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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
كشف أكاذيب النصراني زكريا بطرس وأخيه رشيد محامي
هل ينفي القرآنُ الكريم معجزاتِ الرسول ﷺ ؟!
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فهذا رد علمي عىل ُش ُبهات وافرتاءات ال ُقمص الكذاب زكريا بطرس والنرصاين رشيد محامي
يف برناجمه سؤال جريء ورشيف جابر ،وبيان أكاذيبهم وتدليساهتم عىل دين اإلسالم العظيم.
فقد زعم هؤالء أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان بال معجز ٍ
ات !!
ُ
واستدل بقوله تعاىل { :وما منعنا أن ُنرسل باْليات إال أن كذب ِبا اْلو ُلون وآتينا ث ُمود الناقة
ُمبرص ًة فظل ُموا ِبا وما نُرس ُل باْليات إال َتوي ًفا }.

( )1

املرء كذب ًة فعليه أن جيعلها ُمنمق ًة  ،وال تكون مكشوفة ِبذه الطريقة!
حينام يكذب ُ
أكثر اْلنبياء من حيث عدد املعجزات التي
فالكل يعرف أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هو ُ
أجراها اهلل عىل يديه .ولكن زكريا ورشيد وأمثاهلام حياولون إقناع النصارى بعكس ذلك متا ًما
اعتام ًدا عىل التدليس والكذب والتزوير ،واعتام ًدا عىل أن نصارى العرب ال يقرأون وال يعرفون !
ً
أوال:
ما هو سبب نزول هذه اْلية ؟!
أقول :روى اإلمام أمحد يف ُمسنده عن سعيد بن ُجب ٍ
ْي ،عن ابن عب ٍ
اس ،قال :سأل أه ُل مكة النبي
اهلل عليه وسلم ،أن جيعل هل ُ ُم الصفا ذه ًبا ،وأن ُين ِّحي اْلبال عن ُهم ،فيزر ُعوا ،فقيل ل ُه :إن
صىل ُ
شئت أن تستأين ِبم ،وإن شئت أن ُنؤتي ُه ُم الذي سألُوا ،فإن كف ُروا أُهلكُوا كام أهلك ُت من

(  )1سورة اإلرساء  -اْلية .59 :
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اهلل عز وجل هذه اْلية{ :وما منعنا أن ُنرسل باْليات
قبل ُهم ،قال " :ال ،بل أستأين ِبم " فأنزل ُ
إال أن كذب ِبا اْلو ُلون وآتينا ث ُمود الناقة ُمبرص ًة}[ .اإلرسا ء.]59 :

( )2

اهلل عليه وسلم،
وبناء عليه فسبب نزول اْلية ُيو ِّض ُح أن مرشكي قريش سألوا رسول اهلل صىل ُ
بعيدا عن ُهم ،ليزر ُعوا  ،فأنزل اهلل قوله تعاىل:
أن جيعل هلم جبل الصفا ذه ًبا ،وأن ُين ِّحي اْلبال ً
{وما منعنا أن نرسل باْليات  .}..أي هذه اْليات التي طلبوها  ،فلم يقصد اهلل عز وجل نفي
مجيع اْليات ،وإنام نفى ما طلبه هؤالء املرشكون فقط.
فيكون معنى اْليات أننا مل نبعث عليهم هذه العالمات واْليات التي طلبها املرشكون ْلننا بعثنا
ٍ
آيات مثلها عىل ُأم ٍم سابقة فكذ ُبوا ِبا  ،فلو أرسل اهلل آياته التي طلبها املرشكون ووقع منهم
التكذيب بعد إرساهلا ْلهلكهم اهلل بكفرهم مثلام أهل الكافرين يف اْلمم السابقة!!
ونحن هنا نسأل رشيد وإخوانه :هل كنتم تعرفون سبب نزول هذه اْلية أم ال ؟!
إن كنتم تعرفون وأخفيتم ذلك عن الناس فأنتم كذابون دجالون ،وإن كنتم ال تعرفون فأنتم
ُجهال ،واْلاهل مكانه أن جيلس عند العلامء ويتعلم  ،وليس أن يتصدر ويتكلم بجهل!
وهذا البيان وحده ٍ
كاف إلزالة اللبس احلاصل عند النصارى يف فهم اْلية!
ثان ًيا:
نسأل رشيد محامي وإخوانه ( :الـ ) املذكورة يف أول كلمة {اْليات} ؛ أي نوع من أنواع ( الـ ) ؟؟
هل هي ( أل ) لبيان العهد أم ( أل ) لل ُع ُموم والش ُمول ؟! أم أنكم ال تعرفون الفرق بينهام؟!
فإن قال رشيد إهنا ( أل ) التي تفيد العموم والشمول ،قلنا له إن ُكل اْلدلة ضد ُكم؛ فسبب
النزول والسياق يدالن عىل غْي ذلك  ،تدبر بقية اْلية { :وآتينا ث ُمود الناقة ُمبرص ًة فظل ُموا ِبا وما
ُنرس ُل باْليات إال َتوي ًفا}.
(  )2مسند اإلمام أمحد ج 4ص ،173ط الرسالة  -بْيوت.
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اهلل املثال عىل نوعية اْليات التي طلبها املرشكون ،وأهنا من نفس جنس اْليات
فهنا رضب ُ
اهلل اْلُمم إذا كذ ُبوا ِبا ،وليست من جنس اْليات واملعجزات التي أجرا ها اهلل عىل
التي ُيل ُك ُ
يدي نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم ،كدعائه املستجاب وشفائه املرىض وتكثْي الطعام والرشاب
بني يديه وكالمه مع ذراع الشاة املشوية التي أخربته أهنا مسمومة وكالمه مع اْلامدات وإخراج
الشياطني وإخباره بالغيبيات وتسبيح احلجارة بني يديه وقتال املالئكة معه  ،وغْي ذلك !!
ب التكذيب
ومعلوم أن ناقة صالح التي جعلها اهلل ُمعجز ًة لثمود من جنس املعجزات التي يع ُق ُ
هال ُك املكذبني  ،وليس من جنس املعجزات التي فعلها النبي صىل اهلل عليه وسلم بني الناس.
فجنس اْليات التي مل يرسلها اهلل لقريش من جنس اْليات التي طلبها املرشكون والكافرون من
قبل؛ كـ ناقة صالح التي أرسلها اهلل لقومه ثمود ،ومع ذلك كفرت ثمود ِبذه اْلية العظيمة !!
مثال للتوضيح:
لو قال قائل[ :بنى املهندسون املدرسة]  ،فهل يعني ذلك أن ُكل املهندسني شاركوا يف بناء
املدرسة ؟!
كال بالطبع!
فاملقصود من هذا أن املهندسني الذين تم اختيا ُرهم و ُعهد إليهم ببناء املدرسة هم الذين بنوها.
مثال ٍ
ثان:
لو قال قائل[ :جاء الطالب إىل املدرسة]  ،فهل جاء ُكل الطالب إىل نفس املدرسة أو إىل كل
املدارس؟! أم يكون املفهوم أن الطلبة املقصودين بكالمي فقط هم الذين جاؤوا ؟!
كذلك لو قلنا [ذهب املوظفون إىل أعامهلم] ،فهل كل املوظفني ذهبوا إىل أعامهلم ؟!
اْلواب ال ،فمنهم املريض ومنهم املسافر ومنهم من طرأ عليه ظرف ما ووو إلخ ........
وهذه ُتسمى ( أل العهد ) ،وليست ( أل ال ُع ُموم والش ُمول ).
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واملرشكون السابقون طلبوا الناقة كـ آية عىل صحة نبوة نبي اهلل صالح عليه السالم!
كام ذكر اهلل لنا ذلك يف نفس اْلية ،فيفهم القارئ مبارش ًة أن جنس اْليات التي طلبها مرشكو
مكة ،كانت من نفس جنس اْليات التي طلبها الكافرون واملرشكون يف اْلمم السابقة.
وال عالقة هلذا باملعجزات اْلخرى التي أجراها اهلل عىل يد نبيه حممد عليه الصالة والسالم !!
بعض مرشكي قريش طلبوا من اهلل أن يلكهم إذا كان نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم عىل
و ُ
احلق !!  ،فنقل لنا قال اهلل عز وجل قول أيب جهل ،فقال{ :وإذ قا ُلوا الل ُهم إن كان هذا ُهو احلق
من عندك فأمطر علينا حجار ًة ِّمن السامء أو ائتنا بعذ ٍ
اب ألي ٍم}.
يضا من اْليات التي طلبها املرشكون ؛ فلو أن اهلل قد استجاب هلم ْلهلكهم مجي ًعا.
فهذه أ ً
ثم إن هذا املفهوم العقيم لدى النصارى ساقط بدليل آخر ؛ وهو أن مقتىض فهمهم السقيم لآلية
أيضا ْلنبيائه السابقني  ،طاملا أن اْلمم التي
يكون اهلل عز وجل قد امتنع عن إرسال املعجزات ً
قبل هؤالء اْلنبياء قد كذ ُبوا أنبياء ُهم  ،وهذا باطل قط ًعا ،عق ًال ورش ًعا وتارخيًا.
والقرآن الكريم ال يقر هذه الفكرة الغبية ْ ،لن اهلل تعاىل ذكر لنا معجزات موسى وعيسى  ،ومها
غْي ُمها من اْلنبياء.
ليسا من اْلنبياء اْلولني  ،فقد سبقهام ُ
ثالثًا:
إذا أص رشيد محامي عىل خداع النصارى ِبذه الفكرة الغبية نقول له :خذ اْلواب من كتابك:
 يقول كاتب إنجيل مرقس:
[ فخرج الف ِّريسيون وابتدأُوا ُحياو ُرون ُه طالبني من ُه آي ًة من السامء ،لكي ُجي ِّر ُبو ُه ،فتنهد ب ُروحه
ب هذا اْل ُيل آي ًة؟ احلق أقُ ُ
ول لكُم :لن ُيعطى هذا اْل ُيل آي ًةُ ،ثم ترك ُهم ودخل
وقال« :ملاذا يطلُ ُ
أي ًضا السفينة ومىض إىل العرب].

( )3

(  )3إنجيل مرقس  -اإلصحاح  8اْلعداد من 11إىل .13
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وبحسب فهم رشيد املريض ؛ فيسوع مل يفعل أي معجز ٍ
ات ،وإنام فقط قال هلم :لن ُيعطى هذا
ٍ
معجزات ْلنه قال[ :لن ُيعطى هذا اْل ُيل آي ًة] ؟!!
اْل ُيل آي ًة! فهل معنى هذا أن يسوع مل يفعل أي
راب ًعا:
كثْيا ما يردد زكريا بطرس ورشيد محامي أهنام ال ُيف ِّّسان القرآن الكريم من رأسيهمـا ،لكنهام أثبتا
ً
لنا أهنام كانا يكذبان علينا حينام قاال ذلك ،فلقد تركا إمجاع املفّسين عىل ما ذكرناه ،وذهبا
ُيف ِّّسان اْلية الكريمة حمل البيان بام يتناسب مع أهوائهام !!
 يقول اإلمام الطربي:
[ القول يف تأويل قوله تعاىل{ :وما منعنا أن ُنرسل باْليات إال أن كذب ِبا اْلو ُلون}.
ي ُق ُ
ول تعاىل ذك ُر ُه :وما منعنا يا ُحمم ُد أن ُنرسل باْليات التي سألها قو ُمك ،إال أن كان من قبل ُهم
اهم ما سأ ُلوا من ُه كذ ُبوا ُر ُسل ُهم ،فلم ُيص ِّد ُقوا
من اْلُمم املُك ِّذبة ،سألُوا ذلك مثل ُسؤاهلم ،فلام آت ُ
مع جميء اْليات ،ف ُعوج ُلوا فلم نُرسل إىل قومك باْلياتْ ،لنا لو أرسلنا ِبا إليها ،فكذ ُبوا ِبا
سلكنا يف تعجيل العذاب هلم مسلك اْلُمم قبلها])4 (.
ُ
 يقول اإلمام البغوي:
[ {وما منعنا أن ُنرسل باْليات } التي سألها كفار قريش { إال أن كذب ِبا اْلو ُلون } فأهلكناهم
ومك بعد إرسال اْليات أهلكتُ ُهمْ ،لن من ُسنتنا يف اْلمم إذا سألوا اْليات ثم مل
فإن مل يؤمن ق ُ
يؤمنوا بعد إتياهنا أن هنلكهم وال نمهلهم  ،وقد حكمنا بإهالك هذه اْلمة بالعذاب].

( )5

 يقول اإلمام اب ُن كثْي:
[{وما منعنا أن ُنرسل باْليات} أي :نبع ُث اْليات ونأِت ِبا عىل ما سأل قو ُمك منك ،فإن ُه سهل

(  )4تفسْي الطربي ج 14ص ،635ط دار هجر  -اْليزة.
(  )5تفسْي البغوي ج 5ص ،102ط دار طيبة  -الرياض.
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علينا يسْي لدينا ،إال أن ُه قد كذب ِبا اْلو ُلون بعدما سأ ُلوها ،وجرت ُسنتُنا فيهم ويف أمثاهلم
اّلل إ ِّين ُمنز ُهلا عليكُم
اّلل تعاىل يف املائدة{ :قال ُ
أهنُم ال ُيؤخ ُرون إذا كذ ُبوا ِبا بعد نُ ُزوهلا ،كام قال ُ
فمن يك ُفر بع ُد منكُم فإ ِّين ُأع ِّذ ُب ُه عذ ًابا ال ُأع ِّذ ُب ُه أح ًدا من العاملني} ].

( )6

 يقول اإلمام اْللويس:
[{ وما منعنا أن نرسل باْليات } أي اْليات التي اقرتحتها قريش ،فقد أخرج أمحد والنسائي
واحلاكم وصححه والطرباين وغْيهم عن ابن عباس قال :سأل ُ
أهل مكة النبي صىل اهلل عليه
وسلم أن جيعل هلم الصفا ذهبًا وأن يُن ِّحي عنهم اْلبال فيزرعوا  ،فقيل له :إن شئت أن تستأين ِبم
وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كام أهلكت من قبلهم من اْلمم فقال عليه
الصالة والسالم :ال بل أستأين ِبم فأنزل اهلل تعاىل هذه اْلية  ..أي وما منعنا اإلرسال أو من
اإلرسال باْليات إال أن كذب ِبا} أي بجنسها {اْلو ُلون} اْلولون من اْلمم السابقة
املقرتحة].

( )7

 ويف تفسْي اْلاللني :السيوطي واملحيل:
["وما منعنا أن ُنرسل باْليات" التي اقرتحها أهل مكة "إال أن كذب ِبا اْلو ُلون" ملا أرسلناها
اهم ولو أرسلناها إىل ه ُؤالء لكذ ُبوا ِبا واستحقوا اإلهالك ،وقد حكمنا بإمهاهلم إلمتام
فأهلكن ُ
أمر ُحممد صىل اّلل عليه وسلم ].

( )8

 يقول اإلمام الشوكاين:
[ قال املفّسون  :إن أهل مكة سألوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن جيعل هلم الصفا ذهبًا
وأن ُين ِّحي عنهم جبال مكة  ،فأتاه جربيل فقال :إن شئت كان ما سأل قومك ،ولكنهم إن مل
(  )6تفسْي القرآن العظيم ج 5ص ،91ط دار طيبة  -الرياض.
(  )7روح املعاين ج 15ص ،103ط دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت.
(  )8تفسْي اْلاللني :جالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي ص ،372ط دار احلديث  -القاهرة.
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اهلل هذه اْلية  ،واملعنى :وما منعنا من إرسال
يؤمنوا ِبا يمهلوا وإن شئت استأنيت ِبم  ،فأنزل ُ
اْلولني  ،فإن أرسلناها وكذب ِبا هؤالء ُعوج ُلوا ومل ُيمهلُوا كام
اْليات التي سألوها إال تكذيب ّ
هو ُسن ُة اهلل سبحانه يف عباده ].

( )9

 يقول الشيخ السعدي:
اب
[ ذكر تعاىل رمحته بعدم إنزاله اْليات التي يقرتح ِبا املكذبون  ..فإذا كذبوا ِبا عاجل ُهم العق ُ
وحل ِبم من غْي تأخْي كام فعل باْلولني الذين كذبوا ِبا].

( )10

 يقول الشيخ أبو بكر اْلزائري:
[ { أن نرسل باْليات }  :أي باْليات التي طلبها ُ
أهل مكة كتحويل الصفا إىل جبل ذهب ،أو
إزالة جبال مكة لت ُكون أر ًضا زراعي ًة وإجراء ال ُعيُون فيها { .إال أن كذب ِبا اْلو ُلون }  :إذ
طالب قوم باْلية ،وملا جاءهتم كفروا ِبا فأهلكهم اهلل تعاىل].

( )11

وبناء عىل ما سبق أقول إن زكريا بطرس ورشيد محامي وغْيمها ممن حياول نفي معجزات
ً
ً
استدالال ِبذه اْلية غنام كانوا يكذبون ويفرتون وخيدعون
الرسول صىل اهلل عليه وسلم
النصارى املساكني!!
تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث

غفر اهلل له ولوالديه
صباح األربعاء يوم  7من جمادى األولى لعام  1439هجريا
الموافق  24من يناير لعام  1018ميالديا

(  )09فتح القدير ج 3ص ،282ط دار ابن كثْي ،دار الكلم الطيب  -بْيوت.
(  )10تفسْي السعدي :تيسْي الكريم الرمحن ص ،461ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت.
(  )11أيّس التفاسْي ج 3ص ،206ط مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة.
http://antishubohat.wordpress.com

http://www.youtube.com/antishubohat

