
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  الطبعة األوىل
  م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦
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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، وعلى آلـه وصـحبه   
  : وبعد . أمجعني 

عندما بدأت، قبل حنو ربع قرن من الزمان ، التفكري يف كتابة حبث عن حركة التنصري الغربية 

 –مل أكـن أختيـل   . املوجهة للمسلمني ، واليت ظهرت بداياا األوىل يف عصر احلروب الصـليبية  

أن البحث يف هذا املوضوع سيقودين إىل موضوع أوسع وأمشل، وهو العدوان الفكـري   -حينذاك

والذي كان تنصـري املسـلمني أحـد    . الغريب على اإلسالم وعلى نبيه حممد عليه الصالة والسالم 

العلميـة املتعلقـة   وقد اتضحت يل أبعاد هذا املوضوع ، بعد مجع وترمجة قدر كبري من املادة . أبوابه

  . حبركة التنصري يف عصر احلروب الصليبية 

ومرد هذا العدوان الفكري ، أن رجال الكنيسة وعلماء الالهوت النصارى، أُصيبوا بـالفزع  

والذهول من السرعة اإلعجازية للفتوحات اإلسالمية ، اليت امتدت شرقاً وغرباً ، حيـث فقـدت   

ويف . مهد املسيحية األوىل –يف نظرهم  –د الشام ومصر اليت هي بال) الدولة البيزنطية (دولة الروم 

خالل أقل من قرن من الزمان وصلت الفتوحات اإلسالمية ، إىل احملـيط األطلسـي وإىل غـرب    

ودخل الكثري من سكان البالد املفتوحة يف اإلسالم عن اقتناع كامل، وإرادة . أوروبا بفتح األندلس 

ة وعلماء الالهوت من وسيلة لصد املد اإلسـالمي اجلـارف سـوى    فلم جيد رجال الكنيس. حرة 

هذا إضافة إىل أن . السالح الفكري بتشويه صورة اإلسالم وصورة نبيه حممد عليه الصالة والسالم 

أولئك الكُتاب نظروا لإلسالم من خالل املنظور النصراين الرهباين ومن خالل منظـور مصـاحلهم   

واهلدف الرئيس من كل ذلك التشويه والتلفيق هو . نفسهم عرب العصورألالكهنوتية اليت اكتسبوها 

حتصني أتباعهم النصارى من التأثر باإلسالم ليحولوا بينهم وبني اعتناقه سيما يف البالد اليت مل ختضع 

  . للمسلمني 
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أن تنصري املسلمني يبدأ مبهامجة دينـهم ونبـيهم    –فيما بعد  –وقد تصور الرهبان املنصرون 

وحاشاه أن  –، حماولني بذلك إقناع املسلمني بأن دينهم غري صحيح وأن نبيهم نيب كاذب  مد حم

  . ومن مثة إقناعهم بالدخول يف النصرانية . يكون كذلك 

وقد مكثت سنني طويلة أحبث عن املصادر واملراجع وأُترجم وأمجع املادة العلمية مـن سـائر   

مث شرعت يف الكتابـة وكنـت   . وبذلت يف سبيل ذلك جهوداً مضنية . اجع الغربية املصادر واملر

أكتب حيناً ، وأتوقف أحياناً لوجود ، فجوات غامضة مل تكتمل ، مث أحبث عـن مصـادر جديـدة    

بل وكنت أحياناً أطرح ما كتبته حول نقاط عديدة جانباً ، وأُعيد كتابتـها  . لتغطية تلك الفجوات 

  . احلصول على مصادر ومراجع تلقي أضواء ساطعة على تلك النقاط  من جديد ، بعد

االنتباه هنا إىل أن مجيع تلك املصادر واملراجع كانت تعرض مادا العلمية مـن   وجيب لفت

، وما تقوم به مـن تشـويه   قوم بدور كبري يف العدوان الفكريفهي ت .وجهة النظر النصرانية الغربية

وهنا أصبح لزاماً علـي  . ، تعتربه حقائق صحيحة عن اإلسالمة نبيه متعمد لصورة اإلسالم وصور

  . أن أعرض تلك املادة وأنقدها من وجهة النظر اإلسالمية املوضوعية

، حبيث يصعب طبعهـا  أصبحت ضخمة إىل حد كبري. النتهاء من كتابة املسودة األوىلوبعد ا

  :در تباعاً إن شاء اهللا تعاىل، وهيتص، ك قررت أن أطبعها يف كتب متتاليةلذل. يف كتاب واحد

ذلك أن يوحنا الدمشقي هو الرائد األول هلذا  –وهو هذا الذي بني أيديكم : الكتاب األول  )١(

فما نسـمعه ونـراه   . العدوان الفكري الذي بدأ يف القرن األول اهلجري واستمر إىل اليوم 

إمنا هو تقليـد غـريب    مد اليوم من استهزاء وسخرية يف الغرب باإلسالم ونيب اإلسالم حم

يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ ، بدأه يوحنا الدمشقي وسار على خطـاه كُتـاب الـروم    

ويوحنا الدمشقي أول من زعم أن اإلسالم هرطقة مـن اهلرطقـات   . والغرب بعده إىل اليوم 

أهل  تعرف على الكتاب املقدس عند اليت انشقت عن النصرانية ، وأول من زعم أن النيب 

كما أن يوحنا . تعلَّم من راهب أريوسي كما أنه أول من قال أن النيب . الكتاب وأخذ منه 
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وأول مـن أنكـر أن   .  الدمشقي أول من أنكر أن األنبياء السابقني بشروا ببعثة حممـد  

الغرب هذه األكاذيب وآمنـوا ـا   ووقد تلقف كُتاب الروم . الكتب السابقة بشرت مببعثه 

 . كعقائد ثابتة عن اإلسالم ونبيه حممد عليه الصالة والسالم 

. من أثار قضية املرأة وتعدد الزوجات يف التاريخ ضـد اإلسـالم    ويعد يوحنا الدمشقي أول

واليت أصبحت املوضوع املفضل لدى الكثري من كتاب الغرب ومريديهم يف بالد املسلمني إىل 

من زينـب بنـت    كما أن مفتريات يوحنا الدمشقي الباطلة حول قصة زواج النيب . اليوم

كما كـان  . جحش رضي اهللا عنها ، كان هلا صداها العميق على كُتاب الغرب عرب العصور 

غفلني واملنافقني بني املسلمني فأشاعوها بعد التحوير والتبديل هلا أثر واضح عند بعض الرواة امل

مث استخدمها . وتسربت منهم إىل بعض كتب التفاسري املبكرة . بعض املسلمني حىت تقبل من 

 .  بعض املستشرقني يف عدوام الفكري على النيب 

 . على اإلسالم ) الرومي (العدوان الفكري البيزنطي : وعنوانه : الكتاب الثاين  )٢(

 . الم العدوان الفكري الغريب املبكر على اإلس: وعنوانه : الكتاب الثالث  )٣(

أساس حركـة التنصـري   . م١١٤٣/ هـ٥٣٧املشروع الكلوين : وعنوانه : الكتاب الرابع  )٤(

 . وهذا الكتاب هو أكرب الكتب يف هذه اموعة . واالستشراق 

  . حركة التنصري يف عصر احلروب الصليبية : الكتاب اخلامس وعنوانه  )٥(

أن املشروع الكلوين هـو   –تعاىل  إن شاء اهللا - ويتضح للقراء الكرام بعد طبع هذه اموعة

املنبع الرئيس الذي استقى منه معظم املستشرقني املغرضني مفتريام على اإلسالم والقرآن وعلـى  

ليس  هذا فحسب بل إن ما نسمع به ونشاهده اليوم من رسوم ساخرة تستهزئ بـالنيب  .  النيب 

   تعود جذورها األوىل إىل هذا املشروع ، ففي داخل املخطوطة األصلية هلذا املشروع ، والـيت ،

قبيل منتصف القرن الثاين عشر املـيالدي صـورة   / نسخت قبيل منتصف القرن السادس اهلجري 

، ويبدو أن مصمم هذه الصورة تصـور أن   برأس بشري وجسم مسكة ، زعم مصورها أا للنيب 
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وأصبح هـذا  .  س الكلوين مبشروعه سوف يقضي وإىل األبد على ما جاء به النيب حممد قيام بطر

أنزل صالح الدين األيويب اهلزمية بالصليبيني  اً استخدموه بعد عدة عقود من الزمن عندمايبتقليداً غر

فأرسل حاكم صور الصـلييب أسـقف   . م ١١٨٧/ هـ ٥٨٣يف حطني واسترد بيت املقدس سنة 

ليكي إىل البابوية والغرب ليخربهم مبا حل بالصليبيني يف بالد الشام من هزائم سـاحقة،  صور الكاثو

ه ض بيده على حنجرة رجل آخر ويف يديقبوأرسل معه لوحني رسم على أحدمها رجل بلباس عريب 

األخرى كرباج يضرب به ذلك الرجل والدماء تنـزف من ظهره ، وكتب حتتها هذا النيب العـريب  

الرب يسوع املسيح ، ورسم على اللوح اآلخر صورة فارس على فرسـه والفـرس    حممد يضرب

. تتغوط على قرب ، وكتب حتت الصورة هذا صالح الدين على فرسه تتغوط على قرب السيد املسيح 

وكان أن طاف الرهبان ذين اللوحني يف سائر أرجاء أوروبا األمر الذي حفز مئات األلـوف مـن   

  .  احلملة الصليبية الثالثة ضد املسلمني الغربيني لالشتراك يف

  : مالحق هي ت ذا الكتاب مخسة قوقد أحل

حبث صغري كتبته عن تيودور أيب قرة تلميذ يوحنا الدمشـقي واملـروج آلراء   : امللحق األول  )١(

 . ومفتريات أستاذه 

 .حملة عن رسالة النصراين الشرقي اليت قام على أساسها املشروع الكلوين : امللحق الثاين  )٢(

عن مقالة كتبت على األرجـح يف عصـر احلـروب     حملة: الدفاع السوري : امللحق الثالث  )٣(

 . الصليبية يف بالد الشام 

ى نبيه عليه الصالة العدوان الفكري الغريب على اإلسالم وعل: " مقالة بعنوان : امللحق الرابع  )٤(

هـ ونشرت على موقع احلملة العاملية ملقاومـة  ١٤٢٤وكنت قد كتبتها يف سنة . والسالم 

إن شـاء   -وهذه املقالة تعطي حملة خمتصرة عن هذه الكتب اليت سوف تصدر تباعاً . العدوان

حبيث تعطي للقارئ فكرة عن الكتب التالية هلذا الكتـاب السـيما املشـروع     –اهللا تعاىل 

ومن أسف أنين وجدت البعض من الكُتاب قد سرق هذه املقالة ونشـرها ضـمن   . الكلوين
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كما انتحلها بعض الصحفيني ونشروها يف بعـض  . كتب أصدروها دون اإلشارة إىل كاتبها 

ولذا أثرت أن أجعلـها ملحقـاً يف   . يضاً إىل كاتبها االت والصحف العربية دون اإلشارة أ

 . هذا الكتاب 

. فهو فصل يوحنا الدمشقي الذي تناولته بالبحـث يف هـذا الكتـاب    . أما امللحق اخلامس  )٥(

  . وذلك بلغته األصلية اليونانية ، مع ترمجة إجنليزية له ، وهي اليت اعتمدا يف هذا الكتاب

تباه هنا إىل أن العدوان العسكري الغريب ، املعروف بـاحلروب  ويف اخلتام جيدر أن ألفت االن

الصليبية الذي بدأ منذ ظهور اإلسالم واستمر إىل اليوم ، قد درِس يف كتب ورسـائل وحبـوث ال   

أما جذور وأسس وقواعد العدوان الفكري الغريب على اإلسالم ، فال أخال أحـداً  . ميكن حصرها 

عمق والشمول والترابط الذي تناولته يف هذا الكتاب ، والكتب الـيت  قد تناوله من قبل مبثل هذا ال

  .تليه 

  وأرجو أن أكون قد وفقت يف هذا املوضوع واهللا من وراء القصد ،،،،
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ال شك أن الصور املشوهة، والتصورات امللفّقة ، واألفكار اخلاطئة الـيت تتـداوهلا وسـائل    

اإلعالم واألوساط الثقافية والدينية الغربية اليوم عن اإلسالم واملسلمني ليسـت نتيجـة حلـوادث    

بل إن تلك األفكار والصور متثل عقيدة غربية موروثـة ذات  . م ٢٠٠١احلادي عشر من سبتمرب 

بعيدة وخلفية عميقة تضرب بأعماقها يف تاريخ العالقات بني العامل اإلسالمي والعامل الغـريب   جذور

وهي اليت رمست وال تزال ترسم الكـثري مـن   . منذ ظهور اإلسالم وجناح حركة الفتوح اإلسالمية 

  . سياسات الغرب ومواقفه جتاه اإلسالم واملسلمني 
  : هي  أن نشري إىل ثالثة حقائق مهمة وهنا جيب

  وتتمثل يف قول اهللا تعاىل : M  )  (  '  &   %  $   #   "   !                         *          ,  +         

0   /   .   -          1     9  8   7  6   5   4   3   2                       :       B    A  @  ?  >  =  <  ;                          L  )ففي هذه اآلية  ،)١
وأمته املسلمة بأمر وقع وسيقع طوال حياة أمة اإلسالم علـى هـذه    خيرب اهللا جل وعال رسوله 

األرض وهو أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن املسلمني حىت يتبعوا ملتهم ، وبالتايل فـإن بقـاء   
اإلسالم يف األرض وبقاء املسلمني على دينهم لن يقابل من جانب اليهود والنصارى إال بكـل مـا   

ومقت وبغض وضغينة ، وتشويه وهو ما سيبدو لنا جلياً من رفض وسخط يناقض الرضا والقبول ، 
  . يف هذا البحث 

   إن يف تلك الصور املشوهة واألفكار امللفقة املعجونة بالشتائم والبـذاءات

واالفتراءات اليت قام ا الكتاب ورجال الدين النصارى ، دليل ساطع على صدق القرآن وصـدق  

ذلك أن القرآن الكرمي أخرب بذلك األذى الذي سوف يسمعه املسلمون من أهـل  .  مد نبوة حم

                                                   
  . ١٢٠: سورة البقرة )   ١(
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M  ª       ² : الكتاب قبل وقوعه، قال تعاىل    ±   °  ¯       ®   ¬   «                         

¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ      ´   ³                            ½          Ä   Ã   Â  Á   À   ¿   ¾                       

Å L  )فهذه اآلية حتوي إعجازاً تارخيياً فريداً أخربت حبوادث ووقائع تارخييـة مل تكـن قـد     .)٢

إن –هذا الكتاب والكتب اليت سوف تليه ريد يف صفحات سوما .  حدثت عند نزوهلا على النيب 

يكشف جزاًء مما أخربت به اآلية ، حيث سندرك ونرى قسماً مهماً مـن ذلـك األذى    -شاء اهللا 

وهـذا أمـر   . ي أخرب اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني أم سوف يسمعونه من أهل الكتـاب الكثري الذ

حبوادث سـتقع   واحد من أمور كثرية أخرب القرآن الكرمي بأا ستقع ووقعت فعالً، وأخرب النيب 

  . ووقعت فعالً مثلما أخرب 

  الـيت   الباطلـة  إن البعض من تلك الصور املشوهة والتهم واالفتـراءات
ـُهم قدمية مستهلكة قال ا املشركون من كفار قريش منذ بعثـة   رددها النصارى عرب العصور ، ت

طنة اإلسالم ، والتهمة الغربية الباطلة بأن القرآن إمنا هو مـن  ي، فعلى سبيل املثال ، جند ش النيب 
M    9 : وتعاىل بقوله  الشياطني ، مة قدمية قال ا املشركون ، فرد اهللا سبحانه   8       7   6   5                   

  C   B   A    @   ?   >   =   <   ;   :                               L    )ل ، مث أخرب ) ٣اهللا جل وعال على من تنـز
¥    M : الشياطني فقال     ¤   £   ¢   ¡   �      ~    }   |   {   z   y   x   w   v   u                                                      

¦ L   )وقال تعاىل  )٤ ، : M     ®   ¬   «  ª   ©                L   )مة أن حممد ) ٥و  ، ًكان رسوالً كاذبا
وافترى القرآن من عنده ، م قدمية مستهلكة قال ـا كفَّـار    قوأنه كان ساحراً وأنه الذي اختل

                                                   
  .  ١٨٦: آل عمران )   ٢(
  . ٢١٢-٢١٠: الشعراء )   ٣(
فلم يقم ليلة أو ليلتني فجاءت إليه امرأة من املشـركني   أيضاً عندما اشتكى النيب =  ٢٢٣-٢٢١: الشعراء )   ٤(

                        M    I  H  G  F  E  D  C  B : يا حممد ما أرى شيطانك إال تركك ، فأنزل اهللا تعاىل قوله : فقالت

   L    K  J            L   وسنرى أن هذه التهمة الزائفة ظلـت تسـتهوي   . تفسري ابن كثري ، تفسري سورة الضحى : انظر
  . الكثري من رجال الدين يف بيزنطة و الغرب 

  . ٢٥: التكوير )   ٥(
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=  M : قريش أيضاً ، وسجل القرآن هذه التهم الباطلة فقال تعاىل   <   ;  :    9              >       A   @   ?         
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K L   )مة أن النيب . )٨و    ـا مة قدمية مستهلكة قـال تعلَّم من اليهود والنصارى
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الفتوح اإلسالمية ، السيما يف بالد الشام ومصر ومشال جناح حركة أن م ا املسلَّ من احلقائق
أفريقية واألندلس ، ودخول كثري من عامة النصارى يف اإلسالم ، وعقيدة التوحيد اخلالص هللا تعاىل 

بوصفه عبد اهللا ورسوله ، اليت تنـاقض معظـم    وحده، اليت جاء ا اإلسالم ، ونظرته للمسيح
ائر العامل النصراين اليت تقول بألوهية املسيح عليه السـالم وإنكـار   العقائد النصرانية السائدة يف س

القرآن لدعوى صلبة وقتله ، وشعور الكثري من رجال الدين النصارى بأن اإلسالم يهدد مصـاحلهم  
وامتيازام اليت حازوها عرب القرون ، وخوفهم الشديد من دخول أعـداد كـبرية مـن رعايـاهم     

من األسباب الرئيسة اليت جعلتهم ينظرون لإلسالم نظرة عدائية غـري   تربالنصارى يف اإلسالم ، تع
، ويعلق  موضوعية، فعمدوا إىل تشويه صورته وتلفيق التهم واالفتراءات عن اإلسالم ونبيه حممد 

وال شك أن االفتراء علـى  : " األستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور على هذه املفتريات قائالً 
اثه وحضارته ، يشكل اجتاهاً كنسياً قدمياً يرجع إىل القرن السـابع للمـيالد ، عنـدما    اإلسالم وتر

يف انتـزاع أقطار وبالد عديدة من العامل املسيحي ، األمر الذي .. جنحت حركة الفتوح اإلسالمية 
 –طـار  وبعض هذه األق. ك األقطار والبالد أعقبه انتشار اإلسالم بطريقة تدرجيية هادئة بني أهايل تل

                                                   
  . ٥١: القلم )   ١٤(
  . ٦: احلجر)   ١٥(
  .  ٨٨: اإلسراء )   ١٦(
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ارتبطت بأصول املسيحية األوىل ، وكانت املسرح األول لتحركـات املسـيح    –مثل الشام ومصر 
ونشاطه ، كما أن أهايل تلك البالد كان هلـم دور بـارز يف الـدفاع عـن      عيسى بن مرمي 

املسيحية، والصمود ضد ما نزل م من اضطهاد على أيدي حكومة الرومان الوثنية ، فضـالً عـن   
  . يف تطوير الفكر املسيحي ، وإقامة بناء الكنيسة وابتكار الرهبانية والديرية جهودهم

وملـا  . ويبدو أن خروج تلك البالد والشعوب من حظرية املسيحية ، أفزع الكنيسة وآملهـا 
كانت أحوال العامل املسيحي يف الشرق والغرب مجيعاً ال تساعد عندئـذ علـى مواجهـة التوسـع     

نه مل يعد يف وسع الكنيسة ورجاهلا سوى االفتراء على اإلسالم وأهله، وتشـويه  اإلسالمي بالقوة ، فإ
صورته بأخبار خمتلقة ، ورسم صورة كاذبة بعيدة عن الواقع له ، لتشفى صدرها من ناحية ، وحتتفظ 

  .)١٧(" أقل اهتزازاً من ناحية أخرى  بصورة لنفسها يف نظر رعاياها
ولعل من أوائل أساقفة النصارى الشرقيني الذين حتدثوا عن اإلسالم املؤرخ األرمين سـيبيوس  

السابع امليالدي وكتب تارخيياً عن عصر اإلمرباطور البيزنطي / الذي عاش يف القرن األول اهلجري 
ى وكانت كتابته تتصف باملوضوعية حيث مل يتعمد التشويه الذي انتهجه الكتـاب النصـار  . هرقل

يف ذلك الوقت ظهر رجـل مـن ولـد    : " ودعوته  الذين كتبوا بعده حيث قال عن النيب حممد 
إمساعيل امسه حممد كان تاجراً وقال للناس إن اهللا أرسله بدعوة احلق ، وملا كانت الـدعوة مـن اهللا   

حلي القيوم الذي اجتمع الناس بأمره ودانوا لشريعته ، وهجروا عبادة األوثان الباطلة وأنابوا إىل اهللا ا
ظهر ألبيهم إبراهيم وقد أمرهم حممد أال يأكلوا املوقوذة ، وال يشـربوا اخلمـر وال يكـذبوا وال    

ومن عجب أننا ال جند أحداً من الكتاب النصارى الذين جاؤوا بعده ، نقلوا عبارته هذه . )١٨("يزنوا
وال يوجـد  . إىل التشويه والتلفيق  مثلما فعلوا مع كتابات الكتاب النصارى املتعصبني الذين عمدوا

                                                   
مراجعات لكتابات بعض املستشرقني احملدثني عن اإلسالم وحضارته ، منشور يف كتـاب حبـوث يف تـاريخ    )   ١٧(

  .  ١٤-١٣م ، ص ١٩٨٧القاهرة، . اإلسالم وحضارته ، ط
ـ ١٤١٦فتح العرب ملصر ، ترمجة حممد فريد أبو حديد بـك ، القـاهرة ،   : بتلر)   ١٨( ،  ١٨٨م ، ص١٩٩٦/هـ

  ) . ١(حاشية رقم 
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هلذه العبارة إال القول، إنه منذ وقت مبكر وقع الكتـاب النصـارى حتـت    تفسري إلغفال الكتاب 
هاجس رفض اإلسالم مطلقاً ، فلم حياول أحد منهم فهمه على حقيقته ، بل اجتهوا إىل البحـث يف  

ذي أخذ يهـدد النصـرانية وانتشـارها    ه ، واعتربوه جتسيداً للشر اله صورتوشكل ما ميكن أن ي
  . ووجودها ، ولذلك قاموا برفضه بالكلية 

 

أما أول رجل دين نصراين شرقي هاجم اإلسالم فهو القبطي يوحنا النقيوسي الـذي عاصـر   
أبشادي مبركز تـال  (الفتح اإلسالمي ملصر وأرخ حلوادث ذلك الفتح ، وكان أسقفاً ملدينة نقيوس 

لكنه اتصف بالتعصب ضـد املسـلمني ،   . )١٩(م ٦٦٧-٦٦١/ هـ٤٧-٤١خالل الفترة ) منوفية
وبذلك يكون ثاين كاتب نصراين يلصق مة الوثنية باملسـلمني بعـد   )٢٠(نيلوثنيفوصف املسلمني با

ويعلق على اعتناق بعض النصارى يف مصـر لإلسـالم   . أسقف بيت املقدس البيزنطي صفرونيوس 
  .  )٢١("قوم ارتدوا عن دينهم املسيحي ودخلوا يف دين البهائم : " بقوله

 علـى ألسـنة  تتردد دائماً على مر العصور  –مة الوثنية  –وقد ظلت هذه التهمة الباطلة 
حىت أصبحت مجاهري غفرية من سكان الغرب تعتقد بأن . األساقفة ورجال الدين واملؤرخني الغربيني 

هو دين وثين حيث غدت هذه التهمة عقيـدة ضـمن    –وهو دين التوحيد اخلالص  –دين اإلسالم 
  . الم املعتقدات السائدة يف الغرب عن اإلس

 

السابع امليالدي جند نصاً مكتوباً / ومن الكتابات النصرانية الشرقية يف القرن األول اهلجري 
 Theيصور املسلمني يف صورة مرعبة خميفة وهو عبارة عن نبوءة زائفة تسمى نبـوءة ميثوديـوس   

                                                   
م ١٩٨٥الدولة البيزنطية يف عصر اإلمرباطور هرقل وعالقتها باملسلمني ، القـاهرة،  : ليلى عبد اجلواد إمساعيل )   ١٩(

  ) . ٣(حاشية رقم  ٢٥ص
(20)   Kedar. Z . Benjamin : Crusade and Mission Eurpean Approaches Toward the 

Muslims Princeton university press , 1988. P.21 note, 41  
  .، وسيأيت احلديث عن موقف صفرونيوس يف الكتاب الثاين إن شاء اهللا ٣٠٥املرجع السابق ، ص: بتلر)   ٢١(
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Prophecy of Methodius عن املستقبل حبيث تبـدو  صيغت على شكل نبوءة تتحدث  ة، وهي مقال
قد كُتبت بعـد جنـاح حركـة الفتـوح      وكأا ظهرت قبل ظهور اإلسالم ، بينما هي يف احلقيقة

وهي أيضاً مقالة تربيرية، تربر اهلزائم اليت حلّت بالنصارى أمام املسلمني بوصفها قـدراً  . اإلسالمية
ى لإلسالم ، وتعطـي األمـل بانتصـار    حمتوماً ، وتشري يف أمل وتوجع إىل اعتناق الكثري من النصار

  . النصرانية يف اية املطاف 
وقد كُتبت هذه املقالة باللغة السريانية يف مشال بالد النهرين وترمجت فوراً إىل اللغة اليونانية، 

أوائل القرن الثامن امليالدي ترمجها إىل الالتينية راهـب فرجنـي   / ويف أواخر القرن األول اهلجري 
، بأنه بسبب آثام املسيحيني" بوءة وتزعم هذه الن.  )٢٢(كان يعيش داخل مملكة الفرجنة يدعى بطرس

سوف يثورون من صحراء إيثريبـوم   –أبناء إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم  –فإن اإلمساعيليني 
Ethribum  -  كالربكان ، ويغادرون الصحراء يف أعداد هائلة وقوة ، ويفتحـون  –يثرب أو املدينة 

، وأولئك الذين يعيشون سوف يقتربـون إىل رومـا ، ويف   )٢٣(سائر بلدان الشرق ويهامجون صقلية 
الشرق سوف يتطلع الفاحتون إىل كل املوارد املمكنة ليحكموا العامل وفتوحام الساحقة لن تنقطـع  

اجلبال  ومجيع أشجار الغابات سوف تقطع ، وشكلبسبب اليتامى واألرامل والفقراء ، واملساكني ، 
... بال طرق ، والبشـر ينقصـون    وسوف خيرب، والبلدان سوف تتصحر ، واألمصار سوف تغد

واإلمساعليون سوف يهزؤون ويسخرون  من مجيع الرجال العقالء ، ومعارفهم سوف تتقدم حبريـة،  
وال أحد سوف يكون قادراً أن يغير ويناقش كالمهم هم سوف يكونون التمـرد ، الـذي طبقـاً    

الة اإلجنيلية الثانية إىل أهل تسالونيكي جيب أن يسبق من حيـث الترتيـب جمـيء املسـيح     للرس

                                                   
(22) Alexander , p.J : Byzantiun and the Migration of Literary Motifs: The Lengend of 

Last Roman Emperor , Medievalia at Hamanistica Ns 2(1971), P.57; Kedar: 
op.cit, p.29   

هذا يشري إىل أن هذه النبوءة كُتبت بعد أن غزا معاوية بن حديج الكندي يف عصر معاويـة بـن أيب سـفيان    )   ٢٣(
صقلية، بدليل أامل تتنبأ بأن املسلمني سوف يفتحون صقلية وهو األمر الذي حدث يف عصر األغالبة يف القرن 

فند رأي القائل بأن كاتب هذه النبوءة كان معاصـراً  وهذا القرينة التارخيية ت. السابع امليالدي / الثالث اهلجري 
  . للبطريرك صفرونيوس بطريرك بيت املقدس وسيبيوس األرمين اللذان عاصرا الفتح اإلسالمي لبالد الشام 
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وذلك التمرد سوف يأخذ ضريبته من السكان النصارى اخلاضعني ، فالكثريون منـهم  . )٢٤(الدجال
سوف يتربؤون من اإلميان الصادق ، ويرفضون صليب املسيح املانح للحياة ، وينكـرون األسـرار   

نكـرون  تيف الواقع هم سيفعلون ذلك بدون إكراه ، وال تعذيب ، وال أسواط هم سوف ياملقدسة ، 
) يثـرب (ولكن يف النهاية يظهر إمرباطور روماين وسوف يدمر إيثربيوم ... للمسيح ويتبعون اآلمثني 

  .)  ٢٥( )ويهزم اإلمساعيلني وخيضعهم 
وقد استهوت الترمجة الالتينية هلذه النبوءة الكثري من القراء يف أوروبا الكاثوليكيـة طـوال   

/ العصور الوسطى ، حيث بقيت أربع خمطوطات من هذه النبوءة مؤرخة يف القرن الثامن املـيالدي 
 الذي مبا يفسر األثر الكبري. )٢٦(الثاين اهلجري ، ونسخ أخرى كثرية جداً نسخت يف القرون التالية 

  . أحدثته يف تشويه الرؤية الغربية جتاه اإلسالم واملسلمني 
 

الشك أن اهتداء الكثري من النصارى يف بالد الشام ومصر إىل اإلسالم ، كما اعترفـت بـه   
ني الذين خشوا انقراض النصرانية وزواهلا النبوءة السابقة ، قد أثار حفيظة بعض رجال الدين املتعصب

حلساب اإلسالم ، فعمدوا إىل اختراع الوسائل لتثبيت النصارى على دينهم ومنع من يوشك منـهم  
ورسم صورة له  أن يعتنق اإلسالم عن طريق اام اإلسالم باهلرطقة والوثنية ، وتشويه سرية النيب 

                                                   
مث (  ٤-١يشري هنا إىل رسالة بولس الثانية إىل أهل تسالونيكي يف اإلصحاح الثاين حيث جاء قـول بـولس   )   ٢٤(

نسألكم أيها األخوة من جهة جميء ربنا يسوع املسيح واجتماعنا إليه، أن ال تتزعزعوا سريعاً عن ذهـنكم وال  
ال خيدعنكم أحد على طريقة مـا ؛  . ح قد حضر ترتاعوا بروح وال كلمة وال برسالة كأا جنا أي أن يوم املسي

ونرى هنا صاحب هذه النبوءة يطبـق  ) ألنه لن يأيت إن مل يأت االرتداد أوالً ويستعلن إنسان اخلطيئة ابن اهلالك 
وسنرى صدى هذا املفهوم الباغي عند كـثريين  !!! وهو االرتداد الذي يسبق الدجال . االرتداد على املسلمني 

  . لغربيني يف الكتب التالية هلذا البحث من الكتاب ا
(25)   Methodius, Pseudo . Methodii Patarennsis EP . et Mort Revelations .In Magna 

Biblitheca Veterum Patrum. Cologne , 1618 . III. P36FF; Alexander , P.J: The 
Diffusion of Byzantine Apocalypses in the Medieval West  and the Beginnings of 
Joochimism. " Un prophecy and Millenarianism: Essys in Honour of Marhorie 
Reevs, edited by Ann Williams . pp.53-106. London, 1980 pp.65-67. 

(26)  Kedar, op . cit . p. 30 .   
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ويأيت علـى رأس  . ى لكيال يقبلوا على اعتناق دينه ملفقة حبيث تكون صورة كريهة يف نظر النصار
  . هؤالء مجيعاً يوحنا الدمشقي 

 

وامسه منصور بـن سـرجون بـن    . ينحدر يوحنا الدمشقي من أسرة دمشقية نصرانية ثرية 
 نيوكان جده منصور بن سرجون يتوىل وظيفة مالية مرموقة يف دمشق قبيل فتح املسلم. )٢٧(منصور

، وعندما حاصر املسلمون دمشق يبدو أن منصور بن سرجون قام مع أسقف املدينة بدور مهـم يف  
ويرى بعض البـاحثني أن  .  )٢٨(م٦٣٥/ هـ ١٤مفاوضة خالد بن الوليد وتسليم دمشق إليه سنة 

ويعتقد البعض اآلخر أا من أصل عريب ، رمبا من . )٢٩(أسرة يوحنا الدمشقي ترجع إىل أصل يوناين 
قبيليت كلب أو تغلب ، ويستدل هذا الفريق األخري على رأيه بأن اسم منصور اسم غريب إزاء علم 

) الصـور (مشقي كان يصور يف األيقونات دتسمية األعالم يف اللغة اليونانية ، إضافة إىل أن يوحنا ال
  .)٣٠(البيزنطية برأسه املغطى بعمامة 

م أسـند إىل منصـور بـن    ٦٦١/ هـ٤٠فة سنة وعندما انفرد معاوية بن أيب سفيان باخلال
منصباً رفيعاً يف اإلدارة احلكومية ، يبدو أن ذلك املنصب ارتبط  –جد يوحنا الدمشقي  –سرجون 

على وجه التخصيص باملسائل املالية ، وقد جنح منصور يف القيام مبهام وظيفته بدليل أن كالً من ابنه 
وظيفة اليت انتقلت مـن جيـل إىل جيـل يف هـذه     سرجون وحفيده يوحنا الدمشقي شغال هذه ال

  .)٣١(العائلة

                                                   
(27)  Moshe Gil : Ahistory of Palestine 634-1099 A.D Translated From Hebrew by 

Ethel Broido. Cambridge, 1997. P. 443. 
(28)  Daniel J . Sahas : John of Damascus on Islam The " Heresy of the Ishmaelites" 

Leiden, 1972. Pp. 17-22 .  
السـيد  ؛ ١١٣م، ص١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية ، القاهرة ، : حسنني حممد ربيع )   ٢٩(

  .  ٢٠٥م ، ص١٩٨٢الدولة البيزنطية ، بريوت : الباز العريين 
(30)  Joseph, Nasrallah: Saint Jean de Damas .Sonepoque, Don Epoqe, Sa Vie, Son 

Oeuvre Paris : Office des Editions Universitaires , 1950 . p. 16 ; Sahas : op. cit. 
p.7.  

(31)  Sahas : op. cit . p.26 ; Nasrallah : op . cit . p.9 . 



١٥ 
 

ونشـأ  ) ٣٢( م٦٦٠-٦٥٥/ هـ٤٠-٣٥ولد يوحنا الدمشقي على أرجح األقوال بني سنيت 
ويبـدو أن يوحنـا   . يف كنف والده ، سرجون بن منصور ، املوظف الكـبري يف اإلدارة األمويـة   

ار التعليم الذي يتلقاه أبناء املوظفني الكبـار يف  تلقى يف باكورة حياته تعليماً عادياً على غر" منصور"
م يسجل املؤرخ البيزنطي ثيوفانس املعترف خـرب محلـة   ٦٦٤/ هـ ٤٤ويف سنة . البالط األموي 

وكـان  .  )٣٤(وعادت احلملة بأسرى كثريين حملوا إىل دمشـق . )٣٣(إسالمية غزت جزيرة صقلية
مي إىل أسرة يونانيـة شـهرية ، عرفـت    ضمن األسرى راهب صقلِّي أصله من جزيرة كريت وينت

، وكان سرجون بن منصور  Cosmasوكان متضلعاً يف علوم كثرية ، وأمسه قزما . بتدينها ، وصدقاا
يتطلع إىل معلم من طراز قزما لتعليم ابنه منصور ، وابنه املتبىن الذي كان يتيماً وامسه أيضاً قزمـا،  

وجعله أخاً البنه منصور، وملا قابل سرجون الراهب قزمـا  والذي كان قد أخذه من القدس ، وتبناه 
وعرف قصته التمس من اخلليفة أن يعتقه فأعتقه له واختذه معلماً البنه منصور وابنه املتبنى قزمـا ،  
وعندما ذهب به إىل بيته وحتادث معه يف حضور ابنه منصور ، أفصح الراهب عـن أمنيـة كانـت    

يكون له ولد مشااً ومساوياً له حىت ينقل إليـه علومـه ومعرفتـه    وهي أنه كان يتمىن أن تساوره 
من أستاذه " يوحنا" وهكذا تعلّم منصور . الواسعة وأنه يرجو أن حيقق أمنيته يف منصور بن سرجون 

قزما علم البيان باللغة اليونانية ، والطبيعيات وعلم احلسـاب ، وعلـم اهلندسـة ، واملوسـيقى ،     

                                                                                                                                                     
أشارت بعض املصادر اإلسالمية إىل وظيفة سرجون بن منصور والد يوحنا عند حديثها عن معاوية بن أيب سفيان فقال خليفة بن خياط يف 

سره سرجون  وكان كاتبه وصاحب"؛ وقال آخرون عن معاوية  ٢٢٨ص" وعلى الديوان وأمره كله سرجون بن منصور الرومي " تارخيه 
   . ١٤٦ص/٨؛ ابن كثري ، ج ١١ص/ ٤؛ ابن األثري ، ج ٣٣٠ص/٥الطربي ، ج" بن منصور الرومي 

(32) Nasrallah, Op. cit , p. 58 ; Sahas , op.cit , pp. 38-39.   
يبدو أن تلك احلملة هي احلملة األوىل اليت وجهها املسلون إىل جزيرة صقلية زمن اخلليفة األموي معاوية بـن  )   ٣٣(

غزا : (أيب سفيان ، واليت أشار إليها البالذري يف فتوح البلدان إال أنه مل حيدد السنة اليت حدثت فيها ، إذ يقول 
فتوح البلدان ، حتقيق عبد اهللا : البالذري ) ن أول من غزاها معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية صقلية، وكا

  .  ٣٢٩م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع ، بريوت 
(34)   Theophanes the Confessor : Chronogrophia, EX Recensione Ioannis Classeni, 

Vol. XXXIX, Corpus Scriptoprum Historiae Byzantinae. Bonnae : Ed . Weber 
1839. P. 532 .  
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.  )٣٥(وأظهر قدرة وبراعة يف حتصيل وإتقان تلـك العلـوم  . هوت ، والفلسفةوالتنجيم ، وعلم الال
  .)٣٦(وكان يؤلف باليونانية ، وتكلم يف حياته اللغة األرامية ، كما كان يحسن العربية 

وبعد وفاة سرجون بن منصور، الذي ظل يلي منصبه اإلداري طوال عهد اخلليفة عبد امللـك  
يف منصـبه ، وترقـى يف   ) يوحنا(، خلفه ابنه منصور ) م ٧٠٥-٦٨٤/ هـ٨٦-٦٤(بن مروان 

منصبه إىل مكانة رفيعة ، وظل يتوىل منصبه حىت أوائل عهد اخلليفة هشام بن عبـد امللـك حيـث    
والتحق بـدير  . بعد حقبة طويلة قضاها يف اإلدارة األموية ) م ٧٢٧/ هـ١٠٦(اعتزل حوايل سنة 

لدير منكباً على تأليف كتبه ورسائله الكـثرية ، حـىت   سابا يف فلسطني وقضى بقية حياته يف ذلك ا
  . )٣٧( )م٧٥٠/ هـ ١٣٢سنة (تويف قرابة 

 

وقد صنف يوحنا الدمشقي باللغة اليونانية مؤلفات كثرية، أكربها حجماً وأكثرهـا شـهرة   
كبرية، القسـم األول أفـرده   ، الذي قسمه إىل ثالثة أقسام " ينبوع املعرفة " كتابه املعروف باسم 

للمنطق والفلسفة ، وخلّص فيه آراء علماء الكنيسة، والقسم الثاين جعله عـن اهلرطقـات الـيت    
ـ  . مئة وواحد هرطقة ) ١٠١(قت عن النصرانية وعددها ـانش دين ـواعترب هذين القسـمني ممه

 –حسب رأيـه   –ارى للقسم الثالث الذي أفرده لشرح العقيدة األرثوذكسية اليت ينبغي على النص
  .)٣٨(أن يلتزموا ا

وما يهم هنا هو القسم الثاين من كتابه الذي تناول فيه ما اعتربه اهلرطقات اليت انشقت عـن  
املسيحية ، حيث أفرد لكل هرطقة فصالً خاصاً ، على أن حديثه عن كل هرطقة كـان يف معظـم   

                                                   
(35)   Sahas : op. cit . pp.39-41  ; Nasrallah : op . cit . pp.61-62 . 

  .١١٦م ص١٩٥٩ترمجة كمال اليازجي ، بريوت ،  ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطني ، ج: فيليب حىت )   ٣٦(
(37)  Sahas : op. cit . pp.41-48.   

  . ١١٦ص/٢جتاريخ سورية ، : فيليب حىت
(38)   Sahas: op.cit. pp. 51-58 . 

وقد اعتمده . وصلت إلينا " خالصة الهوتية" وكان هذا الكتاب أول " ( ينبوع املعرفة " يقول فيليب حتى عن يوحنا الدمشقي وكتابه 
وقد نقل الكثري من مؤلفات يوحنـا إىل  . بطرس اللومباردي وتوما األكويين ، وغدا املرجع املعتمد ملشاهري علماء الدين ممن جاء بعدمها 

  .  ١١٦ص/٢تاريخ سورية ، ج: فيليب حىت ) واتفقت الكنيسة اليونانية والكنيسة الالتينية على اعتباره قديساً . التيين اللسان ال
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وواحد يف هذا القسم أفرده للحـديث   لكن الفصل رقم مائة ومائة. األحيان ال يتعدى أسطر قليلة 
، ويقصد باإلمساعيليني ، العرب املسلمني، أبنـاء  " هرطقة اإلمساعيليني " عن اإلسالم وجعله بعنوان 

ويقع هذا الفصل يف زهاء تسعة أعمدة ، مكونة من مئة . إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم 
Mugneمني ما هو يف طبعة  واثنني وستني سطراً باللغة اليونانية ، ك

)٣٩( .  
 

أن نشري إىل أن بعض  –قبل أن نستعرض فصل يوحنا الدمشقي عن اإلسالم  –وجيدر بنا هنا 
الباحثني الغربيني اعتربوا يوحنا الدمشقي املؤسـس اجلـدي والرائـد األول للحـوار املسـيحي      

فلم حيدثنا التاريخ . جتنٍ واضح على احلقيقة التارخيية  –يف الواقع  –ويف هذا القول . )٤٠(اإلسالمي
قد دخـل يف حـوار أو    –الكنيسة يف عصره : وهو أشهر علماء  –ومل نسمع أن يوحنا الدمشقي 

جدل مباشر مع علماء اإلسالم املعاصرين له بغية الوصول إىل احلـق مثـل احلسـن البصـري ،     
واحلـق أن  . ن عباس ، ومكحول الشامي وغريهم واألوزاعي ، ومالك بن أنس ، وعكرمة موىل اب

بل هو الرائد األول واملؤسس لكـل  . يوحنا الدمشقي ليس الرائد األول للحوار املسيحي اإلسالمي 
الصور املشوهة وامللفقة عن اإلسالم ، وواضع املنهج األساسي للعدوان الفكري الغـريب النصـراين   

ليل ، ذلك أنه مل يكن يهدف إىل تأسيس حوار نصراين كما سنرى بعد ق على اإلسالم ونبيه حممد 
إسالمي بغية الوصول إىل احلق ، وإمنا كان يهدف إىل بناء موقف نصراين شديد العداء لإلسالم عـن  

الواقع وتلفيق صور خيالية جاحمة ال أساس هلا من  طريق تشويه صورة اإلسالم وصورة نبيه حممد 
تأثر باإلسالم وحتصينهم بتلك الصور املشـوهة وامللفقـة عنـه    التارخيي دف منع النصارى من ال

 –ولو أن يوحنا الدمشقي كان منصفاً ملا عمد إىل التشويه والتلفيـق  . للحيلولة بينهم وبني اعتناقه 
وإمنا كان عليه عرض حقائق اإلسالم ومبادئه كاملة جمردة  –وهو يكتب جلمهور يتحدث باليونانية 

                                                   
(39)   Migne : Patrologiae Cursus Completus . Series Graeca Prior, Edition. By Jacques 

Paul Migne , 1857-1866, Volume , 94, Columns, 764-773.  
(40)   Sahas , op.cit. pp. XI-XIII, P.129 ; Daniel , Norman: Islam and the West . the 

making of an Image. Oxford, 2000, pp.13-14. 
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وهذا املنهج الـذي سـار   . يقبلوها أو يرفضوها أن لنصارى ينظرون فيها فإماكما هي وترك قومه ا
عليه يوحنا الدمشقي من التشويه والتلفيق ، هو الذي سار على غراره معظم من جـاء بعـده مـن    

  . كتاب بيزنطة والغرب 
 

وهو بذلك يوطِّـد ملوقـف    )٤١( "هرطقة اإلمساعيليني: " يبدأ يوحنا الدمشقي فصله بعنوان 
وقد جنح يف هدفه هذا إىل حد عجيب ، فأصبح أكثر رجـال  . مسبق سلفاً لكل نصراين يقرأ فصله 

الدين النصارى يف بيزنطة والغرب املتعاملني مع اإلسالم واادلني ضده ينطلقون من اعتبار اإلسالم 
ن اهلدف ، وهـو وجـوب تفنيـد    هرطقة أي ما قرره يوحنا الدمشقي ، وعلى هذا األساس حيددو

. ودحض تلك اهلرطقة املزعومة ، ومن مثة يبدأون يف مجيع موادهم املغرضة لتحقيق ذلـك اهلـدف   
ألن . ولذلك من الطبيعي أن تأيت كتابام منحرفة أشد االحنراف ومفتقرة متامـاً لكـل مصـداقية    

ذلك الشيء ظـاهرة جمهولـة    املنطلق الصحيح لدراسة أي شيء دراسة علمية صحيحة يبدأ باعتبار
مث يبدأ جبمع أكرب قدر ممكن من احلقائق عنها مـع طـرح األوهـام واآلراء املغرضـة،     . للباحث 

. سوف يؤدي به إىل احلكم الصحيح على تلـك الظـاهرة  فهذا املنهج . والتصورات املسبقة سلفاً 
ارى وهم الذين هـداهم  حبـثهم   واحلق أن هذا املنهج مل يسلكه إالّ القليل النادر من الباحثني النص

  . ارد إىل االقتناع باإلسالم واعتناقه 
 

يوجـد هنـاك ذلـك    : (وبعد العنوان يبدأ يوحنا الدمشقي حديثه الظامل عن اإلسالم فيقول 
،  )٤٢( )سـيح الـدجال  املعتقد اخلرايف املضلِّل لإلمساعيليني ، الذي ال يزال منتشراً وهو السابق للم

فيوحنا الدمشقي يصف اإلسالم بأن املعتقد اخلرايف املضلِّل، وكأنه بذلك يستعيد مـة املشـركني   
M    R : القدمية    Q   P    O   N   M   L   K   J                            L    )ووصـفهم  )٤٣ ،

                                                   
(41)  Migne: op.cit . Vol , 94, col , 764 ; Sahas : op . cit . p. 133 ; Kedar: op. cit, p.18.  
(42)  Migne : op.cit, Vol , 94, Col 764 ; Sahas , op.cit, p. 134  

  . ٥: الفرقان )   ٤٣(
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M    Ü : للمسلمني بالضالني    Û    Ú   Ù   Ø   ×                   L   )وميكن أن نستشف من وصف يوحنا . )٤٤
أما وصـفه  . باملضلِّل ، امتعاضه وحقده من دخول كثري من النصارى يف اإلسالم يف عصره لإلسالم 

وس اآلنفة الذكر الـيت  يءة ميثودل أو السابق له ، فكأنه يقتبس نبولإلسالم بأنه النذير باملسيح الدجا
ة صـداها  غري أنه أصبح هلذه الرؤية الباغي. ) ٤٥(وصفت اإلسالم بالتمرد الذي يسبق املسيح الدجال

  .يف كتابات الكثري من الغربيني عرب العصور ، كما سنرى 
 

يعلِّل هذه التسمية " املعتقد املضلِّل لإلمساعيليني: " وبعد وصف يوحنا الدمشقي لإلسالم بأنه 

أم يدعون  وذلك هو السبب. هو يأخذ أصله من إمساعيل الذي ولد إلبراهيم من هاجر: ( فيقول 

هاجريني وإمساعيليني ، هم أيضاً يعتربوم ساراقينوس ، باإلدعاء نظراً إلا طُـرِدت مـن جانـب    

وعندما يقول يوحنـا،  . )٤٦()العقيمة سارة، ألجل أن هاجر قالت للمالك سارة طردتين بعيداً جائعة 

والواضـح أن يوحنـا   ) . ينيالبيـزنط (هم أيضاً يعتربوم سارا قينوس ، فيبدو أنه يشري إىل الروم 

يف وصف العرب أبناء إمساعيل وهذه الكلمة  (Sarras Xenous)الدمشقي استخدم كلمة ساراقينوس 

وتسـللت  . استخدمها البيزنطيون منذ وقت مبكر كما سنرى لإلشارة إىل العرب من بين إمساعيل 

ية احلديثة، وقد أثارت الكلمة حرية الكلمة بعد التحوير والتعديل إىل اللغة الالتينية واللغات األوروب

وحاولوا تفسريها ، فلم يستطع أحد منهم الوصـول إىل التفسـري   . الباحثني الغربيني قدمياً وحديثاً 

ولكين وجدت التفسـري السـليم هلـذه    . ودخلوا يف نقاشات عقيمة ال جدوى منها. )٤٧(الصحيح
                                                   

  . ٣٢: املطففني )   ٤٤(
  .انظر قبل )   ٤٥(

(46)   Migne : op . cit, Vol, 94, Col, 764 ; Sahas , op.cit, p.134 
  . ١٤-٩:  ٢١دو أن يوحنا الدمشقي يعتمد هنا على سفر التكوين ، بوي

  : انظر على سبيل املثال 
(47)   Southern , R.W: Westrn Views of Islam in the Middle Ages / London, 1978. P.17 

and ,note, 11 ; Connel , Charles William: Westen Views of the Tratars, 1240-
1340. Unpublished ph . D. Rutgers State Unviersity, 1964. Xeroxed by University 
Micro Films International Ann Arbor,Michigan, U.S.A . PP.28-29, Daniel , 
Norman: the Arabs and Mediaeval Europe . London, 1975. P. 53 ;  
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مل تقتصـر  : فكان هو مفتاح احلل فأقول الكلمة بعد العثور على نص عند املؤرخ املسلم املسعودي 

على اهلجوم  جتاه العرب املسلمني –املؤسسة على آراء يوحنا الدمشقي  –الرؤية البيزنطية املغرضة 

سيما بعـد   –، بل إن االسم الذي أطلقوه على العرب املسلمني  هم حممد بيناحلاقد على دينهم و

يتضمن التحقري واإلهانة ، يقول املسـعودي   –ها انتصارات املسلمني عليهم يف الشام ومصر وغري

وأنكر علـى الـروم   ) (هـ١٩٥-١٨٦/ هـ٨١١-٨٠٢(عن اإلمرباطور البيزنطي نقفور األول 

تسميتهم العرب، ساراقينوس ، تفسري ذلك عبيد سارة طعناً منهم على هاجر وابنها إمساعيل وأـا  

ـ   أي زمـن   –روم إىل هـذا الوقـت   كانت أمة لسارة ، وقال تسميتهم عبيد سارة كـذب ، وال

  .)٤٨() تسمى العرب ساراقينوس -املسعودي

متاماً مثلمـا   Sarakenos –يف العصر البيزنطي  –وهذه الكلمة تنطق باللغة اليونانية املتأخرة 

بلفـظ   –يف العصـور الوسـطى    –أوردها املسعودي ، وقد انتقلت إىل اللغة الالتينية املتـأخرة  

يف سـائر   –كما هو معروف للمؤرخني  –عة ئوهذه الكلمة هي الشا – Saracenus –السرازانيني 

وتشري قواميس اللغات . املصادر اليونانية والالتينية اليت تتحدث عن العالقات مع العرب واملسلمني 

اليت تعين عريب ، أو مسلم ، مأخوذة مـن سـارة زوجـة     Saracenاألوروبية إىل أن كلمة سرازاين 

وهـي تعـين يف   . تأيت مبعىن سخرية وكم  Sarasmملذكورة يف الكتاب املقدس ، وكلمة إبراهيم ا

القاموس كلمة جارحة ساخرة دف إىل االنتقاص من الشيء الذي تطلق عليه أو الغمز فيه والفعل 

  .) ٤٩(شفتيه من الغيظ  ضعومعناه ي Sarkazeinاألغريقي األصلي للكلمة هو 

                                                                                                                                                     
حاشية  ٣٠م ، ص١٩٨٣تاريخ غزوات العرب يف فرنسا ؛ وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر املتوسط ، بريوت : األمري شكيب أرسالن 

  .  ٢٦٢-٢٦١، ص ٢رقم 
  . ١٤٣م ، ص١٩٣٨/ هـ١٣٥٧التنبيه واإلشراف ، تصحيح عبد اهللا الصاوي ، القاهرة ، : املسعودي )   ٤٨(
العرب وأوروبا عرب : الرؤية األوروبية للعرب واإلسالم خالل العصور الوسطى ، يف كتاب : علي حممد عودة )   ٤٩(

ـ ١٤٢٠يف القـاهرة ،  ندوة عقدها احتاد املؤرخني العرب مبقـره  ) ٧(عصور التاريخ ، حصاد  م ١٩٩٩/ هـ
ومن عجب أن هذه الكلمة مل تطلق أبداً على أي عريب نصراين ، مما يوضح أن اهلدف مـن الكلمـة   .  ٦٤ص

  . حتقري املسلمني فقط 
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بعد ذلك  –هؤالء : (يف اجلاهلية فيقول ) أبناء إمساعيل(يتحدث يوحنا الدمشقي عن العرب و
م على حنو بارز دعوها ـ، اليت ه Aphroditeلوا جنمة الصباح ، وأفروديت جبكانوا وثنيني ، وهم  –

كانوا بدون شك م ـلذلك حىت أوقات هرقل ه" عظيم "يف لغتهم اخلاصة ، اليت تعين  Habarهابار 
أبنـاء  (وهنا نالحظ أن يوحنا الدمشقي مل يكتف باإلشارة إىل حقيقـة أن العـرب   .  )٥٠(  )وثنيني 
وهي الوثنية اليت حارا القرآن الكرمي ، وقضى عليهـا الـنيب    –كانوا وثنيني يف اجلاهلية ) إمساعيل

، وهـي  ةمة الصباح ، أي الزهرلوا جنجبىل التلفيق واالختراع فزعم أن العرب إبل عمد  - حممد 
وعبدوها، واعتربوها إالهة احلب والعشق واجلمال، كما زعم أن  Venusاليت مساها الرومان فينوس 

واعتربوها إالهة الشـهوة  ) اليونان(، وهي اليت عبدها األغريق  Aphroditeالعرب عبدوا أفروديت 
كتاب الغرب الذين بنوا عليها خياالت  وسنرى أنه كان هلذه الفرية أثر بعيد على. واحلب واجلمال

  . ) ٥١(ة وتصورات عجيبة ، حيث فسروا بعض شعائر اإلسالم من منظور جنسي شهواينجاحم
 

ما ظهر بينهم رسـول   دمنذ ذلك الوقت بع: (فيقول  مث ينتقل يوحنا الدمشقي إىل النيب 
الذي كان باملصادفة قد تعرض للعهد  Mamethيلقَّب معميث  –وحاشاه أن يكون كذلك  –كاذب 
ـ د قابل راهباً أريوسياً ، الذي  والعهد اجلديد ، وعلى حنو معتقالقدمي ،  )٥٢()ةصاغ له هرطقته اخلاص

:  ;    M : بالكاذب مثلما قال كفار قريش وهنا نالحظ أن يوحنا الدمشقي يصف الرسول     9          

=   <    >      C   B   A   @   ?              L  
وجند يوحنا الدمشقي خيطئ يف لفظ وكتابة اسم النيب . ) ٥٣(

وجدير أن نشري هنا إىل أن مجيع الكتاب الغربيني الذين كتبـوا  .  Mamethفيقول معميث  حممداً 
ر واإلسفاف والعبـارات النابيـة واأللفـاظ    ذبصورة حقودة شديدة الطعن تتسم باهل عن حممد 

                                                   
(50)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 764 ; Sahas , op . cit , p. 134 .   

  .كتاب إن شاء اهللا تعاىل ستأيت أمثلة يف الكتب التالية هلذا ال)   ٥١(
(52)   Migne: op. cit , Vol , 94 , Col , 764-765 ; Sahas , op.cit, p.134 .  

  .  ٤: ص )   ٥٣(
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عوا فيما وقع فيه يوحنا الدمشقي ، فلم يستطيعوا أن يلفظوا أو يكتبـوا امسـه بشـكل    البذيئة ، وق
. الذي يعد ركناً أساسياً يف امسـه   Dحرف الدال  –يف أغلب األحيان  –صحيح فال جند يف امسه 

واحلرف موجود يف اللغة اليونانية ، والالتينية وسائر اللغات اليت تفرعت منها أما حرف احلاء فـال  
،  Mahmethومامهـت   Moametعمت ومو Muamethيوجد عندهم مطلقاً ، فهم يشتمون ميوميث 

   M    X ذا يذكرنا برتول سـورة  وه. وحنو ذلك  Macometusوماكوميتوس  Mahomethوماهوميث 

  \   [   Z   Y            L   أبينـا،  : مجيل بنت حرب ، إمرأة أيب هلب ، وهي تنشد  محني جاءت أ مذَمم
، فسألت أبابكر إن  جالس يف املسجد ومعه أبو بكر  ورسول اهللا . ودينه قلينا، وأمره عصينا

ال  وكان الكفار من قريش من شـدة كراهيتـهم للـنيب    . قد هجاها، فنفي ذلك كان النيب
يسمونه بامسه الدال على املدح فيعدلون إىل ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعـل اهللا  

وكان . مبذمم ، ومذمم ليس هو امسه وال يعرف به فكان الذي يقع منهم يف ذلك مصروفاً إىل غريه 
أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش : (( يفرح ألن املشركني يسبون مذمماً فيقول  النيب 

وهكذا سار يوحنا الدمشقي وأولئـك  . ) ٥٤( ))اً ، ويلعنون مذمماً ، وأنا حممدولعنهم ؟ يشتمون مذمم
قـريش ، فهـم يشـتمون معميـث     الكتاب البيزنطيون والغربيون من بعدهم على خطى كفـار  

امهث ، وما هوميث ، وماكميتوس ، وماهوم ، وحنو ذلك ، حيث صرفوا عن امسـه  ، وموموعميث
  .  وهذا إعجاز يف حد ذاته ودليل من دالئل نبوته .  احلقيقي الدال عليه وهو حممد 

تعرض ، أو تعرف ، على العهد القـدمي والعهـد    مث يزعم يوحنا الدمشقي أن رسول اهللا 
وهذه فرية يشهد الواقع التارخيي بكذا حيث كـان  ] . هل الكتاب الكتاب املقدس عند أ[اجلديد 

M  ]  \  [              Z : قال تعاىل أمياً ال يقرأ وال يكتب ،  النيب    Y   X   W   V            U   T                                                  ̂      _   

                                                   
، ٦٤١ص/٦ج) ٣٥٣٣(م ، حديث رقـم  ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ط القاهرة ، ) فتح الباري (صحيح البخاري )   ٥٤(

ـ ١٤١٢املدينة املنـورة ،   ١ة ، طالسرية النبوية الصحيح: أكرم العمري : ؛ وانظر أيضاً ٦٤٥ م ، ١٩٩٢/ هـ
  .  ١٤٨-١٤٧ص /١ج
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   a   `       L  
كان قارئاً أو كاتباً ، ما جاز ألحد  ، بل وحىت على فرض أن رسول اهللا ) ٥٥(

، فهو أكرب جداً من طاقة البشر. ر أن يرتاب ، فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البش
وكل . واحلق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كاحلق الذي يف هذا الكون . ومعرفة البشر، وآفاق البشر 

. ) ٥٦(وبأن يف عباراته سلطاناً ال يصدران عن بشر وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة ،
غري أن هذا الزعم الباطل الذي اخترعه يوحنا الدمشقي ، انتشر عند كُتاب الغرب طوال العصـور  

  . الوسطى وتلقفه عنهم معظم املستشرقني يف العصور احلديثة
الذي شكَّل له هرطقته  ه هووأن) ٥٧(قابل راهباً أريوسياً  نا الدمشقي أن حممداً حومث يزعم ي

ح باسـم  . ةهرطقته اخلاصويبدو أن يوحنا الدمشقي يشري هنا إىل قصة الراهب حبريا ، دون أن يصر
وردت يف بعض كتب احلديث والسـير بأسـانيد مرسـلة وضـعيفة     وهذه القصة . ذلك الراهب 

و ال يـزال  وه وملخصها أن أبا طالب اصطحب معه يف إحدى رحالته التجارية إىل الشام حممداً 
وأن . يف سن مبكرة، يف التاسعة أو العاشرة، أو الثانية عشرة من عمره، على اخـتالف الروايـات   

راهباً نصرانياً يدعى حبريا دعا أبا طالب وأصحابه إىل طعام يف صومعته مبدينة بصرى بالشام ، وأنـه  
املنتظر ، وأنه حذّر عمه أبـا   ، وعرفه خبامت النبوة بني كتفيه وأعلن أنه هو النيب تعرف على حممد 

وقد فند احلـافظ  . ) ٥٨(طالب من أن يراه اليهود أو الروم فإم سيقتلونه فأعاده أبو طالب إىل مكة 
                                                   

  . ٤٨: العنكبوت )   ٥٥(
  .  ٢٧٤٦ص/  ٥يف ظالل القرآن ، ج: سيد قطب )   ٥٦(
الذي كان يقول بـأن  ) م ٣٣٦ – ٢٥٠حوايل (نسبة إىل أحد رهبان اإلسكندرية ويدعى أريوس السكندري )   ٥٧(

املسيح خملوق بشر ، وأنه أقل من اهللا يف اجلوهر ، وبالتايل فإنه أقل منه مرتبة ، وأضاف بأنه البـد أن يكـون   
فأنكر أريوس ألوهية املسيح ، وأنكر صـفة  . هناك وقت مل يكن فيه املسيح خملوقاً، وكان فيه اهللا اخلالق وحده 

  .  ٢٩-٢٨دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية ص: نظر حسنني ربيع ا. الشبه بني اهللا واملسيح 
؛ ابـن  ٦١٦-٦١٥ص/٢املسـتدرك ج : ؛ احلاكم ) ٣٦٩٩(، حديث رقم ٥٩١-٥٩٠ص/٥سنن الترمذي ج)   ٥٨(

ـ ١٤٠٣املصنف ، حتقيق خمتار الندوي ، بومبـاي اهلنـد   : أيب شيبة  ؛ ٢٨٩-٢٨٦ص/ ٢م ، ج١٩٨٣/ هـ
؛ ابن سعد الطبقـات   ٢١٨-٢١٧ص/  ١دالئل النبوة ج: ؛ أبو نعيم ٢٥-٢٤ص/ ٢دالئل النبوة ج: البيهقي 

/ هــ  ١٤٠٥زاد املعاد ، حتقيق شعيب األرنؤوط وأخيه، بريوت : ؛ ابن القيم  ١٥٣، ١٢٠ص/ ١الكربى ج
: ؛ اخلطيـب البغـدادي    ٢٠٩-٢٠٨ص/١اخلصائص الكـربى ج : ؛ السيوطي ٧٧-٧٦ص/١م ، ج١٩٨٥
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  . ) ٥٩(الذهيب هذه القصة سنداً ومتناً
يف صغره بالراهب حبريا فهـو لقـاء مل    وحىت لو افترضنا جدالً صحة الرواية ولقاء النيب 

يتجاوز ساعة طعام سأل فيها الراهب حبريا عن الصغري حممد وأحواله، ومل يتحدث معه يف شيء مـن  
وهكـذا يـزعم   . فضالً عن حاجز اللغة بني اجلانبني أمور الدين وكان غالب حديثه مع عمه ، هذا 
" هرطقتـه اخلاصـة  " إلسالم الذي يسميه دين ا يوحنا الدمشقي أن حبريا هو الذي صاغ للنيب 

 –وهذا يكشف مدى الظلم والبغي الذي ذهب إليه يوحنا الدمشقي ، فهل مبقـدور لقـاء قصـري    
بني طفل صغري وراهب مغمور أن يكون أساساً لعقيدة كاملة شاملة وسـلوك   –مشكوك يف صحته 

وقلبه رأساً على عقب ، وأخرج  إنساين رفيع ومنهج حياة مفصل غير جمرى التاريخ البشري بأكمله
  ؟؟؟؟) ٦٠(البشرية من الظلمات إىل النور 

كيف نقل الكتـاب الغربيـون يف العصـور     الكتب التالية هلذا الكتابوسنرى يف صفحات 
كما نقل الفرية عنهم كثري من . ت جاحمة الالوسطى هذا الزعم عن يوحنا الدمشقي وبنوا عليه خيا

  .) ٦١(تلقى علم التوراة من الراهب حبريا  ديثة الذين زعموا أن حممداً املستشرقني يف العصور احل
 

وفيما بعد ، : (فيقول  وبعد هذه الفرية الداحضة يواصل يوحنا الدمشقي حديثه عن النيب 
عن طريق اإلدعاء ، هو دبر أن جيعل الناس يعتقدون فيه بوصفه مرافقاً خلشية اهللا، هو نشر إشاعات 

وهكذا هو أعد بعـض اآلراء يف كتابـه اجلـديرة فقـط     . أن كتاباً مقدساً أُنزل إليه من السماء 
                                                                                                                                                     

السرية احللبيـة  : ؛ احلليب  ٥٢٠-٥١٩ص/ ١تاريخ األمم وامللوك ، ج: ربي ؛ الط ٢٥٢ص/ ١٠تاريخ بغداد ج
  . ٤٠ص/١عيون األثر ج: ؛ ابن سيد الناس  ١٤٣-١٤٠ص/١ج

  .  ٢٨م ، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٩حسام الدين القدسي ، بريوت : السرية النبوية ، حتقيق : الذهيب )   ٥٩(
: بعنـوان . رسالة املاجستري للدكتور مخيس صاحل حممـد الغامـدي   : انظر. للمزيد من التفصيل ع قصة حبريا )   ٦٠(

وهي رسالة أجنزها حتـت إشـرايف جبامعـة أم القـرى      العالقات بني املسلمني والنصارى زمن الرسول 
  .  ٩٠-٨٢ص/ هـ١٤١٤

السـرية النبويـة   : ؛ العمـري  ) ٣(حاشية رقم  ٨٩فسه ، صاملرجع ن: عن ترديد املستشرقني هلذا الزعم انظر)   ٦١(
  .  ١١٠ص/ ١الصحيحة ، ج
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إنه يوجد هنـاك  : هو يقول . ه معبالضحك، هو سلمه إليهم بالتسلسل الذي هم ميكن يستجيبون 
  . )٦٢()رب واحد خالق للكل ، الذي مل يلد ومل يولد 

ونالحظ هنا يف بداية هذه العبارة أن يوحنا الدمشقي يضع قاعدة جديدة يف تشويه سرية النيب 
  يف عيون النصارى ، حيث يشري باقتضاب إىل سرية النيب    قبل البعثة، فلقد أمجعـت مصـادر

، على أن اهللا تعاىل حفظ رسوله وصانه قبل البعثة من الوقوع يف أقذار اجلاهلية ، فلم وكتب السرية 
. يسجد لصنم قط ، وكان يتجنب كل العادات واألفعال السيئة اليت كان يغشاها أقرانه يف اجلاهلية 

 وهنا يصل البغي والعـدوان . ) ٦٣(واشتهر باألخالق احلميدة حىت عرفه قومه بلقب الصادق األمني
بيوحنا الدمشقي حداً جيعله يعترب كل هذا إدعاًء وتدبرياً منه ليجعل الناس يعتقدون أنه كان مرافقـاً  

  . خلشية اهللا
 

 مث يصل احلسد والبغي والعدوان بيوحنا الدمشقي حد اهلذر والسفه عندما يقول إن النيب 
 رةنشر إشاعات أن كتاباً مقدساً أُنزل إليه من السماء ، وهكذا هو أعد بعض اآلراء يف كتابه اجلدي"

. ويوحنا الدمشقي ، يعلم أنه يوجه خطابه هذا إىل نصارى ال يتحـدثون إال باليونانيـة   . بالضحك 
والتشويه ، فيزعم  أن يتحقق له هذا إال بالكذبويريد أن حيصنهم ضد اعتناق اإلسالم ، وال ميكن 

ولو أن يوحنـا  . جديرة فقط بالضحك أن ما يف القرآن جمرد أراء أعدها حممد –زوراً وتانا  –
ة لبعض آيات وسور القرآن الكـرمي، وتـرك   نيمع قرائه ، لقدم هلم ترمجة أم الدمشقي كان منصفاً

شاعات نشرها حممد وأن ما فيـه  بأن القرآن جمرد إ املاًم ، دون أن يعطيهم حكماً مسبقاً ظاحلكم هل
ويكتم عنهم عقائد القرآن وشرائعه اليت تتفق يف أصوهلا وأسسها مع ما جاء بـه  . جدير بالضحك 

إن يوحنا الدمشقي يعلم علم اليقني . األنبياء من لدن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم 

                                                   
(62) Migne: op. cit , Vol , 94 , Col , 765 ; Sahas , op.cit , p . 134 .   

السرية النبويـة  : ؛ مهدي رزق اهللا أمحد  ١١٧-١١٤ص/ ١السرية النبوية الصحيحة ج: العمري : مثالً : انظر)   ٦٣(
  .  ١٤٠-١٢٥م ، ص١٩٩٢/ هـ١٤١٢ملصادر األصلية ، الرياض يف ضوء ا
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ائه وصفاته ، يفـوق يف مسـوه ونصـاعته    أن ما يف القرآن من توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيته وأمس
أن يأيت بأية مـن   –مثالً  –فهل كان يف مقدوره . ووضوحه وكماله ما جاء يف العهد القدمي واجلديد

M  y : العهد القدمي أو العهد اجلديد تعادل قوله تعاىل يف القرآن    x    w    v   u   t   s                     z       }  |  {         

�  ~    ¡     ¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢                      ©     ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª                    ²     ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³                 º       ¼  »      

Â    Á     À   ¿   ¾   ½                    Ã     Ç  Æ           Å  Ä                   È     Ë     Ê     É             Ì       Ï   Î  Í        L  )ويعرض ) ٦٤ ،
ذلك مع معىن هذه اآلية الكرمية اليت تشتمل على التوحيد اخلالص هللا تعاىل وأنه ال معبود حبق إال هو 

املالك لكل ماحوته . املة املطلقة، القيوم الذي قام بنفسه وقام بسائر خلقه، وأنه احلي ذو احلياة الك
ك لنفسه وال لغـريه  لالسموات واألرض ، وهو اخلالق الرازق املدبر، وما سواه خملوق مرزوق ال مي

وال ميلك أحد من خلقه الشفاعة عنده إال بأذنـه ، العلـيم   . مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض
وأن .  تعاىل وهداهم ملعرفتـه  ، واخللق ليس هلم من األمر والعلم شيء إال ما علمهم اهللابكل شيء 

بل هو يف العـرش  .  هوالكرسي ليس أعظم خملوقات. ه وسع السموات واألرض والكون كله يسكر
لقهـا  كيف بعظمة خافاألفكار وتكل األبصار  ويف عظمة هذه املخلوقات حتري. ة أشبه بدرهم يف فال

قله وال يعجزه حفظ السموات واألرض وما فيها ، وهو العلي فـوق  ها جلّ شأنه الذي ال يثومبدع
ت اجلبابرة ، وتصغر يف جانب عظمته جربوعرشه القاهر جلميع خملوقاته، العظيم الذي تتضاءل عند 

  . )٦٥(أنوف امللوك وسائر القوى القاهرة  جالله له
من احملقق أن يوحنا الدمشقي ومن سار على جه ، لن جيدوا يف العهد القدمي وال يف العهـد  
اجلديد آية تضاهي هذه اآلية القرآنية العظيمة اليت تضمنت توحيد اهللا سبحانه يف ألوهيته وربوبيتـه  

ون عقيـدم  بل ليس يف وسعهم عرض معىن هذه اآلية الكرمية أمام أتباعهم مع قان. وأمسائه وصفاته 
نؤمن باهللا الواحد األب ، مالك كل شيء صانع ما يرى ومـا ال يـرى ،   : ( النصرانية الذي يقول 

                                                   
  .  ٢٥٥: البقرة )   ٦٤(
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنـان  : عبد الرمحن بن ناصر السعدي : للمزيد عن تفسري هذه اآلية انظر)   ٦٥(

  .  ١١٠م ، ص٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣عبد الرمحن اللّوحيق ، بريوت : ، حتقيق 
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ونؤمن بالرب املسيح ابن اهللا الواحد ، بكر اخلالئق كلها ، ولد من أبيه قبل العوامل كلـها، لـيس   
، ) ٦٦(.. ) كـل شـيء    مبصنوع إله حق من جوهر أبيه ، الذي بيده أُتقنت العوامل كلها، وهو خالق

فهذا القانون ينقض بعضه بعضاً ، ففي أوله الشهادة هللا بأنه واحد، ويليه الشهادة عليه تعاىل بأن لـه  
وهو إله مثله ، وأنه من جوهره ، وهذا يف غاية الكفر والشرك، ويف غاية الضـد والتنـاقض    ولداً

 وتقدس عن كفرهم ، وقد جـاء يف أول  لوحدانية اهللا الواحد األحد ال شريك له وال شبيه تبارك اهللا
أن اهللا خالق كل شيء مث فيما بعد ، ونؤمن بأن املسيح خالق األشياء كلها الذي بيده : هذا القانون 

إن اهللا : وهذا من أفضح التناقض ، وكذلك قوله . أُتقنت ، فأثبت أن مع اهللا إهلاً خالقاً  لكل شيء 
: مث أعقب ذلك بقوله . دخل فيه املسيح ألنه بالضرورة مما يرى تعاىل صانع ما يرى وما ال يرى ، ف

املسيح خالق كل شيء ، وأنه غري مصنوع ، وهذا تناقض ورعونة لو ميزا البهائم ألنكرا علـى  
فمىت خلق كل شيء قبل " ولد من أبيه قبل العوامل ، وهو بكر اخلالئق كلها: " وقد قال . النصارى 

ومن كان يدبر السـموات واألرض ومـن   !! ؟ عو بعد ميالده وهو صيب رضيميالده وهو عدم ؟ أ
فيهما قبل ميالده وإجياده ؟ وكيف يكون بكر اخلالئق وهو اخلالق جلميعها بزعم هذا القانون ، ألن 
معىن قوله بكر اخلالئق أي أول ما وجد منها ، وعقيدة النصارى قائمة على هذا التناقض واحملـال؛  

  .)٦٧("على أن املسيح أزيل وخالق وقدمي ، وأنه مولود ولد من بطن مرمي بعد محلها به ألم جممعون 
ومل يكن مبقدور يوحنا الدمشقي ، وال كل رجال الكنائس إىل اليوم تقدمي املعىن الدقيق لتلـك  

صـارى  لعامة الن –املذكور آنفاً  –النصراين مع قانون اإلميان ) آية الكرسي (اآلية القرآنية العظيمة 
ولذلك مل يعـد أمـامهم لتثبيـت    . ليختاروا العقيدة اليت تقبلها العقول الراجحة والفطر السليمة 

النصارى على دينهم واحليلولة بينهم وبني اعتناق اإلسالم سوى تشويه صورته يف عيـوم ورسـم   
  . صور كاذبة ملفقة له يف أذهام 

                                                   
م ، ١٩٨٤حممود على محايـة ، القـاهرة ،   : حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ، حتقيق : تورميداانسلم )   ٦٦(

  .  ٩٥ص
  .  ٩٧-٩٦املصدر نفسه ، ص)   ٦٧(
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م بالتسلسل الذي هم ميكـن يسـتجيبون   هو سلّمة إليه"مث يقول يوحنا الدمشقي عن القرآن
. وهو بذلك يشري إىل نزول القرآن منجماً يف ثالث وعشرين سنة حسب احلوادث والوقـائع " معه

وكأن يوحنا الدمشقي يعترض على هذا التسلسل يف نزول القرآن، ويكرر بذلك اعتراض املشركني 
: ما أُنزلت الكتب السابقة، قال تعاىلعلى نزول القرآن منجماً واقتراحهم أن ينـزل محلة واحدة ك

M É     È   Ç   Æ   Å   Ä          Ã  Â   Á                                  Ê     Î   Í   Ì   Ë          Ï       Ñ   Ð      L )٦٨(.  
وبعد ذلك يتحدث يوحنا الدمشقي عن عقيدة التوحيد اليت دعا إليها القرآن بطريقة باهتـة  

 –هـو  : "ومبتسرة وهزيلة ال تعرب عملياً عن حقيقة التوحيد كما جاءت يف القرآن الكرمي فيقـول  
فيقدم اسـم اهللا   ق للجميع ، الذي مل يلد ومل يولد،يقول إنه يوجد هناك رب واحد خال - حممد 

وهـذا  . الواحد األحد بصيغة النكرة رب واحد ويقدم أيضاً اسم اهللا اخلالق بصيغة النكرة خـالق  
العرض ميكن أن يقال لكل من دعا إىل عبادة معبود واحد مثل الفرعون املصري أخناتون الذي دعا 

لـه بقـرص    خالق لكل شيء ورمزه واحد زعم أنه هلة املتعددة ودعا إىل عبادة إالإىل نبذ عبادة اآل
  .الشمس 

حيـث كتـب يف    وينتقل يوحنا الدمشقي إىل عرض عقيدة القرآن يف عيسى بن مرمي 

إن املسيح كلمة اهللا وروحه ، خملوق وخادم ، وأنه ولد بـدون  : يقول  - حممد  –هو : ( له فص

مين من مرمي ، أخت موسى وهارون ؛ ألنه يقول كلمة اهللا وروحه دخلت إىل مرمي ، وهي منحـت  

الوالدة ليسوع الذي كان رسوالً وخادماً هللا ، وأن اليهود الذين انتهكوا بأنفسهم حرمة الشريعة ، 

 –هم يقولـون   –يصلبوه، وأم بعدما قبضوا عليه هم صلبوا شبيهه ، لكن املسيح نفسه أرادوا أن 

وهذا هو ما يقول ، إنه عنـدما  . مل يصلب ومل ميت ، نظراً ألن اهللا أخذه إىل فوق السماء ، ألنه حيبه 

هـم  " هللا ؟ذهب املسيح فوق السموات ، اهللا سأله قائالً يا عيسى ، أأنت قلت إنين ابن اهللا ، وأنا ا

كن رحيماً يب يا رب ، أنت تعلم أنين مل أقل ذلـك وال أرغـب، أنـا    : " يقولون ، وعيسى أجاب 

                                                   
  . ٣٢: الفرقان )   ٦٨(
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هـم  . افتخر بأين خادمك ، لكن الناس الذين احنرفوا عن الصراط املستقيم كتبوا أين فعلت هـذا  

  .)٦٩( " )أنا أعلم أنك لن تقول هذا الشيء : " والرب أجابه : يقولون
  : هذا النص ميكن أن خنرج بعدد من احلقائق هي وإذا تأملنا 

رؤيـة القـرآن    –رغم بعض األخطـاء   –استطاع يوحنا الدمشقي أن حيدد بشكل صحيح : أوالً 
، وهذا يكشف معرفة يوحنا الدمشقي اجليدة بالقرآن الكـرمي ولكنـه    لعيسى بن مرمي 

  . اختار الضالل واإلضالل 
يسى بن مرمي واضحة وضوح الشمس مثلما جـاءت يف القـرآن   العقيدة اإلسالمية حول ع: ثانياً 

,  M : الكرمي قال تعاىل    +   *   )    (  '   &   %   $   #  "   !                                   -       .   

:  9  8  7  6  5  4   3  2  1   0   /                                   ;     >   =  <        ?       A  @      

B C     F  E  D       G     K       J  I  H               L     Q  P  O  N  M             R     Y  X  W    V  U  T  S                     Z     

h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [                                         i         j   

  q   p   o   n  m   l   k                      L  )كلمة : ومعىن كلمة اهللا ، أي . ) ٧٠
تكلم اهللا ا فكان ا عيسى، ومل يكن هو تلك الكلمة وإمنا كان ا، وهذا من باب إضـافة  

قهـا وكملـها   أي من األرواح الـيت خل ) وروح منه: (وكذلك قوله . التشريف والتكرمي 
أرسل اهللا الروح القدس جربيل عليه السالم ، فنفخ يف . بالصفات الفاضلة واألخالق الكاملة

اليت كـان ـا   " كن"هذا إضافة إىل أن كلمة اهللا . )٧١( مرمي فحملت بأمر اهللا بعيسى 
M          Ä : وال تنتهي قال تعـاىل   دة من كلمات اهللا اليت ال تنفداملسيح ، ليست إال كلمة واح   Ã            

  Ô       Ó  Ò        Ñ   Ð          Ï   Î  Í   Ì         Ë   Ê     É    È   Ç         Æ          Å                                                                                        L   )وقال تعاىل. ) ٧٢  :

                                                   
(69)  Migne: op.cit, Vol, 94, col, 765-767 ; Sahas , op. cit. 133.  

  . ١٧٢-١٧١: النساء )   ٧٠(
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنـان،  : ؛ عبد الرمحن السعدي  ٣٧٥-٣٧٤تفسري ابن كثري ص: انظر )   ٧١(

  .  ٢١٦ص
  .  ١٠٩: الكهف )   ٧٢(
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M Õ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É       È   Ç   Æ   Å                                                           Ö       Ø  ×      

  Ú    Ù       L  )٧٣(.  
إظهـاره   كان هدف يوحنا الدمشقي من ذلك العرض عن عقيدة اإلسالم يف املسـيح  : ثالثاً 

فالنصارى يعتقدون أن املقصود  –طبقاً للمنظور النصراين الفاسد  –وكأنه جيمع بني النقيضني 
هي كلمة اهللا اخلالقة اليت ا خلق كل شيء واليت جتسـدت يف أحشـاء مـرمي    : بكلمة اهللا 

لتكتسب الطبيعة البشرية من غري اختالط أو تغري أو استحالة ، وأن املسيح بعد والدته مـن  
م ابن تيمية بطالن هـذا  وقد بين شيخ اإلسال. مرمي فعل املعجز بالهوته وأظهر العجز بناسوته

فكان هدف يوحنا الدمشقي إظهـار ، مـا   . ) ٧٤(القول وتناقضه وفنده من تسعة عشر وجهاً
إن املسيح كلمـة  :  ونداية يقول، ففي الب يعتقده تناقضاً يف عقيدة املسلمني إزاء املسيح 

عيـون النصـارى   ، مث يقولون بعد ذلك إنه خملوق وأنه عبد اهللا ورسوله ، ليبدو ذلك يف اهللا
واحلق أن هذا املنهج من املناهج !!!. مبقاييس عقائدهم الضالة تناقضاً يثري السخرية والضحك

اليت وضعها يوحناً الدمشقي للكتاب النصارى احلاقدين من بعده يف مواجهتهم الفكرية مـع  
لكتبـهم   اإلسالم ، وهو التعامل معه من خالل منظور عقائدهم الدينية ، وتفسريام اخلاطئة

  .املقدسة
يوحنا الدمشقي من قوله إن املسلمني يقولون عن مرمي أا أخت موسى وهارون، كان هدف : رابعاً 

من هذا القول ، حيث يعرفون مدى الفاصـل  إثارة االستنكار والسخرية يف نفوس النصارى 
هنـا أن   واملالحظ. الزمين الكبري بني عصر مرمي وعصر موسى وأخيه هارون عليهما السالم 

يف القـرآن   أخت موسى ، وهذا مل يرد مطلقاً اليوحنا الدمشقي أضاف أن املسلمني يقولون 
وليس املقصود به هارون بن عمـران الـنيب   " يا أخت هارون " وال يف السنة وإمنا ورد لفظ 

                                                   
  . ٢٧: لقمان )   ٧٣(
اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، حتقيق علي بن حسن بن ناصر ، وعبـد العزيـز بـن إبـراهيم     : انظر)   ٧٤(

  .  ٢٦-٥ص ٤ج/ هـ ١٤١٤دان بن حممد احلمدان، الرياض  العسكر ، ومح
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 .جنران يوحنا الدمشقي يف إثارة هذه الشبهة قبل قـدوم وفـدهم إىل    وقد سبق نصارى
إىل جنـران   بعثين رسول اهللا : (خرب ذلك فقال ، حيث روى املغرية بن شعبة  النيب 

من  -وقد كان بني موسى وعيسى ما كان ؟ ) . يا أخت هارون: (ألستم تقرأون : فقالوا يل 
أال أخربم أم كـانوا  : (، فأخربته فقال فلم أدرِ ما أُجيبهم فرجعت إىل النيب  –العصور 

، " يا أخت هـارون : " ويذكر ابن كثري أنه قيل هلا . ) ٧٥() ئهم والصاحلني قبلهميسمون بأنبيا
يـا أخـا   : أي أخي موسى، وكانت من نسله، كما يقال للتميمي ، يا أخا متيم ، وللمضري 

  . )٧٦(مضر 
 

: وعن القرآن الكـرمي فيقـول   ويواصل يوحنا الدمشقي حديثه املتهافت السفيه عن النيب 
ار أن هذا أُنزل رومع أنه حيشو يف هذا الكتاب سخافات أكثر بكثري قيمة للضحك ، فإنه يلح بإص(

وما هو الشيء الذي يهب له الشهادة أن اهللا أعطى له الكتاب املقدس؟ : وحنن نسأل . عليه من اهللا 
يصبحون مذهولني  -يعين املسلمني – سوف يظهر ؟ وألم األنبياء الذين تنبأوا أن هذا نيبومن هم 

ويف خسران حنن خنربهم أن موسى تسلّم الشريعة جببل سيناء يف مرأى من مجيع الشعب عندما ظهر 
الرب يف السحاب والنار والظلمة والعاصفة؛ وأن مجيع األنبياء ابتداًء من موسى وإىل األمام تنبـأوا  

ة، وأنـه سـوف   هو اهللا ، وأن ابن اهللا سوف يأيت الختاذ الطبيعة البشري مبجيء املسيح ، وأن املسيح
  . )٧٧( )حياء واألموات على قدم املساواة، وأنه سوف يكون احلكم لأليصلب وأنه سوف ميوت

وإذا تأملنا هذا النص نالحظ أن يوحنا الدمشقي احندر إىل مستوى بالغ االحنطـاط يف اهلـذر   
حيشو القـرآن بسـخافات     اًلقرائه النصارى أن حممد –اً وتاناً زور –واإلسفاف ، حني يزعم 

                                                   
يف أبواب : بيان ما يستحب من األمساء؛ الترمذي : كتاب اآلداب  ١٧ص/١٤صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ٧٥(

هذا حديث حسن صحيح غريب ، واللفظ : ، وقال٥١٦٤تفسري القرآن ، باب تفسري سورة مرمي حديث رقم 
  .  ٨٢٧؛ تفسري ابن كثري ص ٦٠٢-٦٠١ص/  ٨له ؛ حتفة األحوذي ، ج

  .  ٨٢٦تفسري ابن كثري ، ص)   ٧٦(
(77)  Migne: op.cit, Vol 94, Col . 767; Sahas : op.cit . p.135 .  



٣٢ 
 

ويوحنا ذا القول يضع قاعدة لكتاب الغرب تقوم على اإلفك والبـهتان  . كثرية جديرة بالضحك 
الية عـن  يانتهجوها طوال العصور الوسطى يف كتابام عن اإلسالم وتتمثل يف اختراع تصورات خ

متت لإلسالم بصلة، زعموا أا من عقائد اإلسالم وشرائعه فهامجوه من  معتقدات وشرائع سخيفة ال
مث يفتري يوحنا الدمشقي الكذب حني يقول عن .  الكتب التاليةخالهلا وسخروا منه كما سنرى يف 

وهو يشري بذلك إىل اآليات الكثرية جـداً يف  ) يلح بإصرار أن هذا أُنزل عليه من اهللا ) إنه  النيب 
«    M : عظيم اليت خترب بأنه تنـزيل رب العـاملني مثـل قولـه تعـاىل     القرآن ال      º   ¹  ¸               

¼ L )وقوله تعاىل ) ٧٨ ، : M  ¶   µ   ´       ³     ²   ±                       ̧      º   ¹      L  )وقوله تعاىل ) ٧٩  ، :
M ®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦                        ̄    L   )وقوله تعاىل ) ٨٠ ، : M     '  &  %  $  #                

     *   )   (            L   )وقوله تعاىل )٨١ ، : M        I     H   G   F   E  D                        L   )وغري ذلك من ) ٨٢ ،
  . اآليات الكثرية 

: فيقول  وعندما يسأل يوحنا الدمشقي مستنكراً أن اهللا تعاىل أنزل القرآن على نبيه حممد 

 وما هو الشيء الذي يهب له الشهادة أن اهللا أعطى له الكتاب املقدس ؟ ومن هم األنبيـاء الـذين  (

 م هذا التساؤل فاحلق أنَّ) . سوف يظهر؟تنبأوا أن هذا نيبكـان مقتنعـاً    يوحنا الدمشقي وهو يقد

، وبذلك يقدم هـذا التسـاؤل    بالصورة املشوهة اليت رمسها يف ذهنه عن اإلسالم ونيب اإلسالم 

أن القرآن أُنزل إليه من اهللا تعـاىل   معجوناً حبكم مسبق لقرائه النصارى بأنه ال أحد يشهد حملمد 

وهو يعلم أنه يقدم تساؤله لقرائه النصارى الذين يتحـدثون  . األنبياء أخرب بظهوره  من وأنه ال أحد

وال يعرفون شيئاً عن . باليونانية وليس لديهم عن اإلسالم إال الصور املشوهة وامللفقة اليت رمسها هلم 

                                                   
  . ١٠٥: سورة النساء )   ٧٨(
  . ١٠: األنبياء )   ٧٩(
  . ٥١: العنكبوت )   ٨٠(
  . ٢: السجدة )   ٨١(
  . ١: الزمر )   ٨٢(
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يحة وحقائق اإلسالم وحمتويات القرآن ، وبالتايل يصدقون يوحنا نيب اإلسالم  ودعوته وسريته الصح

  . الدمشقي فيما ذهب إليه
 أما الشهادة اليت يتجاهلها يوحنا الدمشقي اليت تثبت قطعاً أن اهللا أنزل القرآن على حممد 

فهي شهادة اهللا جل وعال بذلك لرسوله ، وهي أعظم وأكرب وأعدل شهادة ، وشـهادة مالئكتـه   
M  d : بني ، قال تعاىل املقر   c    b   a   `   _                 e     g   f    h       j   i    k       m   l      

  n   L  
%  M : ، وقال تعاىل ) ٨٣(   $   #   "   !             &     (   '    )     ,   +   *       -     L  

   ×    M : ، وقال تعاىل)٨٤(

Ü   Û    Ú      Ù   Ø                 Ý     ã   â    á    à  ß   Þ                  ä     ç    æ   å        è       ë   ê   é         L  )وقال تعاىل  ،) ٨٥ :
M %  $     #  "  !                &       0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '                               L )٨٦( ،

M  Ì  Ë  Ê      É  È   Ç : وقال تعاىل    Æ  Å   Ä   Ã   Â                                    Í       Ð  Ï  Î         L   )٨٧ ( ،
وقد أثبت شهادته بنصـر  . لى رسوله فاهللا جل وعال هو الشاهد احلق على أنه الذي أنزل القرآن ع

تباعه ، وإجابـة دعوتـه وإجـراء    على سائر أعدائه نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه وانبيه 
املعجزات الكثرية على يديه ، وأعظم تلك العجزات ، القرآن الكرمي معجزته اخلالدة اليت حتدى اهللا 

M    2 : قال تعاىل . ا املكذبني بل سائر األنس واجلن أن يأتوا مبثلها   1   0   /   .   -    ,                      

  >   =   <      ;   :   9   8   7    6  5   4   3                                        L   )وهذا دليل قاطع وبرهان . ) ٨٨
وشهادة حامسة من اهللا على أنه أنزله إىل رسوله ، حيـث  .  ساطع على صحة ما جاء به الرسول 

ع أم ال يأتون مبثله ولـو تعـاونوا   طحتدى اهللا األنس واجلن أن يأتوا مبثله ، وأخرب اخلرب اليقني القا

                                                   
  . ١٦٦: النساء )   ٨٣(
  .  ١٩: األنعام )   ٨٤(
  .  ٧٩: النساء )   ٨٥(
  .  ٤٣: الرعد )   ٨٦(
  . ٢٨: الفتح )   ٨٧(
  .  ٨٨: اإلسراء )   ٨٨(
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¶    M : وقال تعاىل . ) ٨٩(يه كلهم على ذلك لعجزوا عن اإلتيان مبثله ومل يقدروا عل   µ   ´  ³            

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾    ½   ¼    »   º   ¹   ¸                                                                                

Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï    Î   Í                     Ô       Ö   Õ      L   )ففي هاتني األيتني يشهد اهللا جل  ،)٩٠
ني ، ومن ينكر هـذه  بالصدق يف دعواه أن هذا القرآن أُنزل عليه من رب العامل وعال لنبيه حممد 

له ، وليدعوا من يشهد هلـم ـذا   الدعوى أو يرتاب فيها من اخللق ، فدوم فليأتوا بسورة من مث
، وبعدها وما زال قائماً إىل يومنا هذا ، وهو حجة ال  ظل قائماً يف حياة الرسول  وهذا التحدي(

يقوله البشر متيزاً واضـحاً قاطعـاً   وما يزال القرآن يتميز من كل كالم .. سبيل إىل املماحكة فيها 
M    Ð : سيظل كذلك تصديقاً لقوله تعاىل . وسيظل كذلك أبداً     Ï    Î   Í  Ì   Ë   Ê   É                          

Ó   Ò   Ñ       Ô     Ö   Õ    L    والتحدي هنا عجيب ، واجلزم بعدم إمكانه أعجب ، ولو كان
وما من شك أن تقرير القرآن الكرمي أم لن يفعلوا ، وحتقق . وانوا عنه حلظة يف الطاقة تكذيبه ما ت

فتوحاً ، فلو أم مولقد كان اال أمامهم . هذا كما قرره هو بذاته معجزة ال سبيل إىل املماراة فيها
جاءوا مبا ينقض هذا التقرير القاطع الارت حجية القرآن ولكن هذا مل يقع ولـن يقـع، كـذلك    

وهذه وحـدها كلمـة   ... فاخلطاب للناس مجيعاً ، ولو أنه كان يف مواجهة جيل من أجيال الناس 
  .) ٩١() الفصل التارخيية

بظهور حممـد  وبعد ذلك يتساءل يوحنا الدمشقي مستنكراً أن يكون أحد من األنبياء ، بشر 
  سوف يظهر؟ : (فيقول ـ ) . ومن هم األنبياء الذين تنبأوا أن هذا نيب ذلك يكـون يوحنـا   وب

الدمشقي املؤسس األول للزعم الذي قال به كتاب الغرب النصارى من بعده، حيـث زعمـوا أن   

                                                   
  .  ٤٦٦تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ص: عبد الرمحن ناصر السعدي )   ٨٩(
  .  ٢٤-٢٣: البقرة )   ٩٠(
 هذا مع العلم أننا مل نتعرض هنـا ملعجـزات الـنيب    =  ٤٩-٤٨ص ١يف ظالل القرآن ، ج: سيد قطب )   ٩١(

اجلواب الصـحيح  (احلسية اليت أجراها اهللا على يديه واليت تبلغ ألف معجزة كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من اجلواب الصحيح حيث يتحـدث فيـه عـن تلـك      ٦وانظر أيضاً ج) ٣٩٩ص ١ملن بدل دين املسيح ج

  .  ٦٢٣-٦١١ص ٢السرية النبوية الصحيحة ، ج: ، العمري املعجزات ، وانظر أيضاً 
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مل يبشر به من جانب األنبياء السابقني ، وظنوا أن هذا الزعم الكاذب من أقوى حججهم  حممداً 
  . ضد اإلسالم 

هو خامت األنبياء واملرسلني وال  واحلق أن علماء أهل الكتاب يعلمون علم اليقني أن حممداً 
يكتمه منهم إال جاحد معاند للحق أو ضال جاهل ؛ ألنه ما من نيب من األنبياء إال وأخربه اهللا مببعث 

M    w : قال تعاىل .  حممد    v   u   t    s   r   q     p   o   n   m   l  k                                          

}  |     {  z  y  x                   ~     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �                ¦        ̈ §    ©        ̄ ®  ¬  «  ª               

  °   L   )ما بعث اهللا نبياً إال أخذ عليه امليثـاق لـئن   : (وقال ابن عباس وغريه من السلف . )٩٢
ه لئن بعث حممـد وهـم   به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ امليثاق على أمتنن بعث حممد وهي حي ليؤم

M   I :  وقال تعاىل . )٩٣() به ولينصرنه  نأحياء ليؤمن   H   G  F    E   D                      J   

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M    L   K                                            

a             ̀ _  ^  ]  \  [  Z   Y                                    b        h  g  f  e  d  c                   

l   k     j    i             m       p   o   n         L    )وقال تعاىل ) ٩٤ ، : M     %   $   #   "   !                

'   &    (       /   .   -   ,   +   *    )                      L    )وقال تعاىل )٩٥ ، : M    %  $       #  "  !                    

 )  (  '  &             6  5  4  3   2  1         0  /  .  -  ,  +   *                                              7       9  8      

  ;   :      L  )٩٦(.  
واألخبار مبعرفة أهل الكتاب بصـفة حممـد   : ( ويعلق شيخ اإلسالم على اآلية األخرية بقوله 

 وكان قبل مبعث النيب . ، عندهم يف الكتب املتقدمة متواترة عنهم ل بني ، جتري حروب وقتا
قد قرب مبعث هذا النيب األمي الـذي بعـث بـدين    : أهل الكتاب  فيقول العرب وأهل الكتاب،

                                                   
  . ٨١: آل عمران )   ٩٢(
  . ١٢٠ص/ ٢اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ج: ابن تيمية )   ٩٣(
  . ١٥٧: األعراف )    ٩٤(
  . ١٤٦: البقرة )   ٩٥(
  .  ٨٩: البقرة )   ٩٦(
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، كان منهم من آمن بـه   إبراهيم ، فإذا ظهر اتبعناه وقتلناكم معه شر قتله ، فلما بعث النيب ، 
-    M : تعاىل ومنهم من كفر به فقال    ,   +    *             L  .يسنصرون مبحمد : أي   علـى

واهللا الذي ال إلـه إال  : ( ، يف خطابه ألهل الكتاب يقول هلم   وهلذا كان النيب... الذين كفروا 
رسول اهللا ، وكذلك من أسلم منهم كعبد اهللا بن سالم كان يقول لغريه مـن  أين هو أنكم لتعلمون 

أمـر معـروف يف    ، وهـذا )  واهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا: (أهل الكتاب 
واآليات واألحاديث يف هذا الباب كـثرية  ) ٩٧( )رجة يف الصحيحني وغريها األحاديث الصحاح املخ

  . جداً ال يتسع اال لعرضها هنا
بار والرهبان ، قاموا بتحريف التوراة فيه أن أهل الكتاب ، السيما األح واألمر الذي ال شك

     M  ³ : وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك ، فقال تعـاىل . واإلجنيل ، فزادوا ونقصوا تبعاً ألهوائهم 

  Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼  »     º   ¹  ¸   ¶   µ   ´                                                          

  Ç   L  )وقال تعاىل . ) ٩٨ : M    6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,                                  

:   9   8   7   6                 >   =   <    ;           ?       J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @                                  

  R   Q    P   O   N   M   L  K                         L   )وقال تعاىل ) ٩٩ ، : M    y   x   w   v    u                

{  z    |       ¡  �    ~  }            ¢     §  ¦    ¥  ¤  £                ̈      °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©                     

²   ±    ³       ¶   µ   ´        ̧      ¼   »   º  ¹            L  )١٠٠ (.  
M  c       o  n : وقال تعاىل     m   l   k   j   i   h  g   f    e   d                                      

s   r   q  p          t     w    v   u        x     �  ~  }    |  {  z  y                     ¡     

¦   ¥   ¤   £   ¢             §       ±  °   ¯  ®   ¬   «   ª    ©   ¨                             L   )وقد أفرد . ) ١٠١
                                                   

  .  ٣٦٧-٣٦٦ص/ ٢اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ج)   ٩٧(
  . ٧٥: البقرة )   ٩٨(
  . ٤٦: النساء )   ٩٩(
  . ١٣: املائدة )   ١٠٠(
  . ٤١: املائدة )   ١٠١(
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عدد كبري من العلماء كتباً خاصة، بينوا وأثبتوا فيها باألدلة النقلية والعقلية حتريف أهل الكتاب من 
، واملستمرة عرب القـرون  ) ١٠٢(ومن حتريفام يف كتبهم املقدسة . اليهود والنصارى لكتبهم املقدسة

لغـة العربيـة ،   وطمس التصريح بامسه ، سيما يف ترمجات الكتاب املقدس بال اسم حممد إخفاء 
، استدل  ، يف كتابه، الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد )١٠٣(بدليل أن علي بن ربن الطربي

وكذلك شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أو رد    . بنصوص كثرية يظهر فيها اسم النيب مذكوراً صراحة 
، واملعـروف   مد شواهد من الكتاب املقدس عند أهل الكتاب يظهر فيها التصريح باسم النيب حم

ورغـم  . صراحة  ولكن ال جند يف النصوص احلالية اسم حممد . عن شيخ اإلسالم دقته يف النقل
ذلك فإن هذا ال ينفي وجود بقايا من حق باهت يف تلك األسفار السيما ما يتفق مع القرآن والسنة 

، والبشارات مببعثه يف تلك الكتب تصل إىل املئـات ، ال يتسـع   ويتطابق مع صفات النيب حممد 
اال لعرضها هنا ونكتفي بإيراد بضع بشارات منها والتعليق عليها لدحض دعوى يوحنا الدمشقي 

                                                   
الفصـل يف امللـل   : اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ؛ ابن حـزم  : ابن تيمية : انظر على سبيل املثال )   ١٠٢(

: هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى؛ عبد اهللا الترمجان: امللل والنحل؛ ابن القيم : والنحل؛ الشهرستاين 
  . إظهار احلق : دي حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ؛ رمحة اهللا اهلن

م يف ٧٧٢/ هــ  ١٥٧هو الطبيب الفيلسوف أبو احلسن علي بن سهل بن ربن الطربي ، ولد حوايل سـنة  )   ١٠٣(
أواخر عهد اخلليفة العباسي املنصور ، يف طربستان من أسرة نصرانية ، توىل الكتابة حلكام بالده مدة طويلـة ،  

يف سن السبعني على يد اخلليفة املعتصـم ، وقربـه اخلليفـة     وحتول يف سن متأخرة إىل عاصمة اخلالفة وأسلم
، "الرد على النصـارى " وألف كتاب " فردوس احلكمة"ويف العراق صنف كتابه . املتوكل، وجعله من ندمائه 

. وهذا الكتاب مكون من مقدمه وعشرة أبـواب  "  الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد " وبعده كتاب 
، والباب األول يف دعوته إىل ما دعا إليه األنبياء وهـو   دمة الرباهني اليت توجب اإلميان بالنيب شرح يف املق

التوحيد والثاين يف فضائل سنته وشرائعه ، والثالث يف معجزاته ، والرابع أنه حكى أموراً غائبة متت يف أيامـه،  
والسابع يف أن نصر اهللا له آية مـن   النيب واخلامس يف إخباره حبوادث حدثت بعد وفاته ، والسادس يف أمية 

آيات نبوته ، والثامن يف أن الداعني إىل دينه كانوا من خيار الناس ، والتاسع يف أنه لو مل يظهر لبطلت نبـوات  
، وهذا الباب األخري يشغل أكثر مـن نصـف    األنبياء السابقني ، والعاشر يف بشارات األنبياء بظهور حممد 

، القـاهرة   ١انظـر كتـاب الـدين والدولـة، ط    . هـ ٢٤٠علي بن ربن الطربي بعد سنة وتويف . الكتاب
الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل اية القرن الرابع ، ط تـونس  : م؛ علي الشريف ١٩٢٣/ هـ١٣٤٢

  .  ١٣٥-١٢٨م ، ص١٩٨٦، 
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  .ومن سار على خطاه من كتاب الغرب 
ى   م مثلك وأجعل أُقيم هلم نبياً من وسط إخو )) :ما جاء يف سفر التثنية قول اهللا ملوسى :األول

ويكون اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الـذي  . كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أُوصيه به
، فالنص يقول إن اهللا يقيم هلـم   فهذه بشارة مبحمد . ) ١٠٤( )يتكلم به بامسي أنا أطالبه 

ين ومل يقل منهم ، أي من بين إسرائيل ، واملقصود بأخوم ب" ومن وسط أخوم مثلك نبياً 
واملعروف عرب العصور التالية ملوسى أنه . إمساعيل، وهو حممد مثل موسى له كتاب وشريعة 

الذي جاء بالقرآن وبالشريعة الكاملة ، بعدما  مل يأت نيب مبثل ما أتى به موسى إال حممداً 
، " مي يف فمهواجعل كال: " وقوله . نكص اليهود عن شريعة موسى وعطّلوها وحرفوا فيها

: ، مث يتلوه بفمه على الناس ، قـال تعـاىل    إىل نبيه حممد تعاىل  هللا لقرآن يوحيه اأي ا
M   4  3    2   1   0   /    .   -   ,   +                                 L   )وقال تعاىل . ) ١٠٥ :M   ¸   

M Ä   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸                                       Å       É   È   Ç   Æ            

Ê L )ر كالمه على لسان حممد . ) ١٠٦فاهللا سبحانه وتعاىل يس   ليتلوه على النـاس ،
وينذرهم به، وأمره بأن جيري املشرك حىت يسمع كالم اهللا ، ومعروف أن املشرك لن يسـمع  

فالقرآن هو . كالم اهللا مباشرة منه تعاىل ، ولكن يسمعه من رسوله الذي يبلغه للناس مجيعاً 
إىل حتريفـه ألن   كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وال سبيل ألحد

M    m : قال تعاىل كفّل حبفظه تاهللا تعاىل     l   k       j   i   h   g                          L   )إضافة إىل أن ) ١٠٧ ،
اهللا مل يقم لبين إسرائيل نبياً منهم مثل موسى ، فكل أنبياؤهم كانوا أقل مرتبة منه ، ومما يدل 
على ذلك أن اآلية العاشرة من اإلصحاح الرابع والثالثني من سفر التثنية نفسه تنفي مطلقاً 

                                                   
ي ذه البشارة وعلّق عليها، انظـر  وقد استدل علي بن ربن الطرب ٢٠-١٩: اإلصحاح الثامن عشر : تثنية )   ١٠٤(

  .  ٨٠-٧٩الدين والدولة ، ص
  . ٩٧: مرمي )   ١٠٥(
  . ٦: التوبة )   ١٠٦(
  .  ٩: احلجر )   ١٠٧(
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د نيب يف إسرائيل ومل يقم بع: (أن يظهر يف بين إسرائيل نيب مثل موسى ، حيث يقول نصها 
األمر الذي يثبت قطعاً أن النيب املشار إليه مـن  ) مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه

فلم يكن هلم شريعة غري التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسـى وـذا    بين أخوم هو حممد 
  . ) ١٠٨( يتضح أنه ليس هناك نيب مثل موسى جعل اهللا كالمه على فمه غري حممد 

ة  ال طوىب للرجل الذي مل يسلك يف : (جاء يف املزمور األول من مزامري داود عليه السالم قوله  :ثانی
مشورة األشرار ويف طريق اخلطاة مل يقف ويف جملس املستهزئني لن جيلس لكـن يف نـاموس   

. فيكون كشجرة مغروسة عند جماري امليـاه . الرب مسرته ويف ناموسه يلهج اراً أو ليالً 
فهذه الصـفات ال  . ) ١٠٩( )تعطي مثرها يف أوانه وورقها ال يذبل وكل ما يصنعه ينجحاليت 

فقد صانه اهللا عن طريق الشر واخلطايا قبل بعثته وبعدها كما ثبت  تنطبق إال على حممد 
   M    5 : وهو الذي مل يقف يف جملس املستهزئني قال تعـاىل  . ) ١١٠(يف األحاديث الصحيحة 

7            6             L  
وهو الذي ناموس الرب مسرته ، وناموسه تعـاىل القـرآن   . ) ١١١(

العظيم الذي أنزله على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، حيث كان خلقـه القـرآن ويف   
عائشة رضي اهللا عنـها  ناموس الرب يلهج ليالً واراً ، فقد ثبت يف احلديث الصحيح أن 

. )١١٢()ة إن عيين تنامان وقليب ال ينـام ئش؟ قال يا عاأن توتر يا رسول اهللا أتنام قبل: (قالت
وهو الذي كشجرة مغروسة عند جماري املياه اليت أعطت مثرها يف أوانه عندما بـدأ نـزول   

رق تلك الشجرة مل يذبل خبالف سائر األنبياء ، فإن والوحي عليه ، ومل ينقطع ذلك الثمر، و
                                                   

، واإلصـحاح الثالـث    ٢١: توجد بشارات أخرى يف سفر التثنية من أبرزها يف اإلصحاح الثاين والثالثني )   ١٠٨(
  .  ٢: والثالثني 

، ولـن   ، واملالحظ أن كثري من املزامري تتحدث عن صفات النيب حممـد   ٣-١: ول املزمور األ: مزامري )   ١٠٩(
  . نعرض إال أبرزها 

  .  ١١٧-١١٤ص/ ١السرية النبوية الصحيحة ، ج: العمري : انظر)   ١١٠(
  .  ٩٥: احلجر )   ١١١(
،  ٢٩٥ص / ٦، ج٢٠١٣، حـديث رقـم    ٤٠ص/  ١١٤٧حـديث رقـم    ٣ج) فتح الباري (البخاري )   ١١٢(

  .  ١٧ص/٦؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج ٦٧٠، ص ٣٥٦٩حديث رقم 
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فت ، أما القرآن فقد تكفـل اهللا  الكتب والصحائف اليت أنزهلا اهللا تعاىل إليهم فقدت أو حر
وكل مـا يصـنعه   . ، باقية ال تذبل حىت قيام الساعة ولذلك فإن شريعة حممد . حبفظه 

، يف تبليغ الدعوة للناس ونشر الدين احلـق يف األرض   ينجح ، فالنجاح الذي بلغه حممد 
  . مل يبلغه أحد من األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

ة   ، ومما جاء يف ذلك املزمـور   املزمور اخلامس واألربعون يتحدث بأكمله عن النيب حممد :الثالث
ك لذلك باركـك اهللا إىل  تيمجاالً من بين البشر انسكبت النعمة على شف أبرعأنت : (قوله 
اركـب مـن   . وجباللك اقتحم. تقلّد سيفك على فخذك أيها اجلبار جاللك واءك . األبد

نبلك املسنونة يف قلب أعداء امللك شـعوب  . ريك ميينك خماوف والدعة والرب فتأجل احلق 
اذكر امسـك يف  . عوضاً عن أبائك بنوك تقيمهم رؤساء يف كل األرض ... حتتك يسقطون 
وقد استدل علي . ) ١١٣( )من أجل ذلك حتمدك الشعوب إىل الدهر واألبد. كل دور فدور 

وال نعرف أحداً جتب له هذه املعـاين مـن   : (عليه قائالً ق بن ربن الطربي ذا املزمور وعلّا
فقـد ركـب   .  تقليد السيف وشحذ النصول وهيبة اليمني، ووقوع األمم حتته إال النيب 

كمـا اسـتدل   .  )١١٤( )كلمة احلق وتواضع هللا بالديانة وجاهد املشركني حىت ظهر الدين 
فليس متقلد السـيف  : (شيخ اإلسالم ابن تيمية بترمجة أخرى هلذا املزمور وعلّق عليه قائالً 

 وهو الذي خرت األمم حتته ، وقُرنت شرائعه باهليبة كما قال  بعد داود سوى حممد 
وقد أخرب داود أن له ناموساً وشرائع ، وخاطبـه بلفـظ    ))نصرت بالرعب مسرية شهر(( 
، نيب الرمحة ،  وهو . ار إشارة إىل قوته وقهره ألعداء اهللا خبالف املستضعف املقهور اجلب

ونيب امللحمة وأمته أشداء على الكفار رمحاء بينهم ، أذلة علـى املـؤمنني ، أعـزة علـى     
كما استدل رمحه اهللا اهلندي ذا املزمور ، وطبـق كـل الصـفات    . ) ١١٥(...)) الكافرين

                                                   
  .  ١٧-١٦،  ٥-٢: مزامري ، املزمور اخلامس واألربعون )   ١١٣(
  . ٨١، ص الدين والدولة يف إثبات نبوة حممد )   ١١٤(
  .  ٢٣٨-٢٣٧ص/ ٥اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، ج)   ١١٥(
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  . )١١٦( نيب حممد الواردة فيه على ال
يـدين شـعبك   : ( ، ومما جاء فيه قولـه   املزمور الثاين والسبعون يتحدث عن حممد ،  :الرابعة 

يقضـي ملسـاكني   . حتمل اجلبال سالماً للشعب واآلكام بالرب . بالعدل ومساكينك باحلق 
إىل  خيشونك ما دامت الشمس وقدام القمـر . خيلّص بين البائسني ويسحق الظامل . الشعب 

يشـرق يف  . الغيوث الذارفة على األرضينـزل مثل املطر على اجلزاز ومثل . دور فدور 
وميلك من البحر إىل البحر ومن النـهر  . أيامه الصديق وكثرة السالم إىل أن يضمحل القمر

ملـوك ترشـيش   . أمامه جتثو أهل الربية وأعداؤه يلحسون التـراب  . إىل أقاصي األرض 
كـل  . ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية ، ويسجد له كل امللـوك  . دمه واجلزائر يرسلون تق

يشفق علـى املسـكني   . ألنه ينجي الفقري املستغيث واملسكني إذ ال معني . األمم تتعبد له 
. من الظلم واخلطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم يف عينيه . والبائس وخيلّص أنفس الفقراء 

يكـون امسـه إىل   ... اليوم كله يبارك . له دائماً ويعيش ويعطيه من ذهب شبا ويصلِّي ألج
  .) ١١٧( )كل أُمم األرض يطوبونه . ويتباركون به . الدهر قدام الشمس ميتد امسه 

وقد استدل على بن ربن الطربي ذا املزمور وأورد ترمجة أوضح من هـذه الترمجـة   
فهـذه نبـوة   : (بكثري حيث كان يتقن السريانية والعربية واليونانية وعلّق على النص قائالً 

فما نعلم أحداً ملك ما بني البحر والبحر وبني األار . شافية كافية ما فيها لبس وال إظالم 
وجيحون وخرت امللوك بني يديـه   وسيحونا يف التوراة وهي دجلة والفرات ، اليت ذكره

، وأمته  سجداً على الركب وحلس أعداؤه التراب ، وأتته ملوك اليمن بالقرابني إال النيب 
وقـت  وال نعلم أحداً يصلي ويبارك عليه يف كـل  . وإال مكة وما فيها من أثر قدم إبراهيم 

وبارك علـى حممـد   . ألمم اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وهو قول ا. غري حممد 
ولقد ختم داود النيب عليـه  . فأية داللة أشهر ونبوة أظهر وأنور من هذه . وعلى آل حممد 

                                                   
  . ٢١٩-٢١٤ص/ ٢م ، ج١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦رمحة اهللا اهلندي ، إظهار احلق ، القاهرة ، )   ١١٦(
  .  ١٧-٢املزمور الثاين والسبعون : مزامري )   ١١٧(
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السالم نبوته بأن قال فاألمم كلها يتربكون به وحيمدونه ويسمونه حممـداً ومعـىن حممـد    
ابن تيمية بترمجة أخرى هلذا املزمور وعلق  كما استدل شيخ اإلسالم. ) ١١٨( )وحممود واحد

وهذه الصفات منطبقة على حممد وأمته ، ال على املسيح ، فإنه حاز من البحر : ( عليه قائالً
نقطع األرض باملغرب إىل م جبيحون وسيحونالرومي إىل البحر الفارسي ، ومن لدن األار 

مـيت مـا زوي يل   ، وسيبلغ ملك أت يل األرض ، فرأيت مشارقها ومغارايوز: " كما قال
يف الصلوات اخلمس وغريها ، : يف كل صالة: ي عليه ويبارك يف كل حني وهو يصلَّ" . منها

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ، وبارك على حممـد وعلـى آل   : يقول كل من أمته 
  .)١١٩(... ) حممد فيصلي عليه ويبارك 

واثر نبوته ودعوتـه يف   ن صفات حممد وهكذا يتضح لنا من هذا املزمور الكثري م
شعوب األرض ما يستحيل على أي معاند أن ينكره ، فقد خلّص الشعوب املضـطهدة يف  

فسحقت جيوشه أولئك . بالد الشام ومصر والعراق وفارس وغريها من ظلم الروم والفرس
رك أنطاكية يف احلكام الظاملني واألدلة على ذلك كثرية منها ما ذكره ميخائيل السرياين بطري

تارخيه معلقاً على فتح املسلمني لبالد الشام وختليص شعوب تلك البالد من اضطهاد الروم 
إن اهللا الواحد املنتقم القهار بعث من اجلنوب أبناء إمساعيل لتخليصنا مـن أيـدي   : (فقال

،  وحني يصف النص بعث حممـد  .  )١٢٠( )الرومان، وهذا اخلالص  أمر بالغ األمهية لنا
بأنه مثل نزول املطر على اجلزاز ومثل الغيوث الذارفة على األرض ، فهذا يعـين أن بعثتـه   

M         d ؟: رمحة من اهللا تعاىل   c          b   a   `                           L   )مث من هو الذي يتبارك به . ) ١٢١
حني يهرع إليه مجيع اإلنس واجلـن يـوم البعـث     ويطوبونه غري حممد كل أمم األرض 

ذر هلم آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى علـيهم    تعويطلبون منه الشفاعة بعد أن ي

                                                   
  .  ٨٣-٨٢ص الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب حممد )   ١١٨(
  .  ٢٤٧-٢٤٦ص/٥يح ، جاجلواب الصح)   ١١٩(

(120)   Michael The Syrian, Chronicle, 4 Vols , Paries , 1910. Vol. II, PP. 412-413. 
  . ١٠٧: األنبياء )   ١٢١(
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. )١٢٢(هلم إىل اهللا تعاىل بأن يبدأ الفصـل بينـهم    ع، ليشف السالم، مث يذهبون إىل حممد 
M    Q وهذه الشفاعة هي اليت قال اهللا تعاىل عنها     P   O   N   M                  V   U  T  S  R                

  X   W      L  
الناس يصريون جثاً ، كل أمة تتبع نبيهـا،  ( وقد روى ابن عمر أن . ) ١٢٣(

، فذلك يـوم يبعثـه اهللا املقـام     اشفع ، حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب  نيا فال: يقولون 
وقد روى احلافظ ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث عن ابن أيب حامت بسـند  . ) ١٢٤( )احملمود 

، يكون يوم القيامة بني اجلبـار   احملمود الذي ذكره اهللا أن النيب أن املقام ( رجاله ثقات 
  .) ١٢٥( )وجربيل فيغبطه ملقامه ذلك أهل اجلمع 

ة   ، وقبل كمله عن النيب حممديتحدث بأ) ١٢٦(سفر أشعيا من صحاح الثاين واألربعون اإل :الخامس
أن نعرض هذا اإلصحاح نشري إىل أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قد أشار 
إليه يف حديث صحيح ، حيث روى البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا  

M    1 أن هذه اآلية اليت يف القرآن (عنهما    0  /   .     -    ,    +                         L  )١٢٧ ( ،
يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحـرزاً لألمـيني ، أنـت     :يف التوراة قال 

غليظ وال سخاب باألسـواق ، ال يـدفع   وال  عبدي ورسويل ، مسيتك املتوكل، ليس بفظ 
السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا 

وهـذا اإلصـحاح   . ) ١٢٨() اً وقلوباً غلظاً يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صم اهللا ، فال إله إال: 
أشار إليه أيضاً كعب األحبار، فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن كعب األحبار نقل صفة 

يف التوراة ، ويريد ا التوراة اليت هي أعم من التوراة املعينة ، ممـا يشـري إىل أن    النيب 
                                                   

  . ٢٤٨-٢٤٧، ص ٤٧١٢حديث رقم / ٨ج) فتح الباري (انظر نص احلديث يف البخاري )   ١٢٢(
  .  ٧٠: اإلسراء )   ١٢٣(
  .  ٢٥٢-٢٥١ص/٨البخاري ج)   ١٢٤(
  .  ٢٥٢-٢٥١ص/٨فتح الباري ، ج)   ١٢٥(
  . ولن نعرض منه إال لثالث بشارات هي األبرز  معظم سفر أشعيا بشارات بالنيب حممد )   ١٢٦(
  .  ٤٥: األحزاب )   ١٢٧(
  .  ٤٨٣٨حديث رقم  ٨ج) فتح الباري (البخاري )   ١٢٨(
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هود كانوا حيتفظون بتوراة خمفية ال يطلعون عليها أحداً خبالف تلك العامة املتداولـة  أحبار ي
أمحد عبدي املختار ، ال فـظ  : ( كالتايل بني الناس ، فقال كعب إن صفته يف تلك التوراة 

، مولده بكّـا ،  وال غليظ وال سخاب يف األسواق ، وال جيزي السيئة بالسيئة يعفو ويغفر 
ـ   ، وموهجرته طابا  د ، لكه بالشام ، وأمته ، احلامدون ، حيمدون اهللا تعاىل علـى كـل جن

ون أطرافهم ، وهم رعاة الشـمس ، ومـؤذم يف جـو    ويسبحونه على كل نزلة ، ويغض
السماء ، وصفهم يف اجلهاد والصالة سواء ، رهبان بالليل ، أُسد بالنهار ، هلم دوي كدوي 

  . ) ١٢٩( )كتهم ولو على كناسة النحل ، يصلون الصالة حيث ما أدر

ملتداولة مـن حتريـف وطمـس اسـم     وعلى الرغم مما أحدثه أحبار يهود يف التوراة ا

، فإن ما بقي من اإلصحاح الثاين واألربعني من سفر أشعيا إمنا يتحدث عـن الـنيب   حممد

 ه خمتاري الذي سرت به نفسـي ، هو ذا عبدي الذي أُعضد: ( وصفاته ونصه هو  حممد 

. وضعت روحي عليه فيخرج احلق لألمم ، ال يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صوته 

ال يكِّـل وال  . قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيله خامدة ال يطفئ ، إىل األمان خيرج احلـق  

هكذا يقول اهللا الرب خالق السموات . ينكسر حىت يضع يف األرض وتنتظر اجلزائر شريعته 

أنـا  . ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنني فيها روحـاً   وناشرها باسط األرض

الرب قد دعوتك بالرب فامسك بيدك وأحفظ  وأجعلك عهداً للشعب ونوراً لألمم ، لتفـتح  

أنا الرب . عيون العمي ، لتخرج من احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني يف الظلمة 

هـو األوليـات قـد أتـت     . وتـات نحبيحي للمهذا امسي وجمدي ال أعطيه آلخر وال تس

غنوا للرب أغنية جديدة تسـبيحة مـن   . إن تنبت أُعلمكم اقبل . واحلديثات أنا خمرب ا 

لترفع الربية ومدا صوا . أيها املخدرون يف البحر وملؤه واجلزائر وسكاا . أقصى األرض

ليعطوا الرب جمداً . اجلبال ليهتفوامن رؤوس . الديار اليت سكنها قيدار لتترمن سكان سالع 

                                                   
  .  ٢٨٣-٢٨٢ص/ ٥اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، ج)   ١٢٩(
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يهتـف  . كرجل حروب ينهض غريته . الرب كاجلبار خيرج . وخيربوا بتسبيحه يف اجلزائر 

أنفخ وأخنر . كالوالدة أصيح . منذ الدهر جتلّدت  قد صمت. ويصرخ ويقوى على أعدائه 

وأُنشف اآلجام وأسـير   أُخرب اجلبال واآلكام وأجفف كل عشبها وأجعل األار يبساً. معاً

أجعل الظلمـة أمـامهم نـوراً    . يف مسالك مل يدروها أمشيهم . العمي يف طريق مل يعرفوها

خيزي خزيـاً  . قد ارتدوا إىل الوراء . هذه األمور أفعلها وال أتركهم . واملعوجات مستقيمة 

أيها العمـي  . امسعوا  أيها الصم. املتكّلُون على املنحوتات القائلون للمسبوكات أننت آهلتنا 

من هـو أعمـى   . من هو أعمى إال عبدي وأصم كرسويل الذي أرسله . انظروا لتبصروا 

الـرب  . مفتوح االثنني وال يسمع . ناظر كثرياً وال تالحظ . كالكامل وأعمى كعبد الرب 

  .) ١٣٠(... ) يعظِّم الشريعة ويكرمها . قد سر من أجل بره 
هذا اإلصحاح من اضطراب بسـبب التحريـف وسـوء    وعلى الرغم من ما يشوب 

هو ذا عبـدي الـذي   : ، فعندما يقول يف بدايته  الترمجة ، فإنه يتحدث عن بعثة حممد 
الذي قال اهللا عنـه يف كتابـه   ،  إىل قوله فيخرج احلق لألمم ، إمنا هو حممد ... أعضده
M     m  l    k           j العزيز     i   h        g     f   e   d  c   b     a   `                                                                L   )ومن هو ) ١٣١

إن هذا . الذي ال يكّل وال ينكسر حىت يضع احلق يف األرض لألمم وتنتظر اجلزائر شريعته 
~    M ، الذي مل يكل منذ أمره اهللا تعاىل بقوله  الوصف ال ينطبق إال على حممد         }   |              

     ¡    �            L   )وأظهر دينـه وقامـت دولـة    ، ومل ينكسر ومل ييأس أبداً حىت نصره اهللا) ١٣٢ 
مل يعرف الكالل واليأس حىت يف أسوأ األيام اليت مرت ا دعوته  بل إن حممداً . اإلسالم

فقد روى البخـاري  . عندما وصلت الدعوة يف مكة إىل طريق مسدود، ومع ذلك مل ييأس 
،  ، حدثته أا قالت للـنيب   رضي اهللا عنها زوج النيب أن عائشة ( بسنده عن عروة 

                                                   
  .  ٢١-١اإلصحاح الثاين واألربعون : أشعيا )   ١٣٠(
  . ٩: الصف )   ١٣١(
  .  ٢-١: املدثر )   ١٣٢(
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وكـان  : لقد لقيت من قومك ما لقيـت  : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال
اليل بن عبد كالل ، فلـم  لعقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يأشد ما لقيت منهم يوم ا

فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم استفق إال وأنا بقرن الثعالب ، . جيبين إىل ما أردت 
إن : فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أضلتين ، فنظرت فإذا فيها جربيل ، فناداين فقـال  

بال لتأمره مبـا  اهللا قد مسع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث اهللا إليك ملك اجل
ذلك فيما شئت ، إن : يا حممد ، فقال : شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلّم علي مث قال

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم مـن  : ، فقال النيب . عليهم األخشبني شئت أن أُطبق 
د يوم ، يوضح يف هذا احلديث أشفرسول اهللا . ) ١٣٣( )يعبد اهللا وحده وال يشرك به شيئاً 

ومع ذلك مل يفقد األمل ، ومل ييأس أو ينكسر بـل ظلـت   . يوم مر عليه يف سبيل الدعوة 
جذوة األمل بنصر هذا الدين متقدة يف نفسه حىت نصره اهللا ونصر دينه ووصلت شـريعته  

ودينه هـو الـدين احلـق    . إىل كثري من جزائر األرض اليت ظلت زمناً طويالً تنتظر شريعته
م أن تدي به وهللا من التحريف والتبديل ، وسيبقى نوراً لألمم اليت ترالوحيد الذي حفظه ا

  . إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
فهـذا مل  . أنا الرب قد دعوتك بالرب فامسك بيدك وأحفظـك  : وعندما يقول النص 

، فهو الذي أمسك بيده يوم بدر، عندما أخذ قبضة مـن تـراب    ينطبق إال على حممد 
جوه املشركني ، فما بقي أحد منهم إال أصاب عينه ومنخريه وفمه تـراب مـن   فرمى ا و

,    M : فأنزل قوله تعاىل . ) ١٣٤(تلك القبضة ، فولوا مدبرين    +    *  )   (   '                   

- .     L   )زم املسلمون يف بداية املعركة ، فرتل رسول . ) ١٣٥وكذلك فعل يوم حنني عندما ا
مث قبض قبضة من تراب األرض مث استقبل به وجوههم فقـال شـاهت   ( عن بغلته  اهللا 

                                                   
  .  ٣٢٣١حديث رقم / ٦ج) فتح الباري (البخاري )   ١٣٣(
  . ٥٦٣تفسري ابن كثري ، ص)   ١٣٤(
  . ١٧: األنفال )   ١٣٥(
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الوجوه فما خلق اهللا منهم إنساناً إال مأل عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم اهللا 
  .) ١٣٦( )عز وجل 

        M      [  Z : كما حفظ اهللا تعاىل رسوله حىت بلّغ الرسالة وأدى األمانة قال تعاىل 

]   \     ̂    L   )حرس من جانب أصحابه فلما نزلت هذه اآليـة  . ) ١٣٧حيث كان الرسول ي
يا أيها الناس انصرفوا فقـد عصـمين اهللا عـز    :  ( ، رأسه من بيته وقال أخرج النيب 

قبل هجرته وعند هجرتـه ،   كما أحبط اهللا كل حماوالت املشركني لقتله . ) ١٣٨()وجل
وبعد بدر، ويوم أحد ، وكذلك حماوالت اليهود من بين النضري وحماولة املرأة اليهودية قتلـه  

 فـل قوقصته مع األعرايب مشهورة عنـدما  . ) ١٣٩(بالشاة املشوية املسمومة اليت أهدا إليه
تفرق املسـلمون  عائداً مع أصحابه من غزوة ذات الرقاع ، فنـزلوا يف واد كثري الشجر و

وسلم ، حتت شجرة بعد أن علّق سيفه ـا،   يف الوادي للراحة حتت الشجر ونام النيب 
فجاء أعرايب مشرك واخترط سيفه ووقف على رأس النيب وقال من مينعك مين ، فقـال اهللا  

  . ) ١٤٠(فسقط السيف من يد األعرايب حبفظ اهللا لرسوله 
، ذكر أشعيا يتحدث عن النيب حممد  وأوضح دليل على أن هذا اإلصحاح من سفر

الـيت   ة، وجد العرب، مث ذكر جبل سلع باملدينة املنور ديار قيدار بن إمساعيل جد النيب 
  . هاجر إليها ومنها قامت دولة اإلسالم 

ة   اإلصحاح الرابع واخلمسون من سفر أشعيا يتحدث بأكمله عن مكة شرفها اهللا تعـاىل،   :السادس
ترمني أيتها العاقر اليت مل تلد (، وأمته ، فيقول نصه كما جاء يف ترمجته العربية  وعن النيب 

                                                   
  .  ١٢٢ص/  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ، ج)   ١٣٦(
  . ٦٧: املائدة )   ١٣٧(
  .  ٤٢٥تفسري ابن كثري ، ص)   ١٣٨(
، ٣٧٣ص/٢، ج ٣٢٧،  ٢٠٧ – ٣٠٦،  ٢١٧-٢٠٧ص/ ١السرية النبوية الصـحيحة ، ج : انظر العمري )   ١٣٩(

٣٨٩-٣٨٥.  
  .  ٤١٣٦، ٤١٣٥، حديث رقم  ٤٩١-٤٩٠كتاب املغازي ص ٧ج) فتح الباري (البخاري )   ١٤٠(
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  . أشيدي بالترمن أيتها اليت مل متخص ألن بين املتوحشة أكثر من بين ذات البعل قال الـرب  
أطيلي أطنابـك وشـددي    .أو سعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك ، وال متسكي 

ال ختـايف  . اليمني وإىل اليسار ويرث نسلك أمماً ويعمر مدناً خربةألنك متتدين إىل . أوتادك
فإنك تنسني خزي صباك وعار ترملـك ال  . وال ختجلي ألنك ال تستحني . ألنك ال ختزين 

ألن بعلك هو صانعك رب اجلنود امسه ووليك قدوس إسـرائيل إلـه كـل    . تذكرينه بعد
وح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت زونة الرألنه كامرأة مهجورة وحم. ض يدعى األر

 بفيضان الغضب حجبت وجهي عنـك . قال إهلك حليظه تركتك ومبراحم عظيمة سأمجعك 
كما حفلت أن . ألنه كمياه نوح هذه يل . ك الرب حلظة وبإحسان أبدي أرمحك ، قال ولي

ـ . ال تعرب بعد مياه نوح على األرض هكذا حلفت أن ال أغضب عليك وال أزجـرك   إن ف
اجلبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساين فال يزول عنك وعهد سالمي ال يتزعـزع قـال   

  . رامحك الرب 
أيتها الذليلة املضطربة غري املتعزية هأنذا أبين باألمثـد حجارتـك وباليـاقوت األزرق    
أؤسسك وأجعل شرفك ياقوتأً وأبوابك حجارة رمانية وكل ختومك حجارة كرمية، وكـل  

دة عن الظلم فـال ختـافني وعـن    يبالبر تثبتني بع. تالميذ الرب وسالم بنيك كثرياً بنيك 
من اجتمـع إليـك   . ها إم جمتمعون اجتماعاً ليس من عندي . االرتعاب فال يدنوا منك 

هانذا قد خلقت احلداد الذي ينفخ الفحم يف النار ، ويخرج آلة لعملة وأنا . فإليك يسقط 
  .. خربخلقت املُهلك لي

هذا . كل آلة صورت ضدك ال تنجح وكل لسان يقوم عليك يف القضاء حتكمني عليه 
  .) ١٤١() هو مرياث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب 

كما يقول شيخ اإلسالم ابن  –فاملراد بالعاقر هنا يف سفر أشعيا ، مكة شرفها اهللا تعاىل 
وز بالعاقر بيت املقدس ، ألنـه بيـت األنبيـاء ،    ، وال جي ألا مل تلد قبل نبينا (تيمية 

                                                   
  .  ١٧-١: اإلصحاح الرابع واخلمسون : سفر أشعيا )   ١٤١(
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واملقصود ببين املستوحشـة الـذين   .  ) ١٤٢( )ومعدن الوحي ، فلم تزل تلك البقعة والدة 
عـرب تلـك    ا إبراهيم  اليت ذهب –أن بين هاجر : كانوا أكثر من بين ذات البعل 

يكونون أكثر  –لصغري إمساعيل الربية املوحشة إىل واد غري ذي زرع وأسكنها فيه مع ابنها ا
  .  من بين ذات البعل سارة اليت عاشت دائماً مع إبراهيم 

: ، حيـث يقـول    والنص يشري إىل توسع مكة وفتوح أبناء إمساعيل بعد بعثة حممد 
ال متسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك . أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك (
وهذه الصفات ) أمماً ويعمر مدناً خربة ألنك متتدين إىل اليمني وإىل اليسار ، ويرث نسلك . 

، ، حيث امتدت مييناً ويسـاراً   مل تنطبق يف التاريخ إال على مكة املكرمة بعد بعثة حممد 
أي شرقاً وغرباً ، وامتد نفوذها على يد بين إمساعيل ، فهم وحدهم الـذين ورثـوا أممـاً    

، فرأيـت مشـارقها   إن اهللا زوى يل األرض : ( قال النيب حممـد  . وعمروا مدناً خربة
فمن متت وجرت علـى يديـه   . ) ١٤٣() بلغ ملكها ما زوي يل منها يومغارا ، وإن أميت س
، مشـارق األرض   غري بين إمساعيل الذين ورثوا بعد بعثة حممـد  هذه األفعال العظيمة 

ومغارا ، وورثوا كل األمم السابقة ، مثل الفراعنة ، والفـرس ، والـروم ، والسـريان    
وهل توجد أمة عمرت من املدن واحلواضر مثلما عمره املسلمون إبـان إزدهـار   . وغريهم

) . ة تركتك ومبراحم عظيمـة سـأمجعك   حليظ: (حضارم ؟ وعندما يقول النص عن مكة 
فالواضح أن تلك اللحظة منذ أن أدخل عمرو بن حلي اخلزاعي عبادة األصنام إىل مكـة ،  

،  ، إىل أن بعث حممد ) ١٤٤(وحرف العرب عن عقيدة التوحيد اليت جاء ا إبراهيم 

                                                   
، وقد استدل أيضاً علي بن ربن الطربي ذا اإلصحاح انظر الدين والدولـة،   ٢٥٩ص/٥اجلواب الصحيح ج)   ١٤٢(

  . ٩٩-٩٨ص
  .، كتاب الفنت وأشراط الساعة  ١٣ص/ ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٤٣(
ن حتريـف ديانـة   يف النار بسبب ما قام به م –أمعاءه  –، عمرو بن حلي اخلزاعي جير قصبة  رأى النيب )   ١٤٤(

، ٦٢٣رقـم   ٨، ج ٦٣٤-٦٣٣وشـرحه ص  ٣٥٢١حديث رقم  ٦انظر فتح الباري ج.  إبراهيم 
  .  ٨؛ وانظر أيضاً الكليب كتاب األصنام ص١٣٣-١٣٢ص
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تـها األصـنام يف   هر الكعبة املشرفة من األصنام يوم الفتح األعظم وتلك املدة اليت مكثوط
.    M : الكعبة إمنا هي حليظة عند اهللا سـبحانه وتعـاىل      -       ,   +   *     )   (                           

/ L  
ورسوله الكرمي وخري أمـة أُخرجـت    مث رحم اهللا بلده احلرام بكتابه املبني) ١٤٥(

فإن اجلبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساين فال يـزول عنـك   : (وقول النص . للناس 
فاحلق أن هذا مل يتحقق عرب عصور التـاريخ  ) . وعهد سالمي ال يتزعزع قال رامحك الرب 

M   R  Q : ألي مدينة من املدن سوى ملكة املكرمة قال تعاىل    P   O   N   M   L                        

U   T   S       V         [   Z   Y   X   W                 L  )فالسالم  اإلهلي الذي مل يتزعزع . )١٤٦
وقد روى األزرقي بسـنده  . عرب الزمن إمنا كان ملكة ومل يكن لبيت املقدس أو مدينة غريها

أنا اهللا (احلجر  ةعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أنه وجد يف حجر يف احلجر كتابة من خلق
م صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أمالك حنفاء ال تـزول  احلرام وضعتها يو ةبك ذو

ألمثد حجارتك وبالياقوت األزرق هانذا أُبين با: (وقول النص .  )١٤٧( )ها باحىت يزول أخش
فهـذا  ) سك وأجعل شرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة رمانية وكل ختومك حجارة كرمية أُس

واملسجد احلرام حيث تنافس اخللفاء وامللـوك يف  الوصف ال ينطبق إال على الكعبة املشرفة 
ر أنواع الرخام واألحجار منذ ظهور اإلسالم وحىت الوقت احلاضر ا بأفخعمرا .  

فهل هناك أكثر من أمة ) . بنيك تالميذ الرب وسالم بنيك كثري (وعندما يقول النص 
راج أتى السـماء السـابعة   ، ليلة اإلسراء واملع ملا عرج بالنيب ! طاعة هللا تعاىل؟ حممد 

مرحباً بك من أخ ونيب ، فلما جاوزه بكـى  : فسلّم عليه فقال له موسى،  ومر مبوسى 
موسى فقيل له ما أبكاك ؟ فقال يا رب هذا الغالم الذي بعث بعدي يدخل اجلنة من أمتـه  

                                                   
  . ٤٧: احلج )   ١٤٥(
  .  ٦٧: العنكبوت )   ١٤٦(
  أم القـرى لقاصـد  : ؛ وانظـر أيضـاً حمـب الـدين الطـربي       ٧٨ص/ ١أخبار مكـة ج : األزروقي )   ١٤٧(

  .٦٤٨القرى، ص 



٥١ 
 

قـال لنـا   : (قال وجاء من حديث عبد اهللا بن مسعود .  )١٤٨(أكثر مما يدخل من أميت 
فكربنا ، مث قال أما ترضون أن : كونوا ربع أهل اجلنة ؟ قال أما ترضون أن ت سول اهللا ر

ـ    : ثلث أهل اجلنة ؟ قال واتكون   شـطر أهـل   وافكربنـا ، مث قـال إين ألرجـو أن تكون
"  #      : Mقالوا ملوسى  نفمن هم تالميذ الرب؟ هل هم الذي  )١٤٩( )اجلنة     !         

)   (   '   &  %  $                *       1  0    /   .   -   ,    +                       L  )أم الذين قالوا  )١٥٠
  اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ؟؟؟ : ، قبل معركة بدر حملمد 
، إن التقى بعضـهم مـع   فأي أمة سالمها كثري غري أمة حممد ) وسالم بنيك كثري (

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وردوا على بعضـهم  : بعض سلموا على بعضهم بقوهلم
، وعلى  وسالمهم يف كل صلوام على النيب . مبثل ذلك ، وإن افترقوا افترقوا بالسالم 

رمحـة اهللا  السالم عليك أيها النيب و: "  مأنفسهم ، وعلى أخوام من العباد الصاحلني بقوهل
واختتامهم صلوام كلها بالسـالم ، وإذا  " وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت وتعاليت : " ختموا صالم رفعوا أصوام قائلني 
: " ا وإذا قدموا للحج دخلوا املسجد احلرام من باب السالم وقالو. يا ذا اجلالل واإلكرام 

فهـذا  . اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم وأدخلنا اجلنـة دار السـالم   
، الذين اختذوا املسجد احلـرام   الوصف الوارد يف سفر أشعيا ال ينطبق إال على أمة حممد 

  . قبلة هلم وال ميكن أن ينطبق النص على مدينة أخرى غري مكة 
ني بعيدة عن الظلم فال ختافني وعن االرتعاب فال يدنوا بالرب تثبت: (وعندما يقول النص 

: فهذه صفة ال تناسب وال تنطبق إال على مكة البلد احلرام ألن اهللا تعـاىل يقـول   ) منك 
                                                   

  ؛ صـحيح مسـلم بشـرح    ٢٤٢-٢٤١ص/٧، ج ٣٨٨٧حـديث رقـم   ) فـتح البـاري   (البخاري )   ١٤٨(
  .  ٢١٠-٢٠٨ص/ ٤؛ مسند أمحد ج ٢٢٤ص/٢النووي ج 

: ؛ وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أيب سعيد اخلـدري ، انظـر   ٩٥ص/ ٣صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٤٩(
  .  ٤٤٠، ص ٣٣٤٩رقم حديث /  ٦ج) فتح الباري (البخاري 

  .  ٢٤: املائدة )   ١٥٠(
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M   D   C   B   A    @   ?   >   =   <                            L   )م جمتمعون : " ويقول النص . )١٥١ها أ
، وهذا حـق فاالجتمـاع    فيبدو احلديث عنه على لسان أشعيا" . اجتماعاً ليس من عندي

M    G : النـاس للحـج    للحج يف مكة ليس من عنده بل بسبب دعوة إبراهيم    F      

  U   T  S  R  Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H                                                 

  d   c              b   a     `   _   ^    ]    \   [   Z   Y   X   W   V                                                            L   )١٥٢( .
صورت ضدك ال تنجح وكـل  كل آلة ... من اجتمع عليك فأليك يسقط : (ويقول النص 

فمكة هي املدينة الوحيدة على وجـه األرض  ) . لسان يقوم عليك يف القضاء حتكمني عليه 
وهي املدينة الوحيدة اليت سحقت كل القادمني إليهـا  . اليت جنت من كل مؤامرات األعداء 

  . صر احلاضر بشرورهم املختلفة منذ التبابعة ومروراً بأبرهة والصليبيني وحىت الرافضة يف الع
ابعة   اإلصحاح الستون من سفر أشعيا يتحدث بأكمله عن هاجر ومكة وبيـت اهللا احلـرام،    :الس

، وأمته ، واحلج ، وقدوم اهلدي من اجلمال واألغنام لتذبح يف مىن ومكـة   وبعثة حممد 
قومي استنريي ألنه قد جاء نورك وجمـد  : (يوم النحر ، حيث يقول هذا اإلصحاح ما نصه 

أمـا عليـك   . ألنه هاهي الظلمة تغطي األرض والظالم الدامس األمم. الرب أشرق عليك
أرفعـي  . األمم يف نورك وامللوك يف ضياء إشراقك فتسري . فيشرق الرب وجمده عليك يرى

جاءوا إليك يأيت بنوك من بعيـد وتحمـل   . قد اجتمعوا كلهم . عينيك حواليك وانظري 
حينئذ تنظرين وتنريين وخيفق قلبك ويتسع ألنه تتحول إليـك ثـروة   . بناتك على األيدي 

. وعيفة كلها تأيت من شـبا   تغطيك كثرة اجلمال بكران مدين. البحر ويأيت إليك غىن األمم
كبـاش نبـايوت   . ر جتتمع إليـك كل غنم قيدا. حتمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح الرب 

من هـؤالء الطـائرون كسـحاب    . تصعد مقبولة على مذحبي وأُزين بيت مجايل . ختدمك
إن اجلزائر تنتظرين وسفن ترشيش يف األول لتأيت ببنيـك مـن بعيـد    . وكاحلمام إىل بيوا 

                                                   
  . ٢٥: احلج )   ١٥١(
  .  ٢٦-٢٥: احلج )   ١٥٢(
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  . نه قد جمدكوفضتهم وذهبهم معهم السم الرب إهلك وقدوس إسرائيل أل
ألين بغضيب ضـربتك وبرضـواين   . وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم خيدمونك 

. اراً أو ليالً ال تغلق ليؤتى إليك بغىن األمم وتقاد ملوكهم. وتنفتح أبوابك دائماً . رمحتك 
جمد لبنان إليك يـأيت السـرو   . مك تبيد وخراباً خترب األمم ألنه األمة واململكة اليت ال ختد

 د موضع رجليوالسنديان والشربني معاً لزينة مكان مقدسي وأجم .  
ك يسريون إليك خاضعني وكل الذين أهانوك يسجدون لـدي بـاطن   ووبنو الذين قهر

عوضاً عـن كونـك مهجـورة    . قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل 
وترضعني لنب األمم وترضـعني  . بغضة بال عابر بك أجعلك فخراً أبدياً فرح دور فدور وم

ثُدي ملوك وتعرفني أين أنا الرب خملصك ووليك عزيز يعقوب عوضـاً عـن النحـاس أيت    
بالذهب وعوضاً عن احلديد آيت بالفضة وعوضاً عن اخلشب بالنحاس وعوضاً عن احلجـارة  

  . ك سالماً ووالتك براً باحلديد واجعل وكالء
ال يسمع بعد ظلم يف أرضك وال خراب أو سحق يف ختومك بـل تسـمني أسـوارك    

ال تكون لك بعد الشمس نوراً يف النهار وال القمر يـنري لـك   . خالصاً وأبوابك تسبيحاً 
ال تغيب بعد مشسك وقمرك ال ينقص . مضيئاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً وإهلك زينتك 

يرثـون  إىل األبد . وشعبك كلهم أبرار. رب يكون لك نوراً أبدياً تكْملُ أيام نوحيك ألن ال
 أمة قوية أنـا الـرب يف   ريالصغري يصري ألفاً واحلق. دمتجاألرض غصن غرسي عمل يدي أل

  .)١٥٣() ته أسرع بهوق
وقبل أن نشرع يف حتليل هذا اإلصحاح والتعليق عليه، جيدر أن نشري إىل أن علي بـن  

بن الطربي قد استدل بترمجة أوضح هلذا اإلصحاح وعلّق عليه يف سبع صفحات كاملة من ر
، مـرتني   حيث ترمجه عن األصل السرياين وذكر أن النص مسى النيب حممد . )١٥٤(كتابه 

                                                   
  .  ٢٢-١: اإلصحاح الستون : أشعيا )   ١٥٣(
  .  ١٠٧-١٠٠، ص الدين والدولة يف إثبات النيب حممد )   ١٥٤(
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 )١٥٥( )ك يا حممد يا قدوسالك ومساكنإين قد جعلت أمسك حممداً فانظر من حم: (حيث قال
فمن مل يقنع ذه ومل خيضع هلا عانـد  : (ويعلّق علي بن ربن الطربي على هذه البشارة قائالً 

فإن غالط مغالط فقال إن . الرب صراحاً وقد مسى النيب فيها مرتني تسمية مل تدعم يف شبهة 
 ن اليت ذكرها فإن الكتاب السـرياين مد ويا قدوس إمنا يقع على املساكقول اهللا تعاىل يا حم

. )١٥٦( )يكذِّبه ألنه لو أراد بذلك املساكن لقال قدوسني وحممدين ومل يقل قدوساً وحممـداً  
كما أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قد أشار إىل هذا اإلصحاح وأورد فقرات صغرية منه وعلّق 

وختتلف تلك الفقرات قليالً عن النص احلايل املترجم إىل العربية ، وعن ترمجة امللـك  . عليها
مما يشري إىل أن شيخ اإلسالم اعتمد على ترمجة خمتلفـة يف زمنـه أو أن   س باإلجنليزية جيم

، واسم مكـة ، إذ أن   أحبار يهود ظلوا على عادم يف كتمان احلق إلخفاء اسم حممد 
تلك الفقرات اليت أوردها شيخ اإلسالم تذكر اسم النيب صراحة ، وتورد صـفات مكـة   

  .)١٥٧(بصورة أوضح 
م من ذلك فإن اإلصحاح الستون الذي أوردنا نصه آنفاً يتحدث مجيعه عن وعلى الرغ

فعنـدما  : وأمته ، ومكة ومستقبلها منذ أشعيا وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها حممد 
). قومي استنريي ألنه قد جاء نورك وجمد الرب أشـرق عليـك  : (يقول النص خماطباً مكة 
الوحي عليه يف غار حراء ، حيث كانـت تلـك   ول نز، وبدء  فهذه بشارة ببعثه حممد 

احلادثة بداية التحول يف تاريخ البشرية إلخراجها من الظلمات إىل النور، وبدء نزول آخـر  
الكتب وأفضلها على خامت األنبياء ، والذي يشتمل على املنهج الصحيح الذي ينبغـي أن  

، وجمد الـرب   جاء هو حممد فنور مكة الذي . تسري عليه البشرية لتنال سعادة الدارين 
ألنه ها هـي الظلمـة تغطـي األرض    . (الذي أشرق عليها ، هو نزول الوحي اإلهلي عليه 

                                                   
  .  ١٠٦املصدر نفسه ، ص)   ١٥٥(
  .  ١٠٧-١٠٦املصدر نفسه ، ص)   ١٥٦(
  .  ٢٥٧-٢٥٥ص/  ٥اجلواب الصحيح ج)   ١٥٧(
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، وقد  وهذه احلال كانت حقيقة تارخيية واقعة قبل بعثة حممد ) . والظالم الدامس األمم 
M     Ø : أشار إليها القرآن الكرمي بقوله تعاىل    ×                Ö   Õ   Ô    Ó   Ò         Ñ   Ð                                                 

  Þ   Ý   Ü    Û   Ú       Ù                        L   )كما أشار النيب . )١٥٨  إىل هذه احلقيقة فقال ، :
. )١٥٩() إن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم إال بقايا من أهـل الكتـاب   (

هـم   –ة النصارى واليهـود  وهم قليل بالقياس إىل عام –وأولئك البقايا من أهل الكتاب 
فآمنوا به مثل عبد اهللا بن سالم وصهيب الرومـي   الذين عرفوا احلق الذي جاء به حممد 
فتسـري  . أما عليك فيشرق الرب وجمده عليك يرى (وسلمان الفارسي والنجاشي وغريهم 

ـ ) . األمم يف نورك وامللوك يف ضياء إشراقك  د وقد أشرق اهللا بنوره على مكة ببعثه حمم
M    c لينقشع الظالم الدامس ، ويعبد اهللا وحده ال شريك له وينتصر دينـه     b     a   `              

   m   l     k            j    i   h        g     f   e   d                                                  L  )فتشرف مكة بنور اهللا وتتطهر من  ،)١٦٠
يوم الفتح األعظم قـول   مبحجنه، وهو يسقط األصنام  األصنام واألوثان ، ويتلو حممد 

M  m : اهللا تعاىل    l   k   j   i             n         r           q   p   o                    L  )ومنذ ذلك احلني سارت . )١٦١
األمم وامللوك على هدى النور الذي أنزله اهللا تعاىل على نبيه مبكة اليت أشرقت على الـدنيا  

  . فأنارا بالقرآن العظيم 
يـأيت  . د اجتمعوا كلهم جاءوا إليكق. ارفعي عينيك حواليك وانظري: (ويقول النص 

فهاهي اجلموع يف كل موسم ويف كل حـني  ) . بنوك من بعيد وتحمل بناتك على األيدي 
تأيت إىل مكة ألداء فريضة احلج والعمرة من كل حدب وصوب ، وها هم بنـو إمساعيـل   

زدهي مكة الذين انساحوا يف مشارق األرض ومغارا يأتون إليها من بعيد ألداء الفريضة وت
ألنه تتحول إليك ثروة (بقدومهم وخيفق قلبها هلم وتتسع جنباا لكل القادمني رغم كثرم 

                                                   
  . ٤١: الروم )   ١٥٨(
  . كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  ١٩٧ص/  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ١٥٩(
  . ٩: الصف )   ١٦٠(
  . ٨١: اإلسراء )   ١٦١(
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فأي مدينة على وجه األرض حدث هلا هذا عرب العصور غري ) البحر ويأيت إليك غىن األمم 
 مكة ؟ فهي الوحيدة اليت حتقق هلا هذا استجابة من اهللا تعاىل لدعوة خليلـه إبـراهيم   

M  S      c  b  a  `  _  ^    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T                                                  

  l   k   j   i  h     g   f    e   d                              L  )فكما يشهد التاريخ كانت . )١٦٢
الغالل والثمار والسلع واألموال واألنعام ترد من كل مكان إىل مكة ، وتأتيهـا  وما زالت 

النفقات واهلبات من سائر أقطار املسلمني ، فضالً عن اهلدايا والتحف ، والكسوة الثمينـة  
اليت كان يبعث ا السالطني للكعبة ، وكم من ثروات األمم والبلدان تدفقت على مكة من 

كان احلكام املسلمون واألثرياء والوجهاء يقفـون كـرائم أمـواهلم    سائر البلدان ، حيث 
ومزارعهم وعقارام على احلرمني الشريفني لينفق من ريعها على شؤوما وعلى العلمـاء  
وطلبة العلم وااورين ، وعلى توفري املياه للحجاج واملعتمرين ، وعلـى متهيـد الطـرق    

واآلالف من الوثائق الباقية تشهد على هذا . قدسة للوصول بيسر وسهولة إىل هذه البالد امل
األمر سواًء يف األرشيف العثماين يف تركيا أو تلك احملفوظة يف مصر واهلند وبالد املغـرب  

يوفر من قوت يومه خـالل  ليس هذا فحسب بل جند كل مسلم يف أقطار األرض . وغريها
  . مؤدياً فريضة احلج والعمرة  سنوات طويلة مث يأيت مبا مجعه طوال عمره لينفقه يف مكة

، )١٦٣(تغطيك كثرة اجلمال بكران مديان وعيفة كلها تأيت من شبا (وحني يقول النص 
فأي أرض يف الدنيا غطتها اجلمال غـري مكـة ؟   ) . حتمل ذهباً ولبناً وتبشر بتسابيح الرب 

اليت كانت وال تزال قوافل اجلمال تساق إليها هدياً بالغ الكعبة عرب عصور التـاريخ منـذ   
ويف كل موسم حج تكـتظ نواحيهـا   . وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها إبراهيم 

ومن مدين وعيفـة يف  . ريهاـزيرة العرب وغـادمة إليها من نواحي جببكران اجلمال الق

                                                   
  .  ٣٧: إبراهيم )   ١٦٢(
ة ، فولد له زمـران ويقشـان   تزوج بعد وفاة سارة زوجة امسها قطور يذكر سفر التكوين أن إبراهيم )   ١٦٣(

ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد بقشان شبا وردان وكان بنو ددان أشورمي ولطوشيم وألمـيم ، وبنـو   
  .  ٤-١: اإلصحاح اخلامس والعشرين : تكوين . مديان عيفة وعفر وأبيداع والدعة
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مشال جزيرة العرب ومن شبا يف شرقها ، يأيت أهلها باجلمال حتمل السلع والتوابل والذهب 
ومنذ أن يصل أصحاب تلك اجلمال إىل املواقيت يلبسون ثياب اإلحرام وينـادون  . واللبان

M    i طوال طريقهم إىل مكة بالتلبية هللا تعاىل وتوحيده وتسبيحه    h   g   f             

t   s   r   q   p   o    n   m   l   k   j                                u       y    x   w   v             

z L )١٦٤(.  
) . تصعد مقبولة علـى مـذحبي  . ايوت ختدمك بنكل غنم قيدار جتتمع إليك كباش (

هو ابن إمساعيل باتفاق الناس ، وربيعة ومضر (وقيدار ، كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ومن أراد أن يصرف شيئاً من هذا اإلصحاح عـن  .  )١٦٥( )من مضر  من ولده ، وحممد 

فغنم العـرب  ! رب مكة إىل مدينة أخرى ، فهو كمن يزعم أن الشمس ال تشرق إال من الغ
من بين قيدار بن إمساعيل ال جتتمع إال يف مكة يف موسم احلج ، وكذلك كباش نبايوت وهو 

ألنه مل يسـجل التـاريخ أن   . )١٦٦(نابت بن إمساعيل وشقيق قيدار ، ونبايوت بكر إمساعيل 
ومجيـع تلـك    .شاة أو مجالً واحداً من أنعام هؤالء سيقت إىل بيت املقدس لتذبح هنـاك  

غنام والكباش يتقبلها اهللا سبحانه وتعاىل من عباده حني تنحر يف مذبح الـرب املشـهور   األ
:  على هذه األرض وهو مىن يف يوم العيد األكرب ، وبقية أيام التشريق فقد قـال الـنيب   

  .  )١٦٧( )حنرت هاهنا ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم (
وقد اعتمد شـيخ  ) . وأزين بيت مجايل: (مث يتحدث النص مباشرة عن الكعبة فيقول 

                                                   
  . ٢٨: احلج )   ١٦٤(
  .  ٢٦٢ص/ ٥اجلواب الصحيح ج)   ١٦٥(
نبـايوت بكـر   : وهذه أمساء بين إمساعيل حسب مواليـدهم  : (تكوين أمساء بين إمساعيل فقالأورد سفر ال)   ١٦٦(

إمساعيل ، وقيدار ،وأدبئيل ، ومبسام ، ومشماع ، ودومة ، ومسا ، وحدار ، وتيما ، ويطـور ، ونـافيش ،   
  .  ١٥-١٢: تكوين ، اإلصحاح اخلامس والعشرون . وقدمه 

؛  ١٩٣٧؛ وأخرجه أبـو داود بـرقم    ١٩٥ص/  ٨، ج صحيح مسلم بشرح النووي باب حجة النيب )   ١٦٧(
  .  ٣٢٦ص/ ٣، وأمحد يف مسنده ج ٣٠٤٨وابن ماجة برقم 
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ويعلـق علـى   ) لتلبسي احللل، وتزيين باإلكليل مثل العروس : (اإلسالم على ترمجة نصها 
وذلك إيضاح من أشعيا بشأن الكعبة، فهي اليت ألبسها اهللا احللـل الـديباج   : (ذلك بقوله 

ة هي البيت الوحيد على وجه األرض الذي يكسى بأمجل وأفخـر  والكعب.  )١٦٨( )الفاخرة 
وهلا . وقد تنافس املسلمون عرب العصور يف كسوة الكعبة . أنواع احلرير والقصب والذهب 

  . حالياً مصنع خاص بتلك الكسوة اليت تكلف أمواالً كثرية 
ـ ومن هؤالء الطائر: (وعندما يتساءل النص  فإنـه  ) ا؟ن كالسحاب وكاحلمام إىل بيو

تساؤل عن املستقبل ، عن وفود احلجيج الذين يفدون جواً إىل الديار املقدسة يف كل موسم 
إن اجلزائـر  . (حج يف العصر احلديث من كل حدب وصوب وحبركة جوية ال مثيـل هلـا  

لتأيت ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم ألسم الرب  –تونس  –تنتظرين وسفن ترشيش 
ظلت سفن تونس عرب العصور حتمل احلجـاج  حقاً لقد ) . ئيل قد جمدك إهلك وقدوس إسرا

البليار وسائر جزائر البحر املتوسط،  رالقادمني إىل مكة من األندلس واملغرب وصقلية وجز
ومعهم أمواهلم من الذهب والفضة اليت كانوا قد مجعوها إلنفاقها يف مكة وشـراء اهلـدي   

  .  تعاىل قد عظّم مكة وجعلها قبلتهم إىل يوم الدين واألضاحي هللا تعاىل ، وذلك ألن اهللا
فمن هـم  ) . وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم خيدمونك : (وعندما يقول النص 

بنو الغريب ؟ أليسوا هم احلكام والسالطني املسلمني الذين من غري العرب وليسوا من أبناء 
دموها عرب القرون الطويلة بدءاً من إمساعيل ، هم الذين بنوها وشادوا عالمات حدودها وخ

السلطان صالح الدين األيويب الكردي األصل ، ومروراً بسالطني املماليك الذين ال ميتـون  
بصلة نسب لبين إمساعيل وانتهاًء بسالطني آل عثمان األتراك ، الذين خدموا مجيعـاً مكـة   

الشريفني ، حيث كانوا  بلقب خادم احلرمني –منذ صالح الدين  –واملسجد احلرام وتلقبوا 
) . وتنفتح أبوابك دائماً ، اراً ولـيالً ال تغلـق  (يرون يف ذلك اللقب شرفاً ما بعده شرف 

ومكة هي املدينة الوحيدة اليت ظلت عرب القرون مفتوحة األبواب لوفود احلجاج واملعتمرين 

                                                   
  .  ٢٦٤-٢٦٣ص/ ٥اجلواب الصحيح ، ج)   ١٦٨(
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وقـد شـهد   ) . مـم  خترب األ ملكة اليت ال ختدمك تبيد وخراباًألن األمة وامل(وااورين 
التاريخ حرص الدول اإلسالمية اليت قامت منذ الدولة األموية وحىت العصر احلديث علـى  
بسط نفوذها على احلرمني الشريفني السيما مكة املكرمة لتحظى خبدمة الكعبـة وتسـهيل   

  . فريضة احلج حىت تضفى على حكمها الصبغة الشرعية يف نظر عامة املسلمني 
لبنان إليك يأيت السرو والسنديان والشربني معاً لزينة مكان مقدسي جمد (ويقول النص 

وهذا جرى فعالً يف عصور خمتلفة ، فقد استخدم املسلمون أجود ) . وأجمد موضوع رجلي 
أنواع اخلشب من السرو والسنديان لسقف الكعبة ولسقف املسجد احلرام خالل العمارات 

فاملقصود هنا مقـام  . وأجمد موضع رجلي . ام والتوسعات العديدة اليت جرت للمسجد احلر
M  ¹ : قال تعاىل  إبراهيم اخلليل     ¸   ¶   µ   ´              º     L   )وال يسـتبعد أن  )١٦٩ ،

 ا كانت موجودة بعد كلمة رجليرجح أأحبار يهود حذفوا من النص كلمة إبراهيم اليت ي
ال يوجد مكان ألثـر رجلـي    ه، ألنفوراً إىل بيت اهللا احملرم مبكة يتجه ذهن القارئ الحىت 

ا يدل علـى معــرفتهم مبقـام    مم، يت احملرمإبراهيم عليه السالم يف األرض إال جبوار الب
، بدليل ما ذكره الفـاكهي بسـند   رأي أم كانوا يتوقون إىل سرقته، ويزكي هذا الإبراهيم

نـه أسـلم   أقد تظاهر ب –يهودي أو نصراين  –صحيح بأن رجالً كان مبكة يقال له جريج 
، فأُخـذ منـه   ه إىل ملك الـروم أراد أن خيرج. ففقد املقام ذات ليلة، فطُلب فوجد عنده

  . )١٧٠(وضربت عنق جريج
وبنو الذين قهروك يسريون إليك خاضعني وكل الذين أهـانوك يسـجدون   : (ويقول 

فمن هم الذين قهروا الكعبة ؟ إم كفار قـريش وسـائر مشـركي     ).لدى باطن قدميك 
روا دحويف اية املطاف  ، واضطهاد أصحابه ، العرب الذين قهروها مبقاومة دعوة حممد 

وكل الذين أهانوها بتعليق . وقتلوا فخضع أبناؤهم لدعوة احلق وساروا إىل الكعبة خاضعني 
  . سه ساجدين عند باطن قدميها األصنام يف جوفها خيرون يف الوقت نف

                                                   
  . ١٢٥: البقرة )   ١٦٩(
  .  ٩٩١، حديث رقم  ٤٥٢ص/ ١أخبار مكة ج: الفاكهي )   ١٧٠(
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بعد ظلم يف أرضـك وال   عسمال ي: (وميضي النص يف احلديث عن مكة إىل أن يقول 
وهذا الوصف ال ينطبـق  ) . خراب يف ختومك بل تسمني أسوارك خالصاً وأبوابك تسبيحاً 

ضـها  إال على مكة البلد احلرام ، وال ينطبق على غريها، فهي اليت ال يسمع بعد ظلم يف أر
M    C : ألن اهللا تعاىل تعهد بنفي الظلم عنها بقوله تعاىل    B   A    @   ?   >   =   <                         

  D   L   )وال خراب يوجد يف ختوم مكة ، وال ميكن أن يكون هذا الوصـف منطبقـاً   . )١٧١
مار والغـزوات  مها يف بالد الشام من اخلراب والدعلى بيت املقدس ، اليت شهدت هي وختو

أما أسوار مكـة الـيت   . ح على مر العصور ما مل تشهده بالد أخرىوالفنت واحلروب واملذاب
تسمى خالصاً ، فهي مواقيت احلج والعمرة اليت حيرم منها احلجـاج ، ويتخلصـون مـن    
مالبسهم ومن كل أدران الدنيا وحيرمون بالثياب البيضاء اخلالية من املخيط ويعلنون بالتوبة 

وأبواب مكة تسبيحاً فعندما يصـلها احلجـاج   . م والتلبية راجني من اهللا أن يغفر هلم ذنو
مث . إىل آخر األدعية والتسابيح املأثورة .. سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب : يعلنون قائلني 

يتحدث النص عن النور الذي يضيء مساء مكة يف كل األوقات وهو نـور اإلسـالم إىل أن   
األرض غصن غرسي عمل يـدي الصـغري   وشعبك كلهم أبرار ، إىل األبد يرثون : (يقول 

، حيث وعدهم اهللا  مل يتحقق إال ألمة حممد وهذا الوصف ) . يصري ألفاً واحلقري أمة قوية
<    ?    M : باالستخالف يف األرض والتمكني لدينهم وحقق وعده هلم قال تعاىل    =   <              

  M  L  K  J  I  H    G  F    E   D   C   B    A    @                                               

 Q    P   O      N                 U   T   S   R          V     [      Z  Y     X    W                     \        ̀  _  ^  ]             

  c   b   a         L   )١٧٢(.  
: حيث قـال  جاءت يف اإلصحاح احلادي والعشرين من إجنيل مىت على لسان املسيح  :الثامنة 

كان إنسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبىن . امسعوا مثالً آخر(

                                                   
  . ٢٥: احلج )   ١٧١(
  .  ٥٥: النور )   ١٧٢(



٦١ 
 

وملا قرب وقت اإلمثار أرسل عبيد إىل الكـرامني ليأُخـذ   . سافر برجاً وسلمه إىل كرامني و
مث أرسـل أيضـاً   . فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورمجوا بعضاً . إمثاره

فأخرياً أرسل إليهم ابنه قـائالً يهـابون   . ففعلوا م كذلك. عبيداً آخرين أكثر من األولني 
هلموا نقتله ونأخذ . أوا  االبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث امون فلما روأما الكر. أبين 

فمىت جاء صاحب الكـرم مـاذا يفعـل    . فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه . مرياثه 
قالوا له أولئك األردياء يهلكهم هالكاً ردياً ويسلم الكرم إىل كـرامني  . ك الكرامني لئبأو

احلجر الذي رفضه . أما قرأمت يف الكتب . قال هلم يسوع . ااآخرين يعطونه األمثار يف أوق
لـذلك  . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا . البناؤون هو قد صار رأس الزاوية 

ومن سقط على هذا احلجر . أقول لكم إن ملكوت اهللا يرتع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره 
  .)١٧٣( )يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه 

املثال الذي ضربه املسيح لبين إسرائيل ، بين فيه نكوصهم وعدم وفائهم بعهدهم وهذا 
مع اهللا وموقفهم من أنبيائهم، إىل أن نزع اهللا منهم اخلريية والنبوة ببين إمساعيل وبعث فيهم 

أخرج البخاري بسـنده   دفق. ، فهو حجر الزاوية يف بيت األنبياء وخامت املرسلني   اًحممد
إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بـىن بيتـاً   : ( ، قال رة أن النيب عن أيب هري

هال : فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون
  . )١٧٤( )مت النبيني افأنا اللبنة وأنا خ: وضعت هذه اللبنة؟ قال

M    w : وضحه القرآن بقوله تعاىل وهذا املثال الذي ضربه املسيح لبين إسرائيل   v      

}  |    {  z  y   x                  ~     §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �                        ̈      ª  ©      

                                                   
  .  ٤٤-٣٣: اإلصحاح احلادي والعشرين : إجنيل مىت )   ١٧٣(
واللفظ له؛ وأخرجه أيضـاً مسـلم يف كتابـة     ٣٥٣٥حديث رقم  ٦٤٥ص/  ٦ج) فتح الباري (البخاري )   ١٧٤(

  . ٥١ص/ ١٥الفضائل ، صحيح مسلم بشر النووي ج
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  µ   ´         ³   ²   ±      °   ¯   ®   ¬   «                                       L   )وقد أثبت الواقـع  . )١٧٥
  ، هو حجر الزاوية وهو احلجر الساحق، الذي ما وقف أحد ضـده ،   التارخيي أن النيب 

  . ضد دعوة احلق اليت أُرسل ا، إالّ وكان مصريه اهلزمية الساحقة والبوار املبني أو 
إن كنتم : (قوله  ما جاء يف اإلصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا على لسان املسيح :التاسعة  

وأنا أطلب من األب فيعطيكم معزياً أخر ليمكـث معكـم إىل   . حتبونين فاحفظوا وصاياي 
 وأمـا أنـتم  . روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنه ال يـراه وال يعرفـه   . األبد 

الروح القدس  يما املعزأو: ( إىل أن يقول ) .... رفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم فتع
. )١٧٦( )الذي سريسله األب بإمسي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتـه لكـم   

وهي كلمة الفارقليط الشائعة يف الترمجات . وكلمة املعزي هي املوجودة يف الترمجات احلالية
  .)١٧٧(القدمية 

شـرحها  وقد أشار إىل هذه احلقيقية و. )١٧٨(والفارقليط كلمة يونانية قدمية مبعىن أمحد 
حيث كان . كما شرحها أنسلم تورميدا يف كتابه حتفة األريب .  )١٧٩(علي بن ربن الطربي

إبان شبابه يتعمق يف دراسة علم الالهوت وملا عرف من أسـتاذه العالمـة    اأنسلم تورميد
، هاجر مـن   هو النيب حممد ،  ارقليط الذي بشر به عيسى فنقالدمرتيل أن النيب ال

البحر املتوسط إىل اململكة احلفيصة يف تونس يف أواخـر القـرن الثـامن     جزيرة ميورقة يف
ويف تونس تسمى باسم عبد اهللا الترمجان وألَّـف كتابـه حتفـة    . اهلجري واعتنق اإلسالم 

  . )١٨٠(األريب يف الرد على أهل الصليب 

                                                   
  .  ٧٨: البقرة )   ١٧٥(
  .  ٢٦، ١٧-١٥: صحاح الرابع عشر اإل: إجنيل يوحنا )   ١٧٦(
،  ٢٨٤ص/٥اجلـواب الصـحيح ج  : ؛ ابن تيمية ١٢٥-١٢٤الدين والدولة ص: انظر علي بن ربن الطربي )   ١٧٧(

  .  ٣٨حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ص: انسلم تورميدا
  .  ٥٣حاشية احملقق رقم  ٣٨حتفة األريب ص: انظر )   ١٧٨(
  . ١٢٥-١٢٤الدين والدولة ص)   ١٧٩(
  . ٤٤-٣٦حتفة األريب ص)   ١٨٠(
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 وقد استدل شيخ اإلسالم ذه البشارة الواردة يف إجنيل يوحنا وشرح مضموا شرحاً
أكمل اهللا له الـدين وأمت بـه   (الذي  مستفيضاً وبرهن على أن هذه البشارة تعين حممداً 

، بكل مـا   النعمة ، وهلذا كان خامت األنبياء فإنه مل يبق شيء يأيت به غريه ، وأخرب حممد 
زن األعمال ، واجلنـة وأنـواع   وواحلساب والصراط ، ويأيت من أشراط الساعة والقيامة 

نار وأنواع عذاا وهلذا كان يف القرآن من تفصيل أمر اآلخـرة وذكـر اجلنـة    نعيمها، وال
وحممد بعثه اهللا ... والنار، وما يأيت من ذلك أمور كثرية ال توجد ال يف التوراة وال يف اإلجنيل

" بعثت أنا والساعة كهاتني وأشار بأصابعه السبابة والوسـطى : " بني يدي الساعة كما قال
: ساعة عال صوته وأمحر وجهه ، واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش وقـال  وكان إذا ذكر ال

فأخرب عن األمور اليت ) . أنا النذير العريان : (وقال ) إين نذير لكم بني يدي عذاب شديد (
وال يوجد مثل هذا قط عن أحد من األنبياء ... تأيت يف املستقبل مبا مل خيرب به نيب من األنبياء 

بين أنه يعرف الناس مجيع ما هللا وذلك يتنـاول مـا هللا مـن    ... أيضاً و... ،  قبل حممد 
األمساء والصفات ، وما له من احلقوق وما جيب من اإلميان به ومبالئكته وكتبـه ورسـله ،   
حبيث يكون ما يأيت به جامعاً لكل ما يستحقه الرب وهذا مل يأت به أحد غري حممد ، حيـث  

  .)١٨١( )كمة يتضمن ما جاء به من الكتاب واحل
أن هناك حافز آخر من حوافز قيـام   –بعد شرح هذه البشارات  –وهكذا يتضح لنا 

، وتشـويه  يوحنا الدمشقي ومن سار على جه من كُتاب الغرب ، بتشويه صورة النيب 
، وذلك احلافز قة كاذبة عنهما يف عيون مجاهريهم، ورسم صور ملفعقائد اإلسالم وشرائعه

هو احليلولة بني تلك اجلماهري وبين اكتشاف تلك البشارات والصفات يف كتام املقـدس  
  .، وبالتايل يثبتون على نصرانيتهم وال يدخلون يف اإلسالموأمته اليت تعين حممداً 

  
  

                                                   
  .  ٢٩٧-٢٨٤ص/٥اجلواب الصحيح ج)   ١٨١(
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وحني يزعم يوحناً الدمشقي أن املسلمني يصبحون مذهولني ويف خسران بسـبب عجـزهم   
، ن الرد على سؤاله حول ما هو الشيء الذي يشهد أن اهللا أنزل القرآن علـى حممـد   املزعوم ع

عة بتلـك الصـور   نافإنه يهدف بالدرجة األوىل إىل غرس الق.  هظهورب تنبأواومن هم األنبياء الدين 
فهو قطعاً مل يتحاور مع أحـد مـن   . املشوهة وامللفقة عن اإلسالم ورسوله يف عقول قرائه النصارى 

ملا وجد الذهول واخلسران الذي يدعيه ، بل سـيجد  إذا لو فعل ذلك . علماء اإلسالم املعاصرين له
لى مدى ألـف وثالمثائـة   وقد أثبت التاريخ ع. اجلواب الصادق واحلجة البالغة على بطالن مزاعمه

سنة تلت يوحنا الدمشقي أن املسلمني مل يصبحوا مذهولني ويف خسران إزاء مثل هذه التسـاؤالت  
النصرانية التافهة ، حيث صنف العلماء املسلمون مصنفات ال حصر هلا جتيـب علـى تسـاؤالت    

فات بلغت الذروة النصارى وترد على مزاعمهم وتفند معتقدام ، بأدلة وحجج كاسحة، وهي مؤل
يف مسوها وأدا وحججها وبراهينها حبيث إذا وضعنا ردود النصارى أمامها للمقارنـة فإننـا جنـد    

  .)١٨٢(املؤلفات والردود النصرانية تتضاءل وتندحر أمام مؤلفات العلماء املسلمني املقنعة
ية اليت تلقى فيها وعندما يتظاهر يوحنا الدمشقي أمام قرائه النصارى أنه خيرب املسلمني بالكيف

.  فإنه يوحي لقرائه النصارى أن املسلمني جيهلون موسـى  . الشريعة من اهللا  النيب موسى 

                                                   
رسالة أيب الربيع بن الليث إىل قسـطنطني ملـك   : باإلضافة إىل ما رجعنا إليه آنفاً ، انظر على سبيل املثال )   ١٨٢(

م ؛ اإلمام القاسم بـن  ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥الروم على لسان هارون الرشيد حتقيق أسعد لطفي حسن ، القاهرة 
ـ ١٤٢٠ي عبد اهللا، القاهرة الرد على النصارى ، حتقيق إمام حنف: إبراهيم بن إمساعيل الرسي  م؛ ٢٠٠٠/ هـ

هــ؛ ابـن   ١٣٨٢الرد على النصارى ضمن ثالث رسائل أليب عمرو بن حبر اجلاحظ، القـاهرة ،  : اجلاحظ 
هـ ، وامشه امللل والنحل للشهرستاين؛ ١٣٢١أجزاء يف جملدين ، القاهرة ،  ٥الفصل يف امللل والنحل : حزم

م ؛ أبـو  ١٩٧٩شفاء الغليل فيما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل ، القاهرة : أبو املعايل اجلويين إمام احلرمني
هــ؛ فخـر   ١٣٦٦هـ ، وكتابه التمهيد ، القاهرة ١٣٧٤إعجاز القرآن ، القاهرة : بكر بن الطيب الباقالين 

: زرجـي م ؛ اخل١٩٨٦عبد ايد النجـار ، بـريوت   : مناظرة يف الرد على النصارى ، حتقيق : الدين الرازي 
هـ؛ أبـو  ١٣٨٦تثبيت دالئل النبوة ، بريوت : م ؛ عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين ١٩٧٥مقامع الصلبان ، تونس 

م ؛ سليمان بـن عبـد   ١٩٨٠املنتخب اجلليل يف ختجيل من حرف اإلجنيل ، ليدن : الفضل املالكي السعودي 
شبه النصرانية ، حتقيق سامل بـن حممـد    االنتصارات اإلسالمية يف كشف: القوي الطويف الصرصري احلنيلي 

  . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩القرين ، الرياض 



٦٥ 
 

ومكانتـه عنـد اهللا ،    واحلق أن املسلمني ليسوا حباجة إىل أن خيربهم يوحنا مبعجزات موسـى 
. ، يف كتابـه العزيـز    فهذه عقيدة راسخة لدى املسلمني أخرب اهللا ا نبيه حممد . وتكليم اهللا له 

وحقيقة دعوته أكثر مما يعرفه عنه أهل الكتاب وفقاً ملا جاء عنه  ويعرف املسلمون النيب موسى 
  . من تفصيل مبني يف القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

ـ أمام تنبإن مجيع األنبياء ابتداًء من موسى وإىل : ( وحني يقول يوحنا الدمشقي  وا مبجـيء  ئ
سوف يصلب، وأنه  هاملسيح وأن املسيح هو اهللا ، وأن ابن اهللا سوف يأيت الختاذ الطبيعة البشرية وأن

  ) . سوف ميوت ، وأنه سوف يكون احلكم لألحياء واألموات 
فإن املسلمني ال ينكرون البشارة بظهور املسيح قبل أن خيلقه اهللا ويؤمنون أنـه مـن خـرية    

من أويل العزم من الرسل وأن مثله مثل آدم عندما خلقه اهللا من تراب فقال له كن فكـان  األنبياء و
ون إىل اهللا تعاىل أشد الرباءة من شتم يوحنا ءلكن املسلمون ينكرون أشد اإلنكار ويرب. ذه الكلمة 

إن املسيح  –زوراً وتاناً ، طبقاً لعقيدته الضالة الفاسدة  –الدمشقي وسبه هللا جل وعال حني يقول 
ال الذي ما بعـده  التناقض الذي ما بعده تناقض واحملألن هذا القول ، هو ، .... هو اله وأنه ابن اهللا 

M    7 : حمال ، والكفر الصريح بعقيدة التوحيد اليت أُرسل ا األنبياء مجيعاً ، قال تعـاىل     6      
;     :   9   8                ?  >  =   <           @     H  G  F   E  D  C  B  A                       I     

T  S   R   Q   P   O   N   M   L  K     J                                  U       Y  X  W  V            L   )١٨٣(.  
والتناقض واحملال املطلق يف قول يوحنا الدمشقي إن املسيح هو اهللا، وهو ابن اهللا يف الوقـت  

إضـفاء   ويف هذا.  والشتم البشع هللا جل وعال يف قول يوحنا الدمشقي إن املسيح هو ابن اهللا. نفسه
صفة نقص على اهللا تعاىل ، فصفة أن يكون للشيء ولد تدل منطقياً على احتياجه وفنائه وعجـزه ،  

من خيلفه من بعده وحيفظ نوعه من االندثار والـزوال وحيمـل امسـه ويعينـه يف     وأنه يف حاجة إىل 
الدائم الغين احلـي القيـوم   تعاىل اهللا ، لق هذه صفة نقص ال يتصف ا إال اخلو. شيخوخته وهرمه 

      ~  �    M : لذا قال اهللا تعاىل ملن يقول ذا القول . الواحد األحد الفرد الصمد أن يتصف ا
                                                   

  . ٧٢: املائدة )   ١٨٣(
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القول البشع الذي يقوله النصارى، إمنا هو  ، فهذا)١٨٤(

دانيته وجربوته ، فزعـت  هللا وعظمته ، وافتراء خطري على وحيف حقيقته اعتداء صارخ على جالل ا
  . منه السموات واألرض واجلبال، وكادت أن تتشقق وتنهدم وتزول من هوله لعظمة اهللا تعاىل 

طبقاً ألساس عقيدته الضالة  –اهللا جل وعال ويبلغ املدى بيوحنا الدمشقي حداً بعيداً يف سب 
ـ  –الذي يزعم أنه هو املسيح  –حني يزعم زوراً وتاناً أن اهللا الكبري املتعال  –الباطلة   نقد نزل ع

الكامل الكمال املطلـق يف   –كرسي عظمته من أجل أن يتخذ الطبيعة البشرية ، وكأنه جال وعال 
له إال اختاذ الطبيعة البشرية املتصفة بالضعف والعجـز ، وهـو   كان ناقصاً ومل يبق  –أمسائه وصفاته 

فجاء ليدخل يف أحشاء مرمي العذراء ويستقر . اخلالق لكل شيء ، والذي أمره أسرع من ملح البصر 
يف باطنها ليعيش بني دمها وروثها وبوهلا، مث يولد طفالً صغرياً يرضع من أمه وحتمله بـني يـديها،   

يتكلم حىت يكرب ، مث يأخذه أعداؤه اليهود ويستهزئون بـه ويبصـقون يف   ويأكل ويبول ويتغوط و
وجهه ، ويضعون الشوك على رأسه ويصلبونه ، مث يقسمون ثيابه ويتركونه عاريـاً علـى خشـبة    

  .)١٨٥(الصليب ، حىت أخذ جثمانه ودفن 
، ولـوال   فهو ذو الصرب املطلق ، واحللم الكامـل . إن من أمساء اهللا احلسىن الصبور ، احلليم 

فهذا الشتم البشع . الشنيع  الدنيا قبل اآلخرة جزاء هذا السبذلك لعجل اهللا للنصارى العقوبة يف 
نـزه  وأحد أتباعه ألربد وأزبد وبطش بتابعه الذي قاله ،  –املسيخ الدجال  –لو قاله ملسيح الضاللة 

ون معبودام املنحوتة عـن أن  بل ميكن أن جند من عباد األوثان الباطلة من ينـزه. نفسه عن ذلك
  . تتصف ذه األوصاف الدالة على العجز 

                                                   
  .  ٩٣-٨٨: مرمي )   ١٨٤(
؛ ٤٥-١٦:؛ إجنيل مرقس، اإلصحاح اخلامس عشـر ٦١-١: أجنيل مىت ، األصحاح السابع والعشرون: انظر)   ١٨٥(

  .٤٢-١: يوحنا ، األصحاح التاسع عشر ؛ إجنيل ٥٦-١٢: إجنيل لوقا ، األصحاح الثالث والعشرون 
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اهللا عز وجل، واالنتقـاص  إنه إذا كانت أمة تقوم عقيدا على هذا األساس الباطل من شتم 
من وحدانيته وجالله وعظمته وجربوته وكماله ، فال غرابة بعد ذلك أن نسمع منها الشتم والبهتان 

  . ، واالفتراء عليه وتشويه رسالته  للنيب 
 

، ال  مـداً ولكي يثبت يوحنا الدمشقي مزاعمه الداحضة يف عقول قرائه النصارى بـأن حم 
وهو مـا   –ميلك شيئاً يشهد أن اهللا أنزل إليه الكتاب املقدس ، وأن ال أحد من األنبياء تنبأ بظهوره 

بعدئذ، وعندما حنن : (يعود ليتظاهر أمام قرائه وكأنه يوجه السؤال للمسلمني قائالً  –دحضناه آنفاً 
أن آخرين يتحملون الشـهادة   نسأل كيف يكون أن نبيكم مل يأت ذه الطريقة ، عن طريق حدوث

أعطى له الشريعة بينما كان الناس ينظرون واجلبـل  له ، وال حدث ، مثلما يف قضية موسى، أن اهللا 
كان داخل الدخان ، وأن اهللا يعطيه أيضاً مثلما تدعون ، الكتاب املقدس يف وجودكم وبالتايل هـل  

ذلـك  : عند هذا حنن نقـول  . ما هو يريد ل كأنتم أيضاً ، متلكون عهداً ؟ هم جييبون أن اهللا يفعل 
. أيضاً حنن نعرفه ، لكن كيف حدث أن الكتاب املقدس ينـزل إىل نبيكم، هذا هو الذي نسأل عنه

عندئذ حنن نقول هلم يف مـزاح ذلـك   . إنه بينما كان نائماً أنزل عليه الكتاب املقدس : هم جييبون 
وهو مل ميلك إحساساً ذه احلادثة الواقعـة،  . املقدس حينذاك بينما هو نائم تسلّم الكتاب ) حسن(

  .)١٨٦( )هو يصري لزاماً عليه أن الناس كافة جيعلونه مثالً يضرب به 
الكتاب املقدس مـن اهللا مباشـرة    وإذا تأملنا سؤال يوحنا الدمشقي ، ملاذا مل يتسلم حممد 

اهللا تعاىل حيث يتساوى بذلك مع فإن هذا السؤال يدل على سفهه وقلة أدبه مع . والناس ينظرون 
M    Q : كفار قريش عندما عاندوا احلق وجادلوا بالباطل ورفضوا اإلميان بـالقرآن     P   O         

  b   a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S   R                                                     
  q  p  o  n  m        l   k   j           i   h   g  f   e   d   c                                                           

                                                   
(186)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 767-768 ; Sahas , op . cit , p. 135 .   



٦٨ 
 

  |   {  z   y   x  w   v  u   t   s   r                                          ¤  £   ¢   ¡   �    ~   }                            
¥ ¦       ¯   ®       ¬   «    ª   ©   ¨   §                             L   )واألنبياء من البشر والوحي إلـيهم   .)١٨٧

كـالم   وقد تلقى النيب . ظاهرة إهلية ومعجزة خارقة للسنن الكونية ال ميكن للبشر إدراك كنهها 
، وكان الوحي يتم خارج الذات احملمدية املتلقيـة لـه ،    بواسطة املالك جربيل ، ) القرآن(اهللا 

%         M : قـال تعـاىل  . )١٨٨(يف حفظ املوحى وتبليغه  وتنحصر مهمة الرسول      $    #      "                       
+  *  )  (    '   &                 ,         3   2  1  0  /  .  -                      

8   7   6   5   4             9         <   ;   :         L   )وقال تعاىل . )١٨٩ : M    J   
Q   P    O  N   M   L  K                    R     X   W   V   U     T   S                  Y     L   )١٩٠( .  

هل متلكون عهداً ؟ فهو يريد بذلك أن ينفي أن يكون . أما سؤال يوحنا الدمشقي للمسلمني 
نبياً ، وأن العهـد اإلهلـي    بأن يبعث من ذرية ابنه إمساعيل  اهللا قد أقام عهداً مع إبراهيم 

أُقيمه مع إسـحاق   يولكن عهد( ن مقتصر فقط على إسحاق عليه السالم كما جاء يف سفر التكوي
ويوحنا الدمشقي يفعل مثلمـا يفعـل   . )١٩١() الذي تلده لك سارة يف هذا الوقت يف السنة اآلتية 

، الذي يبعثـه   ح تام إىل النيب حممد وون أن كتام املقدس قد أشار بوضملععلماء اليهود الذين ي
#    M : قال تعاىل .  )١٩٢( )عن عوامهم  هيكتمون( اهللا من ذرية إمساعيل ولكنهم    "  !         

'   &    %   $  #              (       /  .   -   ,   +   *   )                      L   )فأهل . )١٩٣
، كما يعرفـون أبنـاءهم ولكـن     يعرفون الرسول حممد  –ومنهم يوحنا الدمشقي  –الكتاب 

                                                   
  . ٩٣-٩٠: اإلسراء )   ١٨٧(
  .  ١٣٠-١٢٩ص/ ١السرية النبوية الصحيحة ، ج: العمري )   ١٨٨(
  . ١٦٣: النساء )   ١٨٩(
  .  ٦٧: املائدة )   ١٩٠(
  . ٢١: اإلصحاح السابع عشر : تكوين )   ١٩١(
  .  ١٣٤حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ، ص: انسلم تورميدا )   ١٩٢(
  .  ١٤٦: البقرة )   ١٩٣(
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وقـد  . يكتمون هذا احلق وهذه املعرفة بسبب الضغينة اليت يف صدورهم واحلقد الكامن يف نفوسهم 
فقال هلا مالك الرب ارجعـي إىل موالتـك   (التكوين أن هاجر هربت من موالا سارة جاء يف سفر 

وقال هلا مـالك  . وقال هلا مالك الرب تكثرياً أُكثر نسلك فال يعد من الكثرة . واخضعي حتت يديها
 وأنه يكون إنساناً. وتدعني امسه إمساعيل ألن الرب قد مسع ملذلتك . الرب هانت حبلى فتلدين ابناً 

وقـد اسـتدل   .  )١٩٤( )وأمام مجيع إخوته يسكن . وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه 
معلـوم أن  : (وعلّق عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية قائالً . )١٩٥(الطربي وغريه ذا النص علي بن ربن 

النبوة ، مل تكن فوق أيدي بين إسحاق ، بل كان يف بين إسحاق  يد بين إمساعيل قبل مبعث حممد 
والكتاب ، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب ، فلم يكن لبين إمساعيل فوقهم يد، مث خرجـوا  

، وكانوا مع موسى أعز أهل األرض، مل يكن ألحد عليهم يد، مث مع يوشع منها ملا بعث موسى 
، فلم  بعده إل زمن داود ، وملك سليمان الذي مل يؤت أحد مثله ، وسلط عليهم بعد ذلك خبتنصر

حيث أفسـدوا يف   ،خرب بيت املقدس اخلراب الثاينيكن لبين إمساعيل عليهم يد ، مث بعث املسيح و
األرض مرتني ، ومن حينئذ زال ملكهم وقطّعهم اهللا يف األرض أمماً، وكانوا حتـت حكـم الـروم    

لى أحد من والفرس ، مل يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غريهم، فلم يكن لولد إمساعيل سلطان ع
 اًاألمم ، ال أهل الكتاب وال األميني ، فلم يكن يد ولد إمساعيل فوق اجلميع ، حىت بعث اهللا حممـد 

  الذي دعا به إبراهيم وإمساعيل حيث قاال : M    K   J  I   H      G   F   E   D                           
O    N   M   L           P       T    S   R   Q              L   )عث ، صار ولـد   .)١٩٦فلما ب

إمساعيل فوق اجلميع ، فلم يكن يف األرض سلطان أعز من سلطام، وقهـروا فـارس والـروم ،    
فظهر بذلك حتقيـق  . وغريهم من األمم ، وقهروا اليهود والنصارى واوس واملشركني والصابئني 

                                                   
  .  ١١-٩: اإلصحاح السادس عشر : تكوين )   ١٩٤(
؛ حتفـة  ١٤١-١٤٠هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ص: ؛ ابن القيم  ٧٤-٧٣ص. الدين والدولة )   ١٩٥(

  .  ١٣٤ – ١٣٣األريب ، ص
  .  ١٢٩: البقرة )   ١٩٦(
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فـإن  . إىل آخر الـدهر   مر مستمروهذا أ) وتكون يده فوق اجلميع ، ويد الكل به(قوله يف التوراة 
دعوى نبوة ، وهذا مل يكـن   امللك ملكان ، ملك ليس فيه : هذه بشارة مبلكه وظهوره ؟ قيل : قيل

   M    l : فإن كان مدعي النبوة كاذبـاً . وة لبين إمساعيل على اجلميع ، وملك صدر عن دعوى نب
  z   y   x   w     v   u   t      s          r   q   p    o   n   m                                                        L   )ر الناس ـوهذا من ش. )١٩٧

. وأكذم وأظلمهم وأفجرهم ، وملكه شر من ملك الظامل الذي مل يدع نبوة لبختنصر وسنحاريب 
يكون جباراً : هاجر وإبراهيم ذا ، كما لو قيلومعلوم أن اإلخبار ذا ال يكون بشارة ، وال تفرح 

فإن اإلخبار ذا . خذ أمواهلم بالباطلويأطاغياً ، يقهر الناس على طاعته ويقتلهم ، ويسيب حرميهم ، 
ارة تسره إذا كان ذلك يعـدل ، وكـان   ـال يكون بشارة وال يسر املُخرب بذلك ، وإمنا يكون بش

  .)١٩٨() و صادق ال كاذب ـعلوه حمموداً ال إمث فيه ، وذلك يف مدعي النبوة ال يكون إال وه
وأما إمساعيل فقد مسعت لـك  : (  وجاء يف سفر التكوين أيضاً أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم

وجـاء  . )١٩٩() ها أنا أُباركه وأُمثره وأُكثره كثرياً جداً اثىن عشر أمرياً يلد وأجعله أمة عظيمة . فيه 
فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربه ماء وأعطامها هلـاجر واضـعاً   : (يف سفر التكوين أيضاً قوله 

وملا فرغ املاء مـن القريـة   . فمضت وتاهت يف برية بئر سبع . إيامها على كتفها والولد ، وصرفها 
ال ألا قالـت  . بعيداً حنو رمية قوس  وجلست مقابلهومضت . طرحت الولد حتت إحدى األشجار 

ونادى مالك . فسمح اهللا صوت الغالم . ورفعت صوا وبكت  فجلست مقابله. أنظر موت الولد 
. ال ختايف إن اهللا قد مسع لصوت الغالم حيـث هـو   . اهللا هاجر من السماء وقال هلا مالك يا هاجر 

:  هويعلّق شيخ اإلسالم على قول. )٢٠٠( )عظيمة  غالم وشدي يدك به ألين سأجعله أمةقومي امحلي ال

                                                   
  .  ٩٣: األنعام )   ١٩٧(
  .  ٢٢٥-٢٢٤ص/ ٥اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ج)   ١٩٨(

(199)   Holy Bible : The new King James Version, Genesis: 17-20. 
 Aوقد استخدمنا هنا طبعة امللك جيمس باإلجنليزية ألا أكثر دقة ، ألن مترجم الكتاب املقدس إىل العربية ترجم عبارة أمـة عظيمـة   

agreat Nation  ٢٠: تكوين اإلصحاح السابع عشر . إىل أمة كبرية ـ  ن الطربي عبارة وأجعله ألمةوقد أورد علي بن رب ة ، عظيم
  .  ٧٣الدين والدولة ، ص

  . ١٨ – ١٤: التكوين اإلصحاح احلادي والعشرون )   ٢٠٠(
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كـافرة،   ةإن كانت تلك األمة كافرة مل تكن عظيمة ، بل يكون أباً ألم( : عظيمة فيقول  ةأجعله أم
أثىن اهللا عليها وشرفها ، وأن إمساعيل عظمـه اهللا   ةأم... فعلم أن هذه األمة العظيمة كانوا مؤمنني 
كما قدم علي بن ربن الطربي شرحه هلذا العهـد  . )٢٠١( )جداً مبا جعل يف ذريته من اإلميان والنبوة 

لبطلت  إنه لو مل يظهر النيب : (فقال  –والذي ينكره يوحنا الدمشقي  –منحه اهللا إلمساعيل الذي 
خامت األنبياء بالضرورة ألن اهللا عز وجل ال خيلف  ، ويف النيب  نبوات األنبياء يف إمساعيل 

ر إبراهيم وعده وال يكذب خربه وال خييب راجيه وقد كان بش     نـاتوهـاجر ببشـارات بي
ات مل نرها متت وظهرت إال بظهور النيب سار  ( ...)٢٠٢(.  

وبعد هذا إذا كان بنو إمساعيل كانوا وثنيني كما شرح يوحنا الدمشقي يف بداية فصـله ، مث  
فأين ذهـب   –يف صدر الفصل نفسه مثلما يزعم  - حتولوا بعد ذلك إىل هراطقة على يد حممد 

بأنه سوف يبارك إمساعيل ويثمره وجيعلـه   –التكوين  كما جاء يف سفر –عهد اهللا إلبراهيم وهاجر 
  عظيمة ؟؟؟؟؟  ةأم

ويعود يوحنا الدمشقي مكرراً هذره وعدوانه املقيت وهو يتحدث لقرائه النصارى ، فيـزعم  
مث خيتـرع  .  أنه يوجه السؤال للمسلمني ، فيسأهلم عن الكيفية اليت أُنزل فيها القرآن على النيب 

ل عليه زأنه بينما كان نائماً أُن(سخف اإلجابة بالنيابة عنهم فيزعم أم جييبون يوحنا الدمشقي بكل 
وبناًء على هذه اإلجابة اليت يفترضها يوحنا الدمشقي سلفاً يعلق ساخراً من النيب ) . الكتاب املقدس

  ًذه احلادثة الو( ، قائال ًاقعة ، هـو  بينما هو نائم تسلّم الكتاب املقدس ، وهو مل ميلك إحساسا
واحلق أن يوحنا الدمشقي هـو الـذي   ) . يصري لزاماً عليه أن الناس كافة جيعلونه مثالً يضرب به 

أصبح مثالً يضرب به يف الضالل والكذب والتشويه والتلفيق واالفتراء فال يوجد مسـلم واحـد ،   
فاملسـلمون  . ه عليه ، بينما كان نائماً فاقداً اإلحساس بنـزول جييب أن القرآن أُنزل على النيب 

وهـو يف   يعلمون علم اليقني بنص القرآن واألحاديث الصحيحة أن القرآن كان يرتل على النيب 

                                                   
  .  ٢٢٠-٢١٩ص/  ٥اجلواب الصحيح ج)   ٢٠١(
  .  ٧٢الدين والدولة ، ص)   ٢٠٢(
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أشد حاالت اليقظة ، ويف قمة الصفاء الذهين وذروة احلضور العقلي ، وأنه كان خـالل تنــزل   
درجـة أن   على تلقي الوحي وحفظه ، وكان حرصه يصل بـه إىل الوحي عليه حيرص أشد احلرص 

عندما يلقيه عليه كلمة كلمة وآية آيـة   ، يسارع إىل أن حيرك به لسانه وشفتيه متابعاً جربيل 
اهللا تعاىل أن ال يفعـل ذلـك ،   خشية أن ينسى منه شيئاً أو تفوته آية أو تند منه كلمة ، لذلك أمره 

حبفظه يف صدره ، ومجعه يف وأن ال يعجل يف حفظه وال حيرك به لسانه وشفتيه ؛ ألن اهللا تعاىل تكفل 
M    Í : ا أُنزل عليه قال تعـاىل  مذاكرته وبيان معانيه له حىت يبلغه للناس كامالً مثل   Ì   Ë    Ê             

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï      Î                                                             L  )وقال . )٢٠٣
$  M : تعاىل    #   "   !          %     .  -  ,    +   *   )   (   '   &                          /       1  0      

  3   2      L   )٢٠٤(.  
  : )٢٠٥(وقد كمل اهللا لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة ، كما يقول ابن القيم 

داها   ، وكان ال يرى رؤيـا إال جـاءت مثـل فلـق      الرؤيا الصادقة ، وكانت مبدأ وحيه  :إح
  .)٢٠٦(الصبح

ة   إن روح ((  ما كان يلقيه امللك جربيل يف روعة وقلبه من غري أن يراه كما قال الـنيب   :الثانی
القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها ، فـاتقوا اهللا وأمجلـوا يف   
الطلب ، وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية اهللا فإن ما عند اهللا ال ينـال  

  .)٢٠٧()) إال بطاعته 

                                                   
  .  ١٣٨٤وانظر تفسري اآليات يف تفسري ابن كثري ص.  ١٩-١٦: القيامة )   ٢٠٣(
   . ٨٥٧وانظر تفسري ابن كثري ، ص ١١٤: طه)   ٢٠٤(
  .  ٧٨-٧٦ص/ ١زاد املعاد يف هدي خري العباد ج)    ٢٠٥(
  .  ٦٩٨٢، حديث رقم  ٣٦٨كتاب التعبري ص ١٢ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٠٦(
: ، وقال الشيخ األلباين عن احلديث بأنه صحيح جـاء مـن طـرق     ٧٩-٧٨ص/١زاد املعاد ج: ابن القيم )   ٢٠٧(

أخرجه الطرباين يف الكبري وأبـو  . عن أيب أمامة : والثاين .  ٤ص/ ٢عن ابن مسعود أخرجه احلاكم ج: األول
،  ٧ص/ ٣يف الترغيـب ج  عن حذيفة أخرجه البـزار كمـا  : الثالث .  ٢٧ص/ ١٠نعيم يف حلية األولياء ج
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ي عنه ما يقوله له ، ويف هـذه املرتبـة   له امللك رجالً ، فيخاطبه حىت يعكان يتمثل  أنه  :الثالثة 
  .)٢٠٨(يراه الصحابة أحياناً كان 

ة   أنه كان يأته يف مثل صلصلة اجلرس ، وكان أشده عليه فيتلبس به امللك حىت أن جبينـه   :الرابع
وحىت إن راحلته لتربك به إىل األرض إذا كـان   ) ٢٠٩(ليتفصد عرقاً يف اليوم الشديد الربد

الوحي مرةً كذلك ، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه  ولقد جاءه. )٢١٠(راكبها
  .)٢١١(حىت كادت ترضها

ة   انه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء اهللا أن يوحيه ، وهذا وقع  :الخامس
M     8 له مرتني ، كما ذكر اهللا ذلك يف سورة النجم    7   6   5   4    3    2   1   0                               

     J  I  H  G  F   E  D  C  B   A   @   ?   >   =   <       ;   :   9                                                               

  \  [  Z  Y  X  W  V  U     T            S   R    Q   P   O  N    M   L  K                                                                   

  m    l   k    j    i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _     ^   ]                                                          

  t     s      r   q  p  o   n                          L   )٢١٢(.  

                                                                                                                                                     
انظر تعليق األلباين على كتاب فقـه  . ، فهذه طريق يقوي بعضها بعضاً  ٧١ص/٤واهليثمي يف جممع الزوائد ج
  .  ٥حاشية رقم  ٩١م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧السرية حملمد الغزايل دمشق 

وال يعرفـه   النيب مثلما يف احلديث الذي أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب عن الرجل الذي جلس إىل )   ٢٠٨(
الصحابة فسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة وإماراا فأجابه مث انطلق ، فقال النيب لعمر أتدري من 

/ ١انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج. السائل فقال اهللا ورسوله أعلم قال هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم 
كان جربيـل يـأيت   : " نسائي روي بإسناد صحيح عن ابن عمر ، وقال حمققاً زاد املعاد إن ال ١٦٠-١٥٦ص

  .  ٢حاشية رقم ٧٩ص/ ١زاد املعاد ، ج" ، يف صورة دحية الكلي  النيب 
. ٧٩ص/١زاد املعـاد ج . كتاب بدء الـوحي   ٢، حديث رقم  ٢٦-٢٥ص/ ١ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٠٩(

  .  ٣وحاشية رقم
  . ٤وحاشية رقم  ٧٩ص/ ١زاد املعاد ج: ابن القيم )   ٢١٠(
/ ١كتاب التفسري؛ ابن القـيم زاد املعـاد ج   ٤٥٩٢، حديث رقم  ١٠٨ص/  ٨ج) فتح الباري (البخاري )   ٢١١(

  .  ٨٠ص
  .  ٢وحاشية رقم  ٨٠زاد املعاد ص: ؛ وانظر  ١٧-٤: النجم )   ٢١٢(
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  .)٢١٣(ما أوحاه اهللا إىل نبيه وهو فوق السموات ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها :السادسة 
كالم اهللا له منه إليه بال واسطة ملك ، كما كلّم اهللا موسى بن عمران، وهذه املرتبة هـي   :السابعة 

  .)٢١٤(، هو يف حديث اإلسراء  ثابتة ملوسى قطعاً بنص القرآن ، وثبوا لنبينا 
عود يوحنا الدمشقي يكرر مزاعمه الداحضة متظاهراً لقرائه أنه يناقش املسلمني حول نبوة وي

كيف يكون ذلك ، بأن كتابكم املقدس أمركم أن : وعندما نسأهلم مرة أخرى: (، فيقول  حممد 
 اثبت بالشهادة أنك نـيب، : فأنتم مل تسألوه . ال تفعلوا أي شيء أو تتسلموا أي شيء بدون شهادة 

ـ . وأنك جئت من اهللا ، وأي كتاب مقدس يشهد بشأنك ؟ هم يظلون صامتني بسبب اخلـزي   دبع
ذلك أنتم ال تسمحون بزواج امرأة بدون شهادة ، وال تشترون شيئاً وال حترزون ملكية إال بشهادة 

وأمالكـاً   متتلكون نساًء مأنت. وأيضاً أنتم ال متتلكون محاراً أو حيواناً أو تتنازلون عنه بدون شهادة 
وفوق ذلك دينكم وكتابكم املقدس أنـتم متتلكونـه   . ومحرياً وكل شيء أيضاً من خالل الشهادة 

بدون شهادة وهذا سببه أن الشخص الذي جاء به إليكم ال ميلك أي شهادة مـن أي مكـان ، وال   
ما هـو  يوجد هناك أي أحد يعرف من الذي يشهد له سلفاً، لكنه ، عالوة على ذلك ، تلقى هذا بين

  .)٢١٥() نائم
  : وإذا تأملنا فحوى هذه الفقرة من فصل يوحنا الدمشقي ميكن أن خنرج باملالحظات التالية

، ال ميلـك   عمد يوحنا الدمشقي إىل التكرار وإعادة ما سبق أن قاله من أن النيب حممـد  : أوالً 
وهو ما دحضـناه يف الصـفحات    –شهادة على أنه نيب ، وال أحد من األنبياء تنبأ بظهوره 

وهدفه من ذلك تنمية وتوطيد هاتني احلجتني الداحضتني يف عقول قرائه النصارى  -السابقة
  . وال يعتنقون اإلسالملتصبح عقيدة راسخة يف قلوم وبالتايل يثبتون على نصرانيتهم 

أن يف قوله إن املسـلمني   –وهو ينفي الشهادة بصدق نيب اإلسالم  –مل يعلم يوحنا الدمشقي : ثانياً 
                                                   

  .  ١٢٦٢وانظر أيضاً تفسري ابن كثري ص ٨٠ص/ ١زاد املعاد ج: ابن القيم )   ٢١٣(
كتاب الصالة ؛ صحيح مسـلم بشـرح    ٣٤٩، حديث رقم  ٣٥٠-٣٤٩ص/ ١ج) فتح الباري (البخاري )   ٢١٤(

  .  ٨٠ص/١زاد املعاد ج: ؛ ابن القيم  ٢١٥-٢٠٩ص/ ٢النووي ج
(215)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 768 ; Sahas , op . cit , p. 135 .   
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ال يقبلون وال ميتلكون وال يبيعون شيئاً إال بشهادة دليل على أن أمة اإلسالم هي أمة العدل 
والقسط والشهادة على الناس وهذا يف حد ذاته شهادة على عدالة دينها وصـدق نبيهـا   

  .  حممد
الـذين جـادلوا بالباطـل    أن جدل يوحنا الدمشقي ضد اإلسالم من قبيل جدل املشـركني  : ثالثاً 

بل هو يف حقيقته جدل ضد صور ملفقة اخترعها لقرائه عن اإلسـالم  . ليدحضوا به احلق 
  . هي يف واقعها صور مغايرة حلقائق اإلسالم وشرائعه 

 

د وبعد ذلك يلجأ يوحنا الدمشقي إىل األسلوب التربيري لتربير عقيدته الشركية الضالة وللر

عالوة على ذلك هم يدعوننا مشركني، ألـم  : ( على وصف املسلمني للنصارى باملشركني فيقول 

حنـن جنيـب   . يقولون ، إننا ندخل يف جنب اهللا شريكاً له بالقول إن املسيح هو ابن اهللا ، وهو اهللا 

نكـم تقبلـون   عليهم إن هذا هو الذي األنبياء والكتاب املقدس سلموه إلينا، وأنتم مثلما تزعمون أ

فإذا حنن نقول خمطئني إن املسيح هو ابن اهللا فإن األنبياء كانوا خمطئني أيضاً ألم هم الذين . األنبياء 

يؤكدون أننـا أضـفنا هـذه     –يقصد من املسلمني  –والبعض منهم . علموا لنا ذلك وسلموه لنا 

ا نلوليهود ، النـزاعني للضغينة ، ضلّوآخرون اعتقدوا أن ا. األشياء بواسطة التعبري بااز لألنبياء 

من جديـد حنـن   . بالكتابات اليت ابتدأت على حنو مزعوم من األنبياء وكذلك ما ميكن أننا فقدناه 

توخبوننا بوصفنا مشـركني؟  مبا أنكم تقولون إن املسيح هو كلمة اهللا وروحه فيكف : جنيب عليهم 

نظراً ألن الكلمة والروح مها غري منفصلني عن الشيء الذي تشتمالن عليه باألصل، فعلى ذلـك،  

ألنه من الناحية الثانية إذا كانـت الكلمـة   . الكلمة تكون يف الرب فالواضع أا هي الرب أيضاً 

روح ، هكذا حتاولون أن تتجنبـوا  خارجة عن اهللا ، عندئذ يصبح اهللا طبقاً لكم بدون كلمة وبدون 

جعل شركاء هللا ، لذلك أنتم شوهتموه ، نظراً ألنه سوف يكون أحسن إذا أنتم تقولون أنه كان لـه  

شركاء من أن تشوهوه وتقدمونه كأنه كان حجراً ، أو خشبة ، أو أي شيء من األشـياء الفاقـدة   
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 ، فإننا مـن الناحيـة الثانيـة نـدعوكم     للحياة ، لذلك إذا أنتم باامنا بالتزييف تدعوننا مشركني

  .)٢١٦() مشوهني هللا
  : وقفات هي  ةوإذا تأملنا هذه الفقرة من فصل يوحنا الدمشقي ميكن أن خنرج بعد

مل جيد يوحنا الدمشقي شيئاً يسوغ به عقيدته الشركية املتناقضة واملستحيلة، اليت تقـول بـأن   : أوالً
 –تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كـبرياً   –املسيح هو اهللا ، وهو ابن اهللا يف الوقت نفسه 

زائف بأم والزعم ال. سوى بالكذب الصارخ واالفتراء املفضوح على األنبياء عليهم السالم 
ويهدف يوحنا الدمشقي من . هم الذين علّموا النصارى هذه العقيدة الضالة وسلموها إليهم 

  . هذا الزعم الباطل التلبيس على مجاهري النصارى حىت يظلوا مقتنعني ذه العقيدة الباطلة 
، ويسـتخدمه  ال يوجد قول واحد منسوب ألحد األنبياء يف الكتاب املقدس عند أهل الكتاب: ثانياً 

التأويل لتأييد حجتهم وعقيدم الضالة إال ويكون ذلك القول نفسه والنصارى بطريقة الرمز 
هذا فضالً عن أن معظم أقوال األنبياء املنسوبة إليهم يف . دليالً يدحض حجتهم ويفند تأويلهم

رهن علـى  الكتاب املقدس تفند متاماً وبكل صراحة تلك االدعاءات النصرانية الباطلة وقد ب
هذا بعض العلماء النصارى الذين اعتنقوا اإلسالم وبسطوا ذلك بإسهاب كبري يف ردودهـم  

ورسالة احلسـن   )٢١٧("الرد على النصارى " على النصارى مثل كتاب علي بن ربن الطربي 
 إىل أخيه علي بن أيوب اليت يذكر فيها سبب خروجه عن النصرانية واعتناقـه  )٢١٨(أيوببن 

                                                   
(216)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col 768-769 ; Sahas , op . cit , p. 135-136 .   

حيث " املسكتات العواذل"وقد ناقش فيه الطربي سبع مسائل مساها = م ١٩٥٩الرد على النصارى ، بريوت )   ٢١٧(
صفات اهللا تعـاىل ،  حيث فند فيه ألوهية املسيح والتثليث وبني تناقض قانون اإلميان النصراين ومفهوم التوحيد و

وبين فيه سبع تناقضات يف قانون اإلميان النصراين ، وقد ركز الطربي يف رده على النصارى علـى االستشـهاد   
بنصوص العهدين القدمي واجلديد اليت تدحض حجج النصارى كما استخدم العقل واملنطـق يف تفنيـد تلـك    

الفكـر  : ح والثالوث ، وانظر أيضاً عبد ايـد الشـريف   القضايا والدعاوى النصرانية الباطلة حول ألوهية املسي
  .  ١٣٠اإلسالمي يف الرد على النصارى ص

العاشر امليالدي وقد ذكره ابن النـدمي يف الفهرسـت، ط   / احلسن بن أيوب من علماء القرن الرابع اهلجري )   ٢١٨(
تاب إىل أخيه علـي بـن   من املتكلمني ، وله من الكتب ك(، وقال بأنه  ٢١٤م ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧بريوت 
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وكـذلك انسـلم تورميـدا يف كتابـه حتفـة      . د بإسهاب عقائد النصارى لإلسالم مث يفن
وقد بينوا يف ردودهم تلك أن لفظ األب الذي يطلق على اهللا أحياناً يف الكتاب . )٢١٩(األريب

وأن لفظ االبن هللا الذي يطلق . الكتاب املقدس هو مبعىن الرب املالك املتصرف يف كل شيء 
إمنا هو مصطلح يعين العبوديـة واخلضـوع والطاعـة    أحياناً على بعض األنبياء والصاحلني ، 

   .تشبيهاً بطاعة االبن ألبيه وخضوعه وانقياده له 

يف نظر قرائه بإظهارهم وكأم  حياول يوحنا الدمشقي تشويه عقيدة املسلمني يف املسيح : ثالثاً 

ـ : يقولون بعقيدة النصارى الضالة ل شـيء  وهي أن املسيح كلمة اهللا اخلالقة اليت خلقت ك

                                                                                                                                                     
ومل يصل إلينا كتاب احلسن بـن أيـوب   ) . أيوب يف الرد على النصارى وتبيني فساد مقالتهم وتثبيت النبوة 

بشكل مستقل وإمنا وردت مقتطفات كبرية منه استدل ا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تفنيد عقيدة النصارى يف 
م من كان من علمائهم وأسلم على بصرية بعـد اخلـربة   ومن أخرب الناس مبقاال: ( حيث قال  املسيح 

بكتبهم ، ومقاالم ، كاحلسن بن أيوب الذي كتب رسالة إىل أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبب إسـالمه،  
رداً على أخيه الذي سأله عن سبب إسـالمه  ) ويذكر األدلة على بطالن دين النصارى، وصحة دين اإلسالم 

لته على اخلروج من النصرانية واعتناق اإلسالم ، وأمهها الشك الذي كان ينتابه يف تلـك  وشرح الدوافع اليت مح
العقيدة اليت كان عليها واالستبشاع بالقول ا بسبب فساد التوحيد هللا عز وجل مبا أدخلوه فيـه مـن القـول    

زكو وال تثبـت يف تقريـر   باألقانيم الثالثة وغريها مما تضمنته شريعة النصارى ، ووضع االحتجاجات اليت ال ت
فكرت يف دين اإلسالم الذي من اهللا علي به وجدت أصوله ثابتة ، وفروعه مسـتقيمة ،  (وقال بأين إذا . ذلك

فلم أدع كتاباً من كتب أنبياء التوراة واإلجنيـل  : ( وقال.  ٨٩-٨٨ص/٤، اجلواب الصحيح ج) وشرائعه مجيلة
ت فيه وتصفحته ، وال شيئاً من مقاالت النصرانية إال تأملته، فلمـا مل  والزبور ، وكتب األنبياء والقرآن إال نظر

أجد للحق  مدفعاً ، وال للشك فيه موضعاً ، وال لألناة والتلبث وجهاً ، خرجت مهاجراً إىل اهللا عـز وجـل   
بنفسي هارباً بديين عن نعمة وأهل ومستقر وحمل وعز ومتصرف يف عمل ، فأظهرت ما أظهرتـه عـن نيـة    

وذكر بعـد ذلـك عقائـد الفـرق     .  ٩٠ص/  ٤وسريرة صادقة ويقني ثابت ، اجلواب الصحيح ج صحيحة
النصرانية وفندها مثل األريوسية ، واليعقوبية ، وامللكانية اليت ينتمي إليها يوحنا الدمشقي ، والنسطورية ، وبعد 

 جممع نيقية وفنده وأثبت عـدم  ذلك قام احلسن بن أيوب بتحليل عقيدة اإلميان اليت اتفق عليها كل النصارى يف
 ألوهية املسيح وأنه عبد ونيب ال غري معتمداً يف ذلك على نصوص من التوراة واملزامري وسفر أشعيا وأناجيل مىت

ما أورده شـيخ  : انظر. ولوقا وأعمال الرسل ، وناقش تأويالت النصارى الزائفة اليت ال تستند إىل كتاب أو نيب
  .  ١٨٢-٨٨ص/ ٤بن أيوب يف اجلواب الصحيح ج اإلسالم من رسالة احلسن

  .  ٨٩-٧٨انسلم تورميدا ، حتفة األريب ، ص)   ٢١٩(
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مث يعودون ويناقضون ذلك بالقول إن املسيح خملـوق وأن الـروح   . وروحه اليت هي حياته 

وهي أن  –كما سبق شرحه  –يف حني أن عقيدة املسلمني يف املسيح واضحة . القدس خملوق 

وروح منه أي من األرواح اليت خلقها . املسيح خملوق من اهللا بكلمة كن اليت ا كان املسيح 

الـذي   أما الروح القدس وهو جربيـل  . بالصفات الفاضلة واألخالق الكاملة  وكملها

نفخ يف مرمي ليكون املسيح بأمر اهللا فهو أيضاً خملوق بكلمة كن اليت كان ا وهـو الـروح   

أمـا  . األمني ويسمى روح اهللا من باب التشريف والتكرمي مثل عبد اهللا وناقة اهللا، وبيت اهللا 

احلي القيوم الدائم قبل أن خيلق الروح القدس بكلمة كن اليت كـان ـا،   اهللا جل وعال فهو 

وعقيدة املسلمني أن كلمة اهللا كن اليت كان . يف السموات واألرض وقبل أن خيلق كل شيء 

وكلماته املنـزلة على موسى . ا املسيح وآدم وجربيل وإسرافيل وميكائيل وسائر خملوقاته 

 ته املنـزلة على املسيح اليت هي التوراة ، وكلما    وكلماتـه  . اليت هـي األجنيـل

كل . ، اليت هي القرآن وكلماته اليت أنزهلا على بقية األنبياء والرسل  املنـزلة على حممد 

تلك الكلمات ليست إال نزراً يسرياً ومقداراً قليالً من كلمات اهللا اليت ال تنفد وال تنتهي وال 

M          Æ : نها إال بإذن اهللا تعاىل ، قال سـبحانه  ميكن للخلق أن حييطوا بشيء م          Å        Ä   Ã                               

  Ô       Ó  Ò        Ñ   Ð          Ï   Î   Í  Ì         Ë  Ê     É   È   Ç                                                                     L   )وقال تعاىل )٢٢٠ ، :

 M    Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë   Ê   É      È   Ç   Æ   Å                                                  

Õ       Ô         Ö       Ú    Ù   Ø   ×             L  )٢٢١(.  

إنه سوف يكون أحسن إذا أنتم تقولـون  : إن قول يوحنا الدمشقي وكأنه خياطب املسلمني : رابعاً 
إنه كان هللا شركاء من أن تشوهوه وتقدمونه كأنه كان حجراً أو خشبة أو أي شـيء مـن   

نصارى ظهـروا بعـده بـالزعم    هذا القول هو الذي أوحى لكتاب  .األشياء الفاقدة للحياة 

                                                   
  . ١٠٩: الكهف )   ٢٢٠(
  . ٢٧: لقمان )   ٢٢١(
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ن اهللا جل وعال يف صورة كرة مادية أو مطرقة معدنية يف السـماء  امللفق أن املسلمني يصورو
إن  -يف الكتاب الثاين والكتاب الثالـث  مثل نيقتاس البيزنطي واملقالة األسبانية كما سنرى 

  .-شاء اهللا 
 

صـارى للصـليب   وبعد ذلك يقدم يوحنا الدمشقي يف فصله فقرة عجيبة يربر فيها عبادة الن

أيضـاً   –املسـلمون   –هـم  : (ويتهم املسلمني بالوثنية وأم يعبدون احلجر األسود حيث يقول 

: يشوهون مسعتنا باعتبارنا وثنيني ألننا نبجل الصليب ، الذي هم يستخفون به، وحنن جنيب علـيهم 

للحجـر عـن   كم قبالة حجر جبباهكم وتعبرون عن عبادتكم ستفركون أنف مكيف يكون ذلك وأنت

وآخـرون  .  عليـه  طريق تقبيله؟ والبعض منهم جييبون بسبب أن إبراهيم حدث منه مجاع هلـاجر 

يضحي بإسـحاق ، وحنـن جنيـب     بسبب أنه ربط اجلمل حوله عندما كان على وشك أن: نجييبو

ة منها قطع إبراهيم ألجـل  ل إنه كان هناك غيضة مثل جبل وغابمبا أن الكتاب املقدس يقو: عليهم

ذبيحة اليت تحرق تعبداً هللا ، عليها هو أضجع إسحاق ، وأيضاً أنه ترك احلمـري يف اخللـف مـع    ال

ة ، وال ذلك املكان ال يوجد حطب من الغاب اخلدم، فأين تقع حينئذ حكايتكم التافهة ؟ نظراً ألنه يف

حجـر  ومع ذلك هم يزعمون أن احلجر هو . وهم يصبحون مرتبكني . توجد محري متشي من خالهلا

أال خيجلكم أن تقبلـوه  . نفترض أنه إلبراهيم مثلما تؤكدون بسخف : عندئذ حنن جنيب . إبراهيم 

إليـه ، وفـوق    هبسبب مربر وحيد أن إبراهيم مارس مجاعاً مع امرأة عليه ، أو بسبب أنه ربط مجل

؟ هـذا ،  وننا على توقري صليب املسيح الذي بسببه حتطمت قوة الشياطني وخداع أبليس وملذلك ت

ليبجلوه الذي هـم   هفوق ذلك ، أيهما يقولون عن احلجر، فإنه رأس أفروديت الذي هم استخدمو

عليه أولئك الذي يستطيعون أن يفهموه ميكن بالضبط أن يروا حىت اآلن آثار .  Haberيدعونه هابر 

  .)٢٢٢() نقش عليه 

                                                   
(222)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,769 ; Sahas , op . cit , p. 135-137 .   
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  : وإذا تأملنا هذا النص ميكن أن خنرج بالوقفات التالية 
ى  األو يف البداية  –إن هذه النص يتصف بالتشويه والتلفيق من أوله إىل آخره ، فهو يزعم  :ل

واحلقيقـة أن  . أن املسلمني يشوهون مسعة النصارى بوصفهم وثنيني ألم يبجلـون الصـليب    –
وإمنا يقـررون حقيقـة كـربى     –مثلما فعل يوحنا الدمشقي  –املسلمني ال يقومون بعملية تشويه 

. وتشهد ا عبادم وممارستهم الدينية علـى أرض الواقـع   تها تثبالنصارى  علىيستحيل دحضها 
فالنصارى يعبدون الصليب من دون اهللا تعاىل ويسجدون له ويعتقدون يف نفعه وضـره كمـا هـو    

ى الصـور وحنتـوا   ليس هذا فحسب ، بل لقد صور النصار. واضح يف نص يوحنا الدمشقي نفسه 
وملرمي العذراء ولسائر القديسني والرهبان  للمسيح  –اليت أطلقوا عليها األيقونات  –التماثيل 

املشهورين ، وزينوا كل الكنائس بتلك الصور واأليقونات ، وأصبحوا يركعون ويسجدون أمامهـا  
انية اهللا تعـاىل  وخرجوا بذلك عن وحد.  )٢٢٣(وتذلل ويسألوا جلب النفع ودفع الضر عيف خشو

وانتهكوا بتلك العبادة الوصيتني األوىل والثانية من الوصايا العشر اليت جاءت يف الكتاب املقـدس  
الذي يدعون اإلميان به وااللتزام بشرائعه ووصاياه السيما تلك الوصايا املشهورة حيـث جـاء يف   

الذي أخرجك من أرض مصـر مـن   أنا الرب إهلك ( : الوصيتني األوىل والثانية أن اهللا قال ملوسى 
ال تصنع لك متثاالً منحوتاً وال صورة ما مما يف السماء . ال يكن لك إهلة أُخرى أمامي . بيت العبودية

ـ . حتت األرض  من فوق األرض وما يف األرض من حتت وما يف املاء من دهن ال تسجد هلن وال تعب
وأشهر داعية هلذه العبـادة  ا الدمشقي أكرب ولقد أثبت التاريخ أن يوحن. )٢٢٤() ألين أنا الرب إهلك 

وذلك عندما وقف موقفاً عنيـداً  . عنها  –بال منازع  –الوثنية يف تاريخ النصرانية واملدافع األول 
ضد حركة مناهضة عبادة الصور واأليقونات املعروفة باسم احلركـة الالأيقونيـة زمـن األسـرة     

، حيـث   )٢٢٥(اليت حكمت اإلمرباطورية البيزنطيـة ) م٨٠٢-٧١٧/ هـ١٨٦-٩٨(األيسورية 

                                                   
  .  ٥م ، ص١٩٥٦احلركة الالأيقونية ، ط القاهرة ، : إبراهيم علي طرخان )   ٢٢٣(
  .  ٥-١:اإلصحاح العشرون : خروج )   ٢٢٤(
احلركة الالأيقونية ، فهو أوسع مـا  : عن هذه احلركة واألدوار اليت مرت ا انظر كتابة إبراهيم على طرخان )   ٢٢٥(

  . كتب حول هذا املوضوع بالعربية 
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ـ ١٢٣-٩٨(عاصر يوحنا الدمشقي حكم مؤسس هذه احلركة اإلمرباطور ليـو األيسـوري    / هـ
-١٢٣(والسنوات التسع األوىل من حكم ابنه اإلمرباطور قسـطنطني اخلـامس   ) م٧٤١-٧١٧
. ومها اللذان قاما مبحاربة عبادة الصور والتماثيل بكل قـوة وحـزم   ) . م٧٧٥-٧٤١/ هـ١٥٨

وذلك أنه قد انتشرت يف عصر يوحنا الدمشقي عبادة الصور والتماثيل يف سـائر أرجـاء العـامل    
 ، وعمت تلك الصور يف الكنائس واألديرة ، بل حىت يف املساكن واحلوانيـت ، وفـوق   النصراين

وأصـبح  . األثاث واملالبس حيث صنعوا الصور والتماثيل للمسيح ومرمي العـذراء والقديسـني   
حيرقون النصارى يف كل مكان يسجدون هلا ويضيئون هلا املشاعل والشموع ، ويزينوها باألشرطة و

إخالص وخشوع ، ويقسمون بتلك الصور والتماثيل وينسبون هلا املعجـزات  يقبلوا بهلا البخور، و
  .)٢٢٦(مثل القدرة على شفاء املرضى ويزعمون أا تتكلم وتتحرك 

وقد تصدى اإلمرباطور ليو الثالث األيسـوري هلـذه العبـادة الوثنيـة فأصـدر يف سـنة       
ـ   ـقمرسوماً يقضي بتحرمي عبادة الصور واألي) م٧٢٦/هـ١٠٨( ور ـونات وإزالـة مجيـع الص

ور ـوقد وجد اإلمرباط. ، ونفذ هذه املرسوم بكل حزم وشدة)٢٢٧(والتماثيل من الكنائس واألديرة 
معارضة واسعة لسياسته الالأيقونية يف سائر أحناء العامل النصراين ، وخباصة من جانب الرهبان وعامة 

البابوية ، الذين متسكوا مجيعاً بتأييـد عبـادة   الشعب البيزنطي باإلضافة إىل الغرب األورويب بزعامة 
                                                                                                                                                     
Vasiliev, A,A:; History of the Byzantine Empire 324-1453 , 2 Vols, 3rd. edition 
Modison , 1961 , pp, 251-287. 

: ؛ العـريين  ١٣٨-١٣٢م ، ص١٩٨٤العامل البيزنطي ، ترمجة رأفت عبد احلميد، القاهرة : هسى . م .وانظر أيضاً ج
  . ١٣٨-١٠٨اريخ الدولة البيزنطية صدراسات يف ت: ؛ حسنني ربيع  ٢٢٨-١٧٩الدولة البيزنطية ، ص

  .  ١٢١م ، ص١٩٩٤تاريخ الدولة البيزنطية ، اإلسكندرية ، : عمر كمال توفيق )   ٢٢٦(
ذكرت الدراسات احلديثة أن اإلمرباطور ليو الثالث األيسوري كان متأثراً يف مرسومه هذا مبرسـوم اخلليفـة   )   ٢٢٧(

والـذي  ) م٧٢١/هـ١٠٢(الذي أصدره سنة ) هـ٧٢٤-٧٢٠/ هـ١٠٥-١٠١(األموي يزيد بن عبد امللك 
قضى بتكسري األصنام والتماثيل والصلبان وطمس الصور يف سائر الكنائس واألديرة يف كـل أرجـاء الدولـة    
اإلسالمية وهدم الكنائس املستحدثة ، انظر تفصيل هذا املوضوع يف رسالة املاجستري للزميل الدكتور عبـد اهللا  

رسالة غري ) هـ١٠٥ -١٠١(الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيد بن عبد امللك : بن حسني الشنربي الشريف 
املرجع السابق ، : ، وانظر أيضاً حسني ربيع  ٣١١-٢٦٥ص/ ١هـ ، ج١٤١٠منشورة ، جامعة أم القرى ، 

  .١١٧-١١٦م ، ص١٩٧٥ط القاهرة ،  ١أوروبا العصور الوسطى ج: ، سعيد عاشور  ١١٢-١١٠ص
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ـ ١٢٣-١١٣( الصور والتماثيل الدينية ، حىت أن البابا جرجيوري الثالـث   ) م٧٤١-٧٣١/ هـ
ـ . قرار احلرمان ضد اإلمرباطور ليو األيسـوري  ) م٧٣١/ هـ١١٣(أصدر يف سنة  رد هـذا  ـف

ة من ممتلكاا وحقوقهـا يف صـقلية   ري على قرار الباب حبرمانه من الكنيسة بأن حرم البابويـاألخ
ـ    لطان ـوجنوب إيطاليا ، وفصل أسقفياا عن سلطان الباب الديين والقضائي وجعلـها حتـت س

ينيـة هـو يوحنـا    دعلى أن أشد املعارضني لسياسة ليو األيسـوري ال . )٢٢٨(بطريرك القسطنطينية
ل الدينية ويربر فيها تلك الصور والتماثيقي الذي صنف ثالث رسائل يدافع فيها عن عبادة ـالدمش

وقـد  . العبادة الوثنية زاعماً، أن املعبود ليس تلك الصور نفسها بل املعبود هو ما تمثله وترمز إليه 
اعترب النصارى يوحنا الدمشقي قديساً بسبب دفاعه عن تلك العبادة واستخدموا رسائله الثالث يف 

وا تلك الرسائل من أعظـم مصـنفاته إقناعـاً    الدفاع عن عبادم للصور والتماثيل الدينية واعترب
واحلق أننا إذا تأملنا أساس دفاع يوحنا الدمشقي القائل بأن املعبـود لـيس   . )٢٢٩(وأكثرها ابتكاراً

فإننا جند الشرك بعينه يف هذا الدفاع ألن عبادة املسيح . الصور نفسها بل املعبود ما متثله وترمز إليه 
. هو الشرك والكفـر وال شـيء غـريه     –الذين ترمز هلم تلك الصور  –ومرمي وسائر القديسني 

وهكذا يتضح أن يوحنا الدمشقي وقومه النصارى وثنيون مشركون حىت مبقاييس كتـام املقـدس   
  . الذي يزعمون اإلميان به 

ة   حاول يوحنا الدمشقي تشبيه عبادة النصارى للصـليب بتقبيـل املسـلمني     :الوقفة الثانی
وقبل تفنيد هذه الدعوى الباطلة نشـري إىل أن  . ود زاعماً أن ذلك عبادة للحجر نفسه للحجر األس

الغرب يف العصور الوسطى حيث أـم  و بيزنطة كبرياً لدى كُتابهذا الزعم الباطل أحدث صدى 
الكثري منهم املسلمني بالوثنية وابتكروا قصصاً من خياالم اجلاحمة للتدليل على تلك التهمـة كمـا   

  . )٢٣٠(الكتب التاليةنرى يف س

                                                   
  .  ١١٨-١١٧ص/ ١املرجع السابق ، ج: ر سعيد عاشو)   ٢٢٨(

(229)  Vasiliev: op.cit, pp. 251-259 .  
  .الكتب التالية هلذا الكتاب إن شاء اهللا : انظر)   ٢٣٠(
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املسلمون ال يعبدون احلجر األسود مطلقاً ألم يعلمون علم اليقني أنه حجر ال يضـر وال  و
يف احلديث الصحيح املشهور الذي روته عنـه   ينفع وقد عبر عن هذه العقيدة عمر بن اخلطاب 

إين أعلم أنك حجـر ال تضـر وال   : أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله فقال(مجيع كتب احلديث من 
وقد شرع تقبيله اختياراً ليعلم باملشـاهدة  . )٢٣١() يقبلك ما قبلتك تنفع، ولوال أين رأيت النيب 

كما يقول ابـن حجـر، يف   . يث أُمر بالسجود آلدم طاعة من يطيع ، وذلك شبيه بقصة إبليس ح
هو بيـت  واملسلمون يؤمنون أن احلجر األسود جزء من البيت احلرام الذي . )٢٣٢(شرحه للحديث 

%  &  '    M : ببنائه قال تعاىل  اهللا الذي أمر نبيه إبراهيم    $      #   "  !                        
*     )   (         +       /   .   -  ,            L   )ن اهللا تعاىل خلليله إبراهيم عليه . )٢٣٣وهو البيت الذي بي

هللا سـبحانه وتعـاىل   السالم األساس العظيم الذي ينبغي أن يقوم عليه بناؤه وهو التوحيد اخلالص 
حيث أمره أنه يطهر بيتـه  . وإفراده وحده بالعبادة ال شريك له يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته 

M    K : عو الناس إىل حجة قال تعاىل لعباده املوحدين وأن يد   J   I     H  G   F                    
  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O      N   M   L                                               

  d   c              b   a     `   _  ^    ]    \   [   Z                                                L   )وليس للحجـر  . )٢٣٤
األسود ميزة عن سائر حجارة البيت العتيق سوى أنه من أحجار اجلنة حيث روى ابـن حجـر أن   

                                                   
 ١٥٩٧، حديث رقـم  ٥٤٠كتاب احلج ، باب ما ذكر يف احلجر األسود ، ص ٣ج) فتح الباري(البخاري )   ٢٣١(

كتاب احلج ، استحباب تقبيل احلجر األسـود يف الطـواف   /  ٩واللفظ له ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ج
حـديث   ١٧٥ص/ ٢كتاب املناسك ، باب تقبيل احلجر ، ج: أبو داود يف سننه : ؛ ورواه أيضاً  ١٧-١٦ص

؛ ٢٢٧-٢٢٦ص/ ٥اجلامع الصحيح ، كتاب احلج ، باب استالم احلجـر األسـود ج  : ؛ الترمذي ١٨٧٣رقم 
،  ٢١ص/ ١املسـند ، ج : ، أمحـد   ٢٩٣٤، حديث رقم  ٩٨١ص/ ٢السنن ، كتاب املناسك ج: ابن ماجه 

حـديث   ٣٦٧ص/ ١؛ باب تقبيل الركن األسود يف االستالم ، ج ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٦، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٢٦
  .  ١١٥رقم 

  .  ٥٤١كتاب احلج ، باب ما جاء يف ذكر احلجر األسود ، ص/ ٣فتح الباري ج)   ٢٣٢(
  .  ١٢٧: البقرة )   ٢٣٣(
  .  ٢٧-٢٦: احلج )   ٢٣٤(
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فلمـا جـاء   ... راً ، فنـزل جربيل باحلجر األسـود  جإىل الوادي يطلب ح(ذهب  إمساعيل 
من مل يكلين إليك وإىل : يم إمساعيل فرأى احلجر األسود قال من أين هذا ، من جاءك به ؟ قال إبراه

إن (كما وردت فيه أحاديث منها حديث عبد اهللا بن عمرو بن العـاص مرفوعـاً   .  )٢٣٥() حجرك
ة طمس اهللا نورمها ولوال ذلك ألضاءا مـا بـني املشـرق    ـاقوتتان من ياقوت اجلناحلجر واملقام ي

نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشد بياضـاً  ( ها حديث ابن عباس مرفوعاً نوم. )٢٣٦() واملغرب 
وذا يتضح أن قول عمر يف احلجر األسود بأنه حجر ال  . )٢٣٧( )من اللنب فسودته خطايا بين آدم 

ر األسود وتقبيله من باب تعظيم األحجار ـن اجلُهال أن استالم احلجـع ، حىت ال يظيضر وال ينف
 أن استالمه اتباع لفعل رسول اهللا كما كانت تفعل العرب يف اجلاهلية فأراد عمر أن يعلّم الناس 

ا كما أن يف قول عمـر هـذ  . ال ألن احلجر ينفع ويضر بذاته كما كانت اجلاهلية تعتقد يف األوثان 
  .)٢٣٨(التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن االتباع فيما مل يكشف عن معانيها

ة    ة الثالث إن زعم يوحنا الدمشقي أن بعض املسلمني جييبون أن عبادم للحجر بتقبيله  :الوقف
فال يوجد يف تاريخ املسلمني من قال ذا . زعم ملفق بالكلية . بسبب أن إبراهيم جامع هاجر عليه 

ويبدو أن يوحنا يريد ذا القول امللفق قومه النصارى . القول العجيب الذي افتراه يوحنا الدمشقي 
تصبح عبادة الصليب الذي صلب عليه رم املزعوم أكثر قبوالً يف نظرهم من عبادة خصومهم  حىت

غري أن هذه الفرية  –حسب زعمه  –املسلمني حلجر بسبب ممارسة إبراهيم للجنس مع هاجر عليه 
م اليت ابتدعها يوحنا الدمشقي كان هلا أثرها العميق وصداها الواسع يف الفكر الغـريب إزاء اإلسـال  

واملسلمني حيث كانت من األسباب الرئيسة اليت جعلت كتاب الغـرب يتـهمون املسـلمني زوراً    

                                                   
  .  ٤٦٨كتاب أحاديث األنبياء ص  ٦فتح الباري ج)   ٢٣٥(
" أخرجه أمحد والترمذي وصححه ابن حبان" ، وقال عنه ابن حجر  ٥٤٠كتاب احلج ص ٣املصدر نفسه ج)   ٢٣٦(

 ١٦٣٣، وأخرجه السيوطي يف صحيح اجلامع حديث رقـم   ٢٢٦ص/  ٣انظر أيضاً الترمذي اجلامع ج" حبان
  . حتقيق األلباين ، وصححه األلباين 

  " . أخرجه الترمذي وصححه " ابن حجر  ، وقال عنه ٥٤٠كتاب احلج ص  ٣فتح الباري ، ج)   ٢٣٧(
  .  ٥٤١كتاب احلج ص ٣فتح الباري ، ج)   ٢٣٨(
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  . )٢٣٩( الكتب التاليةكما سنرى يف . بالشبق وتقديس اجلنس والشهوانية املفرطة 
أما قوله بأن آخرين من املسلمني جييبون بأم يعبدون احلجر بواسطة تقبيله ألن إبراهيم ربط 

ويتضح أن يوحنا  هفهو أيضاً زعم ملفق مثل سابق. )٢٤٠(ما أراد أن يضحي بإسحاق مجله حول عند
ليصـل بـذلك إىل    –مبىن  –قصة الذبيح مبكة الدمشقي اختذ منه مدخالً لينكر أن تكون قد جرت 

اهلدف الذي يرمي إليه وهو أن إبراهيم مل يذهب إىل مكة ومل ينب البيت احلرام وال صـلة لـه ـذا    
الغرب الذين أتوا بعـده  بيزنطة ووسنرى أن بعض كتاب . الكتاب املقدس مل يذكر ذلك املكان ألن 

وهذا القول أسخف من . )٢٤١(تلقفوا عنه هذا القول ورددوه يف كتابام املعادية لإلسالم واملسلمني 
  . أن يناقش أو نقف عنده 
ة    ة الرابع أال خيجلكم أن تقبلوه بسبب مربر : (يف قول يوحنا الدمشقي موخباً املسلمني :الوقف

أسلوب ومنهج وضعه يوحناً وسار عليه كـثري مـن   ) وحيد أن إبراهيم مارس مجاعاً مع امرأة عليه 
 ويتمثل هذا املنهج يف مناجاة املسـلمني أو نبـيهم   .  هالغرب الذين ظهروا بعدبيزنطة وكُتاب 

تقريعهم على صور وأفكار ومعتقدات ابتدعها أولئك الكتاب وألصقوها باإلسالم وهي وتوبيخهم و
أو على صور وأفكار معاكسة متاماً ملا جاء به اإلسالم زعموا أـا مـن أفكـاره    . ال متت له بصلة 

ض املطلق لإلسالم يف نفوس عامـة النصـارى وزيـادة    فررائعه ، واهلدف من كل ذلك زرع الوش
الكتب التاليـة إن  وسنرى أمثلة كثرية على هذا األسلوب يف . هم ومعتقدام الضالة قناعتهم بدين

  .  شاء اهللا 
وفوق ذلك تلوموننا على توقري صليب املسيح الـذي  : ( أما قوله مستنكراً وخماطباً املسلمني 

ع على شـرك يوحنـا   طافهو دليل ساطع وبرهان ق) . بليس بسببه حتطمت قوة الشياطني وخداع إ

                                                   
  . سوف تصدر تباعاً إن شاء اهللا تعاىل )   ٢٣٩(
  زاد املعـاد ، : ناقش العالمة ابن القيم مسألة الذبيح وأثبـت أنـه إمساعيـل ولـيس إسـحاق ، انظـر       )   ٢٤٠(

  .  ٧٥-٧١ص/ ١ج 
  . اس البيزنطي كما سنرى يف الكتاب الثاين إن شاء اهللا كذلك ردد هذا الزعم نيقت)   ٢٤١(
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وتوقريهم للصليب ميثل ذروة القوة واهليمنة للشياطني، ذلك أن عبادم . الدمشقي ووثنيته وضالله 
حيث خدعهم إبليس . إلبليس الذي جعلهم يعبدون ذلك الصليب من دون اهللا تعاىل وقمة اخلداع 

خارقـة   وإذا كان للصليب كما يزعم يوحنا الدمشقي قوة. خبدعته الكربى املتمثلة يف تلك العبادة
حطمت قوة الشياطني ، فلماذا مل تظهر تلك القوة اخلارقة وتدمر تلك احلفنة مـن اليهـود الـذين    

ـ    –كما تزعم أنا جيلهم  –وضعوا  ه معبود النصارى على الصليب وصلبوه وبصـقوا علـى وجه
موقف مقلـوب   –بعبادم له  –ووضعوا الشوك على رأسه ؟ مث إن موقف النصارى من الصليب 

ذلك أنه كان ينبغي عليهم وفقـاً لـذلك    ،قاييس املنطق الطبيعي ، والقوانني املادية البشريةحىت مب
شـبة املشـؤومة   املنطق وتلك القوانني أن حيرقوا الصليب ويدمروه وميحوه من الوجود ألنه ميثل اخل

لوص دعلـى   كالعليها معبودهم وخملصهم املزعوم وحالت بينه وبني النجاة بنفسه من اهل باليت ش
  !!! . أيدي اليهود

ة    ة الخامس أن احلجـر  ويف اية فقرته خيترع يوحنا الدمشقي فرية جديـدة فيـزعم    :الوقف

اليت كان قد زعـم يف   -الشهوة واحلب واجلمال عند اليونان ةمعبود –األسود هو رأس أفروديت 

وال . وأن آثار النقش اليوناين ال يزال واضـحاً عليـه  . بداية فصله أن العرب عبدوها قبل اإلسالم 

ولكن األمر الذي الشك فيه أنه يهدف به قومه النصـارى  . نعرف من أين أتى يوحنا ذا االبتكار 

لفيق ضد اإلسالم حىت مينع النصارى من اعتناقه ، عن طريق حتصـينهم  تشويه وتوهو يقوم بعملية 

مل ختضع مطلقـاً   –حيث الكعبة واحلجر األسود  –والتاريخ يشهد أن مكة . ذه املفتريات ضده 

حلكم اليونان والرومان طوال تارخيها ، حىت يبقى فيها أثر من آثارهم واحلـق أن اآلثـار اليونانيـة    

باقية ومشاهدة حيث ولد يوحنا الدمشقي وعاش ومات ويف سـائر   –دية والفكرية املا –والرومانية 

باإلضـافة إىل سـائر   . البالد اليت انتشرت فيها النصرانية وتأثرت بتلك اآلثار الفكرية واملاديـة  

واإلسالم هو الدين احلق الذي تكفّـل  . الفلسفات والوثنيات السابقة كاهللينية والفرعونية وغريها 
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M    m   l حبفظه  اهللا   k       j   i   h  g                          L   )ومن الوسائل اليت هيأها اهللا تعاىل حلفظ ) ٢٤٢

  : دين اإلسالم أنه 
يف مكة واملدينة حيث تسود األمية يف هذه الـبالد وال توجـد ـا     أنزله على نبيه حممد  :أوًال 

  . تؤثر يف العقيدة اجلديدة ميكن أن فلسفات فكرية سابقة 
إىل الرفيق األعلـى حـىت واصـل    وما أن انتقل  أن اإلسالم قامت دولته على يد النيب  :وثانیًا 

حينـذاك   –م والفرس ومها أكرب دولتني يف العامل وخلفاؤه النهوض بدولة اإلسالم وهزموا الر
أفكار دولة أخرى وومل خيضع اإلسالم يف بداية عهده لدولة أخرى حىت تتأثر عقائده بعقائد  –

وهذا على العكـس متامـاً مـن     .ومل يعد مبقدور أحد أن يؤثر يف عقائده أو حيرفها، مهيمنة 
النصرانية ، اليت ظهرت وانتشرت يف بالد تسودها الفلسفة اهللينية واملعتقـدات الرومانيـة   

ومل تقم للنصارى دولة مثل املسلمني على يـد  . حد وغريها فتأثرت بتلك الفلسفات إىل أبعد 
فخضعت النصرانية منذ ظهورها لإلمرباطورية الرومانية واحلضارة اهللينيـة  .. تالميذ املسيح 

قروناً كثرية فتأثرت العقائد النصرانية بعقائد اليونان والرومان وفلسفتهم الدينية كما أثبـت  
  . الواقع التارخيي 

يدة اليت تقوم عليها العق –على سبيل املثال  –) األب واالبن وروح القدس (عقيدة الثالوث ف
النصرانية ، واليت ابتدعتها كنيسة اإلسكندرية ، هلا جذورها البعيدة يف أعماق الديانـة الفرعونيـة   
القدمية ، حيث كان كهنة ممفيس يف مصر القدمية يلقنون تالميذهم عقيدة تقوم على ثالثة آهلة قائلني 

  . )٢٤٣() وث املقدس إن األول خلق الثاين ، والثاين مع األول خلقاً الثالث وبذلك مت الثال(
وتزعم عقيدة الثالوث املصرية القدمية أن اإلله أو زيريس نزل من السماء على شكل إنسـان  
لكي يعلم الناس ويرشدهم إىل ما حيقق هلم احملبة والسعادة وأن املعبودة املصرية إيزيس عشقت اإلله 

ح قريباً إىل قلوب الناس ألنـه  جنبت منه اإلله حورس الذي انتقم ألبيه من قاتله ، وأصبأأو زيريس ف
مث إنه صعد إىل السماء وأصبح هو واألب واحداً ، ذلك . ميثل احلب واحلنان وينشر الصالح والرب 

                                                   
  .  ٩: احلجر )   ٢٤٢(
  .  ٤٠-٣٩هـ ، ص١٤٠٨العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية ، ط الكويت : حممد طاهر التنري )   ٢٤٣(
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أن إيزيس قامت جبمع أشالء زوجها بعد قتله وقرأت عليه التعاويذ فدبت فيه احلياة من جديد، لكن 
خالل رحلتهم يف  ىقى يف العامل اآلخر حيىي املوتأن يعود إىل احلياة الدنيا وفضل أن يبأوزيريس رفض 

ورغم ذلك فيمكنه أن يتجسد يف صورة أي إله مصـري  . ويكسبهم جانباً من خلودهذلك العامل ، 
  . )٢٤٤(آخر، وبذلك شاعت يف الديانة املصرية القدمية أسرة إهلية ثالثية مكونة من أب وأم وابن

وقد انتشرت هذه العقيدة اخلرافية بني شعوب البحر األبيض املتوسط ، فأخـذوا حيتفلـون   
وكانوا يرمزون إىل إيزيس بصورة ومتاثيل تصـورها وهـي   . ببعث أزويريس يف سائر املدن الكبرية

ويتضـح تـأثر   . )٢٤٥(حتمل أبنها حورس بني ذراعيها وينادوا يف األدعية مبلكة السماء أم اإللـه  
 –وعبـد البطاملـة   . النصارى ذا حني صوروا مرمي العذراء وهي حتمل املسيح طفالً بني ذراعيها 

يف مصر ثالوثاً مكوناً من اإلله سريابيس ، وإيزيس ، وهاربوكراتس، وهو صورة  –خلفاء اإلسكندر 
لـه مثلـث األقـانيم،    كما أن األغريق اعتقدوا يف إ.  )٢٤٦(مقتبسة من أوزيريس وإيزيس وحورس

الوثنية السابقة  وهكذا يتضح تأثري هذه العقائد. )٢٤٧(واعتقد الرومان الوثنيون هذا االعتقاد بعدهم 
الكلمة اخلالقة عند النصارى واليت يعتربوا هي كما أن معىن . وث النصرانية الباطلة يف عقيدة الثال

د مصر القدمية أن الالهوت هو الكلمة ، وأن املسيح مستمدة أيضاً من الوثنيات السابقة ، ففي عقائ
إين أعلم بسر الهوت الكلمة ، وهي كلمـة رب  (وهذا جاء يف نصوصها الدينية . كل شيء صار ا

كل شيء وهو الصانع هلا، فالكلمة هي األقنوم األول بعد اإلله وهي غري خملوقة وهي احلاكم املطلق 
  .)٢٤٨() على كافة املخلوقات 

                                                   
مصـر يف  : ؛ إبراهيم سيف الـدين   ٢٢٥-٢٢١ص/ ١م ، ج١٩٤٠مصر القدمية ، القاهرة : سليم حسن )   ٢٤٤(

الشرق األدىن القدمي ، مصر والعراق ، : ؛ عبد العزيز صاحل ٣٨٥ – ١٨٣ص ١٩٤١العصور القدمية ، القاهرة 
القـدمي ، قسـم    ؛ حممد أنور شكري ، حماضرات يف تاريخ الشـرق األدىن  ٣٠٤ص/ ١م ، ج١٩٧٣القاهرة 

  .  ٦٥هـ ، ص١٣٩٢التاريخ بكلية الشريعة مبكة املكرمة ، 
  .  ٢١٦٠ص/ ٢م ، ج١٩٦٤قصة احلضارة ، ترمجة حممد بدران ، القاهرة ، : ديورانت . ول )   ٢٤٥(
  .  ١٨٩-١٨٦ص/٢م ، ج١٩٦٠مصر يف عهد البطاملة ، القاهرة ، : إبراهيم نصحي )   ٢٤٦(
  .  ٤٣-٤٢الوثنية يف الديانة النصرانية صالعقائد : حممد التنري )   ٢٤٧(
  .  ٤١املرجع السابق ، ص: حممد التنري )   ٢٤٨(
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على النصرانية فقد كان تأثرياً طاغياً فعقيـدة التجسـد   ) اليونانية(سفة اهللينية أما تأثري الفل
. الباطلة اليت قال ا النصارى ومفادها أن اهللا جتسد يف صورة إنسان وقُتل وصلب ليخلص البشـر 

ويعترف ذا احلقيقة أشهر مـؤرخي الغـرب يف القـرن    . إمنا هي يف حقيقتها عقيدة وثنية هلينية 
وكانت الديانة املسيحية اليت استأثرت يف النهاية بنصـف  : (شرين ، أرنولد توينيب ، حيث يقول الع

العامل اهلليين ، تعد صورة معدلة للديانة اليهودية، وقد مت هذا التغيري عـن طريـق تطعـيم الديانـة     
تقول . نة اليهودية نية تعد يف نظر اليهود على النقيض متاماً من كل ما متثله الدياياليهودية بفكرة هل

العقيدة املسيحية إن إله إسرائيل الذي خلق اإلنسان على صورته قد هيأ أيضاً وسـيلة للخـالص   
وكان هذا املبدأ املسيحي الثوري الذي يقـول  . خلالئقه البشرية ، بأن جتسد بذاته يف صورة إنسان 

كانت من أفدح وألعن يهودية ، ألسطورة بتجسد اهللا ، يف نظر اليهود ، إقحاماً إحلادياً على الديانة ال
. ميان أن يقدم عليهااألخطاء اليت وقعت فيها الديانة الوثنية اهليلينة ، ومل يكن ألي يهودي صادق اإل

واحلقيقـة أن  ... ن عاشوا حتت تأثري احلضارة اهليلينية  الذينيترف هذا اجلرم غري اجلليليومل يكن ليق
ادئ املسيحية ونظرا كان تأثرياً عميقاً ، ألن اهللا يف حتوله إىل إنسـان  تأثري احلضارة اهللينية على مب

بيد أن تطعيم الديانة اليهوديـة بفكـرة   .. يعرض نفسه للشقاء الذي هو املصري احملتوم لكل إنسان 
ذه املـرة ،  كان من شأنه أن خرجت إىل السطح من جديد ، ويف الديانة املسيحية هالتجسد اهللينية 

فقد قصة موته املفجع وقيامته املظفرة سحرها على النفوس البشـرية يف العـامل   اإلله الذي مل ت عبادة
إىل أن النصرانية وجـدت يف الفـن اهللـيين     مث يشري توينيب. )٢٤٩( )اخلفي العظيم للمجتمع اهلليين 

يف الفلسفة ووجدت املسيحية (لها على الغالبية األمية من اتباعها واسطة بصرية لعرض أفكارها ومثُ
اهللينية واسطة ذهنية لبسط العقائد املسيحية يف عبارات اصطالحية تقبلها األقلية املثقفة تثقيفاً هلينياً 

وبعد أن شرح توينيب بإسهاب كيفيـة تقبـل النصـرانية للعقائـد     . )٢٥٠( )من بني أعضاء اتمع 
هكـذا اكتسـبت   (: امسة حيث قالوالفلسفة اهللينية الجتذاب أهلها يصل إىل النتيجة النهائية احل

                                                   
  .٢٠م ، ص١٩٦٣تاريخ احلضارة اهللينية ، ترمجة رمزي عبده جرجس ، القاهرة ، : أرنولد توينيب )   ٢٤٩(
  .  ٢١املرجع نفسه ، ص)   ٢٥٠(
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األلوهية كما تبدو يف الديانة اهللينيـة  املسيحية ، عن طريق مجعها يف هذه النظرة الشاملة املة، بني 
، وبني صورا أيضاً يف الديانة اليهودية اليت تعتقد بوحدانيـة اهللا ، سـحراً    ةاليت تؤمن بتعدد اآلهل

م يكن يف وسع الديانة املسيحية ذاـا أن  ومع ذلك فل. اهللينية طاغياً كان حقيقاً بأن يأسر النفوس 
تشق طريقها يف العامل اهلليين ، لو مل تتخذ لنفسها ثياباً هلينية مثلما فعلت الديانات الـيت تصـدت   

  .)٢٥١()ملنافستها
تعاىل اهللا عمـا يقـول    -ومل يقتصر ضالل النصارى على عقيدة الثالوث والقول بتجسد اهللا 

املستمدة من الوثنيات والفلسفات السابقة كاهللينية وغريها ، بل لقد ضـلوا   –لون علواً كبرياً املبط
، واليت زينوا ا الكنـائس وأصـبحوا يركعـون     حىت يف الصور اليت زعموا أا متثل املسيح 

فتلك الصور ال متثل املسيح بأي حال بل هي صور لشخصية هلينية أسـطورية  . ويسجدون أمامها
فكان السيد املسيح يبدو يف أقدم الصـور املعروفـة الـيت    : (يث يقرر توينيب هذه احلقيقة فيقولح

اً الذي كان نبياً وشاعراً وموسيقياً أسـطوري  Orpheusخطتها أيدي مسيحية على شبه أورفيوس 
ر دواب احلقل بأنغام قيثارته ، ومن خلفه مشاهد الطبيعة اليت نقلـت  هلينياً ، كما يظهر واقفاً يسح

  .)٢٥٢() دون حتريف أو تنميق 
 

وبعد ذلك يثري يوحنا الدمشقي يف فصله قضية املرأة وتعدد الزوجات يف اإلسالم مث تصل بـه  

 إىل حد اإلفك والبهتان علـى الـنيب   يف جمال التشويه واالفتراء والتلفيق والدناءة اخلسة واحلطة 

، مثلمـا أُشـري    Mamethهذا هو معميث : (ما نصه  واامه بالزنا وقول الفحش وفعله فيقول

                                                   
  . ٢٤٨املرجع نفسه ص)   ٢٥١(
؛ وال يتسع املقام هنا لتوضيح تأثر النصرانية بالثقافة الرومانية وإمنا نشري فقط ملا قالـه   ٢٤٨املرجع نفسه ص)   ٢٥٢(

كان مـن  ... ولكن العمل ايد الذي قام به اآلباء اليونانيون والالتني : (أحد دارسي حضارة روما حيث قال
كنة املسيحية أن تنال قبوالً عامـاً يف العـامل الرومـاين وأن    شأنه إدماج املسيحية بالثقافة القدمية مما جعل يف م

: دويل. ر. انظر دونالـد  ) تكتب هلا احلياة بعد سقوطه واياره وأن تصبح أشد العوامل فاعلية يف ثقافة الغرب 
  .  ٣٩٠م ، ص١٩٦٤حضارة روما ، ترمجة مجيل الذهيب ، وفاروق فريد ، القاهرة 
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إليه، مجع حكايات كثرية تافهة، عن كل واحدة منها هو حدد مقدماً عنواناً ، فمثالً ، احلديث عـن  

إذا كـان  ) جارية(تلك أربع زوجات وألف سرية املرأة ، فيه هو يشرع بوضوح أن املرء ميكنه أن مي

يستطيع ، مثلما كثريين مثله يستطيعون أن حيتفظوا عندهم بالزوجـات األربـع ، وأن اإلنسـان    

هو جعل هذا شـريعة  . يستطيع أن يطلق أيا كان هو يشاء، إذ هو يرغب ، ويتزوج واحدة أخرى 

هذا الرجل كان لـه امـرأة   . يسمى زيد كان له رفيق Mamethمعميث : بسبب احلادثة التالية 

يا هذا ، : [وبينما مها كانا ذات مرة جالسني معاً معميث قال له . مجيلة، معها معميث وقع يف احلب

]. أنت رسول أفعل مثلما أمرك اهللا؛ خذ زوجـيت : [ وهو أجاب . ]إن اهللا أمرين أن آخذ زوجتك 

أنه جيب عليك ) أن أخربك (اهللا أمرين : [ قال له أو على األصح ، لكي خنرب بالقصة من البداية هو 

لكن اآلن اهللا أمرين أنه جيب علـي أن  : [ وبعد عدة أيام هو قال . وهو طلقها]. أن تطلق زوجتك 

كل من يريد ميكـن  : [بعدئذ ، بعد ما هو أخذها واقترف الزنا معها ، هو جعل هذا شريعة ] آخذها

ر يتزوجهـا، أوالً،  خشخصاً آالطالق أن يعود إليها، فيترك  يطلق زوجته ، لكن إذا هو يرغب، بعد

وحـىت إذا  . نظراً ألنه ال يكون مسموحاً له أن يأخذها، باملقابل ، إال إذا هي تزوجت من رجل آخر

هذا هو مثال من الوصـايا الـيت   ] . أخ يطلق زوجته ، ميكن يترك أخاه يتزوجها، إذا هو يريد ذلك

] وها؛ وافعلوا هذا ويف هذه الطريقةاحرثوا األرض اليت اهللا أعطاكم ومجل: [ يعطيها يف هذا احلديث 

  . )٢٥٣() ال يقول كل شيء فأحش ، مثلما هو فعل 

  : وإزاء هذه الفقرة السافلة من فصل يوحنا الدمشقي ميكن أن نقف الوقفات التالية 
إن هذه الفقرة ترينا أن يوحنا الدمشقي ال يتزحزح قيد أمنلة عن النظرة اليت نظر ا لإلسالم   :أوًال 

أـا حمرفـة يف    –آنفـاً   –وهي النصرانية اليت رأينا . هرطقة خارجة عن النصرانية بوصفة

وأن صـلتها  . وسـائر األنبيـاء    عقائدها وشرائعها وال متت بصلة ملا جاء به عيسـى  

ولذلك فهو ال يكتفي بالتشويه والتلفيق بـل  . بالوثنيات والفلسفات السابقة أقرب وأوضح

                                                   
(253)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,769-771 ; Sahas , op . cit , p. 137-139 .   
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وهذا منـهج وضـعه   . ل منظور ومقاييس تلك النصرانية احملرفة ينظر دائماً لإلسالم من خال

  . الغرب يف نظرم لإلسالم وبيزنطة يوحنا الدمشقي وسار عليه بعده كتاب 
ًا   وقـد أثبـت   . كثرية تافهة يف القرن حكاياتمجع  يعود يوحنا الدمشقي فيكرر أن النيب  :ثانی

يوحنا الدمشقي أن العقائد والشرائع الـيت   الواقع التارخيي على مدى أكثر من ألف سنة تلت
بعقائد وشرائع اإلسالم اليت أنزهلا  نيدين ا يوحنا الدمشقي هي الباطلة والتافهة عند ما تقار

، حيث حلت تلك العقائد والشرائع اإلسالمية حمل العقائد والشـرائع   اهللا على نبيه حممد 
النصرانية يف بالد الشام ومصر والعراق وآسيا الصغرى وكل مشال أفريقية وهي اليت كانـت  

ولو كانت عقائد اإلسالم وشرائعه تافهة مثلمـا  . مجيعها تدين بالنصرانية قبل ظهور اإلسالم 
أن أندحرت وتضاءلت أمامها العقائد والشـرائع النصـرانية   يزعم يوحنا الدمشقي ملا حدث 

اليت كانت تسود يف تلك البالد عن طريق اعتناق سكاا النصارى لدين اإلسالم ، وحلـدث  
لإلسالم وشرائعه مثلما حدث للعقائد والشرائع الوثنية اليت كانت تدين ا سائر الشـعوب  

قبـل ظهـور   ) أي أوروبـا  ( ن العامل النصـراين اجلرمانية الوثنية اليت غزت اجلزء الشمايل م
، حيث اعتنقت تلك الشعوب اجلرمانية النصرانية احملرفة ألا كانت تـدين بعقائـد   اإلسالم

أما اإلسالم فهو الدين احلـق الـذي   . احملرفة وثنية أكثر تفاهة وأعظم ضالالً من النصرانية 
بعد أن رأت على أرض الواقع مسو  دة حرةعن اقتناع كامل وإرا دخلت فيه مجاهري النصارى

. وعظمة اإلسالم يف عقائده واالستقامة والعدل يف شرائعه واتفاقها مـع الفطـرة السـليمة   
فهو يشري إىل أمسـاء  . حدد لكل واحد منها مقدماً عنواناً  وعندما يشري يوحنا إىل أن النيب 

  . سور القرآن الكرمي مثل النساء والبقرة ، واملائدة وحنوها 
اإلسـالم الـذين   يتضح لنا من هذه الفقرة أن يوحنا الدمشقي هو الرائد األول جلميع أعداء  :ثالثًا 

هامجوه من خالل قضية املرأة السيما فيما يتعلق بتعدد الزوجات فهو أول مـن أثـار هـذه    
 وال يتسع اال هنا ملناقشة هذه املسـألة ، . القضية يف تاريخ اهلجوم الفكري على اإلسالم 

فقد أوسعها الكثري من الباحثني دراسة ومناقشة من مجيع جوانبها وفنـدوا كـل دعـاوى    



٩٣ 
 

التعدد إمنا حدده ، ومل يأمر بالتعـدد   أن اإلسالم مل ينشئ(نشري فقط إىل وإمنا . )٢٥٤(املغرضني 
وأنه رخص فيه ملواجهة واقعيات احلياة البشرية ، وضروريات الفطرة . إمنا رخص فيه وقيده 

وقد أثبت الواقع التارخيي أن شريعة اإلسالم يف هذا الباب هـي شـريعة   . )٢٥٥() ية اإلنسان
ولقد محى التعدد اتمع اإلسالمي من املرتلقـات اخلطـرية واالحنرافـات    . الكمال والعدل 

ونظرة فاحصة لواقع تلـك اتمعـات   . املخجلة اليت وقعت فيها اتمعات غري اإلسالمية 
اإلسالمي عرب عصور التاريخ تثبت أن شريعة التعدد اليت أباحها اإلسـالم  ومقارنتها باتمع 

السـيما  هي احلل األمثل لزيادة عدد النساء على عدد الرجال يف سائر اتمعات البشرية ، 
إعداداً هائلة من  طع يف تاريخ البشر ، واليت تستنفدبعد احلروب والصراعات اليت ال تكاد تنق

أما الزواج من مملوكة فإن فيـه  .  )٢٥٦(الرجال، األمر الذي يزيد أعداد النساء بصورة كبرية
رد العتبارها وكرامتها اإلنسانية ، كما أنه سبب من أسباب حتريرها حىت لو مل يعتقها سيدها 

ن جانـب سـيدها   فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تصبح ، أم ولد ، ميتنع بيعها م. عند الزواج 
  .)٢٥٧(وتصبح حرة بعد وفاته ، أما ولدها فهو حر منذ مولده 

ًا   ملا كان دين اإلسالم هو دين الفطرة ، فإنه ى عن التبتل وعدم الزواج وأمر بالنكاح وهذه  :رابع
حيث  ذلك احلديث الذي رواه أنس بن مالكعلى فضيلة تحسب لإلسالم ال عليه ويدل 

                                                   
تعدد الزوجات ومعيار حتقيـق العدالـة بينـهن يف الشـريعة     : أمحد علي طه ريان : انظر على سبيل املثال )   ٢٥٤(

حقـوق النسـاء يف اإلسـالم ، القـاهرة     : م ؛ حممد رشيد رضـا  ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤اإلسالمية ، القاهرة 
: هـ؛ حممد عبـد اهللا عرفـة   ١٣٨٤الزواج والطالق يف اإلسالم ، القاهرة : ين شعبان هـ؛ زكي الد١٣٩٨

املـرأة وحقوقهـا يف اإلسـالم ، القـاهرة     : هـ ؛ مبشر الطرازي ١٣٩٨حقوق املرأة يف اإلسالم ، القاهرة 
:  م ؛ حممد مسفر حسـني الزهـراين  ١٩٨٧املرأة يف القرآن والسنة ، بريوت : هـ؛ حممد عزه دروزة ١٣٩٦

-٥٧٧ص/ ١يف ظالل القـرآن ج : م ؛ سيد قطب ١٩٩١/ هـ ١٤١٢نظرات يف تعدد الزوجات ، الرياض 
  .٤٥٠-٤٣٢م ، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧فقه السرية، خرج أحاديثه األلباين ، بريوت : ؛ حممد الغزايل  ٥٨٥

  .  ٥٨٢ص/ ١يف ظالل القرآن ، ج: سيد قطب )   ٢٥٥(
  .  ٩٨-٩١ات يف تعدد الزوجات ، صنظر: انظر حممد مسفر الزهراين )   ٢٥٦(
  .  ٥٨٣ص/ ١يف ظالل القرآن ج: سيد قطب )   ٢٥٧(
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، فلما أُخـربوا   يسألون عن عبادة النيب  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب : (يقول
. ؟ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر   وأين حنن من النيب : م تقالوها ، فقالواكأو

ل وقـا . أنا أصوم الدهر وال أفطـر  : وقال آخر . أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً : قال أحدهم 
أنتم الذين قلـتم كـذا   : فقال  أنا اعتزل النساء فال أتزوج أبداً ، فجاء رسول اهللا : آخر

وكذا ؟ أما واهللا أين ألخشاكم هللا وأتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر ، واصلي وأرقد ، وأتزوج 
واحلديث الذي رواه سعيد بن أيب وقـاص  .  )٢٥٨( )النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مين 

 رسول اهللا: ( حيث قال رد   بتل ، ولو أذن لـه الختصـيناعلى عثمان بن مظعون الت( 
دوة يف ذلك هم األنبياء عليهم السالم الذين طبقـوا  فالزواج هو سنة اهللا يف خلقه والق. )٢٥٩(

M  t  s : هذه السنة، قال تعاىل    r  q   p   o  n   m    l                          u       z  y  x       w  v                    

~    }   |   {           �       ¢   ¡        £   L  
أما النصرانية احملرفة اليت يدين ا يوحنا الدمشقي . )٢٦٠(

وهـي الـيت   . ومعظم النصارى فهي اليت ال متت بصلة يف هذا الباب إىل ما جاء به األنبياء 
M    h : ابتدعت الرهبانية اليت مل يأمر ا اهللا تعاىل حيث قال    g            f   e   d     c                              

o   n   m    l   k   j    i                     p     L   )وقد ظهرت بدعة الرهبانية يف القرن الثـاين  . )٢٦١
                                                   

  .  ٦-٥ص ٥٠٦٣كتاب النكاح حيث رقم  ٩ج) فتح الباري (البخاري )   ٢٥٨(
  .  ١٩، ص ٥٠٧٣كتاب النكاح حديث رقم  ٩املصدر نفسه ج)   ٢٥٩(
  .  ٣٨: الرعد )   ٢٦٠(
فيمـا  : (ومن أحسن الردود على النصارى يف هذا الباب ما قاله عبد اهللا الترمجان حيث قال=  ٢٧: احلديد )   ٢٦١(

أن الصاحلني من املسلمني يتزوجون خبالف أهـل الرهبانيـة مـن    ... يعيبه النصارى على املسلمني أعزهم اهللا 
نبياً ملكاً ، ومنـزلة النيب أعلى مـن   كان إنكم متفقون يف دينكم على أن داود : النصارى، فيقال هلم 

تزوج مائة امرأة ، وولد له منهن أزيد من مخسني  مرتبة الويل باإلمجاع منا ومنكم ، ويف التوراة أن داود 
تزوج ألف امرأة ، كما ثبت يف التوراة ، وأنتم تعتقدون أن التوراة حـق   ولداً ذكوراً وإناثاً ، وسليمان 

نزل من عند اهللا، وكذلك مجيع األنبياء عليهم السالم تزوجوا وولد هلم األوالد إال عيسى وحيىي بـن زكريـا   
أنتم يا معشـر  حيل للرجل أن يتزوج من النساء ، ما يقدر عليهن من نفقتهن ، و: عليهما السالم ، ويف التوراة 

النصارى مل تأذنوا يف التزويج مبا شرعه اهللا يف التوراة واإلجنيل ، وإنا متسكتم يف ذلك بقول بولس الذي زعـم  
أوائلكم أنه مبنـزلة نيب ، وبولس هو الذي أمركم أن ال يتزوج أحد غري امرأة واحدة ، فإذا ماتـت عوضـها   
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امليالدي حيث عاشت طوائف من الرهبان يف الرباري والقفار منعزلة عـن حيـاة النـاس ،    
وكانت أهم األسس اليت قامت عليها حياة الرهبانية يف األديرة . ميارسون طقوسهم وعبادم 
ة أمثلة كثرية جداً على تلك احلياة اليت عاشها ويف تاريخ النصراني. هي الزهد والعزلة والتبتل 
ظهر مسعان العمودي يف القـرن اخلـامس    –على سبيل املثال  –الرهبان ، ففي بالد الشام 

وانقطع للعبادة على عمود من الصخر ملدة ثالثني سنة مكتفيـاً  امليالدي الذي اعتزل الناس ، 
وملا . ته األساسية من طعام وشراب بأن يديل سلة صغرية بواسطة حبل ليحصل على احتياجا

الزواج فقـد   تهباام على الرهبان والرتصادم الفطرة اإلنسانية ألا حتركانت حياة الرهبنة 
حفل تاريخ األديرة بالكثري من الفضائح األخالقية مثل الشذوذ اجلنسي وغريه مـن مظـاهر   

يؤدي إىل تقليـل عـدد    تاهباوالرهذا فضالً عن أن حترمي الزواج للرهبان . )٢٦٢(االحنالل 
. إىل انقراض اجلنس البشري  دىبل ولو جرى األخذ به يف كل األديان أل. النساء والرجال 

وكان من أهم نتائج تلك احلياة الرهبانية املصادمة للفطرة اإلنسانية يف أوروبا طوال العصـور  
ا الباب حبيث انتشر االحنالل الوسطى هي االنتفاضة املعاكسة ضد الكنيسة ورهبانيتها يف هذ

يف الغرب وانتشرت بيوت الدعارة يف كل مدنه ، بـل   العراة على نطاق واسع وراجت أندية
وأصبحت القطعان النصرانية متارس الزنا علناً أمام بعضهم بعضاً على األرصفة ويف احلـدائق  

 حىت بـني  ينيملثلاج اتبيح الشذوذ اجلنسي وزو اليتناهيك عن سن القوانني املنحرفة : العامة
  !!! . الرهبان ورجال الكنيسة 

                                                                                                                                                     
وقـد تـبني أن   . اً ال ثيباً فإذا ماتت حرم عليه التـزويج  بأخرى وأمركم أن يتزوج القسيس امرأة واحدة بكر

دينكم يف التزويج خالفتم فيه األنبياء وخالفتم بولس يف تزويج القسس األبكار ، فحرمتم على مجيع القسيسـني  
التزويج وصار سفهاؤكهم وجهالكم يعتمدون يف ذلك على هذا ويعيبون على أولياء املسلمني ما يفعلـون يف  

  .  ١٢٨-١٢٧انظر ، حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ص). يج التزو
/ ١أوروبـا العصـور الوسـطى ج   : سعيد عبد الفتاح عاشـور  : للمزيد من التفاصيل عن الرهبانية انظر )   ٢٦٢(

تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ترمجة حممد مصطفى زيادة، السيد البـاز  : فشر . ل. أ. ؛ هـ١٥٦-١٥٨ص
  .  ٢٢١-٢١٨ص/  ١ج ١٩٦٩لقاهرة العريين ، ا
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ًا   رض الذي فعلـه يوحنـا   د والتفسري املغمعتن هذا النص التشويه املقصود وامليتضح لنا م :خامس
 هـي . من زينب بنت جحش رضي اهللا عنـهما   الدمشقي عندما جعل قصة زواج النيب 

مشقي يف تفسري اليت وضعها يوحنا الد وهذه من القواعد. السبب لتعدد الزوجات يف اإلسالم
طوا ، حيث أعهالغرب بعدبيزنطة و، وسار على منواهلا الكثري من كتاب بعض شرائع اإلسالم

ألنفسهم احلرية املطلقة يف التعامل مع النص اإلسالمي وفسروا الكثري من النصوص اإلسالمية 
يد تلـك األهـداف ، بعـد أن    وسخروا النصوص اإلسالمية لتأي. مبا خيدم أهدافهم املغرضة 

  .)٢٦٣(نزعوا عن النصوص كل سياقاا ودالالا وأحكامها العامة واخلاصة 

ًا   ، فزعم أنه  وصل يوحنا الدمشقي يف تلفيقه وافترائه إىل حد اإلفك والبهتان على النيب  :سادس

وقع يف حب زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة رضي اهللا عنهما واخترع يوحنـا مـن   

بأنه اقترف الزنا مع زينب مث جعل هـذا   وام النيب . وزيد  عنده نص حوار بني النيب 

ولقد كان هلذا اإلفك والبهتان الذي ارتكبه يوحنا الدمشقي تأثري واسع املدى علـى  . شريعة 

الغرب يف مجيع العصور، حيث شغفوا به إىل أقصى حد ، وكان مبثابة نقطة البداية اليت  كتاب

مـع   وصوروا حياة الـنيب  . انطلقوا منها وبنوا على أساسها صوراً أخرى ملفقة داعرة 

ومعاكساً متاماً حلياته احلقيقية مع أزواجه جنسياً مقيتاً  اًأمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن تصوير

اتصفت باملودة والرمحة واخلري والصالح والتقوى والعبادة والقدوة احلسنة الـيت ينـدر   اليت 

 يـه حممـد   بنتمعام النصرانية من اإلسالم وتنفري جمبغية  وجود مثلها يف التاريخ البشري

وقد مألوا مؤلفـام بتلـك الصـور    . للحيلولة دون تسرب اإلسالم اليت تلك اتمعات 

،وشكّلوا كتالً ضخمة مليئة بالقاذورات اليت تعرب بصـدق عـن حقـدهم    الفاحشة الكاذبة 

وقد ردد بعض املستشرقني تلك املفتريات حىت جاء املرتـد  .  الدفني على اإلسالم ، ونبيه 

سلمان رشدي الذي ترىب على تلك الصور الكاذبة على أيدي املنصرين والرهبان الغـربيني  

                                                   
  . ستأيت الكثري من األمثلة يف الكتب الالحقة إن شاء اهللا تعاىل)   ٢٦٣(
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ها أسالفهم طـوال العصـور   القذرة األسنة اليت مأل ك األحواضفأسقوه حىت الثمالة من تل

الذي ال يعـدو  " آيات شيطانية " مث تقيأ كل ما شربه وارتوى به يف كتابه السافل . الوسطى 

أن يكون بعنوانه وحمتواه سرقة مكشوفة ، واجترار سخيف ، وتكرار بائس من املوائد النتنـة  

.  )٢٦٤(ذين ظهروا يف أوروبا يف العصور الوسطىواألوعية القذرة ألولئك الكتاب احلاقدين ال

ما حظي به سلمان رشدي من احلماية والرعاية يف الغرب من قبل حكامه مثـل  من الغريب و

وتكرميه أخـرياً يف   ،رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر وغريها باسم حرية الرأي

 /٢/٦يف  بريطانيا بزعم إثرائه األدب العاملي وتقليده وسام فارس من جانب ملكة بريطانيـا 

ومن عجب أن املسلمني مسعوا ذا التكرمي وتقليـده لقـب   . م ١٧/٦/٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

بساطة فارس دون أن يعوا املغزى العميق هلذا التقليد يف التاريخ الربيطاين ، والذي يعين بكل 

تبجيل وتقدير كل األعمال اليت قام ا الشخص املكرم ، وما قدمه سلمان رشدي سيما آياته 

الشيطانية فإنه يعترب يف املنظور الثقايف الربيطاين الصورة احلقيقية عن اإلسالم ، وألنـه عبـر   

بصدق ، وبشكل مكشوف عما يكتنـزه تراثهم الفكري من كراهية مقيتة جتـاه اإلسـالم   

وألنه أيضاً عبر بصراحة عن معتقدام املكنونـة يف صـدورهم جتـاه اإلسـالم     .  نبيه و

واليت هي يف الواقع عقائد راسخة يف تلك القلوب والصـدور وال ميـنعهم مـن    . واملسلمني

  . )٢٦٥(إعالا والتصريح ا إال غرض احملافظة على مصاحلهم وامتيازام يف بالد املسلمني 

ابعًا   على كتاب الغرب،  صر أثر اإلفك والبهتان الذي اقترفه يوحنا الدمشقي حبق النيب مل يقت :س

بل كان له أثره أيضاً يف كتب بعض املؤرخني واملفسرين املسلمني خصوصاً زعمه الباطـل أن  

وقع يف حبها وأمر زيـد أن يطلقهـا كـي     زيد بن حارثة كان له امرأة مجيلة وأن النيب 

ح أن يوحنا الدمشقي روج هلذه الفرية بني اتباعه ومريديه من النصارى فمن الواض. يتزوجها
                                                   

  .سترد أمثلة كثرية يف الكتب التالية إن شاء اهللا تعاىل )   ٢٦٤(
انظر  امللحق الرابع يف هذا الكتاب لترى أن بعض رؤساء الكنائس يف الغرب عبروا بصـراحة عـن تلـك    )   ٢٦٥(

  . عتقدات احلاقدة جتاه اإلسالم واملسلمني  امل
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الذين روجوها شفوياً بدورهم بني بعض عوام املسلمني بعد أن صاغوا منها قصة خمتلقة أكثـر  

تفصيالً من نص يوحنا الدمشقي املشار إليه ، فتلقفها منـهم الـرواة املغفلـون واملنـافقون     

ذهب إىل بيت زيد بن حارثـة   أن النيب : ة امللفقة الزائفةوالزنادقة ، وملخص تلك القص

جبه مجاهلا ورغب فيها ومال قلبه إليهـا  ت جحش حاسرة فأعيسأل عنه فخرجت له زينب بن

فلما علم زيد أراد أن يطلقهـا فقـال لـه    " سبحان مقلب القلوب " وانصرف وهو يقول 

وأشهر مـن أورد هـذه   .  يب وأخرياً طلقها فتزوجها الن" امسك عليك زوجك " النيب

هـ وعن طريقـه  ٢٠٧، املتوىف سنة  )٢٦٦(الرواية امللفقة بالتفصيل هو حممد بن عمر الواقدي

واملؤرخني ، فالطربي أوردها يف تارخيه صراحة نقالً عـن  تسربت إىل بعض كتب املفسرين ، 

فيمـا  "، وأوردها باختصار يف تفسريه دون التصريح بامسه واكتفـى بصـيغة   )٢٦٧(الواقدي

وأقـدم مـن أورد هـذه    .  )٢٦٩(، كما نقلها ابن اجلوزي وابن األثري يف تارخيهما )٢٦٨("ذُكر

                                                   
وقال عنه مسلم وغـريه  " ما عندي للواقدي حرف، وما عرفت من حديثه فال أقنع به : " قال عنه البخاري )   ٢٦٦(

وهو أحد أربعة معروفون بوضع احلديث علـى رسـول اهللا   " ليس بثقة " وقال عنه النسائي . متروك احلديث "
  . وقـال عنـه   " ال أكتب حديثه : " ، وقال عنه أبو داود " كتب الواقدي كذب: " وقال عنه الشافعي ،

، وكان اإلمام أمحد ال يذكر عنـه  " عشرين ألف حديث  أغرب الواقدي على رسول اهللا " حيىي بن معني 
ترمجته انظر . ال شيء للواقدي يف الكتب الستة إال حديث واحد ، عن ابن ماجة : " وقال عنه الذهيب . كلمة 

تاريخ بغداد ، حتقيق مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، بـريوت      : وأقوال العلماء فيه عند اخلطيب البغدادي 
سري أعالم النبالء ، أشرف علـى حتقيقـه وخـرج    : ؛ الذهيب  ٢٣٠-٢١٢ص/ ٣م ، ج١٩٩٧/ هـ١٤١٧

=  ٤٦٩-٤٥٤حققـه كامـل اخلـراط ، ص    ٩ج ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠أحاديثه شعيب األرنؤوط ط بريوت 
  .  ١٠٢-١٠١ص/  ٨الطبقات الكربى ج: انظر رواية الواقدي عند تلميذه ابن سعد و

  .٥٦٣-٥٦٢ص/ ٢م ج١٩٦٧، /هـ١٣٨٧تاريخ الطربي ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، )   ٢٦٧(
والدراسـات  جامع البيان عن تأويل القرآن ، حتقيق عبد اهللا عبد احملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث )   ٢٦٨(

  .  ١١٥ص/ ١٩، ج ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢العربية واإلسالمية بدار هجر ، القاهرة 
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، حتقيق حممد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القـادر عطـا،   : ابن اجلوزي )   ٢٦٩(

  .  ١٧٧ص/ ٢الكامل ، ج: ؛ ابن األثري  ٢٢٦-٢٢٥ص/  ٣من ، ج١٩٩٢/ هـ ١٤١٢بريوت 
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. )٢٧٠(هــ يف تفسـريه  ١٥٠ل بن سليمان املتوىف سـنة  لقصة امللفقة من املفسرين هو مقاتا

. وقد أمجع احملدثون على ترك مقاتل بسبب ضعفه البين .  )٢٧١(ونقلها عنه كثري من املفسرين

، واعتربه النسائي أحد أربعة عرفوا بالكذب )٢٧٢("مقاتل ال شيء البتة: " لبخاري وقال عنه ا

كان كذاباً ليس حديثـه  : " وقال عنه وكيع بن اجلراح . ووضع احلديث على رسول اهللا 

كما كان مقاتل بل سليمان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيـز  .  )٢٧٣("بشيء 

ال نعجب إذا تلقف هذه القصة الزائفة عن يوحنا الدمشـقي   لذلك. )٢٧٤(الذي يوافق كتبهم

وبقية . )٢٧٥(ووضعها يف تفسريه ، وتسربت عن طريقه إىل كثري من كتب املفسرين وتالميذه 

العلمـاء   وقد فنـد . رواييت الواقدي ومقاتلشأا شأن الروايات تتصف بالضعف واالنقطاع 

ـ (ن العـريب  فقال عنها اب. قدمياً وحديثاً تلك الروايات  ذه الروايـات كلـها سـاقطة    وه

) ال ينبغي التشاغل ـا (ضعف تلك الروايات وقال بأنه كما بين ابن حجر . )٢٧٦()األسانيد
بزينب بنت جحش أورد الروايـات   وعندما تناول ابن كثري يف تفسريه زواج النيب . )٢٧٧(

أحببنا أن نضرب عنـها صـفحاً   : (الصحيحة وأعرض عن ذكر تلك الروايات الزائفة وقال

                                                   
  .  ٤٧ص/ ٣هـ ، ج١٤٢٤/ م ٢٠٠٣حتقيق أمحد فريد ، بريوت : تفسري مقاتل بن سليمان    )٢٧٠(
/ ١٣٧٢اجلامع ألحكام القـرآن ، بـريوت   : ؛ القرطيب  ١١٥ص/ ١٩جامع البيان ج: الطربي : انظر مثالً )   ٢٧١(

  ؛ ١٩٠ص/ ١٤م ، ج١٩٥٢
  .  ٢٠٢-٢٠١ص/  ٧سري أعالم النبالء ، ج: الذهيب )   ٢٧٢(
  .  ١٣/١٦٩تاريخ بغداد ، ج: اخلطيب البغدادي )   ٢٧٣(
، تفسري مقاتل بـن سـليمان    ٢٥٧ص/ ٥م ، ج١٩٧٧/ هـ١٣٩٧وفيات األعيان ، بريوت : ابن خلكان )   ٢٧٤(

  .  ١٠مقدمة احملقق ص/ ١ج
  اجلـامع ألحكـام القـرآن ،    : القـرطيب    ١١٦ص/ ١٩نقل الطـربي هلـا يف تفسـريه ج   : انظر مثالً )   ٢٧٥(

  .  ١٩٠ص/ ١٤ج
  .٤٥٩ص/ ٣م ، ج٢٠٠٠/ هـ١٤٢١أحكام القرآن البن العريب ، حتقيق عبد الرزاق املهدي ، بريوت )   ٢٧٦(
  .  ٣٨٤كتاب التفسري ، ص ٨فتح الباري ، ج)   ٢٧٧(
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كما فند عدد من العلماء احملدثني تلك الروايـات الزائفـة   . )٢٧٨( )لعدم صحتها فال نوردها

قدمياً وحديثاً يف على أن ما جيب أن أضيفه هنا إىل دراسة أولئك العلماء . )٢٧٩(وبينوا بطالا

نقدهم لتلك الروايات وتفنيد أسانيدها ، أنين وجدت مجيع أسانيد تلك الروايات تنتـهي إىل  

-٣٥أشخاص ولدوا مجيعاً بعد مولد يوحنا الدمشقي الذي ولد على األرجح بـني عـامي   

 أو بعده بقليل، وال توجد رواية تتعـدى يف هـ، وعاشوا يف العصر الذي عاش فيه يوحنا ٤٠

سلسلة سندها عصر يوحنا الدمشقي مما يثبت قطعاً أن تلك القصص الزائفة مـأخوذة مـن   

  .)٢٨٠(اإلفك والبهتان الذي اقترفه يوحنا الدمشقي وأشرنا إىل نصه آنفاً 
تبني زيف هذه القصة امللفقة اليت اخترعها يوحنا الدمشقي وتسـربت إىل بعـض كتـب    يو

. بزينب بنت جحش الرواية الصحيحة لزواج النيب املفسرين واملؤرخني املسلمني من إيراد 
ويعرفهـا منـذ   . ، إذ أا ابنة عمته أميمة بنت عبد املطلب  فهي مل تكن غريبة عن النيب 

أن يزيل الفوارق الطبقية بني املسلمني وأنه ال فضل ملسلم على آخر  وأراد النيب . صغرها
فدخل علـى  . ل للتفاخر باألحساب واألنساب إال بالتقوى وليوضح أنه مل يعد يف اإلسالم جما

                                                   
  . ١٠٦٠تفسري ابن كثري ص)   ٢٧٨(
مـع املفسـرين   : اض األملعـي زاهر عو: من أهم الدراسات احلديثة اليت فندت تلك الروايات الزائفة ما يلي )   ٢٧٩(

دراسة حتليلية ألبعـاد املوضـوع وخطورتـه القـاهرة     : بزينب بنت جحش  واملستشرقني يف زواج النيب 
/ هــ  ١٣٩٦أباطيل جيب أن تمحى من التـاريخ ، القـاهرة   : م ؛ إبراهيم علي شعوط ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦
؛ سـيد  ٤٤٢-٤٣٩م ، ص١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧فقه السرية ، دمشق : ؛ حممد الغزايل  ٨٦-٧٥م ، ص١٩٧٦
النبـوة واألنبيـاء ، بـريوت     : ؛ حممـد علـي الصـابوين    ٢٨٧١-٢٨٦٨ص/ ٥يف ظالل القرآن ج: قطب 
روائع البيان تفسري آيات األحكام مـن القـرآن   : ؛ حممد علي الصابون  ١٠١-٩٩م ، ص١٩٧٠/ هـ١٣٩٠
  .  ٣٢٧-٣١٧ص/  ٢م ، ج١٩٧١/ هـ ١٣٩١بريوت 

لدكتور إبراهيم علي شعوط ، رمحه اهللا ، باألسى واحلزن لورود هذه القصـة امللفقـة يف   لقد شعر أستاذنا ا)   ٢٨٠(
بعض كتب املفسرين املسلمني ظاناً بأن القصة بدأت من عندهم فأعطوا بذلك سالحاً للمستشرقني للطعـن يف  

ة بـدأت أوالً مـن   ، لكننا أثبتنا أن القصة امللفق ٨١-٨٠، انظر أباطيل جيب أن متحى من التاريخ ص النيب 
وواضع البذرة األوىل املسـمومة الـيت   .  يوحنا الدمشقي الرائد األول للعدوان الفكري على اإلسالم ونبيه 

  . انبثقت منها حركة االستشراق والتنصري املوجهة للمسلمني 
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. )٢٨١(زينب بنت جحش فخطبها ملواله زيد بن حارثة الذي كان بـاألمس القريـب عبـداً    
فرفضته ألا رأت أا خري منه حسباً ونسباً فأمرها النيب بالزواج من زيد فترددت وبينما مها 

&    M : نزل قوله تعاىل يتحدثان    %     $   #          "   !                             /  .  -   ,  +  *  )  (  '                            

0 1       9      8   7     6   5   4   3   2                             L   )عندئذ أذعنت زينب لألمر اإلهلـي  ) ٢٨٢ ،
  .)٢٨٣(فتزوجت بزيد بن حارثة 

M    I  H  G  F : أما قوله تعاىل    E   D   C    B   A   @   ?   >   =  <   ;                                              

S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J                             T        ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U                               

g   f   e   d  c   b     a   `   _                           h          l   k   j   i               L   )فقد نزلت هذه اآلية  ) ٢٨٤
إذ شاء اهللا تعاىل أن حيمل نبيه بعد ذلـك  .  ) ٢٨٥(يف شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة 

ـ  ه اتمـع ـذا   مؤنة إزالة آثار نظام التبين ، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثه ويواج
التشريع اجلديد الذي يزيل العرف القدمي الذي يقضي بأن زوجة االبن املتبىن كانت حترم على 

أن زيداً سـوف   الوالد بالتبين كما حترم زوجة االبن من الصلب، وقد أخرب اهللا تعاىل نبيه 
، د وزينبت العالقة الزوجية بني زيوكان أن اضطرب. يطلق زينب ، وأنه هو سوف يتزوجها 

 –يقول لزيـد  فكان النيب . زينب ويطلب اإلذن له بفراقهامن  فجاء زيد يشكو للنيب 

                                                   
 فأعتقـه وتبنـاه   كان زيد قد سيب يف اجلاهلية فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خدجية فوهبته للـنيب )   ٢٨١(

بني الذهاب معهمـا    وأصبح يعرف بزيد بن حممد ، فجاء أبوه وعمه إىل مكة السترداده فخيره رسول اهللا 
: وملا نزل قوله تعـاىل  . وكان أول من اعتنق اإلسالم من املوايل. أو البقاء معه فاختار البقاء  يف كنف النيب 

 M  l   k   j   i    h   g                 m     L    الطبقات الكربى، : أصبح ينسب ألبيه حارثه الكليب ، انظر، ابن سعد
  . ٢٣٠-٢٢٠ص/٢ج

  . ٣٣: األحزاب )   ٢٨٢(
فتح البـاري  : ؛ ابن حجر  ١٠٥٩؛ تفسري ابن كثري ، ص ٤٥٦-٤٥٥ص/ ٣أحكام القرآن ج: ابن العريب )   ٢٨٣(

  .  ٣٨٤كتاب التفسري ص ٨ج
  . ٣٧: األحزاب )   ٢٨٤(
  .  ٣٨٣، ص ٤٧٨٧كتاب التفسري ، حديث رقم  ٨ج) الباري فتح (البخاري )   ٢٨٥(



١٠٢ 
 

أمسك عليك زوجـك أي   –الذي أنعم اهللا عليه باإلسالم وأنعم الرسول عليه بالعتق واحلب 
M    N ابق زينب يف عصمتك وال تطلقها، واتق اهللا يف أمرها ،    M    L   K   J   I   H                      

S   R   Q   P   O             T     L   علمه من اهللا أن زيداً سوف يطلقها ويتزوجها  خيفيه، فالذي كان ،
هو ليبطل أثار حكم التبين وكان النيب خيشى ويتحرج من كالم الناس السـيما املنـافقني أن   

 وأخرياً طلق زيد زوجته زينب ، وملا انقضت عدا تزوجها النيب . يقولوا تزوج امرأة ابنه
M    b    a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y : قال تعاىل . بأمر ربه    X    W   V   U                                             

g   f   e   d   c             h     L    وهذه اآلية قاطعة حامسة ساطعة يف إيضاح السبب التشريعي ،
من زينب بنت جحش مما يسقط كل الروايات الزائفة اليت تسربت عن طريق  لزواج النيب 

  .)٢٨٦(يوحنا الدمشقي إىل كتب التفسري والتاريخ 
ًا   كل من يريد ميكن يطلق زوجته ، لكن : (كان لقول يوحنا الدمشقي عن الطالق يف اإلسالم  :ثامن

ـ إذا هو يرغب بعد الطالق أن يعود إليها، فيترك شخصاً آخر يتزوجها ، أوالً ، نظراً أل ه ال ن
وحـىت إذا أخ  . يكون مسموحاً له أن يأخذها، باملقابل ، إال إذا هي تزوجت من رجل آخر 

كان هلذا القول تأثري عجيب ) . ه ، ميكن يترك أخاه يتزوجها ، إذا هو يريد ذلك يطلق زوجت
على كتاب الغرب يف العصور الوسطى فاخترعوا منه ما أمسوه شريعة التحليـل يف اإلسـالم   

أنه شريعة إسالمية بل وزعم بعضهم أن يف مقدور الزوجـة بعـد    –زوراً وتاناً  –وزعموا 
وإذا التزمت بالعفة فال جيـوز هلـا   . ين مع رجل آخر حىت تعود لزوجها الطلقة الثالثة أن تز

  . )٢٨٧(العودة إليه 

                                                   
 ٨فتح البـاري ، ج : ، ابن حجر ١٠٦٠؛ تفسري ابن كثري ص ٤٦٠ص/  ٣أحكام القرآن ، ج: ابن العريب )   ٢٨٦(

 – ٦٦٥تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ص: ؛ عبد الرمحن السعدي  ٣٨٤-٣٨٣كتاب التفسري ص
صـفوة التفاسـري   : ؛ الصـابوين   ٢٨٧٠ – ٢٨٦٨ص/ ٥ظـالل القـرآن ، ج  يف : ؛ سيد قطـب   ٦٦٦

فقـه السـرية ،   : ؛ الغزايل  ٨٥-٧٥أباطيل جيب أن متحى من التاريخ ، ص: ؛ شعوط   ٥٢٨-٥٢٧ص/٢ج
  .  ٤٤١-٤٣٩ص

  .سنرى أمثلة من هذا يف الكتب التالية إن شاء اهللا تعاىل )   ٢٨٧(



١٠٣ 
 

هذا هو مثال من الوصـايا الـيت   : (أما قول يوحناً الدمشقي يف اية فقرته املشار إليها آنفاً  :تاسعًا 

 هـذه  احرثوا األرض اليت اهللا أعطاكم ومجلوها وافعلـوا هـذا يف  : [يعطيها يف هذا احلديث 

فيوحنا الدمشقي يتحدث يف قوله هذا ] أنه مل يقل كل شيء فاحش مثلما هو فعل ] الطريقة 

وضـعها يف   –وليس اهللا تعاىل  –ويضرب مثالً من الوصايا اليت يزعم أن النيب  عن النيب 

    M     ² : قول اهللا تعاىل ل السقيم القرآن ويقصد بتلك الوصية اليت أورد معناها حسب فهمه

 ´   ³       ¹   ¸   ¶   µ          º     L  
فعل من  مث يعلق عدو اهللا على هذه اآلية بأن النيب . )٢٨٨(

هلذا التعليق الكذوب أثر بعيد  ولقد كان. الفواحش أشياء كثرية ، أكثر مما جاء به يف تعاليمه 

أن كل ما يلفقونه وخيترعون مـن   أصبح منهجاً وقاعدة هلم ، وتصورواعلى كتاب الغرب ف

  .)٢٨٩( ة وأكاذيب فاضحة تنطبق على اإلسالم ونبيه صور جاحم
 

ومن املسلمني ومـن   نحدر يوحناً الدمشقي إىل االستهزاء والسخرية والتهكم من النيب مث ي

ه عن ناقة اهللا اليت جعلها معجزة لرسـوله صـاحل   أوصاف بعض نعيم اجلنة ، من خالل حديثه املشو

  وفوق ذلك ، يوجد هناك احلديث عن ناقة اهللا ، عنها هو يقول إنه كـان هنـاك   : ( ، فيقول

ناقة من اهللا اعتادت أن تشرب النهر كله إىل حد أا ال تستطيع أن متر بني جبلني ، بسـبب أنـه مل   

له ، ويوجد هناك قوم يف ذلك املكان ، هـو يقـول ،   يكن هناك مكان يتسع هلا حىت متضي من خال

ويف يوم واحد كانوا يشربون املاء ، والناقة تشربه يف اليوم التايل ، وعندما هي تشرب املـاء هـي   

. وعندئذ ، ثار شخص شرير من أولئك القوم وقتل الناقـة  . تطعمهم بتقدمي لبنها هلم بدالً من املاء 

قة صغرية اليت كانت نسلها، هو يقول ، عندما قُتلت أمها اشتكت إىل من ناحية ثانية ، كان هناك نا

. هم جييبون أا كانـت مـن اهللا   ) من أين وجدت تلك الناقة؟: (وحنن نقول هلم . اهللا فرفعها إليه 

                                                   
  .يوحنا الدمشقي على كتاب الغرب يف الكتب الالحقةاثر عبارة : وانظر =  ٢٢٣: البقرة )   ٢٨٨(
  . سترد أمثلة يف الكتب التالية )   ٢٨٩(
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: بعد ذلك حنن نقـول  ) ال(هم يقولون ) هل كان هناك أي مجل آخر تزوج منها ؟ : ( وحنن نقول 

وعندما أعطـت والدة  . ؟ نظراً ألننا نرى الناقة بدون أب، وأم ، وساللة  كيف هي أعطت نسالً(

. يظهر يف قصتكم أن ال أحد تزوج بالناقة ، وال أين أُخذت الناقة الصغرية فـوق  . قوبلت بالشرير

نبيكم، بعد ذلك ، مثلما أنتم تزعمون حتدث إليه اهللا ، فلماذا مل يكتشف عن الناقـة ، أيـن هـي    

أن حيدث هلا مثل أمها، فوقعـت  لذي حيلبها ويشرب حليبها ؟ أو هل حدث أا أيضاً ترعى، ومن ا

منها سوف يتدفق ر اللنب، يف أيدي الناس األشرار وقُتلت، أو تعني عليها أن دخلت اجلنة قبلكم، و

اً تحدثون عنه؟ نظراً ألنكم تقولون أنكم سوف متتلكون ثالثة أار يف اجلنة جتري ماًء ومخـر الذي ت

إذاً ناقتكم السابقة كانت خارج اجلنة ، فالواضح أا ماتت بعيداً باجلوع والعطـش ، أو أن  . ولبناً 

قوماً آخرين سوف ينعمون بلبنها ؛ ونبيكم متباهياً عبثاً أنه يتحدث مع اهللا ، حينذاك ، أمل يوح إليـه  

وأنتم تكونـون ذاهـبني إىل   .  إذا هي يف اجلنة ، هي مرة ثانية سوف تشرب املاء. بالسر عن الناقة 

وإذا أنتم سوف ترغبون أن تشربوا اخلمر مـن  . فقدان املاء ، ليجف منتهياً يف وسط املباهج باجلنة 

النهر املتدفق ااور ، عندئذ هناك سوف يكون ال ماء ، بسبب أن الناقة تشربه كله، وشربكم مـن  

ايلون من السكر، وسوف تكونون نائمني اخلمر بدون اية سوف حيرق أجوافكم ، وأنتم سوف تتم

اخلمر والنوم ، أنتم سوف تفتقـدون املسـرات    ببرؤوس ثقيلة، وبسبب ذلك ، بعد السكر بسب

بعد ذلك ، كيف حدث أن نبيكم مل يفكر يف كل هذه األشياء اليت ميكن أن حتدث لكـم يف  . باجلنة 

اآلن ، وال حدث ، من ناحية ثانيـة ، أنكـم    البهجة ؟ هو مل يهتم أن يبتدع مكان الناقة احلية جنة

لكن حنن نؤكد . هو كان يبشركم باألار الثالثة  –عندما كان خارجاً من أحالمه  –تسألونه عنها 

ما ون قد دخلت يف أرواح احلمري ، حيثلكم، على حنو حمدد ، أن ناقتكم العجيبة يف ذلك احلني ، تك

وهناك توجد الظلمة اخلارجية وجهنم األبديـة ، والنـار   .  أنتم تذهبون تسكنون ، مثل احليوانات

  .)٢٩٠() اهلادرة، والديدان السهرانة دائماً وشياطني جهنم 

                                                   
(290)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,771-772 ; Sahas , op . cit , p.139-141 .   
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  : وميكن أن نقف إزاء هذا النص عدة وقفات هي 

ى   يظهر لنا جبالء التشويه املتعمد ليوحنا الدمشقي عندما قدم جزءاً مبتسراً من تفسري قصـة   :األول

فيوحنا يقدم . حني كذبه قومه ناقة اهللا اليت جعلها اهللا تعاىل آية ومعجزة لرسوله صاحل 

 ومتجاهالً متاماً القضية احملورية الكربى اليت تقوم. القصة هنا منـزوعة من سياقها وحقيقتها

كانت القضية الكربى . فالقصص القرآين ملا عرض قصص األنبياء مع أممهم . عليها القصة 

التوحيد " ال إله إال اهللا وحده ال شريك له" واحملورية اليت يدور عليها القصص هي قضية أن 

املطلق واخلالص هللا سبحانه وتعاىل ، وأن ال معبود حبق إال اهللا ، وإفراده وحـده بالعبـادة   

فالوحدانية املطلقة هللا تعاىل هي القضية األساسـية الـيت   . صرف شيء منها لغري اهللا  وعدم

فالشرك باهللا هو الظلم .  قامت عليها دعوة األنبياء عليهم السالم من لدن آدم إىل حممد 

العظيم الذي ال تنفع معه األعمال الصاحلة أبداً حىت ولو كانت تلك األعمال مثل اجلبال ، 

M  ¹ :  قال تعاىل            ¸   ¶   µ                   º       Â    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼   »                               Ã        Å     Ä          

É   È   Ç   Æ          Ê       Î    Í   Ì  Ë             L   )وقال تعاىل )٢٩١ ، : M    F  E  D      C   B                   

  J   I    H   G             L  
يف عرض القصة إمنا يعرض من خالهلا  فالقصص القرآين. )٢٩٢(

توحيد اهللا تعاىل وعبادته وحده ال شريك له وأمهية التوحيد يف حياة البشـر ألنـه قضـية    

M    G : القضايا بل هو اهلدف الذي من أجله خلق اهللا اخللق قال تعاىل    F   E   D    C                
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  . ١٨: إبراهيم )   ٢٩١(
  . ٢٣: الفرقان )   ٢٩٢(
  . ٥٦: الذاريات )   ٢٩٣(
  . ٢: امللك )   ٢٩٤(
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Ä  Ã   Â       Å        É   È   Ç          Æ                     L   )فكانت مهمة األنبياء مجيعاً هي توضيح . )٢٩٥

توحيد اهللا سبحانه وتعاىل وإفراده وحده بالربوبية واأللوهية وأن يوصف مبا وصف به نفسه 

  . أو وصفه به أنبياؤه من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل 

¿     M: أحد األنبياء الذين أرسلهم اهللا بدعوة التوحيد قال تعـاىل   وكان صاحل    ¾      

Á   À    Â     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å     Ä    Ã                            Ì       Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í                              

Ö   Õ    ×         Û   Ú   Ù     Ø                L   )ولكنهم كذبوا وطلبوا آية على صدقه فبعث اهللا هلم الناقة )٢٩٦ ،

فلم يؤمن به إال القليل أما املأل من قومه فقد أصروا على كفرهم وعنادهم وعقروا الناقـة  

M  ä : فحاق م العذاب قال تعاىل    ã   â   á            à   ß   Þ   Ý                               å       ê   é   è     ç   æ                 
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وقد أفسدت عقيدة التثليث فطرته وأعمت عبـادة  . يدرك حقيقة التوحيد اخلالص هللا تعاىل 

والدفاع عنها حبجج واهية الصور واأليقونات بصريته فصرف جلّ حياته يف الركوع أمامها 

ألن عرض . لذلك جنده يعرض قصة الناقة منـزوعة من سياقها وحقيقتها. بعينههي الشرك 

عقيدة التوحيد كما جاءت يف القرآن أمام قرائه النصارى ، قـد يشـككهم يف عقائـدهم    

                                                   
  .  ١١٧-١٥: ؤمنون امل)   ٢٩٥(
  .  ٦١: هود )   ٢٩٦(
  .  ٦٨-٦٢: هود )   ٢٩٧(
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إىل تقويـة إميـام    –بعرضه هذا  –وهو يهدف باألساس . الشركية وينسفها من أساسها

  . وترسيخ قناعام بتلك العقائد الشركية الباطلة 

ة   املالحظ أن قصة نيب اهللا صاحل مع قومه مثود ودعوته هلم وتأييد اهللا له بالناقة آية ومعجزة مل  :الثانی
لذلك اختذ يوحنا الدمشـقي  . وجاء ذكرها فقط يف القرآن الكرمي. ترد يف الكتاب املقدس 

للتشويه والسخرية واالستهزاء متناسياً أن يف مقدور أي ملحد ال يؤمن باألنبيـاء   منها مادة
فيخاطب املالحدة . أن يطبق املنهج نفسه ليسخر من الكتب املقدسة ومن معجزات األنبياء 

إنه كانت هناك عصا عجيبة تتحول فجأة إىل أفعى عظيمة تسعى : إلضحاكهم فيقول مثالً 
حلبال والعصى، مث تعود فجأة ، وتضرب البحر فينحسر منه طريـق  وتبتلع سائر احليات وا

عظيم ميكن للحشود أن متر من خالله ، وأن تلك العصا تضرب الصخرة فتتفجـر منـها   
 –م تـهكِّ ليس هذا فحسب بل إننا لو طبقنا هذا النهج التقريعي السـاخر املُ . اخل .. األار

يدة النصـرانية كالتجسـد والثـالوث    على أسس العق –الذي استخدمه يوحنا الدمشقي 
ري تلك اخلطيئة إال فكال ميكن توالصلب والفداء وأن بين آدم ورثوا خطيئة أبيهم آدم وأنه 

بصلب ابن اهللا املزعوم هذا فضالً عما يف شرائعهم وطقوسهم من أمـور تـثري السـخرية    
علق شيخ اإلسـالم  ولذلك ي. نفوس النصارىوقع هذا أشد إيالماً على  لكان. واالستهزاء 

فما من مطعن من مطاعن أعداء األنبياء يطعن بـه  : ( على مثل هذه املطاعن الباطلة فيقول 
  . )٢٩٨( )إال وميكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى  على حممد 

ة   مل يكن يوحنا الدمشقي بدعاً يف جمال السخرية واالستهزاء باألنبياء فاملشركون سخروا من  :الثالث
وقد أخرب اهللا نبيه أن األنبياء السابقني . استهزؤوا به ومبا أنزله اهللا إليه من القرآن و النيب 

M    1 : قال تعـاىل  . تعرضوا للسخرية واالستهزاء     0   /  .   -   ,   +                      
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  . ٦ص/ ٢اجلواب الصحيح ، ج: ابن تيمية )   ٢٩٨(
  . ١٠: األنعام )   ٢٩٩(
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  +   L   )الكتب التاليةغري أننا سنالحظ يف . واآليات يف هذا الباب كثرية جداً . )٣٠٢ 
وطبقوا هـذا األسـلوب يف   . الغرب توسعوا فيما بدأه يوحنا الدمشقي بيزنطة وأن كُتاب 

  .  هجمام الفكرية على اإلسالم ونبيه حممد 
ة   اء جناحاً يف غرس عقيدة التوحيـد  كان أكثر األنبي من احلقائق املسلم ا أن النيب حممد  :الرابع

ويعلق شيخ اإلسالم علـى ظهـور   . يف نفوس أصحابه وتعريفهم حبقوق رم حق املعرفة 
أظهر به توحيـد اهللا وعبادتـه    فلما بعث اهللا حممداً : ( بقوله  التوحيد على يد حممد 

 .)٣٠٣() ن األنبياء وحده ال شريك له ظهوراً مل يعرف يف أمة من األمم ومل حيصل مثله لنيب م
املزالـق   مركزاً على هذه القضية ليجنب أمة حممد  وظل القرآن يتنـزل على النيب 

الكربى اليت وقعت فيها األمم السابقة اليت مل تستوعب متاماً املعـىن العميـق لتوحيـد اهللا    
" اهللا ال إلـه إال  " يد ـسبحانه وتعاىل وإفراده وحده بالعبودية ومعىن وحقيقة كلمة التوح

ـ   . اليت تعين ال معبود حبق إال اهللا  وسى ـفنجد قوم موسى ، مثالً ، ما إن غـاب عنـهم م
مليقات ربه حىت أضلهم السامري وجعلهم يعبدون العجل من دون اهللا ، على الرغم من أن 

وهو الشرك باهللا عنـد أصـحاب    هارون كان بينهم ، بينما ال جند مثل هذا الظلم العظيم
س فيهم معىن وحقيقة ، ال إله إال اهللا ، فها هم العشـرات مـن أصـحابه    ألنه غر حممد

إىل احلبشة وميكثون فيها أكثر من اثنيت عشرة سنة ،  –بسبب اضطهاد قريش  –يهاجرون 
 يعوا التوحيد ومل يتأثروا بعقائد النصارى على الرغم من بعـدهم عـن الـنيب    ـفلم يض

                                                   
  . ١٠: الروم )   ٣٠٠(
  . ١١: احلجر )   ٣٠١(
  .  ٤٨: الزمر )   ٣٠٢(
  .  ٩٦-٩٥ص /٥اجلواب الصحيح ، ج: ابن تيمية )   ٣٠٣(
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 أن يشهد هلم النيب لذلك ال غرابة . عد هجرم وعدم مساعهم ما نزل من القرآن عليه ب
  .)٣٠٤(بالفضل وأن هلم هجرتني

. ولن يستقيم تعظيم التوحيد يف النفوس وتصوره يف العقول إال باإلميـان بالـدار اآلخـرة    
الناس لرب العاملني فيحاسبهم حساباً دقيقـاً   مفهناك يوم عظيم ال مراء يف قدومه حيث يقو

M    b  a   ̀ _  ^  ]  \   [  Z  Y  X : على حيام األوىل    W                                     

   c    L   )ميرح فيه األخيار ويسترحيون وإما جحيم مشؤومة يشـقى   –فإما نعيم باسم . )٣٠٥
  .)٣٠٦(فيها األشرار ويكتئبون 

وقد فصل القرآن الكرمي يف وصف أهوال القيامة ومشاهدها ، ووصف اجلنة وما فيها مـن  
فنجد سوراً كثرية تتحدث عن ذلـك  . عذاب للكافرين نعيم للمؤمنني والنار وما فيها من 

ق، والطور، والرمحن ، والواقعة ، واحلاقة ، واملعارج ، واملـدثر ،  : منها على سبيل املثال 
وإذا . والقيامة، واإلنسان، والنبأ ، والنازعات ، وعبس ، واالنفطار ، واالنشقاق ، وغريها 

القيامة ونعيم اجلنة وعذاب جهنم بشكل مفصـل  تأملنا القرآن الكرمي والسنة جند أوصاف 
ال  حيـث . وهو ما ال يوجد مثله عند أهل الكتاب، ال يف العهد القدمي وال يف العهد اجلديد

جند يف تلك الكتب إال أوصافاً جمملة ومبهمة مثل يوم الدينونـة ، والسـعادة األبديـة ،    
حيـث وصـفا    نة النيب وهذه ميزة للقرآن الكرمي ولسوالعذاب السرمدي وحنو ذلك 

مشاهد القيامة ، ونعيم اجلنة ، وعذاب جهنم ، وصفاً مفصالً مل يرد يف الكتب السابقة، ألن 
معرفة املصري الذي يسري إليه الناس مجيعاً ، يكون أدعى للمحافظة على عقيـدة التوحيـد   

لترغيـب  ، وهذا أسلوب مـن أسـاليب القـرآن يف ا    هاخلالص اليت أمر اهللا تعاىل ا عباد
. والترهيب للناس حىت خيلصوا هللا تعاىل يف عبادته وطاعته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيـه  

                                                   
  . ٢٢٧ص ٣٨٧٦حديث رقم  ٧ج) فتح الباري (البخاري )   ٣٠٤(
  . ٨-٧: الزلزلة )   ٣٠٥(
  . ٩٣فقه السرية ، ص: الغزايل )    ٣٠٦(
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ولـذلك  . ويبدو أن متيز القرآن يف هذا اجلانب كان له أسوأ األثر يف نفس يوحنا الدمشقي 
ووضع بذلك قاعـدة  . أخذ يسخر من وصف بعض نعيم اجلنة الذي ورد يف القرآن الكرمي 

يف مهامجة أوصاف القرآن لنعيم اجلنة وزعمـوا   بيزنطة والغربمنها كثري من كتاب انطلق 
  .)٣٠٧(أن اجلنة القرآنية جنة حسية شهوانية غري روحية 

ة   الة زاعمـاً  ـويف اية فقرته حيكم يوحنا الدمشقي على املسلمني من منظور عقيدته الض :الخامس
ويكـون بـذلك أول مـن    . جهنم األبديأن أرواحهم تدخل يف أرواح احلمري يف عذاب 

ـ  ـأص رب ـدر قرار احلرمان من النصارى ضد املسلمني حيث سار الكثري من كتـاب الغ
  كمـا سـنرى يف    على خطاه فأصدروا أحكاماً مشاة ضد املسلمني ونبـيهم حممـد   

  :)٣٠٨(اآلتية  الكـتب
 

أيضـاً   Mametمعميث : (وخيتم يوحنا الدمشقي فصله امللئ بالتشويه والتلفيق فيقول ما نصه 
إن املسيح طلب من اهللا مائدة، وهي أُعطيـت لـه ، ألنـه    : هو يقول . يتكلم عن حديث املائدة 

أيضاً احلـديث عـن   . أنا أعطيت لك وألصحابك مائدة غري قابلة للفساد : ول ، هو أخربين ـيق
رة، وحكايات تافهة أخرى كثرية جديرة بالضحك ، اليت بسبب عددها ، أنا أعتقد أنه جيـب  ـالبق

هو عمل شريعة أم والنساء خيتنون ، وهو أمـرهم أن ال حيتفلـوا بالسـبت ال    . علي أن أحذفها 
 –يقصد شريعة أهل الكتـاب   –، ومن ناحية ثانية ، يأكلون ما هو حمرماً يف الشريعة )٣٠٩(يعمدون

                                                   
  .الكتب التالية : انظر)  ٣٠٧(
  . تصدر تباعاً إن شاء اهللا تعاىل )   ٣٠٨(
ويزعم النصارى أنه أحد أسرار الكنيسة السبعة، وأنه سر مقدس " املعمودية" التعميد هو التغطيس ، ويسمى )   ٣٠٩(

األب ، واالبن ، والـروح  : يولد به النصراين ميالداً ثانياً بتغطيسه يف ماء املعمودية ثالث مرات باسم الثالوث 
يس ، وصفته أن يف كل كنيسة حوضاً ميلـؤه القسـيس   ويعتقدون أنه ال ميكن دخول اجلنة إال بالتغط. القدس 

فإذا تنصر أجـد مـن   . باملاء ويقرأ عليه مقتطفات من اإلجنيل ، ويرمي فيه ملحاً كثرياً وشيئاً من دهن البلسان 
بني يدي اهللا بـالتغطيس   –بزعمهم  –غري النصارى اجتمع له بعض أعيان النصارى مع القسيس ليشهدوا عليه 

أعلم يا هذا أن التنصر أن تعتقد بالثالوث وأنه ال ميكـن  : [ س للمتنصر اجلديد عند حوض املاء ويقول القسي. 
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هو أيضاً حرم شـرب   عن األشياء األخرى ، اليت مسحت ا الشريعة ، عوامن جهة أخرى، أن ميتنو
  .)  ٣١٠()اخلمر متاماً

ميكـن   وإذا تأملنا هذه الفقرات اخلتامية من فصل يوحنا الدمشقي عن اإلسالم ونبيه حممد 
  : أن خنرج باملالحظات التالية 

ولكنه أسـاء  .  ائدة اليت طلبها احلواريون من عيسى حتدث يوحنا الدمشقي عن قصة امل :أوًال 

»      : Mفهم القصة فالطلب بدأ من احلواريني الذين قالوا لعيسى    ª    ©   ¨             

 ̧ ¶  µ   ́ ³     ²  ±   °   ¯   ®   ¬                                  ¹       Á  À  ¿    ¾   ½  ¼  »  º                           

  Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê  É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â                                           L   )وزعم )٣١١ ،

وهـذا  . إليها الفسـاد  ل أنا أعطيك وألصحابك مائدة ال يتطرق اهللا قا يوحنا الدمشقي أن

حيث مل يرد هذا املعىن مطلقـاً ال   سوء فهم كامل جلواب اهللا تعاىل على دعوة عيسى 

=  M : حيث قال اهللا تعاىل . يف القرآن وال يف التفاسري    <     ;  :   9               >       B    A    @  ?               

  J   I   H   G     F   E   D   C                          L   )وهنا نالحظ أن يوحنا الدمشقي أضاف إىل . )٣١٢

وهو ما يعطي صور معاكسة ومناقضة لإلسالم متامـاً  . التلفيق والتشويه املتعمد سوء الفهم 

                                                                                                                                                     
لك دخول اجلنة إال بالتغطيس وأن ربنا عيسى بن اهللا وأنه التحم يف بطن أمه مرمي فصار إنساناً وإالهاً ، فهـو  

بعد ثالثة أيام من دفنه ، وصعد  إله من جوهر أبيه وإنسان من جوهر أمه ،وأنه صلب ومات وعاش وصار حياً
إىل السماء ، وجلس عن ميني أبيه ، ويوم القيامة هو الذي حيكم بني اخللق ، وأنك أمنت بكل ما يؤمن به أهل 

نعم ، وعندئذ يأخذ القسيس صفحة من ماء ذلك احلـوض  : فيقول املتنصر ] الكنيسة ، فهل أمنت ذا كله ؟ 
مث ينصرف وقـد دخـل يف   . نا أغطسك باسم األب واالبن والروح القدس وأ: ويسكبها عليه وهو يقول له 

وأما تغطيس أطفال النصارى ، فهو يف اليوم الثامن من والدم ، يأيت ـم أبـاؤهم إىل الكنيسـة    . النصرانية 
ا وقـد  ويوضع الطفل بني يدي القسيس فيخاطبه بالكالم املتقدم ذكره ، وجييب عنه أبواه بنعم مث يعودان بولدمه

  .  ٧٨-٧٥انظر عبد اهللا الترمجان ، حتفة األريب ص= تنصر 
(310)   Migne: op. cit , Vol . 94 , Col,772-773 ; Sahas , op . cit , p.141 .   

  . ١١٣-١: املائدة )   ٣١١(
  .  ١١٥: املائدة )   ٣١٢(
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األمر الذي يثري يف نفوس النصارى احلقد واالمشئزاز من اإلسالم ممـا جيعلـهم يتمسـكون    

  .بعقائدهم الضالة وشرائعهم الفاسدة
وقد انفرد القرآن الكـرمي  . وباإلضافة إىل هذا ، فإن قصة املائدة مل ترد يف أناجيل النصارى

وهذا من اإلعجاز القرآين العظيم الذي أخرب بأمور وتفاصيل مل يـرد ذكرهـا يف   . بذكرها
وكان هدف يوحناً الدمشقي من إيراد القصة التأكيد لقرائه النصارى بـأن  . الكتب السابقة

طقة ، حيث جاءت فيه هذه القصة واملعروف أن رجال الدين النصـارى قـد   اإلسالم هر
زادوا أتباعهم ضالالً عندما جعلوهم يعتقدون أن أناجيلهم احملرفة هي احلقيقـة اخلالصـة   

وأصبحوا ينظرون لكل دين آخر من خالل منظور تلك األناجيل وكل ما . والصدق املطلق 
ة يعتربونه هرطقة ، ويرفضون بالتايل كـل قصـة أو   أو يف أقوال رجال الكنيس ايرد فيهال 

  . تفصيل يتعلق باألنبياء السابقني مل يرد يف كتام املقدس الذي يؤمنون به 
ًا   يعاود يوحنا الدمشقي يف ختام فصله ترديد زعمه الكذوب أن سور القرآن جمرد حكايـات   :ثانی

باطـل يف عقـول قرائـه    وهدفه من ذلك توكيد هذا الـزعم ال . تافهة جديرة بالضحك 
غري أن هذا الزعم الزائـف  . )٣١٣(الزعم الكذوبهذا وقد بينا هدف يوحنا من . النصارى

الغربيني يف العصور الوسطى ، على ترديـده يف كتابـام   الروم وحفز الكثري من الكتاب 
وجعلهم يبحثون عن األشياء األخرى اليت زعم يوحنا الدمشقي أنه حذفها بسـبب كثـرة   

ا ، فاعتربوا معظم الفضائل واملناقب والشعائر اإلسالمية تافهة وزائفة دف حتصـني  عدده
  .)٣١٤(جمتمعام النصرانية ضد انتشار دين اإلسالم ومنعه من التسرب والوصول إليها

ًا   وضـع شـريعة    أن النيب ويبلغ يوحنا الدمشقي الغاية يف التشويه واإلضالل عندما يزعم  :ثالث
حيث . ويتناسى الدمشقي أن هذه الشعرية هي سنة أيب األنبياء إبراهيم . اخلتان إلتباعه

وأما أنـت  : (يذكر الكتاب املقدس، الذي يزعم الدمشقي اإلميان به، أن اهللا قال إلبراهيم 

                                                   
  .انظر قبل)   ٣١٣(
  .انظر بعد )   ٣١٤(
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هذا هو عهدي الذي حتفظونـه بـيين   . أنت ونسلك من بعدك يف أجياهلم . فتحفظ عهدي
فتختنون يف حلم غـرلتكم فيكـون   . منكم كل ذكر  يخنت. وبينكم وبني نسلك من بعدك 

وليـد البيـت   . ابن مثانية أيام خينت منكم كل ذكر يف أجيالكم . عالمة عهد بيين وبينكم 
يخنت ختاناً وليد بيتك واملُبتاع بفضتك . واملبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك 

لتـه  غرلف الذي ال خيـنت يف حلـم   وأما الذكر األغ. فيكون عهدي يف حلمكم عهداً أبدياً 
ويتضح مـن هـذا أن أبنـاء    . )٣١٥() إنه قد نكث عهدي. فتقطع تلك النفس من شعبها 

باحلنيفية احلقة ملة  حافظوا على هذه الشريعة وبعث اهللا حممدا إمساعيل بن إبراهيم 
أما يوحنا الدمشقي وقومه النصارى فهم الـذين  . فحافظ على هذه الشعرية  إبراهيم 

نكثوا هذا العهد األبدي الذي أخذه اهللا على إبراهيم ونسله من بعده واسـتبدلوه ببدعـة   
ـ  يصل م الضالل واحلقد إىل حد أنو. التغطيس اليت مل يفعلها أحد من األنبياء   ىيعيبوا عل

  .هد الذي أخذه اهللا على إبرهيم ونسله من بعده املسلمني تطبيقهم هذا الع
ًا   يثري العجب أن يوحنا الدمشقي ال يكتفي مبحاكمة املسلمني من خالل املنظور النصراين وما  :رابع

بل يريد أن يعيبهم أيضاً من خالل املنظور اليهـودي القـائم علـى التحريـف     . الضال 
أن اهللا تعاىل  –زوراً وتاناً  –أن زعموا  فاليهود حيتفلون بالسبت ويعظمونه بعد. والضالل

استراح يف ذلك اليوم بعد أن أكمل خلق الكون ، وكأنه تعاىل قد حلّ به التعب والنصـب  
اذكـر يـوم السـبت    : (من خلق السموات واألرض حيث جاء يف سفر اخلروج ما نصه 

ت للرب إهلـك ال  وأما اليوم السابع ففيه سب. ستة أيام تعمل وتصنع مجيع عملك. لتقدسه 
تضع عمالً ما أنت وأبنك وابنتك ، وعبدك وأمتك ويمتك ونزيلك الذي داخل أبوابـك  

واسـتراح يف اليـوم   . ألن يف ستة أيام صنع الرب السماء ، واألرض والبحر وكل ما فيها 
حيث نرى حتريف اليهود يف هـذا  . )٣١٦() السابع ؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه 

                                                   
  .  ١٤-٩: اإلصحاح السابع عشر : سفر التكوين )   ٣١٥(
  . ١٠-٨: اإلصحاح العشرون : خروج )   ٣١٦(
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جعلوا اهللا تعاىل يف صورة املخلوق الناقص الذي يصيبه التعب فيحتاج للراحة ،  النص حني
M    C : تعاىل اهللا وتقدس عن كفرهم ، حيث قال جل وعال   B   A    @   ?                

  K   J    I   H   G   F   E   D                         L  )واملسلمون يؤمنون أن أفضل أيام األسبوع . )٣١٧
خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم (  هو يوم اجلمعة حيث قال النيب 

وكان يـوم  .  )٣١٨( )اجلنة وفيه أُخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة وفيه أُدخل 
اجلمعة بوصفه أفضل األيام هو الذي كان جيب على أهل الكتاب تعظيمه ، لكنهم ضـلوا  

فهدى اهللا تعاىل أمة اإلسالم لتعظـيم  . فيهعنه إىل يوم السبت بعد أن زعموا أن اهللا استراح 
M  i  h   g  f  e : قال تعاىل . يوم اجلمعة    d   c                    j       o  n  m  l  k               

  t  s   r        q  p                    L   )٣١٩( ، وقال النيب) : حنن األخريون السابقون يوم
فيـه  القيامة، بيد أم أُوتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم الذي فُرض عليهم فـاختلفوا  

ومن الـراجح أن  . )٣٢٠( )اليهود غداً ، والنصارى بعد غد: فهدانا اهللا له، فالناس لنا فيه تبع
إشارة يوحنا الدمشقي إىل أن املسلمني ال حيتفلون بيوم السبت هي اليت لفتت انتباه بعـض  

العصور الوسطى للحديث عن سبب تعظـيم املسـلمني ليـوم اجلمعـة     يف كتاب الغرب 
  .)٣٢١(أسباباً ملفقة مبنية على خياالت جاحمة  واخترعوا لذلك

ًا   وعندما خيرب يوحنا الدمشقي قرائه النصارى أن املسلمني ال يعمدون فهو حياكم املسـلمني   :خامس
وفق عقيدته احملرفة الباطلة ويهدف بذلك إىل إظهار املسلمني بوصفهم مدانني وفق املنظـور  

من أهم ) التغطيس(األبدي ، وذلك أن التعميد وأن مصريهم هو العذاب . النصراين الضال 

                                                   
  .  ٣٨: ق )   ٣١٧(
  . ١٤٢-١٤١ص/ ٦صحيح مسلم بشرح النووي ج)   ٣١٨(
  . ١٢٤: النحل )   ٣١٩(
؛ صحيح مسلم ، بشـرح النـووي    ٤١٢ص/ ٢، ج) ٨٧٦(حديث رقم ) فتح الباري ( صحيح البخاري )   ٣٢٠(

  .  ١٤٤-١٤٣ص/ ٦ج
  .انظر الكتاب الثالث )   ٣٢١(
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، ويعتمدون يف ذلك على بعض  قواعد دين النصارى، ويعتقدون أنه طريق النجاة واخلالص
من آمـن واعتمـد   (اآليات الواردة يف أناجيلهم احملرفة ومنها مثالً ما جاء يف إجنيل مرقص 

 ن. خلَصدذي كـان مـن كبـار علمـاء     ويعلق انسلم تورميدا ال) ٣٢٢() ومن مل يؤمن ي  
  النصرانية واعتنق اإلسالم يف القرن الثامن اهلجري وهاجر من أوروبا إىل تـونس وتسـمى 

فمن أجل هذا النص ، يعتقد النصارى أنه : ( باسم عبد اهللا الترمجان على هذا النص فيقول 
ما تقولون يف إبراهيم ، وموسى ، وإسحاق : فيقال هلم . ال ميكن دخول اجلنة إال بالتغطيس 

هـم يف  : ويعقوب، ومجيع األنبياء ، عليهم السالم ، هم يف اجلنة أم ال ؟ فال بد أن يقولـوا  
م أهكيف دخلوها ومل يتغطسوا ؟ وهم جييبون عن هذا بأن االختتان أجـز : نة، فيقال هلم اجل

وما تقولون يف آدم ونوح ، عليهما السالم ، وذريته لصـلبه ،  : عن التغطيس ، فيقال هلم 
فإم ما اختتنوا وال تغطسوا قط وهم يف اجلنة بنص أنا جيلكم وإمجاع علمائكم ، ولـيس  

وأعلموا أن هذه القاعدة يف التغطيس ممـا افتعلـوه مكـذوباً يف    . البتةهلم عن هذا جواب 
  . )٣٢٣() أناجيلهم افتراء على اهللا ورسوله 

ًا   أحل للمسلمني أن يأكلوا ما هو حمرماً يف شريعة أهل  أما زعم يوحنا الدمشقي أن النيب  :سادس
كاذب هـدف منـه   فهو زعم . ا تلك الشريعة الكتاب ومنعهم من األشياء اليت مسحت 

يوحنا الدمشقي تشويه صورة املسلمني وتنفري قرائه النصارى منـهم بتصـويرهم وكـأم    
®  M : قال تعاىل . يقفون على النقيض متاماً من شريعة أهل الكتاب    ¬   «   ª           ̄      °   

¹  ¸   ¶  µ    ´   ³   ²   ±                       º       Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »                            

Í  Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ   Å   Ä                             Î      Ð  Ï           Ó  Ò  Ñ         

  Ù   Ø  ×   Ö   Õ   Ô                  L   )م  . )٣٢٤واهللا سبحانه وتعاىل أحل لعبادة الطيبات وحـر

                                                   
  .  ١٦: اإلصحاح السادس عشر : مرقس )   ٣٢٢(
  .  ٧٦حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب ، ص)   ٣٢٣(
  .  ٥: املائدة )   ٣٢٤(
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M    X : قال تعـاىل  .  وذا بعث رسوله حممد . عليهم اخلبائث    W   V  U            

  Z    Y       L   )م )٣٢٥رومجيع الطيبات كانت حالالً لبين إسرائيل ما عدا بعض ما ح ،
M      <  ;  :  9  8      7 : قال تعاىل . منها بسبب ظروف معينة    6   5    4   3                                     

  >   =      L   )وقال تعاىل . )٣٢٦ : M    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡                               

    ¯    ®   ¬   «               L   )م على أهل الكتاب من طيبا. )٣٢٧رم ال يزالـون  ورغم ما حت فإ
يتفقون مع املسلمني يف أكل كثري من الطيبات مثل األغنام واألبقار والدجاج واألوز والبط 
وغريها من احليوانات األليفة ويتفقون مع املسلمني يف كثري من احملرمات مثل حترمي أكل حلم 

اليت تأكـل اجليـف   ار املعقوف السباع والطيور ذات املخالب واملنقاخلرتير وامليتة والدم و
أحـل كـل مـا     وهذا يكشف كذب يوحنا الدمشقي يف زعمه أن حممداً . )٣٢٨(والرمم

كل ما أحلته  محرمته شريعة أهل الكتاب وحر .  
ابعًا   وهو هنـا يقـدم   . حرم اخلمر متاماً  وخيتم يوحنا الدمشقي فصله باإلشارة إىل أن حممداً  :س

حترمي اخلمر يف اإلسالم لكن التحرمي نزل من اهللا تعاىل لقرائه النصارى معلومة صحيحة عن 
وهدف يوحنا الدمشقي من تقدمي هذه املعلومة الصحيحة لقرائـه ، إثـارة    وليس حممد 

فاخلمر حالل يف النصـرانية بـل   . النفور والكراهية يف نفوسهم لإلسالم الذي حيرم اخلمر 
ذلك أن القربان املسمى بالعشاء الرباين .  يصل إىل درجة القداسة عند استخدامه يف القربان

. الذي يتناوله النصارى وتلزم الكنائس رعاياها بتناوله مرة واحدة يف العام علـى األقـل   
س مخـر يقـوم القسـيس يف    يتكون من فطرية خبز وكأ. تناوله وحتثهم على اإلكثار من 

رى تلـك الفطـرية   الكنيسة بقراءة بعض الكلمات على الفطرية واخلمر مث يأكل النصـا 
                                                   

  .  ١٥٧: األعراف )   ٣٢٥(
  .  ٩٣: آل عمران )   ٣٢٦(
  .  ١٦٠: النساء )   ٣٢٧(
ـ ١٤١٦الفكر الديين اليهودي ، أطواره ومذاهبه ، دمشـق ، بـريوت   : حسن ظاظا : انظر)   ٣٢٨( ، ١٩٩٥/ هـ

  .١٩٧ص
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ويعتقدون أن الفطرية حتولت وصارت جسد املسيح . ويشربون ذلك اخلمر من يد القسيس 
حىت لو انقسمت تلك الفطرية وذلك اخلمـر إىل أجـزاء ال   . وأن اخلمر حتول فصار دمه 

حصر هلا فإن كل قطعة من الفطرية وكل نقطة من ذلك اخلمر يصبح هو جسـد املسـيح   
والقربـان  . راين ويصبح جسده ودمه مقدساً كجسد ودم املسيح متامـاً  ودمه يتناوله النص

  .)٣٢٩(املقدس واإلميان به هو من القواعد األساسية يف النصرانية 
وهكذا يتضح لنا مما سبق أن يوحنا الدمشقي وضع يف فصله منهجاً خاصاً يف تناول اإلسـالم  

ض وسوء الفهم ، وحماكمة اإلسالم مبوازين يقوم على أساس التشويه والتلفيق والبغي والتفسري املغر
مشقي هو حبق املؤسس والرائد هلـذا  دلقد كان يوحنا ال. ومقاييس العقائد النصرانية الضالة الباطلة 

الذي سار عليه الكثري من كُتاب الغرب طوال العصور الوسطى ومعظم املستشرقني يف املنهج الظامل 
ذلك أن كتاب ينبـوع املعرفـة   . الغرب ومفكريه وقادته إىل اليوم العصور احلديثة وأغلب كتاب 

قد أصبح من أهـم  . ليوحنا الدمشقي الذي يشكل هذا الفصل أهم وأكرب فصول القسم الثاين منه 
د عليـه  محيث ترجم إىل الالتينية واعت. املصادر لعلماء الكنيسة يف الشرق والغرب على حد سواء 

ـ     Thomas Aquinasوتومـا األكـويين    Pedro Lombardاردي من كتاب الغـرب بطـرس اللمب
 Jacques deوجاكيوس الفتـري   Mathew Parisومىت الباريسي .  Pedro de Alfonsoوبدروالفونسو 

Vittry  . وجود فري أوف فيتربوGodfrey of Viterbo  وقد شـكّل هـذا الفصـل    . وغريهم كثري
  .)٣٣٠(ات الفكرية البيزنطية على اإلسالم العمود الفقري ، واملادة الرئيسة لكل اهلجم

وقبل أن نترك فصل يوحنا الدمشقي نشري إىل أن أحد الكتاب الغـربيني املعاصـرين الـذين    
وهـو األسـتاذ    ) مسـاعيلني  هرطقة اإل(درسوا عالقة يوحنا الدمشقي باإلسالم السيما فصله عن 

                                                   
  .  ٩٢-٨٩انظر املزيد من التفصيل عن القربان املقدس يف كتاب حتفة األريب ، ص)   ٣٢٩(

(330)   Sahas : op. cit . p. 129 ; Daniel: op.cit., pp.13-14, 111 , note 51 ; Kedar: op.cit, 
p.37 note 92, 39 .  

) هرطقة اإلمساعيلني(فصل يوحنا الدمشقي أنّ  ٤٠يف ص Kedarويذكر =  ١١٦ص/ ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطني ج: فيليب حىت
الثالث عشر امليالدي / رجم إىل الالتينية يف القرن السابع قد وصل إىل أوروبا يف العصور الوسطى حيث ت .  
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ختم دراسته خبالصة ونتائج ائية ومن أهم مـا  . األستاذ يف جامعة واترلو. ساهاس ، جي ، دانيال
فيما يتعلق مبوقف يوحنا الدمشقي جتاه اإلسـالم املـرء ميكـن    : (توصل إليه يف تلك النتائج قوله 

كتاباته تنصف اإلسالم ، مبعىن . بصعوبة يكتشف يف هذه الوثائق أي تشويه متعمد للحالة اإلسالمية 
هدفـه  . املسيحيني الذي توجه إليهم يوحنا بنفسه يف املقـام األول  أا تنقل صورة موثوقة عنه إىل 

يتشاطرون معهم احلياة هدفه كان أن يعلِّم اجلماعة املسيحية بدين وممارسات املسلمني الذين . األول
ويف ضوء دراستنا العلميـة لفصـل يوحنـا    . )٣٣١() املشتركة ، على األصح من أن يثري الكراهية 

كن أن نقول عن هذه النتيجة النهائية اليت توصل إليها األسـتاذ دانيـال جـي    الدمشقي وحتليله مي
  : ساهاس ما يلي 

ساهاس يرى أن كتابة يوحنا الدمشقي يف فصله عن اإلسـالم تنصـف   .إذا كان دانيال جي  :أوًال 
فهذا ال يعين إالّ شيئاً واحداً وهو أن هذا . اإلسالم ، وتنقل صورة موثوقة عنه إىل النصارى

ورث تلك العقيـدة املشـوهة وامللفقـة عـن      قد الكاتب الغريب املعاصر يف جامعة واترلو
وهذا يثبت أن تلك الصور املشوهة . ان املؤسس األول هلا يوحنا الدمشقي اإلسالم، اليت ك

بـل  . وامللفقة ، أصبحت عقيدة يتوارثها الكتاب واملؤرخون الغربيون جيالً بعـد جيـل   
وأصبحوا يتوارثون الكراهية واحلقد والضغينة جتاه اإلسالم ألم يعتـربون تلـك الصـور    

وقة عنه ومل يعد هلم مناص للتخلص مـن هـذه العقيـدة    املشوهة وامللفقة هي الصور املوث
  . املوروثة 

ًا   أما قول هذا الكاتب أن هدف يوحنا الدمشقي كان أن يعلِّـم اجلماعـة املسـيحية بـدين      :ثانی
فهو قول جمانب للحقيقة من هـذا  . وممارسات املسلمني على األصح من أن يثري الكراهية 

لدمشقي كان رسم صورة مشوهة وملفقة لإلسـالم يف  فاهلدف احلقيقي ليوحنا ا. الكاتب 
عقول النصارى وغرس بذور الكراهية يف قلوم جتاه اإلسالم ، خصوصاً الذين ال يتكلمون 

  . إال باليونانية بغية حتصينهم واحليلولة بينهم وبني اعتناق اإلسالم 

                                                   
(331)   Sahas , op.cit . p, 128 .  
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فمـرد  . ه نيدوتف وإذا كنت قد وقفت أمام فصل يوحنا الدمشقي وقفات طويلة للتعليق عليه
ذلك إىل أن هذا الفصل أصبح األساس األول الذي انطلق منه البيزنطيـون والكتـاب الغربيـون    

ذلك أن يوحنـا الدمشـقي   .  وغريهم من الكتاب النصارى يف تشويه صورة اإلسالم ونبيه حممد
اإلسالم تؤخـذ   وأضحت أراؤه الزائفة عن.  )٣٣٢(أصبح يف نظر الكنيستني الشرقية والغربية قديساً

  . من قبل النصارى وكأا حقائق صادقة ال تقبل اجلدل 
 Disputatio Saraceni et )٣٣٣( )مناقشة مسـلم ومسـيحي   (وليوحنا الدمشقي حوار بعنوان 

Christiani  وإذا كان يوحنا الدمشقي يف هـذا احلـوار   . صاغة على هيئة حوار بني مسلم ونصراين
يعرب بدقة على لسان النصراين عما يعتقده هو بوصفه عاملاً الهوتياً نصرانياً ، فإنه يقوم بتمثيـل دور  

ة اجلربيـة  جعل هذا املسلم املفترض منتمياً إىل طائف ومن عجب أنه. املسلم ويقوم باإلجابة نيابة عنه
يعبر بدقة عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ، كما جيعله جييب على أساس املنظور الكتايب فيستدل  وال

ورغم ما يظهره يوحنا على لسان املسلم من براعة يف احلوار أحياناً فإنـه جيعـل   . بالكتاب املقدس 
شـقي للنصـارى يف مناقشـة    النصراين متفوقاً يف إجاباته ويتخلل احلوار توجيهات من يوحنا الدم

وينهي يوحنا الدمشقي احلوار بذهول املسلم ودهشته وعجزه التام عن مواصلة احلـوار  . املسلمني 
  . مع النصراين 

أحدمها عن مصدر اخلري والشـر ، وحريـة اإلرادة   : ويدور احلوار حول موضوعني رئيسني 
  . )٣٣٤(فرق بني الكلمة وكالم اهللاواآلخر عن املسيح ، وال. اإلنسانية وعقيدة القضاء والقدر 

ويشري أحد الباحثني احملدثني إىل أن يوحنا الدمشقي هدف من هذا احلوار أن يكـون تربيـراً   
  .)٣٣٥(للنصرانية، ومستنداً هلداية النصارى يف مناقشة املسلمني 

                                                   
  .  ١١٦ص/ ٢تاريخ سورية ، ج: فيليب حىت )   ٣٣٢(

(333) Sahas: op.cit. pp.143-155 .  
 وسوف أعرضها إن شـاء اهللا يف . التنصريية ال لعرضها هنا ألا أقرب ما تكون إىل الدعاية جموال . وقد قمت بترمجة هذه املناقشة كاملة

 بعـد  وسأقوم بكتابته إن شـاء اهللا ) يف عصر احلروب الصليبية  حركة التنصري (ه العلمية بعنوان ع مادتكتاب كبري انتهيت متاماً من مج
    .إن شاء اهللا  من طبع هذه الكتب االنتهاء

(334)   Sahas : op.cit . p.99 . 
  .  ١١٦ص/٢خ سورية ، جتاري: فيليب حىت )   ٣٣٥(
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جواب النصراين على املسـلم  : ومن أمثلة ما أورده يوحنا يف مناقشته حول املوضوع األول 
هل الزنا والسرقة ، ومها شر ، مثلما أنت تقول، أن كال اخلري والشـر  : ( .... فترض حيث قال امل

ألنه إذا كان اهللا جعل ، مثلما تقول ، الزاين يقترف .. من اهللا ؟ اهللا ، عندئذ ، سوف يثبت أنه ظامل 
ـ  ويف . ذوا مشـيئة اهللا  الزنا والسارق أن يسرق والقاتل أن يقتل ، فهؤالء جديرون بالثناء ألم نفَّ

تلك القضية صاحب شريعتكم سوف يثبت أنه كاذب وأن كتبكم مزيفة ، بسبب أا تأمر أن الزاين 
والسارق يجلدان ، مع أما نفَّذا مشيئة اهللا ، والقاتل يقتل بينما جيب باألحرى أن يحترم ألنه نفَّـذ  

  .)٣٣٦( )مشيئة اهللا 
آلخر توجيهات من يوحنا الدمشقي للنصارى يف مناقشـة  ومن أمثلة ما جاء حول املوضوع ا

ما الذي تقوله عن املسيح ؟ قل : لو أنك سئلت من طرف مسلم هذا السؤال : (املسلمني حيث قال
أنا ال أعتقد أنك تقترف األمث بقول ذلك ؛ ألنه يف الكتاب املقدس هو يدعى كلمة . كلمة اهللا : له 

  .وسلطان اهللا ، وأخرى كثرية مشاة ، نظراً ألن له أمساء كثرية اهللا ، وحكمة اهللا، وقوة اهللا ،
ماذا يدعي املسيح يف كتابك املقدس؟ حىت إذا أراد ، رمبـا ،  : وأيضاً تعود أنت بالسؤال إليه 

مع بعض الضغوط هو سوف . مبطالب سؤالك  يفي املسلم أن يسألك عن شء آخر ، فال جتبه حىت
هـذا يف كتابـك   : وعندئذ قل لـه  . سيح يدعى روح اهللا وكلمة اهللايف كتايب املقدس امل: جييبك 

ولو يكره باملفاجأة ، هـو  . أمها خملوقتان أم غري خملوقتني  املقدس، فماذا تقول يف روح اهللا وكلمته 
مباذا خلقهما وهو ال ميلك ال روح وال كلمة ؟ وهو سـيفر  :... فقل له . يقول لك إن اهللا خلقهما 

  .)٣٣٧( )على شيء ليجيبك نظراً ألن هؤالء املسلمني هراطقة  منك ال يلوي
إن املتأمل يف هذا احلوار جيد البذور األوىل ألفكار فرقة املعتزلة اليت بـدأت  : وخالصة القول 

  .بالظهور يف أواخر عصر يوحنا الدمشقي ، مما يشري إىل أثر أفكاره يف ظهور آراء هذه الفرقة 
   

                                                   
(336)   Sahas : op.cit . p.143 . 
(337)   Sahas : op.cit . p.149. 

  .  ٧٨-٧٧وانظر تفنيدنا لرأي يوحنا الدمشقي فيما سبق ص 
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، تلميذ يوحنا الدمشقي ) م٨٢٥-٧٢٠/هـ٢١٠-١٠١(أما تيودور أبو قرة أسقف حران 
: ، فإنه جمادل عدواين يكن لإلسالم حقداً دفيناً وقد عبر عن حقده على املسلمني بقوله )٣٣٨(ومريده

إن من عادات املسلمني املنافقني أم يف كل جلسة يلتقون فيها مبسيحي ال يرحبون به بل يلقـون  (
ثني ولقد قرر أحـد البـاح  .  )٣٣٩( )ال إله إال اهللا حممد عبده ورسوله : على مسامعه هذه الشهادة 

إذا قلنـا خبلـق   : هو أول من احتج يف الكلمة حبجتني البد من االلتزام بأحدمها (احملدثني أن أباقرة 
املسيح لزم أن يكون اهللا بقي زمناً دون كلمة وروح ولزم أن يكون القرآن الذي هـو كلمـة اهللا   

يتضح وتلميذه ،  قال ذا القول وليس من ولكن احلقيقة أن يوحنا الدمشقي هو أول. )٣٤٠() خملوقاً
ومل يكن أبوقرة سوى املردد ألقوال أسـتاذه والصـدى   . ذلك من فصله ومن احلوار الذي ابتدعه 

ويتجلَّى ذلك يف بعض املناقشات اليت عملها األسقف تيودور أبو قـرة  . آلرائه املشوهة عن اإلسالم 
يربهن على عدم صـدق  على شكل حوار بني مسلم ومسيحي معتقداً أنه بذلك يفند دين املسلمني و

هل كان العـامل  . أخربين أيها األسقف : املسلم : (وجاء حواره على الشكل التايل .  حممد  نبيهم
  . مليئاً باألوثان قبل أن يدعو موسى إىل اليهودية ؟ 

  . ذلك هو املطابق للوقائع  :أبو قرة 
لم   ن العامل يبدو لك أنـه  أي جزء م. بعدما علّم موسى الناس كيف ميارسون اليهودية :المس

  على احلق ، يف دينه ، الذي اعتنق اليهودية ، أو اآلخر الذي احتفظ بوثنيته ميارسها ومل يطع موسى؟
  . اعتنق اليهودية  اجلزء الذي :أبو قرة
لم  بعدئذ، وبعد حقبة من الزمن جاء املسيح داعياً إىل املسيحية ، أي جزء يبدولك أنـه   :المس

  املسيحية أو اآلخر الذي ظل ثابتاً على اليهودية؟  اجلزء الذي اعتنققيم ، يف دينه ، مست
                                                   

(338)   Sahas: op.cit. p.102 
(339)   Kedar : op.cit . p.35 . 

دار الفكر العريب، . ط: وراجعة فؤاد حسنني عليالعرب والروم، ترمجة حممد عبد اهلادي شعرية، : فازلينف )   ٣٤٠(
  . ٣٧٠القاهرة ، بدون تاريخ ص
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  . اجلزء الذي اعتنق املسيحية  :أبو قرة 
لم    لكبعد ذلك ، وبعد حقبة من الزمن ، جاء حممد داعياً إىل اهلاجرية، أي جزء يبدو  :المس

  يف املسيحية ومل يطع حممداً؟ ق اهلاجرية ، أو اآلخر الذي ظلنأنه مستقيم ، يف دينه ، اجلزء الذي اعت
  . اجلزء الذي ظل يف املسيحية  :أبو قرة
  . أنت سحبت النتيجة إىل النهاية اليت تتناقض مع األسئلة السابقة  :المسلم 

رة     و ق صحيح ، أال يكون ضرورياً بالنسبة يل أن أضع خامتة لعبارات زائفة؟ نظـراً ألن   :أب
اللذان أثبتا أما جديرين بأن يكونا مقبولني بسبب ما مها بشرا حممداً مل يكن مثل موسى واملسيح ، 

نصت ملا جيعل كل واحد أن حممداً أيضاً يصدق بسبب تبشريه وتعاليمه ؛ لكن أبه وعلَّماه ، كذلك 
هنا ، أنـا سـوف   : عندما أُرسل موسى من قبل اهللا هو أجاب عليه. جديراً بأن يكون مقبوالً منهم 

مـا هـذه   : واهللا قال له . أنت مل تر اهللا ومل يرسلك ، فماذا سأفعل : لون يل أذهب وهم سوف يقو
وعندما ألقاها أصبحت أفعـى،  . ألقها جانباً : والرب قال له . عصا :وهو قال. اليت حتملها يف يدك 

وبعـد أن  . ضع يـدك يف جيبـك   : عندئذ اهللا قال له . وعندما أمسكها مرة ثانية أصبحت عصا 
، يف جيبه وأخرجها مرة ثانيـة هـي   فوراًوضعها ،  خرجها أصيبت باجلذام ، وعندماوضعها فيه وأ

إذا هم سوف ال يصدقون العالمة األوىل ، وال الثانية ، حول املاء : والرب قال له . كانت صحيحة 
. هكذا ، موسى أُرسل وأجنز هذه املعجزات وكلماته أثبتت أا موثوقة من خالل أعمالـه  . إىل دم 

  م أم ال ؟نع
  . من غري ريب نعم  :المسلم

رة    و ق ليس فقط بنبوءة . املسيح جاء مؤكداً بعثته من اهللا بنفسه وعن طريق وجود شاهد  :أب
  . موسى، بل عن طريق إثبات نفسه موثوقاً من خالل املعجزات والعالمات وأعمال عظيمة متنوعة 

  عن طريقة أية أشياء ؟  :المسلم 
رة    و ق ووالدته من عذراء ، وعن طريـق  . حلمل به بدون مين، أم بدون زوج عن طريق ا :أب

التحويل للماء إىل مخر ، وأيضاً بعد كل هذا هو مل يكن مغموراً بل على األصح  جلياً متاماً يف إعادة 
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األبصار للناس العميان ، وتطهري اذومني ، وتقوية املشلولني ، وإبراء األسقام املتنوعة ، والتجلـي  
رغفة قليلة ومسك قليل، وإحيـاء  شياطني ، واإلطعام آلالف كثرية بأيته على اجلبل ، وطرد الهلوألو

ما تقول عن هذا يا مسلم ؟ هل أثبت املسيح نفسه ثقة بواسـطة  ... امليت مثلما لو كان من النوم 
  عالمات أقل من تلك اليت ملوسى ؟ 

  . أبداً  :المسلم 
رة    و ق ح الذي أُعلن مقدماً من جانب موسى، والذي أثبـت نفسـه ثقـة    يهذا هو املس :أب

هـذه الضـمانة   بواسطة تلك العالمات الكثرية واهلائلة ، يف دعواه ، اليت هو يأيت ا من اهللا يعطي 
. الذي له آذان للسمع دعه يسمع . الشريعة والنبوات كانت حىت يوحنا املعمدان : حلوارييه قائالً 

  . )٣٤١( ... )؟ أين لذلك يقع نبيك 
  : وإذا تأملنا هذا احلوار الذي صاغه تيودور أبو قرة ميكن أن نالحظ ما يلي 

مل يستطع أبو قرة أن خيرج على املنهج واملضمون الذي وضعه أستاذه يوحنا الدمشقي فظـل   :أوًال 
  . ينسج على غراره ويكرر أقواله ، ويقلّده يف منهجه 

ًا   ملسلم والتساؤل بالنيابة عنه ، احندر أبو قرة إىل مستوى عجيب مـن  يف متثيل أيب قرة لدور ا :ثانی
السخف والسذاجة ، حبيث مل يستطع أن يتصور ما حيتمل أن يقوله أي مسلم، فال يوجـد  

دعا إىل  دعا إىل اليهودية، واملسيح  إن موسى : مسلم قرأ القرآن ميكن أن يقول 
وهي أـم  . املسيحية ، ألن املسلمني يعتقدون جازمني أن دعوة األنبياء مجيعاً دعوة واحدة 

مجيعاً دعوا إىل اإلسالم ، وهو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللـوص مـن   
ــرك  ــاىل  : الش ــال تع M    M   L ؟: ق   K   J   I   H   G   F   E   D                               

N O L )وقال . )٣٤٢ : M    I   H      L  K    J        M        T    S  R   Q   P   O   N                        

                                                   
(341)   Sahas : op.cit . p.156-159. 

  .  ٣٦: النحل )   ٣٤٢(
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Z   Y    X   W   V   U                 [       c   b   a   `   _    ^   ]   \                         L   )وقال . )٣٤٣
M    K  J  I  H  G : تعاىل   F   E   D   C     B   A   @   ?                                         L   )وقد أخرب . )٣٤٤

أن دعوة األنبياء واحدة فما من نيب أرسله اهللا تعاىل إال كـان أسـاس   اهللا تعاىل يف القرآن 
M   B: دعوته قوله     A   @    ?   >   =   <   ;                          L   )فاليهودية هي جمموعة من العقائد . )٣٤٥

العقائد والشرائع والطقوس وقواعد السلوك واألخالق ، تراكمت وتبلورت ونضجت على 
  . )٣٤٦(مدى آالف من السنني 

ظر املسلمني ديانة ال متت بصلة مطلقاً ملا جاء به املسيح عليـه  أما املسيحية فهي يف ن
السالم بل هي ديانة من ابتداع رجال الدين النصارى وجمامعهم الدينية حيـث تـدعو إىل   

واملسلمون يعتقدون اعتقاداً جازماً أن املسيح . عبادة املسيح من دون اهللا بل وتزعم أنه اهللا 
 شأن مجيع األنبياء ، قال تعاىل  دعا إىل اإلسالم شأنه يف ذلك : M    8   7   6         

?  >  =   <  ;    :  9                      @     H  G  F   E  D  C  B  A                       I       M  L  K    J              

T   S   R    Q   P   O   N                    U       Y   X   W   V            L   )كما أن املسلمني  .)٣٤٧
}        M : قـال تعـاىل   . كانوا مسـلمني  أتباع املسيح أنَّ يعتقدون بصدق    z   y             

    �   ~   }   |                    ¦   ¥  ¤   £   ¢   ¡                L )كما أنه ال يوجد مسلم . )٣٤٨
دعا إىل اهلاجرية ، وهو ما وضعه أبو قرة على لسان املسلم الـذي   قط يقول إن حممداً 

فهذا االسم أطلقه يوحنا الدمشقي على املسـلمني يف  . يقوم بتمثيل دوره يف حواره البائس 
  . فصله وكرره بغباء تلميذه أبو قرة يف حواره 

                                                   
  .  ١٩: آل عمران )   ٣٤٣(
  .  ٨٥: آل عمران )   ٣٤٤(
  .  ٦١،  ٥٠: ؛ هود  ٨٤،  ٧٣،  ٦٤،  ٥٩: األعراف )   ٣٤٥(
  .  ٥الفكر الديين اليهودي ، أطواره ومذاهبه ص: حسن ظاظا)   ٣٤٦(
  .  ٧٢: املائدة )   ٣٤٧(
  .  ١١١: املائدة )   ٣٤٨(
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ًا   عـن طريـق الـزعم     اهلدف الرئيس من حوار أيب قرة هو إنكار نبوة حممد أن يتضح لنا  :ثالث
مناقشتنا  يف دنا هذا الزعم الباطلنفالزائف أنه ال توجد معجزات وبراهني تثبت صدقه وقد 

إن : (ويف دحض مثل هذا الزعم الباطل يقول ابـن القـيم   .  ) ٣٤٩(لفصل يوحنا الدمشقي
هني اليت دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من قبلـه مـن   الرباواآليات 

مثلـها أو مـا هـو يف     الرسل ، فليس لنيب من األنبياء آية توجب اإلميان به إال وحملمد 
الداللة مثلها وإن مل يكن من جنسها فآيات نبوته أعظم وأكرب وأر وأدل ، والعلم بنقلـها  

لة، واختالف أمصارهم وأعصارهم ، واستحالة تواطئهم قطعي ، لقرب العهد ، وكثرة النق
فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده ، حبيـث ال متكـن   . على الكذب 

املكابرة يف ذلك ، واملكابرة يف غاية الوقاحة والبهت ، كاملكابرة يف وجود ما يشاهده الناس 
فإن جاز القدح يف ذلك كلـه ، فالقـدح يف    .ومل يشاهده هو من البالد واألقاليم واألار 

وجود عيسى وموسى وآيات نبوما أجوز وأجوز ، وإن امتنع القدح فيهمـا ويف آيـات   
لنـا  ليس هذا فحسب بـل ميكـن   . )٣٥٠() وآيات نبوته أشد  نبوما فامتناعه يف حممد 

إن معجزات موسى وعيسى عليهما السالم انتهت بنهايتهم على هـذه األرض يف  : القول 
كانت وما زالت وستظل تظهر حىت قيام الساعة ، فهـو أخـرب    حني أن معجزات حممد 

بأخبار كثرية جداً تتعلق باملستقبل عما سيحدث ألهل بيته وأصحابه وأمته وعالقتهم بسائر 
دينه شرقاً وغرباً وظهوره على سائر األديان وحتققت كـل تلـك    األمم األخرى، وانتشار

كما أخرب بنار احلجاز اليت ستظهر ، وظهـرت سـنة   . األخبار على أرض الواقع التارخيي 
وفتح القسطنطينية وتطاول الرعاة احلفاة . هـ وقتال املسلمني للترك التتر ووصفه هلم٦٥٤

الناس اليت مل تكن معروفة يف أسـالفهم عنـدما    يف البنيان ، وظهور األمراض املستعصية يف
وظهور السمنة يف الناس ، وغري ذلك من األخبار الكثرية كما أخـرب  . تشيع الفاحشة بينهم

                                                   
  .انظر قبل )   ٣٤٩(
  .  ٣٤٩هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، ص)   ٣٥٠(
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كما أخرب بكل عالمات القيامة الكـربى  . بعالمات القيامة الصغرى اليت ظهر الكثري منها 
ويف .  اً كثرية يف دالئل نبوتـه  اليت ستظهر يف املستقبل وقد صنف العلماء املسلمون كتب

والـيت  . تلك الكتب الكثرية من أخبار الفنت اليت ستقع يف املستقبل وغريها من األخبـار  
  . ظهرت فعالً بعد تأليف تلك الكتب وموت مؤلفيها 

وبناًء على ذلك فإنه ال ميكن إثبات معجزات موسى وعيسى عليهما السالم إال مـن  
وأعظم معجزاته القـرآن  . ب املعجزات اخلالدة الباقية حممد خالل االعتراف بنبوة صاح

  . الكرمي الذي أخرب مبعجزات موسى وعيسى عليهما السالم وشهد هلما 
الشـريعة والنبـوات   : ما جاء يف حوار أيب قرة من أن املسيح أعطى الضمانة حلوارييه قائالً  :رابعًا 

ألن مجيـع  : (من إجنيل مـىت  : يات التالية ، فهو يشري إىل اآل... كانت حىت يوحنا املعمدان
مـن  . وإن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت . األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبأوا 

كان الناموس واألنبيـاء إىل  (وإىل هذه اآلية من إجنيل لوقا . )٣٥١() له أذان للسمع فليسمع 
حيث يبين النصارى على هذه اآليات أساس عقيدم الضالة الباطلة اليت تقوم  ) ٣٥٢( )يوحنا

على قاعدة أن املسيح هو اهللا وأنه ظل يرسل الرسل واألنبياء للدعوة إليه وآخرهم يوحنـا  
وأخرياً جتسد الرب يف صورة إنسان وجاء ودخل يف أحشاء مرمي ليكتسب ) حيىي(املعمدان 

يبلِّغ البشر برسالته األخرية ، وأنه قُتل وصلب ليكفِّر عـن خطايـا   الصفة البشرية وولدته ل
ينسـف   وهلذا فإن اعتراف النصارى بنبـوة حممـد   . البشر وخيلصهم اخلالص النهائي 

  . العقيدة النصرانية من أساسها 
  
  
  

                                                   
  . ١٥-١٣: اإلصحاح احلادي عشر : متى )   ٣٥١(
  .  ١٦: اإلصحاح احلادي عشر : لوقا )   ٣٥٢(
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وقد طبعت يف لنـدن سـنة   . سيحي وتعرف يف الغرب باسم الرسالة اإلسالمية واجلواب امل
رسالة عبد اهللا بن إمساعيل اهلامشي : (م ، ملصلحة بعض البعثات التنصريية حتت هذا العنوان ١٨٨٠

إىل عبد املسيح بن إسحاق الكندي يدعوه ا إىل اإلسالم ، ورسالة عبد املسيح إىل اهلامشي يرد عليه 
ي املزعومة حبيث يبدو قريباً للخليفة العباسي املأمون وقد صيغت رسالة اهلامش) ويدعوه إىل النصرانية 

، بينما صيغ جواب عبد املسيح الكندي وكأنه يعمل يف بـالط  ) م٨٣٣-٨١٣/ هـ٢١٨-١٩٨(
ومن الواضح أن كال األمسني مستعاران، وأن كاتب النصني عامل عريب نصراين عـاش  . اخلليفة نفسه

  . امليالدي  العاشر/ يف العراق يف القرن الرابع اهلجري 
وهذه الرسالة أكرب وأسوأ وأشرس عمل عدواين فكري ملفق وجه إىل اإلسـالم مـن قبـل    

 –نصراين على اإلطالق وهي اليت أحدثت املشروع الكلوين الذي سوف ختصص له الكتاب الرابع 
ـ ٥٣٧وبعد أن ترمجت هذه الرسالة إىل الالتينية سنة  –إن شاء اهللا تعاىل  يف م نالـت  ١١٤٣/هـ

الغرب شعبية هائلة وشكلت العقيدة الغربية جتاه اإلسـالم وأصـبحت مبثابـة إجنيـل املنصـرين      
حيـث اعتربوهـا    على اإلسالم ونبيه حممد  ومفتريام واملستشرقني واملصدر الرئيس هلجمام

  . )٣٥٣(أفضل دفاع عن النصرانية وأقوى هجوم على اإلسالم 
  
  
  
  
  
  

                                                   
  !!وهي اليت أحدثت املشروع الكلوين الذي أصبح أساس حركة االستشراق )   ٣٥٣(
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بصـورة   فهو مقالة اجم اإلسالم ونبيه حممد  The Sgrian Apologyأما الدفاع السوري 
ومل تحفظ هذه .  تتصف بالسفه واهلذر واحلطة ، وتصفه بصفات معاكسة ومناقضة متاماً لصفاته 

. ورسالة النصراين الشرقي املنسوبة للكندي . املقالة يف شكلها األصلي مثل أعمال يوحنا الدمشقي 
على أما زمنه فمن احملقق أنه ظهر بعد القرن الرابع اهلجري ، حيث اعتمد كثرياً . وال يعرف كاتبها 

رسالة النصراين الشرقي املنسوبة للكندي وال نعرف بالضبط هل كان كاتـب هـذه املقالـة مـن     
النصارى الشرقيني أم أنه من الصليبيني يف الدول الصليبية يف بالد الشام ، لكن ميكن أن نرجح أنـه  

صارى أحد الكتاب الصليبيني يف تلك الدول الصليبية ألنه يكتب مبنظور غريب خيتلف عن منظور الن
،  األصليني يف بالد الشام ، إضافة إىل أنه يكتب بروح موغلة يف الكراهية املقيتة لإلسالم ونبيـه  

  . وهي الروح اليت تظهر جلية واضحة يف كتابات الغربيني يف العصور الوسطى 
وقد اعتمد على هذا الدفاع العديد من الكتاب الغربيني يف أوروبا يف العصـور الوسـطى يف   

وعن طريـق  . وما بعده . الثالث عشر امليالدي / على اإلسالم منذ القرن السابع اهلجري  هجمام
فهـي يف  . تلك املقتطفات اليت أوردها أولئك الكُتاب ميكن أن نتعرف على بعض حمتوياا البذيئـة  

أن  البداية تتحدث عن العرب يف اجلاهلية بوصفهم شعباً خشناً ساذجاً غري مثقف مل حيـدث مطلقـاً  
وعندما بدأ يتحدث كاتب املقالـة عـن   . )٣٥٤(رأى نبياً فأصبح من السهل أن يضلوا بواسطة بشر

فهـو   قبل البعثة أخذ خيترع صوراً كاذبة ملفقة تقع على النقيض متاماً من سرية الـنيب   النيب 
كان ردئ السمعة بني  ) ٣٥٥()هكذا يكتب اسم حممد ( Mahometusماهوميتوس (يزعم أن 

ب بسبب زنياته وأنه احتفظ باحلق أن يستعمل زوجات رجال آخرين لكي يلدن أنبيـاء وأوالد  العر
ماهو ميتوس جلأ إىل خدعة دينية لتحقيق طموحه الدنيوي، فنهض عالياً (مث يزعم أن .  )٣٥٦( )فضيلة

                                                   
(354)  Jacques de Vitry : Hiestoria Hieroslimitana Abbreviata in J. Bongars , Gesta Dei 

Per Francos, Vol  1 (Hanau , 1611) , p.VI.   
  .  ١٩-١٧انظر تعليقاتنا قبل ص)   ٣٥٥(

(356)   Vitry : op.cit . p.VI . 
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. ملك  وبدأ يتبجح إىل أبعد حد حىت حيوز السيادة على مجيع القبائل وعلى أمته ، فتجرأ وأدعى أنه
نبالء وأقوى منه ال يقاومون ، هو علَّم أنه نيب مرسل من قبل الـرب  وحىت جيعل أولئك الذين كانوا 

إن كل الناس جيب أن يؤمنوا به ، مث إن ما هو ميتوس حصل على مسـاعدين قليليـة   : الذي يقول
طريـق  واستخدم حيلة مزدوجة تقوم على الظلم واالضطهاد ليكسب جمموعة أنصار كبرية، وعـن  

ويزعم هذا الدفاع . )٣٥٧( ) له ملكاً باملدينة قصة النبوة وبواسطة العنف والقوة هو متكن أن يؤسس 
كما قدم هذا الدفاع قائمة ببعض املعجزات احلسية للنيب . )٣٥٨( أن ما هوميتوس تعلّم من نسطورس

 ب الذي كلّم الراعي خيربه بأمر النيب ئمثل الذ ت النيب بورقها عندما ، والشجريات اليت ستر
أنه مسموم وغري ذلـك   كان يقضي حاجته وانشقاق القمر ، والذراع املسموم الذي أخرب النيب 

وقد قدم الدفاع السوري تلك املعجزات بطريقة ساخرة ليستخدمها النصارى يف السـخرية مـن   
. )٣٥٩( ها سلفاً يف القـرآن بينما هو كان قد تربأ من املسلمني ، زاعماً أن املسلمني ينسبوا للنيب 

ميكن أن يسـتخدمه أي   النيب حممد  اتويتجاهل كاتب هذا املقال أن منهج السخرية من معجز
  .ملحد يف السخرية من معجزات موسى وعيسى عليهما السالم 

وإذا تأملنا حمتويات هذا الدفاع جنده قد اقتبس معظم مادته من رسالة النصـراين الشـرقي   
  . سيح الكندي املنسوبة لعبد امل

وهناك مؤلفات عديدة لبعض النصارى الشرقيني مثل حنني بن إسحاق ، ورسـالة أسـقف   
الرائع ، اجلواب الصـحيح   هصيدا املكاين بولس الراهب اليت فندها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب

يـذكر يف   لكن هذه املؤلفات تدافع فقط عن النصرانية ، ومل يكن هلـا دور . ملن بدل دين املسيح 
  . تشويه صورة اإلسالم يف الغرب 

  

                                                   
(357)   Ibis: p.V . 
(358)   Ibid: p. VII . 
ونسطورس هو الذي تنسب إليه طائفة النسطورية النصرانية وقد ظهر يف أواخر القرن الرابع امليالدي ومات يف النصف األول من القـرن  

  !!! .بنحو مائة ومخسني سنة   اخلامس امليالدي ، أي قبل مولد النيب
(359) Daniel , Norman : Islam and the West, pp. 94-95 .   
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  :وبعد…احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
  قد يظن كثري من املسلمني أن العدوان الغريب على اإلسالم وتشويه صورة الرسول حممـد  

واختراع صور بشعة ومعاكسة حلقيقة دين اإلسالم ونبيه من طرف وسائل اإلعـالم يف الغـرب ال   
سيما يف أمريكا من جانب رؤساء بعض الكنائس اإلجنيلية أمر جديد حدث بعد هجمـات احلـادي   

م وقيام احلرب الصليبية املقنعة اجلديدة اليت تقودها الواليات املتحدة ضـد  ٢٠٠١رب عشر من سبتم
  " .احلرب على اإلرهاب وإزالة أسلحة الدمار الشامل " اإلسالم واملسلمني حتت قناع 

واحلق أن هذا العدوان اإلعالمي الشرس وتصوير اإلسالم ونبيه عليه الصـالة والسـالم  يف   
عقيدة غربية موروثة تشكلت : بشاعة ومعاكسة متاماً ، ليست جديدة ، بل هي صور مغايرة بالغة ال

  .ومنت خالل مثانية قرون منذ القرن األول وحىت اية القرن الثامن اهلجري 
. وانتقلت هذه العقيدة كاملة متماسكة عرب القرون لتصل إىل القرون احلديثـة واملعاصـرة    

فعالم الغربية وبعض رجال الـدين  ن الذي تغرف منه وسائل اإلوأصبحت أشبه باملستنقع اآلسن الع
  .جنيليني يف أمريكا ، وينشروا عرب وسائلهم املختلفة اإل

ـ  ـوقبل أن نلقي نظرة موجزة جداَ على تاريخ تلك العقي اس ـدة الغربية القائمة علـى أس
ت من أقوال بعـض  التلفيق واالختراع لتصوير اإلسالم يف أشكال مشوهة وبشعة ، نعرض ملقتطفا

رجال الدين اإلجنيليني يف أمريكا عن اإلسالم ونبيه حممد عليه الصالة والسالم ليتضح لكل صاحب 
فكر خصيب مدى اعتناق هؤالء لتلك العقيدة املوروثة اليت لفقهـا أسـالفهم خـالل العصـور     

  .طى يف أوربا ـالوس
ه برنامج إذاعي وتلفزيوين يصـل  وهو قسيس أجنيلي معروف ل : Jerry Falwellجیري فالویل  -١

 Libertyإىل أكثر من عشرة ماليني أسبوعياً وله جامعة أصولية خاصة تسمى جامعة احلريـة  

University  وهو الذي يروج يف موقعه على اإلنترنتwww.Falwell.com  فلنتقدم إىل " لكتابه
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يف معتقـدات   وهي معركة اية التـاريخ كمـا   March to Armgeddon" معركة هرجمدون 
؛ ويف الصفحة األوىل من موقعه على اإلنترنت يضع تارخياً ملفقاً عـن الـنيب   . األجنيليني 

ويهـاجم فالويـل   . مستمد بكامله من كتابات بعض الرهبان األوربيني يف العصور الوسطى 
حـد  ومما قاله فالويل مساء يوم األ. من خالل بعض وسائل اإلعالم األمريكية الكربى ؛ النيب 

أنا اعتقد أن حممداً كـان  : " مانصه )  Minuts ٦٠(دقية  ٦٠م يف برنامج ٢٠٠٢أكتوبر  ٦
ملسـلمني أنـه رجـل عنـف ، ورجـل      إرهابياً ، لقد قرأت ما يكفي من املسلمني وغري ا

حممـداً   يف اعتقادي املسيح وضع مثاالً للحب كما فعل موسى ، وأنا اعتقد أن..... حروب
  ." وضع مثاالً عكسياً 

ون    -٢ ات روبرتس وهو قسيس إجنيلي معروف باهتماماته السياسية وتأييـده   : Pat Robertsonب
 ٧٠٠ميـة مـن بينـها نـادي ال     املعلن إلسرئيل ، وميتلك عدداً من املؤسسـات اإلعال 

)٧٠٠Club (  وهو برنامج تلفزيوين يصل إىل عشرات املاليني يف الواليات املتحدة األمريكيـة
وهـي حمطـة   لغة خمتلفة  ٥٠٠دولة يف العامل بأكثر من  ٩٠إضافة إىل حمطة فضائية تصل إىل 

ومنها إذاعة الشرق األوسط املتخصصة يف التنصري )  Christian Broadcastingالبث النصراين (
  .العريب  يف منطقة العامل

م ، ١٩٨٨كما سعى بات روبرتسون إىل الترشيح ملنصب الرئيس األمريكي يف عـام  
) صـراين  التحـالف الن ( ويقف خلف أقوى حتالف سياسي ديين يف احلزب اجلمهوري وهو 

)Christias Coalition  ( وموقعه اإللكتروين هوwww.patrobertson  وميلك أيضاً جامعة أصولية
من خالل برنـامج هـانيت     ويف هجومه على النيب  Reqent Universityهي جامعة رجينت 

كـل مـا   : " قال مايلي Fox Newssيف قناة فوكس اإلخبارية  Hannity and Colmessوكوملز 
إنـه  ... عليك هو أن تقرأ ما كتبه حممد يف القرآن ، إنه كان يدعو قومه إىل قتل املشـركني 

إن ما يدعو إليه هذا الرجـل  « . .صاً وقاطع طريق إنه كان ل..رجل متعصب إىل أقصى حد 
من القـرآن مـن   % ٨٠إن " " يف رأيي الشخصي ليس إال خديعة وحيلة ضخمة ] حممد [
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أنا أقـول  . مرة يف القرآن  ٥٠٠ولقد ذكر موسى أكثر من . النصوص النصرانية واليهودية 
تدار حممد بعد ذلـك ليقتـل   مث اس.. املعتقدات اليهودية  إن هذا القرآن ماهو إال سرقة من

سـافك  [كـان قـاتالً   ] حممد [ هذا الرجل أن .. أنا أقصد . اليهود والنصارى يف املدينة 
وسنثبت بعد قليل أن هذا القسيس بات روبرتسون هو اللص والسـارق عنـدما   ] " للدماء

أقـوال   نورد أقوال الرهبان املتعصبني يف العصور الوسطى ليتبني للقارئ الكرمي مدى تطابق
  .هذا املأفون مع أقوال عصر الظلمات يف أوربا يف العصور الوسطى ونقله ألقواهلم وأفكارهم 

ام    -٣ رانكلین جراه وقد عمل  .وهو أبن القسيس األمريكي بيلي جراهام  : Franklin Grahamف

والده قسيساً خاصاً للرؤساء األمريكيني منذ عهد ريتشـارد نيكسـون ، وحـىت الـرئيس     

ويتوىل ابنه فرانكلني جراهام اآلن نفس املهمة بعـد تقاعـد   . كي السابق بيل كلينتون األمري

ويتـوىل  . األب ، وقام بعمل الطقوس الدينية لتنصيب الرئيس األمريكي جورج دبليوبـوش  

لكنـائس األمريكيـة عـدداً    مجيع مسئوليات الكنيسة اليت أنشأها أبوه واليت تعد من أكرب ا

. محلة تنصري يف مجيع أحنـاء العـامل   ٤٥٠ل السنوات املاضية بأكثر من ، وقامت خالوتأثرياً

وقد أدىل فـرانكلني جراهـام بتصـرحيات    . www.samaritan.orgوموقعه على االنترنت هو 

) حيض على العنف( م ، وأن القرآن إعالمية قال فيها إن اإلرهاب جزء من التيار العام لإلسال

املذاع على قناة فوكس نيـوز األمريكيـة يف   ) هاينيت وكوملز ( وكرر جراهام خالل برنامج 

م رفضه االعتذار عن تصرحيات أدىل ا بعد حوادث سـبتمرب  ٢٠٠٢اخلامس من أغسطس 

ويف كتاب جديد لفرانكلني جراهام يسـمى  ) شرير ( م وصف فيها اإلسالم بأنه دين ٢٠٠١

نصوص تتسم بالسفه واحلطة دف اإلساءة إىل اإلسـالم   ي على، حيتو The name) االسم(

بواسطة فرد بشـري مقاتـل   أسس .. اإلسالم : "يقول ٧١يف الصفحة رقم : ما يلي  ومنها

، ومـن  ) نشر اإلسالم من خالل التوسع العسكري ( ، ويف تعاليمه ترى تكتيك يسمى حممد

اإلسالم النهائي هو السـيطرة علـى    خالل العنف إذا كان ضرورياً ، من الواضح أن هدف
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القرآن حيتوي على قصص أُخذت وحرفت عن " من كتابه إن  ٧٢حة فويقول يف الص" العامل 

الثقافتني الغربيـة واملتحضـرة    مل يكن للقرآن التأثري الواسع على.. العهدين القدمي واجلديد 

ة أن إله اإلسالم لـيس إلـه   االختالف رقم واحد بني اإلسالم واملسيحي. الذي كان لألجنيل 

  " .الديانة املسيحية 

وهو راعي كنيسـة يف جاكسـون فيـل يف فلوريـدا ، يصـل      :  Jerry Vinesجیري فاینز  -٤
ألف شخص ،وهو من أبرز املتحدثني األمـريكيني يف املـؤمتر السـنوي     ٢٥عددأتباعها إىل 

وقـام الـرئيس احلـايل    . عام للكنائس املعمدانية اجلنوبية ، وهو أكرب مؤمتر ديين يعقد كل 
دينهم وموقعـه علـى    والرئيس السابق مبدح هذا القسيس واعتباره من املتحدثني بصدق عن

وقد أدىل جريي فايرت بتصرحيات تتصف بالقذارة والسفه مليئة .  www.fbcjax.comاالنترنت 
نوبية ، والذي بالكراهية واحلقد على اإلسالم خالل االجتماع السنوي للكنيسة املعمدانية اجل

  .عقد مؤخراً يف مدينة سانت لويس بوالية ميسوري األمريكية 
شاذ مييـل  " وامه زوراً و تاناً بأنه  وخالل االجتماع أفترى جريي فايرت على الرسول 

وأضـاف   "جه آخرهن طفلة عمرها تسع سـنوات زو ١٢، وتزوج من ملكه الشيطانلألطفال ويت
هذه الصور امللفقـة   ."ليس الرب الذي يؤمن به املسيحيون] ن به املسلمونالذي يؤم[اهللا " فايرت أن

، أصـبحت راسـخة يف   ن عقائد اتمع الغريب النصرايناملشوهة هي عقيدة دينية غربية موروثة ضم
وكانت هي املصـدر الـرئيس للمستشـرقني    .  منذ اية القرن الثامن اهلجريالعقل اجلمعي الغريب

  .ة وهي اليت نراها اآلن ونسمع ااملتعصبني يف العصور احلديثواملنصرين 
  -:وميكن أن نوجز مصادر تلك العقيدة املوروثة يف أربعة مصادر رئيسية هي 

ه أبو قره ويوحنا النقيوسـي ،  يوحنا الدمشقي وتلميذ: ما كتبه النصارى الشرقيون وأشهرهم  -١
  .فاع السرياين بن عدي ، ومؤلف جمهول ملقالة تسمى الد ىيوحي

ثيوفانس املعترف ، ونيقتاس البيزنطـي ،  : وعلى رأسهم ) الروم ( ما كتبه الكتاب البيزنطيون  -٢
  .، وغريهم وجرمانوس 
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وعلى رأسهم املقالة األسبانية عن حممد عليه الصـالة والسـالم وماكتبـه    : املصادر األسبانية  -٣
  .وغريهم ايزدور األشبيلي ، وأولوخيو ، وبول الفارو ، 

  .ما كتبه ولفقه واخترعه الكتاب الغربيون حىت اية القرن الثامن اهلجري  -٤
وهو أول وأكرب مشـروع استشـراقي   . املشروع الكلوين : ويأيت على رأس تلك الكتابات 

الدحض الرباعي ، وكتاب : وكتاب ملؤلف جمهول يسمى . هدف بالدرجة األوىل إىل تفنيذ اإلسالم 
بـدرودي الفونسـو ، وسـان بـدرو     : وما كتبه كل من ) املتناقضات(هول يسمى آخر ملؤلف جم

، ورامون ماريت ، ورميوندلول ، وولـيم الطرابلسـي ،    يباسكوال ، وريكولدو دي مونت كروس
ووليم الصوري ، ووليم آدم ، وجاكيوس دي فتري ، وهامربت الروماين ، وفيد يرتو أوف بافيـا ،  

  .وغريهم كثري 
هنا لعرض كل ما كتبته تلك املصادر األربعة الرئيسة عن اإلسالم ، فاملادة العلميـة  وال جمال 

وسوف نعرض جمرد مناذج خمتصرة لـبعض تلـك   . اليت مجعناها عن كل مصدر تغطي جملداً كامالً 
الكتابات حىت نرى كيف تشكلت وتكونت تلك العقيدة الغربية املوروثة عن اإلسالم ونيب اإلسالم 

  .حممد 
وهو مـن  ) م  ٧٥٠ - ٦٦٠/ هـ ١٣١ - ٤٠( من النصارى الشرقيني يوحنا الدمشقي 

نصارى الشام ، ولد وعاش يف العصر األموي ، وتضلع يف الالهوت ، وكتب كتباً كـثرية ، ومـن   
صالً عن اإلسالم أطلق عليـه  وأفرد فيه ف. كتبه باليونانية بعنوان اهلرطقاتكتاب قسم من ضمنها 

براهيم عليهما السالم إمساعيل بن إيلني العرب من أبناء ويقصد باإلمساع) مساعيليني هرطقة األ(اسم 
، واعتربهم فرقـة  وهذا الفصل شديد الطعن ، ام فيه يوحنا العرب باهلرطقه والضالل واخلرافة . 

كان رسوالً زائفاً ادعى النبوة زمن االمرباطور هرقل ، بعـد    ، وزعم أن حممداً نصرانية متهرطقة
قرأ العهد القدمي والعهد اجلديد وتعلّم من راهب أريوسي فتظاهر بالتقوى حىت استمال العـرب   أن

اليت  -على حد قوله  -إليه وأخربهم أنه تلقى كتاباً من السماء ، وقدم فيه تلك الشرائع املضحكة 
املفتريات   من التلفيقات اليت وضعها يوحنا يف فصله هذا لتشويه صورة النيب و. تسمى باإلسالم 
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إىل آخـر القصـة الـيت    ... من زينب بنت جحش رضي اهللا عنها   اليت كتبها عن زواج النيب 
تسربت إىل بعض كتب التفسري ، وأدرك ابن كثري زيفها فأعرض عن ذكرها يف تفسريه وأشـار إىل  

  . أا ملفقةً ال تصح
وكان هدف يوحنا الدمشقي من ذلك التشويه حتصني النصارى من أهل الذمـة واحليلولـة   
بينهم يف بالد الشام وبني اعتناق اإلسالم حني رأى تسامح املسلمني مع أهل الذمة، ودخول كـثري  
من النصارى يف اإلسالم فلم جيد وسيلة لتثبيت النصارى على دينهم سوى اام اإلسالم باهلرطقـة  

، لتكون صورته يف نظر النصارى صورة كريهة حىت ال يقبلوا على اعتنـاق    شويه سرية النيب وت
واسـتخدمه الكتـاب   ) دولة الـروم  ( وقد انتشر هذا الكتاب يف بالد الدولة البيزنطية . اإلسالم 

الغربية  يدةالبيزنطيون يف هجمام الفكرية على اإلسالم مث ترجم إىل الالتينية وأسهم يف صياغة العق
  .جتاه اإلسالم و املسلمني طوال العصور الوسطى وحىت العصر احلاضر 
التاسـع  /ن الثالـث اهلجـري  ومن الكُتاب البيزنطيني نيقتاس البيزنطي الذي عاش يف القر

مرباطور البيزنطـي ميخائيـل   دحض للقرآن الكرمي ، ذلك أن اإل وكتب كتاباً زعم أنه. امليالدي
تلقى مقالتني من بعض العلماء املسلمني تفندان مزاعم )  ٨٦٧ - ٨٤٢/  ٢٥٤ - ٢٢٧( الثالث 

فكلَّـف  . النصارى بأن هللا جل وعال ابن يشاركه يف أمسائه وصفاته ، وبطالن مقولة األقانيم الثالثة 
دحض لكتـاب حممـد   ( بأنه  االمرباطور نيقتاس بالرد عليهما فقام نيقتاس بتأليف رده الذي وصفه

ومل يكن نيقتاس متضلعاً يف اللغة العربية ، فقام حسب زعمه باإلطالع على القرآن ، وقام .  )املزور
باستعراض سوره من سورة البقرة إىل سورة الكهف ، وكل سورة يسميها األسطورة احملمدية رقـم  

 وأصدر حكمه الباطل بأن القرآن يصـور اهللا . مث يذكر أمسها  -مثلما هو رقمها يف القرآن  -كذا 
ويبدو . على شكل كروي كامل ، أو على شكل مطرقة معدنية مطروقة يف السماء  -جل وعال  -

مث أخذ يسـخر مـن   . أن نيقتاس اقتبس هذا الزعم من املقالة األسبانية اليت سأشري إليها بعد قليل 
قاد املسلمني ليعبدوا   ، وقال بأن حممداً -بزعمه  -املسلمني على مناصرم هلذا التصور املادي 
وأنـه جعـل    -معبودة احلب واجلمال عند األغريق  -يف مكة وثناً مصنوعاً على غرار أفروديت 
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ن اتباعـه جمـرد مجاعـة مـن     دين وثين وأ  الشيطان رباً للخلق ،وظل يؤكد على أن دين حممد
أنـه هـو    -ماً زاع - وكان يف كل سورة يتحدث عنها يوجه السب والشتم إىل النيب . الوثنيني

الذي وضع القرآن وشحنه باألساطري ، وأنه أمر اتباعه بقتل من جيعل شريكاً يف جانب اهللا ، ولذلك 
وأخذ نيقتاس حياول  -بزعمه  -وقع معظم ذلك القتل على النصارى الذين يعبدون املسيح ابن اهللا 

ويبدو يف .  واجلديد نصوص القرآن وقصصه عن طريق مقارنتها بنصوص العهدين القدمي تفنيد بعض
هذا متأثراً برأي يوحنا الدمشقي ، فزعم على سبيل املثال أن إبراهيم اخلليل عليه السالم مل يصل إىل 

كما حاول نيقتاس أن يستدل على عقيـدة  . مكة ومل ينب الكعبة ، ألن سفر التكوين مل يذكر ذلك 
حديثه بالتأكيد على أن الذي يعبـده  واختتم . الثالوث ببعض آيات القرآن بتأويلها حسب عقيدته 

واحلق أن كل أراء نيقتـاس ال تتعـدى هـذا    . ويدعو إىل عبادته إمنا هو الشيطان نفسه   حممد
وقد أوردناها لنرى األثر الذي أسهمت به يف صياغة العقيدة الغربية جتاه اإلسالم واملسلمني . اهلذيان

  .خالل العصور الوسطى وإىل اآلن 
أراء نيقتاس الزائفة أثرها يف الدولة البيزنطية حىت أن أحد رجال الدين ألـف  وقد كان لبعض 

يشجب فيهـا  ) م ١١٨٠-١١٤٣/ هـ٥٨٥-٥٤٩( رسالة يف زمن االمرباطور مانويل كومنني 
وقدم تلك الرسالة لإلمرباطـور  )  الرب الذي يعبده حممد( الدين اإلسالمي وفيها يلعن مصنفها 

إمنا هو األب الذي يعبده   بارة املقيته حمتجاً بأن الرب الذي يعبده حممدالذي أراد شطب هذه الع
  .إمنا هو إله غري إله املسيحيني   النصارى فأصر رجال الدين على أن الذي يعبده حممد

وهذا يوضح إىل أي مدى بقيت هذه العقيدة الزائفة حية حىت اعتنقها وقال ـا فـرانكلني   
  .ذكرنا آنفاً  جراهام وجريي فايرت كما

النصف الثاين من القرن التاسـع املـيالدي   / ومنذ النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري 
أصبح يف مقدور رجال الدين يف الغرب األورويب اإلطالع على تلك الصور املشوهة حني ترجم أمني 

الالتينية وأدجمها يف مكتبة البالط البابوي أنستاسيوس بعض تلك الكتابات ، الشرقية والبيزنطية إىل 
  .حولياته التارخيية 
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أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع امليالدي ظهرت مقالـة  / ويف أواخر القرن الثاين اهلجري 
عرفت باسـم    يف أسبانيا يف أحد األديرة الشمالية ، وهي عبارة عن نص هجومي بذئ على النيب

، ويرجح ناشرها دياز أا من عمل أحد النصـارى   وال يعرف كاتبها  املقالة األسبانية عن حممد
زوراً  -بصورة جمافية للذوق ومعاكسة لصفاته ، فتـزعم    وهذه املقالة تصور النيب. املستعربني 

وتاناً ـ أنه كان كاذباً مبتدعاً شهوانياً ، وأنه دعا عربه املتوحشني إىل أن يتخلوا عن الوثنية ، وأن  
  السماء على شكل كرة مادية ، وتزعم هذه املقالة الزائفة أن إبليس ظهر حملمـد يعبدوا إهلا مادياً يف

     مدعياً أنه امللك جربيل ،وأخربه أن الرب أرسله ليبشر العرب مبا كان قـد مسعـه يف مـدارس
وتـزعم املقالـة   . دي يف السماء وهجر عبادة األوثان يدعوهم إىل عبادة ذلك اإلله املااملسيحيني و

  .عندما مات تعفنت جثته فقامت الكالب واخلنازير بالتهام اجلثة العفنة   أن حممداً البذيئة
وقد جنم عن هذه املقالة املنحطة أن تشبع ا بعض الرهبان فظهـرت حركـة يف قرطبـة يف    

علناً فيؤخذ أفرادها   التاسع امليالدي ، يقوم أفرادها بسب النيب/ منتصف القرن الثالث اهلجري 
، األمر الذي أدى إىل إصدار حكم اإلعدام على عدد ضي فيكررون السب والشتم للنيب إىل القا

شخصاً ، ومست تلـك املصـادر تلـك     ٥٠منهم ، تذكر املصادر األسبانية أن عددهم يبلغ زهاء 
احلركة حبركة االستشهاد يف قرطبة وبدأت تلك احلركة براهب يدعى بريفكتوس الذي ذهـب إىل  

الصالة والسالم فرد  عض عامة املسلمني عن رأي النصارى يف املسيح وحممد عليهماالسوق فسأله ب
بتلك الصفات الواردة يف املقالة األسبانية ، فقبضـوا عليـه     قائالً بألوهية املسيح ووصف حممداً

وقد سار على منواله عدد من الرهبان ، . وأخذوه إىل القاضي فأصر على موقفه فصدر احلكم بقتله 
وأولوخيو كتب رواية عن هذه احلركة وسـب  . م بول الفارو، وأولوخيو أسقف طليطلة األمسي منه

وبول الفارو هـو الـذي كتـب سـرية     . م  ٨٥٩/ هـ٢٤٥فحكم عليه باألعدام سنة  النيب 
واالثنان اعتقدا بأن ظهور اإلسالم وانتشاره إمنا هو اإلعداد النـهائي لظهـور   . أولوخيو بعد مقتله 

ومما أورده أولوخيو يف روايته لتلك احلركة أن ثالثـة مـن   . ح الدجال ، أو هو الدجال نفسه املسي
وقد احتوى النص . الرهبان األسبان هم جورجيوس، وأورليوس ، وناثاليا كتبا نصاً عن األم املسيح
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 العقيدة الضـالة ، " فوصف اإلسالم بأنه  على هجوم متعصب حاقد على اإلسالم ونيب اإلسالم 
] أي العرب أبناء إمساعيل بن إبراهيم عليهما السـالم  [ وخدعة الشيطان املاكرة وأن اإلمساعيليني 

يجلون نبياً كاذباً ، صدقوا أنه من خالله يكون طريق اخلالص ، وأن نيب املسـلمني إمنـا هـو ـ     
ـ   ل الرذائـل ،  بزعمهم ـ غادر بطبعه ومؤمن بأبليس ، وهو وكيل املسيح الدجال ، واملستنقع لك

والذي سوف يلقى به يف جهنم ، ومن خالل تعاليمه العقيمة كتب علـى أتباعـه عـذاب النـار     
وال شك أن هذه احلركة احلاقدة " . السرمدي ، وأن الذي تراءى له يف هيئة مالك إمنا هو الشيطان 

يف صياغة العقيدة املتعصبة يف قرطبة وما صاحبها من كتابات الرهبان املقيته قد أسهمت بدور كبري 
الغربية جتاه اإلسالم واملسلمني يف أوروبا طوال العصور الوسطى وإىل اليوم يف الواليـات املتحـدة   

  .وأوروبا  األمريكية 
 

فهو الذي أعد كل املواد الالزمة لغرس تلك العقيدة الباطلة يف العقل الغريب وأحكم معظـم  
  .إىل العصر احلاضر  جوانبها لتستمر قائمة

املشـروع الغـريب العـاملي األول    : وهذا املشروع الذي يعتربه بعض الباحثني الغربيني بأنه 
الم ، الذي حـدث  لدراسة اإلسالم ، إمنا هو يف حقيقته املشروع الغريب األكرب لتشويه صورة اإلس

  .م ١١٤٣/ هـ٥٣٧سنة 
ـ ٢٩٧الذي تأسس سـنة  وينسب هذا املشروع إىل ديركلوين يف جنوب فرنسا  م ٩١٠/هـ

حركـة اإلصـالح   ( ومنه انبثقت حركة إلصالح احلياة الرهبانية عرفت يف التاريخ األوريب بأسم 
اليت مل تلبث أن أسهمت يف تقوية اجلهاز الكنسي يف الغرب األوريب ونال ديركلوين مرتلة ) الكلونية 

املطلق يف أن ينشئ أديرة أخرى تابعـة لـه ،   احلصانة حتت احلماية املباشرة للبابا يف روما ، واحلق 
ضخمة ، وأصـبح يف الواقـع   وخالل القرنني التاليني من تأسيسه نال ديركلوين تأثرياً كبرياً وثروة 

مرباطورية الديرية حيث يتبعه أكثر من ستمائة دير ، وعشرات اآلالف من الرهبـان يف  عاصمة لإل
بح رهبان ديركلوين بابوات وكرادلة وكثري من رؤسـائه  وأص. كل مكان من العامل الغريب النصراين 
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ومن أشهر رهبان ديركلوين الذين وصلوا إىل منصب البابوية ، . كانوا مستشارين لالباطرة وامللوك 
  .البابا جرجيوري السابع ، وتلميذه البابا أوربان الثاين الذي أطلق احلروب الصليبية ضد املسلمني 

الراهـب بـيري   وين هـو  ـمت اختيار رئيس جديد لديركلهـ ١١٢٢/ هـ  ٥١٦ويف سنة 

وقد أمضى سنواته األوىل . ، الذي أطلق عليه معاصروه لقب بطرس املكّرم موريس دي مونتبوسيري

م قام برحلـة إىل مشـال األنـدلس    ١١٤٢/ هـ ٥٣٦ويف سنة . ومكانته يف تدعيم سلطة الدير 

ك علم من بعض املترمجني بوجود رسـالة لنصـراين   وهنا. زيارة األديرة الكلونية يف تلك البالد ـل

شرقي تدافع عن النصرانية واجم اإلسالم مكتوبة باللغة العربية ، وعرف منهم مضموا ، فقـرر  

القيام مبشروع ترمجتها وترمجة القرآن الكرمي وبعض املصنفات األخرى إىل الالتينية دف دحـض  

  .اإلسالم والرد عليه 

إىل ديركلوين يف فرنسا بعد أن اتفق مع مخسة مترمجني للقيام بالعمل لديـه  عاد بطرس املكّرم 

ونقدم اآلن حملة خمتصرة جداً عـن أخطـر   .وبين هلم أهدافه من املشروع وأجزل هلم العطاء لتنفيذه 

ترمجتني يف املشروع واألثر الذي أحدثته يف صياغة تلك العقيـدة الغربيـة عـن اإلسـالم ونـيب      

  .اإلسالم

وهي احدى الترمجات اخلمس اليت أصبحت تعـرف يف  . ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية  -١

وقام ذه الترمجة مترجم اجنليزي يسمى روبرت أوف كيتون . أوربا بإسم اموعة الطليطلية 

م وأتقن العربية واهـتم   ١١٣٦/ هـ  ٥٣٠كان قد استقر يف برشلونة يف األندلس منذ سنة 

فات العربية يف علم الفلك واهلندسة وقد علم روبرت أوف كيتون من بطرس املكرم أن باملؤل

هدفه تعريف الغرب النصراين باإلسالم الذي يعتربه هرطقة من اهلرطقات الكربى اليت هددت 

، وأن بطرس املكرم ينوي الـرد علـى    وهي القاعدة اليت وضعها يوحنا الدمشقي النصرانية

القرآن الكرمي، كان هلا  ام روبرت أوف كيتون بترمجة خاطئة مغرضة ملعايناإلسالم ، لذلك ق

  . تأثري سئ يف صياغة تلك العقيدة الغربية احلاقدة جتاه اإلسالم ونبيه حممد
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وتتضح أهداف روبرت أوف كيتون املبنية على أهداف بطرس املكرم من ما جـاء يف  
رها مبقدمة طناها مقدمته لتلك الترمجة ، حيث صدمتهيد عن اخلرافة اإلسالمية املسماة ( انه مس

أنا كشفت عن شريعة حممد بيدي وجلبتها إىل خزينـة  :" .... ومما قاله يف مقدمته ) بالقرآن 
اللغة الرومانية ، األمر الذي سوف يساعد رسالة املسيح املخلّص على االنتشـار وختلـيص   

لك أن دكاترة الكنيسة أمهلوا تلك اهلرطقه ذ...  -اإلسالم  -اجلنس البشري من هذا اإلمث 
ضخم جداً ومفرط ملدة مخسمائة وسـبع   يءلتصل وتصعد إىل ش -يقصد اإلسالم  -الكربى 

وثالثني سنة ، ألا مهلكة وضارة ، بسبب أن الزهرة من تلك العقيدة املتعصـبة الفاسـدة ،   
وتحطِّم باخلداع قـانون الـدين   نتباه إليه ، فوق عقرب ، حتول دون أن تلفت اال جمرد غطاء

ولذلك قمت بالعمل معك ملـا علمـت أن   :" إىل أن يقول خماطباً بطرس املكرم " ..املسيحي
نقع غري اخلصب للعقيدة نفسك جمتهدة يف سبيل كل شيء صاحل ، وأنك تتوق إىل ردم املستت

.. إىل ذلـك للوصول  -بكل جهدي  -ائل لذلك أنا كشفت عن السّبل والوس.. اإلسالمية
وهكذا أنا أحضرت اخلشب واحلجارة الالزمة لعمارتك اجلميلة اليت جيب أن تنتصب فـوق  

  " .أنا كشفت الغطاء عن دخان حممد الذي جيب أن يخمد بواسطة منفاخك . اجلميع خالدة 
وقام روبرت أوف كيتون يف ترمجته ملعاين القرآن الكرمي بإعادة ترتيب السور وعمـد  

والتشويه املتعمد واحلذف واألضافة، وإضفاء الطابع الالتيين على املعـاين، ممـا    إىل االختصار
  .أعطى صورة بشعة ملعاين القرآن الكرمي 

  :ومن أمثلة الفساد والتشويه يف تلك الترمجة مايلي 
>    M أعطى معىن غامضاً خلطاب   -أ    ;      L   وجعله يبدو يف معظم األحيان وكأنه موجه

  .إىل املسلمني 
أضفى على كل اآليات املتعلقة بأحكام الزواج والطالق معاين جنسية داعرة حبيث تبدو  -ب 

  :مثل . للقارئ الغريب السيما الرهبان مثرية لالمشئزاز والنفور 
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  " .غريه فال حتل له حىت يطأها رجل " ترمجها 

'  M مـن سـورة البقـرة     ٢٢٠اآلية  -د    &   %       (     ,    +        *   )                -       /   .      
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  " .فأتوهن يف أدبارهن " مبعىن 
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µ ¶     L    )حنن جنيز لك أزواجك الالئي أتيتهن مهـورهن ،  " ترمجها هكذا ؛ )٣٦٣
عمك ، وبنات عماتك ، وبنـات خالـك   ومجيع إميائك الالئي أعطاكهن اهللا ، وبنات 

وبنات خاالتك ، الالئي اتبعنك ، وكل امرأة مؤمنة إذا هي ترغب أن تقدم جسدها أو 
نفسها للرسول ، وإذا الرسول يرغب أن يضطجع معها فليفعل ، وهذا خـاص لـك   

  .وهذا قليل من كثري مما يف تلك الترمجة من تشويه متعمد  " .وليس للمؤمنني اآلخرين 
ومل يقتصر األمر على ذلك؛ بل قام معلق جمهول بالتعليق والتحشية على تلك الترمجة  

فزاد يف التشويه إىل أقصى حد فمثالً عندما ال يتفق القصص القرآين مع بعض قصص العهـد  
القدمي يهاجم القرآن ، ويتهمه باخلرافة مثل وسوسة الشيطان آلدم وزوجـه لألكـل مـن    

ويعلـق املعلـق   . مي أن احلية هي اليت أغرت آدم باألكل من الشجرة الشجرة ويف العهد القد

                                                   
  . ٢٣٠: البقرة )   ٣٦٠(
  . ٢٢٠: البقرة )   ٣٦١(
  . ٢٢٣: البقرة )   ٣٦٢(
  . ٥٠: األحزاب )   ٣٦٣(
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كما جاءت أيضاً القصة الرائعة حلمل مرمي بعيسى " . كذب وقح : " على القرآن بقوله 
علـى   -مـثالً   -كما أن هذا املعلق علّـق   " .كذب وقح " يف سورة مرمي ، يسميها أيضاً 

M  ² ؛ اآليتني من سورة الغاشية      ±   °                 ¸    ¶   µ   ´   ³                  L   )علَّق ؛ )٣٦٤
ملاذا أنت بعد هذا توجه أصحابك إىل أن يحولوا :" قائالً ؛ النيب  عليها موجهاً اخلطاب إىل

الناس إىل دينك بالسيف ، إذا أنت تقول مثل هذه املبادئ اليت ال تجرب الناس على الطاعـة،  
بالقوة مثل احليوانات والبـهائم املتوحشـة،   فلماذا تجرب الناس على الطاعة وملاذا تخضعهم 

وليس بواسطة احلجج والرباهني مثل البشر ، يف احلقيقة أنت منوذج للكذّاب، فأنت يف كـل  
  ".مكان تناقض نفسك 

هذه الترمجة املشوهة ملعاين القرآن الكرمي اليت قام ا روبرت أوف كيتـون حلسـاب   
ترمجة عرفتها أوربا وأحدثت تأثرياً واسعاً م هي أول  ١١٤٣/ هـ  ٥٣٧بطرس املكرم سنة 

على الفهم األوريب املشوه لإلسالم حىت القرن الثامن عشر ، فقد ظلت تنتشر خمطوطاا حىت 
وعـن هـذه الترمجـة    . م ١٥٤٣/ هـ ٩٤٩قام عاملان سويسريان بطباعتها يف بازل سنة 

وعـن هـذه   . م ١٥٤٧/هـ٩٥٣ة الالتينية قام أريفابيين اإليطايل بترمجتها إىل اإليطالية سن
م وعن هذه ١٦١٦/هـ١٠٢٥الترمجة اإليطالية قام ساملون اشفجر بترمجتها إىل األملانية سنة 

  .م ١٦٤١/ هـ ١٠٥١الترمجة األملانية ترمجت إىل اهلولندية سنة 
ومن هنا يتبني لنا األثر السيء الذي تركته هذه الترمجة على صورة اإلسالم يف الغرب 

  .يها الكثري من دراسات املستشرقني عن اإلسالم إذ قامت عل
الرسـالة   :وهي األخرية يف اموعة الطليطلية ، وتعـرف باسـم   : رسالة النصراين الشرقي  -٢

وهي عبارة عـن  . وهي اليت أحدثت املشروع الكلوين برمته . اإلسالمية واجلواب املسيحي 
الرسالة مرسلة من رجل مسلم يدعى عبـداهللا بـن إمساعيـل    . رسالة وجواب على الرسالة 

اهلامشي إىل صديق له نصراين يدعى عبد املسيح بن إسحاق الكندي ، وقد صـيغت رسـالة   
                                                   

  .  ٢٢-٢١: الغاشية )   ٣٦٤(
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ة حبيث يبدو قريباً للخليفة املأمون ، بينما صيغ اجلواب وكأن الكندي املزعوم اهلامشي املزعوم
ومن الواضح أن كال األمسني مستعاران وأن كاتب النصني عامل . يعمل يف بالط اخلليفة نفسه 

العاشر املـيالدي ، والـراجح أنـه    / عريب نصراين عاش يف العراق يف القرن الرابع اهلجري 
  .م ٩٧٥/ هـ ٣٦٤النصراين حيىي بن عدي املتويف سنة الطبيب والفيلسوف 

عنـد الـبريوين املتـويف سـنة      وال جند هلذه املصنفة ذكراً يف املصادر اإلسالمية إال
  .م الذي اقتبس منها نصاً يف حديثه عن الصابئة ١٠٤٨/ هـ٤٤٠

وبطـرس   وقد كلّف بطرس املكرم اثنني من املترمجني بترمجة هذا النص مها بطرس الطليطلي ،
وقد صاغ حيىي بن عدي رسالة اهلامشي املزعوم يف حنو عشرين صفحة ، حبيـث بـدأ   . أوف بواتييه 

يف خماطبته للناس مبـا فـيهم   ؛ بالسالم والرمحة على صديقه النصراين ، زاعماً أن ذلك سنة النيب 
إىل النسب األصيل  النصارى مث يبدي اهلامشي املزعوم تعبريات خمتلفة من االحترام لصديقه واإلشارة

ين احلنيفيـة ،  بتقواه وثقافته ومعرفته ، ويدعوه إىل اعتناق اإلسالم الذي هو د ةللكندي ، واإلشاد
براهيم عليه السالم ، وهو التوحيد اخلالص هللا تعاىل ، مث يعرض أركان اإلسـالم  إدين أبيهما األول 

  .ه النصراين باعتناق اإلسالم غراء صديقهاد ، ويسهب يف ذكر نعيم اجلنة إلاخلمسة ، واجل
وأنه إذا اعتنق اإلسالم ميكنه الزواج بأربع زوجات ويطلق مىت يشاء وميلك من اجلواري مـا  
يشاء ، وحيصل على ترقية يف بالط اخلليفة ويف النهاية يعرض على صديقه أن جييبه بكـل صـراحة   

  .التخلي عن عبادة الثالوث وحيثه على . على عرضه وأن يقول ما حيلو له يف الدفاع عن دينه 
وقد أجاب حيى بن عدي على رسالته اليت جعلها على لسان اهلامشي ، جبوابه الذي جعله على 

صفحة ، أي أكرب بسبع مرات من رسالة اهلامشي ، حبيـث يتـرك جوابـه     ١٤٠لسان الكندي يف 
ومن الواضح أن حيىي بـن  . االنطباع لدى القارئ النصراين أنه نال الغلبة والقهر باحلجة والربهان 

عدي كتب هذا الكتاب حني ازداد دخول النصارى يف اإلسالم يف القرن الرابع اهلجري ، وكـان  
هدفه منه حتصني أهل الذمة من النصارى ملنعهم من اعتناق اإلسالم وإقناعهم بان دينهم هو الـدين  

  .الصحيح 
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فان باجلميل لصـديقه اهلـامشي   ويبدأ حيىي بن عدي جوابه على لسان الكندي املزعوم بالعر
مث يدافع عن عقيدة الثالوث ، ويزعم أن عقيدة احلنيفية اليت يدعو إليهـا  . والدعاء للخليفة املأمون 

اهلامشي اليت كان عليها إبراهيم عليه السالم إمنا هي عبادة األصنام ، حيث يزعم أن إبـراهيم ظـل   
  .يعبدها ملدة سبعني سنة يف حران مع آبائه 

، ويتهمه بأنـه  اول بأسلوب فلسفي تفنيد عقيدة التوحيد ، مث يوجه هجومه على النيب وحي
تطلّع إىل املُلك ، وملا كان يعرف أن نفوس قريش تأىب أن يصبح ملكاً عليها ادعى النبوة للوصـول  

 يف مكة ، وإمنا ينتقل فجـأة إىل ؛ وال يتحدث جواب الكندي املزعوم عن دعوة النيب . إىل هدفه 
اغتصب مربد غالميني يتيمني وبىن عليه مسجده ، وأنه اصـطحب  ؛ املدينة حيث يزعم أن النيب 

، السلب وقطع الطريق وإخافة السبيلعمل هلم وبدأ يف شن الغارات وممارسة النهب و قوماً فراغاً ال
يـوم أحـد ،    أنه أمر باغتيال بعض األمنني يف بيوم ، مث يشري إىل جروح النيب ؛ ويتهم النيب 

مل يكن له هم إال امـرأة مجيلـة    ويرى أنه لو كان رسوالً ملنعه اهللا من الضرر ، مث يزعم أن النيب 
يتزوجها ، ويتهمه باالستخفاف باهللا يف حماباة زوجاته ويكرر حديث اإلفك عن عائشـة رضـي اهللا   

  .عنها 
عم أن شروط  النبوة ال وبعد ذلك يثري جواب الكندي املزعوم موضوع النبوة وعالماا ويز

، امل يأت بشيء منه ويزعم أن أهم عالمات النبوة هي املعجزات ، وأن النيب . تتوافر يف حممد 
علـى رسـالة    وأنه أنكر أنه يستطيع أن يأت بآية كما جاء يف القرآن ، وأنه ال دليل لدى حممد 

  .اهلية 
اإلسالمية ليس دليالً على إعجـاز   ويزعم أن اإلسالم انتشر حبد السيف ، وأن جناح الفتوح

إهلي ، ألا ميكن أن تكون وسيلة من اهللا ملعاقبة الناس املذنبني ، ويـزعم أن النصـرانية انتشـرت    
بالتبشري واستشهاد احلواريني بينما اإلسالم انتشر بالقهر والسيف ، ويزعم أن لغة القرآن ليسـت  

ويزعم جواب الكندي أن األغراء . لغة القرآن  معجزة ، ويعترب لغة الشاعر امرئ القيس أقوى من
املادي والوعد بامللذات احلسية يف جنة شهوانية هو الذي أغرى العرب احملـرومني أن ينضـموا إىل   
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مث .اإلسالم وجيوشه ، وأن جيوش املسلمني كانت مليئة باملنافقني الذين انضموا إليها طلباً للغنـائم  
ج عمالً من أعمال الوثنية ، ويرى أن اجلهاد يف سبيل اهللا إمنا هـو  يهاجم شعائر اإلسالم ، ويعترب احل

مل يكن يهدف مثلما هدف املسيح عليه السالم إىل أن خيلّـص   ويزعم أن حممدا . عمل الشيطان 
ويزعم أن . ويهذب اإلنسان ، وإمنا هدف إىل ما هدف إليه الفاحتون اآلخرون وهو أن يوسع مملكته 

شـريعة  : ويزعم أن الشـرائع ثـالث   . ط املستقيم املذكور يف سورة الفاحتة النصرانية هي الصرا
،  ، وشريعة العدل وهي اليت جاء ـا موسـى   الكمال اإلهلي وهي اليت جاء ا املسيح 

  . حممد -بزعمه الكاذب  -هي اليت جاء ا وشريعة الشيطان و
، امة وامسه سرجيوسذهب إىل كان يتلقى من راهب طُرد من الكنيسة و ويزعم أن النيب 

جربيـل أو الـروح    بإسم نسطوريوس وأنه هو الذي كان يسميه الـنيب    وتسمى عند حممد
  .القدس 

فإنا مل نره دعا النـاس إال بالسـيف   : ( ما نصه   وقال هذا النصراين يف جوابه عن النيب 
ل من مل يقر بنبويت وإين رسول وبالسلب والسيب واإلخراج من الديار ومل نسمع برجل غريه جاء فقا

وزعـم ـ زوراً   ) رب العاملني ضربته بالسيف وسلبت بيته وسبيت ذريته من غري حجة وال برهان 
وقال من ال يقبل كتايب هذا ويقـول إنـه   : ( أجرب الناس على قبول القرآن   أن النيب  -وتاناً 

  ) .سبيت ذريته واستبحت حرميه مرتَّل من عند اهللا وأين نيب مرسل قتلته وسلبته ماله و
وزعم النصراين أن عبد اهللا بن سالّم وكعب األحبار عمدا إىل ما يف يد علي بـن أيب طالـب   

وأدخال فيه أخبار التوراة وأحكامها وزادا وأنقصا منه   رضي اهللا عنه من القرآن بعد وفاة النيب 
وقع فيه التحريـف والتبـديل ، وأن    ، وزعم أنهوسخر من عملية مجع القرآن يف عهد أيب بكر 

احلجاج بن يوسف الثقفي مجع املصاحف وأسقط منها أشياء كثرية عن بين أمية ، وذكر كالماً كثرياً 
هذه الترمجة الرئيسة . ملفقاً يف هذا املوضوع وختم جوابه بدعوة اهلامشي املزعوم العتناق النصرانية 

مبثابة اجنيل املنصرين واملستشرقني منـذ   هائلة وأصبحتيف املشروع الكلوين نالت يف الغرب شعبية 
  .ترمجتها وإىل اليوم حيث اعتربوها أفضل دفاع عن النصرانية وأقوى هجوم على اإلسالم 
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عقيـدة  ( و ) نشؤ حممـد  ( هي  وهناك ثالث مصنفات أخرى ترمجت يف املشروع الكلوين
ري يضاهي تأثري رسـالة الكنـدي املزعـوم ،    ولكن مل يكن هلا تأث) األحاديث اإلسالمية ( و ) حممد

  .والترمجة اخلاطئة واملغرضة ملعاين القرآن الكرمي من جانب روبرت أوف كيتون 
وبعد أن انتهى بطرس املكرم من ترمجة مشروعه اآلنف الذكر قام بتأليف ردين على اإلسالم 

  :مها 
  :هي  امل الكامل عن اهلرطقة اإلسالمية وقسمه إىل ستة فصول) ١(

  .الرب ، املسيح ، ويوم احلساب  -أ
  .النيب حممد عليه الصالة والسالم  -ب
  .القرآن ومصادره  -ج
  .اجلنة والنار ، والتعاليم األخالقية  -د

  .انتشار اإلسالم  -هـ 
  .اإلسالم بوصفه هرطقة مسيحية  –و 

  .بالالتينية الدحض وقسمه إىل كتابني كل كتاب مكون من فصلني وكالمها كتبه ) ٢(
وكان هدف بطرس املكرم من تأليف رديه أن يغرس يف قلوب النصارى موقفاً معادياً لإلسالم 

وسوف أعرض هنـا مقتطفـات   .ينبغي على كل نصراين أن يتخذه ويعتقده جتاه العقيدة اإلسالمية 
لقيامـة  بعد أن عرض بتهكم مشاهد يوم ا. خمتصرة من جممل بطرس املكرم للتدليل على هدفه هذا 

 Mahumetإىل هذا احلـد الفعلـي   :" اليت انفرد ا القرآن وال توجد عندهم يف كتبهم املقدسة قال 
القذر الشرير علّم أتباعه إنكار مجيع أسرار الدين املسيحي ، وحكم تقريباً على ثلث اجلنس ) حممد (

مل يسمع مبثلها اسـتجابة   البشري بعدم معرفة يوم الدينونة للرب ، بواسطة حكايات جمنونه يهذي مبا
:" إىل أن يقـول    مث يقدم يف جممله خمتصراً مشوهاً لسـرية الـنيب   ". ألبليس واهلالك السرمدي 

ناشطاً جداً يف الشؤون العاملية ، وذكي إىل أبعد حد ، هو انبثق مـن  ) حممد (  Mahumetهكذا كان 
إىل أعلى شيئاً فشيئاً ، وتكراراً هاجم كل األصل الوضيع والفقر إىل الغىن والشهرة ، وض بنفسه 
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أولئك الذين كانوا جبواره ،وكان بشكل بارز يضم إليه األقرباء باخلداع ، والسلب ، والغـزوات ،  
قاتالً أي شخص غيلة إن استطاع ، هو ازداد رعباً بواسطة أمسه ، ويف الوقت املناسـب وصـل إىل   

مللك على شعبه ، وملا كان يدرك أنه ال يستطيع أن حيقق مث بدأ يطمح إىل منصب ا. القمة بالرتاعات 
قرر أن يصبح ملكاً عن طريق السيف ، وحتـت قنـاع الـدين    . هذه الرغبة بسبب أصله الوضيع 

ويـزعم    مث يتناول يف جممله القرآن ويرفض بشدة نبوة حممد] ". لرسول اهللا [ وبواسطة اإلسم 
إىل أن يقـول مـا   ) اخل ... وحبريا ) نسطوريوس ( جيوس أبليس ، وسر: أن القرآن له مصادر هي 

هكذا علِّم حممد من جانب أحسن علماء الالهوت البارزين ، واملتهرطقني ، فانتجوا قرآنه ، :" نصه 
ونسجوا معاً ، يف ذلك الشكل غري الفصيح ، له كتاباً مقدساً شيطانياً ، صنف على حد سواء مـن  

ين العابثة للهراطقة ، كاذباً أن هذه اموعة جلبت إليه سورة وراء سـورة  اخلرافات اليهودية واألغا
بواسطة جربيل ، الذي امسه هو عرفه من الكتاب املقدس يف ذلك الوقت ، هو أفسد بسـم مهلـك   
ذلك الشعب الذي مل يعرف الرب ، ويف سلوك هذا املفُسد أن جعل يف حـواف القـدح اململـوء    

حطَّم ، واحسـرتاه ، األرواح واألجسـاد   ) حممد ( يتسرب معه ، هو  بالعسل السم املهلك الذي
البائس ، ذلك الرجل ، أثىن على الشريعة املسيحية واليهودية ، والشرير مع ذلـك   لذلك الشعب

  " .يقتبس منها ويرفضها يف الوقت نفسه 
التصوير القـراين   وبعد ذلك يتناول بطرس املكرم ، اجلنة والنار ، والتعاليم األخالقية ويهاجم

حممد يصف عذاب جهنم كأا تسره حىت يصفها ، وكأنـه كـان مالئمـاً    :" للجنة والنار فيقول 
وهو يصور جنة ليست من جمتمع مالئكي ، وال مـن  . لرسول زائف كبري أن خيترع تلك األوصاف 

علـى قلـب    جتلى الرب ، وال من ذلك اخلري األعلى ، الذي ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر
بل يف هذه الطريقة هو وصفها مثلما هو رغبها أن تكون معدة لنفسه ، هو يعد أتباعه هناك ... بشر 

هنـاك  . باألكل من اللحم ، وكل أنواع الثمرات ، هناك أار من اللنب والعسل وامليـاه املتدفقـة   
مث ". ة ، جنته كلها حسـية  العناق واإلشباع الشهواين من النساء العذارى األمجل ، فيها أشياء كثري

يتناول بطرس املكرم تعدد الزوجات يف اإلسالم باعتباره عمالً من أعمال الزىن وفق املنظور الرهباين 
دون أن يعلم أن اتمع الغريب من بعده ، يف العصور احلديثه ، سيصل إىل ممارسة الـزىن علنـاً يف   
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دمة للفطرة البشرية اليت فرضها رجال الـدين  الشوارع وعلى األرصفه بسبب تلك الرهبانية املصا
  .على اتمع الغريب طوال العصور الوسطى 

وباإلضـافة إىل كـل هـذه    :" فيقول   مث يعود بطرس املبجل للهجوم البذئ على النيب 
، هو استطاع أن جيتذب إليه الرغبات الشهوانية للرجال ، حيث أطلق هلم األعنـه للنـهم   األشياء

مقترفاً الزىن كأنه شـرط بواسـطة   ... سه كان له يف ذات الوقت ستة عشر زوجة والتلوث هو نف
  ".األمر اإلهلي ، وبذلك أضاف إىل نفسه عدداً ضخماً من الناس احملكوم عليهم باهلالك السرمدي 

وباملقارنة اتضح أن جممل بطرس املكرم ودحضه قد اعتمد فيهما على رسالة الكندي املزعوم 
وأصبح هذان الردان ضمن املشروع الكلوين الـذي غـدا يف متنـاول    . اهلا حيث نسج على منو

  . الرهبان املتعصبني لالعتماد عليه يف كتابام العدائية ضد اإلسالم ونبيه حممد
فهذا وليم الصوري أسقف صور الذي عاصر احلروب الصليبية حىت عصر صـالح الـدين   

  األيويب وأرخ للمملكة الصليبية يف بالد الشام وعالقتها باملسلمني بدأ حديثه يف تارخيه عن الـنيب  
مرباطور هرقل ، وطبقاً للروايات والتواريخ الشرقية حققت معتقـدات  يف زمن اإل:" فقال ما نصه 

موطئ قدم راسخ هلا يف الشرق ، وهذا هو أول أبنـاء الشـيطان    -بزعمه الباطل  -مد الضارة حم
. املعلن بالكذب أنه رسول مرسل من اهللا ، وبذلك أضل بلدان الشرق خصوصـاً بـالد العـرب    

عنـف  والبذرة السامة اليت زرعها اخترقت إىل حد بعيد املناطق اليت استخدم فيها خلفاؤه السيف وال
جبار الناس ، مهما كانوا خاضعني ، ليعتنقـوا املعتقـدات اخلاطئـة    بدالً من التبشري والنصح ، إل

  ".للرسول 
-٦١٤سقف عكا الذي شـارك يف احلملـة الصـليبية اخلامسـة     أأما جاكيوس دي فتري 

انه الـذين كـان حيسـدهم يف    إن حممداً أخذ جري:" م فقال ما نصه ١٢٢١-١٢١٧/ هـ ٦١٨
  ".بغدر  ، وذحبهماخلفاء

م واملتوىف سنة ١٣/أما سان بدرو باسكوال وهو راهب أسباين عاش يف القرن السابع اهلجري 
م فقد كتب عدة كتب ضد املسلني ومنها كتاب أطلق عليه الفرقة احملمدية فقـال  ١٣٠٠/هـ٧٠٠

ما الذي جاء به حممد غري الفسوق والسلب ، القرآن على حد سواء وبتنـاقض أمـر   :" فيه مانصه 
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ب واحلرب ، واحلديث أكد هذا ، حيث وعد املسلمون مبكافأة ضخمة من أجـل املـوت يف   لبالس
احلرب ، وأن جروحهم سوف تكون مجيلة يوم البعث ، ذلك أن حممداً أمر بأن النـاس مـن غـري    
املسلمني جيب أن يقتلوا بواسطة اجلهاد ، وتغتصب نساؤهم ويؤخذن سبايا مع األطفال ، وخريام 

حتل توقد زعم سان بدرو باسكوال هذا أن حممداً". نهب وبالدهم ت    أثىن ذات مرة على آهلة ،
ومن عجب أن قول سـان بـدرو   . الوثنيني يف آيات زعم أن املسلمني يسموا اآليات الشيطانية 

اآليـات  [ باسكوال هذا ، كان هو الذي أوحي للمرتد الربيطاين سلمان رشدي بعنـوان روايتـه   
، كما أن باسكوال وفنديرتو وريكولدو وغريهم من كتاب العصور الوسـطى كـانوا   ] شيطانية ال

  .املصدر الرئيس لرواية سلمان رشدي ، بل هي مسروقة بالكامل من تلك الكتابات الوسيطة 
  لقد اخترع سان بدور باسكوال قصصاً وأساطري عجيبة تناول فيها جوانب من سرية النيب 

 :بدر يقدمها ذا الشـكل امللفـق   ليه وموقف خدجية رضي اهللا عنها فمثالً غزوة ونزول الوحي ع
اصطحب حممد عصابة من اللصوص ، وبعد ذلك مسع أن جتاراً كثريين من مكة كانوا يقتربون من "

تلك املدينة من مناطق أخرى يف طابور عظيم من البهائم احململة باألثقال ، هو أختبأ يف مكمن مـع  
تل سبعني من التجار وسائقي البغال من أهل مكة ، وأخذ أكثر من سبعني أسرياً ، وبوا أصحابه وق

  ".القافلة بالكامل 
تلبسـه    يورد رواية مشوهة ويـزعم أن الـنيب     وعن قصة نزول الوحي على النيب 

الواقـع   يف:" ما نصه   الشيطان ، ويسب خدجية رضي اهللا عنها اليت صدقته ويقول خماطباً النيب 
أنا أقول لك يا حممد إن هذا الذي فعلته ليس نبوة ، بل إنك قلت أشياء معينة مثلما تعود العرافـون  
اليوم أن يقولوا عن طريق استحضار العفاريت بأي أسلوب ، فهذا لن يكون مدهشاً ألنه سـيوجد  

ن بدرو باسـكوال عـن   وكتابات سا" عرافون كثريون يف العامل يقولون حقائق قليلة وكذب كثري 
إن :" قال ما نصه   تتصف باالختالق والسفه فمثالً عند حديثه عن وفاة النيب   اإلسالم ونبيه 

  ".لكن الشياطني منعته  -أي يتنصر  -حممداً عندما أوشك أن ميوت حاول أن يعمد نفسه 
أما الراهب اإليطايل فيديرتو أوف بافيا الذي جاء إىل بالد الشام يف النصف الثاين من القـرن  

النصف الثاين من القرن الثالث عشر امليالدي فقد كتب وصفاً خمتصـراً خمتلقـاً   / السابع اهلجري 
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رجـاالً  بقني ، وإن حممداً مجع حوله عبيداً آ:" عند القراء الغربيني ومما قاله   لتشويه صورة النيب 
خرين ، من أصناف خمتلفة ، وعندما أطـاعوه وأصـبح أمريهـم ،    مؤذين مرتشني ومضطهدين لآل

أرسلهم إىل غابة ذات طرق فرعية وإىل قمم اجلبال ، وأخذوا يغريون على الطرق اليت يتردد عليها 
اخلوف مـن   وحل. املسافرون ، فيسلبون الناس ، وينهبون بضائعهم ويقتلون كل من يبدي مقاومة 

وهذا الراهب فيـديرتو أحـد الكتـاب    ". حممد وأصحابه جبميع الناس الذين يقطنون بتلك البالد 
وزينب بنت جحش رضـي اهللا عنـها ، الـيت      الغربيني الذين تلقّفوا القصة املختلقة على النيب 

هنـاك رجـل    كـان :" اخترعها يوحنا الدمشقي وصاغوها بشكل داعر ، ومما قاله فيديرتوما نصه 
كانت من أمجل النساء  -زينب  -وكان له زوجة تدعى سيبيب  -زيد  -معروف يدعى سايدوس 

اجلميالت الالئي عشن على األرض يف أيامها ، فسمع حممد بشهرة مجاهلا ، واشتعل بالرغبة فيهـا ،  
رسـول   يا: ت هي قال. وأراد أن يراها ، فجاء إىل مرتل املرأة يف غياب زوجها ، وسأل عن زوجها 

هذا مل يكن خمفياً عن زوجهـا  . اهللا ، ما ذا تريد ، ملاذا أنت هنا ؟ زوجي ذهب إىل اخلارج يف العمل 
هو كان هنا ، هـو  : هل كان رسول اهللا هنا ؟ هي أجابت : ، هو عندما عاد إىل بيته ، قال لزوجته 

أنـا  : تاً طويالً ، هو قال هلا نعم هو رآه ، وهو أيضاً سهرين وق: قال هل رأى وجهك ؟ هي أجابت 
  ... ".ال أستطيع أن أعيش معك وقتاً أطول من هذا 

املتويف سـنة   يمونت كروس ديومن الرهبان املنصرين الذين كتبوا عن اإلسالم ، ريكولدو 
م وانتقل منها إىل آسيا الصغرى ١٢٨٩/ هـ  ٦٨٨م وقد جاء إىل عكا سنة  ١٣٢٠/ هـ ٧٢٠

مث عاد إىل . صل إىل مراغة يف رحلة تنصريية مث جاء إىل املوصل وإىل بغداد ومنها إىل الشرق حيث و
ومما ] دحض القرآن [ وصنف عدة كتب يهاجم فيها اإلسالم منها كتاب مساه  يدير مونت كروس

إن اإلسالم جمرد خدعة شيطانية ابتدعها الشيطان كي ميهد الطريق ئ املسـيح الـدجال ،   :" قاله 
الشيطان بعدم قدرته على إيقاف انتشار النصرانية ، وأن الوثنيات بدأت تتـهاوى   وذلك حني شعر

أمام النصرانية ، وأنه ليس يف مقدوره دحض شريعة موسى واجنيل عيسى ، فابتدع الشيطان ذلـك  
والقرآن ليس قانون اهللا ، نظـراً ألن أسـلوبه ال   ... الدين ليكون وسطاً بني النصرانية واليهودية 
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ألسلوب اإلهلي ، الذي ال يوجد فيه سجع وال عبارات موزونة كتلك اليت جاءت يف الكتب يطابق ا
  ".املقدسة 

الثالث عشر والرابع عشر امليالديني ، قد شـهدا  / واحلق أن القرنني السابع والثامن اهلجريني 
غـربيني  من جانب مئات الكتاب ال   محلة فكرية عدوانية شرسة ضد اإلسالم ونيب اإلسالم حممد

من الرهبان واملنصرين واحلجاج الذين زاروا الديار املقدسة يف بالد الشام ، وهـي محلـة عدائيـة    
ويتضح أحـد  . تضاهي يف ضخامتها العدوان الفكري احلايل الذي نشهده يف وسائل اإلعالم الغربية 

ة روبرت هـالكوت الـذي كتـب سـن    أهداف تلك احلملة السابقة مما كتبه أحد أعضائها وهو 
طريق  إنه لن يكون سهالً أن ننشر تعاليم املسيح بني املسلمني إال عن:" م يقول  ١٣٤٠/ هـ٧٤١

  ".حتطيم وشجب شريعة حممد 
ويتضح توطُّد وترسخ تلك العقيدة الغربية الباطلة جتاه اإلسالم واملسلمني يف الغرب ، وأنه مل 

م عند مـا كتـب راهـب     ١٣٦١ /هـ ٧٦٢يعد مبقدور أحد هناك اعتقاد سواها ما حدث سنة 
إنه عنـد حلظـة   :" بندكيت يعمل يف جامعة أكسفورد ، امسه أوثرد أوف بولدون ، مقترحاً قال فيه 

املوت لكل إنسان سواء كان نصرانياً ، أو مسلماً ، أو من أي دين ، فإنه يـنعم بالرؤيـة املباشـرة    
  ". للرب ، ويتلقى حكمه األبدي يف ضوء استجابته هلذه التجربة

كيف ميكن ملسـلمِ  : فقامت ضد الراهب أوثرد احتجاجات عنيفة من زمالئه الرهبان مفادها 
ويف ضـوء  !!!من اهلالك والعذاب السرمدي ؟؟؟ فاضطر الراهب أوثرد إىل سحب اقتراحه  أن ينجو

كن أن مي  هذا العرض املختصر للعقيدة الغربية املركوزة يف الفكر الغريب جتاه اإلسالم ونبيه حممد 
  .خنرج باملالحظات واحلقائق التالية 

جند نظرياً هلذه العقيدة جتاه نيب من األنبياء وأمة من األمم إال يف عقيدة التلمود عند اليهود  ال: أوالً 
فـالتلمود الـذي   . ووالدته الطاهرة مرمي عليها السالم وجتاه املسـيحيني    جتاه املسيح 

يرى بأن املسيح عيسى بن مرمي موجود يف جلات اجلحيم بـني  " يقدسه اليهود إىل أقصى حد 
مبباشـرة  ] باندارا [ الزفت والقطران والنار ، وأن أمه مرمي أتت به من العسكري الروماين 
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ملسيح ارتد عن اليهودية وعبد األوثـان ، وأن أتباعـه النصـارى    ويرى التلمود أن ا. الزنا 
ويذهب التلمود إىل أن املسيح كان ساحراً وثنياً ومن يتبعه من األمم إمنا هم وثنيون . وثنيون 

مثله ، وان املسيح كان جمنوناً وكافراً ال يعرف اهللا وان الطقوس الدينية عند النصارى إمنا هي 
إمنا هـي   -كتب النصارى املقدسة  -ويقرر التلمود أن األناجيل .  نوع من عبادة األصنام

وأن الكنـائس  . كتب الظلم واخلطايا وأنه جيب على اليهود إحراقها ولو كان فيها اسم اهللا 
أشبه بالكالب الناحبة ، وأن قتل النصارى من  النصرانية مبثابة قاذورات ، وأن الواعظني فيها

عليها ، وإذا مل يتمكن اليهودي من قتل النصارى ، فالواجب عليه أن  األفعال اليت يكافئ اهللا
يلعن النصارى ثالث مرات يف اليوم ، ويطلب من اهللا أن يبيدهم ويفىن ملوكهم وحكـامهم  

  .)٣٦٥(.... "وعلى اليهود أن يعاملوا النصارى كحيوانات دنيئة غري عاقلة 
ميكـن أن     بية الضالة جتاه اإلسالم ونبيـه حممـد  إذ تأملنا أسباب نشأة هذه العقيدة الغر: ثانياً 

  :نستخلص بعض األسباب الرئيسة وأمهها وهي 
وصحة القرآن وأنه الكتاب احلق املـرتَّل مـن اهللا      إن اعتراف النصارى بنبوة حممد -أ 

ينسف العقيدة النصرانية بكاملها من األساس وهي اليت تقوم على أساس أن املسيح هـو  
ظل يرسل الرسل واألنبياء للدعوة إليه ، وأخرياً جتسد الرب بنفسـه ليبلِّـغ   الرب وأنه 

البشر برسالته األخرية ، وأنه قُتل وصلب ليكفر عن خطايا البشر وخيلصـهم اخلـالص   
  .النهائي 

اعتقادهم بأن النصرانية هي احلق واهلدى وأن ما سواها هو الكفر والضـالل ، وأن ال   -ب 
اعتناق النصرانية، ومن هنا رفضوا اإلسالم ، وحـاولوا بكـل مـا    خالص للبشر إال ب

وإلثبات هذا الـزعم  . يستطيعون إثبات أن اإلسالم دين خمتلق وليس وحياً من اهللا تعاىل 

                                                   
حممد بيومي مهـران ، إسـرائيل   / د.أ: للمزيد من التفاصيل عن عقيدة التلمود يف املسيح عليه السالم ، انظر)   ٣٦٥(

إسـرائيل  : ؛ إبراهيم خليل  ١٠٣-١٠٢؛ صربي جرجس التراث اليهودي الصهيوين ص ٤٥١-٤٤٥ص ٢ج
  .  ٦١-٦٠والتلمود ، ص
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وشوهوها واخترعوا لـه   -املرسل ذا الدين  -  الباطل عمدوا إىل سرية النيب حممد
سيئة تقنع من يقرأها من عامة النصـارى  قصصاً وأساطري من خياالم تظهره يف صورة 

أنه مل يكن مرسالً من اهللا وأن تلك السرية السيئة ال تليق برسول ، هذا فضالً عن تعمـد  
الكتاب النصارى طمس كل معامل سريته الصحيحة ومشائله وأخالقه وفضـائله وهديـه   

يفتنت ا ومـن   وعدم ذكر أي شيء منها، حىت ال ينجذب إليها القارئ النصراين وجتعله
  .مث يعتنق اإلسالم 

افتراضهم املسبق أن اإلسالم هرطقة ومن مثة البحث يف املصادر النصرانية واألحاديـث   -ج 
  .والسري املوضوعة ما يثبت ويربهن على هذا االفتراض الزائف 

 اعتقاد الرهبان ورجال الدين يف العصور الوسطى أن اإلسالم شكَّل خطراً دامهـاً علـى   -د 
أوربا وأن عقيدته دد النصرانية يف عقر دارها وأن مجاهري النصارى قد تقبـل علـى   
اعتناقه مثلما حدث يف سائر البلدان اليت فتحها املسلمون السيما األندلس ، ولـذلك  
عمدوا إىل رسم صورة مشوهة ملفقة عن اإلسالم كنوع من التحصني للمجتمع الغريب 

  .النصارى وبني اعتناق اإلسالم النصراين واحليلولة بني عامة 
إن هذه العقيدة الضالة اليت اكتمل بناؤها وصياغتها خالل العصور الوسطى عـربت كاملـة   : ثالثاً 

متماسكة إىل العصور احلديثة وتبناها الكثري من الكتاب والرهبان واملنصـرين واملستشـرقني   
ويكفي ما أوردناه يف بداية احلـديث   املتعصبني يف العصور احلديثة ال يتسع اال هنا لذكرهم
  .عما تقوله وتنشره وسائل اإلعالم الغربية يف هذه األيام 

واملقتطفـات     إن هذه اللمحة املوجزة عن هذه العقيدة الغربية جتاه اإلسالم ونبيه حممـد : رابعاً 
اإلسالم عرب  اليت أوردناها ال تصل يف حقيقتها إىل نسبة واحد يف األلف مما كتبه الغربيون عن

فإذا أضفنا إىل هذا العدوان الفكري ، العدوان العسكري . العصور من كتابات معادية ظاملة 
الشامل واملستمر ضد املسلمني على مدى أكثر من ألف سنة بدءاً من حـروب االسـترداد   
األسبانية واحلروب الصليبية عرب قرون كثرية ، والتنصري القسري ضد مسلمي األندلس بعـد  
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تالهلا ، وضد مسلمي صقلية وجنوب إيطاليا وكريت وجزر البليار ، وقتل املاليـني مـن   اح
مث حركة االسـتعمار  . رفضوا التنصر ، وطرد املاليني األخرى من األندلس  املسلمني الذين

الغريب ضد العامل اإلسالمي بأكمله منذ الكشوف اجلغرافية وحىت القرن العشرين ، وما قُتـل  
مث ظلم الغـرب  . ملسلمني يف تلك احلروب العدوانية املتمادية اليت ال تكاد تنتهيمن ماليني ا

األخري للمسلمني بزرع دولة اليهود يف قلب بالدهم ، وتشريد شعب فلسطني مـن أرضـه   
وب الغرب لثروات ومقدرات املسلمني عرب العصور وتقسيمهم إىل دول كـثرية ،  . ووطنه 

  .متارسه الواليات املتحدة ضد العامل اإلسالمي وأخرياً العدوان الشامل الذي
إنه ال يوجد يف التـاريخ البشـري    :إذا نظرنا إىل هذا كله فإننا خنرج حبقيقة كربى مفادها 

بأكمله وال يف تاريخ احليوانات والوحوش وال يف تاريخ احلشرات والزواحف أمةً ظلمت أمة وبغت 
وهلذا كله جيب على كل مسـلم أن  .ه على أمة اإلسالم عليها وآذا مثل ظُلم الغرب وبغيه وعدوان

  .يعي طبيعة هذا العدوان وهدفه وأن يعمل على مقاومته وإفشاله بكل ما يستطيع 
    إن هذا العدوان الفكري اإلعالمي على اإلسالم ونبيه حممد عليـه الصـالة

الذي يعبر عن عقيدة موروثـة   –والسالم من جانب رجال الدين اإلجنيليني ووسائل اإلعالم الغربية 
لذي ليس إال وسيلة ضمن وسائل كثرية يشملها هذا العدوان الشامل على اإلسالم واملسلمني وا -

مسخ هوية األمة : ، وهو األقنعة الزائفة اليت يستتر ا ، رغم كلف استراتيجي رئيسيهدف إىل هد
ة ال تـدين  ، ومتزيقها إىل دويالت وطوائـف متنـاحر  حتويلها عن دينها وتدمري عقيدااإلسالمية و

معـات اسـتهالكية   وحتويلها إىل جمـرد جمت  ،ا، وب ثرواا ومقدراسرائيلإبالوالء إال ألمريكا و
سرائيل وحتويل كل فرد مسلم إىل جمرد كائن يمي ال حافز له وال هم إال السعي إنتجات أمريكا ومل

  .الالهث وراء لقمة العيش وإشباع غرائزه الفطرية 
 

 

  أستاذ التاريخ جبامعة أم القرى
  هـ٣/٤/١٤٢٤: مكة املكرمة 
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  .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩القاهرة 

عبـد اهللا  : فتوح البلدان ، حتقيـق  ) هـ٢٧٩أبو العباس أمحد بن حيىي بن جابر ت (البالذري  -
 . م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧أنيس الطباع ، وعمر أنيس الطباع ، بريوت 

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب  ) هـ٤٥٨أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت (البيهقي  -
بـريوت ،  . ق عليه الدكتور عبـد املعطـي قلعجـي   الشريعة وثق أصوله وخرج أحاديثه وعل

 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
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حتقيـق أمحـد حممـود شـاكر وآخـرين ، القـاهرة،       ) السنن (اجلامع الصحيح : الترمذي  -

 . م١٩٣٧/هـ١٣٥٦

شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين ،      (ابن تيمية  -

 )هـ٧٢٨ت

أجزاء ، حتقيق علي بن حسن بن ناصر، عبد العزيز بن  ٦اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 

 . هـ ١٤١٤الرياض . إبراهيم العسكر ، محدان بن حممد احلمدان 

الرد على النصارى ضمن ثالث رسائل أليب عمرو بـن حبـر اجلـاحظ ، القـاهرة     : اجلاحظ  -

 .هـ١٣٨٢

ـ ٥٩٧محن بن علي بن حممد ابن اجلوزي تأبو الفرج عبد الر: (ابن اجلوزي  - املنـتظم يف  )  هـ

تاريخ امللوك واألمم ، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبـد القـادر عطـا ، بـريوت     

 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢

شفاء الغليل فيما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل، : أبو املعايل اجلويين إمام احلرمني: اجلويين  -

 .  م١٩٧٩القاهرة 

 . هـ١٣٤١املستدرك ، حيدر آباد ، : احلاكم  -

 ): ٤٥٦أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، ت (ابن حزم  -

ـ ١٣٩٥الفصل يف امللل والنحل وامشه امللل والنحـل للشهرسـتاين ، بـريوت     – ١ / هـ
  . م ١٩٧٥

 . م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣مجهرة أنساب العرب ، بريوت  – ٢

ـ ١٤١٦ر الديين اليهودي ، أطواره ومذاهبـه ، دمشـق ، بـريوت    الفك: حسن ظاظا  - / هـ
 . م ١٩٩٥

 . م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية ، القاهرة ، : حسنني حممد ربيع  -
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/ هــ  ١٤٠٥عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسـيحية ، القـاهرة   : حسين األطري  -
 . م١٩٨٥

 ) : هـ٢٤١محد بن حنبل الشيباين ، ت أبو عبد اهللا أ(ابن حنبل  -

ـ ١٣٩٨املسند وامشه منتخب كنـز العمال يف سنن األقـوال واألفعـال ، بـريوت     / هـ
  . م ١٩٧٨

 . م ١٩٤٩/ هـ١٣٦٨وكذلك املسند بتحقيق أمحد حممد شاكر ، القاهرة 

 ) : هـ١٠٤٤علي برهان الدين احلليب الشافعي ، ت(احلليب  -

مني املأمون صلى اهللا عليه وسلم واملشهور بالسرية احللبية القـاهرة ،  إنسان العيون يف سرية األ
 . بدون تاريخ 

 . م ١٩٧٥مقامع الصلبان ، تونس ، : اخلزرجي  -

تاريخ بغداد أو مدينة ) هـ ٤٦٣اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي ت : ( اخلطيب البغدادي  -
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧حتقيق عبد القادر عطا، بريوت . السالم 

ـ ٦٨١أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكـر ، ت : ( ابن خلكان  - وفيـات  ) هـ
 . م ١٩٧٧/ هـ١٣٩٧حتقيق حسني عباس ، بريوت . األعيان وأنباء أبناء الزمان 

تارخيـه ، حتقيـق أكـرم ضـياء العمـري ، دمشـق ، بـريوت ،        : خليفة ابـن خيـاط    -
 . م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧

، رسـالة ماجسـتري    لعالقات بني املسلمني والنصارى زمن الرسول ا: مخيس صاحل الغامدي  -
 . هـ١٤١٤علي حممد عودة الغامدي ، جامعة أم القرى ، / د.حتت إشراف أ

 .م١٩٦٤مجيل الذهيب ، وفاروق فريد ، القاهرة : حضارة روما ، ترمجة : دويل . ر . دونالد  -

 ) م١٣٧٤/هـ٧٤٨ ، تمشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: ( الذهيب  -

١ - ثه شـعيب األرنـؤوط ، بـريوت ،    يج أحادسري أعالم النبالء أشرف على حتقيقه وخر
  . م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠



١٧٤ 
 

 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩السرية النبوية ، حتقيق حسام القدسي ، بريوت  – ٢

بزينب بنت جحش ، دراسة  مع املفسرين واملستشرقني يف زواج النيب : زاهر عواض األملعي  -
 . م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦حتليلية ألبعاد املوضوع وخطورته ، القاهرة ، 

مناظرة يف الرد على النصارى ، حتقيق عبد ايـد النجـار ، بـريوت    : فخر الدين : الرازي  -
 . م ١٩٨٦

،  رسالة الربيع بن الليث إىل قسطنطني ملك الروم على لسان هارون الرشيد: الربيع بن الليث  -
 . م ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥حتقيق أسعد لطفي حسن ، القاهرة 

 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦إظهار احلق القاهرة : رمحة اهللا اهلندي  -

 . هـ١٣٨٤الزواج والطالق يف اإلسالم ، القاهرة ، : زكي الدين شعبان  -

 . الطبقات الكربى ، بريوت ، بدون تاريخ ) هـ٢٣٠حممد بن سعد ، ت (ابن سعد  -

 : عاشور سعيد عبد الفتاح  -

مراجعات لكتابات بعض املستشرقني احملدثني عن اإلسالم وحضارته ، منشور يف كتـاب   – ١
  . م ١٩٨٧حبوث يف تاريخ اإلسالم وحضارته ، القاهرة ، 

 .م ١٩٧٥أوروبا العصور الوسطى ، القاهرة ،  – ٢

الشـبه   االنتصارات اإلسالمية يف كشـف : سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري احلنبلي  -
 . م١٩٩٩/ هـ١٤١٩النصرانية، حتقيق سامل بن حممد القرين ، الرياض 

 . م ١٩٤٠مصر القدمية ، القاهرة ، : سليم حسن  -

عيون األثر يف فنون املغازي )  هـ٧٣٤أبو الفتح حممد بن حممد العمري، ت: (ابن سيد الناس  -
 . والسري ، دار الفكر ، بدون تاريخ 

 . م ١٩٨٢الدولة البيزنطية ، بريوت ، : السيد الباز العريين  -

 . يف ظالل القرآن ، طبعة دار الشروق : سيد قطب  -

 ) . هـ٩١١جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، ت( السيوطي  -
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 .اخلصائص الكربى، حتقيق حممد خليل الرأس ، دار الكتب احلديثة بدون تاريخ 

 .املسيحية نشأا وتطورها ، ترمجة عبد احلليم حممود ، بريوت ، بدون تاريخ: زـشارل جين -

 ) . ٢٠٤أبو عبد اهللا حممد بن أدريس الشافعي ، ت(الشافعي  -

 . م ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣األم ، تصحيح حممد زهري النجار ، بريوت 

النحـل ،  امللل و) . هـ٥٤٨حممد أبو الفتح بن عبد الكرمي بن أمحد الشافعي ت (الشهرستاين  -
 . م ١٩٧٧القاهرة ، 

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري ) . هـ٩٤٢حممد بن يوسف الصاحلي الشافعي ت (الصاحلي  -
العباد املعروف بالسرية الشـامية ، حتقيـق عبـد العزيـز عبـد احلـق حلمـي القـاهرة         

 . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 ) :هـ١٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير ، ت(الطربي  -

حتقيق حممد أبـو الفضـل إبـراهيم ، القـاهرة     " اريخ الرسل وامللوك ت" تاريخ الطربي  – ١
  . م١٩٧٩

 . م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، القاهرة  – ٢

 . هـ١٣٨٦عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين ، تثبيت دالئل النبوة ، بريوت ،  -

نـان ، حتقيـق عبـد الـرمحن     تيسري الرمحن يف تفسري كالم امل: عبد الرمحن بن ناصر السعدي  -
 . م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣اللوحيق، بريوت ، 

 -١٠١(الدولة األموية يف عهد اخلليفة يزيـد بـن عبـد امللـك     : عبد اهللا حسني الشنربي  -
 . هـ ١٤١٠رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، ) هـ١٠٥

 . م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ أحكام القرآن ، حتقيق عبد الرزاق املهدي ، بريوت: ابن العريب  -

- ن الطربي علي بن رب : 

  .م ١٩٢٣/ هـ١٣٤٢القاهرة ،  الدين والدولة يف إثبات نبوة حممد  - ١
 . م ١٩٥٩الرد على النصارى ، بريوت  - ٢
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 . م ١٩٨٦الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل اية القرن الرابع ، تونس : علي الشريف  -

الرؤية األوروبية للعرب واإلسالم خالل العصور الوسـطى ، يف  : الغامدي علي بن حممد عودة  -
ندوة عقدها احتاد املؤرخني ، مبقـره يف  ) ٧(كتاب العرب وأوروبا عرب عصور التاريخ ، حصاد 

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة 

 . م ١٩٩٤الدولة البيزنطية ، اإلسكندرية ، : عمر كمال توفيق  -

) حاق بن العباس املكي ، من علماء القرن الثالث اهلجـري  أبو عبد اهللا حممد بن إس(: الفاكهي  -
يف قدمي الدهر وحديثه ، حتقيق عبد امللك بن عبد اهللا بن دهـيش ، مكـة املكرمـة    أخبار مكة 

 . م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

 . م ١٩٨٠املنتخب اجلليل يف ختجيل من حرف اإلجنيل، ليدن ، . أبو الفضل املالكي السعودي  -

 . م١٩٥٩سورية ولبنان وفلسطني ، ترمجة كمال اليازجي ، بريوت ، تاريخ : ليب حتى يف -

الرد على النصارى ، حتقيق إمـام حنفـي عبـد اهللا ، القـاهرة ،     : القاسم بن إمساعيل الرسي -
 . م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

اجلامع ألحكام القرآن ، ) هـ٦٧١أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، ( : القرطيب  -
 . م ١٩٥٢/ هـ١٣٧٢بريوت ، 

عروف بابن قيم اجلوزية املمشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم  -
 ) . هـ٧٥١ت

 . ١٩٨٣أحكام أهل الذمة ، حتقيق وتعليق صبحي الصاحل ، بريوت  – ٢

هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصـارى حتقيـق مصـطفى أبـو النصـر الشـليب        – ٢
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥زاد املعاد ، حتقيق شعيب األرنؤوط وأخيه ، بريوت ،  - ٣

 ) . هـ٧٧٤أبو الفداء إمساعيل كثري القرشي ت(ابن كثري  -

 . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١تفسري القرآن العظيم ، بريوت  – ١



١٧٧ 
 

 . البداية والنهاية  - ٢

، حتقيق أمحـد زكـي ،   األصنام )  هـ٢٠٤هشام بن حممد بن السائب الكلي ، ت(: الكليب  -
 . م١٩٦٥القاهرة 

الدولة البيزنطية يف عصر اإلمرباطور هرقل وعالقتـها باملسـلمني ،   : ليلى عبد اجلواد إمساعيل  -
 . م ١٩٨٥القاهرة ، 

، حتقيق حممـد فـؤاد   السنن  ) هـ٢٧٥أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ، ت: ( ابن ماجة  -
 . م١٩٥٣عبد الباقي ، القاهرة ، 

 . م ١٣٩٦املرأة وحقوقها يف اإلسالم ، القاهرة ، : مبشر الطرازي  -

ـ : حمب الدين الطـربي   - القـاهرة  ، حتقيـق مصـطفى السـقا ،    رى لقاصـد أم القـرى  الق
 .  م١٩٧١/هـ١٣٩٠

 . م ١٩٨١حماضرات يف النصرانية ، القاهرة : د أبو زهرة حمم -

 . هـ ١٣٩٨حقوق النساء يف اإلسالم ، القاهرة : حممد رشيد رضا  -

 . هـ١٤٠٨العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية ، الكويت : حممد طاهر التنري  -

حتفـة األحـوزي شـرح جـامع الترمـذي ، بـريوت       : حممد بن عبد الرمحن املباركفوري  -
 . م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 . م ١٣٩٨حقوق املرأة يف اإلسالم ، القاهرة ، : حممد عبد اهللا عرفة  -

 . م١٩٨٧املرأة يف القرآن والسنة ، بريوت ، : حممد عزة دروزة  -

 . م ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠النبوة واألنبياء ، بريوت : حممد علي الصابوين  -

 . م ١٩٧١/ هـ١٣٩١روائع البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآن ، بريوت 

 . هـ١٤٠٧فقه السرية ، خرج أحاديثه األلباين ، دمشق : حممد الغزايل  -

 . هـ١٤١٢نظرات يف تعدد الزوجات ، الرياض ، : حممد مسفر حسني الزهراين  -

التنبيه واإلشراف ، تصحيح عبـد اهللا  ) هـ٣٤٦، ت أبو احلسن علي بن احلسني(: املسعودي  -



١٧٨ 
 

 .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧الصاوي ، القاهرة ، 

 .م٢٠٠٣تفسريه ، حتقيق أمحد فريد ، بريوت ، : مقاتل بن سليمان  -

ـ ١٤١٢السرية النبوية يف ضوء املصـادر األصـلية ، الريـاض    : مهدي رزق اهللا أمحد  - / هـ
 . م ١٩٩٢

، صحيح مسـلم مـع   ) ٢٦١قشريي النيسابوري ، تأبو احلسن مسلم بن احلجاج ال(مسلم  -
 .  م١٩٢٩/هـ١٣٤٧،  شرح النووي

تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ترمجة حممد مصطفى زيادة ، والسـيد البـاز   :فسر . ل.أ.هـ -
 . م١٩٦٩العريين ، القاهرة ، 

 ) . هـ٤٣٠أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ت(أبو نعيم األصبهاين  -

  . دالئل النبوية ، بريوت بدون تاريخ  - ١
 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩وطبقات األصفياء ، بريوت ،  حلية األولياء - ٢

 . م ١٩٨٤العامل البيزنطي ، ترمجة رأفت ، عبد احلميد ، القاهرة : هسي  -

ومنبع الفوائد ، القـاهرة،  جممع الزوائد )  هـ٨٠٧نور الدين علي بن أيب بكر ، ت(: مي اهليث -
 . يخ بدون تار

 . م١٩٦٤ترمجة حممد بدران ، القاهرة ، : قصة احلضارة : ديورانت . ول -

أسباب النــزول ،  ) هـ٤٦٨أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري ، ت(الواحدي  -
 . هـ١٤٠٩بريوت 

  
  
  
  
  



١٧٩ 
 

 

  

  ١  املقدمة  
  ٦  التمهيد  
  ٩  دوافع العدوان والتشويه والتلفيق  
  ١١  يوحنا النقيوسي  
 ١١  نبوءة ميثوديوس  
 ١٣  يوحنا الدمشقي الرائد املؤسس للعدوان الفكري على اإلسالم  
  ١٤  سرية يوحنا الدمشقي  
  ١٦  مؤلفات يوحنا الدمشقي  
  ١٧  رائد حوار أم رائد عدوان  
  ١٨  هرطقة اإلمساعيليني  
  ١٨  اعتباره عقيدة اإلسالم خرافة مضللة  
  م عبيد سارة١٩  وصفه املسلمني بأ  
  ٢١  تعريفه بعقائد العرب يف اجلاهلية  
  امه النيبا  ٢١  بالكذب والتعلم من راهب أريوسي  
  تشويه صورة النيب  ٢٤  قبل البعثة  
 ٢٥  وعقائده آن وصف يوحنا للقر  
  إنكار يوحنا الدمشقي بشارات الكتب السابقة مبحمد  ٣١  والرد عليه  
  إنكار يوحنا الدمشقي الوحي حملمد   ٦٧  
  ٧٥  دفاع يوحنا الدمشقي عن شرك النصارى  
  ٧٩  تربير يوحنا عبادة النصارى للصليب  



١٨٠ 
 

  

  ٩٠  قضية املرأة وتعدد الزوجات  
  سخرية يوحنا من وصف نعيم اجلنة يف القرآن ومعجزة صاحل   ١٠٣  
  ١١٠  يوحنا الدمشقيخامتة فصل  
  ١٢١  املالحق  
  ١٢٢  تيودور أبو قرة : امللحق األول  
  ١٢٨  رسالة النصراين الشرقي : امللحق الثاين  
  ١٢٩  الدفاع السوري : امللحق الثالث  
  العدوان الفكري الغريب على اإلسالم وعلى نبيه حممد عليه الصـالة  : امللحق الرابع

  والسالم
١٣١  

  ١٥٦  نص فصل يوحنا الدمشقي باليونانية مع ترمجته باإلجنليزية : امللحق اخلامس  
  ١٦٦  املصادر واملراجع  

  ١٦٧  املصادر واملراجع الغربية : أوالً 
  ١٧٠  املترمجة واملصادر واملراجع العربية : ثانياً 

  ١٧٩  الفهرس  
  

  
  
  
 


