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  السلسلة مقدمة

من خالل البحث المضني  ،الذین خرجوا من ظلمة اإلسالم بقناعة شخصیة
والدراسة من أجل  خالل فترة البحث ذاقوا مرارة النتیجة الذین ،والمعاناة النفسیة

، معرفة الحقیقة حصلوا على ثمرة ،فیما بعد و التي، الحقإتباع ق ألجل معرفة الح
 فانكش نتج عنھ و ،بعد انقشاع الظلمة والغشاوة اللتان كانتا تغطیان عیونھم و

التي من ضمنھا إغرائھم  ،االتھامات الباطلة یتلقى ھؤالء، جلیاً وواضحاً األمر 
أن ھؤالء  ،متجاھلین، سیة أخرىأو الجري وراء لذة ح ،أو منصب ،بالمال

قد  ،إلى منبع النور الحقیقي واإللھ الحقیقياإلسالم المتحولون من دار ظلمة 
،  ووطنھم، خسروا عائالتھم، تكبدوا وخسروا كل ما لدیھم من غاٍل ونفیس

  .من أجل مجد المسیح ،معرضین حیاتھم للموت في أي لحظة ،وأموالھم

  

 ،أم أنھ على باطل ،ھل دینھ ھو الحق، ھ وال یفكرنفسالمسلم بشكل عام ال یسأل 
في بیت  فقطوال یعلم أن النبوة محصورة  ،معنى النبوةما ھو المسلم ال یعرف 

فھو ). نسل یعقوب(محصور في إسرائیل  كذلك وأن الخالص ،)یعقوب( إسرائیل
و أن أول نبي ھ‘ في المدارس والمعاھد والجامعات والمساجد والحسینیاتس رَّ دَ یُ 

  .بینما الصواب غیر ذلك إطالقاً ، آدم وآخرھم محمد

  

یتجاھل المسلمون السبب الحقیقي وراء تحول المالیین من المسلمین إلى نور 
كشف  نحاول لذا في سلسلتنا ھذه، ق والحق والحیاةالذي ھو الطری ،المسیح

 ،راجین أن تكون سبب بركة ألخوتنا في اإلنسانیة من المسلمین ،حقیقة اإلسالم
 ،وتحریرھم من أسر اإلسالم ،لمعرفة الحقیقة و رفع الغشاوة التي على عیونھم

لمساعدة عشرات المالیین من  ،ونحن نأمل بنشر ھذه الحقائق، وفك القیود
  .اإللھ المحب، اإللھ القدیر ،السالم رئیسالمسلمین لِلَّحاق بركب 

  :ستكون كالتاليي ثالثة مباحث أو كتب وف الربسلسلتنا ھذه ستكون بمشیئة  

  

 اإلسرائیلیات في القرآن ·

، نأتي بالدلیل القاطع على ورود عدد غیر قلیل من الروایات اإلسرائیلیة في القرآن
  .بالدلیل والبرھان
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 إلھ اإلسالم ·

خاصة اإلعجاز ( اتیفي الغیب علمھ ،الحقیقیة شخصیتھ، نكشف حقیقة هللا أكبر
ن؟ ھل محمد من رسول َومَ ، و سطوتھ قدرتھ و) الوھمي المسمى باإلعجاز العلمي

 .بالدلیل والبرھان، ؟ھناك تبادل أدوار أم محمدرسول هللا أم هللا ھو رسول 

 محمد وأھل بیتھ وصحابتھ ·

 ،الحقیقیة من غیر رتوش أو عملیات تجمیل نسلط الضوء على شخصیة محمد
 بعض ،حقیقة الوحي، شریعة محمد، تاریخھ في نشر اإلسالم، أخالقھ، علمھ
حقائق حول بیت محمد و ) اإلسرائیلیات(التي أقتبسھا من بني إسرائیل  ھأحادیث

 .بالدلیل والبرھان، بعض أصحابھ

  

  :ما ینبغي للمسلم حال قراءتھ لھا البحث ھو التالي

ü  قدر اإلمكانوجدیة محاولة القراءة بحیادیة. 
ü مثالً   ،إذا اعترف الملك أنھ أصلع ،بمعنى. أن ال یكون ملكي أزید من الملك

 .ألن الملك أقر بذلك، قول أنھ لیس بأصلعیفیجب أن ال 
ü في  وعمل بحث مصغر في أوجھ أخرى. محاولة البحث للتأكد من األدلة

 .بحثنا ھذا
ü  صیاغة لتحاول" فرض المحال لیس بمحال"االستعانة بالفرضیة المنطقیة 

فھذا یفتح ، افتراضات كانت من المحال أو ھي من المحال حسب تصورك
 .لك أبواب أخرى من التفكیر

ü  أنا أشك إذاً أنا أفكر إذاَ " أیضاً االستعانة بالعقل بعیداً عن الدین والتقالید
 البشریةشاركك فیھا ت ،فا㾨 خلقك بعقل ومشاعر إنسانیة ."أنا موجود
 .بشكل عام

ü أو إمالئیة لیس معناھا أن بحثنا ھذا غیر ، نحویة، وجود أخطاء لغویة
بل ، یجب أن تصغي للشیطان بالتركیز على ھذه الناحیةلذلك ال ، صحیح

 .صلب الموضوع التركیز على
ü  لكم فیھا  أنتظنون  ألنكمفتشوا الكتب ( األمر اإللھيوأفضل نصیحة ھي

  .)وھي التي تشھد لي .أبدیةحیاة 

  

  



 ٤صفحة   اإلسرائیلیات في القرآن
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥صفحة   اإلسرائیلیات في القرآن
 

  الكتاب مقدمة

،  الدیانة الزردشتیةو ،عرب الجاھلیةفمحمد اقتبس من ، مصادر اإلسالم كثیرة
وأكثرھا طبعاً وبدون منافسة الدیانة ، "الغنوسیة"والنصرانیة ، والصابئة
وقد خصصنا بحثنا ھذا لكشف اإلسرائیلیات التي في قرآن محمد دون  ،الیھودیة

أن القرآن ھو وحي من هللا الخالق  اإلسالمعم علماء ومع ذلك فیز ،ذكر أحادیثھ
الذي أستغرق منا أكثر من ، ونحن في بحثنا ھذا، ئم بذاتھقادون تقدیم دلیل  ،للكون

والبرھان  نثبت بالدلیل القاطع ،والتقصي والتدقیقالجھد سنة ونصف السنة من 
مقتبس من  القرآن أن بعضاً من )من القرآن نفسھ( وباعتراف محمد نفسھ الساطع

في  ، صة المشناةخا ،التلمود الیھودي سواء التلمود البابلي أو التلمود الفلسطیني
وقد اإللمام بھا  ،التي ینبغي لمن یرید معرفة الحقیقة ،البدایة نضع بعض التعریفات

ال  ،لكنھا حقیقة قائمة على أدلة وبراھین، تكون حقیقة مریرة وال یمكن تصدیقھا
بأنھ نبي  ،الذین صدقوا إدعاء محمد ،ون البسطاءالمسلمو ال  اإلسالمیمكن لعلماء 

إال إذا قالوا أن ، ال یمكنھم تقدیم دلیل یثبت عكس ذلك، ھ الخالقمرسل من اإلل
   .التلمود ھو وحي من هللا

  :مراجعنا في ھذا البحث كما یلي

 لویس جینزبرغ، أساطیر الیھود  ·
 محمد ابن عبدهللا القرشي، القرآن ·
 ظفر اإلسالم خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ ·
 وافي احدعبد الوالدكتور علي ، الیھودیة والیھود ·
 تفسیر القرطبي ·
 تفسیر ابن كثیر  ·
 یر الطبريستف ·
 تفسیر المیزان ·
 ابن منظور، لسان العرب ·
 طبعة لیدن ١٤٠ص  ١الطبقات الكبرى البن سعد ج  ·
 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي ،تقیید العلم ·
 .الغول عبدا ألمیرالدكتور ، تاریخ تدوین الحدیث وظھور الصحاح الستة ·
 .ض المراجع المحفوظة على اسطوانات سي ديبع ·
أو من خالل المطالعة  مراجع أخرى حصلنا علیھا من الشبكة العنكبوتیة ·

  .لحقیقةعن ا بحثنامسیرة خالل 
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  تعریفات

  :اإلسرائیلیات

وباختصار ھي تلك الروایات  حسب علماء المسلمون أنفسھم اإلسرائیلیاتتعریف 
نقلوھا ) الیھود الذین اعتنقوا دین محمد(متأسلمة واألحادیث الخرافیة التي نقلھا ال

من التراث الیھودي وتناقلتھا األلسن باعتبارھا روایات نبویة أي مرویة عن نبي 
المتواجدة حالیاً  اإلسرائیلیات أنبعبارة أخرى یزعم المسلمون ، )محمد(اإلسالم 

د الذین أسلموا ھي من الخرافات التي نقلھا الیھو كتب التراث اإلسالمیة في جمیع
كما یرفض المسلمون فكرة ، عبدهللا ابن سالم وكعب األحبار منبھ و أبنمثل وھب 

ونحن في كتابنا ھذا سنستعرض  .أن یكون ھناك أي وجود إلسرائیلیات في القرآن
الدلیل تلو الدلیل على قیام محمد باقتباس الكثیر من خرافات الیھود ووضعھا في 

  .إللھ الخالقمدعیاً أنھا من ا، قرآنھ

  

في ) ٢٥صفحة ، التلمود تاریخھ وتعالیمھ(یقول ظفر اإلسالم خان في كتابھ  
مكتوب بالعبریة أو " تلمود فلسطین "تلمود أورشلیم  "التلمود  عن ھمعرض حدیث

بالمائة منھا  ١٥كلمة  ٧٥٠,٠٠٠ل على ما یقرب من ویشم، أآلرامیة الغربیة
وھذه القصص الخرافیة ، ات الیھودیةأي القصص والحكای،  Haggadahھاجادا

بل الحري لدینا أربعة شھود ، شھد شاھد من أھلھالقد  .اإلسرائیلیاتھي أساس 
اثنان من صحابة محمد ھما عمر ابن الخطاب و عبدهللا ، من المسلمین على ذلك
في العصر واثنان من الباحثین والمفكرین اإلسالمیین ، ابن عمروا ابن العاص

وذلك سیتبین من ، فر اإلسالم خان و الدكتور علي عبد الواحد وافيھما ظالحدیث 
  .خالل صفحات البحث

  

  :التلمود

"  صورة للتلمود في أول صفحة" مجلد  ٢٠یقع في الیھود معظم یقدسھ كتاب 
  :یحوي على قسمین ھماوھو 

 المشناة .١
 الِجمارا .٢



 ٧صفحة   اإلسرائیلیات في القرآن
 

شفھي القانون ال، الیھود حاخاماتحسب زعم  ،المشناة تعتبر المتن وھي
الذین نقلت لھم من جد إلى ) التوراة الشفھیة الغیر مكتوبة -الشریعة الموسویة(

تم كتابتھا من سنة  .إلى أبن إلى حفید إلى حفید الحفید وھكذا من موسى النبي أب
، ظفر اإلسالم خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ(م ٢٠٠سنة  إتمامھم حتى ١٠

  ).١٨صفحة 

  :سو المشناةدمھن

فأكمل " مئیر"المشناة وقسم فصولھ ثم جاء تلمیذه " أكیبا"حاخام قد جمع ال
كل ، " المشناة"الحاخامات الكبار على جمع وتألیف  وقد نھج. المشناة ویسره

یقضي على التشویش الناتج عن  أنحتى قرر یھوذا ھاناسي ، بطریقتھ الخاصة
لنسخ وقد استفاد یھوذا من جمیع ا. فدون نسخة معتمدة" المشناة"تعدد 

 –ظفر اإلسالم خان ، التلمود تاریخھ وتعالیمھ( "مئیر"خصوصاً نسخة ، الموجودة
  .)١٨صفحة 

   

حول یھوذا  ٩٨صفحة  التلمود تاریخھ وتعالیمھخان في كتابھ  اإلسالمظفر  یشیر
وھو من اكبر علماء " . األمیر" أو" الحاخام المقدس" أیضاویسمى ( ھاناسي 

ة الیھود فیما بین الیھود وھو الذي جمع المشن   .م٢٠٠و م ١٩٠اة سنَّ

 الِجمارا بكسر الجیم معناھا اإلكمال، الِجمارا فھي شرح للمشناة أما
Completion  ، بدأه ألول مرة ابنا الحاخام یھوذا ھاناسي الحاخامان جامالئیل

في صور وھي مدینة على الفرات من  العملالحاخام آشي ھذا ٍاستأنف و وسیمیون
ووضعھ في ، )الذي یسمى رابینا أیضاً (وأكملھ الحاخام أبینو، م٤٢٥م إلى ٣٦٥

وكان الحاخام جوسي آخر من  تقریبام ٤٩٨صورتھ الختامیة الحاخام جوسي سنة 
، ظفر اإلسالم خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ(اآلمر  أوسمي لدى الیھود بالملقن 

  . )٢١-٢٠بتصرف من صفحة 

  

أي المشناة وبحثنا كلھ یتصل بھذا الجزء الھام من ما یعنینا ھنا ھو متن التلمود 
م من قبل حاخامات ٢٠٠في السنة   كتابتھتألیف و من  االنتھاءالتلمود الذي تم 

الیھود وھو كما ترى قبل إدعاء محمد ابن عبدهللا القرشي  ءالیھود ولیس أنبیا
وإدعائھ  میالدیة ٥٧٠حیث كانت والدة محمد في سنة  سنة ٤٠٠بالنبوة بأكثر من 

  .سنة ٤٠م تقریباً بعد أن أصبح عمره ٦٠٩ بالنبوة كانت في سنة
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 – الیھودیة والیھود(وافي عن التلمود في كتابھ  عبد الواحدالدكتور علي  یذكر
تألف من بحوث أحبار الیھود وربانیتھم وفقھائھم المنتمین إلى () : ٢٦صفحة 

اریخ المقدس وما إلى ذلك ثالثة الت و في شئون العقیدة والشریعة، فرقة الفریسیین
" المشناة"وستون سفراً أُلفت في القرنین األول والثاني بعد المیالد وأطلق علیھا 

وعن الِجمارا یقول في  )بمعنى المثنى أو المكرر أي أنھا تكرار وتسجیل للشریعة
وأطلق على ھذه الشروح أسم ، فیما بعد" المشناة"ثم شرحت ھذه : نفس الصفحة

أي الشرح والتعلیق وألفت ھذه الشروح في فترة طویلة امتدت من " ارمالجِ "
قبل إدعاء محمد أي  –الباحث ( .القرن الثاني إلى أواخر السادس بعد المیالد

  ).بالنبوة

  

) التلمود(وتألف ) ٢٧(في نفس الكتاب صفحة كذلك یضیف الدكتور علي وافي 
بمعنى  "التلمود"أطلق علیھ أسم ما ) أي من المشناة والِجمارا(من المتن والشرح 

ھذا وال تقل أھمیة التلمود لدى معظمھم عن أھمیة العھد القدیم نفسھ . التعالیم
بل أن أھمیتھ لتزید لدى بعض ) لھ كل المجد كتب األنبیاء قبل مجئ السید المسیح(

في معرض حدیثھ )  ٩١(ویضیف كذلك في صفحة  .فرقھم عن أھمیة العھد القدیم
أنھا تعترف بجمیع أسفار العھد القدیم واألحادیث الشفویة ( لفریسیین عن فرقة ا

" وھم الذین علیھم الربانیین"بل أن فقھاءھم . المنسوبة إلى موس وأسفار التلمود
 ).ھم الذین ألفوا أسفار التلمود كما سبق بیان ذلك

  

  :باإلسالمعالقة المشناة 
  

كتاب مؤلف من قبل حاخامات  نا أن التلمود مجردلمبعد أن القینا الضوء وع
 نربط في، عتراف باحثین مسلمینباوولیس لھ عالقة بوحي من السماء الیھود 

بعض أصحاب محمد وخاصة عمر عالقة ذلك باألحادیث المرویة عن بحثنا التالي 
  .ابن الخطاب

أمر أن بعد ، طبعة لیدن ١٤٠ص  ١ج  الطبقات الكبرى البن سعدورد في كتاب 
كمثناة  مثناة" ب بجمع أحادیث محمد ومن ثم أمر بحرقھا قائالً عمر ابن الخطا

تاریخ تدوین الحدیث (یقول الدكتور عبداألمیر الغول في كتابھ ، " أھل الكتاب
: " والظاھر أن الصحیح ( معلقاً على الحدیث السابق ) وظھور الصحاح الستة

، السابقالنقط في على النساخ لعدم  وقد اشتبھ ذلك " مشناة كمشناة أھل الكتاب
  . )وتقارب اسم الكلمتین
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ذلك الكم الھائل من ھل یعقل أن : السردمتابعة سؤال یتبادر إلى الذھن قبل 
ھل یعقل ، كما سیتبین لنا فیما بعد، ومن قبلھ أبو بكراألحادیث التي حرقھا عمر 

أن ال ننسى إذ یجب أن  ،؟من اإلسرائیلیات المرویة عن طریق آخر غیر محمدأنھا 
  :عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال ف، محمد أمر أصحابھ بكتابة الحدیث

بلى : أفال نكتبھا ؟ قال  قلت یا رسول هللا إنا نسمع منك أحادیثا ال نحفظھا( 
كما یجب أن ال ، )٢١٥ فحةص ٢ج ( مسند أحمدكما ورد في وذلك ) فاكتبوھا 

حادیث محمد في خالفة أبو بكر و حادثة حرق أ(تین أن تاریخ الحادثننسى أیضاً 
موت  منغیر بعیدة ) وحادثة الحرق التي حصلت في خالفة عمر ابن الخطاب

إسرائیلیات دخیلة على ذلك الكم الھائل ھي مجرد ون یكمحمد فھل یعقل أن 
سبب بالھو من باح عمر ابن الخطاب بالذات  الفرق بین الحادثتین أن اإلسالم؟

 أبو بخالق حادثة الحرق التي وقعت في عھد  ل علنيالحقیقي وراء الحرق وبشك
یبرر أن السبب ھو تلوث تلك األحادیث بخرافات الیھود وإنما  ولم یتفوه أ الذيبكر 

ربما أیضاً لتلوثھا (لك المرویات تلسبب آخر ھو عدم تأكد أبو بكر من صدق 
وعلوم  ، ٥ص  ١للذھبي ج  تذكرة الحفاظفي كتاب ، )من یدري، بخرافات الیھود

في كتاب ) ص ( إن أبا بكر جمع أحادیث النبي : " قال الذھبي  .  ٣٩ص  الحدیث
االعتصام بحبل كذلك في ، "، فبلغ عددھا خمسمائة حدیث ، ثم دعا بنار فأحرقھا 

 ، و)٢٦٤صفحة (  تدوین السنة الشریفة، و ) ٣٠صفحة  ١ج (  هللا المتین
روى القاسم بن ) (٢٨٥صفحة  ١ج ( كنز العمال، و ) ٥ص  ١ج ( تذكرة الحفاظ

جمع أبي الحدیث : " محمد أحد أئمة الزیدیة عن الحاكم بسنده إلى عائشة قالت 
عن رسول هللا، فكانت خمسمائة حدیث فبات لیلھ یتقلب ، فلما أصبح قال أي بنیة ، 

معلوم أن عمر  كذلك .)ھلمي األحادیث التي عندك ، فجئتھ بھا فدعا بنار فأحرقھا
یجالس الیھود في كان أنھ  ذكرتقد  حادیث مرویة في كتب المسلمینحسب أ

فقط ، اللغة العبریةب ھلى إطالع بالتراث الیھودي ومعرفوعومجالسھم دارسھم م
محمد من وخوف لتوراة و غضب لعمر قراءة ري كیفیة نذكر حدیث واحد یُ 

نسخ عمر : روى أحمد والبزار واللفظ لھ من حدیث جابر قالفقد ، انكشاف أمره
فجاء بھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فجعل یقرأ ووجھ  كتاباً من التوراة بالعربیة

ویحك یا ابن : یتغیر، فقال لھ رجل من األنصار رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
رسول هللا صلى هللا : علیھ وسلم؟ فقال الخطاب أال ترى وجھ رسول هللا صلى هللا

فإنھم لن یھدوكم وقد ضلوا، وإنكم  الكتاب عن شيء ھلال تسألوا أ: "علیھ وسلم
موسى بین أظھركم ما حل لھ  إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، وهللا لو كان

وعمر انتفع بھذا حتى إنھ لما فتحت ( قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ، " إال أن یتبعني
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لى عمر فأمر بھا أن كتب كثیرة من كتب الروم فكتبوا فیھا إ اإلسكندریة وجد فیھا
قال اإلمام ابن مفلح في . ١٧/٤١ مجموع الفتاوى) هللا حسبنا كتاب: تحرق، وقال

ھذه المسألة في  سئل اإلمام أحمد رضي هللا عنھ عن( ٩٧/ ٢: اآلداب الشرعیة
 وظاھره. ھذه مسألة مسلم؟ وغضب: روایة إسحاق بن إبراھیم فغضب فقال

أنھ علیھ الصالة والسالم لما رأى في ید عمر اإلنكار، وذكره القاضي ثم احتج ب
وھو مشھور . الحدیث" ألم آت بھا بیضاء نقیة؟: "التوراة غضب وقال قطعة من

وھو من روایة مجالد وجابر الجعفي وھما ضعیفان، وألنھا  .رواه أحمد وغیره
  .)قراءتھا والعمل علیھا كتب مبدلة مغیرة فلم تجز

 

في كتب أھل الكتاب  وال یجوز النظر: (٤٣٤/ ١ كشاف القناعوقال البھوتي في 
التوراة،  نصاً ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم غضب حین رأى مع عمر صحیفة من

وال  الحدیث، وال النظر في كتب أھل البدع،" یا ابن الخطاب؟  أنتأفي شك : "وقال
 ضرر النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل، وال روایتھا، لما في ذلك من

 :ونقل ابن عابدین في حاشیتھ عن عبد الغني النابلسي قولھ  .انتھى)العقائد إفساد
نھینا عن النظر في شيء من التوراة واإلنجیل، سواء نقلھا إلینا الكفار أو من ( 

  .) نھمم أسلم

  

حدیث ضعیف لكنھم مع ذلك یستدلون بھ  یقولون أن ھذا اإلسالمعلماء : مالحظة
لكن یكفینا قیام  .ھذا التناقض اإلسالمي المعھود، لى أساسھویصدرون فتواھم ع

 احتلعندما ) مكتبة اإلسكندریة(عمر بحرق كتب أحادیث محمد وكذلك كتب الروم 
في الحرق اشتراك سبب اعتقد یعود ال( م٦٤٠ھـ ـ ١٩أول سنة مصر في  اإلسالم

بعض ووجود نسخ من الكتب التي اقتبست  بعض أحادیث محمد النبي العربي
ووجود  مكتبة اإلسكندریة منار للعلم والتحضر كانت، الخرافات من ھنا وھناك

وھذه  ،كتاب أو عدة كتب ال یبرر حرق مكتبة كاملة ضمت بینھا فكر إنساني تلید
 - تأخر بسبب ھمجیة اإلسالمی الركب الحضاري اإلنسانيجعلت  التيأحد األسباب 

  .)الباحث

  

 لسانفقد ورد في كتاب  ،لبحث لنضع النقاط على الحروفاآلن الستكمال انرجع 
من أَشراط : قول عبد هللا بن عمرو(التالیة الحادثة أو القصة  العرب ألبن منظور

علـى رؤوس  بالـَمثناةِ الساعة أَن توَضَع األَْخیار وُتْرَفَع األَْشراُر وأَن ُیْقَرأَ فـیھم 
ما اْسُتْكِتَب من غیر كتاب هللاَّ : ؟ قال الـَمْثناة وما: الناِس لـیس أََحٌد ُیَغّیُرھا، قـیل
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سأَلُت رجالً : كأَنھ جعل ما اْسُتكتب من كتاب هللاَّ َمْبدأً وھذا َمْثَنى؛ قال أَبو عبـیدة
فقال إِن األَْحبار  الـَمْثناةمن أَھل الِعلـم بالُكُتِب األَُوِل قد َعَرفھا وقرأَھا عن 

ْھبان من بنـي إِسرائی ل من بعد موسى وضعوا كتاباً فـیما بـینھم علـى ما والرُّ
وإِنما كره عبد هللاَّ األَْخَذ عن : ؛ قال أَبو عبـید كتاب هللاَّ فھو المثناة غیرأَرادوا من 

أَھل الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إلـیھ یوم الـَیْرُموِك منھم، فأَظنھ قال ھذا 
ْھَي عن حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لـمعرفتھ بما فـیھا، ولـم ُیِرِد النَّ 

تِِھ وكیف َیْنَھى عن ذلك وھو من أَكثر الصحابة حدیثاً عنھ؟   ).وُسنَّ

أن كتاب هللا ھو التوراة في صدر اإلسالم أنظر كیف كان معتقد المسلمین : مالحظة
  ).فتأمل –و األنبیاء وھو غیر التلمود الذي ھو من تألیف البشر 

  

نفس األحادیث التي كان أن أن یكتشف  ابن العاص بدهللا ابن عمروكانت صدمة لع
تشابھ وبشكل أنھا ، وما كان یقرأه من قرآن محمد یكتبھا بإذن من نبي اإلسالم

فحدث نفسھ أن یمنع الناس ، نفس الكتب التي عثر علیھا في غزوة الیرموك مذھل
. م ینھي الناس بتلكمن التحدث بتلك األحادیث المرویة عن نبي اإلسالم لكنھ ل

إن كنت تجد إنھا غیر ما فھمناھا فافھمنا . قصة أكثر من مرة وتفحصھاال اقرأ(
  ).الباحث –الكریم  القارئأیھا 

  

أحد كتاب الحدیث لمحمد فقد ھو أن نعرف أن عبدهللا بن عمروا ابن العاص  یجب
م أتحقق ل(عبد هللا الصحابي كان الوحید الذي یكتب الحدیث خلف محمد  أنورد 

 بشكل مباشر من لكن المھم أنھ كان یكتب األحادیث في ذلك لعدم أھمیتھ في البحث 
مع أنني على یقین أنھ لیس الكاتب الوحید فیمن كتب الحدیث بشكل غیر  ،محمد

  .)الباحث -مباشر 

 

روي عنھ أنھ استأذن النبي صلى هللا علیھ و سلم  ٧٤ص: تقیید العلم بافي كت
نعم فإني ال أقول :  أكتب ما أسمع في الرضا و الغضب ؟؟ قالیا رسول هللا: فقال

  .إال حقا 

ما كان أحد أكثر حدیثاً مني عن رسول هللا صلى هللا علیھ و : ((  أبو ھریرةو قال 
  )) .م ، إال عبد هللا بن عمرو فإنھ كان یكتب و ال أكتب سل

  .و ُتعرف صحیفة ابن عمرو عن النبي صلى هللا علیھ و سلم بالصادقة 
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 ویكیبیدا. (ُروي عنھ في كتب الحدیث المشھورة ما یزید على سبعمائة حدیث 
  )الموسوعة الحرة

  

فوا حقیقة محمد نبي شتكاالخطاب وغیره من الصحابة بعد أن  ابنلكن لماذا عمر 
  اإلسالم لم یرجعوا مرة أخرى لعبادة األصنام؟

  :ھناك أكثر من إجابة

لقد ، معنى النبوة ھو ما عن جھل المسلمون من ذلك الوقت وحتى اآلن :أوالً  
سورة  -  سورة اإلسراء(بنص قرآني  ،دخلوا دین محمد دون أن یروا أي معجزة

وما منعنا أَن نرسلَ بِاآليات إِالَّ أَن كَذَّب بِها اَألولُونَ وآتينا ثَمود  )٥٩آیة  - ١٧
  )٥٩(الناقَةَ مبصرةً فَظَلَمواْ بِها وما نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفًا 

 ،)مسیلمة(مسلمة بن حبیب الملّقب بالكذاب بھم یؤمنون كذلك ب جعلالعرجھل 
مسیلمة كان یفوق  أصحابالمحاربین من أن عدد ذكرت كتب السیر والتاریخ  حیث
كل ، واألطفال غیر النساء والشیوخ والعجزة ،ھذا من المحاربین، رجلألف  ٤٠

بدون بینھ أو  سنوات من إدعائھ بالنبوة ٣أولئك آمنوا بھ في خالل اقل من 
سنة وبدون بینھ أو إعجاز  ٢٣محمد مضى یدعو الناس إلى نفسھ لمدة ، إعجاز
لم قبیل موتھ في آخر معركة أو غزوة لمحمد  من المسلمین عدد المحاربینفكان 

   .ألف رجل ١٤یتجاوز 

ل وبدَّ ر من غیَّ الصحابة معلوم أن عمر أكثر  ھذا من جھة ومن جھة أخرى :ثانیاً 
وحادثة رزیة ، ل موتھیأكثر من خالف محمد حتى قب وكان أیضاً ، مفي اإلسال

كتاب الطب ، باب قول المریض قوموا " صحیح البخاريالخمیس المذكورة في 
ورد في كتاب . أشھر من نار على علم، وكتب األحادیث اإلسالمیة األخرىœ،"عني

ان عنده أن من ك"  قول عمر ابن الخطاب: )٢٩١ فحةص ١٠ زءجال كنز العمال(
صفحة  تقیید العلم(كذلك ورد في كتاب ، "شئ من سنة الرسول المكتوبة فلیمحھ 

إن عمر بن الخطاب بلغھ أنھ قد ظھر : " قال القاسم بن محمد بن أبي بكر )  ٥٢
أیھا الناس إنھ قد بلغني أنھ قد : في أیدي الناس كتب ، فاستنكرھا وكرھھا وقال 

هللا أعدلھا وأقومھا ، فال یبقین أحد عنده كتابا  ظھرت في أیدیكم كتب، فأحبھا إلى
إال أتاني بھ ، فأرى فیھ رأیي ، فظنوا أنھ یرید أن ینظر فیھا ویقومھا على أمر ال 
یكون فیھ اختالف ، فأتوه بكتبھم فأحرقھا بالنار ثم قال أمنیة كأمنیة أھل الكتاب 

لماء المسلمین ع من(اإلمام عبد الحسین شرف الدین الموسوي أحصى  قدل، "
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وكان " الخلفاء الثالثة"مخالفات الصحابة )  النّص واالجتھاد(في كتابھ ) الشیعة
منھا  "مخالفة لنبي اإلسالم ٥٥أكثر من " تلك المخالفات لعمر النصیب األكبر من 

مدة یسیرة  التي كان الصحابة یمارسونھا في عھد محمد وأبو بكر وتحریم المتعة 
الحدیث لدى بصریح األحادیث المرویة في كافة كتب  ،خطابعمر ابن المن خالفة 
بھذا  صحیح مسلمكذلك في >  كتاب البخاريخاصة < بدون استثناء  المسلمین

كنت عند جابر بن عبد هللا ، فأتاه آت ، فقال : روى مسلم عن أبي نضرة قال اللفظ 
ھما مع رسول هللا فعلنا: ابن عباس وابن الزبیر اختلفا في المتعتین ، فقال جابر : 
زد على  .فلیراجع" فلم نعد لھما. ثم نھانا عنھما عمر ) . وسلمصلى هللا علیھ ( 

وملكات الیمین  ،والمنصب والسطو على القوافل التجاریة اآلمنة ،ذلك بھجة الدنیا
الذي من أجلھ دخل أكثر العرب دین محمد بعد السبب األول وھو الجھل والسبب 

  .الثالث ھو اإلرھاب

دین محمد  من العرب ھجر الكثیر أن بكر بعد أبوقول ذلك یذكرنا ب، اإلرھاب :ثالثاً  
بعیر كانوا یؤدونھ لرسول هللا لقاتلتھم  لو منعوني عقال وهللا" وكیف حاربھم قائالً 

 تھوحادث ،ویأكلھا یطبخھاس ثم وو خالد ابن الولید یقتل ویقطع الرؤھوھا "علیھ
 ،محمد شریعةمخالفاً بذلك  ھبعد مقتل تھزوج لىع وتھونزمالك ابن نویرة مع 

أبو بكر ألغى عقوبة الرجم عن خالد ابن الولید بدون ، أشھر من نار على علم
محمد نفسھ خالف أن  ،لكن لألسف الشدید جداً ( سبب لكنھا الدنیا والمنصب

بنت حیي ابن  حیث فعل نفس الفعلة مع زوج صفیة، للناسالتي ابتدعھا  شریعتھ
بعد سبیھا في غزوة  في طریق عودتھ إلى المدینة دخل بھاحیث قتلھ و  اخطب
خروجھا من العدة  صفیةنبي العرب  یمھلحتى أنھ لم تقریباً في الیوم الثالث  خیبر

 –المغازي  – صحیح البخاريورد في ، للتوأنھا كانت عروس  اعلمً ، الشرعیة
و    ح    یعقوب بن عبد الرحمن    حدثنا    عبد الغفار بن داود    حدثنا  (غزوة خیبر 

عن    یعقوب بن عبد الرحمن الزھري    قال أخبرني    ابن وھب    حدثنا    أحمد   حدثني 
فلما    خیبر    قدمنا   قال   رضي هللا عنھ    أنس بن مالك    عن    المطلب    مولى    عمرو  

  زوجھا وقد قتل   أخطب حیي بن  صفیة بنت فتح هللا علیھ الحصن ذكر لھ جمال 
لنفسھ فخرج بھا حتى بلغنا    وسلم  صلى هللا علیھ   فاصطفاھا النبي  وكانت عروسا 
  ثم صنع حیسا في   هللا علیھ وسلم  صلى   حلت فبنى بھا رسول هللا  سد الصھباء    
 إلىثم خرجنا    صفیة    تلك ولیمتھ على  آذن من حولك فكانت  صغیر ثم قال لي   نطع 
یحوي لھا وراءه بعباءة ثم یجلس    علیھ وسلم  صلى هللا   فرأیت النبي    المدینة  

     وكذلك)  رجلھا على ركبتھ حتى تركب   صفیة عند بعیره فیضع ركبتھ وتضع 
   حمید الطویل   عن    یحیى    عن    سلیمان    عن    أخي    قال حدثني    إسماعیل  حدثنا  (
  أقام على   صلى هللا علیھ وسلم   النبي  أن  رضي هللا عنھ   بن مالك أنس   سمع   
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ثالثة أیام حتى أعرس بھا وكانت فیمن ضرب علیھا   خیبر   بطریق    صفیة بنت حیي 
محمد بن جعفر بن أبي كثیر    أخبرنا    سعید بن أبي مریم    حدثنا  (وكذلك  ،) الحجاب

صلى هللا علیھ    النبي  أقام  یقول   رضي هللا عنھ   أنساً    أنھ سمع  حمید    قال أخبرني  
فدعوت المسلمین إلى    بصفیة   ثالث لیال یبنى علیھ   والمدینة    خیبر   بین    وسلم 

  باألنطاع   بالال  أن أمر  ولیمتھ وما كان فیھا من خبز وال لحم وما كان فیھا إال
المسلمون إحدى أمھات المؤمنین  والسمن فقال   قط واأل   فبسطت فألقى علیھا التمر 

مؤمنین وإن لم یحجبھا ال أو ما ملكت یمینھ قالوا إن حجبھا فھي إحدى أمھات
یقول المدافعون عن ، فھي مما ملكت یمینھ فلما ارتحل وطأ لھا خلفھ ومد الحجاب

 إلنسانیةاھي أین (نبي العرب أنھا طھرت من حیضة واحد ھي فترة العدة للمسبیة 
 ینورأتھم صرعى مضرج وأھلھا وقومھا تم قتل زوجھا قبل قلیل ؟والرحمة
ھو عن وأین ، )على تلك الحادثة المأساویة؟أیام  ٣ولم تمضي حتى ، بدمائھم

عاملوا (وكذلك القاعدة الذھبیة التي تقول  ؟"الدین المعاملة" القاعدة الماسیة
 أحدى بناتھلو سبیت لھ  نبي العرب فھل سیرضى ، )الناس كما تحبوا أن یعاملوكم

السیرة النبویة ألبن ھشام ( راجع. فتأمل یا أخي المسلم -وتم نفس الفعلة بھا؟؟ 
 ؟فعالَ  الدین الذي یحرر اإلنسان ھو ھل ھذا :ثم اسأل نفسك، )وصحیح البخاري

   .؟حقوقھ و ویحفظ كرامتھ

  

یخالف كل  سنسلط الضوء بشكل موسوعي عن محمد وكیف أنھ كان: مالحظة
محمد وأھل بیتھ (في بالبرھان والدلیل وذلك ضمن بحثنا ، تعالیمھ تقریباً 

  ).وصحابتھ
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  عالقة المثناة بقرآن محمد

ماذا یقول  ،األدلة على ذلكومن ثم سرد اعتراف محمد  لنرى التراثنرجع لكتب  
من قرآن محمد ونحللھا تحلیل )  ٨٧آیة  - ١٥سورة  - سورة الحجر(لقرآن ا

  :عن التھریج أو التقدیس وإنما بحیادیة تامة اً منطقي أكادیمي بعید

  

}يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نعاً مبس اكنيآت لَقَدو{ 
  

  :القرآنیة اآلیةرأي المفسرین في 
  

  تفسیر ابن كثیر  - ١
  

وقد اختلف في السبع المثاني ما ھي ؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
ھي السبع الطوال، یعنون البقرة، : ومجاھد وسعید بن جبیر والضحاك وغیرھم

وآل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، ویونس، نص علیھ ابن 
ن فیھن الفرائض والحدود والقصص بی: عباس وسعید بن جبیر، وقال سعید

  . بین األمثال والخبر والعبر: وقال ابن عباس. واألحكام
  

: المثاني: قال سفیان: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: وقال ابن أبي حاتم
وآل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال وبراءة . البقرة

ولم یعطھن أحد إال النبي صلى هللا علیھ وسلم،  :سورة واحدة، قال ابن عباس
، رواه ھشیم عن الحجاج عن الولید بن العیذار عن ناثنتیوأعطي موسى منھن 

وقال األعمش عن مسلم البطین عن سعید بن جبیر عن ابن . سعید بن جبیر عنھ
أوتي النبي صلى هللا علیھ وسلم سبعاً من المثاني الطوال، وأوتي : عباس قال

: علیھ السالم ستاً، فلما ألقى األلواح ارتفع اثنتان وبقیت أربع، وقال مجاھد موسى
وقال خصیف عن زیاد بن أبي مریم . ھي القرآن العظیم: ھي السبع الطوال، ویقال

َن ٱْلَمَثانِي{ : في قولھ تعالى أعطیتك سبعة أجزاء آُمْر، وأَنھ، وأبشر، : قال} َسْبًعا مِّ
رواه ابن جریر وابن أبي . وأعدد النعم، وأنبئك بنبأ القرآنوأنذر، وأضرب األمثال، 

وروي ذلك عن علي وعمر . أنھا الفاتحة، وھي سبع آیات) والقول الثاني(حاتم 
والبسملة ھي اآلیة السابعة، وقد خصكم : وابن مسعود وابن عباس،قال ابن عباس

وابن أبي ملیكة هللا بھا، وبھ قال إبراھیم النخعي وعبد هللا بن عبید بن عمیر 
  . وشھر بن حوشب والحسن البصري ومجاھد
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ذكر لنا أنھن فاتحة الكتاب وأنھن یثنین في كل ركعة مكتوبة أو : وقال قتادة
تطوع، واختاره ابن جریر، واحتج باألحادیث الواردة في ذلك، وقد قدمناھا في 

رحمھ هللا فضائل سورة الفاتحة في أول التفسیر و㾨 الحمد، وقد أورد البخاري 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن : قال) أحدھما: (حدیثین اھاھن

مر بي : خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، عن أبي سعید بن المعلى قال
: النبي صلى هللا علیھ وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتھ حتى صلیت فأتیتھ، فقال

َھا {ألم یقل هللا «: أصلي، فقالكنت : فقلت» ما منعك أن تأتیني ؟« ْعِرُضوَن یأَیُّ مُّ
ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ  ِ َولِلرَّ َّ㾨ِ أال أعلمك أعظم سورة في القرآن } ٱلَِّذیَن ءاَمُنوْا ٱْسَتِجیُبوْا

: فذھب النبي صلى هللا علیھ وسلم لیخرج فذكرت فقال» قبل أن أخرج من المسجد
ِ َربِّ ٱْلَعٰـ { « َّ㾨 قال) الثاني(» ھي السبع المثاني والقرآن الذي أوتیتھ} لَِمینَ ٱْلَحْمُد :

: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا المقبري عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
أم القرآن ھي السبع المثاني والقرآن «: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

رآن العظیم، ولكن ال ینافي ، فھذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والق»العظیم
ذكر عن وكیع بن الجراح، حدثنا موسى بن : وصف غیرھا من وقال ابن أبي حاتم

عبیدة عن یزید بن عبد هللا بن قسیط، عن أبي رافع صاحب النبي صلى هللا علیھ 
ضاف النبي صلى هللا علیھ وسلم ضیف ولم یكن عند النبي صلى هللا : وسلم قال

: یقول لك محمد رسول 㾨«، فأرسل إلى رجل من الیھود علیھ وسلم شيء یصلحھ
ال ، إال برھن فأتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم : قال» أسلفني دقیقاً إلى ھالل رجب

أما وهللا إني ألمین من في السماء وأمین من في األرض، ولئن «: فأخبرتھ، فقال
نَّ { اآلیة  فلما خرجت من عنده نزلت ھذه» أسلفني أو باعني ألؤدین إلیھ الَ َتُمدَّ

ْنُھْم  ْعَنا بِِھ أَْزَواًجا مِّ ْنَیا* َعْیَنْیَك إِلَٰى َما َمتَّ إلى آخر اآلیة، كأنھ } َزْھَرَة ٱْلَحَیٰوِة ٱلدُّ
نَّ َعْیَنْیكَ { یعزیھ عن الدنیا، قال العوفي عن ابن عباس  نھى الرجل : قال} الَ َتُمدَّ

ْنُھمْ إِ { وقال مجاھد . أن یتمنى ما لصاحبھ ْعَنا بِِھ أَْزَواًجا مِّ   .ھم األغنیاء} لَٰى َما َمتَّ
  

  تفسیر القرطبي  - ٢

   
  : قولھ تعالى

َن ٱْلَمَثانِي َوٱْلقُْرآَن ٱْلَعِظیَم {   . }َولََقْد آَتْیَناَك َسْبعاً مِّ
الفاتحة؛ قالھ علّي بن أبي طالب وأبو : اختلف العلماء في السبع المثاني؛ فقیل

بن أنس وأبو العالیة والحسن وغیرھم، وُروي عن النبّي صلى هللا ھریرة والربیع 
وقد . علیھ وسلم من وجوه ثابتة، من حدیث أَُبّي بن كعب وأبي سعید بن الُمَعلَّى

وخّرج الترمذي من حدیث أبي ھریرة قال قال رسول هللا . تقّدم في تفسیر الفاتحة
ھذا : قال. »لكتاب والسبع المثانيالحمد 㾨 أم القرآن وأم ا«: صلى هللا علیھ وسلم
  : وقال الشاعر. وھذا نص، وقد تقّدم في الفاتحة. حدیث حسن صحیح

  أمِّ الكتاب السبِع من مثاني       نشدتكم بمْنِزل القرآن 
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َول: وقال ابن عباس البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، : ھي السبع الطُّ
روى النَّسائّي . بة معاً؛ إذ لیس بینھما التسمیةواألنعام، واألعراف، واألنفال والتو

حّدثنا علي بن ُحْجر أخبرنا شریك عن أبي إسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن 
َن ٱْلَمَثانِي{: عباس في قولھ عز وجل َول، وسمیت مثاني : قال} َسْبعاً مِّ السبع الطُّ

أنزلت ھذه اآلیة : اوأنكر قوم ھذا وقالو. ألن العبر واألحكام والحدود ُثّنیت فیھا
َول شيء إذ ذاك وأجیب بأن هللا تعالى أنزل القرآن إلى . بمكة، ولم ینزل من الطُّ

السماء الدنیا ثم أنزلھ منھا نجوماً، فما أنزلھ إلى السماء الدنیا فكأنما آتاه محمداً 
عبد هللا : وممن قال إنھا السبع الطول. صلى هللا علیھ وسلم وإن لم ینزل علیھ بعد

  : وقال جریر. ن مسعود وعبد هللا بن عمر وسعید بن جبیر ومجاھدب
  ُمِضیعاً للمَفّصل والمثاني       جزى هللا الفرزدق حین ُیْمِسي 

  
َثانِيَ {: المثاني القرآن كلھ؛ قال هللا تعالى: وقیل َتَشابِھاً مَّ ). ٢٣: الزمر(} ِكَتاباً مُّ

وقیل لھ مثاني ألن . عباس وأبو مالك، وقالھ ابن سوطاووھذا قول الضحاك 
یت فیھ وقالت صفیة بنت عبد المطلب ترثي رسول هللا صلى . األنباء والقصص ُثنِّ

  : هللا علیھ وسلم
  ُیَخصُّ بتنزیل القَُران المعظم        بھ  یھتديفقد كان نوراً ساطعاً 

   
لتبشیر المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من األمر والنھي وا: وقیل. أي القرآن

. واإلنذار وضرب األمثال وتعدید نَِعم وأنباء قرون؛ قالھ زیاد بن أبي مریم
وقد قدمنا في الفاتحة أنھ لیس في تسمیتھا بالمثاني ما . والصحیح األّول ألنھ نصّ 

یمنع من تسمیة غیرھا بذلك؛ إال أنھ إذا ورد عن النبّي صلى هللا علیھ وسلم وثبت 
  .تأویل كان الوقوف عندهعنھ نص في شيء ال یحتمل ال

وھو أن الفاتحة القرآن العظیم : فیھ إضمار تقدیره} َوٱْلقُْرآَن ٱْلَعِظیمَ {: قولھ تعالى
الواو : وقیل. وقد تقّدم في الفاتحة. الشتمالھا على ما یتعلق بأصول اإلسالم

  : ومنھ قول الشاعر. ولقد آتیناك سبعاً من المثاني القرآن العِظیم: مقحمة، التقدیر
  ولیِث الَكتِیبِة في الُمْزَدحم الھمام     إلى الَملِك اْلَقرم وابن 

  
الَِة ٱْلُوْسَطىٰ {: وقد تقّدم عند قولھ لََواِت وٱلصَّ   ).٢٣٨: البقرة(} َحافُِظوْا َعلَى ٱلصَّ

   
  

  تفسیر الطبري  - ٣
   

  : القول في تأویل قولھ تعالى
َن ٱْلَمَثا{   . } نِي َوٱْلقُْرآَن ٱْلَعِظیمَ َولََقْد آَتْیَناَك َسْبعاً مِّ

اختلف أھل التأویل في معنى السبع الذي أتى هللا نبیھ صلى هللا علیھ وسلم من 
السبع السور من أّول القرآن اللواتي ُیْعرفن : المثاني فقال بعضھم عني بالسبع

المثاني ھذه : وقائلو ھذه المقالة مختلفون في المثاني، فكان بعضھم یقول. بالطول
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ذكر من قال . لسبع، وإنما سمین بذلك ألنھن ُثّنَي فیھّن األمثالُ والخبُر والِعَبرا
  : ذلك

ثنا ابن یمان، عن سفیان، عن یونس، عن ابن سیرین، عن : حدثنا أبو كریب، قال
ولَ : َوَلَقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: ابن مسعود في قولھ   . السبع الطُّ

ثنا ابن یمان، عن سفیان، عن سعید الجریرّي، عن رجل، : حدثنا أبو كریب، قال
َول: عن ابن عمر قال   . السبع الطُّ

ثنا ابن یَمان، عن سفیان، عن منصور، عن مجاھد، عن : حدثنا أبو كریب، قال
َول: َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: ابن عباس، في قولھ   . السبع الطُّ

ثنا أبي، عن سفیان، عن منصور، عن مجاھد، عن ابن : حدثنا ابن وكیع، قال
  . عباس، مثلھ

أخبرنا ھشیم، عن الحجاج، عن : ثنا عمرو بن عون، قال: حدثني المثنى، قال
َول، : الولید بن العیزار، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال ھّن السبع الطُّ

  . موسى منھّن اثنتینولم ُیعَطھن أحد إال النبّي صلى هللا علیھ وسلم، وأُعطَي 
ثنا جریر، عن األعمش، عن مسلم الَبطین، عن : حدثنا ابن وكیع، وابن حمید، قاال

أوتي النبّي صلى هللا علیھ وسلم سبعا من : سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال
ا، فلما ألقى األلواح ُرفعت اثنتان وبقیت أربع َول، وأوتي موسى سّتً   . المثاني الطُّ

ثنا جریر، عن : ثنا علّي بن عبد هللا بن جعفر، قال: بن محمد، قال حدثنا الحسن
  . األعمش، عن مسلم البطین، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، مثلھ

ثنا یحیى بن آدم، عن إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن مسلم : حدثنا ابن وكیع، قال
: لَمثانِي قالَسْبعا ِمَن ا: البطین، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، في قولھ

وذكر : قال إسرائیل. البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف
  . السابعة فنسیتھا

ثنا ھشیم، عن أبي بشر، عن سعید بن جبیر، في : حدثني یعقوب بن إبراھیم، قال
َول: َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: قولھ مران، البقرة، وآل ع: ھي الطُّ

  . والنساء، والمائدة، واألنعام،واألعراف، ویونس
ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعید : ثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ابن بشار، قال

البقرة، : َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي والقُرآَن الَعِظیَم قال: بن جبیر في ھذه اآلیة
م، واألعراف، ویونس، فیھّن الفرائض وآل عمران، والنساء والمائدة واألنعا

  . والحدود
ثنا أبي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعید بن جبیر، : حدثنا ابن وكیع، قال

  . بنحوه
ثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن خّوات، عن سعید بن جبیر، : حدثنا ابن وكیع، قال

َول: قال   . السبع الطُّ
ھّن : أخبرنا عن سعید بن جبیر، قال :ثنا ھشیم، قال أبو بشر: حدثني یعقوب، قال

َول ول: وقال مجاھد: قال. السبع الطُّ ھّن القرآن : ویقال: قال. ھن السبع الطُّ
  . العظیم
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ثنا سعید، عن جعفر، عن سعید، في : ثنا شبابة، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال
ئدة، واألنعام، البقرة، وآل عمران، والنساء، والما: َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: قولھ

  . واألعراف، ویونس، ُتْثنى فیھا األحكام والفرائض
ثنا ھشیم، عن أبي بشر، عن سعید بن : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال

َول: جبیر، قال   . ھن السبع الطُّ
أخبرنا : ثنا ھشیم، قال: ثنا سعید بن منصور، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال
البقرة، وآل : َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: بیر، في قولھأبو بشر، عن سعید بن ج

ما المثاني؟ : قلت: قال. عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، یونس
  . یثنى فیھّن القضاء والَقصص: قال

ثنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن : ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال
البقرة، وآل : َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: بن جبیرمسلم البطین، عن سعید 

  . عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، ویونس
ثنا سفیان عن عبد هللا بن عثمان بن خثیم، : ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد، قال

َول: عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال   . السبع الطُّ
ثنا سفیان، عن عبد هللا : ثنا أبو خالد القرشي، قال: حسن بن محمد، قالحدثنا ال

  . بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، مثلھ
ثنا أبو خالد، عن سفیان، عن أبي إسحاق، عن سعید : حدثنا الحسن بن محمد، قال

  . بن جبیر، عن ابن عباس، مثلھ
ن، عن األعمش، عن مسلم البطین، عن ثنا سفیا: حدثنا الحسن بن محمد، قال

  . سعید بن جبیر، عن ابن عباس، مثلھ
ھي  :سمعت لیثا، عن مجاھد، قال: ثنا ابن إدریس، قال: حدثنا أبو كریب، قال

َول   . السبع الطُّ
ثنا عبد الملك، عن قیس، عن مجاھد، : حدثنا الحسن بن محمد بن عبید هللا، قال

َول: عا ِمَن الَمثانِي قالَولََقد آَتْیناَك َسبْ : في قولھ   . ھي السبع الطُّ
ثنا عیسى وحدثني الحارث، : ثنا أبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال

ثنا ورقاء جمیعا، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، في قول هللا : ثنا الحسن قال: قال
َول : الَولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي والقُرآَن الَعِظیَم ق: تعالى من القرآن السبع الطُّ

  . السبع األَُول
ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجیح، عن : ثنا شبابة، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال

  . مجاھد، مثلھ
ثنا ابن فضیل وابن نمیر، عن عبد الملك، عن قیس، عن : حدثنا ابن وكیع، قال

َول: مجاھد، قال   . ھّن السبع الطُّ
ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي : على، قالحدثنا محمد بن عبد األ

َول: نجیح، عن مجاھد، قال   . السبع الطُّ
ثنا ابن نمیر، عن سفیان، عن عبد هللا بن عثمان بن ُخَثیم، : حدثنا أبو كریب، قال

  . ھي األمثال َوالَخبر والِعَبر: عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال
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نمیر، عن إسماعیل، عن خّوات، عن سعید بن جبیر،  ثنا ابن: حدثنا ابن وكیع، قال
ا، وأُعِطَي محمد صلى هللا علیھ وسلم : قال َول، أعِطَي موسى سّتً ھي السبع الطُّ

  . سبعا
سمعت الضحاك : ثنا عبید، قال: سمعت أبا معاذ، یقول: ُحدثت عن الحسین، قال

َول: یقول، في قولھ    .َسْبعا ِمَن الَمثانِي یعني السبع الطُّ
ھن آیات فاتحة الكتاب، ألنھّن سبع : سبع آیات وقالوا: عني بذلك: وقال آخرون

إنما سمین مثاني ألنھن : وھم أیضا مختلفون في معنى المثاني، فقال بعضھم. آیات
  : ذكر من قال ذلك. یثنین في كلّ ركعة من الصالة

عن أبي  أخبرنا ابن علیة، عن سعید الجریري،: حدثني یعقوب بن إبراھیم، قال
طلبت إلى عمر حاجة في : قال رجل منا یقال لھ جابر أو جویبر: نضرة، قال

خالفتھ، فقدمت، المدینة لیالً، فمثلت بین أن أتخذ منزالً وبین المسجد، فاخترت 
فأرقت نشوا من آخر اللیل، فإذا إلى جنبي رجل یصلي یقرأ بأّم . المسجد منزالً 

وال یقرأ، فلم أعرفھ حتى َجَھر، فإذا ھو  الكتاب ثم یسبح قدر السورة ثم یركع
: یا أمیر المؤمنین حاجة مع حاجة قال: ُعمر، فكانت في نفسي، فغدوت علیھ فقلت

ھات حاجتك قلت إني قِدمت لیالً فمثلت بین أن أتخذ منزالً وبین المسجد، فاخترت 
ب ثم یسبح المسجد، فأرقت َنْشوا من آخر اللیل، فإذا إلى جنبي رجل یقرأ بأّم الكتا

قدر السورة ثم یركع وال یقرأ،فلم أعرفھ حتى َجَھر، فإذا ھو أنت، ولیس كذلك 
یقرأ أحدنا أّم الكتاب، ثم یفتتح السورة : وكیف تفعلون؟ قال: قال. نفعل قَِبلَنا

ما لھم یعلَُمون وال یعَملُون؟ ما لھم یعلَُمون ال یعَملُون؟ ما لھم : قال. فیقرؤھا
  . لُون؟ وما تبغي عن السبع المثاني وعن التسبیح صالة الخلقیعلَُمون وال یعمَ 

أخبرنا یزید، عن الجریري، عن أبي : حدثني ُطلَیق بن محمد الواسطّي، قال
فقال یقرأ القرآن ما : نضرة، عن جابر أو جویبر، عن ُعَمر بنحوه، إال أنھ قال

ا یبتغي بعد تیسر أحیانا، ویسبح أحیانا، ما لھم رغبة عن فاتحة الكتاب، وم
  . المثاني وصالة الخلق التسبیح

ثنا سفیان، عن السدّي، عن عبد خیر، عن : ثنا یحیى، قال: حدثنا ابن بشار، قال
  . فاتحة الكتاب: السبع المثاني: علّي، قال

ثنا حفص بن عمر، عن الحسن بن صالح : حدثنا نصر بن عبد الرحمن، قال
  . مثلھ وسفیان، عن السدّي، عن عبد خیر، عن عليّ 

ثنا ابن یمان، عن سفیان، عن السدّي، عن عبد خیر، عن : حدثنا أبو كریب، قال
  . علّي مثلھ

ثنا أبو أحمد جمیعا، : ثنا أبي وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا ابن وكیع، قال
  . عن سفیان، عن السدّي، عن عبد خیر، عن علّي، مثلھ

ثنا ھشام، عن ابن سیرین، : إدریس، قال ثنا ابن: حدثنا أبو كریب وابن وكیع، قاال
وقال ابن : قال. فاتحة الكتاب: سئل ابن مسعود عن سبع من المثاني، قال: قال

  . ھي فاتحة الكتاب: سیرین عن ابن مسعود
َولََقد : أخبرنا یونس، عن الحسن، في قولھ: ثنا ابن ُعلَیة، قال: حدثني یعقوب، قال

  . فاتحة الكتاب: قال آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي
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أخبرنا ھشیم، عن یونس، عن ابن : ثنا عمرو بن عون، قال: حدثني المثنى، قال
  . فاتحة الكتاب: َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: سیرین، عن ابن مسعود

أخبرنا : ثنا ابن جریج، قال: ثني أبي، قال: حدثني سعید بن یحیى األَُموّي، قال
َولََقد آَتْیناَك : ن عباس، أنھ قال في قول هللا تعالىأبي، عن سعید بن جبیر، عن اب

ا، ثم قال. ھي فاتحة الكتاب: َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال بسم هللا : فقرأھا علّي سّتً
وقرأھا ابن عباس علّي كما قرأھا علیك، : قال سعید. الرحمن الرحیم اآلیة السابعة

قد أخرجھا هللا لكم : قال ابن عباسبسم هللا الرحمن الرحیم، ف: ثم قال اآلیة السابعة
  . وما أخرجھا ألحد قبلكم

أخبرني ابن جریج، أن أباه حّدثھ، عن : أخبرنا ابن وھب، قال: حدثني یونس، قال
فاستفتح ببسم هللا الرحمن الرحیم ثم قرأ  :قال لي ابن عباس: سعید بن جبیر، قال

  . َسْبعا ِمَن الَمثانِي تدري ما ھذا؟ َولََقد آَتْیناكَ : فاتحة الكتاب، ثم قال
ثني أبي، عن أبیھ، عن : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: حدثني محمد بن سعد، قال

الحمد 㾨 رب : السبع: َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي یقول: ابن عباس، قولھ
  . ھّن السبع الطول، وھن المئون: ویقال. العالمین، والقرآن العظیم

ثنا سفیان، عن ابن جریج، عن أبیھ، عن : ثنا أبو أحمد، قال: قالحدثنا أحمد، 
  . فاتحة الكتاب: سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال

ثنا إسحاق، بن : ثنا عبد الوارث، قال: حدثني عمران بن موسى القزاز، قال
َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن : سوید، عن یحیى بن یعمر وعن أبي فاختة في ھذه اآلیة

  . ھي أّم الكتاب: لَمثانِي والقُرآن الَعِظیَم قاالا
ثنا شعبة، عن السدي عمن سمع : ثنا وھب بن جریر، قال: حدثني المثنى، قال

ا یقول   . الحمد 㾨 رّب العالمین، ھي السبع المثاني: علّیً
سمعت العالء بن : ثنا شعبة، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو المثنى، قال

الحمد 㾨 : السبع المثاني: رحمن، یحّدث عن أبیھ، عن أبّي بن كعب، أنھ قالعبد ال
  . رب العالمین

ثنا ابن یمان، عن أبي جعفر الرازي، عن الربیع، عن أبي : حدثنا أبو كریب، قال
فاتحة الكتاب سبع : َوَلَقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: العالیة، في قول هللا تعالى

لقد أنزلت ھذه وما أنزل من : فقال. السبع الطول: إنھم یقولون: ت للربیعقل. آیات
  . الّطول شيء

ثني حجاج، عن أبي جعفر الرازّي، عن : ثنا الحسین، قال: حدثنا القاسم، قال
وإنما سمیت المثاني : قال. فاتحة الكتاب: الربیع بن أنس، عن أبي العالیة، قال

إن الضحاك بن مزاحم : فقیل ألبي العالیة. رأھاألنھ یثنى بھا كلما قرأ القرآن ق
َول: یقول لقد نزلت ھذه السورة سبعا من المثاني وما أنزل : فقال. ھي السبع الطُّ

َول   . شيء من الطُّ
ثنا سفیان، عن أبیھ، عن سعید بن : ثنا ابن یمان، قال: حدثنا أبو كریب، قال

  . فاتحة الكتاب: جبیر، قال
ثنا أبي جمیعا، عن : ثنا ابن یمان وحدثنا ابن وكیع، قال: حدثنا أبو كریب، قال

  . فاتحة الكتاب: سفیان، عن الحسن بن عبید هللا، عن إبراھیم، قال
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ثنا سفیان، عن الحسن بن عبید : ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال
  . هللا، عن إبراھیم مثلھ
ثنا أبي وحدثنا أحمد بن : وكیع، قال ثنا ابن یمان وحدثنا ابن: حدثنا أبو كریب، قال

ثنا أبو أحمد جمیعا، عن ھارون بن أبي إبراھیم البربري، عن عبد : إسحاق،قال
  . فاتحة الكتاب: السبع من المثاني: هللا بن عبید بن عمیر، قال

َولََقد آَتْیناَك : ثنا ابن یمان، عن ابن جریج، عن أبي ملیكة: حدثنا أبو كریب، قال
وذكر فاتحة الكتاب لنبیكم صلى هللا علیھ : قال. فاتحة الكتاب: الَمثانِي قال َسْبعا ِمنَ 

  . وسلم لم تذكر لنبّي قبلھ
: ثنا ابن إدریس، عن لیث، عن شھر بن حوشب، في قولھ: حدثنا أبو كریب، قال

  . فاتحة الكتاب: َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال
ثنا ھارون البربري، : ثنا محمد بن عبید، قال: لحدثني محمد بن أبي خداش، قا

َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن : عن عبد هللا بن عبید بن عمیر اللیثي في قول هللا تعالى
  . ھي الحمد 㾨 رّب العالمین: الَمثانِي قال

سألت الحسن، عن قولھ : ثنا ابن علیة، عن أبي رجاء، قال: حدثني یعقوب، قال
ثم . ھي فاتحة الكتاب: آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي والقُرآَن الَعظیَم قال َولََقد: تعالى

: الحمد 㾨 رّب العالمین، حتى أتى على آخرھا، فقال: سئل عنھا وأنا أسمع، فقرأھا
  . تثنى في كلّ قراءة

ثنا إسرائیل، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، : ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد، قال
  . اتحة الكتابف: قال

فاتحة : ثنا شریك، عن لیث، عن مجاھد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد، قال
  . الكتاب

َولََقد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي : ثنا سعید، عن قتادة: ثنا یزید، قال: حدثنا بشر، قال
  . راءةوالقُرآن الَعِظیَم ذكر لنا أنھّن فاتحة الكتاب، وأنھن یثنین في كلّ ق

َسْبعا : ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: حدثنا محمد بن عبد األعلى، قال
  . فاتحة الكتاب ُتْثَنى في كلّ ركعة مكتوبة وتطّوع: ِمَن الَمثانِي قال

ثنا حماد بن زید وحجاج، عن ابن جریج، : ثنا الحسین، قال: حدثنا القاسم، قال
نھ أخبره أنھ سأل ابن عباس عن السبع أخبرني أبي عن سعید بن جبیر، أ: قال

بسم هللا الرحمن : ثم قرأھا، وقرأ منھا: سعید: قال. أّم القرآن: المثاني، فقال
قرأھا سعید كما قرأھا ابن عباس، وقرأ فیھا بسم هللا الرحمن : أبي: قال. الرحیم
ھا هللا ھي أم القرآن، استثنا: فما المثاني؟ قال: قلت البن عباس: قال سعید. الرحیم

لمحمد صلى هللا علیھ وسلم، فرفعھا في أّم الكتاب، فذخرھا لھم حتى خرجھا لھم، 
بسم «: أخبرك سعید أن ابن عباس قال لھ: ألبي: قلت: قال. ولم یعطھا ألحد قبلھ
فاتحة : قال عطاء :قال ابن جریج. نعم: آیة من القرآن؟ قال» هللا الرحمن الرحیم

  . القرآن: لرحمن الرحیم، والمثانيالكتاب، وھي سبع بسم هللا ا
ثنا شبل، عن ابن أبي نجیح، عن عطاء، : ثنا أبو حذیفة، قال: حدثني المثنى، قال

  . أّم القرآن: السبع المثاني: أنھ قال
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ثنا عبد هللا العتكي، عن خالد : ثنا یحیى بن واضح، قال: حدثنا ابن حمید، قال
  . فاتحة الكتاب: اَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي قالَولََقد آَتْین: الحنفي قاضي مرو في قولھ

  : ذكر من قال ذلك. ُعني بالسبع المثاني معاني القرآن: وقال آخرون
ثنا عتاب بن بشیر، : حدثني إسحاق بن إبراھیم بن حبیب الشھید الشھیدّي، قال

أعطیتك : َسْبعا ِمَن الَمثانِي قال: عن خصیف، عن زیاد بن أبي مریم، في قولھ
ْر، وانِذْر، واضرب األمثال، واعُدِد النعم، وآتیتك نبأ : ة أجزاءسبع ُمْر، واْنَھ، وَبشِّ

  . القرآن
المثاني ھو القرآن : وقال آخرون من الذین قالوا ُعنِي بالسبع المثاني فاتحة الكتاب

  : ذكر من قال ذلك. العظیم
: ك، قالثنا عمران بن عیینة، عن حصین، عن أبي مال: حدثنا ابن وكیع، قال

  . القرآن كلھ مثاني
: ثنا أبي، عن سفیان، عن حصین، عن أبي مالك، قال: حدثنا ابن وكیع، قال

  . القرآن ُكلُّھ مثاني
ثنا عبید أبو زید، عن حصین، عن : ثنا أبو أحمد، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال

مائدة، وعّد البقرة، وآل عمران، والنساء، وال. القرآن مثاني: أبي مالك، قال
  . واألنعام، واألعراف، وبراءة

أخبرنا معمر، عن ابن : أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الحسن بن یحیى، قال
  . القرآن كلھ ُیْثَنى: جریج، عن مجاھد، وعن ابن طاوس، عن أبیھ، قال

ثني أبي، عن : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: قال: حدثني محمد بن سعد، قال
ما ثنى من القرآن، ألم تسمع لقول هللا تعالى : المثاني: س، قالأبیھ، عن ابن عبا

لَ أْحَسَن الَحِدیِث ِكتابا ُمَتشاِبھا َمثاني؟: ذكره   . هللا َنزَّ
سمعت الضحاك : ثنا عبید، قال: سمعت أبا معاذ یقول: ُحدثت عن الحسین، قال

لَ أْحَسَن : القرآن، یذكر هللا القصة الواحدة مرارا، وھو قولھ: المثاني: یقول َنزَّ
  . الَحِدیِث ِكتابا ُمَتشابِھا َمثانِيَ 

ُعني بالسبع المثاني السبع اللواتي : وأولى األقوال في ذلك بالصواب، قول من قال
  : ھّن آیات أم الكتاب، لصحة الخبر بذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي

خالد بن عبد هللا، عن عبد  ثنا: حّدثنیھ یزید بن مخلد بن ِخَداش الواسطي، قال
قال رسول هللا  :الرحمن بن إسحاق، عن العالء، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، قال

ْبُع الَمثانِي الَّتِي أُْعِطیُتھا«: صلى هللا علیھ وسلم   . »أمُّ القُرآِن السَّ
ثنا روح بن القاسم، : ثنا یزید بن زریع، قال: حدثني أحمد بن المقدام العجلي، قال

إّني أُِحبُّ «: یھ، عن أبي ھریرة، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ألُبيّ عن أب
ُبوِر َوال فِي الفُْرقاِن  ْوَراِة َوال فِي اإلْنِجیِل َوال فِي الزَّ أْن أُعلَِّمَك ُسورًة لَْم َیْنِزلْ فِي التَّ

ج ِمْن َھَذا الباِب حتى إّنى الََءْرُجو أْن ال تْخرُ «: نعم یا رسول هللا، قال: قال. »ِمْثلُھا
ثم أخذ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بیدي یحدثني، فجعلت أتباطأ . »َتْعلََمھا

یا رسول هللا ما : مخافة أن یبلغ الباَب قبل أن ینقضي الحدیث فلما دنوت قلت
الِة؟«: السورة التي وعدتني؟ قال : فقرأت علیھ أّم القرآن، فقال» ما َتقرأُ في الصَّ
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ُبوِر وال في والَّ « ْوراِة وال في اإلْنِجیِل وال في الزَّ ِذي َنْفِسي بَِیِدِه ما أُْنِزل في التَّ
ْبُع ِمن الَمثاني والقُرآِن الَعِظیِم الَِّذي أُْعِطیُتھُ    . »الفُْرقاِن ِمْثلُھا، إنَّھا السَّ

: لثنا مالك بن أنیس، قا: ثنا زید بن حباب العكلي، قال: حدثنا أبو كریب، قال
أخبرني العالء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولى لعروة، عن أبي سعید مولى عامر 
بن فالن، أو ابن فالن، عن أبّي بن كعب، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 

الَة بِم َتْفَتتُِح؟«: لھ . الحمد 㾨 رّب العالمین، حتى ختمھا: قال» إذا اْفَتَتْحت الصَّ
ْبُع الَمثاني والقُرآُن الَعِظیُم الَِّذي «:  علیھ وسلمفقال رسول هللا صلى هللا ِھي السَّ

  . »أُْعِطیتُ 
ثنا أبو أسامة، عن عبد الحمید بن جعفر، عن العالء بن عبد : حدثنا أبو كریب، قال

قال رسول هللا صلى : الرحمن بن یعقوب، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، عن أبّي، قال
ْوراِة وال في اإلْنِجیِل َوالَ في أال أَُعلِّمُ «: هللا علیھ وسلم ك ُسورًة ما أُْنِزل في التَّ

ُبوِر وال في الفُْرقاِن ِمْثلُھا؟ إّنى الََءْرُجو أْن ال َتْخُرَج ِمْن َذلَِك «: قال. بلى: قلت» الزَّ
فقام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقمت معھ، فجعل . »الباِب حتى َتْعلَُمھا

فجعلت أتباطأ كراھیة أن یخرج قبل أن یخبرني بھا فلما یحدثني ویده في یدي، 
َكْیَف َتْقرأُ إَذا «: یا رسول هللا السورة التي وعدتني قال: قرب من الباب قلت

الَة؟ ْبُع الَمثانِي «: قال. فقرأ فاتحة الكتاب: قال» اْفَتَتْحَت الصَّ ِھَي ِھَي، َوِھَي السَّ
آَتْیناَك َسْبعا ِمَن الَمثانِي عن سعید المقبري، عن أبي َوَلَقْد : الَّتِي قالَ ّهللاُ َتعالى

ْكَعتاِن اللَّتاِن ال ُیْقرأُ فِیِھما «: أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: ھریرة الرَّ
ا ھي «: أرأیت إن لم یكن معي إالَّ أّم القرآن؟ قال: قال رجل. »كالِخَداِج لَْم َیتِمَّ

ْبُع الَمثانِي حسبك ِھَي أُمُّ القُرآِن، ِھيَ    . »السَّ
ثنا ابن نمیر، عن إبراھیم بن الفضل، عن المقبري، عن أبي : حدثنا أبو كریب، قال

ْكعُة الَّتِي ال ُیْقرأُ فِیھا «: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ھریرة، قال الرَّ
، ھي ھي حسبك: فإن لم یكن معي إالَّ أّم القرآن؟ قال: قلت ألبي ھریرة» كالِخَداجِ 

  . أّم الكتاب، وأّم القرآن، والسبع المثاني
ثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن العالء بن عبد : حدثني أبو كریب، قال

: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: الرحمن، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، قال
ْوَراِة وَ « ُبوِر َوال فِي َوالَِّذي َنْفِسي بَِیِدِه، ما أْنَزلَ ّهللاُ فِي التَّ ال فِي اإلْنِجیِل َوال فِي الزَّ

ْبُع الَمثانِي الَّتِي آتانِي ّهللاُ َتعالى«یعني أّم القرآن » الفُْرقاِن ِمْثلَھا ھا لَِھَي السَّ   . »وإنَّ
أخبرني ابن أبي ذئب، : أخبرنا ابن وھب، قال: حدثني یونس بن عبد األعلى، قال

: ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قالعن سعید المقبري، عن أبي ھریرة، ع
ْبُع الَمثاني«   . »ِھَي أُمُّ القُرآِن، وِھي فاتَحُة الِكتاِب، وِھي السَّ

أخبرنا ابن أبي : ثنا یزید بن ھارون وشبابة، قاال: حدثنا الحسن بن محمد، قال
ذئب، عن المقبرّي، عن أبي ھریرة، عن النبّي صلى هللا علیھ وسلم في فاتحة 

ْبُع الَمثاني والقُرآُن الَعِظیمُ «: اب قالالكت   . »ِھي فاتَِحُة الِكتاِب وِھي السَّ
ثنا : ثنا عبد الرحمن بن إبراھیم، قال: ثنا عفان، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال

مّر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على : العالء، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، قال
ْوراِة وال في اإلْنِجیِل وال «: بن كعب فقال أبيّ  أُتِحبُّ أْن أَُعلَِّمَك ُسورًة لَْم َیْنِزلْ في التَّ
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ُبوِر وال في الفُْرقاِن ِمْثلُھا؟ َفَكْیف َتْقرأُ في «: نعم یا رسول هللا، قال: قلت» في الزَّ
الِة؟ والَِّذي «: مفقرأت علیھ أّم الكتاب، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسل» الصَّ

ُبوِر َوال فِي  ْوَراِة َوال فِي اإلْنِجیِل َوال فِي الزَّ َنْفِسي بَِیِدِه ما أُْنِزَلْت ُسورةٌ فِي التَّ
ْبُع الَمثانِي والقُرآُن الَعِظیمُ  ھا السَّ   . »الفُْرقاِن ِمْثلُھا، وإنَّ

ثنا سعید بن حبیب، عن : ثنا وھب بن جریر، قال: حدثنا ابن المثنى، قال
یا أیُّھا : ألَْم َیقُِل ّهللاُ «: إني كنت أصلي، قال: قال» ما َمَنَعَك أْن ُتِجیَبنِي؟«فصح

ُسوِل إَذا َدعاُكْم لَِما ُیْحیِیُكْم؟ ِ وللرَّ ّ㾨ِ ثم قال رسول هللا : قال» الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا
َك أْعَظَم ُسوَرٍة فِي القُر«: صلى هللا علیھ وسلم . فكأنھ بینھا أو نسي» آنِ الََعلَِّمنَّ

ْبُع الَمثانِي «: یا رسول هللا الذي قلت؟ قال: فقلت ِ َرّب العالَِمیَن ِھَي السَّ ّ㾨ِ الَحْمُد
  . »والقرآُن الَعِظیُم الَِّذي أُوِتیُتھُ 

فإذ كان الصحیح من التأویل في ذلك ما قلنا للذي بھ استشھدنا، فالواجب أن تكون 
ولقد آتیناك سبع آیات مما َیْثنيِ : آن كلھ، فیكون معنى الكالمالمثاني مرادا بھا القر

جمع َمْثناة، وتكون آي القرآن : وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني. بعضا آیھبعض 
موصوفة بذلك، ألن بعضھا َیْثنِي بعضا وبعضھا یتلو بعضا بفصول تفصل بینھا، 

لَ : تعالى ذكره فقال فیعرف انقضاء اآلیة وابتداء التي تلیھا كما وصفھا بھ ّهللاُ َنزَّ
ُھمْ  وقد . أْحَسَن الَحِدیِث ِكَتابا ُمَتشابِھا َمثانَِي َتْقَشِعرُّ ِمْنُھ ُجلُوُد الَِّذیَن َیْخَشْون َربَّ

یجوز أن یكون معناھا كما قال ابن عباس والضحاك ومن قال ذلك إن القرآن إنما 
وقد ذكرنا قول . مّرة بعد أخرى قیل لھ َمَثانى ألن القصص واألخبار كّررت فیھ

الحسن البصرّي أنھا إنما سمیت َمثانى ألنھا ُتْثَنى في كلّ قراءة، وقول ابن عباس 
إنھا إنما سمیت مثانى، ألن هللا تعالى ذكره استثناھا لمحمد صلى هللا علیھ وسلم 

  . دون سائر األنبیاء غیره فاّدخرھا لھ
َمَثانَِي ألن فیھا الرحمن الرحیم مّرتین، وكان بعض أھل العربیة یزعم أنھا سمت 

  . بسم هللا الرحمن الرحیم: وأنھا ُتْثَنى في كلّ سورة، یعني
وأما القول الذي اخترناه في تأویل ذلك، فھو أحد أقوال ابن عباس، وھو قول 

  . طاوس ومجاھد وأبي مالك، وقد ذكرنا ذلك قبل
ولقد آتیناك : طوف على السبع، بمعنىوالقُرآَن الَعِظیَم فإن القرآن مع: وأما قولھ

  : كما. سبع آیات من القرآن وغیر ذلك من سائر القرآن
ثنا عیسى وحدثني الحارث، : ثنا أبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال

: ثنا ورقاء جمیعا، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، في قولھ: ثنا الحسن، قال: قال
  . یعني سائر القرآن مع السبع من المثاني: سائره: والقُرآَن الَعِظیَم قال

سمعت الضحاك : ثنا عبید، قال: سمعت أبا معاذ یقول: ُحدثت عن الحسین، قال
   . الكتاب كلھ: والقُرآَن الَعِظیَم یعني: یقول في قولھ
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  تفسیر المیزان  - ٤

ھي  السبع المثاني» و لقد آتیناك سبعا من المثاني و القرآن العظیم«: قولھ تعالى
صلى هللا علیھ (سورة الحمد على ما فسر في عدة من الروایات المأثورة عن النبي 

أنھا : فال یصغى إلى ما ذكره بعضھم) علیھم السالم(و أئمة أھل البیت ) وآلھ وسلم
إنھا سبع : السبع الطوال، و ما ذكره بعض آخر أنھا الحوامیم السبع، و ما قیل

یاء، فال دلیل على شيء منھا من لفظ الكتاب و صحف من الصحف النازلة على األنب
  .ال من جھة السنة

للتبعیض أو » من«من جھة كون » من المثاني«: و قد كثر اختالفھم في قولھ
  .للتبیین و في كیفیة اشتقاق لفظة المثاني و وجھ تسمیتھا بالمثاني

مى جمیع للتبعیض فإنھ سبحانھ س» من«أن  -و هللا أعلم  -و الذي ینبغي أن یقال 
كتابا متشابھا مثاني تقشعر منھ قلوب الذین یخشون «: آیات كتابھ مثاني إذ قال

  .و آیات سورة الحمد من جملتھا فھي بعض المثاني ال كلھا ٢٣: الزمر: »ربھم

و الظاھر أن المثاني جمع مثنیة اسم مفعول من الثني بمعنى اللوي و العطف و 
، و سمیت اآلیات القرآنیة مثاني ألن ٥: ھود: »یثنون صدورھم«اإلعادة قال تعالى 

كتابا «: بعضھا یوضح حال البعض و یلوي و ینعطف علیھ كما یشعر بھ قولھ
حیث جمع بین كون الكتاب متشابھا یشبھ بعض آیاتھ بعضا و بین » متشابھا مثاني

: في صفة القرآن): صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(كون آیاتھ مثاني، و في كالم النبي 
ینطق بعضھ ببعض و «: فیھ): علیھ السالم(و عن علي » صدق بعضھ بعضای«

أو ھي جمع مثنى بمعنى التكریر و اإلعادة كنایة عن بیان » یشھد بعضھ على بعض
  .بعض اآلیات ببعض

و لعل في ذلك كفایة و غنى عما ذكروه من مختلف المعاني كما في الكشاف و 
إنھا من التثنیة أو الثني : كقولھم حواشیھ و المجمع و روح المعاني و غیرھا

: بمعنى التكریر و اإلعادة سمیت آیات القرآن مثاني لتكرر المعاني فیھا، و كقولھم
سمیت الفاتحة مثاني لوجوب قراءتھا في كل صالة مرتین أو ألنھا تثنى في كل 

یم و الرح كالرحمنركعة بما یقرأ بعدھا من القرآن، أو ألن كثیرا من كلماتھا مكررة 
و إیاك و الصراط و علیھم، أو ألنھا نزلت مرتین مرة بمكة و مرة بالمدینة أو لما 
فیھا من الثناء على هللا، أو ألن هللا استثناھا و ادخرھا لھذه األمة و لم ینزلھا على 

  .األمم الماضین كما في الروایة، إلى غیر ذلك من الوجوه المذكورة في التفاسیر

من تعظیم أمر الفاتحة و القرآن » لمثاني و القرآن العظیمسبعا من ا«: و في قولھ
ما ال یخفى أما القرآن فلتوصیفھ من ساحة العظمة و الكبریاء بالعظیم، و أما 

و فیھ من الداللة على » سبعا«الفاتحة فلمكان التعبیر عنھ بالنكرة غیر الموصوفة 
  .آن العظیم و ھي بعضھعظمة قدرھا و جاللة شأنھا ما ال یخفى و قد قوبل بھا القر
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في مقام االمتنان و ھي مع ذلك لوقوعھا في سیاق الدعوة إلى  -كما تبین  -و اآلیة 
الصفح و اإلعراض تفید أن في ھذه الموھبة العظمى المتضمنة لحقائق المعارف 
اإللھیة الھادیة إلى كل كمال و سعادة بإذن هللا عدة أن تحملك على الصفح الجمیل و 

  .ربك و التوغل في طاعتھاالشتغال ب

  

  قول المفسرینأخالصة 

  :السبع المثاني تعني

 .ألنھا تثنى في كل صالة الفاتحة -١
 .الفاتحة ألنھا استثنیت للنبي ولم تعطى لنبي قبلھ -٢
آل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، : ھي السبع الطوال - ٣

ص واألحكام أو بین فیھن الفرائض والحدود والقص:  :السبب ( ویونس
  . بیَّن األمثال والخبر والعبر

وآل عمران، والنساء، والمائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال  ،البقرة -٤
 وبراءة سورة واحدة

أوتي سبعاً من المثاني الطوال، وأوتي موسى علیھ السالم ستاً، فلما ألقى :  -٥
 .األلواح ارتفع اثنتان وبقیت أربع

 القرآن كلھ -٦
عطیتك سبعة أجزاء آُمْر، وأَنھ، وأبشر، وأنذر، وأضرب أ: أي بمعنى  -٧

 .األمثال، وأعدد النعم، وأنبئك بنبأ القرآن
 .السبع الطوال -٨
 .الحوامیم السبع -٩

 سبع صحف من الصحف النازلة على األنبیاء -١٠
  

، یا ترى ھل كل ھذه التفاسیر صحیحة أم كلھا غلط أو بعضھا یحوي بعض الصحة
لربما لم یالحظ أحد ھذه ) اآلیة(قول عن ھذه الجملة تفسیر الطبري ماذا ی، لنرى

، وتكون آي القرآن موصوفة َمْثناةجمع : المثانيوإذا كان ذلك كذلك كانت (
  .نعم مثناة جمعھا مثاني: )بذلك
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أو حسب  یفسرون القرآن حسب اللغة العربیة رجال التفسیرھل 
  ؟رأي نبیھم

ولقد آتیناك سبعاً من : مقحمة، التقدیرالواو : وقیل( طبي ماذا یقول ھناقرانظر ال
  "الباحث -  ھل یعقل هللا یقحم واواً في كالمھ دون سبب؟" ).المثاني القرآن العِظیم

السبع المثاني (یقول العالمة محمد حسین الطباطبائي صاحب كتاب تفسیر المیزان 
 صلى هللا(ھي سورة الحمد على ما فسر في عدة من الروایات المأثورة عن النبي 

فال یصغى إلى ما ذكره ) علیھم السالم(و أئمة أھل البیت ) علیھ وآلھ وسلم
مرة  یدفعھم) سبًعا من المثاني ( في قولة ) من(ثم تفسیر حرف الجر  .)بعضھم

  .الباحث - أخرى للقول أن القرآن كلھ مثاني

، ما قد ذكر في أحادیثھ سوى يلنبي العربلیعني كل التفاسیر أقوال ال سند لھا  
من أن المثاني ھي السبع آیات  أن األمر لیس كما قال محمد فقد تبینة لي بالنسب

ورد كذلك في لسان . المثاني شيء والقرآن شيء آخر ،ھي جملة سورة الفاتحة
، مثانـيسّمیت آیات الـحمد : قال أَبو الھیثم(العرب ھذه الجملة في تفسیر المثاني 

  ).َمْثَناةواحدتھا 
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  :والمشناة أساطیر الیھود األدلة حسب كتاب

  :كتاب أساطیر الیھودبمؤلف التعریف : أوالً 

ولد ، جینزبرغھو لویس  جمع مادتھ عالم تلمودي ومن قادة الیھودیة المحافظة
وأكمل دراستھ الجامعیة في ، الذي أثر في تفكیره" فلنا"في لیتوانیا من أسرة فقیھ 

ت المتحدة أألمریكیة لیقوم ھاجر إلى الوالیا. م١٨٩٨ألمانیا والنمسا عام 
ثم انضم إلى ھیئة محرري الموسوعة الیھودیة  ،تدریس في كلیة اإلتحاد العبريالب

وتعتبر المقاالت التي كتبھا لھذه الموسوعة من أھم الدراسات في ھذه . القدیمة
. م إلى كلیة الالھوت وظل في منصبھ حتى وفاتھ١٩٠٣أنضم عام ، المجال

اب أساطیر الیھود ھي مشابھة إلى حد كبر جداً بما ورد في القصص الواردة في كت
  .القصص في كتاب جینزبرغ مقتبسة من التلمود نفسھ أن معظمبل  المشناة

  

  :التعریف بكتاب أساطیر الیھود: ثانیاً 

عبر عن تم فیھ جمع األساطیر التي ت )یقع في أربعة مجلدات( كتاب أساطیر الیھود 
العھد القدیم یحوي جمیع كتب األنبیاء الذین ( القدیمالیھود للعھد الشعب رؤیة 

فكثیر من القصص الواردة في الكتاب ، "یعقوب"جمیعھم من نسل إسرائیل 
تفسیر بشري مليء بالخیال ال وجود  فھو ،مقتبسة من المشناة من التلمود البابلي

صفحة  ،التلمود تاریخھ وتعالیمھ(ظفر اإلسالم خان في كتابھ فكما ذكر  حقیقي لھ
مكتوب " تلمود فلسطین" تلمود أورشلیم " في معرض حدیثھ عن التلمود ) ٢٥

 ١٥كلمة  ٧٥٠,٠٠٠ویشمل على ما یقرب من ، بالعبریة أو أآلرامیة الغربیة
وھذه ، أي القصص والحكایات الیھودیة،  Haggadahبالمائة منھا ھاجادا

من نفس ) ٢٨( كما ورد في صفحة. القصص الخرافیة ھي أساس اإلسرائیلیات
منھا ثالثون في المائة عن ، كلمة تقریباً  ٢,٥٠٠,٠٠٠تلمود بابل یشمل ( الكتاب 

وحیث أن التلمود  .)أي األحكام" ھاالكاة"والباقي ، أي القصص" الھاجادة"
فذلك یعني أن كمیة القصص الموجودة ، مجلد من القطع الكبیر ٢٠یحوي  البابلي

   .مجلدات ٦في التلمود بحجم 

أساس ھذه األساطیر تعود إلى (أن الدار الناشرة للكتاب باللغة العربیة  رتشی
ثم تغیرت ، الماضي السحیق حیث لجأ إلیھا الیھود في البدایة كمادة للتسلیة

فالتأمالت الدینیة في الطبیعة وانتھى بھا األمر أن . واتجھت إلى نقد التاریخ
فھذه األساطیر تضمنت الكثیر  .صارت أحد أھم محاور الدولة الیھودیة وتأسیسھا

ولكنھا راجت . والقصص الخیالیة التي لیس لھا أساس من الصحة، من الخرافات
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  واستخدمھا الوعاظ ألغراض تعلیمیة بھدف تأسیس عالقة وثیقة بین ھذه
  . األساطیر والنصوص المقدسة

فیما في كتابھ انھ جمع مادة كتابھ من أألساطیر المتداولة  جینزبرغلویس  یقول
بع عشر المیالدي حیث جمعھا من مصادرھا االقرن الثاني المیالدي والربین 

بعد أن  ھكتابالمجلد األول من من  )١٨( في صفحة جینزبرغاألصلیة حیث یضیف 
إضافة إلى الكتابات اإلغریقیة ، سرد النسخ القدیمة التي تحمل تلك األساطیر

وسریانیة وحبشیة وآرامیة  تینیةھي تحوي على مؤلفات ال، الیونان للیھود
وعربیة وفارسیة وسالفیة قدیمة وقد تم ترجمتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من 

یعني الیھود لم ). (أي یوناني(أعمال یھودیة ذات أصل فلسطیني أو ھیللینستي 
الكتابات العربیة مترجمة من  وإن، بینما العكس ھو الصحیح یقتبسوا من محمد

من اللغة ترجم الكتاب ). الباحث –باشر أو غیر مباشرأعمال یھودیة بشكل م
 –م ٢٠٠٧الطبعة األولى سنة . حسن حمدي السماحياإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة 

بما فیھا  المكتبات العربیةأغلب كما أن الكتاب متوفر في  .دار الكتاب العربي
ى األصدقاء المملكة العربیة السعودیة حیث اقتنینا عدة نسخ منھا وتوزیعھا عل

لكني أتوقع أن یتم سحبھ من بعض تلك الدول خشیة ، خشیة مصادرتھا، واألقارب
  .انفضاح أمر اإلسالم ومحمد

  

في كتاب أساطیر الیھود حتى یتبین موجودة في البدء نشیر إلى قصة خرافیة 
وتكون ) " المجلد األول – ٨٨(في نفس الكتاب صفحة ، للقارئ ما نرمي إلیھ

ء أیضاً من عشر لعنات ال زال أثرھا یالحظ إلى یومنا ھذا بدنیاً الحكم ضد حوا
فالمرأة . ولم یكن الرب بنفسھ ھو الذي أعلن لحواء مصیرھا: وروحیاً واجتماعیاً 

) الرب(أما في حواء فقد استعان . الوحیدة التي كلمھا الرب كانت ھي سارة 
والتي  دة في الكتابھذا نموذج ألحد الخرافات الموجو "#". بخدمات المترجمین

  .توحي باحتیاج هللا إلى مترجم

حیث ال یقبل من أي أیضاً القصة على صالة المسلمین  ھذه یمكن أن تنطبق "#"
، وال یجید النطق باللغة العربیةأصالً حتى لو كان ذلك المسلم لیس بعربي  ،مسلم

لھ اإلسالم ال إن اللغة العربیة في جمیع أنحاء العالم وكأبالصالة بغیر  ھقبل منتال 
  )الباحث -فتأمل، إال اللغة العربیة وال یفھم یعرف



 ٣١صفحة  

  

الموجودة في یة الخرافاالقتباسات 
لیست موجودة في التوراة أو كتب األنبیاء في العھد القدیم أو 

 ھكتاب منوالثاني األول  ینالمجلد
إذ یكفي وجود قصة إسرائیلیة واحدة إلثبات برھاننا بوجود 

من كتاب أساطیر  ،و الثاني األول
ینبغي لكل من یرید معرفة الحقیقة أن یبذل 

أو أنھ  ،یبدو أن محمد أحیاًن یسمع بروایة أو قصة بطریقة مختلفة
وإذا ما اعترض علیھ أي أحد من الیھود في سرد أي قصة 

من أجل إخراس ، یكون جوابھ حینئذ ھو إنزال آیة من إبداعھ وسجعھ

ن يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليالً 
   )٧٩آیة  -  ٢سورة  - سورة البقرة )  

   ".فقط تلك التي یذكرھا محمد في قرآنھ

  اإلسرائیلیات في القرآن

االقتباسات  ھي بعض ،اقتباس )دلیل ٢١(ذكر بِ  سنكتفي
لیست موجودة في التوراة أو كتب األنبیاء في العھد القدیم أو  التي و 

المجلد والتي أشار إلیھا جینزبرغ في ،العھد الجدید
إذ یكفي وجود قصة إسرائیلیة واحدة إلثبات برھاننا بوجود  .تحاشیاً لإلطالة

األول ینھذا فقط من المجلد .إسرائیلیات في القرآن
ینبغي لكل من یرید معرفة الحقیقة أن یبذل  لذا، فكیف بأربعة مجلدات 

  .الجھد بنفسھ

یبدو أن محمد أحیاًن یسمع بروایة أو قصة بطریقة مختلفة: مالحظة
وإذا ما اعترض علیھ أي أحد من الیھود في سرد أي قصة ، غیَّرھا حسب مزاجھ

یكون جوابھ حینئذ ھو إنزال آیة من إبداعھ وسجعھ ،تلمودیة
  :مثل اآلیة التالیة ،المعترضین

ن يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليالً فَويلٌ لِّلَّذي
  (فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 

تلك التي یذكرھا محمد في قرآنھ ھي من عند هللا التي القصص التلمودیة

اإلسرائیلیات في القرآن
 

  

  

سنكتفي
 ،القرآن

العھد الجدید
تحاشیاً لإلطالة وذلك

إسرائیلیات في القرآن
 ،الیھود

الجھد بنفسھ

  

مالحظة
غیَّرھا حسب مزاجھ

تلمودیة
المعترضین

  

فَويلٌ لِّلَّذي
فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 

القصص التلمودیة "
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  أنھار الجنة  -١

   ١٥آیة  - ٤٧سورة  - سورة محمدورد في القرآن 

لْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير مثَلُ ا(
طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّة لِّلشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فيها من كُلِّ 

و اترالثَّم ا فَقَطَّعيمماء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغم
 ماءهع١٥(أَم(  

  ٢٥آیة  -  ٢سورة  - سورة البقرةكذلك 

وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار كُلَّما  وبشرِ الَّذين آمنواْ
يهف ملَهابِهاً وشتم واْ بِهأُتلُ ون قَبا مزِقْني رذَا الَّذقاً قَالُواْ هزر ةرن ثَما مهنزِقُواْ ما ر

يهف مهةٌ ورطَهم اجوونَ أَزدال٢٥(ا خ(  

  ١٥آیة  - ٣سورة  -  سورة آل عمرانكذلك 

ها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج هِمبر ندا عقَوات ينلَّذل كُمن ذَلرٍ ميئُكُم بِخبنقُلْ أَؤ ار
 ادببِالْع ريصب اللّهو اللّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندال١٥(خ(  

  ١٣٦آیة  - ٣سورة  -  سورة آل عمرانكذلك 

غم مهآؤزج كلَئا أُويهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنجو هِمبن رةٌ مرف
 نيلامالْع رأَج منِع١٣٦(و(  

  ١٩٥آیة  - ٣سورة  -  سورة آل عمرانكذلك 

ابجتن  فَاسكُم مضعأُنثَى ب ن ذَكَرٍ أَونكُم ملٍ ماملَ عمع يعي الَ أُضأَن مهبر ملَه
بعضٍ فَالَّذين هاجرواْ وأُخرِجواْ من ديارِهم وأُوذُواْ في سبِيلي وقَاتلُواْ وقُتلُواْ 
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خُألدو هِمئَاتيس مهننَّ عُألكَفِّر ندن عا مابثَو ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج مهلَن
  )١٩٥(اللّه واللّه عنده حسن الثَّوابِ 

  ١٩٨آیة  - ٣سورة  -  سورة آل عمرانكذلك 

نِ الَّذلَك نالً مزا نيهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه مهباْ رقَوات ين
  )١٩٨(عند اللّه وما عند اللّه خير لَِّألبرارِ 

  ١٣آیة  - ٤سورة  -  ة النساءسوركذلك 

 ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللّهطن يمو اللّه وددح لْكت
 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندال١٣(خ(  

  ٥٧آیة  - ٤سورة  -  سورة النساءكذلك 

 ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذو
  )٥٧(خالدين فيها أَبدا لَّهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظال ظَليالً 

  )#( ١٢آیة  - ٥سورة  -  سورة المائدةكذلك 

كُمعي مإِن قَالَ اللّها ويبقن رشع ياثْن منها مثْنعبيلَ وآئرنِي إِسب يثَاقم ذَ اللّهأَخ لَقَدو 
 نا لَئضقَر اللّه متضأَقْرو موهمترزعي ولسم بِرنتآمكَاةَ والز متيآتالَةَ والص متأَقَم

حسنا لَّأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتكُم وُألدخلَنكُم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار فَمن 
نكُمم كذَل دعب بِيلِ  كَفَراء السولَّ سض ١٢(فَقَد( )#(  

  ٨٥آیة  - ٥سورة  -  سورة المائدةكذلك 

يهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنا قَالُواْ جبِم اللّه مهاء فَأَثَابزج كذَلا و
 ِسنِنيح٨٥(الْم(  

  ١١٩آیة  - ٥سورة  -  سورة المائدةكذلك 
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اَألنهار قَالَ اللّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتها 
 يمظالْع زالْفَو كذَل هنواْ عضرو مهنع اللّه يضا ردا أَبيهف يندال١١٩(خ(  

  ٧٢آیة  - ٩سورة  - سورة التوبةكذلك 

ني والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها وعد اللّه الْمؤمنِ
 يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسم٧٢(و(  

  ٨٩آیة  - ٩سورة  - سورة التوبةكذلك 

 يمظالْع زالْفَو كا ذَليهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه اللّه دأَع
)٨٩(  

  ١٠٠آیة  - ٩سورة  - سورة التوبةكذلك 

 اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ واَألنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ اَألوالسو
ا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع كا ذَلد

 يمظالْع ز١٠٠(الْفَو(  

  ٣٥آیة  -  ١٣سورة  - سورة الرعدكذلك 

مآئا دأُكُلُه ارها اَألنهتحن ترِي مجقُونَ تتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم  لْكا تلُّهوِظ
 ارالن رِينى الْكَافقْبعقَواْ وات ينى الَّذقْب٣٥(ع(  

  ٢٣آیة  -  ١٤سورة  -  سورة إبراھیمكذلك 

لحات جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين وأُدخلَ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصا
 الَما سيهف مهتيحت هِمبر ا بِإِذْنيه٢٣(ف(  

  ٣١آیة  -  ١٦سورة  -  سورة النحلكذلك 
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ندع اتنزِي  ججي كونَ كَذَلآؤشا يا ميهف ملَه ارها اَألنهتحن ترِي مجا تهلُونخدي
 نيقتالْم ٣١(اللّه(  

  ٧٦آیة  - ٢٠سورة  -  سورة طھكذلك 

ت ندع اتنكَّى جزن تاء مزج كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي م٧٦(ج(  

  ١٤آیة  -  ٢٢سورة  -  سورة الحجكذلك 

لصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار إِنَّ إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا ا
 رِيدا يلُ مفْعي ١٤(اللَّه(  

في الیوم > الرب<وكان أھم ما عمل ( من الكتاب )١المجلد  - ٣٨(في صفحة 
الثالث ھو خلق الفردوس ومدخل الفردوس ھو عبارة عن بوابتین من البلور 

تجري ... في وصف الفردوس حتى یصل بنا إلى یستطرد جینزبرغ ... المسحور 
، والثالث من الخمر، أحدھا من اللبن واآلخر من البلسم، من تحتھا أربعة أنھار

موسى في قصة ) ٢٨٣ صفحة(في المجلد الثاني  ذكر كما ،)...والرابع من العسل 
ا رأى أن أربع كم( معراج محمدمشابھة تماماً مع قصة  وھي ،النار والجنة یزور

ني من اوأحدھا من الشھد والث، كل عرش من عروش المتقین أنھر تفیض تحت
  .)يمن البلسم النق والرابعاللبن والثالث من الخمر 

ألن الجنة حسب األساطیر ، ھذه اآلیة أكبر تطابقاً مع خرافات الیھود )#(
  .الباحث –مخصصة لھم وھي كذلك تجري من تحتھا األنھار

  

  یة الجنة آن -٢

   ٧١آیة  -  ٤٣سورة  -  سورة الزخرفورد في القرآن 

تم يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَن(
  )٧١(فيها خالدونَ 

وھنا توجد آنیة نفیسة من الفضة ( من الكتاب) ١المجلد  -٤٠(في صفحة 
  )...والذھب
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ة  -٣  الجنة أِسرَّ

  ١٥آیة  -  ٥٦سورة  -  سورة الواقعةورد في القرآن 

  )١٥(سررٍ موضونة  علَى

  ١٣آیة  - ٨٨سورة  -  سورة الغاشیةكذلك 

  )١٣(فيها سرر مرفُوعةٌ 

  ٤٧آیة  -  ١٥سورة  -  سورة الحجركذلك 

 نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن٤٧(و(  

  ٤٤آیة  - ٣٧سورة  - سورة الصافاتكذلك  

  )٤٤(ى سررٍ متقَابِلني علَ

  ٢٠آیة  -  ٥٢سورة  - سورة الطوركذلك 

  )٢٠(متكئني علَى سررٍ مصفُوفَة وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ 

ةٌ وعروش..  ( من الكتاب) ١المجلد  -٤٠(في صفحة  ، ومصابیح  ومظالت وأِسرَّ
  .)من الذھب

  

 الجنة أشجار -٤

  ٢٣آیة  - ٦٩سورة  - سورة الحاقةورد في القرآن 

  )٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ 

  ١٤آیة  - ٧٦سورة  -  سورة اإلنسان

  )١٤(ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلًا 

ویوجد في كل ركن من الفردوس  ( من الكتاب )١المجلد  - ٣٩(في صفحة 
  .)ثمانمائة ألف من األشجار
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 السبع األرضون -٥

  ١٢آیة  - ٦٥سورة  - سورة الطالق رد في القرآنو

ه لَّاللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ ال
  )١٢(علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما 

خلق سبع ، وكما خلق الرب سبع سموات ( من الكتاب) ١المجلد  -٢٩(في صفحة 
  .)أرضین

 

 قطران النار -٦

  ٥٠آیة  -  ١٤سورة  -  سورة إبراھیم ورد في القرآن

 ارالن مهوهجى وشغتو انرن قَطم مابِيلُهر٥٠(س(  

وھناك أنھار من القطران والكبریت  ( من الكتاب) ١المجلد  - ٣٥(في صفحة 
  )تتدفق وتتوھج كالحیة

  

  استشارة هللا لمالئكتھ في خلق آدم -٧

   ٣٠آیة  - ٢سورة  - سورة البقرة ورد في القرآن

وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها 
اء ومالد كفسيونَ ولَمعا الَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نح٣٠(ن(  

استقر عزم الرب بحكمتھ البالغة على  ( من الكتاب) ١المجلد  -٦٦(في صفحة 
 في.... یشرع في إنفاذ غرضھ  أنفاستشار كل من حولھ قبل ، خلق اإلنسان 

ثم ، ثم كل األشیاء األخرى التي خلقھا، و األرض  البدایة أستشار الرب السموات
  . )في النھایة المالئكة

وكانت " ، " لم تجتمع المالئكة على رأي واحد"القصة طویلة نذكر منھا اقتباسات 
، اعتراضات المالئكة ستكون أشد قسوة لو كانوا علموا الحقیقة كاملة عن اإلنسان

عنھم أنھ سیكون ھناك مالعین من وأخفى ، فلم یخبرھم الرب إال عن المتقین
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"  الذي تولیھ اھتمامك؟، ما ھذا اإلنسان: (فقد صاح المالئكة قائلین" ، "البشر
القصة كما أسلفنا طویلة وھي متشابھ إلى حد كبیر للقصة الموجودة في القرآن 

  )أي أساطیر الیھود(مع وجود إطناب في الكتاب

  

  عصیان الشیطان بالسجود آلدم -٨

  ٣٤آیة  - ٢سورة  - سورة البقرةآن ورد في القر

 رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةالَئلْما لإِذْ قُلْنو
)٣٤(   

  ١٢- ١١آیة  - ٧سورة  -  سورة األعرافكذلك 

ا لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدو لَم يسلواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةآلئلْم
 يناجِدالس نكُن منِي ) ١١(يلَقْتخ هنم رياْ خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَالَّ ت كعنا مقَالَ م

  )١٢(من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ 

  ٣٣آیة  -  ١٥سورة  -  سورة الحجر كذلك

 وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صم هلَقْترٍ خشبل دجأَكُن لِّأَس ٣٣(قَالَ لَم(  

  ٦١آیة  - ١٧سورة  - سورة اإلسراءكذلك 

وإِذْ قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طينا 
)٦١(  

  ٥٠آیة  -  ١٨سورة  -  سورة الكھف كذلك

هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو 
نيملظَّالل بِئْس ودع لَكُم مهونِي ون داء ميلأَو هتيذُرو هذُونختلًا  أَفَتد٥٠(ب(  

دعا الرب جمیع المالئكة للمجئ  ( في نفس الكتاب) ١المجلد  - ٧٥(في صفحة 
في السماء  -  وكان أعظم المالئكة - وقد رفض الشیطان . وتكریمھ) آدم(وتعظیم 
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لقد : "وقال، ولھ أثنى عشر جناحاً بدالً من ستة مثل اآلخرین أن یذعن ألمر الرب
ینة وھا أنت اآلن تأمرنا بأن نخر ساجدین لھذا المالئكة من بھاء السك تَ خلق

ولكن ھذا التراب ذو : " أجابھ الرب!" المخلوق الذي صنعتھ من تراب األرض
   .) حكمة وفھم أكبر منك

  

 األشیاء أسماءآدم  َعلِّمیُ هللا   -٩

  ٣٣-٣١ آیة – ٢سورة  - سورة البقرةورد في القرآن 

وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هؤالء إِن 
 نيقادص مأَ) ٣١(كُنت كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْمالَ ع كانحبقَالُواْ س يمكالْح يملالْع نت

)٣٢ ( لَمي أَعإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمآئمبِأَس مأَها أَنبفَلَم هِمآئمم بِأَسأَنبِئْه ما آدقَالَ ي
  )٣٣(غَيب السماوات واَألرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ 

ثم التفت الرب إلى آدم وسألھ عن  ( في نفس الكتاب) ١لمجلد ا -٧٦(في صفحة 
وصاغ كل سؤال بحكمة بالغة بحیث أن كل سؤال یبدأ ، أسماء نفس الحیوانات

المناسب  االسموھكذا استطاع آدم أن یظھر ، بالحرف األول من أسم الحیوان
  .) واضطر الشیطان لالعتراف بأفضلیة اإلنسان

  

 من الجنةن ھبوط آدم وحواء والشیطا -١٠

  ٣٦آیة  - ٢سورة  - سورة البقرة ورد في القرآن

م كُفَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَ
  )٣٦(في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ 

  ٣٨آیة  -  ٢سورة  - سورة البقرةكذلك 

ن تى فَمدي هنكُم منيأْتا ييعاً فَإِمما جهنبِطُواْ ما اهالَ قُلْنو هِملَيع فوفَالَ خ ايده بِع
  )٣٨(هم يحزنونَ 

  ٢٤آیة  - ٧سورة  - سورة األعرافكذلك  
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سضِ مي اَألرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُواْ بنيٍ قَالَ اهإِلَى ح اعتمو قَر٢٤(ت(  

وفي الحال طرد الرب الشیطان  ( في نفس الكتاب) ١المجلد  -٧٦(في صفحة 
 -٩٠صفحة(، )ومن ھذه اللحظة نشأت العداوة بین الشیطان واإلنسان، وأتباعھ
  ".وھبطا إلى األرض، وغادر آدم وحواء الجنة محملین بھذه التوابل"  )١المجلد 

  

 خلقالى العرش بعد االنتھاء من هللا یجلس عل -١١

  ٥٤آیة  - ٧سورة  - سورة األعراف ورد في القرآن 

وتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللّه كُمبشِ إِنَّ ررلَى الْعى ع
الْخ أَالَ لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغي لْق

 نيالَمالْع بر اللّه كاربت راَألم٥٤(و(  

  ٣آیة  -  ١٠سورة  -  سورة یونسكذلك 

 ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللّه كُمبإِنَّ ر
ر اللّه كُمذَل إِذْنِه دعن بيعٍ إِالَّ مفن شا مم رونَ اَألمذَكَّرأَفَالَ ت وهدبفَاع كُم٣(ب(  

  ٥٩آیة  -  ٢٥سورة  - سورة الفرقانكذلك 

اس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ نمحشِ الررلَى الْعى عوت
  )٥٩(فَاسأَلْ بِه خبِريا 

  ٤آیة  -  ٣٢سورة  -  سورة السجدةكذلك 

تي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ ا اللَّهشِ مرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ة
  )٤(لَكُم من دونِه من ولي ولَا شفيعٍ أَفَلَا تتذَكَّرونَ 

  ٤آیة  -  ٥٧سورة  - سورة الحدیدكذلك 
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ق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلج في هو الَّذي خلَ
 ما كُنتم نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماء ومالس ننزِلُ ما يما وهنم جرخا يمضِ والْأَر

صلُونَ بمعا تبِم اللَّهو ٤(ري(  

لم یكن ھناك ، وقبل أن ُیْخلَق العالم ( في نفس الكتاب) ١المجلد  -٩٢(في صفحة 
والسموات ، المقدس" الھیُّوت"ولھذا خلق المالئكة و ، من یعرف الرب أو یحمده

ومع ذلك فخالل . لیحمدوا ویعظموا خالقھم) وقد خلقوا(وكلھم . وكذلك آدم، ومألھا
ولكن في . قت مناسب للتصریح بجالل وحمد الربلم یكن ھناك و، أسبوع الخلق

شرعت كل الكائنات على األرض وفي ، عندما ارتاحت جمیع الخالئق" السبت"
  .)في الترنیم والثناء عندما صعد الرب إلى عرشھ وجلس علیھ، السماء معاً 

  

 هللا یبعث بكلمات آلدم لیتوب علیھ -١٢

   ٣٧آیة  -  ٢سورة  - سورة البقرةورد في القرآن   

 يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبن رم ملَقَّى آد٣٧(فَت(  

الَملَُك من : بعد ذلك قرأ رازیل ( في نفس الكتاب) ١المجلد  -٩٨(في صفحة 
سقط ، وعندما سمع آدم كلمات الكتاب المقدس وھي تخرج من فم الملك، ابالكت

انطلق لسان ، وفي اللحظة التي تناول فیھا آدم الكتاب... .. من شدة الخوف أرضاً 
وعندھا علم آدم أن من كان ، من نار من قرب النھر وارتفع معھ الملك إلى السماء

 -هللا (اء من الملك القدوس نفسھ وأن الكتاب ج، یتكلم معھ ھو أحد مالئكة الرب
  ).الباحث

  

 مواراة الموتى بشرلاهللا یبعث بغراب لیعلم  -١٣

  ٣١آیة  -  ٥سورة  -  سورة المائدةورد في القرآن 

ي اَألرثُ فحبا يابغُر ثَ اللّهعفَب تزجا أَعلَتيا وقَالَ ي يهءةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ ل
 نيمادالن نم حبي فَأَصءةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ ه٣١(أَنْ أَكُونَ م(  
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ة بدفن جثة كذلك تغیرت الطبیع (من نفس الكتاب  )١المجلد  - ١١٦(في صفحة 
آلن آدم وحواء لم یعرفا ماذا :طویلة ظلت مكشوفة فوق األرض ھابیل فلمدة 

الوفي یحرسھا من لئال ) ھابیل(بینما ظل كلب ، وجلسا بجوارھا وبكیا. یفعالن بھا
وفجأة شاھد األبوان الثاكالن كیف یحفر غراب في . ؤذیھ الطیور والوحوشت

دم بالغراب واقتدى آ. من جنسھمیت األرض في منطقة ما ثم أخفى فیھا حیوان 
  )ودفن جثمان ھابیل

  

 یبحث عن اإللھ الحقیقيإبراھیم  -١٤

  ٧٩-٧٦آیة  - ٦سورة  -  سورة األنعامورد في القرآن 

بذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم نيلاآلف با أَفَلَ قَالَ ال أُح٧٦(ي فَلَم (
ومِ فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدنِي ربي ألكُونن من الْقَ

 الِّني٧٧(الض (ي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رمِ فَلَما قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رذَآ أَكْب
إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات واَألرض ) ٧٨(إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ 

 نيرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفًا و٧٩(ح(  

راھیم في الكھف ِرك إبوھكذا تُ (من نفس الكتاب  )١المجلد  -١٧٨(في صفحة 
، لیعطیھ لبناً لیشربھ" جبرائیل"فأرسل إلیھ الربُّ ، دون مرضعة وشرع في البكاء

وأخذ یرضع منھ حتى ، وجعلھ الَملَك یتدفق من اإلصبع الصغیر لید الطفل الیمنى
وسار ، ثم نھض وسار على قدمیھ وغادر الكھف. صار لھ من العمر عشرة أیام

ھذه ھي : " ا غربت الشمس وبزغت النجوم قالوعندم. على طول حافة الوادي
". لن أعبد ھذه ألنھا لیست آلھة: " فقال، لكن الفجر الح واختفت النجوم". اآللھة

ده: " الشمس فقال) ت(ثم أشرق ) ت(ولكن غرب". ھذا ھو ربي ولسوف أمجِّ
وعندما الحظ القمر قال إنھا ربُّھ ". إنھ لیس رباً : "مرة أخرى فقال الشمس
 یسیِّر" واحد"ھناك ! ھذا أیضاً لیس ربا: "ثم اختفى القمر فصاح قائالً . هوسیعبد
اه قائالً : وبینما ھو غارق في تأمالتھ". كل ھذه : " اقترب منھ الملك جبرائیل وحیَّ

فأجابھ " من أنت ؟: " ثم سألھ، وعلیك السالم: " فرد إبراھیم" السالم علیك
. وقاد إبراھیم إلى نبع للمیاه قریب" برسول الر، أنا الملك جبرائیل: " جبرائیل

  ) .فغسل إبراھیم وجھھ ویدیھ وقدمیھ وصلى للرب وھو یركع ویسجد
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لھا في التوراة أو كتب  أصلالخرافیة التي ال  من تلك القصة اإلسرائیلیة: مالحظة
منھا ولیس بوحي من خالق الكون یبدو أن محمد أخذ الوضوء اإلسالمي ، األنبیاء

  .)حثالبا(فتأمل -

  

 كبیرھاید یحطم األصنام ویضع الفأس في  إبراھیم -١٥

  ٦٣- ٥٧آیة  -  ٢١سورة  -  سورة األنبیاءورد في القرآن 

 بِرِيندلُّوا موأَن ت دعكُم بامننَّ أَصيدلَأَك اللَّهت٥٧(و ( ما لَّهذَاذًا إِلَّا كَبِريج ملَهعفَج
قَالُوا ) ٥٩(قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلهتنا إِنه لَمن الظَّالمني ) ٥٨(لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ 

 يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعملَى) ٦٠(سع وا بِهقَالُوا فَأْت  ملَّهاسِ لَعنِ النيأَع
قَالَ بلْ فَعلَه كَبِريهم ) ٦٢(قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلهتنا يا إِبراهيم ) ٦١(يشهدونَ 

  )٦٣(هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ 

، صناموبعدما صار وحده مع األ(من نفس الكتاب  )١المجلد  -١٨٥(في صفحة 
أخذ في إنزال أصنام الملك من على " الباقي ھو الرب: "وأثناء تكراره للكلمات

وبتر قدم أحدھا . وبدأ بكبیرھا ثم انتھى بصغیرھا. عروشھا وأن یحطمھا بفأس 
، وبعدما مثَّل بھا جمیعاً . وحطم یدي ذاك، وانتزع عین ھذا. وأطاح برأس اآلخر

 - ١٩٧(كذلك في الصفحة  ".األكبرانصرف بعدما وضع الفأس في ید الصنم 
، وحطم آلھة أبیھ ، وبعد ذلك أخذ إبراھیم فأساً في یده( من نفس الكتاب )١المجلد 

وعندما سمع تارح ، وبعدما انتھى من تحطیمھا وضع الفأس في ید أكبرھا ثم خرج
وھي تكسر الحجارة ھرول إلى غرفة األصنام فوصلھا وإبراھیم صوت الفأس 

ما ھذه الفعلة الشنعاء : ھرول وراء إبراھیم قائالً ، رأى ما حدث  ولما. یغادرھا
وعندما ، لقد أعددت لھم لحماً شھیاً : "أجابھ إبراھیم" التي فعلتھا بآلھتي ؟

مدوا كلھم أیدیھم لیأخذوا اللحم قبل أن یمد كبیرھم یده : اقتربت منھم لیأكلوا منھ 
صرفھم تناول الفأس وحطمھم جمیعاً وعندما اشتاط ھذا الكبیر غضباً من ت. لیأكل

  ".  انظر ھا ھي الفأس ال تزال في یدیھ كما ترى

  

 هللا یجعل النار برداً وسالماً إلبراھیم -١٦

  ٦٩- ٦٨آیة  -  ٢١سورة  -  سورة األنبیاءورد في القرآن 
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قُلْنا يا نار كُونِي بردا وسلَاما ) ٦٨(وا حرقُوه وانصروا آلهتكُم إِن كُنتم فَاعلني قَالُ
 يماهرلَى إِب٦٩(ع(  

من نفس الكتاب القصة طویلة جداً لذا نقتبس  )١المجلد  -١٨٦- ١٨٥(في صفحة 
لَقى في السجن حیث وأمر بان یُ ، أشتاط الملك غضباً على إبراھیم(الشاھد منھا 

ثم أصدر الملك أمراً لكل رعایا الملك ..... أمر الحراس بأال یعطوه طعماً وشراباً 
بأن یجمعوا الخشب ، صغاراً أو كباراً ، رجاالً كانوا أو نساء، في جمیع أقالیمھ

وارتفعت ، أمر بھ بأن یلقى في خندق عظیم وتشعل بھ النار، طوال أربعین یوماً 
إلى السماء وتملك الناس خوف عظیم من النار وأمر حارس السجن ألسنة اللھیب 

، فقد عدد كبیر من رجال الملك حیاتھم...... بأن یأتي بإبراھیم ویلقیھ في اللھیب 
وظھر الشیطان في ھیئة آدمیة ونصح النمرود بأن یضع إبراھیم في منجنیق 

ورفع عینیة إلى ، وأخیراً وضع إبراھیم في المنجنیق...... ویلقى بھ في النار 
وكانت ثقتھ ". یا رب إنك ترى ما ینوي ھذا الخاطئ أن یفعل بي: " السماء وقال

وعندما تلقى المالئكة األمر اإللھي بإنقاذه اقترب جبرائیل منھ . بالرب ال تھتز أبداً 
رب ، الرب الذي أثق بھ: " أجابھ قائالً " ھل أنقذك یا إبراھیم من النار؟: " وسألھ

أمر : وعندما رأى الرب استسالم إبراھیم لھ" سوف ینجیني، األرضالسموات و
  ".  كوني برداً وسالماً على عبدي إبراھیم: "النار قائالً 

- نار إبراھیم فتأملقصة متطابقة تماماً حتى مع أحادیث محمد بخصوص حادث (
  )الباحث

نفس " ٨٠التلمود تاریخھ وتعالیمھ صفحة "یذكر ظفر اإلسالم خان في كتابھ 
ومن القصص التي یرویھا التلمود أن نمرود الكافر عندما ألقى ( حادثة الحرق

أنا سوف ! رب العالم:"تقدم جبرائیل أمام هللا یقول، بإبراھیم علیھ السالم في النار
ولكن هللا ". من كور النار" الرجل الصالح"وأبرد النار وأنقذ ، أنزل إلى األرض

أنھ من واجب الواحد أن ، وھو الواحد في عالمھ، أنا الواحد في عالمي: "قال لھ
  ".ینقذ الواحد اآلخر

  

 لیترك عبادة األصنام ظ والدهیع إبراھیم -١٧

  ٤٢آیة  - ١٩سورة  - سورة مریمورد في القرآن 

  دبعت مل تا أَبي أَبِيهئًا إِذْ قَالَ ليش نكنِي عغلَا يو رصبلَا يو عمسا لَا ي٤٢(م(  
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كیف إذاً : "أجاب إبراھیم أباه قائالً ( من نفس الكتاب )١المجلد  - ١٩٨(في صفحة 
تعبد ھذه األصنام التي ال قدرة لھا على فعل شئ؟ أتستطیع ھذه األصنام التي تثق 

وبعدما تكلم بھذه " ما نادیتھا؟ تنقذك؟ ھل تستطیع أن تسمع دعاءك إذا أنبھا 
  .)الكلمات و مثلھا موبخاَ أباه لعلھ یھتدي ویكف عن عبادة األصنام

  

 ثم یحیھن مرة أخرى یذبح الحیوانات والطیور إبراھیم -١٨

  ٢٦٠آیة  - ٢سورة  - سورة البقرةورد في القرآن 

و نئطْمن لِّيلَكلَى ون قَالَ بمؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر يماهرإِذْ قَالَ إِب
ًءا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ 

هعاد يمكح زِيزع أَنَّ اللّه لَماعا ويعس كينأْتي ٢٦٠(ن(  

القصة طویلة لذلك نقتبس "من نفس الكتاب  )١المجلد  -٢١٥-٢١٣(في صفحة 
فإنھ أراد ، وثابتا ورغم أنھ آمن بالوعد الذي وعد بھ إیماناً كامالً (" منھا الشاھد

وعندئذ أمر الرب بأن . أنفسھاأن یعرف بأیة میزه شخصیة ستحافظ ذریتھ على 
وأحضر ...... یحضر ثالث عجالت وثالث نعاج وثالثة كباش ویمامة وفرخ حمام 

لما ، لم یكن قد فعل ذلك ولو، وشقھا من المنتصف، إبراھیم ھذه الحیوانات
وعندما أعاد األجزاء ........بنو إسرائیل مقاومة طغیان الممالك األربع  استطاع

  ).والطیور تحلق من فوقھا، دت الحیوانات حیة مرة أخرىعا، بعضھا إلى بعض

  

  هللا یوري إبراھیم ملكوت السموات و األرض -١٩

 ٧٥آیة  - ٦سورة  -  سورة األنعامورد في القرآن 

  )٧٥(وت السماوات واَألرضِ وليكُونَ من الْموقنِني وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُ

القصة طویلة جداً وھي ، من نفس الكتاب )١المجلد  -٢٧٧- ٢٧٤(في صفحة 
وھبط المالك الكبیر میكائیل واخذ إبراھیم على عربة (  المعراجتشابھ حادثة 

ومعھما ستون من ، حابورفعھ إلى جو السماء ومشى معھ على الس، القروبیم
ورأى كل األشیاء التي ، وارتفع إبراھیم فوق العربة إلى فوق جمیع األرض، مالكاً 

وألن میكائیل كان قد أنفذ أمنیة إبراھیم ..... ا صالحھا وطالحھ، األرضتحت على 
فقد ظل إبراھیم  على ، والقضاء والتعویض واراه ملكوت السموات واألرض
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فصعد المالك مرة أخرى إلى السماء وقال للرب . یكائیللمرفضھ في تسلیم روحھ 
ألنھ : وقد أحجمت عن ضع یدي علیھ، لن أذھب معك: ھكذا تكلم إبراھیم وقال:" 

، على األرض مثلھ   ولیس ھناك رجل، صدیقك منذ البدء وقد فعل كل ما یرضیك
ن فكشف الموت ع". ارني بشاعتك:" للموت إبراھیموقال  ......وال حتى أیوب

... . واآلخر كان مثل السیف، أحدھما لھ وجھ َحّیة  رأسانفظھر لھ ، بشاعتھ
  ).الخ

  

  الحسیة یستسلم لرغباتھ  أنیوسف كاد  -٢٠

  ٢٨- ٢٥آیة  -  ١٢سورة  -  سورة یوسفورد في القرآن 

الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جزاء من أَراد  واستبقَا
 يمأَل ذَابع أَو نجسًءا إِالَّ أَن يوس كل٢٥(بِأَه ( هِدشفِْسي ون ننِي عتداور يقَالَ ه

وإِنْ كَانَ ) ٢٦(قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من الكَاذبِني شاهد من أَهلها إِن كَانَ 
 نيقادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصرٍ قَالَ ) ٢٧(قَمبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم

 يمظع كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم ه٢٨(إِن(  

القصة فیھا تفصیل طویل جداً ،من نفس الكتاب )٢المجلد  ٥٦-٥٢(فحة في ص
 وھي على خرافتھا أدق من القرآن إذ یذكر التلمود أن حادثة تقطیع النسوة أیدیھن

مع  ،منطقیة أكثرلكن تسلسل القصة في التلمود  ،قبل حادثة اإلغواءوأوالً  كانت
ولیس لھا سند تاریخي سوى التلمود المملوء  یةخراف قصة أنھا أسلفناأنھا كما 

  .الباحث –) القصص واألساطیر(ھاجادة بال

ولجأت أخیراً على ، لما رأت زلیخة أنھا لن تنال غرضھا بالتوسالت وال بالدموع
..... وعندما ظنت أن فرصتھا التي تمنتھا طویالً قد واتتھا فلم تضیِّعھا ، القوة

المندرة وارتدت أبھى ما انصرف الجمیع نھضت من سریرھا وصعدت إلى دعن
وزینت رأسھا باألحجار النفیسة وبحلي من الذھب والفضة مرصعة . ثیابھا

لت وجھھا وبدنھا بكل أنواع الزینة التي تتزین بھا النساء ، بالیشب وعطرت ، وّجمَّ
ثم ، المندرة والمنزل كلھ بالعود والخور ونثرت المر والریحان في جمیع األنحاء 

والتي یفترض ، على المنزل المؤدیة‘ الصالة في الردھةجلست بعد ذلك عند مدخل 
ھاھو یوسف یأتي من الحقل ویوشك ....... أن یمر بھا یوسف متوجھاً إلى عملھ 

لكنھ عندما وصل عندما وصل إلى المكان الذي ، أشغال سیدهدخول المنزل لیقضي 
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....  حیث أتىمن راجعاً  استدار، كانت زلیخة تجلس فیھ ورأى كل ما فعلتھ بنفسھا
وقفت زلیخة فجأة بكل جمالھا وبھاء ثیابھا وزینتھا ..... ل دخل إلى المنز

وكانت تلك أول وآخر مرة . وأعادت علیھ طلب كل ما یتوق قلبھا إلیھ، المفرطة
وعندما أوشك أن یستجیب ، ولكنھ للحظة مجرد لحظة، یفارق یوسف فیھا ثباتھ

وأبیھ " لیئة"أمامھ وصورة خالتھ " راحیل"لرغباتھ رأى صورة أمھ 
، یوسف إلى عقلھ، وقد أعادت ھذه الرؤیة وخصوصاً صورة أبیھ..... "یعقوب"

یر السریع في مالمحھ. وفارقتھ شھوتھ في الحال غَّ ، ولما رأت زلیخة ذلك التغیر التَّ
لذي أرعبك إلى ھذا الحد حتى أنك ا ما، یا صدیقي وحبة روحي" اندھشت وقالت 

ثم فر یوسف ......  !" أرى اآلن والديأنني : "یوسف، !" لتكاد تفقد وعیك؟
وعاد ، لكنھ ما كاد یخرج حتى غلبتھ شھوتھ مرة أخرى.... من منزل سیدتھ  ھارباً 

فعاد یوسف إلى رشده ....  "تايیابن ش"ثم ظھر لھ الرب حامالً . إلى غرفة زلیخة
وحیاة " " ولكن زلیخة أمسكت بثوبھ وقالت، مرة أخرى وبدأ یھرب من سیدتھ

ثم استلت بیده الحرة سیفاً من ثیابھا !" لئن لم ُتَلبِّ لي رغبتي ألقتلنك الملك
فر یوسف " أفعل ما آمرك بھ وإال ستموت: " ووضعتھ على نحر یوسف وقالت

ھارباً تاركاً قطعة من ثوبھ في یدي زلیخة كانت قد تمزقت وھو یتخلص من قبضة 
داً إلى منزلھ ووجد زوجتھ ھرول فوطیفار عائ..... المرأة في حركة سریعة قویة 

، سبب فشلھا من الفوز بحب یوسفوبرغم أن ما كانت فیھ ھو ، في حال یرثى لھا
 –یوسف "فأنھا ادعت أن سببھ غضبھا من ذلك الفعل المشین الذي أرتكبھ العبد 

لیتك تموت وال تعیش یوماً .. أوه یا زوجي العزیز : " واتھمتھ قائلة" . الباحث
ولم یراع كیف ، قب ذلك العبد الشریر الذي أراد أن یدنس فراشكواحداً لو لم تعا

وال تذكر صناعك الطیبة معھ التي جدت ، كان عندما جاء إلى منزلتا فیلتزم العفة
وفتح .... وأمر بجلد یوسف في وحشیة ، وصدق فوطیفار كالمھا...... علیھ بھا 

ما .... قائالً ، راً وكان رضیعاً ال یتجاوز األحد عشر شھ، الرب فم طفل زلیخة
إلیكم حقیقة ما حدث  وقص علیھم الطفل كل ما حدث ..... تكلمت أمي إال بالكذب 

.... عاد صامتاً ال ینطق كما كان من قبل ، لكن بعدما انتھى الطفل من حكایتھ.... 
وصعد األمر إلى ، تأثر فوطیفار بحدیث طفلھ وأمر رجالھ بالكف عن إیذاء یوسف

فوطیفار كرر على مسامع القضاة ما ...... تج یوسف أنھ برئ أح..... القضاء 
، وأمر القضاة بإحضار ثیاب یوسف التي في حوزة زلیخة. حكتھ لھ زوجتھ

وتبین أن القطع كان من الجزء األمامي من ، وفحصوا القطع الذي انقطع فیھا
سف لم لكن یو، ومن ثم استنتجوا أن زلیخة كانت تحاول اإلمساك بھ بقوة، الثوب

وقرروا أن یوسف لم یفعل ما یستوجب الحكم علیھ باإلعدام ...... یدعھا تفعل ذلك 
  ).ألنھ تسبب في تلویث سمعة زلیخة الطیبة، لكنھم حكوا علیھ بالسجن، 
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  زلیخة یقطعن أیدیھن متأثرین بجمال یوسف  حباتویص -٢١

  ٣١آیة  – ١٢سورة  -  سورة یوسفورد في القرآن 

ينا فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّ
نرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتا إِنْ ورشذَا با هم لّهل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو ه

 كَرِمي لَكذَا إِالَّ م٣١(ه(  

أمرت خادمتھا بإعداد الطعام ( من نفس الكتاب )٢المجلد  ٥٠-٤٩(في صفحة 
ووضعت على المائدة سكاكین . لجمیع النسوة وأعدت لھن ولیمة في منزلھا

فخرج علیھن  مرتدیاً ، ثم أمرت یوسف بالظھور أمامھن، تقاللیقشِّرن بھا البر
، لم یستطعن تحویل أعینھن عنھ، وعندما دخل یوسف ورأتھ النسوة، أبھى الثیاب

لكنھن لم ، وقطعن أیدیھن بالسكاكین وتغطت البرتقاالت التي في أیدیھن بالدماء
  ).نھن عنھإلى جمال یوسف دون أن یرفعن أعییشعرن بكل ذلك وظللن ینظرن 

  

لكن ھناك الكثیر والكثیر نذكرھا على عجالة بدون ، اقتباس) ٢١(لقد أكتفینا بذكر  
نما رؤوس أقالم لما إ و، والتلمود القرآنأي ، ذكر إستشھادات من كل الطرفین 

  ):المشناة(من التلمود البابلي ) موجود في القرآن (اقتبسھ محمد 

 .علیھا متكئاً العصا التي مات  و سلیمانقصة  -١
  قصة الملك سلیمان مع ملكة سبا -٢
 .الخاضعین لملك سلیمانوحوش البر و طیور الجو و الشیاطین و األرواح  -٣
 .سلیمان مع خیلھ -٤
 .بساط الریح لسلیمان و تسخیر الریاح لھ -٥
 .عفریت الجن وعرش بلقیس، سلیمانھدھد  -٦
 .الشیاطین یبنون محاریب  ویغوصون -٧
 .جیشھمع  ت سلیمانوادي النمل خالل تجوال -٨
   في على بني إسرائیل ) أي رفع الجبل بعد خلعھ من على األرض( نتق الطور  -٩

 .عھد موسى
 والمعراج بشكل موسى ورؤیتھ النار والجنة وھي مشابھ لقصة  صعود قصة  -١٠

 .كبیر جداً 
 .)روایة إسرائیلیة في القرآن ٥٠ أكثر من( كثیرة قصص أخرى -١١
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وما یقابلھا في  ،التلمودیة الیھودیة والخرافات األساطیرأن أسردنا بعض  دبع
ھ محمد أقتبس ما ھي و ،يتاریخلیس لھا واقع أو سند أساساً التي و، القرآن

 ذا الكونھوخالق أن موجد  ،بعد كل ھذا ھل یعقل  .أسماه القرآن في كتاب ووضعھ
تلك أوحى لمحمد ب من ھوھل یعقل أنھ  ،الذي ال یعلم حدوده إال ھو، الفسیح

 من كتبھم و ،أحبار الیھود من باقتباسھاقام ھو من محمد نفسھ  أن ؟ أوقصصال
 ،هللا عند وحي منیقول ھذا  ثم ،القرآنفیضعھا في  هللا الخالق؟ الغیر موحاة من

  .یطلع علیھ أحد من قبل لم

  

 ،ما اقتبسھ محمد من الیھودولیس كل  جزء یعتبر ،لیھ في كتابنا ھذاإأشرنا إن ما 
 ،بما ورد فیھا اً متأثر ،منھا اقتبسالتي  من كثیر من المصادرواحد  مصدر وھو

  .الخالق من هللاوحي مدعیاً أنھا  ،في القرآن وضعھاف

  

أو سبعة  قد أعطاه سبعة أضعاف ،الكون ھذا أكبر من ھذا أنھ یدعي أن إلھ وخالق
تأمل ف .وھذا ھو التفسیر الوحید لتلك اآلیة) سبعأً من المثاني( المثناة أمثال مما في

جمع بصیغة ال بھا أتى حتى أنھ، یجل ویعظم تلك المثناةكان أیضاً كیف  انظرو 
یعتبر  ،أو حتى الدیني ،البشري القانونفي  .اعتراف ما بعده اعتراف .للتعظیم

  .سید األدلة االعتراف

  

خیر (الذي نبزه في كتابھ ِب  ،صفات محمد في القران أفضل من صفات الخالق 
  .)لخا ..... ،المتكبر، والمضل، الماكرین

  من تعبد؟ ،أخي المسلم 
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استفساراتكم فیما یخص المعلومات الواردة في ھذا  علىلمراسلتنا ولإلجابة 
  :يعلى العنوان التال رسائلكمنرجو بعث ، الكتاب
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