في رحاب القرآن

4

يف ظالل دالالت لسان عربي مبني
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(النحل)
من دروس:

حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

املصلح املوعود 

اخلليفة الثاين حلضرة املسيح املوعود واإلمام املهدي 
التقوى

واآلن أخربكــم مــن هــو الشــخص الــذي
كان الكافــرون يقصدونــه بقوهلــم ﴿إمنــا
بشر﴾ .لقد اختلفت الرواايت يف
يعلّمه ٌ
امسه ،ولكين أرى أن الرواية اليت تقول إن
امســه «جــر» هــي األقــرب إىل الصواب؛
ذلــك ألن العبيــد اآلخريــن الذيــن وردت
أمساؤهــم كان ـوا ممــن أعلن ـوا إســامهم،
هنارا دومنا
جهارا ً
وكانوا يقابلون النيب ً 
انقطــاع ،فــا مــرّر ألن خيتــار الكافــرون
ليصوب ـوا إليــه أصابــع
واح ـ ًدا منهــم فقــط ّ
االهتــام ،بــل الهتموهــم مجي ًعــا لــو أرادوا
ذلــك .فــأرى أن هــذا الشــخص الــذي
كان منفــرًدا مــن بينهــم هــو جــر الــذي
متأخرا ج ًدا .كان ال حيضر جملس
أســلم
ً
أحيان
النــي  ،بــل كان النــي ميــر عليــه ً
وهــو يق ـرأ آايت مــن اإلجنيــل أثنــاء عملــه
الســيوف ،كمــا تذكــر الروايــة .ويبــدو أنه
كان يقرأ اإلجنيل مندف ًعا حبماســه الديين
وهــو يضــرب احلديــد لعمــل الســيوف،
فكانت لغته األجنبية جتتذب انتباه املارة،
فكان ـوا جيتمعــون حولــه متفرجــن .ويبدو
أن الرســول  أُعجب حبماســه الديين،
فــكان يقــف عنــده يف بعــض األحيــان،
ليبلغــه دعــوة اإلســام ،عســى أن يدفعــه
محاســه الديــي للتفكــر يف مســائل الديــن
ـي 
جبديــة .فأشــاع بعــض مــن رأى النـ َّ
ـي؛ حيث تذكر
عنــد الرجــل أنــه يعلّــم النـ َّ
إحدى الرواايت املذكورة أعاله أن الناس
سألوه أو صاحبَه :هل أنت تعلِّم حمم ًدا؟
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فقال :ال ،بل هو يعلّمين.
ويتضــح مــن هــذا احل ـوار أن هــذا هــو
الشــخص الــذي أشــار إليــه الكفــار .فرد
هللا  عليهــم بقولــه ﴿لســا ُن الــذي
يُلحدون إليه أعجمي وهذا لســان عريب
مبــن﴾ ..أي أنــه ال يعــرف اللغــة العربية
بتـ ًـات ،أو أن معرفتــه ابلعربيــة ضئيلــة جـ ًّـدا
حبيــث ال ميكــن أن يقــال عنه إنه يعرفها،
ولكــن لغــة القرآن الكــرمي عربية فصيحة،
فكيــف تبــادال اآلراء واألفــكار فيمــا
بينهمــا اي تُــرى؟ إن اللغــة هــي الوســيلة
الوحيــدة الــي كان إبمكانــه أن يعلّــم هبــا
ـي تعاليــم دينــه ،ولكــن لســان النــي
النـ َّ
عريب ،ولســانه أعجمي ،فكيف يســتفيد
العريب من معلومات األعجمي؟
مــن الــذي ميكــن أن ينكــر معقوليــة هــذا
اجلواب؟ إنه معقول ًّ
جدا.
تفسر به
واملعىن اآلخر الذي ميكن أن َّ
هذه اآلية هو أن الشخص الذي ُيـتّهم
بتعليم النيب  لغته األم عربية ،ولكنه
غري قادر على التعبري عما يريد قوله.
أيضا فإن جواب
ونظرا إىل هذا املعىن ً
ً
القرآن على االعرتاض قوي ومفحم
متا ًما ،إذ قيل :إن لسان القرآن واسع
مسي بكل جدارة ﴿عريب
املعاين حبيث ِّ
مبني﴾ ..أي أنه بنفسه يرد على كل
اضحا مقن ًعا؛
اعرتاض أوالً أبول ردًّا و ً
فكيف ميكن لشخص بليد غري قادر
على التعبري السليم عن خواطره أن

يعلّم حمم ًدا  هذه املعارف السامية
اليت جاءت فيها كل الدعاوي مصحوبة
أبدلتها ،واليت جيد فيها القارئ حلوالً
مقنعة جلميع اإلشكاالت اليت قد تتولد
يف ذهن اإلنسان.
أيضا يبلغ من القوة حبيث
وهذا اجلواب ً
ال حيوم الشك حول صوابه ومعقوليته.
رب قائل يقول هنا :أليس من املمكن
أن يقص ذلك العب ُد البليد على النيب 
حىت أبسلوبه الرديء أحداث اإلجنيل،
فيصوغها النيب ابلعربية؟ والرد على هذا
يكمن يف كلمة ﴿مبني﴾ ،ذلك
السؤال ُ
النيب 
أن هذا العبد لو كان يعلّم َّ
تلك احلقائق يف شكلها الناقص فبأي
وسيلة َّ
متك َن النيب من حتويلها إىل حقائق
ُمبِينة ..أي اليت ّ
برهان
تشكل بنفسها ً
على صدقها وحقّانيتها؟ هل من أحد
الكذب
حيول
َ
يف الدنيا يستطيع أن ّ
أو اخلطأ إىل حقيقة مدعومة ابلرباهني
حبيث يتضح صدقها كالشمس يف رابعة
النهار؟
ومن املسيحيني من يثري هذا االعرتاض
أبسلوب آخر ،ويقول :إن القرآن ي ّدعي
أنه حيكي من كتب اليهود والنصارى
أمورا مل يكن حملمد أن يطلع عليها لكونه
ً
أُّميًّا ،فثبت بذلك أن هللا تعاىل هو الذي
أخربه هبا؛ ولكن الواقع أن حمم ًدا كان
يسمع من بعض العبيد املسيحيني
رواايت خاطئة ال ربط بني أحداثها

مث يضيفها إىل القرآن ،وال يتطلب هذا
ابلضرورة أن يسمعها ِمن ذوي الذكاء
اخلارق .ومبا أن القرآن قد سرد هذه
القصص سرًدا خاطئًا فثبت أن حمم ًدا
قد مسعها من عبد بليد كهذا .فما يقوله
القرآن ال يدفع عنه االعرتاض ،وإمنا
يقويه أكثر!
ّ
وجواب ذلك هو أن الدعوى اليت يعزوها
املسيحيون هنا إىل القرآن الكرمي مل ترد
فيه يف أي مكان .إن القرآن ال يعلن
أمورا وردت يف
أب ًدا أبنه ما دام قد ذكر ً
أسفار أهل الكتاب فثبت أنه من عند
هللا تعاىل ،وإمنا يربهن على صدقه بكونه
حيوي حقائق ومعارف ال توجد حىت يف
أسفار أهل الكتاب .فمثال قد أعلن
هللا قبل قليل يف هذه السورة نفسها
أرسلْنا إىل أم ٍم ِمن قبلِك
﴿اتهللِ لقد َ
َ
أعمالم فهو َولِيُّهم
فزيَّن هلم الشيطا ُن
أليم* وما أنزلْنا عليك
اليوَم وهلم ٌ
عذاب ٌ
بي هلم الذي اختلَفوا فيه
الكتاب إال لِتُ ِّ َ
َ
وُه ًدى ورمح ًة لقوٍم ُيـ ْؤِمنون﴾ (اآليتان:
 64و .)65فهذه اآلية حتدثت أوالً
عن بعث الرسل يف األمم السالفة مث
عن نزول القرآن الكرمي ،وإهنا مل تقل
إن القرآن ما دام يذكر ما ورد يف كتب
األنبياء السابقني فثبت أنه من عند
هللا تعاىل ،بل تقول إن الناس أعرضوا
عن األسفار السابقة واتبعوا الشيطان،
فوقعوا يف شىت االختالفات والنـزاعات،
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وقد جاء القرآن ليفصل فيما اختلفوا
فيه ،وليكشف احلقائق اليت اختفت عن
أعينهم.
فبعد هذه الدعوى الصرحية يف القرآن
كيف يصح الزعم أبن حمم ًدا  كان
يؤسس صدقه على ما كان يسمعه من
بعض العبيد من قصص كتب األولني!
مث إن اآلية اليت حنن بصدد تفسريها
يكمن
ً
أيضا تعلن أن فضل القرآن ال ُ
يف اقتباسه من كتب األولني ،بل ألنه
﴿مبني﴾ .ذلك ألن كون الكتاب مبينًا
يتطلب أن حيتوي ذلك على معارف
واسعة خفية عن األعني ،ويبني كل
احلقائق مع أدلتها ،ويرد على كل
االعرتاضات أبجوبة مقنعة .وال ميكن
حىت ألذكى األذكياء أن يساعد حمم ًدا
يف أتليف مثل هذا الكتاب ،انهيك أن
يُتوقع هذا من ذلك العبد الذي يتهمونه
ابلتعلم على يده.
قد يقول البعض هنا :من اخلطأ أن نعترب
ذلك العبد بلي ًدا جاهالً ،فقد يكون
حممد يستعني بعامل كبري آخر .واحلق
أن ُ
الكتّاب النصارى الذين اعتربوا
ّما للرسول  إمنا
«سرجيوس» معل ً
فعلوا ذلك للسبب نفسه ،مما يدل على
كوهنم أذكى من اآلخرين حيث أدركوا
أن البيان القرآين حول القضااي املختلَف
فيها بني اإلسالم وأهل الكتاب أمسى
من أن يؤلفه حىت أحد من املسيحيني
التقوى

ذوي الثقافة العاليةَ ،بـ ْل َه ذلك العبد
البليد ،فاقرتحوا شخصية ومهية ابسم
«سرجيوس» ،قائلني :إنه كان راهبًا
ًّ
نسطوري ،وكان يعلّم حمم ًدا.
وابلرغم من أن الكتّاب النصارى
اآلخرين أنفسهم قد أبطلوا هذا الرأي
ابألدلة التارخيية ،إال أنين أود الرد عليه
من الناحية العقلية .احلق أن النصارى
ال يسيئون هبذا الرأي إال إىل داينتهم،
إذ يعين ذلك أن الصورة احلقيقية ألهل
الكتاب إمنا هي تلك اليت يرمسها القرآن
وإن كان بعض البشر قد ساعد حمم ًدا
يف رمسها! أال يعين هذا ،اي تُرى ،بطالن
داينتهم؟ ألن غاية ما حصل هو أهنم
اعرتفوا ببطالن داينتهم وإن تعللوا أبهنم
أيضا عرضة للشكوك
قد جعلوا القرآن ً
والظنون! ولكن الظن ال يغين من احلق
شيئًا .فإن ما يعزونه إىل القرآن قد
أعلن علماؤهم أنفسهم أنه ساقط عن
االعتبار ،مث إن رأيهم هذا ال يُبقي من
داينتهم شيئًا ،ألنه مبثابة اعرتاف منهم
أبن كل ما ورد يف القرآن من اختالف
مع أهل الكتاب إمنا هو نتيجة حبث
مستفيض قام به عال ّمة حبّاثة من خالل
الفحص والتنقيب يف املكتبات اليهودية
واملسيحية ،وكشف أخطاء داينتهم
احلالية .إن غاية ما ميكن أن يعلّلوا به
أنفسهم هو أن يقولوا :ليست اليهودية
ما تقدمه الكتب اليهودية احلالية

كالتوراة وغريها ،بل ما يقدمه القرآن،
وليست املسيحية ما تقدمه األانجيل،
بل ما يقدمه القرآن .أفال يعين هذا
تصديقهم للقرآن اي ترى؟
ومثة أمر آخر جدير ابلذكر .رمبا يقول
تفسر مجل ُة ﴿لسان الذي
البعض :ملاذا َّ
أعجمي﴾ أبن الشخص
يُلحدون إليه
ٌّ
املشار إليه ال يعرف العربية أو ال يتقنها
إتقان ّ
ميكنه من التعبري السليم هبا ،ومل
ً
ال نفسرها أبن لغته األم ليست عربية؛
وليس مبستحيل على مثل هذا الشخص
أن يتعلم العربية فيما بعد إىل حد
اإلجادة ،فيعلِّم حمم ًدا؟!
تفسر
واجلواب أن هذه اآلية ال ميكن أن َّ
هبذا املعىن ،ألن القرآن الكرمي قد سجل
يف موضع آخر منه هذا االعرتاض مع
الرد عليه ،فثبت من ذلك أن هذه اآلية
ال تقصد ما ذهب إليه املعرتضون ،وأن
القسيس «ويري» خمطئ يف قوله أبن رد
القرآن على هذا االعرتاض رد اتف ٌه يزيد
الطني بل ًة .ذلك أن القرآن الكرمي ما
دام قد سبق أن تناول يف سورة الفرقان
السؤ َال الذي يستنتجه «ويري» وغريه
من هذه اآلية ،وأجاب عليه هنالك
مفحما ًّ
جدا ،فكيف ميكن أن
جو ًاب
ً
يعود وجييب عليه هنا يف سورة النحل
جو ًاب رديئًا؛ مع العلم أن «ويري»
نفسه يعرتف أبن سورة الفرقان أسبق
نزوالً من سورة النحل ،حيث كتب :إن
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آايت هذه السورة (أي الفرقان) هي
من أوائل الوحي املكي حملمد (تفسري
القرآن لـِ «ويري» ج  3ص ،)207
بينما قال عن سورة النحل :إن مجيع
الشهادات الداخلية واخلارجية تدفعنا
العتبار هذه السورة من أواخر السور
املكية (املرجع السابق ص  .)24فكيف
ميكن لعاقل أن يص ّدق أن القرآن قد
رّد على هذا االعرتاض نفسه يف سورة
الفرقان ردًّا ًّ
قوي ،ولكنه بعد حوايل ست
سنوات مل يستطع أن يرد عليه ابلقوة
نفسها؟ لو كانت سورة النحل أقدم
نزوالً من سورة الفرقان جلاز ألحد القول
أن حمم ًدا  مل يستطع فيها الرد على
االعرتاض جي ًدا ،غري أنه وجد اجلواب
املناسب فيما بعد يف سورة الفرقان،
ولكن املشكلة أن سورة الفرقان أسبق
نزوالً من سورة النحل ابعرتاف الكتّاب
املسيحيني أنفسهم!
وإيضاحا لألمر أقدم اآلن مقارن ًة بني ما
ً
ورد هبذا اخلصوص يف سورة النحل وما
ورد يف سورة الفرقان .يقول هللا تعاىل
يف سورة الفرقان﴿ :وقال الذين ك َفروا
إ ِْن هذا إال إِف ٌ
ْك افرتَاه وأعانَه عليه قوٌم
ورا * وقالُوا
َ
آخرون فقد ُ
جاءوا ً
ظلما وُز ً
أَسا ِطريُ األوَّلني ْاكَتـَتـبَها فهي ُتلَى عليه
كرًة وأَ ِصيال * ق ْ
الس َّر
ُل أَن َزلَه الذي يعلَم ِّ
بُ َ
يف السماو ِ
غفورا
ات و ِ
األرض إنه كان ً
رحيما﴾ (الفرقان.)7 - 5 :
ً

يصدق العقل أن يؤلف هؤالء القرآن لمحمد ،ثم َينذروا من أجله أرواحهم
هل
ّ
تحت وطأة هذه المظالم البشعة؟ ال شك أن ثورة الغضب المؤقتة أعمت أبصار
عين
أهل مكة ،فلم يبصروا الحقيقة ،ولكن أليس في العالم المسيحي اليوم ٌ
احتجاجا على هذا االعتراض
ولسان ينطق بالحق ،فيرفع صوته
تبصر الواقع
ٌ
ً
الغاشم الذي طالما ردده أعداء اإلسالم؟

اض
قد ذكر القرآن هنا صراح ًة االعرت َ
الذي حياول «ويري» استنتاجه من
اآلية اليت حنن بصدد تفسريها يف سورة
النحل ،ويتضح من ذلك جليًّا أن ما
أاثره أهل مكة يف سورة النحل خمتلف
عما أاثروه هنا يف سورة الفرقان .ذلك
(أوالً) ألن سورة الفرقان خترب أهنم
اهتموا النيب  ابلتعلم على أيدي
مجاعة من الناس ،بينما هنا يف سورة
وجهوا أصابع االهتام إىل شخص
النحل ّ
واحد .و(اثنيًا) أن سورة الفرقان مل
حتدد اجلماعة املتهمة بتعليم النيب ،
ولكن هنا يف سورة النحل أشاروا إىل
شخص معني معروف .و(اثلثًا) أن
سورة النحل مل حتدد أي وقت لذلك،
ولكن سورة الفرقان تذكر أن عملية
علما
التعليم هذه مستمرة بكرًة وأصيالًً .
أن أصحاب النيب  كانوا جيتمعون
عنده يف دار األرقم بكرًة وعشيًّا ألداء
الصلوات وتعلُّم القرآن (السرية النبوية
ذكر َمن أسلم من الصحابة
البن هشامُ :

بدعوة أيب بكر) .فظن املكيون لغبائهم
أن بعض العبيد املسيحيني جيتمعون
هناك مع الصحابة ليخربوهم أو ُيلوا
عليهم ما ورد يف كتبهم ،فيحفظه
الصحابة بكرًة وعشيًّا .ما كان هلؤالء
اجلاهلني أن يفكروا أن املسلمني إمنا
يلتقون هناك ألداء الصالة ،فظنوا أهنم
جيتمعون للتخطيط والتآمر.
ولقد مررت شخصيًّا بتجربة مثلها ،مما
يكشف متا ًما حقيقة سوء الظن كهذا.
فمنذ ما يقارب عشرين عا ًما كنت يف
زايرة ملدينة الهور .فجاء ملقابليت الزعيم
اآلري الراحل الشهري «الله رام َب َغت»
مع زعماء آخرين أحدهم حمرر اجلريدة
السيخية املسماة «شري بنجاب».
وتصادف أن كان يل حماضرة يف املساء،
أيضا.
فمكثوا عندي لسماع احملاضرة ً
ومن كثرة اللقاءات واملشاغل طيلة
النهار مل أمتكن من حتضري آايت الذكر
احلكيم اليت كنت أود االستعانة هبا
فطلبت من العامل اجلليل
يف حماضريت.
ُ
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املرحوم احلافظ روشن علي  - الذي
كان طويل الباع يف استخراج اآلايت
املطلوبة من القرآن الكرمي بسرعة فائقة
 أن جيلس على املنصة جبنيب حىت إذاأشرت إليه أثناء اخلطاب إىل فحوى آية
ُ
من اآلايت أريد االستدالل هبا ،قرأها
*
علي.
ّ
أردت
وبدأت اخلطاب ،وكلما
ُ
ُ
أت على املرحوم
االستدالل من آية قر ُ
ٍ
كلمات من تلك اآلية
بصوت خافت
علي
أو أشرت إىل فحواها فكان يقرأ َّ
اآلية كامل ًة ،فكنت أقرأ اآلية وأكمل
حديثي .ويف اليوم التايل كتب حمرر
حضرت
اجلريدة السيخية فيها :لقد
ُ
احملاضرَة اليت ألقاها البارحة إما ُم مجاع ِة
قاداين .كانت مجيلة فعالً ،غري أنين ملا
قمت ابلتحري والتجسس وذهبت وراء
ُ
املنصة تبني يل أن حضرة اإلمام كان قد
أخفى هناك عاملًا كبريًا كان ميلي عليه
املوضوع الذي خطب به.
ابستمرار
َ
فلم يزل اإلخوة يضحكون بسبب هذه
الطريفة ألايم كثرية .وملا أُخرب حمرر
اجلريدة حبقيقة األمر ندم ند ًما كبريًا،
وقال :اي ويلتاه! كنت أظن أن ذكائي

 مع العلم أن حضرة املؤلف 
كان يلقي اخلطب واحملاضرات ارجتاال بدون
االستعانة أبية مواد مكتوبة( .املرتجم)

التقوى

سرا من األسرار!!
قد كشف ًّ
يبدو أن هذا ما فعله بعض أهل مكة
أيضا الذين أرادوا أن يتبا َهوا بذكائهم بني
ً
القوم .كان املسلمون لدى فراغهم من
مشاغل احلياة اليومية حيضرون يف دار
األرقم ألداء الصالة وقراءة القرآن مع
النيب  بكرًة وعشيًّا ،فقال الكافرون:
لقد عرفنا السر ،إهنم جيتمعون هنا
لتأليف القرآن ألجل حممد.
واحلق أن يف قول الكفار هذا آية ألويل
األلباب ،إذ اعرتف الكافرون أن القرآن
الكرمي يبلغ من السمو والعظمة حبيث
يستحيل أن يؤلّفه شخص واحد،
ومن أجل ذلك قالوا :هناك جمموعة
من الناس يساعدونه وراء الكواليس
يف أتليف القرآن :بعضهم مي ّده ابألدلة
العقلية ،وبعضهم يزّوده مبا ورد يف
صحف األولني.
أفصل لكم ما أجاب به القرآ ُن يف
واآلن ّ
سورة الفرقان على هذا االعرتاض.
جيب أن نضع هنا يف االعتبار أمرين:
(أوالً) :هل ميكن هلؤالء املت َهمني القيا ُم
مبا ُرموا به؟ و(اثنيًا) هل ميكن هلذا
الكالم الذي يقال أنه من أتليف هؤالء
العبيد أن يؤلفه بشر؟
لقد رّد القرآن الكرمي على السؤال األول
وزورا﴾ ..أي
بقوله ﴿فقد جاءوا ظلمًا ً
عظيما
ظلما
ً
أن الطاعنني قد ارتكبوا ً
حني اهتموا هؤالء العبي َد املساكني

بذلك .أفال يرون أن هؤالء العبيد
قد تعرضوا بسبب إسالمهم إىل أشد
العذاب؟ فكيف ميكن أن يعلّم هؤالء
حمم ًدا  القرآن ،مث يتحملوا من أجل
هذا الكالم َّ
امللفق أنواع االضطهاد ليل
هنار .ف ِمنهم من نذروا لإلسالم أرواحهم.
ومنهم من استُخرجت حدقات عيوهنم.
وكان بينهم زوجان قتلهما الكفار أبش َع
قِتل ٍة حيث طعنوا الزوجة حبربة يف فرجها
فماتت أمام عيين زوجها ،وربطوا قدمي
الزوج ببعريين ونفرومها يف اجتاهني
معاكسني فانقطع املسكني قطعتني!!.
كما َّ
عذبوا ابنهما أشد العذاب.
وطالبهما الكفار أثناء التعذيب مر ًارا أن
يكفرا مبحمد رسول هللا  حىت ُيلوا
سبيلهما ،ولكن الزوجني آثرا املوت
على ترك احلق( .اإلصابة حتت «مسية»،
وتفسري الرازي) .إنه سيدان ايسر ..سيد
األحرار الذي كان يُدعى عب ًدا .وكان
هو اآلخر من بني العبيد الذين ُّاتموا
بتعليم النيب  .هل يص ّدق العقل أن
يؤلف هؤالء القرآن حملمد ،مث يَنذروا من
أجله أرواحهم حتت وطأة هذه املظامل
البشعة؟ ال شك أن ثورة الغضب املؤقتة
أعمت أبصار أهل مكة ،فلم يبصروا
احلقيقة ،ولكن أليس يف العامل املسيحي
ني تبصر الواقع ولسا ٌن ينطق
اليوم ع ٌ
احتجاجا على
ابحلق ،فريفع صوته
ً
هذا االعرتاض الغاشم الذي طاملا ردده
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أعداء اإلسالم؟
واجلانب اآلخر من السؤال هو :هل
ميكن أن يكون هذا الكالم من أتليف
هؤالء العبيد؟ وقد رد عليه القرآن أن
تسمونه أساطري كتب األولني فهي
ما ّ
قصصا ،بل هي أنباء أدىل هبا
ليست ً
عامل غيب السماوات واألرض ..أي
فيها أخبار تتعلق ابملستقبل .والبديهي
أن اإلنسان ال يستطيع أن يعلم أخبار
املستقبل وال أن خيرب عنها .وأي شك
يف أن هذا الرد واضح وقوي ًّ
جدا.
إذن فإن سورة الفرقان هي وحدها اليت
تتحدث عن طعن الكفار أبن جمموعة
البشر يعلّمون حمم ًدا  ،وقد ردت
مفحما حبيث إن كل إنسان
عليه ردًّا
ً
شريف لن يردد هذا االعرتاض مرة
أخرى.
وأما سورة النحل فال تعيد نفس
االعرتاض ،وإمنا تتحدث عن اهتام
الكفار عب ًدا معينًا معروفًا بتعليم حممد
 .واحلق أن ذلك العبد كان جاهال
ابللغة العربية ،وكل ما يف األمر هو
أنه كان يردد فقرات من اإلجنيل رمبا
ابللغة اليواننية وهو منهمك يف عمل
السيوف؛ وملا رأى النيب  محاسه
الديين أخذ يقف عنده لتبليغ رسالة هللا
عسى أن يسمع منه  كلم ًة ترشده
إىل احلق .ومن أجل ذلك جند أن
الكفار ملا سألوه :هل أنت تعلّم حمم ًدا؟

إن بحثي يؤكد أنه لم تكن التوراة واإلنجيل قد ُترجما إلى العربية حتى

أيضا غير موجودة فما بالك
ذلك الزمن .وما دامت ترجمة التوراة واإلنجيل ً

الروايات
بتيسر ترجمة الكتب الهامشية مثل كتاب التلمود وغيره التي تذكر
ِ
ُّ
اليهوديةَ  .وإليكم األدلة المؤيدة لموقفي...... :

قال :ال ،بل هو يعلّمين .ولذلك يقول
هللا تعاىل إن ذلك العبد الذي يوجهون
إليه أصابع االهتام أعجمي أي ال يعرف
من العربية ما يستطيع به بيان موضوع
علمي ،بل غاية ما ميكن أن يساعد به
النيب  هو أن حي ّفظه عبار ٍ
ات إجنيلية
َّ
ابلعربية أو اليواننية ،ويف هذه الصورة
كان ال بد من وجود عبارات يواننية
وعربية يف القرآن ،ولكن القرآن الكرمي
كله ابلعربية .وحيث إن ذلك العبد مل
قادرا على ترمجة العبارات اإلجنيلية
يكن ً
إىل العربية ،وما دمنا ال جند يف القرآن
أية عبارات عربية أو يواننية ..فمن هو
املعلّم ومن هو املتعلم إذن؟
أليس هذا الرد القرآين ردًّا مقن ًعا؟ هل
هناك أي رد هو أقوى من هذا؟ احلق
أنه لن يقول بتفاهته إال من هو غيب أو
من قد أعماه التعصب والعناد؟
ومما جيدر ابالنتباه أن الرواية اليت أراها
أكثر انطباقًا هنا تذكر عبدين ،لكنين
حتدثت هنا عن عبد واحد هو جرب؛
قد
ُ

وذلك لسبنب :أ ّوهلما أنه يتضح من هذه
اآلية القرآنية أهنم كانوا يوجهون أصابع
االهتام إىل شخص واحد؛ واثنيهما أن
هناك رواية أخرى تذكر عب ًدا واح ًدا،
وهي اليت ورد فيها أن الكافرين ملا
سألوه :هل أنت تعلّم حمم ًدا؟ قال :ال،
بل هو يعلّمين .فالذي ّ
شكوا فيه هو
عبد واحد ،وإن كان يشتغل معه هناك
عبد آخر يف عمل السيوف.
ومثة أمر آخر ابلغ األمهية وميكن أن
يرشدان إىل الصواب وهو :أكانت
التوراة واإلجنيل قد تُرمجا إىل العربية إىل
ذلك الوقت أم ال؟ وهل كانت هذه
الرتمجة العربية متداولة حبيث يتسىن
للعبيد العاديني قراءهتُا أثناء عملهم؛
إذ لوال ذلك ملا كان إبمكان أولئك
العبيد أن يستفيدوا من عبارات الكتب
اليت لغتها اليواننية أو العربية ،كما مل
يكن النيب  ليستفيد منها ،إذ خيربان
التاريخ أنه مل يكن بني املسلمني أحد
يعرف اللغة العربية إال عبد هللا بن سالم
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(مسلم :احلدود) ،وأما اللغة اليواننية فلم
ملما
يذكر التاريخ أن أح ًدا منهم كان ًّ
هبا ،حبسب معلومايت.
وفيما يتعلق ابألمر األول فإن حبثي
يؤكد أنه مل تكن التوراة واإلجنيل قد
تُرمجا إىل العربية حىت ذلك الزمن .وما
أيضا غري
دامت ترمجة التوراة واإلجنيل ً
بتيسر ترمجة الكتب
موجودة فما ابلك ُّ
اهلامشية مثل كتاب التلمود وغريه اليت
تذكر الرو ِ
اايت اليهودي َة .وإليكم األدلة
املؤيدة ملوقفي:
 -1مل يكن لدى أهل الكتاب عادةٌ
لرتمجة «الكتاب املقدس» حىت ذلك
الوقت ،وإمنا اجتهوا إىل ترمجته يف القرن
الثالث عشر اهلجري؛ ولذلك جند
حصلوا كل
املفسرين املسلمني  -الذين ّ
علم من العلوم املعروفة ليستعينوا هبا يف
تفسري القرآن الكرمي  -قد ذكروا عند
احلديث عما ورد يف أسفار أهل الكتاب
رو ٍ
اايت خرافي ًة ال أثر هلا يف التوراة
واإلجنيل .ذلك ألنه مل تتيسر هلم ترمجتهما
العربية .إذ لو كانت ترمجتهما متيسرة فال
يتوقَّع من األمة اليت درست واستوعبت
فلسفة اليوانن ومنطقهم أن ال تقرأها؟
 -2كما يتضح من الرواايت اإلسالمية
أن التوراة واإلجنيل مل يكوان متوفرين
عندئذ إال ابليواننية أو العربية؛ فقد ورد
يف صحيح البخاري عن ورقة بن نوفل:
تنص َر يف اجلاهلية ،وكان يكتب
«قد َّ
التقوى

الكتاب العرباين ،فيكتب من اإلجنيل
َ
ابلعربانية ما شاء هللا أن يكتب»
(البخاري :كتاب الوحي ،ابب كيف
كان بدء الوحي).
ال شك أن هناك رواايت أخرى تذكر
أنه كان يكتب من اإلجنيل ابلعربية،
ولكن ال مناص لنا ِمن ترجيح هذه
الرواية ،ألنه لو كانت التوراة واإلجنيل
متوّفـ َرين ابلعربية ُلوجد بني العرب ،إىل
جانب ورقة بن نوفل ،كثريون آخرون
يقرءوهنما ابلعربية .بل أرى أن هنالك
احتماالً كبريًا أن يكون الراوي قد أخطأ
َ
وذكر «العربانية» مكا َن العربية ،إذ مل
تتوفر حينئذ إال الرتمجة اليواننية ،وكانت
الرتمجة العربية شبه منعدمة.
 -3مل تكن حىت لدى القبائل اليهودية
املقيمة ابملدينة حينئذ أية ترمجة عربية
للتوراة ،لذلك جند أن النيب  كلما
احتاج إىل فحص أمر من التوراة
استعان ابلصحايب عبد هللا بن سالم
الذي كان عاملًا ابلعربية (مسلم :كتاب
احلدود ،ابب رجم اليهود).
 -4تؤكد لنا األحاديث الشريفة أن
سيدان عمر  كان بدأ تعلُّم العربية
لكي يستطيع قراءة التوراة واإلجنيل
(املشكاة :اإلميان).
 -5وشهادة أحد الكتّاب املسيحيني
تؤيد موقفي .يقول د .اإلسكندر
سوتر:

“Arabic versions: These come
partly directly from Greek partly
through syriac and partly through
Coptic. Mohammad himself
knew the gospel story only orally.
The oldest manuscript goes no
further back than 8th century….
Two versions of the Arabic are
reported to have taken place at
Alexandria in the 13th century”.
(The text and cannon of the new
)testament، p. 74، Add. 1925

فهو يكتب حتت عنوان «الرتاجم
العربية لإلجنيل» أن بعضها متّت من
النص اليوانين مباشرة ،وبعضها من
الرتمجة السراينية ،وبعضها من القبطية.
وكانت أساس معرفة حممد ابألانجيل
هو املعلومات الشفوية فقط .إن أقدم
ترمجة عربية لإلجنيل ال تعود إىل أبعد من
علما أن النيب
القرن الثامن امليالديً -
ُ ولد يف القرن السادس امليالدي -مثة
ترمجتان يقال أهنما متتا ابإلسكندرية يف
القرن الثالث عشر.
لقد اتضح من هذه الرباهني أن اإلجنيل
مل يكن قد تُرجم حىت عصر النيب ،
وأن الذين كانوا يريدون قراءته كانوا
يقرؤون النسخ اليواننية أو العربية .إذًا
فال ميكن القول أن ذلك العبد املسمى
بـ «جرب» كان يقرأ التورا َة واإلجنيل
النيب مبحتوامها .الواقع أنه
ابلعربية ،وخيرب َّ
كان يردد ما حفظه من عبارات إجنيلية
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ابليواننية أو العربية ،فغاية ما ميكن أن
يفعله النيب  هو أن حيفظ بعض ما
يتفوه به ذلك العبد من كلمات عربية
أو يواننية ،ولكن ماذا سيجنيه من ذلك
القدر اي تُرى؟
وأخريًا أود هنا إبراز إشارة قرآنية لطيفة
تؤكد أن ذلك العبد هو «جرب».
تتحدث اآلايت التالية عن املرتدين،
وهناك يف حياة «جرب» حادث هام ذو
صلة أبحد املرتدين .ذلك أن «جرب»
مسلما يف قلبه ،ولكنه مل جيهر
كان
ً
إبسالمه .وملا هاجر النيب  إىل املدينة
اختار عب َد هللا بن أيب سرح بني من
اختاره ِمن َكتَب ِة الوحي ،ولكنه شك مرة
يف وحي القرآن وارتد عن اإلسالم .وملا
ِحلق ابلكفار مبكة أخربهم أن «جرب»
مسلم يف الواقع ،فأذاقوا «جرب» هذا
صنوف األذى لسنوات طويلة (اإلصابة
حتت «جرب») .ولقد ذكر هللا تعاىل بعد
هذه اآلية مباشرًة املرتدين ،ليشري إشارة
لطيفة إىل أن هذا العبد املّتـ َهم بتعليم
النيب  سوف يتعرض ملظامل الكفار
بسبب أحد املرتدين.
هذا ،ومثة أمور هامة أخرى هبذا الصدد
أ ّخلصها فيما يلي للمنفعة العامة.
 -1إن القرآن الكرمي مل خيتلف مع
داينة واحدة فحسب ،بل اختلف مع
الدايانت كلها .ف ِمن أية داينة كان
ذلك الشخص «املعلِّم»؟ وهل كان

إن القرآن الكريم لم يختلف مع
ديانة واحدة فحسب ،بل اختلف مع

الديانات كلها .فمِن أية ديانة كان
ذلك الشخص «المعلِّم»؟ وهل

النبي  ضد دينه هو؟
كان يعلّم
َّ

النيب  ضد دينه هو؟
يعلّم َّ
 -2لقد صحح القرآن أخطاء ارتكبتها
التوراة يف سرد أحداث التاريخ .فمث ً
ال
أعلن أن هارون مل يشرتك يف عبادة
العجل ،كما برأ ساحة داود وسليمان
ونوح من الكفر .وهي أمور قد اضطر
كتّاب الغرب اليوم  -بعد مرور 13
قرن على نزول القرآن  -لتأييد موقف
ً
القرآن فيها ،رافضني موقف التوراة.
فهل كان ابستطاعة عبد من العبيد
أن يدل النيب  على هذه األخطاء
التوراتية؟
 -3إن األحداث اليت سردهتا التوراة
قد ذكر القرآن حوهلا معلومات جديدة

مل يعلمها أي طائفة من اليهود أو
النصارى ،ويتأكد صدقها ابلبحوث
العصرية كل يوم ،ومثاله إخبار القرآن
أن جثة فرعون حمفوظة ،وأنه سيتم
العثور عليها.
 -4تؤكد الرواايت أن حادث وقوف
الرسول  لدى هذا العبد وقع يف السنة
الرابعة أو اخلامسة بعد إعالن دعواه ،
فقد ورد فيها أنه  كان يقف عنده
يف زمن املقاطعة االجتماعية اليت فرضها
عليه الكفار .ولكن هناك سور من القرآن
تتحدث عن املسيحية ،مع أهنا أسبق
نزوالً من حادث املقاطعة هذا مثل سور
اإلسراء والكهف ومرمي وطه واألنبياء
والفرقان وغريها .يقول الصحايب ابن
مسعود  - وكان من أوائل املسلمني
 عن هذه السور« :إهنن من ال ِعتاقاألُ َول ،وهن من تِالدي» (البخاري:
كتاب التفسري واألنبياء) ..أي أهنا من
السور القدمية اليت نزلت أوائل البعثة
واليت هي مبثابة ٍ
مال تلي ٍد يل ،إذ حفظتُها
منذ فرتة طويلة .وهذه السور كلها تذكر
وقائع اليهود والنصارى بكثرة.

األحداث التي سردتها التوراة قد ذكر القرآن حولها معلومات جديدة لم
يعلمها أي طائفة من اليهود أو النصارى ،ويتأكد صدقها بالبحوث العصرية كل
يوم ،ومثاله إخبار القرآن أن جثة فرعون محفوظة ،وأنه سيتم العثور عليها.

المجلد التاسع والعشرون ،العدد السابع ،صفر وربيع األول 1438هـ تشرين الثاني  /نوفمبر  2016م

التقوى

