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سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
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الض ُ
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عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

موضوع البحث:

التأصيــل ملشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى ،والــرد عــى بعــض

شــبهاهتم اللغويــة املوجهــة للقــرآن الكريــم ،وبيــان آثارهــا العقديــة الســيئة.

هدف البحث:

التأصيــل للضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى مــع أمثلــة عليــه ،وإظهــار

آثــاره العقديــة الســيئة.

مشكلة البحث:

ظاهــرة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى الذيــن وجهــوا انتقــادات لغويــة

إىل القــرآن الكريــم.

نتائج البحث:

	-خالــف الدارســون اليهــود والنصــارى اشــراط علــاء امللــل الثــاث :العلــم باللغــة قبل تفســر
النصوص.

أي إشــكال أو ســوء فهــم أللفاظ
	 -وجــوب الرجــوع إىل علــاء التفســر واللغــة والعقيــدة إلزالــة ّ
القــرآن الكريم.

	 -لضعـ ِ
ـف الدارســن اللغــوي آثــار عقديــة ســيئة :كاحلكــم ببرشيــة القــرآن الكريــم ،والتنقــص

مــن صفــات اهلل جـ ّـل جاللــه ،والطعــن يف رســالة نبينــا حممــد  ،وتشــويه صــورة
القــرآن الكريــم ،وحرمــان أنفســهم مــن اهلدايــة.

الكلامت املفتاحية:

الضعف اللغوي ،الدارسني ،اليهود والنصارى .القرآن ،العقيدة.
7
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

F
ّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن

ســيئات أعاملنــا .مــن هيــده اهلل فهــو املهتــدي ،ومــن يضلــل فلــن جتــد لــه وليـ ًا مرشــدا .وأشــهد أن ال
إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه .أنــزل القــرآن عربيـ ًا مبينـ ًا ومل جيعــل لــه عوجــا ،وأشــهد ّ
أن حممــدا ً

عبــد ُه ورســوله ،أرســله ربــه باهلــدى وديــن احلــق ليظهــره عــى الديــن كلــه .اللهــم صـ ِّـل عــى نبينــا

حممــد وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن بإحســان ،وبعــد:

فتُعــد مشــكلة الضعــف اللغــوي ظاهــرة خطــرة عنــد بعــض الدارســن اليهــود والنصــارى

واملســلمني .وتظهــر هــذه املشــكلة يف الفهــم اخلاطــئ للنصــوص املقدســة يف اإلســام واليهوديــة

والنرصانيــة .وقــد وضحــت يف بحــث ســابق( )1وجــود هــذه الظاهرة عنــد بعض الدارســن املســلمني،

وكيــف ّ
أن الضعــف اللغــوي عنــد بعضهــم أدى إىل تفســر وفهــم بعــض نصــوص التــوراة خطــأ،
ـار عقديــة كاحلكــم بتحريــف نصــوص توراتيــة صحيحــة صدقهــا القـ ُ
ـرآن
األمــر الــذي نتــج عنــه آثـ ُ
الكريــم؛ ويــأيت هــذا البحــث إبــراز ًا للمشــكلة املنهجيــة عنــد الدارســن مــن اليهــود والنصــارى،
حتذيــر ًا ممــا عندهــم مــن ضعــف لغــوي وزعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم ،مــع الفــرق

الواضــح بــن الطرفــن؛ فأخطــاء الدارســن اليهــود والنصــارى جســيمة وهــي أضعــاف مــا عنــد
الدراســن املســلمني مــن أخطــاء.

يبـ ّـن الواقــع ّ
أن ضعــف الدارســن اليهــود والنصــارى يف فهــم اللغــة العربيــة أدى إىل نقــد

مواضــع عديــدة يف القــرآن الكريــم ظنـ ًا وتومهـ ًا وجــود خطــأ فيهــا ،علـ ًـا بـ ّ
ـأن قبائــل قريــش العربيــة
املكيــة – مــع قــوة لســاهنم وفصاحتهــم -مل يعرتضــوا عــى لغــة القــرآن الكريــم ومل ينقــدوا موضع ـ ًا

(( (1أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب ،التوراة نموذجا ،د .أمحد حممد النمرات ،بحث منشور يف جملة الدراسات العقدية،
العدد 1440 ،22هـ 2018م.
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واحــد ًا يف هــذا الكتــاب العظيــم ،ولــو أهنــم ســمعوا النبــي  يتلــو كلمــة خاطئة ما ســكتوا،

ولــرددوا ذلــك وســخروا منــه وأشــاعوه بــن النــاس اســتهزا ًءا وتشــهريا؛ وبالتــايل اختــذوه برهان ـ ًا

عــى برشيــة القــرآن ملــا فيــه مــن خطــأ .ومــع عجــز قريــش وقبائــل العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة
والبالغــة عــن العثــور عــى أي خطــأ لغــوي يف القــرآن الكريــمّ ،
فــإن العجــب ممــن جــاء بعدهــم
بقــرون -وقــد ضعفــت لغــات النــاس وداخــل كالمهــم الكثــر مــن اللحــن -أن يــأيت ويزعــم وجــود

أخطــاء لغويــة يف هــذا القــرآن العظيــم!! كــا هــو احلــال عنــد بعــض نصــارى العــرب املعارصيــن.

ّ
إن املتأمــل يف الطعــون اللغويــة التــي وجههــا ناقــدو أهــل الكتــاب إىل القــرآن الكريــم يالحــظ

أهنــا صــدرت عــن أشــخاص مل يتمكنــوا مــن اللغــة العربيــة وقواعدهــا؛ بــل يالحــظ ضعف ـ ًا لغوي ـ ًا

واضحـ ًا عنــد هــؤالء الدارســن بأســهل قواعــد العربيــة ومعانيهــا كــا ســيتبني القــارئ هــذه احلقيقــة

مــن خــال أمثلــة البحــث .وبالرغــم مــن ّ
أن تلــك االنتقــادات تــؤذي املســلمني مــن جهــة ،ويصعــب

اهلمــة كــي يقــوم املســلمون مــن طــاب العلــم
وقفهــا مــن جهــة أخــرى لكنهــا بــذات الوقــت تشــحذ ّ
وأهــل القــرآن وحــراس العقيــدة بــأداء الواجــب العقــدي والعلمــي والدعــوي بالــرد عــى تلــك

الشــبهات واالنتقــادات اخلاطئــة والتحذيــر مــن آثارهــا اخلطــرة ،وإبقــاء مكانــة القــرآن عظيمــة
وعزيــزة يف نفــوس املســلمني؛ وتنبيــه الدارســن ونصحهــم بإبــراز هــذه الظاهــرة النقديــة؛ لذلــك

رغبــت يف إبــراز هــذه املشــكلة دفاع ـ ًا عــن كالم ربنــا جــل جاللــه ،وتنبيه ـ ًا عليهــا ،وإقام ـ ًة للحجــة

عــى املعرتضــن مــن خــال بحــث أورد فيــه هــذه املشــكلة املنهجيــة متضمنـ ًا أمثلــة مــن ســوء فهمهم

وأخطائهــم يف فهــم بعــض كلــات القــرآن الكريــم ،خمتــار ًا أمثلــة نقديــة قديمــة وحديثــة وإلكرتونيــة،

ـميته ب« الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماولــة نقــد القــرآن
وقــد سـ ّ

الكريــم ،دراســة عقديــة نقديــة» ســائ ً
ال املــوىل ســبحانه التوفيــق والســداد.
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الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
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َّ

أمهية البحث:
 1.إبراز مشكلة منهجية مهمة وقع هبا الدارسون اليهود والنصارى والتحذير منها.
 2.ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسني اليهود والنصارى بآثارها العقدية.

أهداف البحث:
 1.الوقــوف عــى أمثلــة مــن األخطــاء اللغويــة التــي وجههــا الدارســون اليهــود والنصــارى
ملواضــع مــن القــرآن الكريــم.

 2.الــرد عــى بعــض أخطــاء الدارســن اللغويــة وتصحيحهــا يف ضــوء اللغــة العربيــة والعقيــدة
ا لصحيحة .

الدراسات السابقة:
عديــدة هــي الدراســات احلديثــة التــي ُعنيــت بالدفــاع عــن القــرآن الكريــم منهــا « :دفــاع

عــن القــرآن ضــد منتقديــه» د .عبــد الرمحــن بــدوي .و«دعــاوى الطاعنــن يف القــرآن الكريــم»
د .عبــد املحســن املطــري .وعصمــة القــرآن وجهــاالت املبرشيــن ،د .ابراهيــم عــوض ،والقــرآن
ونقــض مطاعــن الرهبــان ،د .صــاح اخلالــدي.

واإلضافــة يف بحثــي عــن الدراســات الســابقة -التــي اســتفدت منهــا -تتمثــل بتخصيــص

الدراســة باألخطــاء اللغويــة املتعلقــة بالعقيــدة؛ إضافــة إىل االعتنــاء بمســألة تأصيــل فهــم لغــة الكتــب
املقدســة ،فذكــرت اتفــاق علــاء اليهــود والنصــارى املســلمني عــى أمهيــة مت ُّكــن الــدارس مــن لغــة
اآلخــر ،ووجــوب رجــوع الدارســن مــن غــر املســلمني إىل اللغــة العربيــة لفهــم معــاين اآليــات؛

ولذلــك قدمــت هلــذا البحــث بتمهيــد يــرز هــذه املســألة املهمــة.
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منهج البحث:
 1.ســار البحــث وفــق املنهــج التحليــي النقــدي بتحليل مــا كتبــه الدارســون اليهــود والنصارى
مــن نقــد لغــوي عــى القــرآن الكريــم ثــم نقــد هــذه الدعــاوى بالرباهــن اللغويــة والعقديــة
والعقلية.

 2.عــرض ونقــد املشــكلة ،وقــد بدأهتــا بعــرض اخلطــأ عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى،
ثــم عــرض املعنــى الصحيــح كــا بينـ ُه علــاء اإلســام وخاصــة أهــل التفســر ،ثــم مناقشــة
اخلطــأ عقديـ ًا و لغويـ ًا ،وقــد تتضمــن املناقشــة نقــد ًا منهجيـ ًا ،ثــم أعــرض األثــر العقــدي أو

الدعــوي املرتتــب عــى اخلطــأ.

3.3اكتفيــت بإيــراد أمثلــة حمــدودة مــن أخطــاء الدارســن اللغويــة التــي هلــا عالقــة بالعقيــدة،
ّ
ألن غــرض البحــث التنبيــه عــى املشــكلة املنهجيــة عنــد الدارســن وليــس مجــع األخطــاء.
وأوردت كالم علــاء اإلســام واملفرسيــن مــن خمتلــف الفــرق اإلســامية نظــر ًا لتشــابه

ردودهــم  -غالب ـ ًا – واتفاقهــم يف الــرد عــى أخطــاء اليهــود والنصــارى اللغويــة.

 4.بالنســبة للتوثيــق فســأوثق اآليــات القرآنيــة ونصــوص الكتــاب املقــدس يف املتــن ،وأمــا
األحاديــث النبويــة فتكــون يف احلاشــية مكتفي ـ ًا بكونــه يف أحــد الصحيحــن ،وإيــراد حكــم

أهــل احلديــث إن كان يف غــر الصحيحــن .واكتفيــت بذكــر عــام الوفــاة لألعالم .وســأعرف
باختصــار للغريــب الــوارد يف البحــث.

خطة البحث:
رتبت البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة عىل التفصيل اآليت:
ُ
1 .1مقدمة وتتضمن :مشكلة البحث وأمهيته ،وأهدافه ،ومنهجه ،وخطته.
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

2.2متهيدُ :عروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل املعرتضني عليه.

3.3املبحــث األول :اشــراط علــاء امللــل الثــاث العلــم باللغــة قبــل تفســر نصوصهــم
املقدســة.

4 .4املبحث الثاين :أمثلة من أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية .
• •املثــال األول :اخلطــأ يف فهــم كلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾ [ســورة الرمحــن]32:

• •املثــال الثــاين :اخلطــأ يف نســبة التحــر والنــدم هلل تعــاىل يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [ ســورة يــس]30:

• •املثــال الثالــث :اخلطــأ يف زعــم وجــود عقيــدة التثليــث مــن خــال اســتخدام
ضمــر اجلمــع للداللــة عــى اهلل الواحــد.

• •املثــال الرابــع :اخلطــأ يف تفســر شــك النبــي  يف القــرآن الكريــم يف
قولــه تعــاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [ســورة يونــس.]94 :

 5 .5اخلامتة :وفيها نتائج البحث.

6.6املصادر واملراجع.

وأســأل اهلل بفضلــه أن جيعلنــا مــن أهــل القــرآن ،وأن يكــون وســيلتنا وشــفيعنا عنــده جـ ّـل شــأنه

دنيــا وأخــرى .اللهــم تقبــل واغفــر وارحــم ،إنــك أنــت األعـ ُّـز األكــرم ،وارزقنــا التوفيــق والرشــاد

والســداد .وصـ ّـل اللهــم عــى نبينــا حممــد أعظــم مــن قــرأ القــرآن وتدبــره وجاهــد بــه ،وعــى آلــه
وصحبــه والتابعــن بإحســان إىل يــوم الديــن.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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ُعروبة القرآن الكريم وعصمته ،وجهل املعرتضني عليه.
بـ ّـن اهلل تعــاىل عروبــة كتابــه املنـــزل عــى خاتــم رســله نبينــا حممــد يف عــدة آيــات
كريمــة دالـ ٍ
ـة عــى كــال هــذا الكتــاب وعظمتــه وخلــوه مــن أي نقــص أو عــوج ،مظهــر ًا جـ ّـل أمــره
فضلــه عــى العــرب خاصــة يف هــذا الكتــاب العــريب ومــا يف ذلــك مــن فوائــد دينيــة ودنيويــة عظيمــة.
يقــول ربنــا تبــارك وتعــاىل وجـ ّ
ـل شــأنه ﴿ :ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﴾ [ ســورة يوســف ] 2 1:قــال ابــن كثري ( ت774 :هـــ) « :قولــه ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

ـي الــذي يفصــح عــن األشــياء املبهمــة
أي هــذه آيــات الكتــاب ،وهــو القــرآن املبــن أي الواضــح اجلـ ّ
ويفرسهــا ويبينهــا﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ وذلــك ّ
ألن لغــة العــرب أفصــح اللغــات

وأبينهــا وأوســعها ،وأكثرهــا تأديــة للمعــاين التــي تقــوم بالنفــوس ،فلهــذا أنــزل أرشف الكتــب،

بــأرشف اللغــات ،عــى أرشف الرســل ،بســفارة أرشف املالئكــة»(.)1
وقال ّ
جل شأنه ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [سورة الزخرف] ٣ :

قــال ابــن عاشــور (ت1393 :هـــ) يف مقدمــة تفســره « :وقــد أراد اهلل تعــاىل أن يكــون

القــرآن كتابــا خماطب ـ ًا بــه كل األمــم يف مجيــع العصــور ،لذلــك جعلــه بلغــة هــي أفصــح كالم بــن

لغــات البــر وهــي اللغــة العربيــة ،ألســباب يلــوح يل منهــاّ :
أن تلــك اللغــة أوفــر اللغــات مــادة،
وأقلهــا حروفــا ،وأفصحهــا هلجــة ،وأكثرهــا ترصفــا يف الداللــة عــى أغــراض املتكلــم ،وأوفرهــا

ألفاظــا .وجعلــه جامعـ ًا ألكثــر مــا يمكــن أن تتحملــه اللغة العربيــة يف نظــم تراكيبهــا من املعــاين.)2(»..
وقال تبارك اسمه ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾[سورة الزمر]28 :
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(( (1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري. 365/4 ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.98/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

ٍ
ألي نقــد عليــه لقولــه ســبحانه ﴿ :ﯣ ﯤ
أقــول :القــرآن الكريــم
خــال مــن أي خطــأ وال جمــال ّ

ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ﴾ [ســورة الزمــر ]28 :ومعنــى غــر ذي عــوج كــا قــال الزخمرشي(538هـــ) رمحــه
اهلل « :مســتقي ًام بريئـ ًا مــن التناقــض واالختــاف»( .)1وقــال ابــن عطيــة (ت542:هـــ)« :ونفــى

عنــه العــوج ألنــه ال اختــاف فيــه وال تناقــض وال مغمــز بوجــه»(.)2

بالرغــم مــن الكــال القــرآين فقــد اجتهــد الدارســون إلثبــات وجــود تناقــض أو اختــاف

أو خطــأ فيــه فــا اســتطاعوا ألنــه كتــاب ربنــا الكامــل .وإذا كانــت الكراهيــة لإلســام وكتابــه ونبيــه

 هــي مــا دفــع بعــض داريس القــرآن الكريــم للنقــد ،فيضــاف لذلــك ّ
أن بعضهــم كان عــى

غــر علــم بالعربيــة فصــدر نقــد ُه واعرتاضــه عــن ضعــف باللغــة ،وخاصــة إذا كان مــن غــر العــرب
كاملســترشقني الذيــن تعلمــوا العربيــة عــى كــر ومل تنشــأ اللغــة معهــم فجهلــوا كثــر ًا مــن قواعدهــا

ومعانيهــا ومجاهلــا ،فقــرؤوا القــرآن الكريــم وقــرؤوا الــراث اإلســامي وتومهــوا وجــود أخطــاء يف

القــرآن الكريــم واللغــة العربية فأشــاعوها فضلــوا وأضلوا .يقول عبــاس العقــاد (ت1964 :م)

حتــت عنــوان إعجــاز القــرآن وأوهــام املســترشقني « :هنــاك أوهــام كثرية أشــاعها املســترشقون بســبب
تفســراهتم اخلاطئــة لكثــر مــن أمــور اللغــة والديــن» .ورضب أمثلــة لتلــك األخطــاء فقــال « :ومنهــا

مــا كتبــه بعــض املســترشقني تفســر ًا الســم أيب بكــر  مــن أنــه« أبــو العــذراء»( ،)3ومنهــا مــا
تــورط فيــه ذلــك املســترشق مــن خطــأ معيــب يف تفسـ ِ
ـره لقــول اهلل تعــاىل ﴿ »:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [ســورة الزمــر ]٧٥:بقولــه :أي بــدون
أحذيــة!!( .)4ويفــر العقــاد  ســبب تلــك األوهــام والتفســرات اخلاطئــة فيقــول « :ذلــك أهنــم

(( (1تفسري الكشاف ،للزخمرشي.125 /4 ،
(( (2املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية.529/4 ،
(( (3تُذكرين هذه األخطاء وأمثاهلا بجملة قاهلا الداعية الشيخ أمحد ديدات  وهيّ «:
إن كل اللغات مجيلة وهلا مذاقها اخلاص ،ولكنا
إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة» .انظر كتابه :هذه حيايت سرييت ومسرييت( ،ص)90
وتنطبق هذه اجلملة عىل هؤالء الدارسني ومن شاهبهم من ناقدي األديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا.
(( (4اإلسالم دعوة عاملية ،لعباس العقاد( ،ص )173
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عــى غــر علــم دقيــق باللغــة العربيــة .وليــس هــذا غريبـ ًا فهــم ال يفهمــون أدب أمتهــم ،وال جييــدون
معرفــة هــذا األدب يف لغتهــم؛ فمــن بــاب أوىل أال حيســنوا معرفــة ذلــك يف األدب العــريب!»( .)1وأورد

الشــيخ عبــد الرمحــن اجلزيــري(ت1359 :هـــ)  مجلــة مــن اعرتاضــات نحويــة ألحــد النصارى

عــى مواضــع يف القــرآن الكريــم فر ّدهــا ثــم وصــف حــال الدارســن وضعفهــم فقــال « :ومنــه يتضــح
للقــراء جــرأة هــؤالء النــاس عــى احلقائــق العلميــة ،ونزوهلــم إىل مياديــن املناظــرات وهــم عـ ّـزل مــن
ـم هلــم إال التهويــش والتضليــل ظن ـ ًا منهــم ّ
أن ذلــك يؤثــر
كل ســاح جمــردون مــن كل دليــل ،ال هـ ّ

عــى نفــوس الضعــاف .)2(»..وقــد أكــد د .عبــد الرمحــن بــدوي(ت2002 :م) هــذه الظاهــرة فقــال:
« ّ
إن معرفــة هــؤالء املســترشقني للغــة العربيــة مــن الناحيــة األدبيــة والفنيــة يشــوهبا الضعــف .ويمكــن
القــول ّ
إن هــذه املالحظــة ختصهــم مجيعـ ًا تقريبــا»( .)3ونالحــظ ّ
أن بعــض املســترشقني شــهدوا شــهادة

إنصــاف؛ يقــول املســترشق هنــري دي كاســري(ت1927:م) «:والعقــل حيــار كيــف يتأتــى أن تصــدر

ـات يعجــز فكــر بنــي اإلنســان
ـي! وقــد اعــرف الــرق قاطبـ ًة بأهنــا آيـ ٌ
تلــك اآليــات عــن رجــل أمـ ّ
ـراف مــن هــذا املســترشق املنصــف عــى عجــز البــر
عــن اإلتيــان بمثلهــا لفظـ ًا ومعنــى»()4؛ فهــذا اعـ ٌ
عــن أن يأتــوا بمثــل القــرآن الــذي ال خطــأ فيــه ،وإنــا اخلطــأ والعيــب مــن اجلاهلــن بعظمتــه .

أقــولّ :
إن اإلنصــاف يقتــي مــن الدارســن أال ينقــدوا شــيئ ًا إال بعــد متكنهــم مــن اللغــة،

أي إشــكال يواجههــم أو الشــك يف املــراد بلفــظ مــا .وهــذا
وبعــد ســؤال أهــل التفســر واللغــة عــن ّ

جيعــل الباحــث جيــزم بوجــوب رجــوع الدارســن املنصفــن الباحثــن عــن احلقيقــة مــن أهــل الكتــاب
إىل علــاء املســلمني ليزيلــوا أي إشــكال؛ فأهــل العربيــة أعلــم بكتبهــم كــا ّ
أن أهــل الكتــاب أعلــم

بكتبهــم.
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نفس املرجع والصفحة.
انظر :أدلة اليقني يف الرد عىل مزاعم املبرشين ،عبد الرمحن اجلزيري( ،ص  ) 484بترصف يسري.
دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،د .عبد الرمحن بدوي ( ،ص .) 7
االسالم خواطر وسوانح ،هنري دي كاسرتي ( ،ص.)42

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

أقــول :نظــر ًا ّ
ألن اإلنصــاف عزيــز وال يتوفــر عنــد بعــض النــاس فقــد ظهــرت األخطــاء اجلليــة

عنــد الدارســن ،وكان هلــا األثــر العقــدي اخلطــر؛ حيــث نتــج عنهــا أهنــا أثــرت أوالً يف الــدارس

نفســه :إذ جعلتــه ال يقــدس هــذا الكتــاب اإلهلــي بســبب ســوء فهمــه وجهلــه بالعربيــة ،فحــرم نفســه
مــن النــور واهلدايــة والدخــول يف اإلســام وإنقــاذ نفســه مــن الكفــر ،إضافــة إىل أثـ ِ
ـره عــى غــره

بإشــاعته هــذه األخطــاء بــن اليهــود والنصــارى ممــا منــع مــن دخــول اإلســام أو منــع مــن اإلقبــال

عــى تعلمــه بســبب هــذه الصــورة املشــوهة التــي فهمهــا ونقلهــا الدارســون عــن القــرآن الكريــم وعن
مــن أنــزل إليــه .ومعلــوم ّ
أن عــوام كل ملــة يأخــذون بــكالم علامئهــم ،ومــن هنــا كان األثــر الســيئ

عــى أبنــاء ملــة الــدارس أيضــا.

وحيســن هنــا إيــراد مثــال مــن أخطــاء الدارســن املعارصيــن حيــث اخلطــأ الواضــح يف تفســر

كلمــة« ينــال» يف قــول ربنــا جــل شــأنه ﴿ :ﯘ ﯙﯚ ﯛ﴾ [ ســورة البقــرة.]124 :

صــدر هــذا اخلطــأ عــن شــخص نــراين ُيدعــى« عبــداهلل الفــادي» ،وهــو أبــرز الدارســن

املعارصيــن الــذي زعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم .ظهــر هــذا الــدارس قبــل ســنوات

مــن خــال كتابــه « :هــل القــرآن معصــوم» ،وقــد أورد اعرتاضاتــه اللغويــة عــى مواضــع عديــدة يف

القــرآن الكريــم ،زاعـ ًا أهنــا دليـ ٌـل عــى برشيــة القــرآن الكريــم ،وهــذه أخطــر آثــار الضعــف اللغــوي
عــى الــدارس نفســه وعــى غــر املســلمني ،إضافــة إىل األثــر الــيء يف تشــويه صــورة اإلســام
وكتابــه ونبيــه  .وقــد ر ّد عليــه العديــد مــن علــاء اإلســام مثــل الدكتــور إبراهيــم عــوض

يف كتابــه « القــرآن وجهــاالت املبرشيــن»( ،)1والشــيخ الدكتــور صــاح اخلالــدي يف كتابــه« القــرآن
ونقــض مطاعــن الرهبــان»( ،)2وقــد نقضــا دعاويــه الباطلــة.

وبالنســبة للمثــال الســابق فقــد أخطــأ الــدارس «الفــادي» يف فهــم وتفســر كلمــة «ينــال» يف
(( (1عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض(.ص )٢٥
(( (2القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي ( .ص ) ٣٤
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قولــه تعــاىل﴿:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾

[ســورة البقــرة ]124 :وســبب اخلطــأ تومهــه بـ ّ
ـأن الفعــل «ينــال» يف اآليــة بمعنــى يأخــذ ،وإذا كان كذلــك-
حســب تومهــه اخلاطــئ -فيجــب أن تكــون كلمــة « الظاملــن» هــي الفاعــل فالصــواب «الظاملــون»

ألهنــا الفاعــل .هــذا هــو فهــم الفــادي اخلاطــئ هلــذه الكلمــة.

ينقــض الشــيخ د .صــاح اخلالــدي هــذه اخلطــأ فيقــول « :وهــذا الــكالم ّ
دل عــى جهــل الفــادي

باللغــة العربيــة وقواعدهــاّ .
إن«عهــدي» هــو الفاعــل ،و«الظاملــن» مفعــول بــه منصــوب ،ومعنــى
«ينــال» هنــا :يصــل ويصيــب ،أي ال يصــل عهــدي الظاملــن مــن ذريتــك ،وليــس معنــى« ينــال» هنــا
يأخــذ؛ إذ لــو كان كذلــك لــكان فاعلــه« الظاملــون» ،ولــكان املعنــى :ال يأخــذ عهــدي الظاملــون،
فجملــة« ال ينــال عهــدي الظاملــن» تُقــرر ّ
أن عهــد اهلل ال يصــل الظاملــن»(.)1

وهــذه مــن مجلــة أخطــاء «الفــادي» اللغويــة التــي اعــرض هبا عــى القــرآن الكريــم ،وهــي دليل

جهلــه بمعــاين القــرآن الكريــم فاملــراد ب« ينــال» يف اآليــة :يصــل ويصيــب ،كــا ذكــر ذلــك أهــل

التفســر( )2ونبهــوا إليهــا .قــال الطــري  «:وأمــا نصــب «الظاملــن» ،فـ ّ
ـأن العهــد هــو الــذي

ال ينــال الظاملــن»( .)3ووردت قــراءة أخــرى جــاء فيهــا «الظاملــون» بالرفــع عــى الفاعليــة ،و«عهــدي»
مفعــول بــه؛ ّ
ألن العهــد ُينــال كــا َينــال ،أي  :عهــدي ال يصــل إىل الظاملــن ،أو ال يصــل الظاملــون

إليــه»( .)4وقــال الطــري  « :وذكــر أنــه يف قــراءة ابــن مســعود« :ال ينــال عهــدي الظاملــون»،

بمعنــىّ :
أن الظاملــن هــم الذيــن ال ينالــون عهــد اهلل» (.)5

وقــال العكــري(ت616 :هـــ)  « :هــذا هــو املشــهور عــى جعــل العهــد هــو الفاعــل-
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القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي( ،ص .)349
انظر مثال :جامع البيان للطربي ،24/2 ،ومعامل التنزيل للبغوي،162/1،والتحرير والتنوير البن عاشور. 706/1،
جامع البيان للطربي.24/2 ،
القراءة البن مسعود  وقتادة واألعمش .انظر :حدائق الروح والرحيان ،حممد األمني اهلرري.255/2 ،
انظر مثال :جامع البيان للطربي.24/2 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

ويقــرأ الظاملــون عــى العكــس -واملعنيــان متقاربــان ّ
ألن مــا نلتــه فقــد نالــك» (.)1
أقــول :مل يــورد املعــرض« الفــادي» القــراءة الثانيــة ألنــه مل يرجــع إىل كتــب التفســر ،ومل يســأل

العلــاء املســلمنيّ .
ـبب مهــم يف صــدور
إن تــرك الرجــوع إىل املفرسيــن املســلمني وعلــاء العربيــة سـ ٌ

األخطــاء مــن العديــد مــن الدارســن .وهــذه مشــكل ُة أكثــر الدارســن ،أقصــد أهنــم ال يرجعــون

إىل تفســر علــاء اإلســام الذيــن هــم أعلــم بكتــاب رهبــم جــل وعــا ،كــا أهنــم ال يرجعــون إىل

أهــل العربيــة حتــى مــن غــر املســلمني ،فلــو ّ
أن هــذا املعــرض بحــث عــن عــامل بالعربيــة ولــو غــر
وصحــح لــه اخلطــأ وأزال ســوء فهمــه؛ ولذلــك جيــب
مســلم -بــرط أن يكــون منصف ـ ًا -ألعلمــه
ّ

ـص مــا
عــى الدارســن املنصفــن مــن أهــل الكتــاب ومــن غريهــم  -عنــد وجــود إشــكال يف فهــم نـ ّ

يف القــرآن الكريــم  -ســؤال أهــل التفســر ليــزول اإلشــكال.

وهنــاك أمثلــة عديــدة عــى أخطــاء الفــادي أبطلهــا اللغويــون ك ّلهــا()2؛ ولذلــك فإ ّنــه مــن

العــدل االعــراف بجهــل الفــادي املعــرض عــى بالغــة القــرآن الكريــم وفصاحتــه .يقــول د .إبراهيم

عــوض معلق ـ ًا عــى أحــد اعرتاضاتــه عــى القــرآن الكريــم ..« :إذ ُيشــبه تصــدي طفــل يف الروضــة

لســيبويه يبغــي ختطئتــه»(.)3

أقــول :بنــا ًء عــى الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن -ســواء صــدر نقدهــم عــن جهــل

أو عــن كراهيــة أو عنهــا– جيــب القــول بـ ّ
ـأن غــر العــريب حيتــاج مفــر ًا عاملـ ًا باللغــة العربيــة ليبــن لــه

مــا أشــكل عليــه مــن مواضــع يف القــرآن الكريــم ،وهــذه احلاجــة اللغويــة رضوريــة كذلــك لليهــود
والنصــارى العــرب واملســترشقني الذيــن اعتــادوا قــراءة نصوصهــم املقدســة فــا بــدّ أن جيــدوا فرقـ ًا

بــن لغــة الكتــب الســابقة ولغــة القــرآن الكريــم ،ألهنــا نزلــت بغــر اللغــة العربيــة ،واللغــات تتفاوت
(( (1التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء العكربي.112/1 ،
(( (2انظر ً
مثال :كتاب عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض ( ،ص  )93 13وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان،
(ص.) 378 – 347
(( (3عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض ( ،ص .)25
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كــا هــو معلــوم .يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيمية(ت728:هـــ) ..« فـ ّ
ـإن اللســان العــريب شــعار

اإلســام وأهلــه ،واللغــات مــن أعظــم شــعائر األمــم التــي هبــا يتميــزون»()1؛ وعليــه كان لزامـ ًا عــى

الدارســن غــر العــرب وعــى املنصفــن منهــم مراعــاة هــذا االختــاف والتفــاوت ،وســؤال علــاء
التفســر واللغــة والعقيــدة املســلمني ليقفــوا عــى احلــق.

لقــد أكــد علــاء امللــل الثــاث أمهيــة ورضورة اجلانــب اللغــوي ملــن يفــر نصوصهــم

املقدســة ،كــا أكــدوا عــى أمهيــة مراعــاة اختــاف اللغــات ،التــي -لألســف -خالفهــا الدارســون
اليهــود والنصــارى فوقعــوا يف أخطــاء فضلــوا عــن املعنــى الصحيــح وأضلــوا غريهــم ،وأتنــاول يف
املبحــث األول هــذه األمهيــة التــي أكدهــا العلــاء.
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(( (1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،أمحد بن تيمية.519/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

املبحث األول:

اشرتاط علامء امللل الثالث العلم باللغة
قبل تفسري نصوصهم املقدسة
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اهتــم علــاء امللــل الثــاث واشــرطوا العلــم باللغــة ملــن يفــر نصوصهــم املقدســة ،وبينــوا

وجــوب مراعــاة االختــاف يف اللغات-كــا ســيأيت قريبــا.-

 -1اشرتاط علامء االسالم العلم باللغة قبل التفسري:
مل يســمح علــاء االســام للجاهــل بالعربيــة وفنوهنــا أن يفــر كالم اهلل تعــاىل .قــال جماهــد

(ت104 :هـــ)  « :ال حيــل ألحــد يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يتكلــم بكتــاب اهلل إذا مل يكــن

عاملــ ًا بلغــات العــرب» ( .)1ونقــل الشــيخ حممــد أبــو شــهبة(ت1403:هـ)  مقالــة اإلمــام

مالك(ت179:هـــ)  « :ال أوتــى برجــل غــر عــامل بلغــة العــرب يفــر كتــاب اهلل إال جعلتــه

نــكاال» ،وقــال :واملــراد :العلــم باللغــة الواســع ،املتعمــق ،وال يكتفــى باليســر منــه ،فقــد يكــون
اللفــظ مشــركا وهــو يعلــم أحــد املعنيــن ويكــون املــراد اآلخــر؛ وكذلــك العلــم بالفــروق اللغويــة،

والعلــم باللغــة ،نثرهــا ونظمهــا.)2( »..

وقــال الســمرقندي(ت375:هـ)  « :ال جيــوز ألحــد أن يفــر القــرآن مــن ذات نفســه

برأيــه ،مــا مل يتعلــم ويعــرف وجــوه اللغــة وأحــوال التنـــزيل» (.)3

وهكــذا فـ ّ
ـإن علــاء اإلســام أكــدوا عــى وجــوب توفــر العلــم الواســع باللغــة العربيــة حتــى

يكــون اإلنســان مؤه ـ ً
ا لتفســر كالم اهلل جـ ّـل جاللــه .والعجــب بعــد هــذا مــن أنــاس ال علــم هلــم

بالعربيــة إال اليســر ،ثــم جتــد أحدهــم يناقــش وحيكــم بتخطئــة كالم اهلل تعــاىل!!

 -2اشرتاط علامء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسري:
قــد جيــادل يف ذلــك بعــض الدارســن بحجــة أنــه عــى علــم بلغــة أســفارهم التــي يقدســوهنا
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(( (1نقله الزركيش يف الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركيش.292 /1 ،
(( (2اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،حممد أبو شهبة ( ،ص.)32
(( (3بحر العلوم ،للسمرقندي.72/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

فيقــال لــه -مــن جهــة اللغــة فحســب وهــو موضــوع البحــث :-لــو فرضنــا ذلــك وأنــك قــد
اســتوعبت تلــك األســفار كلهــا فـ ّ
ـإن ثمـ َة فروقـ ًا بــن لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أســفاركم يــا أهــل
ـم مــن
الكتــاب ،فعليــك مراعــاة تلــك الفــروق .وهــذه الفــروق أكدهــا علامؤكــم .وأنــت لسـ َ
ـت بأعلـ َ

ر يف تلــك األســفار ،ولــه كال ٌم يعــد
الفيلســوف اليهــودي موســى بــن ميمــون (ت1204 :م) وهــو حـ ٌ

حجـ ًة يف االختــاف بــن اللغــات ومراعــاة ذلــك مــن أجــل فهــم لغــة الغري ،حيــث يقــول « :اعلــم ّ
أن

مــن مل يفهــم لغــة إنســان إذا ســمعه يتكلــم غــر أنــه ال يــدري مقصــده ،وأشــدّ مــن هــذا أنــه قد يســمع

مــن كالمــه كلــات هــي بحســب لغــة املتكلــم تــدل عــى معنــى ،ويتفــق بالعــرض ْ
أن تكــون الكلمــة
يف لغــة الســامع تـ ّ
ـامع ّ
أن داللتهــا عنــد
ـدل عــى ضــد ذلــك املعنــى الــذي أراده املتكلــم ،فيظــن السـ ُ

يب رجـ ً
يب أنــه حيكــي
ا عربانيـ ًا يقــول :أ َبــى ،فيظــن العــر ُّ
املتكلــم كداللتهــا عنــده؛ مثــل لــو ســمع عــر ٌ

عــن شــخص أنــه َكـ ِ
ـره أمــر ًا مــا أو أبــاه ،والعــراين إنــا أراد أنــه أرضــاه ذلــك األمــر وأراده؛ وهكــذا

جيــري للجمهــور يف كالم األنبيــاء ســوا ًء بعــض كالمهــم ال يفهــم أص ـاً ،وبعضــه يفهــم منــه ضــده
أو نقيضــه كــا قــال« :قــد عكســتم كالم اإللــه احلــي» .واعلــم ّ
ـي كالمـ ًا مــا خصيصـ ًا بــه
أن لــكل نبـ ّ

كأنــه لغــة ذلــك الشــخص .هكــذا ُينطقــه الوحــي بــه ملــن فهمــه» ()1؛ وهلــذا يتوجــب عــى الباحــث
والــدارس مراعــاة هــذه االختالفــات واالهتــام هبــا وإال وقــع يف اخلطــأ.

أقــول :خالــف الدارســون مــن أهــل الكتــاب هــذا األمــر الواجــب مراعاتــه ،فأســاؤوا فهــم

بعــض األلفــاظ القرآنيــة ،وفرسوهــا خــاف مــا هــو معلــوم عنــد علــاء العربيــة وأهــل التفســر.

أقــول :لقــد ظهــرت احلكمــة اإلهليــة بإنــزال الكتــب بلغــة الرســول الــذي بعــث مــن بــن قومــه

ـت حكمتــه ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ويتكلــم بلغتهــم ،يقــول جلـ ْ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [ ســورة ابراهيــم ] 4 :وقولــه « : مل يبعــث اهلل نبي ـ ًا

(((1

داللة احلائرين ،موسى بن ميمون( ،ص )360 359النص طويل ونقلته ألمهيته يف وجوب مراعاة االختالف بني اللغات.
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ـي ولغـ ُة الكتــاب املنـــزل إليــه
إال بلغــة قومــه» ( .)1ولــو كان غــر ذلــك ،أقصــد لــو خالفـ ْ
ـت لغـ ُة النبـ ّ

لغ ـ َة مــن أرســل إليهــم حلــدث اخلــاف يف بيــان املــراد مــن األلفــاظ ،ومل حيــدث التبيــن والتوضيــح
الــذي أراده احلكيــم ســبحانه هلدايــة اخللــق وإقامــة احلجــة عــى الكافريــن منهــم.

ـص يف أســفار أهــل الكتــاب يبــن هــذه احلكمــة ،لكــن أفصــح بعــض علامئهم
ومل أقــف عــى نـ ّ

عنهــا؛ إذ يقــول د .مــاك حمــارب « :كان اهلل يتكلــم مــع اآلبــاء( )2واألنبيــاء باللغــة التــي يعرفوهنــا
ملعرفــة إرادتــه اإلهليــة» (.)3

وكمثــال عــى علــاء اليهــود املعارصيــن البارزيــن يف العربيــة نأخــذ مــراد فــرج (ت1956:م)

ـص عــى ّ
أن عقيدهتــم تقوم
الــذي بـ ّـن يف كتابــه« اليهوديــة» أمهيــة اإلحاطــة باللغــة ومتعلقاهتــا ،فقــد نـ ّ

«عــى وجــوب معرفــة لغــة التــوراة ،أي لغتهــا العربيــة والتمكــن منهــا ،ومعرفــة العلــوم املوصلــة إىل
فهمهــا مــن نحــو ورصف وبيــان ومعــان ومنطــق وأصــول فضـ ً
ا عــن علــم التجويــد فهــل االشــتغال

هبــذه العلــوم كفــر؟ أو هــل هــي خارجــة عــن الــرع ومضــادة لــه؟ أليســت هــي الديــن كلــه! » (.)4

ومنهــم املفــر النــراين نجيــب جرجــس الــذي يقــول يف مقدمــة تفســره الكتــاب املقــدس

حتــت عنــوان« قواعــد الزمــة ملــن يــدرس الكتــاب املقــدس ،منهــا »:بــا ّ
أن الكتــاب املقــدس حيــوي

أمثــاالً واســتعارات وتشــبيهات وأشــعار ًا وقضايــا منطقيــة إىل غــر ذلــك فإنــه يلــزم كثــر ًا الرجــوع إىل

قواعــد البالغــة واملعــاين والبديــع واملنطــق وغريهــا خصوصـ ًا يف لغــات الكتــاب األصليــة للوقــوف
عــى حـ ّـل املشــاكل الكتابيــة التــي تتطلــب ذلــك» (.)5
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(( (1مسند اإلمام أمحد ،حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه ،323/35 ،رقم ( .)21410قال اهليثمي يف جممع الزوائد :رواه أمحد ،ورجاله
رجال الصحيح ،إال ّ
أن جماهد ًا مل يسمع من أيب ذر» .جممع الزوائد للهيثمي ،43/7 ،رقم ( ،)11095وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري
ورمز له بالصحة ،انظر :اجلامع الصغري وزيادته للسيوطي ،9328 /1 ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ،1520/7 ،رقم (.)3561
(( (2آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من «البابوات» ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة .انظر :قاموس الكتاب املقدس25/1 ( ،
 ) 26بترصف يسري.
(( (3دليل العهد القديم ،د .مالك حمارب ( ،ص .)27
(( (4اليهودية ،مراد فرج( ،ص . )102 101
(( (5تفسري سفر التكوين ،نجيب جرجس (ص  ، )14الكتاب متوفر عىل شبكة االنرتنت.

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

أقــول :أغفــل بعــض الدارســن اليهــود والنصــارى وجتاهلــوا أمهيــة اجلانــب اللغــوي الــذي

ـص عليــه علامؤهــم وجعلــوه رشط ـ ًا ملــن يفــر نصوصهــم ،فقــد ســمحوا ألنفســهم مــا منعــوه
نـ ّ
عــى غريهــم .وهنــا يظهــر الكيــل بمكيالــن حيــث اشــرط علــاء اليهــود والنصــارى ملفــر كتبهــم
املعرفــة باللغــة والرجــوع إىل قواعدهــا واســتعاراهتا ،بينــا جتاهلــوا أمهيــة اللغــة عنــد نقدهــم بعــض

ألفــاظ القــرآن الكريــم ،ممــا نتــج عنــه الغلــط بســبب عــدم مراعــاة تلــك االختالفــات بــن اللغــات

كــا حــدث مــع كبــار املعارصيــن(.)1

ومــن املهــم القــول ّ
إن املشــكلة ليســت يف عــدم توفــر رشط معرفــة الدارســن الواســعة باللغــة

العربيــة فحســب ،وإنــا تــزداد املشــكلة وتــرز إذا علمــت جهــل بعضهــم وضعفهــم بأســهل قواعــد
اللغــة العربيــة كــا يتبــن يف األمثلــة يف املبحــث الثــاين.

وقــد شــهد الشــيخ د .صــاح اخلالــدي يف مقدمــة ِ
رده فقــال « :ونشــهد ّ
أن كالم الفــادي

ٌ
املفــري( )2يف كتابــه تافــ ٌه متهافــت ،والــر ّد عليــه وإظهــار هتافتــه
ســهل ميســور.)3( » ..

وكشــف الدكتــور إبراهيــم عــوض ضعف «الفــادي» باللغــة العربيــة وقواعدهــا فقــال « :معرفة

هــذا اجلاهــل بقواعــد اللغــة حســبام يبــدو مــن أســلوبه نفســه أو مــن االعرتاضــات التــي يثريهــا ضــد

أســلوب القــرآن هــي معرفــة تافهــة فجــة» ،وذكــر العديــد مــن أخطــاء الفــادي التــي يعرفهــا املبتدئون
يف اللغــة العربيــة؛ ومــن ذلــك قولــه « :فجملــة الســموات واألرايض أربعــة عــر » وصواهبــا لــكل من

لــه أدنــى إملــام بقواعــد اللغــة« أربــع عــرة » ،وقولــه « :مــع ّ
أن بــن احلادثتــن زمــن مديــد» وصحتــه

« زمنـ ًا مديــدا» ،وقولــه « :ونتســاءل إن كان مــا رواه األولــون حــق أو شــبيه احلــق» وصحتــه «حقــا»،
ـوع مــن الــرف ،وغريهــا كثــر» (.)4
ـب» ألنــه ممنـ ٌ
وقولــه « :وإذا أراد حممــدٌ زينبـ ًا» ،وصحتــه «زينـ َ

(((1
(((2
(((3
(((4

مثل القس الدكتور منيس عبد النور والقس الدكتور غايل كام سيمر يف املبحث الثاين.
لعل هذا الوصف ً
معلال بقوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [سورة العنكبوت.]46:
القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي( ،ص .)9
أورد د .إبراهيم عوض العديد من األخطاء اللغوية التي صدرت عن «الفادي» ،مما يدل عىل ضعفه اللغوي ،فكيف ملثله أن يتكلم يف
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أقــول :إذا كان هــذا املعــرض عــى القــرآن الكريــم جاهــ ً
ا بأســهل قواعــد اللغــة فكيــف

رب العاملــن؟ عــى ّ
أن الــدارس املدعــو « الفــادي» يعــد مثــاالً واضحـ ًا عــى
يســمح لنفســه بنقــد كالم ّ

خمالفــة الدارســن مــن أهــل الكتــاب مــا اشــرطه علامؤهــم مــن أمهيــة املعرفــة باللغــة قبــل تفســرها

وعــى ضعفــه اجلــي.

ويف املبحــث التــايل أمثلــة مــن أخطــاء أهــل الكتــاب يف تفســرهم بعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم

املتصلــة بعلــم العقيــدة ثــم بيــان الصــواب فيهــا.
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وجود أخطاء يف القرآن الكريم!! وملزيد من أخطائه انظر كتاب :عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض( ،ص )18 – 15

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

املبحث الثاين

أمثلة من أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية
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سأورد أمثلة من أخطاء الدارسني اللغوية إبراز ًا ملشكلة البحث وخشية اإلطالة وأبدأ بأوهلا:
املثــال األول :اخلطــأ يف فهــم كلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾

[ســورة الرمحــن ] ٣١:وهــذا بيانــه:

 -1بيــان اخلطــأ :ورد يف بعــض املواقــع االلكرتونيــة خطــأ صــدر عــن بعــض الدارســن

النصــارى املعارصيــن يف كالمهــم عــى قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ســورة الرمحــن ]31:وأورد

الــدارس النــراين املدعــو« رشــيد» اآليــة الكريمــة وتســاءل بعدهــا قائ ـاً :هــل اهلل مشــغول؟» (.)1

ً
أن اهلل تعــاىل مشــغولّ ،خطــأ ّ
فيالحــظ ّ
وأن هــذا الشــغل جيعلــه
أن هــذا الــدارس ظــ ّن – وفهــم

اليشــتغل بــيء آخــر إال إذا انتهــى ممــا هــو منشــغل بــه ،وعندمــا يقــي شــغله ســيتفرغ للثقلــن
ومهــا اإلنــس واجلــ ّن!!

ـم ســقيم جــد ًا وباطــل ال يليــق بــاهلل تعــاىل ،ولــو امتلــك هــذا الدارس
 -2الــرد :أقــول :هــذا فهـ ٌ

العلــم باللغــة العربيــة الســتحيا مــن نقــد هــذه الكلمــة ،ولــو أنــه إذ جهــل املعنــى رجــع إىل بعــض

تفاســر املســلمني أو ســأل أحــد العلــاء ألجابــه وأزال مــا أشــكل عليــه إن كان طالبـ ًا للحــق وباحثـ ًا
منصفــا.

 -3املعنى الصحيح لكلمة «سنفرغ» عند علامء املسلمني:
معلــو ٌم ّ
أن الكلمــة قــد ختتلــف باختــاف قائلهــا ،وختتلــف إذا صــدرت عــن نفــس اإلنســان

رب
مــن موقــف آلخــر ،فالفــراغ إذا صــدر عــن إنســان يعنــي شــيئ ًا ،خيتلــف عنــه إذا صــدر عــن ّ
(( (1ومنهم الدارس املدعو رشيد ،ويمكن الوقوف عىل شبهة رشيد بالدخول إىل الرابط التايل يف«اليوتيوب» :
https://www.youtube.com/watch?v=6eURw-0ryQI

بعنوان ( بالوثائق واألدلة )«الرد عىل رشيد»هل اهلل كان مشغوالً حينام قال «سنفرغ أهيا الثقالن»وبرنامج «سؤال جريء» ضمن القناة

التنصريية املسامة ب«املرشد األمني».http://www.almurshidalamean.com :وانظر مث ً
ال اعرتاضهم عىل معجزة االرساء
واملعراج يف هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=drifn8wp7U0
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

العاملــن جــل جاللــه.
لقــد نبــه العلــاء قديـ ًا وحديثـ ًا عــى هــذه الكلمــة فاتفقــوا عــى تنــ ِ
ـزيه اهلل تعــاىل عن الشــغل،
ّ

أن يشــغله يشء عــن يشء .وبـ ّـن علــاء اللغــة والتفس ــر مــا حاصلــه ّ
وعــن ْ
أن كلم ــة « ســنفرغ» ي ـراد

أن اهلل -تعــاىل عــن وهــم الوامهــن -منشـ ٌ
هب ــا هنــا التهديــد والوعي ــد ،ال ّ
ـغل ال يقــدر عــى فعلــن معـ ًا

حتــى ينجــز أحدمهــا.

يقول أبو عبيدة( ت209:هـ)  « : سنفرغ لكم :سنحاسبكم .مل يشغله يشء» (.)1
ويوضــح ابــن قتيبــة(ت276 :هـــ)  هــذا املعنــى فيقــول « :والفــراغ أيضــا يكــون مــن

ـت لــك،
النــاس بعــد شــغل ،ثــم قــد ينتقــل ذلــك فيصــر يف معنــى القصــد للشــيئ ،تقــول :لئــن فرغـ ُ

أي قصــدت قصــدك .وقــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ ســورة الرمحــن ] ٣١ :واهلل تبــارك وتعــاىل ال
يشــغله شـ ٌ
ـأن عــن شــأن ،وجمــازه :ســنقصد لكــم بعــد طــول الــرك واإلمهــال» (.)2

وقــال الطــري... « : إنــه وعيــد مــن اهلل لعبــاده وهتــدد ،كقــول القائــل الــذي يتهــدد

غــره ويتوعــده وال شــغل لــه يشــغله عــن عقابــه :ألتفرغ ـ ّن لــك ،وســأتفرغ لــك ،بمعنــى :ســأجدّ

ـت لشــتمي:
ـت يل ،وقــد فرغـ َ
يف أمــرك وأعاقبــك ،وقــد يقــول القائــل للــذي ال شــغل لــه :قــد فرغـ َ

أي أخــذت فيــه ،وأقبلــت عليــه ،وكذلــك قولــه جــل ثنــاؤه ﴿ :ﮡ ﮢ﴾ سنحاســبكم ،ونأخــذ يف

أمركــم أهيــا اإلنــس واجلــن ،فنعاقــب أهـ َـل املعــايص ،ونثيــب أهــل الطاعــة» ( .)3وقــال ابــن دريــد
عمــدت إليــه وقصدتــه .ومنــه قولــه عــز
فرغــت إىل الــيء إذا
األزدي(ت321:هـــ)« : 
ُ
ُ

وجــل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ » ( .)4وقــال ابــن اجلــوزي (ت597:هـــ) « :والفــراغ يف اللغــة

عــى رضبــن ،أحدمهــا :الفــراغ مــن شــغل ،واآلخــر القصــد للــيء .وتقــول ســأتفرغ لفــان ،أي
(((1
(((2
(((3
(((4

جماز القرآن ،معمر بن املثنى.244 /2 ،
تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة. 70/1 ،
جامع البيان يف تفسري القرآن،للطربي.41/23،
مجهرة اللغة ،حممد بن دريد.376/1 ،
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ســأجعله قصــدي ،ومعنــى اآليــة ســنقصد حلســابكم» (.)1
أقــول :اهلل تعــاىل هيــدد ويتوعــد اإلنــس واجلـ ّن يف هــذه اآليــة دفعـ ًا هلــم للطاعــة ليظفــروا برضاه

وجنتــه ،وختويفـ ًا هلــم مــن املعصيــة كــي ال تناهلــم العقوبــة ،وهــذا كلــه مــن رمحتــه تعــاىل هبــم .وهــذا

هــو املعنــى الصحيــح لكلمــة« ســنفرغ» ال كــا توهــم بعــض النصــارى.

وبعــد الوقــوف عــى املعنــى اللغــوي الصحيــح لكلمــة« ســنفرغ» نــأيت إىل موقــف العقيــدة

اإلســامية مــن خطــأ الــدارس.

 -4مناقشة اخلطأ من جهة العقيدة االسالمية:
ال يشــك مســلم يف تنــ ِ
ـزيه اهلل تعــاىل عــن كل نقــص مهــا قـ ّـل ،فــاهلل تعــاىل منــ ّـز ٌه عــن صفــات

املخلوقــن التــي تتضمــن النقــص والضعــف واالفتقــار إىل غريهــا فهــو ســبحانه كــا قــال عــن ذاتــه:
وإن االنشــغال بــيء عــن يشء آخــر صفــة نقــصّ ،
﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ ســورة الشــورىّ ]١١:
ألن اإلنســان

لنقصــه وضعفــه يصعــب عليــه أن يوفــق بــن أمريــن يف وقــت واحــد؛ فمــن اشــتغل بالكتابــة ال يمكنه

أن يقــود مركبتــه يف وقتهــا ،ومــن اشــتغل باالســتامع إىل حديــث مــن شــخص فإنــه ال يمكنــه أن يكلــم
ـرب جـ ّـل جاللــه فصفاتــه ال تشــبه صفات
آخــر ،هــذا بالنســبة للمخلــوق الضعيــف الناقــص ،وأمــا الـ ّ
املخلوقــن ،وهــو ســبحانه منـــز ٌه عــن هــذه املعــاين مــن االنشــغال.

ـق جـ ّـل جاللــه عــن ْ
أن يشــغله يش ٌء
لقــد نــ ّـزه علــاء اإلســام ومفــرو القــرآن الكريــم اخلالـ َ

()2
ـي عنــه تبــارك وتعــاىل .يقــول شــيخ اإلســام ابــن
عــن يشء أو فعــل عــن فعــل  ،فمثــل هــذا منفـ ٌ

ونزهــو ُه عــن صفــات النقــص،
تيميــة « :واملســلمون وصفــوا اخلالــق بصفــات الكــالّ ،

ونزهــو ُه أن يكــون يشء كفــو ًا لــه يف يشء مــن صفــات الكــال ،فهــو منـــز ٌه عــن صفــات النقــص
ّ
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(( (1زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي ،115/8،وطريق اهلجرتني وباب السعادتني ،ابن القيم اجلوزية.423/1 ،
(( (2انظر مثال :تأويالت أهل السنة ،للامتريدي ،474/9 ،ومفاتح الغيب ،للرازي ، 360/29 ،وتفسري القرآن العظيم البن كثري.496/7 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

مطلقــا ،ومنـــز ٌه يف صفــات الكــال أن يامثلــه فيهــا يشء مــن املخلوقــات» ( .)1وأورد الشــيخ حممــد

العثيمــن (ت1421:هـــ) اآليــة الكريمــة ثــم قــال « : وهــذا وعيــد ،وليــس املعنــى ّ
أن اهلل عــز
وجــل مشــغول اآلن وســيخلفه الفــراغ فيــا بعــد» (.)2

وخالصــة الــكالم ّ
أن فهــم بعــض الدارســن الســابق لكلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل:

﴿ﮡﮢ ﮣﮤ﴾ إنــا هــو فهــم خاطــئّ ،
ألن االنشــغال بــيء عــن آخــر صفــة نقــص تناســب
املخلــوق ،واهلل تعــاىل منـــز ٌه عنهــا .وقولــه تعــاىل( :ســنفرغ) يــراد بــه القصــد إىل احلســاب ،كــا أنــه

هتديــد ووعيــد حلمــل اإلنــس واجل ـ ّن عــى طاعتــه تعــاىل.

أن شــبهة هــذا الــدارس مــا هــي إال حماولــة يائســة إلثبــات ّ
وهكــذا يظهــر ّ
أن القــرآن الكريــم

يتضمــن مــن األلفــاظ مــا يصــف اهلل بالنقــص ،وقــد ثبــت بطــان ذلــك لغويـ ًا وعقديـ ًا ،واحلمــد هلل

رب العاملــن.
ّ

 -5من آثار اخلطأ العقدية:
مــن آثــار هــذ اخلطــأ اللغــوي ّ
أن يمنــع هــذا الــدارس عــن نفســه نــور اهلدايــة بســوء فهمــه

ـرب اهلل تعــاىل عــن االنشــغال،
وجهلــه بمعــاين القــرآن الكريــم .وإذا كان النــراين يعتقــد تنـــزيه الـ ّ

فـ ّ
ـإن اإلنصــاف يقتــي أن يســأل أهــل العلــم مــن املســلمني عــن املعنــى الصحيــح للكلمــة حتــى
ٍ
ِ
وجــه آخــر فاســد -يتضمــن
نفســه ثــم فرسهــا عــى
يــزول إشــكاله .أمــا إن كان يفهــم املعنــى يف

تنقصـ ًا لصفــات اهلل تعــاىل -بقصــد التلبيــس عــى أبنــاء ملتــه أو عــى عــوام املســلمني وبقصد تشــكيك
النــاس بالقــرآن الكريــم وتشــويه صورتــه ومعانيــه عنــد النصــارى وغريهــم بأنــه حيتــوي أوصافـ ًا ال

تليــق بــاهلل تعــاىل ،لينخــدع بعضهــم هبــذه الدعــوى فيتحقــق للناقــد النــراين مــا أراد مــن إقنــاع أبنــاء
ملتــه ّ
بــأن القــرآن مــن عنــد حممــد  ال مــن عنــد اهلل ،والتلبيــس عــى عــوام املســلمني؛

(( (1الصفدية ،البن تيمية. 310/2،
(( (2القول املفيد عىل كتاب التوحيد ،حممد العثيمني.318/2 ،
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فذلــك ينطبــق عليــه مــا كان عنــد مــن كفــر بالرســل مــع يقينهــم بصدقهــم كــا قــال ربنــا جـ ّـل شــانه

عنهــم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ﴾ [ســورة النمــل ]١٤ :؛ فإهنــا النصيحــة هلــذا الــدارس وأمثالــه
أن يرمحــوا أنفســهم وال يكذبــوا عليهــا وعــى غريهــم ،فــاهلل مطلــع عــى الرسائــر كــا الظواهــر ،وأوىل

هبــم دعــاء اهلل والتوســل إليــه كــي هيدهيــم ســبيل احلــق ،وينقذهــم مــن الضــال ،ال التــادي يف الغــي
واإلغــواء.

املثــال الثــاين :اخلطــأ يف نســبة التحــر والنــدم هلل تعــاىل يف قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة يــس ] 30:وبيانــه كــا يــي:

 -1ورد يف بعــض املواقــع اإللكرتونيــة النرصانيــة -مثــل «هــويل بايبــل» ،وكنيســة «األنبــا تــكال

هيامنــوت» ،وهــو موقــع شــهري للدكتــور غــايلّ -
أن إلــه اإلســام يتحــر .وأورد القــس الدكتــور

غــايل( )1قولــه تعــاىل يف اآليــة الكريمــة﴿ :ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة

يــس ، ]30 :وذكرهــا أيضــا القــس الدكتــور منيــس عبــد النــور( )2وغريهــم.
 -2املعنى الصحيح للكلمة عند علامء االسالم:

بالرجــوع إىل علــاء اإلســام يف تفســرهم قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة يــس ] 30:نجــد أهنــم بينــوا ّ
أن املــراد باحلــرة هنــا حــرة الكفــار عــى أنفســهم

يــوم القيامــة( ،)3أو حــرة املالئكــة عليهــم الســام عــى العبــاد ،ال ّ
أن اهلل يتحــر عــى العبــاد .قــال

ابــن أيب َزمنــن(ت 399:هـــ)  « : أخــر اهللُ َأن تكذيبهــم الرسـ َـل حــر ٌة عليهــم» ( .)4وقــال
(( (1املوقع الرسمي للدكتور غايل املعروف بـ « هويل بايبل» حتت عنوان «هل اهلل يندم؟» انظر كالمه هناية املوضوع.
(( (2انظر املوقع التايلhttp://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi- :
Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
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(( (3انظر مثال :تفسري الطربي ،حممد بن جرير 511/20،وما بعدها ،وتفسري زاد املسري البن اجلوزي ،522/3 ،واجلامع ألحكام القرآن
للقرطبي.)438 435 /17 (،
(( (4تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.34 /4 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

الســمعاين(ت489 :هـــ)  « : فــإن قيــل :كيــف يتحــر اهللُ تعــاىل عــى العبــاد الذيــن أهلكهــم،

وال جيــوز عليــه هــذه الصفــة؟ واجلــواب عنــهّ :
أن معنــى اآليــة :يــا حــر ًة عــى العبــاد مــن أنفســهم؛
ٍ
فائــت بأبلــغ
وكأهنــم يتحــرون عــى أنفســهم غايــة احلــرة ،واحلــرة هــي التلهــف عــى أمــر

وجوهــه حتــى يبقــى الرجــل حســر ًا منقطع ـ ًا مــن شــدته .وجــواب آخــر :أنــه تعــاىل قــال﴿ :ﭩ

ﭪ ﭫ﴾ ألهنــم صــاروا بمنــ ٍ
ـزلة ُيتحــر عليهــم ،ويقــال معنــاه :يــا حــر َة الرســل واملالئكــة عــى
العبــاد ،واجلــواب األول أحســن األجوبــة» (.)1

وقــال الزخمرشي(ت538:هـــ) ..« : واملعنــى أهنــم أحقــاء بــأن َيتحــر عليهــم املتحرسون،

ـر عليهــم مــن جهــة املالئكــة واملؤمنــن مــن الثقلــن» (.)2
ويتلهــف عــى حاهلــم املتلهفــون ،أو هــم متحـ َّ ٌ

ـرب تبــارك وتقــدس عــن التحــر الــذي هــو
أقــول :اتفــق املفــرون املســلمون عــى تنـــزيه الـ ّ

بمعنــى النــدم ،فحاصــل أقواهلــم يف قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ :إمــا نــدم وحتــر الكفــار عــى
أنفســهم ،أو حتــر املالئكــة والرســل عليهــم الســام عليهــم .وأمــا مــن أجــاز نســبته هلل تعــاىل

()3

فجعــل ذلــك عــى ســبيل االســتعارة؛ ومــع أننــي ال أوافــق هــذا الــرأي ،لكننــي أوردتــه كــا هــو عنــد

بعــض املفرسيــن-وإن كان مرجوحــا– ملقارنــة ونقــد موقــف علــاء أهــل الكتــاب يف تفســرهم نــص
ــف ِف َق ْلبِ ِ
التــوراة اآليتَ « :ف َح ِ
ــل ِ
ــان ِف األَ ْر ِ
الــر ُّب َأنَّــ ُه َع ِم َ
ــه»[ تكويــنّ .]6 :6 :
اإلن َْس َ
إن
ضَ ،وت ََأ َّس َ
ــز َن َّ

قــارئ هــذا النــص جيــد بوضــوح نــدم اهلل وتأســفه عــى خلــق اإلنســان .لك ـ ّن علــاء أهــل الكتــاب

أولــوا حــزن اإللــه وتأســفه ،كــا ّأول بعــض املفرسيــن املســلمني احلــرة ال عــى حقيقتهــا .ويــأيت
بيــان ذلــك يف الســطور التاليــة عنــد مناقشــة اخلطــأ.
 -3مناقشة اخلطأ:

(( (1تفسري القرآن ،للسمعاين.)375 274 /4( ،
(( (2تفسري الكشاف ،للزخمرشي.13/4 ،
(( (3انظر مثال :معامل التنزيـل يف تفسري القرآن ،للبغوي ،12/4 ،والكشـاف للزخمرشي ،13/4 ،ومفاتـح الغيـب للـرازي،270/26 ،
وحماسن التأويل للقاسمي ،182/8 ،وفتح القدير للشوكاين ،422/4 ،والتحرير والتنوير البن عاشور.7/23،
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أوال :مــن جهــة العقيــدة اإلســامية يؤمــن املســلمون ّ
أن اهلل تعــاىل منـــز ٌه عــن النــدم والتحــر،

ألهنــا صفــات نقــص ،واهلل تعــاىل متصــف بالكــال منـــز ٌه عــن أي نقــص .والتحــر يكــون

بســبب اخلطــأ ،واهلل جـ ّـل شــأنه متعـ ٍ
ـال عــن اخلطــأ؛ وهــذا متفــق عليــه عنــد العقــاء أيضــا .قــال

الســفاريني(ت1188 :هـــ) « :ال خــاف بــن العقــاء ّ
أن اهلل ســبحانه وتعــاىل متصــف بجميــع
صفــات الكــال ،منـــز ٌه عــن مجيــع صفــات النقــص» ( .)1وتقــدم بيــان علــاء التفســر ّ
أن الكفــار هــم

ـرب ســبحانه وتعــاىل.
الذيــن يتحــرون عــى أنفســهم أو حتــر املالئكــة أو الرســل عليهــم ال حتــر الـ ّ
ثانيــا :أمــا مــن جهــة املنهــج فــا بــد مــن مناقشــة علــاء أهــل الكتــاب الذيــن ناقضــوا أنفســهم

وخالفــوا منهجهــم يف إســاءة فهــم التحــر يف اآليــة الكريمــة الســابقة ،بينــا أجــازوا ألنفســهم تأويــل

ـص التــوراة الــذي تقــدم ذكــره ،وفيــه ترصيــح بتأســف اهلل عــى خلقــه.
نـ ّ

ـزهيا منهــم هلل تعــاىل عــن هــذه
فـ ّ
ـر علــاء النصــار النــص الســابق عــى خــاف الظاهــر ،تنــ ً

ا يقــول نجيــب جرجــس « :ليــس معنــى هــذا ّ
املنقصــة؛ فمثـ ً
أن اهللَ يقــع حتــت االنفعــاالت البرشيــة،

ـرة اهلل بأعــال اإلنســان وعــدم رضــاه عنهــا» ( .)2ويقول
ولكنــه تعبــر بلغــة البــر ُيقصــد بــه عــدم مـ ّ

بعضهــم« :تعبــرات »:فحــزن الــرب« وتأســف يف قلبــه» ،هــي تعبــرات موجهــة للبــر كــي يفهمــوا،

لك ـ ّن اهلل ليــس انفعالي ـ ًا فينــدم عــى صنعــه ،فهــو ال ينــدم وال يتغــر .واستشــهدوا بنــص يتضمــن
ِ
ـس إِن َْســانًا لِ َينْــدَ َم» [صموئيــل .)3(]29 :15 :1
تنـــزيه اإللــه ســبحانه « :الَ َي ْكــذ ُب َوالَ َينْــدَ ُم ،ألَ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ونقلت هذا التفسري لألمانة العلمية ،ومن أقوال علامء أهل الكتاب(.)4
أقــول :إذا كان علــاء النصــارى قــد ّنزهــوا اهلل تعــاىل يف هــذه املــرة ،فلــاذا اعرتضــوا عــى اآليــة
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(( (1لوامع األنوار البهية ،للسفاريني.104/1 ،
(( (2انظر :تفسري سفر التكوين ،نجيب جرجس( ،ص .)136
(( (3انظر :تفسري سفر التكوين( ،ص .)86
(( (4يمكن مراجعة بحث« أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب ،التوراة نموذجا» ،ضمن املثال الثالث حيث جتد الكالم
مفصال..

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

الكريمــة الســابقة؟ وملــاذا ال يأخــذوا بتفســر علــاء اإلســام هلــا؛ حيــث أكــدوا تنـــزيه اهلل عــن النــدم
واحلــرة؟ ملــاذا أجــاز علــاء النصــارى ألنفســهم التأويــل يف ألفــاظ كتبهــم ،ومنعــوه عــى ألفــاظ

القــرآن الكريــم ؟ أهــذا مــن األمانــة والعــدل! بــل هــذا كيـ ٌـل بمكيالــن ،وهــو تأكيــد لتناقــض منهــج

علــاء النصــارى يف رشط الرجــوع إىل اللغــة لفهــم النصــوص(.)1

وهكــذا يتبــن ّ
أن علــاء أهــل الكتــاب َّأولــوا نــص التــوراة الســابق تنـــزهي ًا هلل تعــاىل عــن النــدم

الــذي هــو صفــة نقــص ،إال أهنــم نقــدوا قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ ســورة يــس ،] 30 :فمــن

ـص التــوراة الســابق عنــد نقدهــم هــذه الكلمــة
العــدل واإلنصــاف أن يســوق علــاء أهــل الكتــاب نـ ّ
القرآنيــة ،ويقبلــوا تفســر مــن أوهلــا مــن املفرسيــن املســلمني لتوافــق تأويلهــم نــص التــوراة؛ فهــذا

قصــدي مــن إيــراد هــذا الــرأي املرجــوح.

أقــول :كان مــن املفــروض منهجيـ ًا وأدبيـ ًا مــن القــس الدكتــور غــايل والقــس الدكتــور منيــس

عبــد النــور ،أن يرجعــا إىل تفســر علــاء اإلســام هلــذه الكلمــة ،كــي يــزول اإلشــكال الــذي لدهيــا

عــن معنــى احلــرة ،ولــو فعــا ذلــك لتيقنــا تنـــزيه اهلل تعــاىل عــن التحــر والنــدم ،فــإن أخــذا هبــذا
الــرأي وهــو األرجــح كان املــراد حتــر اخللــق عــى أنفســهم أو حتــر الرســل واملالئكــة عليهــم
الســام عــى اخللــق ،ال ّ
أن اهلل ســبحانه يتحــر عــى العبــاد .وإن أخــذا بالقــول الثــاين الضعيــف

الــذي جييــز نســبة التحــر هلل تعــاىل فعليهــا أن يــدركا ّ
أن هــذا مشــابه للتأويــل املتبــع عنــد علــاء
النصــارى يف بعــض عبــارات كتاهبــم املقــدس كتفســر احلــزن والتأســف والنــدم الــوارد بحــق اهلل

تعــاىل يف النــص املتقــدم.

ـف ِف َق ْلبِـ ِ
وأورده مــرة أخــرى وهــو« َف َحـ ِ
ـز َن الـ َّـر ُّب َأ َّنـ ُه َع ِمـ َـل ِ
ـان ِف األَ ْر ِ
اإلن َْسـ َ
ـه» (،)2
ضَ ،وت ََأ َّسـ َ

[ تكويــن]6 :6 :؛ حيــث نفــى علامؤهــم النــدم عــى اهلل ،وأولــوه بعــدم رضــا اهلل عــن أعــال اإلنســان،
(( (1يراجع املبحث األول.
الرب عىل أنه صنع اإلنسان عىل األرض ،وتأسف يف قلبه»( ،ص .)78 - 77
(( (2يف النسخة اليسوعية « :فندم ّ
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فــكان مــن العــدل تســليمهم بمــن محــل ذلــك عــى االســتعارة مــن املفرسيــن املســلمني ،مــع ّ
أن األوىل

أن يأخــذوا بالــرأي الراجــح وهــو نــدم اخللــق وحترسهــم ال حتــر اخلالــق جـ ّـل جاللــه.
 -4أثر اخلطأ:
من آثار التفسري اخلاطئ للتحرس الوارد يف اآلية الكريمة:

 -1نســبة أفعــال وصفــات النقــص هلل تعــاىل ،وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة االســامية التــي أكدت

ـرب جــل جالله ووصفــه بــكل الكامالت.
تنـــزيه الـ ّ

 -2مــن آثــار هــذا اخلطــأ اللغــوي -ومــا يتضمــن مــن نقــد علــاء النصــارى هــذا املوضــع

والتغافــل عــن منهجهــم القائــل بالتأويــل واالســتعارة والكنايــات يف تفســر الكتــاب املقــدس.

 -3زيــادة الصــدام الثقــايف بــن املســلمني وأهــل الكتــاب ،بكثــرة النقــد املتبــادل لنصــوص فيهــا

بعــض التشــابه ،مــع مالحظــة الفــرق بــن اآليــة الكريمــة إذ ال يوجــد فيهــا مــا ينســب احلــرة هلل

ـص التــوراة الــذي يــرح بحــزن اهلل وأســفه ،وإن كان حيتمــل التأويــل.
تعــاىل ،بخــاف نـ ّ

املثــال الثالــث :خطــأ القــول بوجــود عقيــدة التثليــث يف القــرآن الكريــم مــن خــال

اســتخدام ضمــر اجلمــع للداللــة عــى اهلل الواحــد:
وبيانه كام ييل:

 -1زعــم بعــض النصــارى وجــود ألفــاظ يف القــرآن الكريــم تــدل عــى عقيــدة التثليــث التــي

يؤمنــون هبــا.

وهــذه شــبهة قديمــة أعــاد «الفــادي» إشــاعتها يف حماولــة يائســة لتشــكيك املســلمني يف

عقيدهتــم ،وحماولــة لتثبيــت النصــارى عــى دينهــم الباطــل ،فقــال « :وقــد اتفــق القــرآن مــع الكتــاب

املقــدس يف إســناد الفعــل وضمــر املتكلــم يف صيغــة اجلمــع إىل اهلل ،ومل يــرد يف الكتــاب املقــدس وال يف
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

القــرآن كال ُم خملــوق كائنـ ًا مــن كان تكلــم عــن نفســه بصيغــة اجلمــع ،ممــا يــدل عــى وحــدة اجلوهــر

مــع تعــدد األقانيــم( )1يف الــذات العليــة ،فمثــا ورد يف ســورة البقــرة﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [ ســورة البقــرة]٢٣ :

بصيغــة اجلمــع ،وور َد يف ســورة األعــراف﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [ ســورة األعــراف ]١٩٦ :بصيغــة املفــرد،
فتشــر الصيغــة األوىل إىل مجــع األقانيــم ،وتشــر الصيغــة الثانيــة إىل وحــدة الــذات» ( ،)2وبمثــل ذلــك

قــال النــراين حبيــب ســعد يف كتابــه « أديــان العــامل» ( .)3وفيــا يــأيت نقــض هــذا اخلطــأ.
 -2املعنى الصحيح لضمري اجلمع الدال عىل اهلل تعاىل:

ال نــزاع عنــد العــرب قديـ ًا وحديثـ ًا يف اســتعامل ضمــر اجلمــع للمفــردّ ،
ألن كفــار قريــش

لــو فهمــوا ّ
أن ذلــك اجلمــع يــدل أو يشــر إىل التعــدد واجلمــع يف حــق اإللــه ســبحانه ،العرتضــوا عــى
نبينــا حممــد  الــذي جاهدهــم بالقــرآن الكريــم ،و َلقالــوا لــه :كيــف تدعــو إىل التوحيــد

وكتابــك يــدل عــى اجلمــع والتعــدد؟ ولــو أهنــم علمــوا ّ
أن ضمــر اجلمــع ال ُيســتخدم للواحــد بقصد
التعظيــم واإلجــال ،لطعنــوا يف ذلــك؛ وخاصــة أهنــم يعلمــون قيــام عقيــدة النرصانيــة املحرفــة عــى
التثليــث ،وهــذا ممــا عابــوه عــى رســالة نبينــا حممــد  ،وتعجبــوا بأهنــا تقــوم عــى توحيــد
اهلل جـ ّ
ـل جاللــه .وأورد اهلل مقالتهــم تلــك فقــال تبــارك وتعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [ ســورة ص.] 7 4 :

واملقصــود ّ
أن قريش ـ ًا عــى كفرهــا ،مل تعــرض عــى كثــرة اســتخدام ضمــر اجلمــع يف القــرآن

الكريــم للداللــة عــى اهلل الواحــد األحــدّ ،
ألن ذلــك ممــا تعــارف عليــه العــرب؛ ولــو أنــه مل يكــن
(( (1النصارى مضطربون يف معنى األقانيم .يقول ابن تيمية .. «:وهلذا يضطربون يف تفسري األقانيم ،تارة يقولون :أشخاص ،وتارة
خواص ،وتارة صفات ،وتارة جواهر ،وتارة جيعلون األقنوم اس ًام للذات والصفة معا ،وهذا تفسري =حذاقهم» .اجلواب الصحيح ملن
بدل دين املسيح.200/3 ،
(( (2القرآن ونقض مطاعن الرهبان( ،ص ً ) 229
نقال عن كتاب هل القرآن معصوم( ،ص .)73
(( (3انظر :أديان العامل ،حبيب سعد( ،ص .)285 - 284
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ال يف لغتهــم ،ألنكــروه جــد ًا عــى نبينــا حممــد  ،واختــذوا ذلــك دليـ ً
مســتعم ً
ا عــى مشــاهبة
ملــة النصــارى ،لكنهــم مل جيادلــوا يف ٍ
يشء اســتقر يف لغتهــم ويــراد منــه اجلمــع للتعظيــم واإلجــال

ال التعــدد.

وذكــر علــاء اللغــة القدامــى هــذا ،فمث ـ ً
ا أورد أبــو عبيــدة( ت 209:هـــ) مثــاالً عــى املجــاز

الــذي يكــون للمفــرد بصيغــة اجلمــع قولــه تعــاىل﴿:ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ﴾ [ ســورة القمــر ]49:وقال:

« واخلالــق وحــده ال رشيــك لــه» (.)1

ومــن املعــروف يف اللغــة العربيــة اســتعامل ضمــر اجلمــع مثــل « نحــن» و «إنــا» ،للتعبــر عــن

املفــرد بقصــد التعظيــم ،وتســتخدمه العظــاء وامللــوك ،واهلل تعــاىل أحــق بالعظمــة؛ ولذلــك تكــرر

اســتعامل ضمــر اجلمــع يف القــرآن الكريــم منســوب ًا إىل اهلل تعــاىل ،وهــو واحــدٌ ال رشيــك لــه .ومــن

ذلــك اآليــة التــي استشــهد هبــا «الفــادي» وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [ســورة

البقــرة ]٢٣ -٢٢ :والشــاهد يف اآليــة الكريمــة قولــه ســبحانه﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ ففعــل«

نزلنــا» يعــود إىل الواحــد ســبحانه ،وقــد ورد بصيغــة اجلمــع للتعظيــم ،لكـ ّن بعــض النصــارى اعتــروا
ا عــى تضمــن القــرآن للتثليــث ،وهــذا خطـ ٌ
وجــود مثــل هــذا يف القــرآن الكريــم دلي ـ ً
ـي ،أل ّنــه
ـأ جـ ٌ

ـدئ يف اللغــة كــا اخلبــر بأنــه يــدل عــى تعظيــم اهلل
ُيعــد مــن بدهيــات اللغــة العربيــة ،يفهمــه املبتـ ُ

الواحــد ال تعــدد الــذات ،وهــو أمـ ٌـر مســتقر عنــد العــرب قدي ـ ًا كــا تقــدم.
 -3مناقشة اخلطأ:

أوال :تقــوم عقيــدة االســام عــى التوحيــد اخلالــص هلل تعــاىل ،ويأبــى املســلمون وجــود مــا

يشــر إىل التثليــث يف القــرآن الكريــم ،بــل القــرآن الكريــم ومجيــع آياتــه العظيمــة متضافــرة عــى

إبطــال عبــادة مــا ســوى اهلل عـ ّـز وجــل .والعديــد مــن اآليــات جــاءت لتنقــض عقيــدة النصــارى يف
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(( (1جماز القرآن ،معمر بن املثنى. 9/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

التثليــث وحتكــم بكفرهــم بجــاء ورصاحــة ،فقــال جـ ّ
ـل شــأنه ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾ [ســورة املائــدة .]٧٣ :وقــال ســبحانه وتعــاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ﴾ [ســورة املائــدة .]٧٢ :ومــن يقــرأ القــرآن الكريــم وأحاديــث نبينــا حممــد  ال بد

أن يقــول :مــن اليقــن ّ
أن اإلســام يدعــو إىل توحيــد اهلل تعــاىل ،والكفــر بــا ســواه ،وهــذا مبــدأ دعــوة

نبينــا حممــد  وأساســها ،كــا هــو مبــدأ وأســاس النرصانيــة قبــل حتريفهــا ،كــا ّ
أن توحيــد

اهلل تعــاىل أســاس مجيــع دعــوات إخوانــه األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام؛ وعليــه فالقــرآن الكريــم
يــدل عــى توحيــد اهلل جـ ّـل جاللــه ونبــذ الــرك برصاحــة وجــاء.

وأمــا دعــوى بعــض النصــارى ّ
أن ضمــر اجلمــع الــوارد يف القــرآن دليــل عــى التثليــث فهــذا

إفـ ٌ
ـك عظيــم وخطــأ كبــر قــد أبطلــه علــاء اإلســام ،ومــن ذلــك مثــا:

ٍ
لســان وعنــد ّ
يقــول اجلعفري(668هـــ)  « :هــذه النــون مشــهورة يف ّ
كل إنســان،
كل

يطلقهــا العظــاء بينهــم واألكابــر ،وهــي بــاهلل أليــق ،إذ هــو العظيــم عــى احلقيقــةّ ،
وكل عظيــم ســواه

ُ
نعمــل اإلنســان عــى
فهــو عبــده» ( ،)1واملــراد نــون العظمــة الــوارد يف نــص التــوراة « :وقــال اهلل:

كش ِ
صورتنــا َ
ــبهنا» [تكويــن.]26:1:

ومــن ذلــك قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  « : وهــذا ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران

()2

عــى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــاىل (إنــا) ( ،نحــن) قالــوا  :وهــذا يــدل عــى أهنــم

ثالثــة ،...،فــرد عليهــم  فقــال «:وقولــه( :إنــا)( ،نحــن) لفــظ يقــع يف مجيــع اللغــات عــى
مــن كان لــه رشكاء وأمثــال ،وعــى الواحــد املطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــه ،وإن مل يكونــوا

ـق كل مــا ســواه ،فيمتنــع أن يكــون لــه رشيــك أو مثــل ،واملالئكــة
رشكاء وال نظــراء ،واهلل تعــاىل خ َلـ َ
حرف التوراة واإلنجيل ،صالح بن احلسني اجلعفري.455/ 1،
(( (1ختجيل من ّ
(( (2أصل القصة صحيح  .انظر مثال :صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب قصة أهل نجران .171 /5 ،ولكني مل أعثر عىل احتجاج
نصارى نجران ب «إنا» و « نحن» للداللة عل التثليث ،إال ّ
أن بعض العلامء ذكرها كابن تيمية يف اجلواب الصحيح ،448 /3 ،وابن
كثري يف التفسري.50 / 2،
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وســائر العاملــن جنــوده تعــاىل» (.)1
ومــن املعارصيــن الشــيخ حممــد بــن عثيمــن (ت1421:هـــ) حيــث قــال ...« : فاتبــع

إن اهلل ثالــث ثالثــة ،وتــرك املحكــم الـ ّ
النــراين هــذا املتشــابه ،وادعــى تعــدد اآلهلــة ،وقــالّ :
ـدال
عــى ّ
أن اهلل واحــد .وأمــا الراســخون يف العلــم :فيحملــون اجلمــع عــى التعظيــم لتعــدد صفــات اهلل

وعظمهــا ،ويــردون هــذا املتشــابه إىل املحكــم يف قولــه تعــاىل﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰅ ﰆ﴾

إن الدعــوى التــي ادعيــت قــد ك َّفــرك اهللُ هبــا َّ
[ســورة البقــرة ]163 :ويقولــون للنــراينّ :
وكذبــك فيهــا
فاســتمع إىل قولــه تعــاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ﴾ [ســورة املائــدة ]73 :؛

أي كفــروا بقوهلــمّ :
إن اهلل ثالــث ثالثــة» (.)2

أقــول :يســتفاد مــن كالم الشــيخ العثيمــن  وجــوب الرجــوع إىل القــرآن الكريــم ذاتــه

لبيــان مــا غمــض مــن معنــى ،فالقــرآن الكريــم ِوحــد ٌة واحــدة يصــدق بعضــه بعضــا.

ثانيــا :مــن الــردود عــى هــذا اخلطــأ احتــواء التــوراة عــى صيغــة اجلمــع بحــق اهلل تعــاىل ،ومل يفهــم

منهــا اليهــود إال وحدانيــة اهلل تعــاىل؛ وهــذا مــا أكــده شــيخ االســام ابــن تيميــة إذ يقــول يف معــرض ِ
رده
ـر بصيغــة اجلمــع( ،وكذلك
عــى خطــأ التثليــث عنــد النصــارى « :ويكــون شــبهتهم قولــه( :منــا) ألنــه عـ ّ
ـرا عــى صورتنــا وشــبهنا) فاحتجــوا عــى التثليــث بصيغــة اجلمــع .وهذا
إن أرادوا هــذا بقولــه (نخلــق بـ ً

ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران عــى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــاىل (إنــا)( ،نحــن) قالــوا:
وهــذا يــدل عــى أهنــم ثالثــة ،وكان هــذا مــن املتشــابه الــذي اتبعــوه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ،وتركوا
املحكــم املبــن الــذي ال حيتمــل إال واحــدا ،فـ ّ
ـإن اهلل يف مجيــع كتبــه اإلهليــة قــد بــن أنــه إلـ ٌه واحــد ،وأنــه

ال رشيــك لــه ،وال مثــل لــه .وقولــه( :إنــا) ( ،نحــن) لفــظ يقــع يف مجيــع اللغــات عــى مــن كان لــه رشكاء

وأمثــال ،وعــى الواحــد املطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــهْ ،
وإن مل يكونــوا رشكاء وال نظــراء،
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(( (1اجلواب الصحيح ملن ّبدل دين املسيح ،ابن تيمية.448/3 ،
(( (2تقريب التدمرية ،حممد صالح العثيمني( ،ص .)80

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

واهلل تعــاىل خلــق كل مــا ســواه ،فيمتنــع ْ
أن يكــون لــه رشيــك أو مثــل ،واملالئكــة وســائر العاملــن جنــوده

تعــاىل .قــال تعــاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [ســورة املدثــر ]31 :وقــال تعــاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ســورة الفتــح ،]7 :فــإذا كان الواحــد مــن امللــوك يقــول :إنــا ،ونحــن ،وال يريــدون أهنــم

ـق بــأن يقــول :إنــا ،ونحــن،
رب كل يشء ومليكــه هــو أحـ ّ
رب العاملــنّ ،
ثالثــة ملــوك ،فاملــك امللــك ّ
مــع أنــه ليــس لــه رشيــك ،وال مثيــل ،بــل لــه جنــود الســاوات واألرض» (.)1

أن القــرآن الكريــم جــاء ليقــرر وحدانيــة اهلل ،فـ ّ
أقــول :وهكــذا جتــد ّ
ـإن مفتــاح اإلســام هــو

الشــهادة بأنــه ال إلــه إال اهلل ،والتــي تظهــر جليــة يف مئــات اآليــات يف القــرآن الكريــم ،فوجــود ألفــاظ

ـض وحدانيــة اهلل ،وتــدل عــى تعــدد اإللــه ُيعــد أمر ًا ُمــاالً رش ًعــا ولغـ ًة وعقالً.
يف القــرآن الكريــم تناقـ ُ
وهــذه األمــور تبطــل اخلطــأ الســابق.

ومجلــة القــول بطــان دعــوى النصــارى تضمــن القــرآن الكريــم عقيــدة التثليــث ،وإنــا هــي

رصح بكفــر النصــارى القائلــن
حمــض افــراء وكــذب ثبــت بطالنــه بدليــل القــرآن الكريــم الــذي ّ

بالتثليــث ،وبدليــل اللغــة العربيــة وفهــم العــرب هلــا ،والعقيــدة اإلســامية ،وكالم العلــاء.
 -4آثار اخلطأ:

ـأن ضمــر اجلمــع الـ ّ
يرتتــب عــى اخلطــأ اللغــوي القائــل بـ ّ
ـدال عــى اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم

دليــل عــى التثليــث آثــار عقديــة خطــرة أمههــا :تناقــض القــرآن الكريــم ،وتناقــض دعــوة نبينــا

حممــد  ،وهــذا كلــه حمــض افــراء وختــرص ،ومــردود رشع ـ ًا ولغ ـ ًة وعقــا .وقــد تقــدم

ا فمــن املحــال ّ
موقــف العقيــدة االســامية القائمــة عــى التوحيــد اخلالــص هلل تعــاىل .وأمــا عق ـ ً
أن

النبــي  يتلــو القــرآن املوحــى بــه مــن اهلل تعــاىل ،والــذي يــرح عــى لســان املســيح عليــه

الصــاة والســام بــرك النصــارى وحتريــم اجلنــة عليهــم ّ
وأن معتقــده مــأواه النــار كــا يف هــذه اآليــة
الكريمــة﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

(( (1اجلواب الصحيح ،البن تيمية.348 347 /3 ،
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ ســورة املائــدة ،]٧٢ :ثــم يتلــو ألفاظـ ًا تشــر أو تــدل عــى تثليــث اإللــه وتصحح

اعتقــاد النصــارى الفاســد ،فهــذا حمــال عقــا.

املثال الرابـع :اخلطـأ يف تفسـري الشك يف اآلية:

وبيانه كام ييل:

﴿ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [يونس]94 :

 -1من األمثلة عىل أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية:
مــا نقلــه اإلمــام ابــن حــزم(ت 456:هـــ) عــن «ابــن النغريلــة اليهــودي» ( ت447:هـــ)

الــذي اعرتض عــى قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ﴾ [ســورة يونــس ،]94 :فقــال املعــرض « :فهــذا حممــد كان يف شـ ٍ
ـك ممــا
ّ

ادعــاه» ( .)1وأعــاد :الفــادي» النــراين هــذا االعــراض حتــت عنــوان « الوحــي الــذي يشـ ّ
ـك فيــه

ُمب ِّلغــه!!».

أقــول :ال خيفــى ّ
أن هــذا الزعــم فيــه طعـ ٌن بنبينــا حممــد  وبــا ُأنــزل إليــه مــن ربــه

تعــاىل ،وهــو زعــم باطــل برباهــن اللغــة والــرع والعقــل كــا يــأيت:
 -2املعنى الصحيح للكلمة:

يــدل هــذا اخلطــأ عــى جهــل صاحبــه باللغــة العربيــة واســتعامالهتا ،وبالــرع ،وبــا ورد عــن

النبــي  .ومــن اليقــن ّ
أن نبينــا حممــد ًا  مل يكــن شــاك ًا يف مــا أنزلــه اهلل عليــه،

كــا ورد أنــه  قــال « :ال أشــك وال أســأل» ( .)2وإذا تقــرر عــدم وجــود الشــك يف نفســه
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(( (1الرد عىل ابن النغريلة ،ابن حزم (،ص .)61 60
(( (2تفسري مقاتل بن سليامن ،248 /2 ،وتفسري الطربي ،202 / 15 ،واختلف يف احلكم عىل هذا احلديث املرسل :فضعفه األلباين
يف كتابه دفاع عن احلديث النبوي والسرية ،ص  ،15ولكن ورد تصحيحه يف كتاب روضة املحدثني ،رقم( ،253/10)4678وهو
تفريغ ألحكام احلافظ ابن حجر عىل األحاديث ،برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ،إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة
باإلسكندرية .مصدره :املكتبة الشاملة.

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

 ،فهنــا يــرد ســؤال ذكــره الطــري  فقــال « :إن قــال :فــا وجــه خمــرج هــذا الــكالم
إذن ،إن كان األمــر عــى مــا وصفــت؟ قيــل :قــد ب ّينــا يف غــر موضــع اســتجازة العــرب قــول القائــل

منهــم ململوكــه« :إن كنــت مملوكــي فانتــه إىل أمــري» ،والعبــد املأمــور بذلــك ال يشــك ســيده القائــل

«إن كنــت ابنــي فـ ِ
لــه ذلــك أنــه عبــده؛ كذلــك قــول الرجــل منهــم البنــهّ :
ـرين» ،وهــو ال يشــك يف
وأن ذلــك مــن كالمهــم صحيــح مســتفيض فيهــم ،وذكرنــا ذلــك بشــواهدهّ ،
ابنــه أنــه ابنــهّ ،
وأن منــه

قــول اهلل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ ســورة املائــدة ]116 :وقــد

علــم جـ ّـل ثنــاؤه ّ
أن عيســى مل يقــل ذلــك ،وهــذا مــن ذلــك ،مل يكــن  شــاك ًا يف حقيقــة

خــر اهلل وصحتــه ،واهلل تعــاىل ذكــره بذلــك مــن أمــره كان عاملــا ،ولكنــه جـ ّـل ثنــاؤه خاطبـ ُه خطــاب

قومــه بعضهــم بعضــا ،إذ كان القــرآن بلســاهنم نــزل» (.)1

ونفــى القــايض عبــد اجلبــار (ت415:هـــ)  أيضــا أن يكــون النبــي  وقــع يف

الشــك وإنــا املقصــود غــره ،فقــال « :املــراد َمــن شــك يف ذلــك عــى وجــه الزجــر ،أو قــال ذلــك

ألهــل الكتــاب الذيــن جيــوز أن يســأهلم غريهــم عــا يف الكتــب عــن تصديــق حممــد .)2( »
ومــن الــردود عــى هــذا اخلطــأ اللغــوي ومــا تضمنه مــن دعــوى ،قــول الشــيخ العثيمني:
إن مثــل هــذا التعبــر ﴿ﮭ ﮮﮯ ﮰ﴾ ال يلــزم منــه وقــوع الــرط ،بــل وال إمكانـ ِ
« ّ
ـه كقولــه تعــاىل:

ـع غايــة
﴿ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ ســورة الزخــرف ،]81 :فــإن وجــود الولــد هلل عـ ّـز وجــل ممتنـ ٌ
االمتنــاع ،كــا قــال تعــاىل﴿ :ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ﴾ [ســورة مريــم ،]91 :فكذلــك الشــك واالمــراء

مــن رســول اهلل  فيــا أنــزل إليــه ممتنــع غايــة االمتنــاع ،ولكن جــاءت العبــارة هبــذه الصيغة

الرشطيــة لتأكيــد امتنــاع الشــك واالمــراء مــن رســول اهلل  فيــا أنــزل إليــه مــن اهلل عـ ّـز
وجــل» (.)3

(( (1تفسري الطربي. 203 / 15 ،
(( (2تنـزيه القرآن عن املطاعن ،للقايض عبد اجلبار ( ،ص .)177
(( (3تقريب التدمرية ،حممد بن صالح العثيمني( ،ص .)82 81
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ـن ّ
أن اجلملــة رشطيــة وال يلــزم منهــا وقــوع الرشط ،كــا قال بذلــك العلــاء كالطربي
أقــول :تبـ َ

والقــايض عبــد اجلبــار وابــن عثيمــن رمحهــم اهلل .والنتيجــة ّ
أن نبينــا حممــد ًا  مل يكــن شــاك ًا
يف مصــدر الوحــي؛ ولذلــك مل يســأل أهــل الكتــاب؛ وهــذا يثمــر يف عقيــدة املســلم إيامنـ ًا ورســوخ ًا،
أن إيامنــه جيعلــه متيقنـ ًا باســتحالة وجــود ولـ ٍ
فكــا ّ
ـد هلل تعــاىل ،فإيامنــه جيعلــه متيقنـ ًا بامتنــاع شــك نبينــا

حممــد  بــا أنزلــه اهلل إليــه مــن القــرآن العظيــم.
 -3مناقشة اخلطأ:

أناقش اخلطأ عقدي ًا وعقلي ًا ،والبداية من جهة العقيدة.
أوال :إنــه مــن املســ َّلم بــه ّ
ممتنــع يف حــق النبــي ،فإنــه 
أن الشــك
ٌ

رب العــزة بذلــك فقــال ســبحانه:
أعظــم اخللــق إيامنــ ًا وأرســخهم يقينــا ،وقــد شــهد لــه ّ
﴿ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ﴾ [ســورة البقــرة ،]٢٨٥:واملــراد بقولــه تعــاىل﴿ :ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ﴾ كــا قــال الطــري  « : صــدق الرســول يعنــي رســول اهلل  ،فأقـ ّـر بــا

أنــزل إليــه» ،يعنــي :بــا ُأوحــي إليــه مــن ر ّبــه مــن الكتــاب ،ومــا فيــه مــن حــال وحــرام ،ووعــد
وعيــد ،وأمــر وهنــي ،وغــر ذلــك مــن ســائر مــا فيــه مــن املعــاين التــي حواهــا» ( .)1وذكــر الطــري

عــن قتــادة (ت118:هـــ)  أنــه قــالُ « :ذكــر لنــا ّ
أن نبــي اهلل  ملــا نزلــت هــذه
اآليــة﴿:ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ﴾ قــالِ َ :
ــق لــه أن يؤمــن» (.)2
«وي ُ

وقــال اخلــازن (ت741 :هـــ) « : ومعنــى آمــن الرســول  :صــدّ ق الرســول يعنــي حممــد ًا

أن هــذا القــرآن ومجلــة مــا فيــه من الرشائــع واألحــكام منــ ٌ
ّ 
ـزل من عنــد اهلل عز وجــل»(.)3
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(( (1تفسري الطربي.124 /6 ،
(( (2قال حمققه الشيخ أمحد شاكر  »:األثر ]6499 [:أخرجه احلاكم يف املستدرك[  ]287 :2من طريق خالد بن حييى ،عن أيب
عقيل ،عن حييى بن أيب كثري ،عن أنس قال« :ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي « :آمن الرسول بام أنزل إليه من ربه» قال النبي
 :وحق له أن يؤمن» ،ثم قال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه» واستدرك عليه الذهبي فقال:
«منقطع» .انظر :تفسري الطربي.124 /6 ،
(( (3لباب التنـزيل يف معرفة التأويل ،للخازن.219 /1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

وفرسهــا مؤلفــو التفســر احلديــث فقالــوا « :صــدَّ ق وأيقــن رسـ ُ
ـول اهلل حممــدٌ  بــا ُأوحــي

ـق لــه أن ُيوقــن» (.)1
وحـ َّ
إليــه مــن ر ِّبــهُ ،

أقــول :يف اآليــة الكريمــة شــهاد ٌة وتزكيـ ٌة مــن لــدن العليــم احلكيــم جـ ّـل جاللــه ،بإيــان رســوله

حممــد  وثنــا ٌء منــه تعــاىل عليــه .ومعلــوم ّ
أن اإليــان ضــد الشــك والــردد .ويف هــذه
التزكيــة والشــهادة الربانيــة إبطــال لشــبهة اليهــودي ابــن النغريلــة ّ
وكل مــن ادعــى دعــواه.

وقــد ورد عــن قتــادة ّ 
أن النبــي  ملــا نزلــت هــذ اآليــة الكريمــة قــال « :ال

ـح يف نفــي الشــك عــن نبينــا .
أشــك وال أســأل» ( ،)2وهــذ األثــر رصيـ ٌ

لقــد بـ ّـن أهــل التفســر ّ
ـاب للرســول  واملــراد بــه غــره ،عىل
أن اآليــة الكريمــة خطـ ٌ

عــادة العــرب فإهنــم خياطبــون الرجــل ويريــدون بــه غــره()3؛ وعليــه فاخلطــاب موج ـ ٌه للمرشكــن
مــن قومــه بطريــق التعريــض ،وهــو كثــر يف اســتعامل العــرب.

لســت يف
قــال القرطبــي(ت« : )671:اخلطــاب للنبــي  واملــراد غــره ،أي
َ

شــك ولك ـ ّن غــرك شــك.

أن املعنــى :أي يــا عابــد الوثــن ْ
ونقــل ّ 
إن كنــت يف شــك مــن القــرآن ،فاســأل مــن أســلم

مــن اليهــود ،يعنــي عبــد اهلل بــن ســام وأمثالــه؛ ّ
ألن عبــدة األوثــان كانــوا يقــرون لليهــود أهنــم أعلــم

منهــم ،مــن أجــل أهنــم أصحــاب كتــاب ،فدعاهــم الرســول  إىل أن يســألوا مــن يقــرون

بأهنــم أعلــم منهــم» (.)4

وخالصــة الــكالم عنــد أكثــر أهــل التفســر مــا حــكاه ابــن عاشــور( ت1393 :هـــ) 
(((1
(((2
(((3
(((4

التفسري امليرس ،نخبة من أساتذة التفسري ( ،ص .)49
سبق خترجيه عند الكالم عىل املعنى الصحيح للكلمة.
انظر :النكت والعيون ،للاموردي ،451 /2 ،ومعامل التنزيل للبغوي ،434/2 ،والكشاف للزخمرشي ،371 /2 ،وفتح القدير
للشوكاين ،538 /2 ،وتفسري املنار ،392 /11 ،والتحرير والتنوير البن عاشور .248 /11،
ً
نقال عمن سمع من اإلمامني ثعلب واملربد .انظر :تفسري القرطبي.382 /8 ،
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بقولــه « :فاملقصــود مــن اآليــة إقامــة احلجــة عــى املرشكــن بشــهادة أهــل الكتــاب مــن اليهــود
والنصــارى قطعــ ًا ملعذرهتــم» (.)1

ويف اآليــة الكريمــة تقويــة لعقيــدة املســلمني بتضمــن الكتــب الســابقة صفــة نبيهم .

قــال اإلجيــي (ت 905:هـــ)  « :فيــه تثبيــت لألمــة ،وإعــا ٌم هلــم ّ
أن صفــة نبيهــم مكتــوب يف
الكتــب الســاوية» (.)2

وممــا جيــدر ذكــره هنــا تضمــن أســفار أهــل الكتــاب صفــة رســول  ،وعلمهــم-

وخاصــة علــاء زمانــه  - أنــه رســول اهلل حــق .قــال بعــض علــاء األديــان املســلمني
املعارصيــن يف ردهــم عــى بعــض علــاء اليهــود والنصــارى « :هــذه اآليــة الكريمــة ال تــدل عــى

وقــوع الشــك ،وال عــى وقــوع الســؤالّ ،
فــإن النبــي  مل يكــن شــاكًّا ،وال ســأل أحــدً ا

منهــم ،بــل روي عنــه أنــه قــال« :واهلل ال أشــك ،وال أســأل» ،ولكـ ّن املقصــود بيــان ّ
أن أهــل الكتــاب
عندهــم مــن األدلــة والرباهــن مــا يؤيــدك ويصدقــك فيــا كذبــك فيــه الكافــرون» (.)3
 -2وأما مناقشة اخلطأ عقلي ًا:

فيأبــى العقــل الســليم إال أن يــر ّد دعــوى شــك النبــي  فيــا أنــزل إليــه ،فابــن حــزم

يف ر ِّد ِه عــى اخلطــأ الفاســد الــذي صــدر عــن ابــن النغريلــة اليهــودي قال..«إنــه مــن املحــال
العظيــم الــذي ال يتمثــل يف فهــم مــن لــه مســكة ،أن يكــون إنســان يدعــو إىل ديــن يقاتِــل عليــه وينـ ِ
ـازع
فيــه أهــل األرض ،ويديــن بــه أهــل البــاد العظيمــة ،ثــم يقــول هلــم :إين يف شــك ممــا أقاتلكــم عليــه
ـت عــى يقــن ممــا أدعوكــم إليــه ،وأحققــه لكــم أهيــا التابعــون ،إىل مثــل هــذا
أهيــا املخالفــون ،ولسـ ُ

الســخف الــذي ال يتصــور إال يف مثــل دمــاغ هــذا املجنــون اجلاهــل»(.)4
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(((1
(((2
(((3
(((4

التحرير والتنوير ،البن عاشور.284 /11 ،
جامع البيان يف تفسري القرآن ،لإلجيي.155/2 ،
مناظرة بني اإلسالم والنرصانية ،د .حممد مجيل غازي وآخرون ( ،ص .)403
الرد عىل ابن النغريلة اليهودي ،ابن حزم( ،ص .) 60

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

وبنــا ًء عــى مــا تقــدم ،يتبــن بجــاء ّ
أن اللغــة والعقيــدة والعقــل كلهــا متعاضــدة بتأكيــد عــدم

شــك النبــي ّ ،
وأن املــراد قومــه ومــن مل يؤمــن بــه ،كــا تقــرر نقــض دعــوى ابــن النغريلــة
والفــادي بوجــود خطــأ ،وجهلهــا الواضــح بمعــاين وقواعــد اللغــة العربيــة.
 -4أثر اخلطأ:
بعد عرض اخلطأ السابق ومناقشته يظهر األثر اخلطري املرتتب عليه وهو:
 -1الطعن برسالة نبينا حممد .
ّ -2
أن املعــرض -بســبب جهلــه بالعربيــة -حــاول تشــوية صــور َة نبينــا حممــد ،

ّ
الشــاك يف الوحــي املنـــزل إليــه .وقــد تقــدم بطــان هــذا الشــك ،وعــدم
وأظهــر ُه بصــورة

حصولــه أصــا.

ّ -3
نفســه فرصــة الدخــول يف االســام بســبب جهلــه باللغــة العربيــة،
أن املعــرض حــرم َ
وبســبب عــدم ســؤال أهــل اللغــة والتفســر عــن املعنــى الصحيــح لآليــة الكريمــة.

 -4ظهــر مــن هــذا اخلطــأ وتكــراره عنــد الدارســن املعارصيــن ّ
أن أخطاءهــم اللغويــة ومــا

يصاحبهــا مــن شــبهات أمــر مكــرر ،فواضــح مــن خــال ردود علــاء االســام القدامــى ّ
أن

مكــرر منــذ قــرون مــن النصــارى
هــذا اخلطــأ اللغــوي ليــس مــن إنشــاء «الفــادي» ،وإنــا
ٌ

واليهــود ،وإنــا أكثــر األخطــاء القديمــة تتكــرر يف زماننــا ،وتُنــر يف املواقــع االلكرتونيــة

إلثارهتــا ونرشهــا بــن املســلمني لتشــكيكهم بدينهــم وكتاهبــم ونبيهــم  ،وإال فـ ّ
ـإن
اخلطــأ قديــم كــا ذكــر ابــن حــزم ،فبعــد أن أورد قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ﴾ قــال « :إنــا عهدنــا هــذا االعــراض مــن أهــل الكتــاب

وغريهــم ،وأمــا مــن يدعــى أنــه مســلم فــا وال يمكــن البتــة أن يكــون مســلم يظــن ّ
أن رســول
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اهلل  كان شــاك ًا يف صحــة الوحــي إليــه» ( ،)1فأهــل الكتــاب حييــون ُ
الشــب َه القديمــة

بوســائل عرصيــة لإلثــارة والتشــكيك .وكل هــذا لــه أثــر يسء فيزيــد مــن حــدة الصــدام
العقائــدي بــن أتبــاع امللــل.

أقــولّ :
إن أخطــاء الدارســن اليهــود والنصــارى اللغويــة كثــرة ومســتمرة ال تــكاد تتوقــف،

ألهنــا ناجتــة عــن مشــكلة قائمــة وهــي مشــكلة ضعفهــم اللغــوي .وقــد أوردت يف هــذا البحــث أمثلــة

مــن هــذه األخطــاء تنبيه ـ ًا عــى املشــكلة األصــل .وعــى علــاء اإلســام والباحثــن اإلجابــة عــن

تلــك األخطــاء ،والدفــاع عــن اإلســام كتاب ـ ًا وعقيــد ًة ونبي ـ ًا بالرباهــن املتنوعــة.
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(( (1الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم.20/4 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

A
بعــد عــرض مشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وآثارهــا ،نخلــص

إىل نتائجهــا:

أوالُ :يعــد ضعــف الدارســن اليهــود والنصــارى باللغــة العربيــة وأســهل قواعدهــا أهــم

األســباب التــي توقعهــم يف الفهــم اخلاطــئ ملعــاين القــرآن الكريــم.

ثانيــاُ :يعــد عــدم رجــوع الدارســن مــن اليهــود والنصــارى إىل علــاء اللغــة والتفســر والعقيدة
ســبب ًا مهـ ًا للوقــوع يف اخلطــأ وآثـ ِ
ـاره العقدية.
ثالثــا :تعــدد املخاطــر العقديــة الناجتــة عــن اعتقــاد الدارســن اليهــود والنصــارى وجــود

أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم ،ونرشهــا يــؤدي إىل :احلكــم ببرشيــة القــرآن الكريــم ،والتنقــص

مــن صفــات اهلل جــل شــأنه ،ويرتتــب عليــه آثــار عقديــة ســيئة يمكــن تصنيفهــا كــا يــي:
• •خطر ذايت عىل الدارس نفسه ألهنا تصد ُه عن قبول اإلسالم.

• •خطــر عــى أبنــاء ملــة الــدارس مــن اليهــود والنصــارى نظــر ًا لتأثرهــم غالبـ ًا بــا يقولــه

وينــره أبنــاء ملتهم.

• •خطـ ٌـر عــى بعــض عــوام املســلمني الذيــن ربــا يتأثــرون هبــذه األخطــاء ،ومــا تتضمنــه

مــن شــبهات ،وخاصــة يف زماننــا الــذي ضعفــت فيــه اللغــة العربيــة عنــد بعــض املســلمني.

• •خطــر دعــوي يف تشــويه صــورة القــرآن الكريــم ،ويف دعــوى تضمنــه أخطــاء ،وخطــر

يف تشــويه صــورة نبينــا حممــد .

رابعــا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى عندمــا تومهــوا ّ
أن اهلل مشــغول يف قولــه تعــاىل:

﴿ﮡ ﮢ ﮣﮤ﴾ والصحيــح أنــه هتديــد بمعنى سنحاســبكم.
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خامســا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى يف نســبة التحــر إىل اهلل تعــاىل يف قولــه

تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ،والصحيــح أهنــا حــرة الكافريــن عــى أنفســهم يــوم القيامــة.

سادســا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى يف نســبة الشــك لنبينــا حممــد  يف

قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ والصحيــح ّ
أن املــراد مــن شــك مــن قومــه.

ســابعا :تبــن خطــأ الدارســن النصــارى يف اعتبــار ّ
أن ضمــر اجلمــع العائــد عــى اهلل تعــاىل يفيــد

أن قولــه تعــاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ وأمثالــه يفيد التعظيــم واإلجالل هلل ّ
التثليــث ،والصحيــح ّ
جل شــأنه.

ثامنــا :التحذيــر مــن ظاهــرة الضعــف اللغــوي عند الدارســن يف امللــل الثــاثّ ،
وأن اســتمرارية

تكــرار االنتقــادات يــؤدي إىل زيــادة الصــدام الثقــايف بــن أتبــاع هــذه امللل.

وأويص بمتابعــة العلــاء والباحثــن املســلمني للمؤلفــات املعــارصة ،واملواقــع اإللكرتونيــة

التــي تطعــن يف القــرآن الكريــم ،واالهتــام بالــرد العلمــي عليهــا أدا ًء لألمانــة ،وتصحيح ـ ًا ألخطــاء

الدارســن وشــبههم.

ويف اخلتــام أســأل اهلل الكريــم بفضلــه أن يتقبــل هــذا العمــل ،وأن يشــ ّفع القــرآن العظيــم يف

كاتبــه ويف والديــه ،ويف قارئــه ويف املســلمني ،إنــه قريــب جميــب.

وصـ ِّـل اللهــم عــى مجيــع املرســلني ،وعــى خامتهــم حممــد  ،وعــى آلــه وصحبــه

املكرمــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن .ســبحانك اللهــم وبحمــدك ،أشــهد أن ال إلــه إال

رب العاملــن.
أنــت ،أســتغفرك وأتــوب إليــك ،واحلمــد هلل ِّ
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

 1 .1القرآن الكريم ّ
جل من أنزله.
 2 .2أثــر الضعــف اللغــوي يف فهــم نصــوص أهــل الكتــاب  ،التــوراة نموذجــا ،د .أمحــد حممــد فــاح
النمــرات ،بحــث منشــور ،جملــة الدراســات العقدية ،العــدد 1440 ،22هـــ2018 -م.

3 .3أدلــة اليقــن يف الــرد عــى مزاعــم املبرشيــن  ،عبــد الرمحــن اجلزيــري(ت1359 :هـــ) ،منشــورات
أســار ،باريــس2007 ،م.

 4 .4أديان العامل  ،حبيب سعد ،دار التأليف والنرش للكنيسة األسقفية ،القاهرة .بدون تفاصيل.
 5 .5اإلرسائيليات يف كتب التفسري ،حممد أبو شهبة(ت1403:هـ) ،ط ،4مكتبة السنة.
 6 .6اإلسالم دعوة عاملية ،عباس العقاد(ت1964:م) ،هنضة مرص للطباعة والنرش.
 7 .7اقتضــاء الــراط املســتقيم ملخالفــة أصحــاب اجلحيــم  ،أمحــد بــن تيميــة(ت728 :هـــ) ،حتقيــق
د .نــارص العقــل ،بــروت ،ط ،7دار عــامل الكتــب1419 ،هـــ.

 8 .8بحــر العلــوم ،نــر بــن حممــد الســمرقندي(ت373:هـ) ،حتقيــق الشــيخ عيل معــوض وآخرون،
بــروت ،ط ،1دار الكتب العلميــة1413 ،هـ1993 -م.

9.9الربهــان يف علــوم القــرآن ،بــدر الديــن الزركيش(ت794:هـــ) ،حتقيق حممد أبــو الفضــل إبراهيم،
مكتبــة دار الــراث ،القاهرة.

1010تأويــل مشــكل القــرآن ،عبــداهلل بــن مســلم بــن قتيبــة(ت276 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم شــمس
الديــن ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة.

 1111التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن العكربي(ت616:هـــ) ،حتقيــق :عيل
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البجــاوي ،النــارش :عيســى البــايب احللبــي ورشكاه.
 1212التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور( ت1984 :م) ،الدار التونسية للنرش1984 ،م.
 1313ختجيــل مــن حـ ّـرف التــوراة واإلنجيــل ،صالــح بــن احلســن اجلعفــري(ت668 :هـــ) ،حتقيــق
حممــود قــدح ،ط ،1مكتبــة العبيــكان ،الريــاض ،الســعودية1419 ،هـــ1998 -م.

 1414جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن  ،حممــد بــن جريــر الطربي(310هـــ) ،حتقيــق أمحــد شــاكر،
بــروت ،ط ،1مؤسســة الرســالة1420،هـ2000-م.

 1515اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،القرطبي(671هـــ) ،حتقيــق د .عبــداهلل الرتكي وآخــرون ،ط ،1بريوت،
مؤسسة الرســالة1427 ،هـ2006 -م.

 1616تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان  ،عبــد الرمحــن الســعدي(ت1376 :هـــ) ،حتقيــق
عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،الريــاض ،ط ،1مكتبــة العبيــكان1422 ،هـــ2001 -م .

 1717تفســر القــرآن ،منصــور بــن حممــد الســمعاين(ت489 :هـ) ،حتقيــق يارس غنيــم ،الريــاض ،ط،1
دار الوطن ،الســعودية1418 .هـ.

 1818تفســر القــرآن العزيــز ،حممــد بــن أيب زمنــن(ت399 :هـــ) ،حتقيــق حســن عكاشــة وحممــد
الكنـــز،ط ،1القاهــرة ،الفــاروق احلديثــة1423 ،هـــ2002 -م.

 1919تفســر القــرآن العظيــم ،اســاعيل بــن كثــر(ت774 :هـــ) ،حتقيــق ســامي ســامة ،ط ،2دار
طيبــة1420 ،هـــ1999-م.

 2020تفسري الكتاب املقدس ،سفر التكوين ،نجيب جرجس(ت1991:م) ،بدون تفاصيل.
 2121الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،حممــود بــن عمــر الزخمرشي(ت538:هـــ) ،بــروت،
ط ،3دار الكتــاب العــريب1407 ،هـــ.
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2222تأويــات أهــل الســنة ،حممــد بــن حممــد املاتريدي(ت333:هـــ) ،حتقيــق د .جمــدي باســلوم،
بــروت ،ط ،1دار الكتــب العلميــة1426 ،هـــ.2005 -

 2323تفسري سفر التكوين ،إصدار كنيسة السيدة العذراء بالفجالة .نسخة إلكرتونية.
2424تفســر مقاتــل بــن ســليامن (ت150:هـــ) ،حتقيــق :عبــداهلل شــحاته ،بــروت ،ط ،1دار إحيــاء
الــراث العــريب.

 2525تفســر القــرآن احلكيــم  ،حممــد رشــيد رضا(1354هـــ) ،طبعــة  ،1990اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب.

 2626التفســر امليــر ،نخبــة مــن أســاتذة التفســر ،ط ،2جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف
الرشيــف ،املدينــة املنــورة ،الســعودية1430 ،هـــ 2009-م.

 2727تقريــب التدمريــة ،حممــد صالــح العثيمــن(ت1421 :هـــ) ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام ،ط،1
1419هـــ ،الســعودية.

 2828تنـزيه القرآن عن املطاعن ،عبد اجلبار بن أمحد(ت415 :هـ) ،بريوت ،دار النهضة احلديثة.
 2929تـــهذيب اللغــة ،حممــد األزهري(ت370:هـــ) ،حتقيــق حممــد مرعــب ،بــروت ،ط ،1دار إحيــاء
الــراث العــريب2008 ،م،

 3030جامــع البيــان عــن تفســر القــرآن ،حممــد بــن عبــد الرمحــن اإلجيي(905هـــ) ،بــروت ،ط ،1دار
الكتــب العلمية1424 ،هـــ2004 -م.

 3131مجهــرة اللغــة ،حممــد بــن دريد(ت321:هـــ) ،حتقيــق رمــزي بعلبكــي ،بــروت ،ط ،1دار العلــم
للماليــن1987 ،م.

 3232اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح ،ابــن تيميــة(ت728 :هـــ) ،الريــاض ،ط ،2حتقيــق د.
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عــي بــن حســن وآخــرون ،دار العاصمــة1419 ،هـــ1999 -م.
 3333دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه  ،د .عبــد الرمحــن بــدوي(ت2002 :م) ،ترمجــة كــال جــاداهلل،
الــدار العامليــة للكتــاب والنــر.

 3434داللــة احلائريــن  ،موســى بــن ميمــون (ت1204 :م)  ،حتقيــق حســن آتــاي ،مكتبــة الثقافــة
الدينيــة .مــر.

 3535دليل العهد القديم  ،د .مالك حمارب ،النارش :أبناء األنبا رويس ،مكتب النرس  ،مرص.
 3636الــرد عــى ابــن النغريلــة ،عــي بــن حزم(456هـــ) ،حتقيــق د .إحســان عبــاس ،جامعــة اخلرطوم،
مكتبــة دار العروبــة ،القاهــرة1960 ،م1380-هـ .

 3737الرســالة التدمريــة ،أمحــد بــن تيمية(728هـــ) ،حتقيــق د .حممــد الســعوي ،الريــاض ,ط ،6مكتبــة
العبيكان1421 ،هـــ2000 -م.

 3838زاد املســر يف علــم التفســر ،عبــد الرمحــن بــن اجلوزي(ت597:هـــ) ،ط ،3املكتــب
اإلســامي1414،هـ.

 3939صحيــح البخــاري  ،حممــد بــن اســاعيل البخــاري(ت256 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد زهــر النــارص،
دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1هـ.

 4040الصفدية  ،أمحد بن تيمية(728هـ) ،حتقيق حممد رشاد سامل ،مرص ،ط ،2مكتبة ابن تيمية.
 4141طريــق اهلجرتــن وبــاب الســعادتني  ،ابــن القيــم اجلوزية(ت751:هـــ)،ط ،2القاهــرة ،دار
الســلفية 1394 ،هـــ.

 4242عصمــة القــرآن وجهــاالت املبرشيــن ،د .إبراهيــم عــوض ،مكتبــة زهــراء الــرق2005 ،م.
القاهــرة.
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 4343فتــح القديــر ،حممــد عــي الشــوكاين(ت 1250:هـــ) ،ط ،1دار الكلــم الطيــب ،دار ابــن كثــر،
دمشــق ،بريوت1414،هـ.

 4444الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،عيل بن حزم(ت456:هـ) ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة.
 4545قامــوس الكتــاب املقــدس ،ترمجــة وتأليــف جــورج فوســت ،املطبعــة األمريكانيــة ،بــروت،
1894م.

 4646القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،صالح اخلالدي ،دار القلم ،دمشق1428 ،هـ2007 -م.
4747القــول املفيــد عــى كتــاب التوحيــد ،حممــد العثيمني(ت1421:هـــ) ،ط ،2الريــاض ،دار ابــن
اجلوزي1424،هـ.

 4848لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،عــي اخلــازن(ت 741:هـــ) ،ط  ،1بــروت ،دار الكتــب
العلميــة.

4949لسان العرب ،حممد بن منظور اإلفريقي(ت711 :هـ) ،ط ،3بريوت ،دار صادر1414،هـ.
 5050لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة،

حممــد بن أمحــد الســفاريني(ت1188:هـ) ،دمشــق ،مؤسســة اخلافقــن ،ط2،1402هـــ 1982 -م.

 5151جمــاز القــرآن ،معمــر بــن املثنــى(ت209 :هـــ) ،حتقيــق د .حممــد ســزكني ،القاهــرة ،مكتبــة
اخلانجــي.

 5252جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي(ت 807:هـــ) ،حتقيــق :حســام الديــن
القــديس ،القاهــرة ،مكتبة القــديس1414 ،هـــ1994 ،م.

 5353معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،احلســن بــن مســعود البغــوي(ت516 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد
الــرزاق املهــدي ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العــريب.
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 5454مفاتــح الغيــب ،التفســر الكبــر ،حممــد بــن عمــر الرازي(606هـــ) ،ط  ،3دار إحيــاء الــراث
العريب1420،هـ.

 5555مناظــرة بــن اإلســام والنرصانيــة ،د .حممــد مجيــل غــازي(ت1988:م) ،ط ،2الرياض ،الرئاســة
العامــة إلدارة البحوث العلميــة1413 ،هـ1992 -م.

 5656هــذه حيــايت  ،ســريت ومســريت ،أمحــد ديــدات(ت2005 :م) ،نســخة إلكرتونيــة ،إعــداد :أرشف
الوحــش ،بــدون تفاصيــل.

 5757هل القرآن معصوم  ،عبد اهلل عبد الفادي ،نسخة الكرتونية ،موقع الكلمة املسيحي.
 5858اليهودية ،مراد فرج اليهودي(ت1956 :م ) مرص ،مطبعة التوفيق1920 ،م.
5959املواقع االلكرتونية:
 www.alkalema.net- -القناة التنصريية املسامة ب « املرشد األمني»:http://www.almurshidalamean.com
موقع « هويل بايبل».وعنوانهhttp://drghaly.com :
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-StsChurch-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
	-موقــع األنبــا تــكال هيامنــوت احلبــي :الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية – اإلســكندرية -مرص
,وعنوانه http:/St-Takla.org :
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