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 حضر� مر}� بش� �لدين �موG ��د
� Gملصلح �ملوعو�
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َلُه ُ��ُ� �ْلُقُدِ� ِمْن ّ�ِبَك  ﴿ُقْل َنزَّ
 �ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت �لَِّذيَن "َمُنو� َ�ُهًد

َ�ُبْشَر� ِلْلُمْسِلِمَني﴾ (١٠٣)

شر� �لكلما4:
على  غَلبه  َحقَّـه حقًّـا:  �حلق: 
�حلق. 9حقَّ �ألمَر: �ثبَته 9�9جَبه؛ 
كا� على يقني منه. 9حقَّ �خلَ©: 
ضدُّ   : �9حلقُّ حقيقته.  على  9َقف 
�لعدُ"؛  ؛  �ملقضـيُّ �ألمُر  �لباطل؛ 
�ملِلُك؛ �ملوجوGُ �لثابُت؛ �ليقُني بعد 
�لشك؛ �ملوُ�؛ �حلزُ� (�ألقر'). 

�بك: f'ُّ كل شـي`: مالُكه؛ 
مستحقُّه �9 صاحُبه. fَ'َّ �لشيَ̀: 
َ�عه؛ مَلكه. fَ'َّ �لقوَ�: ساَسهم 
�لنعمـَة:   َّ'fَ فوقهـم.  9كا� 
}�Gها. f'َّ �ألمَر: �صلَحه �9متَّه. 
 .�Gلدُّهـَن: َطـيَّـَبه �9جا� َّ'fَ
 1َfG� بَّا� حـ�f : fَ'َّ �لصـ¬َّ

(�ألقر').
فال�:  عند  �ألمـُر  َثَبَت  ليثّبَت: 
حتقَّـق 9تأكد. ثَبـت فالٌ� على 
�ألمر: 9َ�Gَمه �99َظَبه. ثبََّته �9ثبَته: 

جَعله ثابًتا � مكانه (�ألقر').

�لتفسـ8: 
لقد Gf �هللا � هنـا على طعن 
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�لكفاf بطريق lخر فقا":
 ..﴾iلقد� ُ̄ 9f 9ًال: ﴿ُقْل نّزله�

 �� هـذ� �لكتا' [تو
 على �
�، فلو كا�  تعليم مقدi طاهر جدًّ
ِ̀ كذ�ٍ' للز� �� تر�9 فيه  من �فتر�
ما يد" على مصلحة 9مكسـب 
ملن ´تلقه. �قـر�9³ �لقر�l كله، 
 
فهـل جتد�9 فيه ما يد" على �
�ثر جلشع �9 مصلحة شخصية من 
قبل �مد؟ كال، بل �T هذ� �لكال� 
 .�fلقد�سة �9لطها�  ¯9f ينّم عن
 �fمتم قد جّربتم هذ� �لطهاG فما
�9لقد�سة � هذ� �لكال� من جهة، 
 B9من جهة �خر5 بد� لكم �ختال
بينه 9بني �ألسـفاf �لسابقة، �9 
تسـتطيعو� �لتوفيق بينهما، فكا� 
�َألa9 بكم �� تدfكو� من Eلك 
 fألسفا� تلك   �� �لسهولة  مبنتهى 
ال بـد �� تكو� قـد تعرضت 
للتالعب �9لتحريف، بدًال من �� 
تستنتجو� من Eلك �� �لقر�l ليس 
من عند �هللا؛ ET من �ملستحيل �� 
�لقد�سة   ¯9f لو 9حي �هللا من´
 
�9لطها�f، 9يتسـم كال� �ملفتر

ֲדذ� �مليز�!
9قـا" ثانًيا: Tنه ﴿باحلق﴾ نّزله.. 

 �� هذ� �لكتا' مشتمل على �

ما هو حـق 9صـد�. �T كل 
قضيـة �ختلف فيهـا �لقر�l مع 
�ألسفاf �لسـابقة - �ET � يكن 
 Bحلاجا� باختال� Bسببه �ختال
�لزمن - فستجد�9 فيها �حلق مع 
�لعقل  �لقر9G �lًما، ET ستجد�9 
مؤيـًد� ملوقف �لقـر�f9 �lفًضا 
ملوقف �لكتب �لسابقة، مما يشّكل 
 �lلقر� برهاًنا ساطًعا على صد� 
 �Gلكرمي. خذ�9 مثـًال قضية عبا�
 �lلقر� فإ�  للِعجل،  �إلسر�ئيليني 
 �  �9fها ي©� ساحة  �لكرمي 
من هذ� �لعمل �لوث� (طه: ٩١)، 
 � Zfتتهمه بالتو ��f9لكن �لتـو
 �� �عبا�G �لعجل؛ �9
 شـك 
�حلق مع �لقر�l، أل� �لعقل يرفض 
توZf ن¬ من �ألنبيا` � �لشر1. 

�T n �لتـو��f نفسـها تذكر �� 
ُقتلو�،  pًTا  �لِعجـل  �Iذ�9  �لذين 
9لكنهـا تعوG 9تعاLf نفسـها 
بنفسـها حيث تقـو" بعد Eكر 
�هللا  بأ�  مباشـر�  �لعجل   ºGحا
تعاa � يأمر بقتل ها�9f بل �نعم 
عليه بشرB خا« ET جعل عمَل 
بنسله. 9هذ� يد"  ا  �لكهانة خاصًّ
�� ها�9f سلك � حاºG �لعجل 
 � Zfيتو  �9 ،�Gًسـلوًكا �مو
�لشر1 كما �ִדمته �لتو��f من قبل 
(خر�9 ٣٢: ٢٧ ٢٨9، خر�9 

.(٤٠: ١٢- ١٥
�ET فما من �مـر قد �ختلف فيه 
�لقـر�l مع �لكتب �لسـابقة Tال 
9ثبت، بنـا` على �لعقل �9 �لنقل 
 �lلقر� �� موقف  �9 بكليهمـا، 

فمـا دام العمـل بالقرآن يوصل اإلنسـان إI اهللا 
تعـاI بينما Rلو الكتب السـابقة من هذه امليزة 
اليوم، فثبت أن تلك األسـفار قـد نزلت من عند 
 Vفعًال إال أنها فقدت اآلن احليوية والتأث Iاهللا تعـا
إذ ال تلـ_ احلاجـات الـ( ُيتوقع منهـا تلبيتها؛ 
ولذلـك فاحلق مـع القرآن عندمـا aتلف معها.
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صحيح 9موقـف �لتو��f باطل. 
مما يؤكد �� �ختالB �لقر�l مع 
�ألسفاf �لسابقة ليس Gليًال على 
�نه من �فتر�` �مد 9ليس من عند 
�هللا تعاa، بل Tنـه برها� �كيد 
على �� �لقر�l 9حي pTّي جديد 
�فوÁ، ��9 �لكتب �لسابقة قد 

صا�f �رفة مبدلة.
 
9ثالًثـا: �9لدليـل �لثالث �لذ
تذكـر� هذ� �آليـة على كو� 
�لقر�l من عند �هللا تعاa هو �نه 
ُهد5ً متجسد.. �
 �نه ينشئ بني 
9يوصله  سليمة  صلة  �9لعبد  �هللا 
aT �لعتبة �إلpية؛ 9هذ� �لتأث� ال 
 .
ميكن �� يوجد � كال� �ملفتر
فما ��G �لعمـل بالقر�l يوصل 
�إلنسا� aT �هللا تعاa بينما Iلو 
�لكتب �لسـابقة من هذ� �مليز� 
�ليو�، فثبت �� تلك �ألسفاf قد 
نزلت من عند �هللا تعاa فعًال Tال 
�9لتأث�  �حليوية  �آل�  فقد�  �vا 
ET ال تلـ¬ �حلاجا� �لq ُيتوقع 
منهـا تلبيتها؛ 9لذلك فاحلق مع 

�لقر�l عندما ´تلف معها.
﴿بشـر5  Tنـه  �f9بًعـا: 
للمسـلمني﴾.. مبعu �� �لعامل 
بالقـر�l �لكرمي يـرº بالفعل 

�فضـا" �هللا تعاa، 9ُير
 �هللا � 
� تأييد� lيا� من عند�. فلو كا� 
فكيـف حقق هذ�  مفترًيا  �مد 
�لعاملني بكتابه.   Ãلصا ��fلبشا�
فال شك �� ما يقّدمه من تعليم هو 
من عند �هللا تعاa �لذ
 [قق هذ� 
 �� ميكن   
�ملفتر أل�   ،��fلبشا�
ال  9لكنه  عريضة،  Gعا59  يّدعي 

يقدf على حتقيقها.
 qل� �ألfبعة  �ل©�هني  هي  هذ� 
 �ًّGf �آلية  هذ�   �  � �هللا  ساقها 
�9حلق  �لكافرين،   Lعتر�� على 
�� كل �9حد منها ليكفي 9حد� 

إلبطا" مطاعنهم. 

ِ?نََّما  َيُقوُلوَ@  Cَنَُّهْم  َنْعَلُم  ﴿َ�َلَقْد 
ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُ@ �لَِّذE ُيْلِحُد�َ@ 
َعَرِبيٌّ  ِلَساٌ@  َ�َهَذ�  Cَْعَجِميٌّ  ِ?َلْيِه 

ُمِبني﴾ (١٠٣)

شر� �لكلما4: 
Eكًر�  �إلنسـاُ�  �لبشر  بشـٌر: 
�9نثى، �9حًد� �9 �ًعا، 9قد ُيثنَّى 

:�lكقـو" �لقـر
مثِلنـا﴾  لَِبَشـَريِن  ﴿�نؤمـن 

(�ألقر').
�لقو"؛  lلُة   
�ملِْقَوُ" � لسـا@: 
 fباعتبا ر  �للغُة، مؤنٌَّث 9قد يذكَّ
فصيحة  لساُنه  فيقا":  لفٌظ،  �نه 
9فصيـح.. �
 لغُته فصيحة �9 

نطُقه فصيح (�ألقر').
ُيلِحد�@: َحلد بلسانه aT كذ�: 
ماَ". �حلَد فالٌ�: ماَ" عن �حلق 

.(��Gملفر�)
: �ألعجُم: َمن ال ُيفصح  Cعجميٌّ
9ال يبّين كالَمـه �T9 كا� من 
�لعر'؛ َمن ليس بعر�T9 Å كا� 

�فصح بالَعَجمية (�ألقر').

�لتفسـ8:

ا عليهم: لسـان cمد عرb ولسان  ويقول القرآن ردًّ
ذلك الشـخص أعجمي، فكيف ميكن حملمد أن يؤلف 
كتاًبـا عربيًّـا ُمِبيًنا باسـتعانة َمن لسـانه أعجمي؟
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 Lعتر��  تتحدº هذ� �آلية عن 
lخـر للكافريـن مـا }�" ح� 
�ليو� موضع نقاÆ بني �ملسـلمني 
�9لنصـا5f، 9قبل �� �بني معا� 
هذ� �آلية �G9 �� �كشـف }يف 

.Lهذ� �العتر�
قا" �لكافـر�9 �� �مًد� - � 
 ،aال يتلقى �لوحي من �هللا تعا -
 �lلقر� �T .iمنا يعّلمه �حد �لناT9
�لشخص،  هذ�  يسـمِّ   � �لكرمي 
9لكن يبد9 من كلما� هذ� �آلية 
معيًنا  شخًصا  بذلك  قصد�9  �vم 
كانو� يـرÈ� �9GGه � Gعايتهم 
 �ًّGf �lضد �لن¬ �. 9يقو" �لقر
عليهم: لسا� �مد عرÅ 9لسا� 
Eلك �لشـخص �عجمي، فكيف 
ميكن ملحمد �� يؤلف كتاًبا عربيًّا 
ُمِبيًنا باستعانة َمن لسانه �عجمي؟

هذ�  �ملفسـر�9 عـن  نقل  لقد 
�لشـخص �9fيا� شـ� منها: 
قيل هو عبـٌد ِلُحَوْيَطب بن عبد 
�لعّزÈُ� 5ه عائش �9 يعيش، كا� 
يقر� �لكتب، 9قد �سـلَم 9حُسن 
Tسالمه؛ 9كا� �لكفاf يقولو� �نه 
�لفر�` �9لزجا�  قاله  يعّلم �مًد�. 

(9f¯ �ملعا�).
9قا" مقاتـل �9بن جب�: هو �بو 

مبكة.  موa المر�ٍ�  ُفَكيهة، 9كا� 
يهوGيًّا  يسـاf، 9كا�  �Èه  قيل: 

(�ملرجع �لسابق).
"�9خر� �Gl بن �Å �ياi �9لبيهقي 
�9اعـٌة عن عبد �هللا بن مسـلم 
عبد��  لنا  �حلضرمي قـا": كا� 
�لتمر"  نصر�نيا� من �هـل "عني 
يقا" ألحدeا يساf 9لآلخر ج©. 
كانا يصنعا� �لسيوB مبكة، 9كانا 
يقر`�� �إلجنيل. فرمبا مر ֲדما �لن¬ 
� e9ا يقر`��، فيقف 9يستمع. 
فقا" �ملشركو�: Tمنا يتعلم منهما" 

(�ملرجع �لسابق).
9� بعـض �لر�9يـا� �نه قيل "
ألحدeا: Tنـك تعلِّم �مًد� �؟ 
فقا": ال، بل هو يعّلم�" (�ملرجع 

�لسابق).
"9عن �بن عباf iضي �هللا عنهما 
�نه قا": كا� مبكة غال� �عجمي 
له  يقـا"  قريش  لبعـض  9fمي 
بلعا�، 9كا� fسو" �هللا � يعّلمه 
�إلسال�. فقالت قريش: هذ� يعّلم 

�مًد� �." (�ملرجع �لسابق)

نصر��  َقٌني  هو  �لسيوطي:  9قا" 
كا� �لنـ¬ � يدخـل عليـه 

(�جلاللني).
9� �9fية � "�لدf �ملنثوv� � "fم 
َعَنو� به عبًد� أل9سة بن fبيع �Èه 

 .iعد�
9� �9fيـة �نه عد�i غال� عتبة "

�بن fبيعة" (�لقرط¬)
9قيـل: Tنه سـلما� �لفاfسـي 
�ملعا�   ¯9f) عنـه  �هللا  fضـي 

.(B�9لكشا
 fما �ملستشرقو� فقد نقل �لدكتو�
 �سيل عن �لدكتوf بريديا قوله 
 iكتابه "سـ�� �مد": كا� �لنا
يقولو� �T �مًد� كا� يتعلم على 
يد عبد �هللا بن سـال� �لذ
 كا� 
شهً�� بني �ليهوG باسم عبديا بن 
سلو�. n يعّلق �لدكتوf سيل على 
Eلك قائال: G �T. بريديا قد �خطأ 
فظنَّ �نه عبد �هللا بن سال�. ال، بل 

هو سلما� �لفاfسي.
 
�f 1سـيل: هنا .G 9يضيـف
بقسيس  �ستعا�  �مًد�  بأ�  سائد 
 ،"iه "ِسـرِجيوÈ� 
fنسـطو
9هـو ��� �لر�هـب �لذ
 قابل 
�مًد� خال" سـفر� aT �لشـا� 
للتجا�f بأمو�" �لسـيد� خد�ة. 

 fلد�" �� "تفس� فتح �لبيا�" - ال  Gf9  �

 ."iه عد�È� �9يةf ��ملنثوf" - ما يلي: "9

(�ملترجم)
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9قد �ستشهد G. سيل على Eلك 
 
Gملسعو� �لشه�  للمؤلف  بقو" 
�لـذ
 كتب بأ� �ـ�� �لر�هب 
كا� ُيعَرB عند �لنصا5f باسـم 
 Êل �lتفس� �لقر) "iسـرجيو"

 .("
"9ير
�ما �لقسـيس "9ير
" فيقو" بعد 
نقل ش� �آل�f` �9لر�9يا�: مهما 
�لر�9يا� � حتديد �سم  �ختلفت 
هذ� �لشـخص فإننا نتوصل منها 
aT نتيجة حتميـة �� �مًد� � 
كا� قبَل �pجر� ميلك من �لوسائل 
 Gليهو� ما مّكنه باالستعانة ببعض 
�9لنصا5f. �9لسـوf �لقرlنية من 
��9خر �لفتر� �ملكية تشـكل Gليًال 
قاطًعا ال ميكن fفُضه على �ستعانة 
�مد ֲדؤال`، حيـث تذكر هذ� 
� كتب  �Gfلو�� �لِقصَص   fلسو�

.5f�9لنصا Gليهو�
يبد9  �لقسـيس:  هذ�  يضيف   n
مـن هذ� �آليـة �� ج��� �مد 
كانو� يتهمونه باالستعانة باألGيا� 
 �lلقر� به   Gf ألخر5، 9لكن ما�
على هذ� يكشف � �لو�قع ضعف 
موقف �مـد. 9لذلك فقد عّلق 
�لسـيد �f9نلد على Eلك قائًال: 
بالرغم من �لتسـليم بكوvم من 

�ألعاجم فإ� هذ� ال مينعهم من �� 
يهيئو� ملحمد ما�G للتأليف.

n يعلق "9ير
" قائال: 9هذ� هو 
بالضبط ما كانو� يفعلو� ملحمد. 
كانـو� ميّد9نه باملا�G �خلا�، فكا� 
 º�9ألحد� �لقصص  منها   Ëيصو
كمـا [لو لـه تأييـًد� لدعو��، 
ليعز9هـا aT �هللا تعاa قائال: هذ� 
ما نـز" به �ملـال1 ج©يل علّي 
 � GGمن عنـد �هللا �. 9ال نتر
نفسها  �لقدمية  �لتهمة  هذ�   fتكر�
بأ� �مـًد� كا� يفتر
 على �هللا 

�لكذ' (�ملرجع �لسابق).
aT هنا نقلُت �fl` �ملفسرين �ملسلمني 
�9فكاf �ملؤfخني �ملسيحيني �9قو�" 
بيا�   aT توجه� �لقسيسني، �9آل� 

مفهو� �آلية.
يتضـح من هذ� �آليـة �� بعض 
�لكافرين كانو� يقولو� �T شخًصا 
يعّلم �مًد� � مـا يعرضه على 
�لناi باسم �لقر�l. فرG �هللا عليهم 
�� لسا� Eلك �لشخص �عجمي، 
�لقر�l عرÅ مبني. 9يقو"  9لكن 
�لكّتا' �لنصا�T 5f هذ� �جلو�' 
ليس بسـليم، أل� �ملعترضني ما 
كانو� يقولو� بأ� هذ� �لشـخص 
 � �lلقر� كا� يصوË مفاهيـم 

قالب �للغة �لعربية، T9منا كا� ميّد 
 Gكتب �ليهو � Gf9 مًد� � مبا�
من مطالب 9مفاهيم، فكا� �مد 

.Åيصوغها بأسلوبه �لعر
�9لر�
 عند
 هو:

�9ًال: ال بد للباحث - ֲדدBِ فهِم 

 كتا' - من �� يفحصه �9ًال �
 Gير �lبشكل عا�. فلو كا� �لقر
على �ملطاعن �ألخر5 �يًضا بكال� 
تافه ُيعو}� �لقو� �9إلقناr - كما 
يزعم �لقسـيس "9ير
" �9لسيد 
�f9نلد بصدG هذ� �آلية- فيمكن 
 �ET َيهمـا �هتماًما، �ما�f نع� ��
ثبت �� G9Gf �لقر�l �لكرمي على 
مقنعة  �ألخر5  �ملعترضني  مطاعن 
9مصحوبـة باألGلة �9ل©�هني فال 
منا« من �� نقو" �T �لقسيسني 
 � 9� fلكفا� Lيفهمـو� �عتر� �

يستوعبو� Gf �لقر�l عليهم.
 �lكا� جو�' �لقر �ET - 9ثانًيـا
غ� مقنع - كما يزعم �لُقسـس 
- فلما�E � ينِ© �هل مكة لرفضه؟ 
�ع� �ET كا� �عتر�ضهم هو نفس 
ما يفهمه هؤال` �لُقسـس فكا� 
�ب �� يرGّ �لكفاf على �مد � 
 Ëنا ال نقو" بأنك تصوT قائلني: 
هذ� �لكال� �لعرÅ مبسـاعد� �حد 
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من �لعبيد �ليهوG �9 �ملسـيحيني، 
 �G1 باملاG9نه يـزT "منا نقـوT9
�خلا�، لتعرضها علينا بأسـلوبك 
�لعـرÅ. 9لكنا ال جند � �لتاfيخ 
ح� �9fية ضعيفة سـّجلت مثل 
هذ� �العتـر�L من قبل �لكفاf؛ 
علًمـا �نـه ال ميكـن ألحد �� 
يظن �� �ملسـلمني fمبـا �خَفو� 
يد9ّنو�   �9 هذ�   fلكفا�  Lعتر��
� تاf´هم، Eلك أل� �ملسـلمني 
قد سـّجلو� بأيديهـم � كتب 
 qيث عشر�� �لر�9يا� �لGألحا�
متّثل Tسـا`� aT �لن¬ �، فكيف 
 Lميكن �� ´افو� من نقل �عتر�

�لكفاf هذ�؟
فثبـت من صمـت �لكفاv� fم 
�fGكو� ֲדذ� �لرG �لقر�l �� �مًد� 
قد فهم �عتر�ضهم جيًد�، �9جاֲדم 

�سبه �يًضا.
 �lيقصد �لقر �E�9آل� تعاَلو� َنَر ما
9لكي  �جلـو�'؟  ֲדـذ�  �لكرمي 
نسـتوعب مر�G �لقر�l هنا �ب 
�9ًال �� نفهـم جيًد� معu كلمة 
 �﴿َ�ْعَجمـّي﴾. هنا1 كلمتا� 
�للغة �لعربية ُتسـتخَدما� للعر' 
9غ� �لعر' eا: �لعر' �9لعجم. 
�9ألعجمي مشتقة من �لعجم، فقد 

لـذي sهل اللغـة العربية ال ميكـن أن يعّلم أحَد 
العرب شـيًئا، كما أن الذي تكـون حالته العقلية 
مyديـة xيث ال يقـدر على التعبV السـليم ال 
يستطيع هو أيًضا أن يزود غVَه بشيء من املعارف.

� �لقامـوf" :iجٌل �عجُم  Gf9
 ..(i9تـا� �لعر) "9قو� �عجُم


 من ليسو� من �لعر'.�
كما تذكر �لقو�ميس �� �ألعجم 
 �T9 َمن ال ُيفصح 9ال يبني كالَمه
�يًضا  �لعر'. �9ألعجم  كا� من 
َمن � لسـانه عجمٌة T9ْ� �فَصَح 
بالعربية. �9ألعجمي مثُل �ألعجم 

.(i9تا� �لعر)
�9جلديـر بالذكر هنـا �� كلمة 
﴿�عجمي﴾ � ترG هنا صفًة لذلك 
�لشخص T9منا جا`� 9صًفا للسانه 
 
حيث قا" �هللا تعاa: ﴿لساُ� �لذ
 �� 
� ..﴾ Tليه �عجميٌّ ُيلِحد�9 
لغته غ� لغة �لعر'، �9 �نه fكيك 
�للغة ال يقدf على �لتعب� �لفصيح 
�f 9غم  �لعـر'  fغم كونه من 

تكلُّمه بالعربية.
9علـى ضـو` هذيـن �ملعنيني 

لألعجمـي ميكن تفسـ� �آلية 
:Íكالتا

١- يقو" �لكفاf: هنا1 شخص 
 
lخر يعّلم �مـًد�، 9لكن �لذ
يعزT �9ليـه هذ� �لقر�l لغته غ� 

عربية.
 fلك �لشخص ال يقدE �� 9� -٢
على �لتعب� عـن �فكا�f بطريقة 
سـليمة، 9لكن لغة �لقر�l عربية 
تبلغ من �لفصاحة �9لبالغة �يث 

.Bfتفيض باملعا� �9ملعا
9كال �جلو�بني معقو" جًد� 9مدعَّم 
بالدليل 9مفحـم للخصم، Eلك 
أل� �لذ
 �هـل �للغة �لعربية ال 
ميكن �� يعّلم �حَد �لعر' شيًئا، 
كما �� �لذ
 تكو� حالته �لعقلية 
مترGية �يث ال يقدf على �لتعب� 
�لسليم ال يسـتطيع هو �يًضا �� 

.Bfغَ�� بشي` من �ملعا G9يز


