأرضاه, وأن هذه اآلالت قد أثبتت اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري,  رضي ا

ما كنا نستبعده.  أي أثبتت صحة غالبية هذه الروايات باستثناء رواية أو روايتين.   لنقل, مثالً, 

رواية الفاجرة بسرة إضافة إلى أي رواية أخرى ال يميل إليها القاريء الكريم.    يعني ذلك, 

 ت أن ما كنا "نتخيل" في السابق أنه غير ممكن إنما هو ممكن.طبعًا, أن هذه اآلالت قد أثبت
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كنا نتخيل أنه ال يوجد في المدينة المنورة )أكرمها الله وأكرم أهلها( منازل يمكنها أن تستوعب 

مئات األسرى, كما كنا نتصور صعوبة قيام صحابيين اثنين فقط بذبح ما ال يقل عن ستمائة أسير 

به فضيلة الشيخ الطحاينة( بين الضحى والمغرب.   كنا نتخيل كذلك عدم )وهو الرقم الذي أمدنا 

وجود إمكانيات لدفن هاته المئات من األسرى, إال أن "اآلالت" أثبتت خطأ ما كنا نتخيله.   أكثر 

من ذلك أثبتت اآلالت كذلك خطأ ما كنا "نتخيله" من أن القرآن الكريم يحض على إكرام األسرى 

وعدم عقاب البريء على ما جناه المذنب, بل أثبتت لنا صوت وصورة صحة  ويطالبنا بالعدل

الروايات التي حدثنا بها السلف الصالح عن قيام رسول الرحمة باستبدال النساء الحجازيات 

بخيول نجدية, واستعباد األطفال, وبينت لنا, طبعًا, كيف أن لنا فيما قام به صلى الله عليه وسلم 

 أسوة حسنة.  

 

نتخيل ذلك, وأكثر من كل ذلك, إال أن "اآلالت"  أثبتت بصورة "نهائية" خطأ ما كنا نتخيله,  كنا

وصحة ما "حدثنا" عنه اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, 

فيما يخص حكاية أبي لبابة, وحكاية قاتل النضير, وحكاية مدينة الروم, وحكاية الحبر األعور, 

ل الحكايات التي حكاها فضيلته باستثناء حكاية الفاجرة بسرة وأي حكاية أخرى ال يميل إليها وك

 القاريء الكريم.    وفي هذا مشكلة.

 

 41تعود المشكلة هنا إلى أن من المستحيل, حقيقة األمر من المستحيل, أن تكون اآلية الكريمة 

يستحيل أن يفعل الصحابي الجليل أبو  من سورة المائدة قد نزلت بسبب كل هذه الروايات.   

لبابة فعلته وتنزل اآلية الكريمة بسبب ما فعله, ثم يقتل قاتل النضير قتيله فتنزل اآلية مرة أخرى 

بسبب ما فعله, ثم يرتد الحبر األعور عن إيمانه بالله وبأن محمًدا رسول الله بعد أن كان قد 

ول الله فتنزل اآلية بسبب ما فعله, ثم يرى رسول أعلن كذبًا عن إيمانه بالله وبأن محمًدا رس

الله وهو يسير في شوارع المدينة زفة التجبية يهوديًا فاجًرا فيأمر بقتله فتنزل اآلية بسبب ذلك.   

 إلى آخر ما هنالك من حكايات. 

 

حدثنا اإلمام األعظم الطبري عن ثمان روايات.  أثبتت "اآلالت" أن هذه الحكايات قد وقعت 

فعل في المدينة المنورة في أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم باستثناء قصتين اثنتين بال

فقط, هما حكاية الفاجرة بسرة, وأي حكاية أخرى يختارها القاريء.  يعني ذلك أن هناك ست 

روايات تصلح كل واحدة منها ألن تكون سببًا لنزول اآلية, وعليه, فالسؤال هنا هو كالتالي: 

اآلن أمام ست روايات كلها وقعت في المدينة المنورة في حياة الرسول, تصلح كل واحدة نحن 

منها ألن تكون سببًا في نزول اآلية الكريمة, فأي هذه الروايات هي المقصودة؟   رجاء مالحظة 

أنك حتى لو ذهبت إلى أنها كلها جميعًا هي المقصودة فإن عليك أوالً إثبات أن كل واحدة منها 

 هي المقصودة.   -احدة بعد األخرى و –
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بعبارة أخرى, عليك قبل أن تقرر أن كل هذه الروايات هي المقصودة, أن "تثبت" أوالً أن كل 

واحدة منها هي المقصودة.   المسألة هنا "ال تختلف" عما يفعله رجال الجوازات في مطارات 

من الناس على أنهم "إنجليز",  العالم.  قبل أن يشير أي مسؤول عن الجوازات إلى أي مجموعة

يقوم, أوالً, بالتحقق من أن كل واحد منهم, واحًدا واحدا, يحمل جواز سفر بريطاني.   وبالمثل, 

قبل اإلشارة إلى كل هذه الروايات على أنها كلها هي المقصودة علينا أوال التحقق من أن كل 

ها فقط, يمكننا أن نقول إن المقصود هي المقصودة.   عندها, وعند -واحدة واحدة  -واحدة منها 

هو "جميعها".  والسؤال هنا هو كالتالي: كيف, بالله, يمكن ألي منا أن يعرف أن أبا لبابة هو 

المقصود؟  كيف يمكن ألي منا أن يقرر أن أبا لبابة عندما أعلن عن إيمانه بالله وبأن محمًدا 

محمًدا رسول الله؟  من أين لنا أن نعرف أن رسول الله لم يكن مؤمنا "حقًا" ال بالله, وال بأن 

 قلب أبي لبابة كان خاليًا من اإليمان؟  

 

وكأن المسألة, بهذا الشكل, هي أن الله لم يخبر أحًدا بالمقصود بهذه اآلية.  وكأن المسألة, بهذا 

 كان الشكل, هي أننا "ال نعلم" من المقصود بهذه اآلية.   وكأن علينا أن نسأل أنفسنا عما إذا

من الممكن أن "يفضح" الله أبا لبابة؟   هل يمكن أن يفضح الله "علنا" أبا لبابة؟    هل يمكن 

أن يعلن الله عن نفاق أبي لبابة لكل أهل المدينة؟   بل هل يمكن أن يعلن الله رسول الله بما 

ية قصود بهذه اآلفي داخل قلب أبي لبابة؟   ثم هل فضح الله أبا لبابة؟   هل أخبرنا الله بأن الم

هو أبو لبابة؟   بل هل أخبر الله رسوله الكريم أن المقصود هو أبو لبابة؟   هل أخبر الله رسوله 

يوما بأسماء المنافقين في المدينة المنورة؟  *وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل 

    101المدينة مردواعلى النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم*  التوبة:  

 

من سورة المائدة هو  41ن المسألة, بهذا الشكل, أن على من يخبرنا بأن المقصود باآلية وكأ

أبو لبابة, أو الحبر األعور, أو الفاجرة بسرة, أو أيًا من كان, أن يخبرنا من أين جاءه هذا العلم.  

إلى  باهلم يخبر الله أحًدا بمقصده, بمن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.   رجاء االنت

أنه لو كان الله قد أخبر رسول الله بمقصود الله ألخبرنا رسول الله بمن المقصود.  لم يخبر 

الله رسوله والدليل على ذلك أن رسول الله لم يخبرنا.  لو كان رسول الله قد أخبرنا لما أخبرنا 

 اإلمام األعظم الطبري بثمان روايات عن المقصود من اآلية.

 

شكل, ليست فقط أننا نعرف أن روايات اإلمام األعظم الطبري, رضي الله جل المسألة, بهذا ال

ثناؤه عنه وأرضاه, هي روايات ال تتفق مع ما نعرفه عن الواقع وحسب, وال أنها ال تتفق مع 

اآلية الكريمة وحسب, وال أننا ال يمكننا التحقق من صحتها أو عدم صحتها وحسب, بل أننا 

ت مع الواقع, ومع اآلية الكريمة, وأثبت التحقق صحة وقوعها فإننا ال نعرف أنها حتى لو توافق

يمكن أن نعرف ما إذا كانت أي منها هي المقصودة باآلية الكريمة أم ال.   لم يخبر الله أحًدا أبدا 

وأن الحمد لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, وما أعطانا ولم  بمقصده.  ال أحد يعلم مقصد الله. 

 يعطنا.
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 عندما أطلع الله رسول الله على ضمير ابن صوريَّا
 

في دراستنا للروايات التي أوردها اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه 

من سورة المائدة, أشرنا  41وأرضاه, على أنها تمثل األحداث التى "نزلت بسببها" آية الله 

ظر إلى أي من هذه الروايات على أنها تمثل القصة إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسية تمنع الن

 من سورة المائدة.  هذه األسباب هي: 41الحقيقية لآلية 

 عدم التوافق مع الواقع, و 

 عدم توافق الرواية مع اآلية, و 

 استحالة التحقق من وقوع الرواية, و 

 استحالة معرفة السبب في نزول اآلية, و 

 

ما تخبرنا به الرواية مع ما نعرفه عن الواقع.   في حالة حكاية تتعلق النقطة األولى بعدم توافق 

الصحابي الجليل أبي لبابة, مثالً, تحدثنا الرواية عن قيام اثنين من الصحابة "فقط" بالتخليص 

على ما ال يقل عن ستمائة رجل في ظرف ما ال يزيد عن عشر ساعات.  أي بمعدل ذبيح كل 

 –حتى لو كانا من كبار الصحابة  -فكرة أن يقوم رجالن    دقيقة وأربعين ثانية "تقريبًا".

بالتخليص على ما ال يقل عن ستمائة رجل في ظرف ما ال يزيد عن عشر ساعات هي فكرة ال 

تتفق مع ما نعرفه عن الواقع.    ال تسمح لنا معرفتنا بما يستطيع "البشر" القيام به قبول ما 

 باختصار, غير ممكنة. يخبرنا به اإلمام األعظم.   الرواية,

 

تتعلق النقطة الثانية بعدم توافق ما تخبرنا به الرواية مع ما تخبرنا به اآلية.  في حالة قصة 

أبي لبابة, مثالً,  تخبرنا الرواية أن الصحابي الجليل أبا لبابة أخطأ في تحذيره يهود بني قريظة 

فعلته وربط نفسه بعامود في عن عزم رسول الرحمة على التخليص عليهم إال أنه ندم على 

المسجد النبوي الشريف إلى أن هبط مالك الوحي وأخبر رسول الله بعفو الله عن أبي لبابة.  

تخبرنا اآلية, على خالف ذلك, عن طلب الله من رسوله الكريم أال يحزن على قيام من سبق لهم 

للرسول الكريم أن أولئك الذين إعالن إيمانهم بالتسارع إلى إعالن كفرهم.   تبين اآلية الكريمة 

تسارعوا للكفر لم يتسارعوا إلى الكفر بعد إيمان إذ أنهم لم يؤمنوا بالله يوما.  ما تخبرنا به 

الرواية, بهذا الشكل, ال يتفق مع ما تخبرنا به اآلية.  على حين تخبرنا الرواية عن رجل أخطأ 

 وأدرك خطأه, تحدثنا اآلية عن قوم لم يؤمنوا يوما.
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تتعلق النقطة الثالثة باستحالة التحقق من "صحة" أي رواية من الروايات التي يحكيها لنا اإلمام 

األعظم.   في حالة الفاجرة بسرة, مثالً, نحن ال نعرف عنها سوى اسمها.  أي أننا ال نعرف اسم 

 عائلتها, وعنوان السكن, واسم الزوج, واسم العشيق, ومن الذي كشف الغطاء عن العالقة

اآلثمة.   باختصار, نحن ال نملك أي وثائق تمكننا من "التحقيق" في موضوع الفاجرة بسرة 

 والتحقق من وقوع حادث الزنا.  

تتعلق النقطة الرابعة بأنه "حتى لو" كانت الرواية متوافقة مع الواقع, ومتوافقة مع اآلية, وتم 

األحداث واألشخاص الذين تتحدث  التحقق من أنها وقعت بالفعل, فإن من المستحيل القول بأن

عنهم الرواية هم نفس األحداث واألشخاص الذين تتحدث عنهم اآلية.  يعود ذلك إلى أن من 

أنزل اآلية لم يخبر أحًدا, بمن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, بالمقصود من اآلية.  

ن عبد الله بن صوريا هو لم يخبر الله رسول الله بأن الحبر األعور هو المقصود, وال بأ

المقصود, وال بأن الفاجرة بسرة هي المقصودة.  ال أحد يعلم من المقصود سوى الله سبحانه 

 وتعالى.

 

تظهر هذه النقطة بوضوح في حديث اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه 

مام األعظم بأنه على الرغم وأرضاه, عن قصة الحبر األعور عبد الله بن صوريا.  يخبرنا اإل

من اختالف أهل التأويل في المعني باآلية الكريمة, إال أنه يميل إلى أن: "الصحيُح من القول أن 

وإذا صّح ذلك، كان تأويل اآلية:  يا أيُّها الرسول ال يحزنك   .يقال ُعنِي به عبد الله بن صوريَا

صدَّقنا بك يا محمد أنك  نبي من الذين قالواالذين يسارعون في جحود نبّوتك والتكذيِب بأنك لي 

وذلك أن ابن ُصوريا قال  لله رسول مبعوث، وعلمنا بذلك يقينًا، بوجود ِصفَتك في كتابنا.  

"أما والله يا أبا القاسم، إنهم ليعلمون أنك نبى ُمرَسل، ولكنهم  لرسول الله صلى الله عليه وسلم

من ابن صوريا إيمانًا برسول الله صلى الله عليه  - على هذا الخبر -"    فذلك كان .يحسدونك

قًا لذلك بقلبه.   فقال الله جل وعّز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم،  وسلم بفيه، ولم يكن مصّدِ

ق قلبه بأنك لله رسول  ُمْطِلعَه على ضمير ابن صوريا وأنه لم يؤمن بقلبه، يقول: ولم يصّدِ

 ."مرسل

 

من سورة  41لغاية.  كيف عرف اإلمام األعظم أن المقصود باآلية والسؤال هنا سؤال بسيط ل

المائدة هو الحبر األعور؟  كيف عرف الطبري ما ال يعرفه رسول الله؟  كيف استطاع اإلمام 

األعظم معرفة أن مالك الوحي قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المعني باآلية هنا 

الله رسول الله أن "المقصود" باآلية الكريمة هو الحبر األعور؟  هو الحبر األعور؟   أين أخبر 

هل كان مالك الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يخبرنا بها رسول الله 

وال نعلم عنها شيئا؟  هل كان مالك الوحي بعد أن "ينتهي" من إبالغ الرسول الكريم برسالة 

اآلية للرسول الكريم وتوضيح ما يقصده الله سبحانه وتعالى؟    يبدأ في شرح البشريةالله إلى 

 هل هناك كالم قاله الله غير ذلك الكالم الموجود بين دفتي المصحف؟  
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ال يوجد "لدي" شك بتعريفة في خطأ ما يذهب إليه اإلمام األعظم من أن مالك الوحي قد أخبر  

رسول الله بأشياء لم يبلغنا إياها رسول الله.    ال يوجد لدي شك بمليم في أن رسول الله أبلغنا 

ه.  لم ول اللبكل ما أبلغه به الله.   يستحيل أن يبلغنا اإلمام األعظم بمعلومات لم يبلغنا بها رس

 يكن اإلمام الطبري نبيًا مرسال حتى يبلغنا بما لم يبلغنا به رسول الله.

 

االعتراضات كثيرة, والقصة طويلة, إال أن أهم ما في الموضوع هو أن الفقرة أعاله تنبهنا إلى 

نقطة في غاية األهمية وهي أن موقف سيدنا محمد "شخصيًا" ال يختلف عن موقف أي واحد 

يخبر الله رسوله الكريم بـ"المقصود" من اآلية الكريمة.  لم "يُِسّر" سبحانه وتعالى  منا.  لم

إلى رسوله الكريم بأن المقصود باآلية الكريمة هو أبو لبابة, أو عبد الله بن صوريا, أو الفاجرة 

 الله.  اللسنا وحدنا نحن فقط الذين ال نعلم وإنما رسول الله أيًضا ال يعلم.  ال أحد يعلم إ بسرة.

وعلى من يخبرنا بأنه يعلم, أو بأن رسول الله كان يعلم, أن يخبرنا من أين أتاه هذا العلم.   كيف 

من سورة  41لبشر أن يعلم ما ال يعلمه إال الله؟   أين أخبر الله رسوله أن المقصود باآلية 

 بسرة؟   المائدة هو عبد الله بن صوريا, أو أبو لبابة بن عبد المنذر, أو الفاجرة

 

سؤال:  أين أطلع الله رسول الله على "ضمير" ابن صوريا؟  ثم متى أطلع الله رسوله الكريم 

 على ضمائر الناس؟   من ذا الذي *يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور* غير الله؟  

 

 والحمد لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, وما أعطانا ولم يعطنا.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املبحث الوجيز يف حتريف التوراة واالجنيل 

 من مراسالت مركز تطوير الفقه اإلسالمي                                                                                  

1
4
7

 

 

 من سورة النساء 14 اآلية
 

في رده على فقيهتنا الفاضلة سيادة األستاذة هالة كمال, أشار األستاذ عزت هالل, كما سبق 

أن رأينا, إلى أربع آيات قرآنية يرى سيادته أنها تؤيد ما يذهب إليه من أن الله سبحانه 

كشًطا وكحتا, وتعالى هو الذي "قال" إن اليهود والنصارى هم الذين حرفوا كتبهم المقدسة 

 وحذفًا ومحوا, وتغييًرا وتبديال. هذه اآليات هي :

 من سورة المائدة, و 13اآلية 

 من سورة المائدة, و 41اآلية 

 من سورة البقرة, و 75اآلية 

 من سورة النساء. 46اآلية 

 

من سورة البقرة.  أوضحت  78قمت بدراسة اآليات الثالث األولى, بل قمت كذلك بدراسة اآلية 

هذه الدراسة أن الله لم يقل شيئًا مما "نسبه إليه" أستاذنا الكبير.   ال يبقى, بهذا الشكل, سوى 

 ته.   من سورة النساء وبذا نكون قد نظرنا في كل اآليات التي ذكرها سياد 46النظر في اآلية 

 

في دراستنا لآلية الكريمة, سوف نقوم, أوالً, بعرض ما قاله في تفسيرها شيخ المفسرين اإلمام 

إال أننا سوف نحذف األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه, كما جاء, 

م النظاكل أسماء أهل التأويل األجالء التي أوردها فضيلته, كما أننا سوف نفرض كذلك بعض 

   على المادة التي أوردها مع عدم الحذف واإلضافة.

 

يعود حذف أسماء أهل التأويل األجالء الذين استند إليهم فضيلة اإلمام األعظم في تفسيره لآلية 

الكريمة إلى أن صحة التأويالت التي قدموها ال تعتمد على صدورها عنهم وإنما تعتمد على 

األقوال.  تعود ضرورة "فرض النظام" إلى الصعوبة المطلقة  الدليل الذي قدموه على صحة هذه

 لفهم المادة التي يوردها فضيلة اإلمام األعظم بالشكل المشتت المتناثر الذي أوردها به.
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 من سورة النساء 14تفسري الطربي لآلية 

 من سورة النساء هي اآلية التي يخبرنا فيها سبحانه وتعالى بأن : 46اآلية 

َن الَّ * َواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ ّمِ فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ِذيَن َهاُدوا يَُحّرِ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانُظرْ  ًرا نَا لََكاَن َخيْ َوَراِعنَا لَي ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الّدِ

ِكن لَّعَنَُهُم اللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًل *  لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ

 

من سورة النساء, قام اإلمام األعظم بتقسيم اآلية الكريمة أوالً إلى سبعة  46في تفسيره لآلية 

 هي:أجزاء ثم قام بتناول هذه األجزاء واحًدا تلو اآلخر.   هذه األجزاء 

َواِضِعِه, و   .1 فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ َن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحّرِ  ّمِ

َواِضِعِه, و   .2 فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ  يَُحّرِ

 َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا, و    .3

 َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ, و   .4

يِن, و    .5  َوَراِعنَا لَي ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الّدِ

 لَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانُظْرنَا لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم َوأَْقَوَم, و   وَ  .6

ِكن لَّعَنَُهُم اللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًل. .7
 َولََٰ

 وعليه, فسوف نلتزم نفس هذا التقسيم في دراستنا لتفسير فضيلته.

 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه*الجزء األو  ل:  *ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحر ِ

يخبرنا اإلمام األعظم, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه أن نحويو العربية قد اختلفوا فيما يتعلق 

 بقوله عز ذكره *من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه*.   

الكريمة هو "أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ذهب نحويو الكوفة إلى أن األصل في اآلية  .أ

إال أن "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من  "الذين هادوا يحرفون الكلم من ِمَن اْلِكتَابِ 

 الكتاب" ُحذفت فجاءت اآلية كما هي عليه.

ذهب بعض نحويي البصرة, من ناحية أخرى, إلى أن األصل في اآلية الكريمة هو "من  .ب

فون الكلم عن مواضعه" إال أن "َمن" حذفت فجاءت اآلية الكريمة  الذين هادوا من يُحّرِ

 على ما هي عليه.

ذهب بعض آخر من نحويي البصرة, على أية حال, إلى أن األصل في اآلية الكريمة هو  .ت

"من الذين هادوا قوم يحرفون الكالم عن مواضعه" إال أن "قوم" ُحذفت وجاءت اآلية 

 على ما هي عليه.الكريمة 
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يذهب بعض النحويين, بهذا الشكل, إلى أن أصل اآلية الكريمة هو "أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا 

.   يذهب بعض آخر إلى أن األصل, في واقع األمر, "الذين هادوا يحرفون الكلم من ِمَن اْلِكتَابِ 

عه".  يذهب البعض الثالث إلى أن معنى اآلية, هو "ِمن الذين هادوا َمن يحرفون الكلم عن مواض

في حقيقة األمر, هو "من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن موضعه".  ال يحتاج األمر, حقيقة 

األمر, إلى بيان أنه سواء كان أصل اآلية الكريمة هو هذا, أو ذاك, أو حتى ذلك, فال فرق بين 

 تى بين هذا وذلك؟  هذا وذاك, وال بين ذاك وذلك, وطبعًا وال ح

 

فون الكِلَم عن مواضعه*  الجزء الثاني:   *يَحر ِ

يبين اإلمام األعظم أن "الكِلم" هو اسم جمع المفرد منه هو "كلمة", كما يبيِّن أن المقصود من 

*يحرفون الكلم عن مواضعه* هو أنهم يبدلون معنى الكالم ويغيرونه عن تأويله.  يضيف فضيلته 

 لى أن المقصود بالكلم هنا هو التوراة.أن هناك من ذهب إ

 

 الجزء الثالث:   *َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا*

يذهب اإلمام األعظم إلى أن المقصود من قوله عز ذكره *َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا* هو أن من 

ن ذلك أن هناك ماليهود من يقولون "سمعنا، يا محمد، قولك، وعصينا أمرك".   يبين فضيلته ك

هناك    .ذهب إلى أن المقصود من قوله هذا هو أن اليهود قالت "سمعنا ما نقول وال نطيعك"

من ذهب أيًضا إلى أن قوله هذا عز ذكره إنما يعني أن اليهود قد قالوا "قد سمعنا ولكن ال 

بين  – على اإلطالق –إلى بيان أنه ال يوجد فرق نطيعك".    مرة أخرى, ال يحتاج األمر 

"سمعنا، يا محمد، قولك، وعصينا أمرك", أو "سمعنا ما نقول وال نطيعك", أو "قد سمعنا ولكن 

 ال يوجد فرق على اإلطالق.   ال نطيعك".    مرة أخرى,

 

 *َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ* الجزء الرابع: 

 ُمْسَمعٍ* هو: يبيِّن اإلمام األعظم هنا أن المقصود من قوله عز ذكره *َواْسَمْع َغْيرَ 

 اسمع منا غير مسمع, أو  .1

 أو اسمع ال سمعت,  .2

 ه, أو اسمع، ال أسمعَك الل .3

    , أو اسمع غير َمْسموع منك .4

 اسمع غير مسموع, أو .5

 اسمع ال تسمع, أو    .6

 اسمع غير ُمْستمع, أو  .7

 اسمع غير صاِغر .8
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 اسمع غير مقبول ما تقول. .9

 

ذكره إنما هو خبر من الله جل ثناؤه عن  يخبرنا فضيلته, إضافة إلى ذلك, أن قوله هذا عز

اليهود الذين كانوا حوالَْي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره أنهم كانوا يسبّون 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول ويقولون له اسمع منا غير مسمع، 

أذًى لرسول الله صلى الله عليه وسلم،  ه",لاسمع، ال أسمعَك ال "كقول القائل للرجل يَُسبُّه

مرة أخرى, ال يحتاج األمر إلى بيان عدم وجود أي فرق بين أي من     .وشتًما له, واستهزاءً 

 الخيارات التسعة التي قدمها اإلمام األعظم لتفسير قوله تعالى *َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ*.

 

يِن*الجزء الخامس:  *َوَراِعنَا لَيًّا بِأَْلسِ   نَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الد ِ

 يخبرنا اإلمام األعظم هنا بالتالي:

 أن "الراعن" هو الخطأ من الكالم, و .1

 هو راعنا سمعك.  أي افهم عنّا وأفهمنا, و " "وراعنا أن المقصود بقوله عز ذكره  .2

ف  "أرعني سمعك"  أن الرجل من المشركين كان يقول .3 يلوي بذلك لسانه.   أي يحّرِ

    .معناه

"راعنا سمعك" يستهزئون بذلك.    أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم .4

واللّي تحريكهم ألسنتهم , "راعنا سمعك"  لي ا بألسنتهم فكانت اليهود قبيحة أن يقال

 وطعنًا في الدين.    بذلك

يعني  نتهم**لي ا بألس أن اليهود كانوا يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم .5

واستخفافًا منهم  تحريًكا منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه،

 بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنًا في الدين.  

 أن اللي باللسان هو تحريف الكالم باللسان.  .6

 اللَّْي باللسان هو التحريف بالكذب. .7

 أن الطعن في الدين هو سب النبي صلى الله عليه وسلم.   .9

َواِضِعِه  .8 فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ َن الَِّذيَن َهاُدواْ يَُحّرِ ذهب البعض إلى أن قوله عز ذكره  *ّمِ

يِن*  يَويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَي ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِ  بيِّن ي الّدِ

أن اليهود كانوا يستهزئون ويلوون ألسنتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون 

   .في الدين

  *كما ذهب البعض إلى أن قوله عز ذكره *وراعنا ليا بألسنتهم وطعنًا في الدين .10

 طعنهم في الدين وليهم بألسنتهم ليبطلوه، ويكذبوه.    يعني

 

إلى التوكيد على "استحالة" التعرف على ما يريد اإلمام األعظم أن يخبرنا به.     يحتاج األمر هنا

نحن هنا أمام حالة تعرف باسم "تداخل المفاهيم".  يحتاج عرض المشكلة إلى مقال مستقل.  
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إلى أن يتم ذلك, يمكن للقاريء أن يحاول اكتشاف السبب في إشارة اإلمام األعظم إلى أن 

م الخطأ.   ما العالقة بين "الراعن" الذي يحدثنا عنه فضيلته وبين اآلية "الراعن" هو الكال

 الكريمة؟

 

 *َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َواْنُظْرنَا لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأَْقَوَم*الجزء السادس: 

عاله هو "اسمع منا، فإنا قد سمعنا بداية, يخبرنا اإلمام األعظم أن المقصود من قوله عز ذكره أ

وأطعنا، وانظرنا فال تعجل علينا".   يبين فضيلته أنه على حين ذهب البعض هنا إلى أن المقصود 

من قوله عز ذكره *انظرنا* هو "اسمع منا", فإن البعض اآلخر قد ذهب إلى أن المقصود هو 

إال بمعنى  في كالم العرب انظرنا" ""أفِهمنا".   يشير فضيلته, على أية حال, إلى أنا ال نعرف

 ال بد أن"انتظرنا" أو "انظر إلينا".   وعليه, فإن القول بأنها تعني "اسمع منا" أو "أفهمنا" 

يكون المقصود به "انتظرنا حتى تسمع منا", أو "انتظرنا حتى نفهم ما تقول".   يشير فضيلته, 

   . فسير لهاغير تأويٍل للكلمة وال تعلى أية حال, إلى أن ذلك 

 

يخبرنا اإلمام األعظم, بهذا الشكل, أن الله جل ثناؤه يبين لنا أنه لو أن هؤالء اليهود كانوا قد 

سمعنا يا محمد قولك، وأطعنا أمرك، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله، واسمع " قالوا لنبي الله 

خيًرا لهم وأقوم.  أي لكان ذلك منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا", لكان 

 .وأقوم.  أي لكان أعدل وأصوَب في القول خيًرا لهم عند الله

 

 * الجزء السابع: *َولَِكْن لَعَنَُهُم اللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاَل يُْؤِمنُوَن إِال قَِليال

هؤالء اليهود يخبرنا اإلمام األعظم هنا أن قوله عز ذكره أعاله يعني أن الله تبارك وتعالى أْخَزى 

يعني  . بكفرهم الذين وصف صفتهم في هذه اآلية فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق

 تبجحودهم نبّوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينا

من عند  يقول فال يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به   .فال يؤمنون إال قليال

ون بنبوته يقول ال يصدقون بالحق الذي جئتهم به، يا محمد، إال إيمانًا  . إال قليال ربهم، وال يقرُّ

 قليال.   
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 تلخيص

 من سورة النساء, إذن, هي اآلية التي يخبرنا فيها سبحانه وتعالى بأن : 46اآلية 

فُوَن اْلَكِلَم َعن * َن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحّرِ َواِضِعِه َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ ّمِ مَّ

يِن ۚ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانُظرْ  ًرا نَا لََكاَن َخيْ َوَراِعنَا لَي ا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الّدِ

ِكن لَّعَنَهُ   ُم اللَّهُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَِلياًل *لَُّهْم َوأَْقَوَم َولََٰ

 

تحدثنا اآلية الكريمة, كما أوضح لنا اإلمام األعظم, عن الهجوم المرير الذي شنه اليهود على 

الرسول الكريم عند أول قدومه إلى المدينة المنورة.  يبين لنا فضيلته كيف أن اآلية الكريمة 

ل ثناؤه أن اليهود الذين كانوا حوالَْي مهاجر رسول الله صلى الله عليه خبر من الله جإنما هي 

وسلم في عصره كانوا يسبّون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول 

أذًى  ه",اسمع، ال أسمعَك الل "ويقولون له اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يَُسبُّه

, استخفافًا بحق النبي صلى الله عليه يه وسلم، وشتًما له, واستهزاءً لرسول الله صلى الله عل

 وسلم وطعنًا في الدين.

 

يبين فضيلته كذلك كيف كان اليهود يخاطبون الرسول الكريم قائلين له "راعنا" يلوون بها 

 أن اللَّْي باللسان هو التحريف بالكذب, وكيف أنألسنتهم قصد االستهزاء ال قصد الفهم, وكيف 

الطعن في الدين هو سب النبي صلى الله عليه وسلم, وكيف أن اليهود كانوا يستهزئون ويلوون 

 ألسنتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الدين ليبطلوه ويكذبوه. 

   

 كيف أن الصراع كان صراًعا بين الكفر واإليمان.  يقول عز من قائل: 47تبيِّن اآلية 

ن قَْبِل أَن نَّْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردََّها*يَا أَيَُّها الَّ  قًا لَِّما َمعَُكم ّمِ ْلنَا ُمَصّدِ  ِذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب آِمنُواْ بَِما نَزَّ

 47َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوَكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفعُوالً*   النساء:  

 

 ل الذي يتوجب علينا سؤاله اآلن هو كالتالي: والسؤا

في وسط هذا الهجوم المر على رسول الله.  في وسط هذه الشتيمة, وهذا االستهزاء, 

واالستخفاف, والطعن في الدين.  في وسط اللي باللسان, والتحريف بالكذب, وسب النبي, 

ؤالء اليهود يطعنون فيه؟   وما والطعن في الدين من أجل إبطاله وتكذيبه.  ما الدين الذي كان ه

الكتاب الذي كانوا يحرفون فيه؟   يخبرنا رجل طيب أن الدين الذي كانوا يطعنون فيه هو دين 

الله.  وأن الكتاب الذي كانوا يحرفون فيه هو كتاب التوراة.  وهذا كالم أقل ما يقال عنه أنه فاقد 

.  كان القرآن هو موضوع النقاش, المعنى.  لم تكن التوراة وال اإلنجيل موضوع النقاش
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وموضوع الهجوم, وموضوع االستخفاف, وموضوع التحريف.   لم تكن التوراة أبًدا في اآلية 

 من سورة النساء هي موضوع التحريف.   46

وكأن المسألة, بهذا الشكل, هي أنه في كل اآليات التي نظرنا فيها في كتاب الله من أجل التعرف 

له قد أخبرنا أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم كشًطا وكحتًا, وحذفًا ومحوا, على ما إذا كان ال

وتغييًرا وتبديال, لم نجد آية واحدة يخبرنا فيها الله بأن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم.  هذا 

 قول ورد عن رجل طيب اسمه مجاهد.  هذا هو ما قاله مجاهد ال ما قاله الله.  القول بأن ما قاله

 مجاهد هو ما قاله الله قول ال يقول به مؤمن. 

 وأن الحمد لله على ما آتانا وما لم يؤتنا, وما أعطانا ولم يعطنا.
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 قتل األسرى فريضة إسالمية :
 

 الفقه االسالمي القديممعاملة األسرى بني القرآن الكريم وبني         

 
أثناء إعدادي لكتاب "حول موضوع تحريف التوراة واإلنجيل" وجدت أن من الضروري ضم 
مجموعة الرسائل المتعلقة بقتل األسرى إلى هذا الكتاب.    تعود ضرورة هذا الضم إلى أن 
موضوع قتل األسرى يكشف بوضوح تام أن األئمة العظام عند قراءتهم لكتاب الله لم يكونوا 

بغض النظر "تماًما" عما يقوله النص.     -بقدر ما كانوا يقرأون أفكارهم  يقرأون كتاب الله
من سورة يس.  نظر األئمة العظام إلى آية كريمة  55المسألة هنا هي, مرة أخرى, مسألة اآلية 

تتألف من سبع كلمات يخبرنا فيها رب العزة أن أصحاب الجنة في شغل فاكهون, فحولوا هذه 
لحمة نكاح ال نهاية له.   تماًما مثلما ال يوجد أي ذكر "للنكاح" في اآلية الكلمات السبع إلى م

من سورة يس, ال يوجد أي ذكر "لتحريف التوراة واإلنجيل" في أي آية من آيات القرآن  55
من سورة  55الكريم.  وتماًما مثلما لم يعجز األئمة العظام عن رؤية كل هذا النكاح في اآلية 

 من سورة النساء.   46ك عن رؤية كل ما يريدون من تحريف في اآلية يس, لم يعجزوا كذل
 

تعود ضرورة ضم آيات قتل األسرى إلى أهميتها كذلك في بيان مدى غياب أي شعور بالخلق 
من سورة األنفال تحرم على  67الكريم لدى األئمة العظام.   ال يوجد أي شك في أن اآلية 

إال  ,الفقه االسالمي القديممع  الفقه االسالمي الجديدفيه  الرسول أخذ األسرى.  هذا شيء يتفق
أن السؤال هنا هو كالتالي:  وماذا نصنع بهؤالء الذين وقعوا "بالفعل" أسرى في أيدينا؟   هنا 

, .  على حين يذهب الفقه القديم إلى المنالفقه االسالمي القديمعن  الفقه االسالمي الجديديختلف 
إلى المن أو الفداء وال شيء  الفقه االسالمي الجديدأو الفداء, أو الذبح, أو االستعباد, يذهب 

سواه.   هذا هو, في نهاية األمر, ما يخبرنا به صاحب الكون.  إما منا وإما فداء.    السؤال 
ام, رضي الله جل جالله عنهم وأرضاهم, أي إحساس اآلخر هو كالتالي: ألم يكن عند أئمتنا العظ
 بأن قتل األسرى عمل غير أخالقي؟    

 
هل من كريم الخلق أن آكل أنا شوكوالته وال تأكل زوجتي شوكوالته؟   هل من كريم الخلق أن 
أذهب أنا إلى المستشفى إذا مرضت وأن تذهب زوجتي إلى بيت أبيها كي يتولى هو أمر عالجها؟  

كريم الخلق إذا ماتت زوجتي أن أضع جثتها على رصيف الشارع وأغطيها بأوراق هل من 
صحف قديمة حتى تأتي "البلدية" لدفنها؟  هل من كريم الخلق أن أتزوج من "امرأة" في 
التاسعة من العمر وأحبسها في البيت وأستعملها جنسيا وقتما شئت, وإذا "تثاقلت" في االستجابة 

جلدتها ما ال يزيد عن عشر سياط, وإذا "تلفت" وضعت جثتها على "لممارسة الحب" معها 
الرصيف وغطيتها بصحف قديمة إلى أن تأتى "البلدية"؟  هل هذا من حسن الخلق؟  وهل من 
حسن الخلق قتل رجل أعزل, يداه مربوطتان خلف ظهره, ال يستطيع الدفاع عن نفسه؟  هل من 

ثم, وهذي هي المصيبة, هل من حسن الخلق نسبة   حسن الخلق قتل الجرحى بدالً من عالجهم؟ 
القرآن العظيم هو الذي أمر وأوجب قتل األسرى أو "هذا الخلق" إلى خالق الكون؟   هل  كان "

جزًءا منهم على األقل"؟  كما يخبرنا فضيلة الشيخ الطحاينة, أم أن األئمة العظام هم الذين 
ن الخلق أفال يجب علينا أن نسعى إلى نشر "حسن وإذا كان قتل األسرى من حس  أمرونا بهذا؟  
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الخلق" بين البشر بل وأن نطالب أعداءنا أن يكونوا حسني الخلق معنا مثلما نحن حسنو الخلق 
معهم؟    اقتلوا أسرانا يرحمكم الله.   ما هو, يرحمكم الله, تقييم قتل األسرى؟  إذا كان "عمالً 

وإذا كان عمالً غير صالح فلَم أمرنا الله به وأوجبه علينا )كما صالًحا" فلَم ال ندعو الدنيا إليه؟  
يخبرنا فضيلة الشيخ الطحاينة, بالطبع(؟  ثم هل يمكن أن يأمرنا الله بعمل غير صالح؟     وكأن 

 الموضوع هذه المرة, مثلما هو في كل مرة, أننا أمام فقه فاقد الخلق مثلما هو فاقد العقل.   
 
 
 

  بقتل األسرىعندما يأمرك اهلل

 
تعليقًا على رسالة "قصص في الغدر, والقتل, والخزي, والزنا", أرسل إلينا فضيلة الشيخ 

 يقول فضيلته:  الطحاينة الرسالة التالية.
وقول الكاتب الكاذب   القرآن العظيم هو الذي أمر وأوجب قتل األسرى أو جزًءا منهم على األقل. 

لقرآن هو من افتراء هذا الكاتب الكاذب على الله تعالى أن قتل األسرى بعد أسرهم يناقض ا
 قال الله تعالى موالنا الحق:     المفتري عليه.

ْنيَا َواللَّهُ يُِريُد اآْلِخَرةَ  َحتَّى يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض  *َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ
 67األنفال:    َحِكيم *َواللَّهُ َعِزيز  

  
 

 ولي تعليق.  خالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد الطحاينة على كريم رسالته.
القول بأن القرآن الكريم هو الذي "أمر" بإعدام األسرى قول ال يستند إلى أي "دليل" من 

  القرآن. 
المؤمنون الذين  أوالً: يشير سبحانه وتعالى في اآلية الرابعة من سورة محمد إلى أنه إذا لقي

طوا أي رب -كفروا فعليهم بضرب رقابهم حتى إذا أثخنوهم ضربا وتغلبوا عليهم شدوا وثاقهم 
وأخذوهم أسرى على أن يطلقوا سراحهم إما منا, أي لوجه الله, وإما فداء, أي مفاداة  -أيديهم 

ع الحرب *حتى تضيشير قوله عز ذكره    أسير مسلم وقع في أيديهم بأسير كافر وقع في أيدينا.
أوزارها* إلى أن الهدف من إطالق سراح األسرى هذا هو اإلسراع بإنهاء الحرب حيث إن من 
تم العفو عنه وإطالق سراحه لن يستطيع العودة إلى القتال مرة أخرى وإنما سيتحول إلى داعية 

     للسالم, على حين أن قتل األسرى لن يزيد الحرب سوى سعارا.
ا *فَِإذا لَِقيتُ  ا َمنّاً بَْعُد َوإِمَّ قَاِب َحتَّى إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ َداء فِ ُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

 4  محمد:  َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها*
  

ى وضرب رقابهم حتوكأن المسألة, بهذا الشكل, هي أن الله يأمرنا إذا لقينا الذين كفروا بقتالهم 
إذا تغلبنا عليهم واستسلموا لنا فعلينا التوقف عن ضرب الرقاب وإنما شد الوثاق ثم إطالق 

المسألة, بهذا الشكل, وبمنتهى    سراحهم إما مقابل أسرى لنا وقعوا في أيديهم وإما لوجه الله.
هم, تال, وأن نشد وثاقالوضوح, هي أن علينا إذا تغلبنا على الكفار في القتال أن نتوقف عن الق
ال يوجد أي إشارة في    ثم نطلق سراحهم, إما منا وإما فداء, وذلك حتى تضع الحرب أوزارها.

 الكريمة إلى قتل األسرى.  اآلية
  

من سورة اإلنسان إلى أن جزاء من أطعم  12إلى  5ثانيًا, يشير سبحانه وتعالى في اآليات من 
  اضحة تتألأل رحمة.اآليات و   األسير هو دخول الجنة.
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ُرونََها 5*إِنَّ اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا ) ( َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه يُفَّجِ
هُ ُمْستَِطيًرا )6تَْفِجيًرا ) عَاَم َعلَى ُحبِِّه ( َويُْطِعُموَن الطَّ 7( يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

( إِنَّا نََخاُف 8( إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا )9ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا )
( 11اُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا )( فََوقَاُهُم اللَّهُ َشرَّ َذِلَك اْليَْوِم َولَقَّ 10ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمَطِريًرا )
 12إلى  5اإلنسان :      َوَجَزاُهْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا*

 
كيف, بحق الله, يمكن لمن قرأ آيات الله التي تبين "للمؤمنين" أن جزاء إطعام األسرى 

ن, بحق الله, أي  واإلحسان إليهم هو دخول الجنة أن "يستنتج" أن الله "يأمر" بقتل األسرى؟
يخبرنا الله أن علينا حين إطعام األسرى أن نخبرهم أننا إنما نطعمهم   أمر الله بقتل األسرى؟

كيف, بحق الله, يأمرنا   لوجه الله ال نريد منهم مكافأة وال شكرا إذ أننا نخاف من عقاب ربنا لنا.
, ويعد من قام بذلك بالجنة, الله بإطعام األسرى, وعدم انتظار مكافأة منهم ولو كانت كلمات شكر

   ثم "نستنتج" من ذلك أنه يأمرنا بقتل األسرى.
  

من سورة األنفال إلى أنه ليس لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثخن  67ثالثا, يشير الله في اآلية 
هذا كالم معناه أن ليس من حق رسول الله أن "يحتفظ" باألسرى الذين يقعون في   في األرض.
أن يمتثل ألمر الله كما ورد في اآلية الرابعة من سورة محمد بإطالق سراح األسرى  يده إذ عليه

يبين الله هنا أن "إبقاء   أي أن يفادى أسيًرا من المسلمين بأسير من الكفار.  إما منا وإما فداء.
األسرى قيد األسر" بهدف الحصول على المال ومن ثم التمكن في األرض هو عمل ال يرضاه 

رجاء مالحظة أن هذا الكالم معناه    ث إن الله يريد اآلخرة والبشر يريدون عرض الدنيا.الله حي
وكأن   أن الله يخبر رسول الله أن ليس له أن يكون له أسرى ابتغاء عرض الحياة الدنيا.

المسألة, بهذا الشكل, هي أنه إذا كان محمد بن عبد الله يريد عرض الحياة الدنيا فليس له ما 
وعليه, فإذا كان هناك أي مكسب دنيوي من إبقاء األسرى قيد األسر فهو مكسب ال    يريد.

   على رسول الله أن يفك قيد األسير إما منا وإما فداء.  يسمح به الله.
ْنيَا َواللَّ  َحتَّى يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض  *َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى ةَ هُ يُِريُد اآْلِخرَ تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

 67األنفال:    َواللَّهُ َعِزيز  َحِكيم *
  

 املسألة, إذن, هي كالتالي:

ضرب الرقاب حتى إذا أثخن المؤمنون الكفار ضربا "توقفوا" عن الضرب, وبدأوا في شد     .1
 وثاق من وقعوا في األسر, و

لمين بأسير من الكفار, وإما "لوجه القيام بإطالق سراح األسرى إما بافتداء أسير من المس    .2
 الله", و

على المسلمين االعتناء باألسرى حال وجودهم في أيديهم بدون انتظار لمكافأة أو شكر,     .3
 حيث إنهم يقومون بهذا "لوجه الله", و

 مكافأة من أحسن معاملة األسرى هي دخول الجنة, و    .4

أن "يحتفظ" باألسرى الذين وقعوا في أيديه ابتغاء ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم     .5
 أي ليس لرسول الله أن يستفيد من هؤالء األسرى بأي وجه من الوجوه.  عرض الدنيا.
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ليس للمسلمين االستمرار   المسألة, إذن, من أولها آلخرها مسألة حرص الله على مخلوقاته.

االستمرار في حجز األسرى خالل  ليس للمسلمين  في ضرب الرقاب بمجرد استسالم العدو.
على المسلمين االعتناء باألسرى الذين في أيديهم دون انتظار لمكافأة أو   العمليات الحربية.

ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن "يحتفظ" باألسرى الذين   شكر وإنما لوجه الله.
دثنا ح  ا عن "إكرام األسرى".حدثنا الله حديثا مستفيض  وقعوا في أيديه ابتغاء عرض الدنيا.

فقه بدائي    .الفقه االسالمي القديمهذا هو    األئمة العظام حديثا طويال عن "قتل األسرى". 
  شرير.

  
حقيقة األمر, ال يوجد لدي أي شك في    ال يوجد لدي أي شك في أن هذه ليست نهاية المقال.

يرى  الفقه االسالمي القديمأن هذا ما هو إال بداية المقال, إال أني آمل أن أكون قد أوضحت أن 
لله ا ثم أين حدثنا  أين "أمرنا" الله بقتل األسرى.  ما ال نرى إذ يقول الله شيئا ويرون شيئا؟

تماما مثلما لم يذكر الله كلمة واحدة    المسألة واحدة.   عن مهرجان الجنس األبدي في جنته؟
من سورة يس, لم يذكر الله كلمة واحدة عن "قتل األسرى" في  55عن الجنس في اآلية رقم 

 من 4من سورة اإلنسان, وال في اآلية  12إلى  5من سورة األنفال, وال في اآليات  67اآلية 
كان المستمع لكل هذه اآليات هو   كان المتحدث في كل هذه اآليات هو الله.    سورة محمد.

ال عجب, إذن, أن قال الله شيئا     األئمة العظام, شموس اإلسالم, أسود السنة, وأحبار األمة. 
 وفهموا هم شيئًا آخر.

  
لفقه االفرصة لبيان نظرة  مرة أخرى, خالص الشكر لفضيلة الشيخ الطحاينة على إتاحته لي هذه

ال يحتاج األمر إلى بيان أن ما قلته هنا هو رأيي أنا    لموضوع أسرى الحرب. االسالمي الجديد
يعني ذلك, طبعًا, أن الله لم يرسل لي مالك الوحي ليخبرني بمراده    الشخصي للغاية.

ذا هو كالم الله, أو أن يعني ذلك, طبعًا, أني ال أستطيع على اإلطالق أن أقول إن ه  ومقصده.
وإن الحمد لله والشكر لله على ما آتانا   هذا قول ال يستطيع مؤمن قوله.   هذا هو مراد الله.

قد يكون قولى صائبًا تماما, قد يكون قولي صائبًا بعض الشي, إال أنه يكفيني     وما لم يؤتنا.
بأن ما نقوله هو ما يقصده  –شر نحن الب –ادعاء أي منا   أني ال أدعي أن هذا هو مقصد الله.

وإن الحمد لله, والشكر لله, والمغفرة من الله, والفضل من    الله إثم عظيم حاشانا الله منه.
  الله.

  
 الفقه االسالمي القديممرة أخرى, بل مرة كل مرة, ال بد من أن أشير إلى أن من المستحيل فهم 

ام تفكير بدائي على خلفية نظام اجتماعي شديد إال إذا قبلنا الفرضية القائلة بأنه نتاج نظ
كيف, بحق الله, يمكنك أن تقرأ آيات تضيء الكون رحمة يخبرنا فيها خالق الكون بأن   التردي.

جزاء اإلحسان إلى األسرى هو الشراب من كأس كان مزاجها كافورا, ولقاءه نضرة وسرورا, 
كنك أن تقرأ ذلك ثم "تستنتج" أن خالق وجزاء بما صبروا جنة وسرورا؟   كيف, بحق الله, يم

يستحيل أن يفعل أحد ذلك إال إذا كان من األئمة العظام, شموس    الكون يأمرك بقتل األسرى؟
ي فقه بدائ الفقه االسالمي القديم   هذا, بالضبط, ما حدث.   اإلسالم, أسود السنة, وأحبار األمة.

 شرير.
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 الجريمة الكبرى 
 

الدائر حول حلية قتل األسرى في اإلسالم, كتب إلينا سيادة المستشار أحمد  استمراًرا للحوار

 ماهر الرسالة التالية.  يقول سيادته:

"إنكم تعبدون الله بدين الفقهاء وليس بدين الله وترعون مناهج إبليس وال ترعون منهاج الله 

من دين ليس هو دين اإلسالم فال تذكروا داعش إال بخير.   كثيًرا ما أذكر لكم بأن ما أنتم عليه 

الذي نزل على سيدنا محمد رسول الله.   أنتم قمتم بتأجير عقولكم ألئمة ذوي إدراك ضعيف 

وعقول غير مستنيرة وراح البعض يروجون لهؤالء األئمة فجئتم أنتم من بعدهم بالتعظيم 

ستم دين األئمة ولوالتبجيل لفكر األئمة الذين لم يفهموا دين الله كما يجب، فصرتم مسلمين ب

 مسلمين بدين الله.

 

وأضرب لكم المثل بفقه معاملة األسرى.   فبعد الجريمة الكبرى التي صنعتم بها من الفتوحات 

اإلسالمية أنها من اإلسالم، فاستبحتم دماء أهل الدول األخرى وقتلتم رجالها، وسبيتم نسائها 

اتبعتم فقه األئمة ومن على شاكلتهم في ووطئتموهن، وقمتم ببيع أبنائهم في أسواق النخاسة، 

معاملة األسرى ولم تتبعوا تعاليم الله وال سنة رسول الله.   فالله يقرر لألسير أحد وجهين:  

إما أن تفتديه بأسير مسلم أو بالمال, أو أن تطلق سراحه منا منك عليه.   وال يوجد وجه ثالث 

  وذلك من قوله تعالى:

ا فَِداء *فَِإذا لَِقيتُُم الَّذِ  ا َمنّاً بَْعُد َوإِمَّ قَاِب َحتَّى إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ يَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

يَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض  ِذيَن الَّ وَ  َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذِلَك َولَْو يََشاُء اللَّهُ اَلنتََصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ

 4قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَِّه فَلَن يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم*   محمد: 

ا فَِداء[.   يعني إما أن تطلق سراحه منّا منك عليه أو تفتديه  فالقران ا َمنّاً ــــ َوإِمَّ يقرر لألسير ]إِمَّ

النبي  نبوية فإنبأسير, أو بمال, أو بغير ذلك, لكن ال تحتفظ به وال تستعبده.   أما من السنة ال

أطلق سراحهم بعد أن افتدى كل أسير بأن جعل فديته أن يقوم بتعليم القراءة والكتابة لعشرة من 

 المهاجرين واألنصار.

 

وإبان فترة التعليم للفداء ماذا كانت معاملة األسير؟  هذا ما ينبئنا به القرءان.  إنه اإلطعام في 

 إلنسان أن نعاملهم بإنسانية:حب الله ومودته حيث يقول تعالى بسورة ا

ً َوأَِسيراً} ً َويَتِيما { إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُِريُد ِمنُكْم 9*َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينا

بِّنَا يَْوماً َعبُوساً قَْمَطِريرا*8َجَزاء َواَل ُشُكوراً}  { إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ
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األئمة الذين تعبدون الله بفهمهم وفقههم فإن قتل األسرى هو السائد, وسبي النساء  أما بفقه

هو الساري, واسترقاق األطفال هو المنهج, واستعباد من يمكن استعباده من الرجال هو األصل 

في فقههم الكئود.  فبكتاب ]االختيار لتعليل المختار[ المقرر على الصف الثالث الثانوي األزهري 

ون أوالد المسلمين كيف تكون اإلساءة لألسرى.    هذا هو دينكم الذي تتعلمونه بمعاهد يعلم

نشر الجهل المسماة بالمعاهد الدينية.  وراجع معي ما هو مكتوب بالصفحة والسطر بالمقرر 

 والمناهج.

 

وما بعدها[ تلك السموم كمنهج دراسي، حيث يذكر الكتاب: ] وإذا  339نجده يذكر ]بصفحة • 

تح اإلمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم ف

الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل األسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، 

وال يفادون بأسرى المسلمين وال بالمال إال عند الحاجة، وإذا أراد اإلمام العود ومعه مواش 

 عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق األسلحة[. يعجز

 

]أما األسارى فيمشون إلى دار اإلسالم، فإن عجزوا قتل اإلمام الرجال وترك  340وبصفحة 

 النساء والصبيان في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، ألنا ال نقتلهم للنهي،.....الخ[.

نفي أن يذكر بأن المسلمين ال يقتلون ولم ينس الكتاب المعجزة بفنون اإلرهاب على الفقه الح

 الحيات والعقارب في دار الحرب ]البلد التي يفتحونها[ وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار.

 

هذا برهاني في مناهضة فقه األئمة, وعقولهم, وإدراكهم لألمور.   فهم الذين قرروا ِرضاع 

ت، وأنه ليس للزوجة على زوجها حق أن الكبير، وأن حمل المرأة يستمر ببطنها ألربع سنوا

يطعمها الحلوى, وال الفاكهة, وال أن تشرب الشاي وال القهوة, وال أن ينفق على عالجها إن 

مرضت, بل وال حتى أن  يكفنها إن ماتت ولو كانت فقيرة وكان هو أغنى أهل البلد، وأن يتم 

أهلها, وعدم بناء كنائس جديدة.    هدم الكنائس وعدم ترميم اآليل منها للسقوط لتقع على رءوس

فهل هؤالء لهم عقل لتتبعوهم؟    هذا هو فقه أئمتكم الذين تشمخون بهم, وتلك هي مقررات 

  معاهدكم التعليمية التي تشمخون بها وتقولون عنها بأنها الوسطية األزهرية.

أنا أو أني كافر فوبالنهاية أترك لكل عويل من المسلمين الحق أن يقول عني بأني تارك للسنة 

 فعال كافر بدينكم الذي تتعبدون به إبليس وتظنون بأنه دين اإلسالم.   وال حول وال قوة إال بالله.

 على كريم رسالته. خالص الشكر لسيادة المستشار
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 تجفيف منابع االستعباد ولبس أربطة العنق
 

لسيادة الرئيس جمال عبد الناصر يتحدث خطابًا  –حقيقة األمر ال أذكر وإنما كمن يذكر  –أذكر 
فيه عن العدالة االجتماعية موضًحا قبح أن يرتدي أعضاء االتحاد االشتراكي العربي جوارب 
"كراون" وأربطة عنق "سولكا" و"آرجانس" )عالمات تجارية مشهورة جًدا في الستينيات( 

م ال يستطيعون إرسال أطفالهم بينما هناك ماليين من المصريين بلغ بهم حد الفقر إلى درجة أنه
إلى المدارس وإنما يرسلونهم للعمل في أي مكان ولو للشحاذة في الشوارع من أجل الحصول 

  على ما يأكلونه.
قد ال أذكر بالضبط موضوع الخطاب الذي كان يلقيه لكني ال أنسى, ولن أنسى, حماسه وصوته 

كل طفل مصري إلى المدرسة وهو يحمل  أن يذهب  المتهدج وهو يتحدث عما يتمناه رحمه الله.
ن األطفال الجائعة ال يمكنها أ  كتبه في حقيبته بعد أن يكون قد تناول وجبة اإلفطار في منزله.

ال يمكن أن "تحشر" أربع أو خمس أطفال   أن يعود كل طفل إلى "غرفته" في منزله.  تتعلم.
أن تكون   سطًرا من كتب المدرسة. في غرفة واحدة مع األب واألم وتنتظر أن يقرأ أحد منهم

األطفال المريضة, مثلها في ذلك مثل األطفال الجائعة, ال يمكنها    هناك رعاية طبية لكل طفل.
  أن تتعلم.

أنه تحدث عن سوء منظر من يرتدون الجوارب الكراون  -أو كمن يذكر  -مرة أخرى, أذكر 
أذكر أيًضا كمن يذكر   طفالها إلى المدرسة.وأربطة العنق السولكا واآلرجانس في بلد ال يذهب أ

م ل   أنه قال إنه لن يسمح بارتداء مثل هذه األشياء قبل أن يذهب كل أطفال مصر إلى المدرسة.
  يقل سيادته ذلك بهذا الشكل البسيط, طبعًا, وإنما قال:

 ن يضع"ليس ألي عضو من أعضاء االتحاد االشتراكي العربي, بل وال ألي مصري بعد اآلن, أ
م أنت   حول عنقه رباط عنق حتى يختفي آخر طفل مصري من الشوارع ويتواجد في المدرسة.

 تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد العدل."
  

لم يكن سيادته بليغًا وحسب, وال ساحًرا في كالمه وحسب وإنما كان أيًضا حاسًما حازًما في 
كانت مصر كلها تعلم أنه إذا    قال سيادته شيئًا كان.كانت مصر كلها تعلم أنه إذا ما   قراراته.

قال سيادة الرئيس جمال عبد الناصر أن ليس من المسموح ألي مصري أن يرتدي رباط عنق 
 العجيب   يرتدي رباط عنق. –حتى ولو كان يعيش مع الهنود الحمر  –فلن يوجد مصري واحد 

الستينات وجدت أربطة العنق مربوطة وكلما كلما نظرت إلى صور     أن شيئًا من هذا لم يحدث.
كان السؤال الذي ال يغادر    شاهدت أفالم الستينات وجدت األطفال تمأل الشوارع والمحالت.

كيف استطاع كل من أراد من أهل مصر أن يرتدي أربطة العنق أن   رأسي هو كيف حدث ذلك؟
الرغم من قرار سيادة الرئيس  على –بما في ذلك السولكا واآلرجانس  –يرتدي أربطة العنق 

يستحيل أن يأمر سيادة الرئيس جمال عبد     جمال عبد الناصر بمنع ارتداء أربطة العنق؟
ال بد أن األمور قد   الناصر بمنع ارتداء أربطة العنق ويستمر الناس في ارتداء أربطة العنق.

بارة أخرى, أنا ال أذكر كمن بع    اختلطت عندي وأن سيادته لم يأمر بمثل هذا الشيء من أصله.
 الحكاية وهم.  يذكر وإنما أنا ال أذكر من أصله.

 
هذه اآلية هي   تذكرت هذه القصة اليوم وأنا أفكر في آية كريمة شغلت ذهني منذ أعوام طويلة.

 يقول عز ذكره:  من سورة األنفال. 67اآلية 
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ْنيَا َواللَّهُ يُِريدُ اآْلِخَرةَ ۗ *َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرىَٰ َحتَّىَٰ  يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض ۚ تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ
 َواللَّهُ َعِزيز  َحِكيم*

  
يخبرنا األئمة العظام, رضي الله جل ثناؤه عنهم جميعًا وأرضاهم, أن الله سبحانه وتعالى يخبر 

يذهب األئمة   يتمكن من األرض.رسوله الكريم هنا بأن ليس له أن يكون له أسرى إال بعد أن 
العظام إلى أن الله جل ثناؤه يبين هنا أن الحصول على أموال مقابل إطالق سرح األسرى ما هو 
إال سعي وراء متاع الدنيا الزائل وهو ما يجب على المؤمنين البعد عنه حيث إن الله يريد لهم 

لطبع, عدم أخذ أسرى عند انتهاء على رسول الله, وعلى المؤمنين با    متاع اآلخرة الدائم.
 وفي ما يقوله األئمة العظام مشكلة.   المعركة وإنما عليهم ذبحهم قبل مغادرة أرض المعركة.

  
المشكلة هنا أنه إذا كان هذا هو المقصود فعالً من كالم الله لكان االستعباد قد انتهى منذ زمن 

 أن –على قدر علمنا  –نحن نعلم   رض. بعيد, إذ أنه لم يحدث يوما أن أثخن المسلمون في األ
إذا   وكأن المشكلة هنا هي نفس مشكلة "منع" أربطة العنق.   االستعباد استمر ولم تجف منابعه.

كان سيادة الرئيس جمال عبد الناصر قد "منع" أربطة العنق فكيف نفسر صور الستينات التي 
كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بقتل  وإذا  تبين ارتداء رباط العنق في كل الصور الرسمية؟

األسرى وعدم استبدالهم بأموال أو حتى بأسرى المسلمين, فكيف نفسر وجود العبيد بشكل 
طبيعي في كافة المجتمعات اإلسالمية على امتداد التاريخ على الرغم من أنهم لم يتمكنوا يوما 

من سكان  %20ين ال يتجاوز حوالي ليس سًرا, طبعًا, أن عدد المسلم  من اإلثخان في األرض.
حقيقة األمر, ال أعلم عن معركة واحدة على مر تاريخ المسلمين تم فيها    الكرة األرضية.

لو  وحتى   غزوة بني قريظة "الوهمية". -طبعًا  –باستثناء  –التخليص على األسرى بالكامل 
بغزوة بني قريظة الوهمية وذهب إلى أنها ليست "وهمية" وإنما "حقيقية", فإني  القارئتمسك 

أرجو سيادته أن يمدني باسم معركة أخرى عبر كل هذه المئات من السنين قام فيها المسلمون 
 بالتخليص على األسرى بالكامل اتباًعا ألوامر الله سبحانه وتعالى.

  
األئمة العظام لم يجدوا أية صعوبة في حل هذه المشكلة. اللطيف في األمر, على أية حال, أن 

يخبرنا اإلمام األعظم أبو جعفر الطبري, رضي الله جل ثناؤه عنه وأرضاه, أن أحد الناس أخبره 
أن المثنى أخبره, أن عبد الله بن صالح أخبره, أن معاوية حدثه, أن عليًا قال له, إن ابن عباس 

يكون له أسرى حتى يثخن في األرض* وذلك يوم بدر والمسلمون *ما كان لنبي أن  قال إن قوله
ا َمن ا  يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنـزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في األسارى *فَِإمَّ

ا فَِداًء* سورة محمد:  , فجعل الله النبيَّ والمؤمنين في أمر األسارى بالخيار, إن شاءوا 4بَْعدُ َوإِمَّ
المشكلة, وهذه المرة فاألئمة العظام في    .هم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فاَدْوهمقتلو

لم يحدث أن أخبر الله رسول الله أن نبي الله والمؤمنين   مشكلة حقًا, أن هذا الكالم كالم خطأ.
هذا     في أمر األسرى بالخيار, إن شاءوا قتلوهم, وإن شاءوا استعبدوهم , وإن شاءوا فادوهم.

  كالم لم يقله الله.
 
  

 يقول عز ذكره في سورة محمد:
ا َمن ا  قَاِب َحتَّى إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ ا فَِداء بَْعُد َوإِمَّ *فَِإَذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

يَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض َوالَِّذيَن َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذِلَك َولَْو يَ  َشاء اللَّهُ النتََصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ
 4  قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَِّه فَلَن يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم* محمد:

  
يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأننا إذا القينا الكفار فعلينا بقتالهم وقتلهم حتى إذا "تمكنا" منهم 

هم ثم قمنا بإطالق سراحهم منا منا لوجه الله سبحانه وتعالى, أو مفاداة بأسرانا أو شددنا وثاق
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يبين سبحانه وتعالى أن علينا أال ننتظر حتى تنتهي الحرب من أجل   مقابل مبلغ من المال.
يف ك  إطالق سراح األسرى بل إطالق سراحهم قبل انتهائها حيث إن ذلك هو خير وسيلة إلنهائها.

   لم تؤذه, وأكرمت وفادته, وأطلقت سراحه, أن يعود ليقاتلك؟ يمكن لمن
  

 يقول سبحانه وتعالى في سورة اإلنسان:
ْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا ْنَساِن ِحين  ِمَن الدَّ ِحيِم َهْل أَتَىَٰ َعلَى اإْلِ ِن الرَّ ْحَمَٰ إِنَّا َخلَْقنَا  (1)*بِْسِم اللَِّه الرَّ

ْنَساَن ِمنْ  ا  (2) نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا بَِصيًرا اإْلِ ا َشاِكًرا َوإِمَّ إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ
إِنَّ اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن (4) إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َساَلِسَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعيًرا (3) َكفُوًرا

ُرونََها تَْفِجيًرا (5) ِمَزاُجَها َكافُوًرا يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن  (6) َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه يُفَّجِ
هُ ُمْستَِطيًرا ْطِعُمكُْم إِنََّما نُ  (8) َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَىَٰ ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا (7) يَْوًما َكاَن َشرُّ

إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا  (9) ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا
ِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا (10) قَْمَطِريًرا

َٰ
 َوَجَزاُهْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً  (11) فََوقَاُهمُ اللَّهُ َشرَّ َذ

   َوَحِريًرا*
  

من يطعم أسيًرا إنما يطعمه لوجه الله ال يريد جزاًء    السورة واضحة ال تحتاج إلى توضيح.
يجزي الله     وال شكرا, وإنما يخاف من ربنا يوما عبوسا, فجزاه الله على حسن عمله بالجنة.

ا فَِداًء* فكرة أن    من أطعم أسيًرا بالجنة, فبماذا يجزي من قطع رقبة أسير؟ ا َمن ا بَْعُد َوإِمَّ *َإِمَّ
معناها أن الله جعل النبيَّ والمؤمنين في أمر األسارى بالخيار, إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا 

يخبرنا الله أن من   استعبدوهم، وإن شاءوا فاَدْوهم, هي فكرة ال تصدر إال عن األئمة العظام. 
المسألة هنا أسوأ    لعظام أن الله أمرنا بقتل األسرى. أطعم أسيًرا دخل الجنة, يخبرنا األئمة ا

هناك حول األئمة العظام قوله   من سورة يس.  55بكثير مما فعله األئمة العظام في حالة اآلية 
كل ما قاله خالق الكون   جل جالله *في الجنة هم في شغل فاكهون* إلى حفلة جنس ال نهاية له. 

في حالتنا  فاكهون فحولها األئمة العظام إلى ملحمة جنس. هو أن من في الجنة هم في شغل 
وال حول وال قوة إال  هذه يحثنا الله على إكرام األسير فيحولها األئمة العظام إلى قتل األسير. 

  بالله. 
  

فقه فاقد العقل  الفقه االسالمي القديمكما يخبرنا سيادة المستشار أحمد ماهر مراًرا "
له بإكرام األسرى فيأمرنا األئمة العظام, شموس اإلسالم, أحبار األمة, وأسود يأمرنا ال والخلق". 

 وال حول وال قوة إال بالله. السنة, بقتلهم. 
 وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
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 معاملة السجين في جهاز أمن الدولة
 

العنق", أرسل إلينا سيادة الدكتور تعليقًا على رسالة "تجفيف منابع االستعباد ولبس أربطة 

 محمد أبو المكارم الرسالة التالية.  يقول سيادته:

وأثناء عرضنا على نيابة أمن الدولة العليا بمصر الجديدة كان بجوارنا أحد  1885"في سنة 

أعضاء الجماعة اإلسالمية ممن كانوا يذهبون للنيابة لمجرد التجديد لكي يكون حبسهم قانونيا.   

بجواري الدكتور إبراهيم بيومي غانم, وهو اآلن أستاذ في كلية اإلعالم.   حكى لنا هذا  كان

المحبوس حالتهم في سجن العقرب, وكان يعاني من التهاب في المسالك البولية, وال يسمح لهم 

بالعالج , وال بإدخال أدوية.   وجدت الدكتور إبراهيم يبكي بحرقة ويقول: إنهم يقتلونهم.   جال 

في خاطري وقتها أمر الله في القرآن باإلحسان إلى األسير, وفكرت في سبب األمر باإلحسان 

 إلى األسير وهو منذ فترة ليست قصيرة كان حريًصا على قتلنا.   

 

ما هو السبب في اختالف معاملة األسير لدى أهل الحق وأهل الباطل؟   إن أهل الحق يأملون 

عليه, ولذلك يحسنون إليه, أما أهل الباطل فال يضمون األسير في هداية األسير للحق الذي هم 

إليهم إال إذا تخلى عن قيمه, ومبادئه, وركن للمصلحة, والمنفعة, واللذة.    وحيث إن ذلك ال 

يتم إال باإلذالل, فعليه يصبح اإلذالل هو سبيلهم في التعامل مع غيرهم.   فاإلذالل سيؤدي إما 

 سرين للباطل وزينته.لتحطيمهم أو لرضوخهم منك

 

البد أن ندرك أنه ال يتقيد بالقيم واألخالق والمثل العال في التعامل مع األعداء, والمخالفين, 

والخصوم, إال أهل الحق وحدهم.    ذلك أنهم يحرصون على هداية غيرهم لما هم عليه.   أما 

لك ألنهم يدركون من داخلهم غير أهل الحق فال يعرفون إال الغل, والحقد, والغدر, والبطش.    ذ

انحطاط ما هم عليه, وأنهم ليسوا أصحاب دعوة لما هم عليه بالحكمة والموعظة الحسنة, بل 

 فقط بالقهر, واإلذالل, واإلغراء.

 

يجب أن تكون من أهل الحق لكي تستشعر منهج أهل الحق في التعامل مع الخصوم, واألعداء, 

 والمخالفين."
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إلسالمي الكبير سيادة الدكتور محمد أبو المكارم على كريم رسالته.  ولي خالص الشكر لمفكرنا ا

 تعليق.

طوال الوقت الذي كنت أقرأ فيه رسالة سيادته كنت أقول لنفسي ما أعظم جهاز أمن الدولة.  ما 

أعظم ذلك الجهاز الذي يضم األسير إليه إذا ركن للمصلحة, والمنفعة, واللذة.  حقًا, يحتاج 

 إلى أن يتخلى عن قيمه ومبادئه, إال أن المردود العائد عليه فيه خير كثير.  فيه األسير أوالً 

مصلحة, ومنفعة, ولذة.   هل هناك أروع من أن يكون هناك جهاز يعمل على ضم األسير إليه 

م اأين أئمتنا العظإذا ركن هذا األسير للمصلحة, والمنفعة, واللذة؟   حقيقة األمر, منتهى اللذة.  

 من جهاز أمن الدولة؟   

 

في حالة أئمتنا العظام, شموس اإلسالم, أسود السنة, وأحبار األمة لم يكن الخيار أبًدا بين أن 

يتخلى األسير عن قيمه ومبادئة من أجل المصلحة, والمنفعة, واللذة, وبين اإلذالل وإنما كان 

 يكن يوًما خيار األسير وإنما خيار اإلمام. دائًما وأبدا ما بين الذبح أو االستعباد.    وحتى هذا لم

يتعارض موقف األئمة العظام معارضة واضحة, صريحة, جلية, مع كتاب الله.  على حين 

يوصينا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بحسن معاملة األسرى,  وإطالق سراحهم حتى قبل أن 

هو الجنة, يخبرنا األئمة العظام  تضع الحرب أوزارها, ويبين لنا أن جزاء اإلحسان إلى األسرى

فقه معاٍد لدين الله.    الفقه االسالمي القديمأن طاعة الله إما في ذبح األسرى أو استعبادهم.  

 فقه بدائي شرير.    الفقه االسالمي القديم
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 الفقه االسالمي القديمحكم األسرى في 
 

إلى أن الله قد ترك ألمرائنا أمر التعامل مع األسرى.  إن شاؤوا  الفقه االسالمي القديميذهب 

أطلقوا سراحهم هكذا لوجه الله, وإن شاؤوا افتدوا بهم أسرانا, وإن شاؤوا استبدلوهم بأموال, 

وإن شاؤوا استعبدوهم, وإن شاؤوا قتلوهم.    يتناقض هذا الموقف مع ما جاء في كتاب الله 

 بشأن األسرى.

 

الموقف, أوالً, مع ما جاء في كتاب الله من أن اإلحسان إلى األسير هو الطريق إلى  يتناقض هذا

 الجنة.   يقول عز ذكره:

ْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا ْنَساِن ِحين  ِمَن الدَّ ِحيِم َهْل أَتَىَٰ َعلَى اإْلِ ِن الرَّ ْحَمَٰ إِنَّا َخلَْقنَا  (1)*بِْسِم اللَِّه الرَّ
ْنَسانَ  ا  (2) ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا بَِصيًرا اإْلِ ا َشاِكًرا َوإِمَّ إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ
اَن إِنَّ اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس كَ (4) إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َساَلِسَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعيًرا (3) َكفُوًرا

ُرونََها تَْفِجيًرا (5) ِمَزاُجَها َكافُوًرا يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن  (6) َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه يُفَّجِ
هُ ُمْستَِطيًرا إِنََّما نُْطِعُمكُْم  (8) َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَىَٰ ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا (7) يَْوًما َكاَن َشرُّ

إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا  (9) ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا
ِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا (10) قَْمَطِريًرا

َٰ
وا َجنَّةً َوَجَزاُهْم بَِما َصبَرُ  (11) فََوقَاُهمُ اللَّهُ َشرَّ َذ

 اإلنسان    َوَحِريًرا*

 

يتناقض هذا الموقف, ثانيـًا, مع ما جاء في كتاب الله من أمر الله بإطالق سراح األسرى قبل 

 أن تضع الحرب أوزارها, إما منَّا وإما فداء.    يقول تبارك وتعالى:

قَاِب َحتَّى إِذَ  ا فَِداء *فَِإَذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ ا َمن ا بَْعُد َوإِمَّ ا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ
يَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض وَ  الَِّذيَن َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذِلَك َولَْو يََشاء اللَّهُ النتََصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ

 4  أَْعَمالَُهْم*    محمد: قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَِّه فَلَن يُِضلَّ 

  

يتناقض هذا الموقف, ثالثًا, مع ما جاء في كتاب الله من أمر رسول الله بأال يكون له أسرى.  

 يقول عز ذكره:

ْنيَا َواللَّهُ يُِري ِخَرةَ ۗ دُ اآْل *َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرىَٰ َحتَّىَٰ يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض ۚ تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ
 67َواللَّهُ َعِزيز  َحِكيم*   األنفال:  
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يخبرنا خالق الكون بأن جزاء من أطعم أسيًرا هو الجنة, ويأمرنا بإطالق سراح األسرى حتى 

قبل أن تنتهي الحرب, ويخبر رسوله بأنه ما كان له أصالً أن يكون له أسرى.  قرأ األئمة العظام 

لله يخبرنا بأن أمر األسرى مرجعه إلينا  إن شئنا أطلقنا سراحهم هذا الكالم وفهموا منه أن ا

لوجه الله, وإن شئنا افتدينا بهم أسرانا, وإن شئنا استبدلناهم بأموال, وإن شئنا استعبدناهم, 

 فقه معاٍد لدين الله. الفقه االسالمي القديموإن شئنا قتلناهم.   

 

 

 تعليق امُلهري  - الفقه االسالمي القديممعاملة األسرى يف 

 

د ", أرسل إلينا فضيلة الشيخ أحمالفقه االسالمي القديمتعليقًا على رسالة "معاملة األسرى في 

 الُمهري حفظه الله الرسالة التالية.  يقول فضيلته:

 

 "سيادة الدكتور كمال شاهين أعزه الله تعالى,

 أن أختصر فهما قد يساعد قرأت بحثكم المختصر حول األسرى وأنا موافق معكم. ولكنني أحببت

القارئ الكريم لجملة "يثخن في األرض".   أنا غير مصر على فهمي آليات سورة األنفال ألنني 

ما فسرتها بعد إال أنني ال أسمح لنفسي السكوت حتى أصل إلى تفسير السورة بعد عدة سنوات. 

 لقد ذكرتم في آخر بحثكم اآلية التالية من سورة األنفال:

ْنيَا َواللّهُ يُِريُد اآلِخَرةَ  َما َكانَ  ِلنَبِّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

(. فالله تعالى ال يحب للنبي أن يكون له أسرى كما فهمتم ولكن غالبية 67َواللّهُ َعِزيز  َحِكيم  )

عا.   هكذا فهموا من كلمة يثخن، فقالوا بأن الثخن المفسرين قالوا بأنه سبحانه أمر بقتلهم جمي

يعني أن يشبعهم قتال.   والغريب أن أكثرهم عرف بأن الثخن في األرض يعني كسب القوة 

واألنصار في األرض، لكنهم مع األسف يفكرون تفكيرا مغوليا يعتمد على اإلبادة واإلرهاب وليس 

 لطمأنينة والسلم.تفكيرا إلهيا يعتمد على الدعوة الطيبة وبث ا

 

فلنقرأ بعض اآليات السابقة والممهدة للحكم لنتعرف على طبيعة المسألة أوال ثم نحاول فهم 

 اآلية. قال سبحانه في بداية المجموعة الكريمة من آيات األنفال:

ُكْم َوآخَ  بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّ ٍة َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ ِريَن ِمن َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ

ُموَن نتُْم الَ تُْظلَ ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم اللّهُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فِي َسبِيِل اللِّه يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَ 

(.   لننظر إلى اآلية نظرتنا إلى مجلس األمن وطريقة مداولته للمنافسات الكبرى بين القوى 60)
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الكبرى.    إنهم يستعرضون قدراتهم أمام بعضهم البعض ليكتفوا بها ويحدوا من المواجهة 

قدرات المتوازنة. العسكرية في كل صغيرة وكبيرة.   هذا هو اإلرهاب الصحيح بين أصحاب ال

فترهبون به عدو الله ال يعني ما يقوم به المعروفون باإلرهابيين اليوم بل يعني استعراض القوى 

ليعلم الطرف المقابل بأن المواجهة ليست مضمونة العواقب فيستنكف عن خوض الحرب. واآلية 

 الثانية تؤكد هذا الموضوع:

( َوإِن يُِريُدواْ أَن يَْخَدُعوَك 61َوتََوكَّْل َعلَى اللِّه إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ ) َوإِن َجنَُحواْ ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها

(.  فاستعراض القدرة العسكرية قد يؤدي 62فَِإنَّ َحْسبََك اللّهُ ُهَو الَِّذَي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن )

طلوب عند الله تعالى هو السلم وليس الحرب. واآلية إلى أن يجنحوا للسلم.   هذا يعني بأن الم

التي بعدها تؤكد عليها بشكل آخر. فال يجوز التذرع بالخوف من أن العدو قد يعد نفسه ليعود 

إلى المعركة بقوة أكبر, ذلك ألن الله تعالى هو الذي أيد رسوله بنصره وبالمؤمنين وهو حي 

 قيوم.

 

ن قلوب المؤمنين وهو الذي وحد صفوفهم ليكونوا يدا واحدة ثم تتحدث اآليات عن تأليف الله بي

وفي اآلية إشارة ضمنية إلى أن الرسول لم يكن ديكتاتورا مستبدا يستند إلى القوة بل كان 

ا  يستعين بآراء أمته ويهتم بإقناعهم التباعه. َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَنفَْقَت َما فِي األَْرِض َجِميعاً مَّ

( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسبَُك اللّهُ َوَمِن اتَّبَعََك 63لَّفَْت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ اللّهَ أَلََّف بَْينَُهْم إِنَّهُ َعِزيز  َحِكيم  )أَ 

 . (64ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن )

 

يَا  اف:طوبعد كل هذا يتحدث عن القتال بعد استعراض القوى والسعي للسلم. فالقتال هو آخر الم

نُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُواْ ِمئَتَْيِن وَ  ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِن يَُكن ّمِ ُكن إِن يَ أَيَُّها النَّبِيُّ َحّرِ

َن الَِّذيَن َكفَُرواْ بِأَنَُّهْم قَْوم  الَّ يَْفقَُهوَن ) ئَة  يَْغِلبُواْ أَْلفًا ّمِ نُكم ّمِ َف اللّهُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَّ ( اآلَن َخفَّ 65ّمِ

نُكْم أَْلف  يَْغِلبُواْ أَْلفَيْ  ئَة  َصابَِرة  يَْغِلبُواْ ِمئَتَْيِن َوإِن يَُكن ّمِ نُكم ّمِ  بِِإْذِن اللِّه نِ فِيُكْم َضْعفًا فَِإن يَُكن ّمِ

ابِِريَن )  (.66َواللّهُ َمَع الصَّ

 

ليهم أحياء من جيش العدو إن كانوا مقاتلين ما الذي يفعله المحاربون مع الذين يستولون ع

ذوي مبدأ ال يرضون باإلجهاز على الذي فقد سالحه وحريته؟  إنهم يأسرونهم للنظر في أحوالهم.  

هناك أسرى يتم النظر في حالهم خالل المعركة ولكن اآليات التالية تتحدث عن األسرى بعد 

 ترابطة:المعركة.   لنقرأ اآليات كلها بدون حذف ألنها م

ْنيَا َواللّهُ يُِريُد اآلخِ  ةَ رَ َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

َن اللِّه َسبََق لََمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُْم َعَذاب  َعِظيم  )67َواللّهُ َعِزيز  َحِكيم  ) ا ( 69( لَّْوالَ ِكتَاب  ّمِ فَُكلُواْ ِممَّ

ِحيم  ) َن 68َغنِْمتُْم َحالاَلً َطيِّبًا َواتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ َغفُور  رَّ ( يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل لَِّمن فِي أَْيِديُكم ّمِ

ا أُِخذَ ِمنُكْم َويَ  مَّ ِحيم  األَْسَرى إِن يَْعلَِم اللّهُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم َخْيًرا ّمِ ْغِفْر لَُكْم َواللّهُ َغفُور  رَّ

 (.71( َوإِن يُِريُدواْ ِخيَانَتََك فَقَْد َخانُواْ اللّهَ ِمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنُهْم َواللّهُ َعِليم  َحِكيم  )70)
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يثخن في األرض ال يعني يثخن في المحاربين. هناك آية أخرى تتحدث عن المحاربين وهي في 

ا َمن ا سورة محمد:فَِإذ قَاِب َحتَّى إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ ا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

يَْبلُ  ا فَِداء َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذِلَك َولَْو يََشاء اللَّهُ النتََصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ كُم َو بَْعضَ بَْعُد َوإِمَّ

(. نالحظ بأن المن أو الفداء يتم قبل أن 4بِبَْعٍض َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَِّه فَلَن يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم )

 تضع الحرب أوزارها وأما بعد انتهاء الحرب فاألمر يعود إلى ما نعرفه من سورة األنفال.

 

ب دنيا مثل ملوك بني أمية يثخن في األرض يعني يتقوى في األرض. فلو كان المحارب طال

وبني العباس وملوك العرب وغير العرب اليوم وفي كل يوم مضى فهو يقوي سلطانه بقتل الناس 

ليرهبوه. ولكن األنبياء غير ذلك ولذلك لم يقل الله تعالى ما كان لملك أن يكون له أسرى بل قال 

ين من كسب مال عن طريق ما كان لنبي أن يكون له أسرى. واآلية التي بعدها تمنع المؤمن

األسرى فهل يقول الله تعالى لنبيه أن يقتل األسرى وال يأخذ الفدية كما قالوا؟   وما الفرق بين 

هذا العمل الوحشي وبين اإلجهاز على المحارب؟   لكنه سبحانه يقول لنبيه أن يطلق سراح 

إن األمة البشرية سوف األسرى وال يعطيه خيارا آخر كما ظن بعضهم.  فحينما يطلق سراحهم ف

 تعرف بأنه نبي الله وبأنه ناصح لهم وليس قاتال يتحين الفرصة إلعدامهم.

 

فحينما يطلق النبي سراح أولئك األسرى باعتبار أنه نبي فإنهم يعودون إلى أهليهم وهم دعاة 

 خبارخير لهذا النبي. سيرى أهلوهم بأن جنودهم األسرى عادوا بسالم إليهم وهم يحملون معهم أ

السماحة والتعاون من نبي المسلمين. هكذا يثخن في األرض ليبقى اسمه خالدا على مر التاريخ 

وليس في أيام النصر فقط.   إنه نبي الله تعالى لكل عبيده ويجب أن يعكس سماحة رب العالمين 

 وحبه لعبيده ودعوته إليهم للعودة إلى ربهم.

 

ض األسرى بالمال ويسمح لهم بالتهنؤ بالغنائم فقط وليس ولذلك يلوم الله تعالى الذين بادلوا بع

 ببيع البشر. ولننظر مرة أخرى إلى اآليتين األخيرتين:

َن األَْسَرى إِن يَْعلَِم اللّهُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم َخيْ  ا أُِخذَ ًرا مِّ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل لَِّمن فِي أَْيِديُكم ّمِ مَّ

ِحيم  )ِمنُكْم وَ  ( َوإِن يُِريُدواْ ِخيَانَتََك فَقَْد َخانُواْ اللّهَ ِمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنُهْم 70يَْغِفْر لَُكْم َواللّهُ َغفُور  رَّ

(.   يطلق النبي سراحهم ويقول لهم بأن هناك وعدا بالغفران من ربهم 71َواللّهُ َعِليم  َحِكيم  )

خسروه في المعركة. ويؤكد الله تعالى لنبيه بأن ال خوف فليسعوا لكسب رضوان الله مقابل ما 

من أن يخونوا النبي. لقد خانوا الله من قبل ولذلك أمكن الله منهم فلو خانوه مجددا فإن الله 

تعالى سوف يمكن منهم مرة أخرى إن شاء. أليس هذا التفسير أوفق لرسالة اآليات الكريمة 

 المسلمين مع األسف؟مما فسروه ليشيعوا القتل والعنف بين 

 أرجو من الله تعالى أن يفتح عيوننا وقلوبنا على رساالته الكريمة في كتابه الكريم."   انتهى
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خالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد الُمهري على كريم رسالته.    أدعو الله أن يوفق فضيلته 

 على نشر فهمه الكريم لكتاب الرحمن الرحيم.  وكفانا الله شر داعش.
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