
 ُجرأة عجيبة على تكذيب القرآن
 الشيخ أمحد شاكر

 "كلمة الحقاملصدر: كتاب "

 
 هجري  29/11/1429 -ميالدي  26/11/2008 تاريخ اإلضافة:

 
وددت لِو استطعُت وْصَف ما َصنَع األستاذ سليم بك حسنن بيينر هنذا العننوان القاسن   

نا يندعل علينع العننوانَّ فأن نع أ نرا فن  هنذا ولكن ما صنع كان أشند  تَاافُتانا  وأسنو أ َوْقعانا ِمم 
"  ولسُت اآلن بِصندد نقند كتابنع هنذا  وَكْشنف مصر القديمةالعالَم الجزء الس ابع من كتابع "

ما ينطوي عليع مَن اإلشادة بوثني ة قُدماء المصرييَن  وِمن تقديس األحجار واألوثنان  ولنو 

منن  590ْصنف أحند الانراعين النوثنيين بصناة النلبنوة   : بالقوع دون العقيدةَّ بع ِمنن وَ 
نا  نة ُ نُروا بَنن  يسنرا يع منن مصنَر عرضا هذا الجزء(َّ ولكن ع َعَرض ف  هنذا الجنزء قص 

(  كنذ ب فينع التنوراة 138 - 106جري اا  فوق ُحُدود العََجنب  وفنوق ُحنُدود الُجنرأة   : 
ا تارةا  وتكذيباا ُمْلتوياا تا رةا  وكذ ب فيع القرآن تكذيب العلماء األفنذاذ فن  هنذا تكذيباا صريحا

لون القنرآن تنأول ا   يَُمنتل يلنى لَْاِ نع  و  يلنى معننا  بسنببه ي نرا بنع  العصر  الذين يتأو 
على كع ِ د لٍة  وعلى كع ِ عقعَّ ي   عقولام الجب ارة المتحانزة للَانْدم  وكنان فن  عملنع هنذا 

ا  لم يتقِن ال صنعة كما أتقنوا  وَكذ بَع تكذيباا آ ر غير مباشنر  بتقرينر حقنا ق تُنناف  منا ُمقَل ِدا
ة  بٍر ف  القرآن  رها بع مة العاِلم المتثبت  الذي   يُثْبِت صح  أثبت القرآن وتُناقضع  يُقَر ِ

ب ناد ي   أن تؤيد  األحجار الُمقد سنة التن  َكتَبَانا وثنيلنون مجاولنون  منن ُعب ناد الانراعين  وعُ 
 العُُجوع  وُعب اد األوثان.

نة بنن  يسنرا يع  و نروجام  وَمن قرأ هذا الاصع الذي َكتَبَع هذا العاِلم المتثبت عن قص 

  يُ الجع شكٌّ فن  أن  األسنتاذ رضنَ  علنى َمَضنٍض أْن  -( 138 - 106من مصر   : 
ب ننروجام مننن يسننل ِم بُِوُجننود شنن ء فنن  مصننر فنن  عانند الاننراعين اسننمع "بنننو يسننرا يع"  و

"  وأن  ما عدا ذلك مَن التااصيع يْن هنو ي   أسناطير موسىمصَر بقيادة رجٍع منام اسمع "
 وأكاذيب  يلى أن ت ار أدل ة أ رى تُثْبت شي اا مناا.

(: "ولكننن لننيس لنندينا أيل أَثَننر يُبَننْرهن علننى وجننود 114يْن ِشنن تم فنناقرؤوا قولننع   : 
ٍ ألي صقع مصري  ت ي  كون من نتا جع ُحنُدو  مأسناةَّ كنالت  ُمث ِلَنت فن  كتناب احتالع جد ِ

ال روا  ويلى أن ي اَر ف  األُفُق براهين تَ تلف ف  شنكِلاا عنِن التن  فن  ُمتناولننا اآلن  
ننة يجننب أن تُعَنند  أسننطورة  َمثَلاننا َكَمثَننع قصننِة بَننْدء ال ليقننة  فننأن ِ  أومننن بننأن  تااصننيع القص 

تُاا المننذكورة فنن  ِسننْار التكننوين  وع لينننا أن نسننعى فنن  تاسننير هننذ  الت ااسننير هكننذا  وصننح 
 التااصيع[َّ على فرض أن اا أسطورة".
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نة  ا يشكل بعد هذا ف  أن  األستاذ الُمؤلف يُْنِكنر كنع  التااصنيع التن  فن  قص  وما أُ نل أحدا
 ُ ُروا بن  يسرا يع  والبقي ة تأت .

وح الوطني ة القومي ة الت  تُيليع ف  مصَرَّ لإلشادة يستيعل الرل  -فيما أرى  -ين  الُمؤل ِف 
ننُحف والمجننالت  بقُنندماء المصننريين وفننراعينام وأوثننانام  علننى الن حننو الننذي نننرا  فنن  الصل
نروها ومسنتعمروها  ا ألوروبا من جاٍة  ونتيجة لمنا َرَسنمت أوروبنا وُمبش ِ والُمؤل ااتَّ تقليدا

ة تربيةا تسنتبطن اإللحناد منع م انر الت نديلن  من ُمحاولة َهْدم اإلسالم ف  بالد   بت ربية األم 
 أو تُعلن اإللحاَد يذا ما وجدِت الاُرصة لذلَك.

ة بن  يسرا يع ف  القرآن قط  أو هو على األقنع لنم  وأكبر َ ن ِ  أن  المؤلف لم يقرأ قص 
ننع المننؤمن الُمسننتيقن بِِصننْدق هننذا القننرآن  وبأن ننع وحنن  مننَن  ْلاننا تأمل هللا لرسننولع لا اننا يتأم 

ومعنى  وبأن ع أصدق مصدر تاري  َّ ألن نع لنيس منن ِعلنم البشنرَّ بنع هنو منن قنوع  ناِلق 
ر  وبأن ع الكتاب الُمايمن على ما سبقع ِمن ُكتُب األنبياء   الكون  الذي يَْعلَم ما تقد م وما تَأَ  

ينع وبين نُقُوش على أحجنار  أو وبأن ع   يجوز لمسلٍم يؤمن باهلل ورسولع أن يعقَد ُمقارنةا ب
 ِ كتابننة فنن  أوراق  َكتَبََاننا وثنيلننون مجاولننون  َمنند احون متمل ِقننون  يمنندحون ملننوكام بننالحق 
تارة  وبالباطع تارات  ي   أن  هذ  النلقوش والكتابات لَْم يتبَي ن يلى اآلن معناهنا علنى سنبيع 

 ا بليْت يليع أسباب دارِسياا.القَْطع واليقينَّ بع هو ال  نل وا جتااد  مم

أنا   أدافِع عِن التوراة الموجودةِ اآلن بين يدي الياود  و  عن نسن تاا األ نرى التن  
"َّ فأن ِ  أعرف أنانا لنم تصنْع يلنى هنؤ ِء و  هنؤ ِء العاد القديمبين يدي النصارى باسم "

بنع أكناد  -عليع السنالم  -بطريق يقين  أناا ه  "التوراة"  الت  أنزع هللا على نبيع موسى 
أجزم أناا تاريٌخ ُكتُب بعد موسنى بنَدْهٍر طوينع  فيانا شن ء منَن التنوراة الصنحيحة  وفيانا 

 -صنلى هللا علينع وسنلم  -تزيلد كثير  لم يعرفع موسنى و  هنارون  وقند أََمَرننا رسنوع هللا 
أن نقنَف  -منا يناينع  فيما لم يثبت ِمن أ بارهم وأحكامام ف  القرآن  ولم نجْد ف  كتناب هللا

آََمن نا بِال نِذي أُْننِزَع يِلَْينَنا َوأُْننِزَع يِلَنْيُكْم منام موقف الِحياد  فال نصدقام و  نكذبام  ونقنوع:  

 .[1ه{َويِلَُانَا َويِلَُاُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَعُ ُمْسِلُمونَ 

و  أرى لمسلٍم أن يستيع  عداء الياود للمسلميَن منذ قديم الزمان  وعندواتام عليننا فن  
عصرنا هذا  فيكذب أ بار هللا عنام ف  القرآن  ويطعنن فن  األنبيناء السنابقيَن  كمنا ياعنع 

فيقنوع فن   بعض الناس ف  هذ  األيام  واألستاذ سليم بك حسن يكناد ياعنع هنذا أو يُقاربنع 

كمنا  -(: "وكان موسنى منَن الوجانة المصنري ة أقنع  شنأناا ِمنن يوسنف  فقند كنان 108   
نا عنن عبيند  -تقوع الت وراة  لقيطاا ف  قصر الارعون  ثم هارباا ِمنن وجنع العدالنة  ثنم متكلما

 غرباء".

  القرآن ووجاة الن ر المصرية هذ    يجوز لمسلم أن يحِكيَاا ي   ليردها بما يكذباا ف
نَتْلُنو َعلَْينَك ِمنْن نَبَنأِ يقنوع:   -سنبحانع  -فناهلل  -ين كان أحد مَن المصريين قالانا ِمنن قبنُع  -

ِ ِلقَننْوٍم يُْؤِمنُننوَن ْ يِن  فِْرَعننْوَن َعنناَل فِنن  اأْلَْرِض َوَجعَننَع أَْهلََاننا ِشننيَعاا  ُموَسننى َوفِْرَعننْوَن بِنناْلَحق 
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ذَب ُِح أَْبنَاَءُهْم َويَْسنتَْحيِ  نَِسناَءُهْم يِن نعُ َكناَن ِمنَن اْلُمْاِسنِديَن ْ َونُِرينُد أَْن يَْستَْضِعُف َطا ِاَةا ِمْنُاْم يُ 
نَن لَُانمْ  ةا َونَْجعَلَُاُم اْلنَواِرثِيَن ْ َونَُمك ِ  فِن  نَُمن  َعلَى ال ِذيَن اْستُْضِعاُوا فِ  اأْلَْرِض َونَْجعَلَُاْم أَ ِم 

  وكلمنة لقنيط التن  [2ه{ْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُاْم َما َكانُوا يَْحنذَُرونَ اأْلَْرِض َونُِرَي فِْرعَ 
ُسنع   ومنا أ ننع يرضناها -َسَمَح المؤل ِف لناسع أن يصنَف بانا نبي نا ِمنن أولن  العَنْزم ِمنَن الرل

كلمةٌ  ارجة عنن كنع ِ الحندود    تُوافِنق دينانا  و  ُ لُقانا  و   -لبعض َمن يعرف أو يحب 
 أََدبانننننننننننننننننننننا  ثنننننننننننننننننننننم نعنننننننننننننننننننننود يلنننننننننننننننننننننى الكنننننننننننننننننننننالم ِمنننننننننننننننننننننن أولنننننننننننننننننننننع..

 

(: أن  ِذْكر بن  يسرا يع لم يُْعثَنر علينع فن  اآلثنار 107 - 106يذكر األستاذ المؤلف    
ة واحنندة فنن  " ا لننذكرى ا عننةالقصننيدة الر  المصننري ة ي   مننر  "  التنن  نَقََشنناا مرنبتنناحَّ ت لينندا

انتصاراتع على أقوام لوبيا والبحار  وأنع لم يجدهم "يذكرون بعد ذلك علنى اآلثنار ي   بعند 
 انقضاء أربعة قرون من ذلك التاريخ".

يع " "  وتننرجم معانياننا يلننى القصننيدة الرا عننةوهننو ِمننن قبننع ِذْكننر هننذا الشنن ء الننذي يَُسننم ِ

اء كتابع بأنانا "101 - 96عربيتع     "  قصنيدة عنِن انتصنار مرنبتناح(  وقَد ماا يلى قُر 
وهو اسم أحد فراعينع الذي ينزعم أن   نروا بنن  يسنرا يع كنان علنى عاند   وقناع: "هنذ  

اة: " لوحنننة القصنننيدة منقوشنننة علنننى لوحنننة تذكاري نننة منننَن الجرانينننت األَْسنننَود  وهننن  المسنننم 
الملك الجننا زي  ثنم يقنوع فن  الت مايند لمتنانا: "وفن   تنام  "  وقد أقيمْت ف  معبديسرا يع

د لنا الشاعر القبا ع أِو األقاليم الت  أ ضعاا مرنبتاح  ومن بينانا  هذ  القصيدة الرا عة يُعَد ِ
ة ذكنر فيانا هنؤ ء القنوم فن  المتنون المصنريةَّ ولنذلك  قبيلة بنن  يسنرا يع  وهنذ  أوع َمنر 

يَْت هذ  الل وحة باسم ام  وكنذلك قينع عنن مرنبتناح يننع فرعنون موسنى  النذي ذكنر فن  ُسم ِ
 القرآن وغير  مَن الُكتُب المقدسة  وهذا طبعاا   يرتكز على حقا ق تاري ية".

يرتكنز  -أن  هذا الش ء  النذي   يرتكنز علنى حقنا ق تاري ينة  -أيلاا الناس  -واعجبوا 
نننننننننننننننننننننف فننننننننننننننننننننن  تكنننننننننننننننننننننذيب التنننننننننننننننننننننوراة والقنننننننننننننننننننننرآن.  علينننننننننننننننننننننع المؤل ِ

هن   -الوحيدة التن  فن  قصنيدتع هنذ   والتن  بننى عليانا بحثنع الُمَاْلانع المتاافِنت والجملة 
"  وقنند َعل ننق المؤل ِننف هنننا فنن  ويسننرا يع  ربننت ولننيس لاننا بننذرقننوع شنناعر   الرا ننع(: "

الاامش على كلمنة  يسنرا يع( بقولنع: "هنذا هنو أوع عانِدنا ببنن  يسنرا يعَّ بنع هن  المنرة 
فن  نن  ٍ مصنري  وبموازنتنع بأسنماء أ نرى نجند أن  كلمننة  األولنى التن  ذكنر فيانا ا سنم

يسرا يع كتبْت لتدع على شعب    على بلد  وعلنى ذلنك فنأن الكاتنب قند عند اإلسنرا يليين 
قبيلنة بدوي نة فنن  فِلَْسنطين"  وَعل نق علننى كلمنة  بننذر( بقولنع: "تشنبيع كثيننر ا سنتعماع لبلنندة 

  ربْت".

 المؤلننف األسنتاذ بننأن  يسنرا يع كننانوا فن  مصننر  فانذ  الجملنة وحنندها هن  التنن  أقنعنتِ 
و رجوا أو أُْ رجوا مناا  وباا وحندها صندق أصنع القصنة فن  القنرآن والتنوراة  وأنكنر 
بعد ذلك كع التااصيع الت  ف  التوراة  واعتبرها أسناطير صنراحة  كمنا نقلننا ِمنن كالمنع 

من مجموع كالمع  ومن بعنض  آنااا  وأنكر كع التااصيع الت  ف  القرآن ضمناا  كما ياام
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نصوصع الت  سنذكر  ثم انت ر أن ي اَر ف  األفنق بنراهين ت تلنف فن  شنكلاا عنِن التن  
 ف  متناولع اآلن  ليؤمن بما تثبتع البراهين المنت رة.

 وما هذ  البراهين؟ وما ذلك البرهان؟
كرها المؤلنف  "  وقد قرأنا ترجمتاا الت  ذالقصيدة الرا عةأما البرهان  فاو ما سما  "

"  فنأن  لن  رأيانا فن  الشنعر قند   يرضنا  المؤلنف  وقند   قصنيدةو  أستطيع أن أسميَاا "
يرضا  أكثر المتعل ِمين على المناهج اإلفرنجية  و  يامن  رضاهم و  س طام  و  أعبأ 

فَننا يياهنا بُِموافقتام و  بم الاتام  ولكن المعان  الت  قرأتاا  والبحن  التناري   النذي َعر  
بننع المؤلننف  ينندع علننى أناننا َكِمثننع غيرهننا مننَن النلقُننوش الِاْرَعْوني ننة الوثنيننة كننالٌم لنننناٍس 
مجاننوليَن  مجاولننة أش اُصننام  ومجاولننة صننااتُام  ومجاولننة درجننتام مننَن الصنندق أو 
الكننذب  ولكن اننا فنن  مجموعاننا كننالُم أحنند المنند احين الكنناذبين المتمل ِقننين  الننذي نعننرف لننون 

ِ ف  مدح فرعونع ومعبود  كال مام  ودرجة اعتقاد قا لع ف  صحة ما يقوع  فاياا من اليُلُو 
بميا تع أن يعرَف القارئ أنع شاعر  - على األقع -ما يكاد يدع على أنع يازأ بع  أو يريد 

 كاذب أو كاتب كاذب.

نننا وفياننا مننَن الصنناات التنن  يسننبياا علننى فرعننون مننا هننو َكننِذب قطعاننا مننن وجاننة نََ رِ 
اإلسالمي ة الثابتة فن  القنرآن  والتن    أ ننل أن  للمؤل ِنف منَن الشنجاعة منا يجر نع علنى أن 
َ  قصيدتع هذ   الرا عة(   يكذباا صراحةا  وين كذباا ضمناا ف  لَْحن القوع  فأنع حين لَ  

(: "ويضاف يلى ذلك أن  الشاعر وسط هذ  المندا ح  وتلنك األعمناع 96قاع فيما قاع    
الجسام  التن  قنام بانا مرنبتناح للنذود عنن حيناض بنالد   وت ليصناا منن غنارات اللنوبيين 

ٍ  -وكسر شوكتام  لم ياُتْع أن وصَف الارعون با ستقامة والعدع  فانو يعطن  كنع ذي حنق 
 حقع".

ٍ حقنع"  وهللا  يقنوع فن  كتابننع  -سنبحانع  -فرعنون: "مسنتقيم عناِدع  يُعطن  كنع ذي حننق 
يِن  فِْرَعننْوَن َعنناَل فِنن  اأْلَْرِض تيننع الباِطننُع ِمننن بننين يدينع و  ِمننن  لاننع:  الكنريم  الننذي   يأ

َن َوَجعَننَع أَْهلََاننا ِشننيَعاا يَْستَْضننِعُف َطا ِاَننةا ِمننْنُاْم يُننذَب ُِح أَْبنَنناَءُهْم َويَْسننتَْحيِ  نَِسنناَءُهْم يِن ننعُ َكنناَن ِمنن

  ويقننوع فنن  [4ه{يِن  فِْرَعننْوَن َوَهاَمنناَن َوُجنُوَدُهَمننا َكننانُوا َ نناِط ِينَ   ويقننوع:  [3ه{اْلُمْاِسننِدينَ 

  :   ويحكنن  عننن [5ه{يَمل بِالس نناِحِع يَأُْ ننْذ ُ َعننُدوٌّ ِلنن  َوَعننُدوٌّ لَننعُ فَْليُْلِقننِع اْلننقننذف موسننى فنن  اْلننيَم ِ

نِن  ِمنَن اْلقَنْوِم ال  ناِلِمينَ موسى أن ع دعا  حين  را  ا اانا:   ِ نَج ِ ا [6ه{قَناَع َرب    ويقنوع آمنرا

َوقَْوِمنِع  فِن  تِْسنعِ آَيَناٍت يِلَنى فِْرَعنْونَ   ويقنوع:  [7ه{اْذَهْب يِلَنى فِْرَعنْوَن يِن نعُ َطيَنىموسى:  

نا فَاِسنِقينَ  فَنذَانَِك بُْرَهانَناِن ِمنْن َرب ِنَك يِلَنى فِْرَعنْوَن َوَملَ ِنِع يِن ُانْم   ويقنوع:  [8ه{يِن ُاْم َكنانُوا قَْوما

ا فَاِسِقينَ  َوَكذَِلَك ُزي َِن ِلِاْرَعنْوَن ُسنوُء َعَمِلنِع َوُصند  َعنِن الس نبِيِع َوَمنا   ويقوع:  [9ه{َكانُوا قَْوما

ثُم  بَعَثْنَا ِمنْن بَْعنِدِهْم ُموَسنى َوَهناُروَن يِلَنى فِْرَعنْوَن   ويقوع  [10ه{َكْيُد فِْرَعْوَن يِ   فِ  تَبَابٍ 

نا ُمْجنِرِمينَ  َوَمنا أَْمنُر فِْرَعنْوَن بَِرِشنيٍد ْ   ويقنوع:  [11ه{َوَملَ ِِع بِآَيَاتِنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوما
ةا َويَنْوَم يَْقُدُم قَْوَمعُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْوَرَدُهُم الن اَر َوبِن َْس اْلنِوْرُد اْلَمنْوُروُد ْ َوأُتْبِعُنوا فِن  َهنِذِ  لَْعنَن

ْفُد اْلَمْرفُودُ  ْنيَا لَْعنَنةا َويَنْوَم اْلِقيَاَمنِة ُهنْم   ويقوع:  [12ه{اْلِقيَاَمِة بِ َْس الر ِ َوأَتْبَْعنَاُهْم فِ  َهنِذِ  الندل

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn3#_ftn3
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn4#_ftn4
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn5#_ftn5
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn6#_ftn6
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn7#_ftn7
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn8#_ftn8
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn9#_ftn9
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn10#_ftn10
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn11#_ftn11
http://www.alukah.net/articles/1/4393.aspx#_ftn12#_ftn12


َولَُانننُم الل ْعنَنننةُ َولَُانننْم ُسنننوُء   ويقنننوع فننن  شنننأن فرعنننون وقومنننع:  [13ه{ِمنننَن اْلَمْقبُنننوِحينَ 

ارِ   .[14ه{الد 

هذا بعُض ما أَْنَزع هللا علينا ف  كتابنع فن  شنأن فِْرعنون  وَمنن أصندق منَن هللا حنديثاا؟ه 
ا الذي لَعَنَع هللا ف  القرآن  وأََمَرنَا بِلَْعنع بما أمرنا ِمن تالوة آياتع مؤمنيَن باا مصندقين  هذ

ٍ مجانوع   أيجوز لمسلم بعند ذلنك أن يحكنَ  وصناع بنت"ا ستقامة والعندع" عنن كاتنب وثنن  
دون أن يعقب عليع بما يرفع بع الشلباة الت  قد ت الج بعنض قنار   كالمنع  حتنى لنو كنان 

 علماء اآلثار؟ من
هذا الارعنون النذي اسنتجارِت امرأتنع منن َجبَُروتنع وعملنعَّ يذ آمننْت بربانا وبالرسنوع 

ِ اْبنِن ِلن  ِعْننَدَك بَْيتانا فِن  الذي أْرَسلَع يليام  وهو موسى  فقالنت فيمنا حكنى هللا عنانا:   َرب 

نِ  ِمَن اْلقَ  نِ  ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِع َونَج ِ  .[15ه{ْوِم ال  اِلِمينَ اْلَجن ِة َونَج ِ

يَنا أَيلَانا هذا الذي مأل  الِكْبر واليُُرور  حتى قاع ما حكى هللا عنع ف  سورة القص :  

لنمَّ كمنا [16ه{اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن يِلٍَع َغْيِري   والذي دميع موسنى بنالِكْبر والُكْانر وال ل
َع ِديننَُكْم أَْو :  -تعالى  -قاع  َوقَاَع فِْرَعْوُن ذَُرونِ  أَْقتُْع ُموَسى َوْليَْدعُ َرب عُ يِن ِ  أََ اُف أَْن يُبَند ِ
يُْ ِاَر فِ  اأْلَْرِض اْلاََساَد ْ َوقَاَع ُموَسى يِن ِ  ُعْذُت بَِرب ِ  َوَرب ُِكْم ِمْن ُكع ِ ُمتََكب ٍِر َ  يُْؤِمُن  أَنْ 

 .[17ه{بِيَْوِم اْلِحَسابِ 

ا    يرتناب فينع مسنلٌم  ولنم يسنلِك المؤل ِنف فن   وما أ ن بعد ذلك ما قلنا ي   بي ناا واضحا
الشك ف  صحة ما ثبت ف  التوراة مسلك علماء اإلسالم  فأن  هنذا ضنعف   يلينق بعلمناء 
ا بنصنو  القنرآن  ين بالضنرورة  مؤيندا ا مَن الند ِ ا معلوما ع ام  فالمسلمون يعتقدون اعتقادا

توراة على موسنىَّ ولكننام يشنكون فن  صنحة هنذ  النصنو  : أن  هللا أنزع ال-الص ريحة 
الت  ف  أيدي القومَّ لمنا اْعتََوَرَهنا منَن التحرينف والتبنديعَّ ولمنا أُْدِ نَع عليانا ِمنن أكاذينب 

قون مناا ي   منا وافنَق القُنرآن النذي أننزع   قاا ِلَمنا بَنْيَن يََدْينِع الياود وغيرهم  فال يَُصد ِ ُمَصند ِ

ننا [18ه{ُمَاْيِمناننا َعلَْيننعِ ِمننَن اْلِكتَنناِب وَ  ليع القطعنن   وأم  بون ي   مننا ثبننت كذبننع بالنند    و  يَُكننذ ِ
 المؤل ِف األستاذ فأن ع يرتاب ف  تاريخ بن  يسرا يع كلع  سواء ما ثبت منع ف  التوراة ممنا
ي الف القرآن  أم مما لم يذكر ف  القرآن  أم مما وافق القرآن واعتقند المسنلمون صنحتعَّ 
ا أو  ألنع ين ر يلى تاري ام منن "وجانة الن نر المصنرية"  حنواد  تافانة   تسنتحق ذكنرا

 تدويناا.

( من كتابع: "وتاريخ بن  يسرا يع ف  مصنَر لنم نَِجنْد  107ان روا يليع يقوع ف     
 الفاا لإلشارة الت  جاءت ف  الجملة السنابقةَّ ولكنن تناريخ هنؤ ِء كمنا ذََكنر ف  النقوش  

قنند أضنناى علننى حوادثننع أهميننة لننم ي طننْر ببنناع  -وهننو يسننرا يل  المنبننت  -مؤل ِنف التننوراة 
مؤل ِف مصري أن يسبياا عليع ف  هنذا العاند بعيننعَّ بنع ربمنا كنان   يعنرف شني اا عنانا  

ا أو وحتى يذا كان يعلماا  فأن ا ا كانْت ف  ن ر  مَن الحواد  التافاة  الت    تستحق ِذْكنرا
تدوينااَّ يذ ين  ُكنع  منا كنان يانمل المنؤرَم المصنري فن  عصنور  التاري ي نة كلانا هنو تندويَن 
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انتصارات الارعون ومانا ر   ومنا قنام بنع ل لانة النذين كنانوا يؤازروننع وينصنرونع فن  
 المواقع كلاا".

م األسننتاذ المسننلم(  وينسننى أن تنناريخ بننن  يسننرا يع ُ ننتِم  -وهللا  -هكننذا  يقننوع  المننؤر ِ
بحادثة ض مٍة زلزلِت البالد  وزلزلنْت عنرش فرعنون  وأثنارْت غضنبع وكبريناء   حتنى 
 را عْن طنور   وحتنى نسن  وقنار الملنك  ولنم ينذكْر ي   النبَْطش والَجبَنُروت والطليينان  

تع ف  الق ا كثينرة  بِِصنَوٍر تُضنا  علنى هنذا الحناد  أكبنر وقد ق   هللا علينا قِص  رآن مرارا
م  َعننا  المؤلننف العالمننة: أن  المننؤر ِ أهمي ننة تاننمل الننبالد وملكاننا  وتنانن  ناياننا بات ننا قاطعاننا مننا اد 

ََ عليانا أهمينة  وأننع " ربمنا كنان   يعنرف المصري ف  ذلك العاد لم ي طْر ببالع أن يسنب
يعرفاننا "فأن اننا كانننت فنن  ن ننِر  مننَن الحننواد  التافاننة التنن    "  وأنننع يذا كننان عناننا شنني اا

تستحق ِذْكرا أو تدويناا"  وما أ ن أن  األستاذ سليم بك يستطيع أْن ينِاَ  صحة ما ورد فن  
ك ناسنع ويَُشنكك النناس فن  أن نع كتناب أنزلنع هللا علنى رسنولع محمند   -القرآن  و  أْن يُشك ِ

 صلى هللا عليع وسلم.

َهنْع أَتَناَك َحنِديُ  ُموَسنى ْ يِْذ فن  سنورة النازعنات:   -سنبحانع  -فاقرؤوا قنوع هللا يذااَّ 
ى ْ اْذَهْب يِلَى فِْرَعْوَن يِن عُ َطيَى ْ فَقُْع َهْع لَنَك يِلَنى أَْن تََزك ن ى نَاَدا ُ َربلعُ بِاْلَواِد اْلُمقَد ِس ُطوا

ا ُ اآْلَيَننةَ اْلُكْبنَرى ْ فََكننذ َب َوَعَصننى ْ ثُننم  أَْدبَننَر يَْسننعَى ْ ْ َوأَْهنِديََك يِلَننى َرب ِننَك فَتَْ َشننى ْ فَننأَرَ 

ُ نََكاَع اآْلَِ َرةِ َواأْلُولَى  .[19ه{فََحَشَر فَنَاَدى ْ فَقَاَع أَنَا َربلُكُم اأْلَْعلَى ْ فَأََ ذَ ُ َّللا 

قَاَع فِْرَعْوُن َوَما َربل اْلعَالَِميَن يَْحِك  ِجداع فرعون لموسى:   -سبحانع  -واقرؤوا قولع 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُاَما يِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن ْ قَناَع ِلَمنْن َحْولَنعُ أََ  تَْسنتَِمعُونَ   ْ قَاَع َربل الس 

ِليَن ْ قَاَع يِن  َرُسنولَُكُم ال نِذي أُْرِسنَع يِلَنْيُكْم لََمْجنُنوٌن ْ قَناَع َربل ْ قَاَع َربلُكْم وَ  َربل آَبَا ُِكُم اأْلَو 
نا َغْينِري أَلَْجعَلَن ن َك ِمنَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْيِرِب َوَما بَْينَُاَما يِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن ْ قَاَع لَ ِِن ات َ نْذَت يِلَاا

  ثننم ذََكننَر اجتمنناع الس ننَحرة وَغلَبننة موسنى يينناهم  ثننم ييمننانام بننع  وتَوعلنند [20ه{يناْلَمْسنُجونِ 
ْلب  وثَبَاتام ف  َوْجاع علنى اإليمنان  ثنم قناع  فرعون يياهم بتقطيع األيدي واألَْرُجع وبالص 

َوأَْوَحْينَننا يِلَننى ُموَسننى أَْن أَْسننِر بِِعبَنناِدي يِن ُكننْم ُمت بَعُننوَن ْ فَأَْرَسننَع فِْرَعننْوُن فِنن  :  -سننبحانع  -

 .[21ه{اْلَمَدا ِِن َحاِشِريَن ْ يِن  َهُؤَ ِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُوَن ْ َويِن ُاْم لَنَا لَيَا ُِ ونَ 

قَناَع أَِج ْتَنَنا ِلتُْ ِرَجنَنا ِمنْن أَْرِضننَا بِِسنْحِرَك يَنا واقرؤوا ف  نحو هذ  المواقنف قنوع هللا:  
ا َ  نُْ ِلاُعُ نَْحُن َو َ  ى ُموَسى ْ فَلَنَأْتِيَن َك بِِسْحٍر ِمثِْلِع فَاْجعَْع بَْينَنَا َوبَْينََك َمْوِعدا  أَْنَت َمَكاناا ُسنوا

ى ْ فَتَننَول ى فِْرَعننْوُن فََجَمننَع َكْيننَد ُ ثُننم   ينَننِة َوأَْن يُْحَشننَر الن نناُس ُضننحا ْ قَنناَع َمْوِعننُدُكْم يَننْوُم الز ِ

قَنالُوا لَنْن فآمنوا وتوعدهم فرعنون  فلنم يعبنؤوا بَِوِعيند :     يلى أن غلب السحرة[22ه{أَتَى
اةَ نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َوال ِذي فََطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض يِن َما تَْقِض  َهِذِ  اْلَحيَ 

ْنيَا  .[23ه{الدل

 يا سليم بك:
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أفاذ  حواد  تافاة فن  نََ نر المنؤرم المصنري فن  ذلنك العاند؟ أم هن  منَن الحنواد  
الت    يعرفاا ذلك المؤرم؟ أم ه  مَن الحواد  الت  يذا عرفاا لم يسبَ علياا أهمية؟ أ  

فن  القنرآن؟ه كنعل منا لنديك أن نع لنم توجنْد ترى أن َك تستدع بدليٍع سلب  على نَْا  ما أثبتع هللا 
ت الملنك  أحجار الوثنيين  أو كتابات مما يكتبنون  تسنرد هنذ  األحندا  ال طينرة التن  َهنز 
وأ رجِت الملك عْن َطْور   ثم أ رجتْع من هذ  الحياة فأسلمتع يلى مصير   وأوردتع ننار 

ر  أفننال يمكننن أن يكننون جانننم  وبينننك وبننين أول ننك الننناس آ ف السنننين  وأحنندا  الننده
لة أو مجَملنة    المؤرم المصري الوثن ( الذي تثق بع ثقة عمياء  كتب هذ  األحدا  ُماَص 
ثم ضاعْت فيما ضاع من آثارهم  بتكسير األحجار  أو بَِحْرق أوراق البنردي؟ه ثنم أننتم   

ِمنن قرينب أو تزالون تجدون من أحجنارهم وكتابناتام منا لنم تعلمنوا  فمنا يُؤمنُنَك أن يوجنَد 
ع هذ  األحدا ؟ه فال تكون قد أَفَدَت ي   أن َكذ ْبَت القرآن  ثنم َكنذ بتْك األحجنار  بعيٍد ما يَُسج ِ

 واألوثان  و  أزاع أعتقد أنك أعقع ِمن هذا.

فأن  األستاذ سليم بك حسن َكتََب بعقب ما نقْلنا عنع ما يكاد يُْاَام منع أن نع   يعتقند  وبعد 
و  رسالتع  أو أن ع   يعرف هذ  النلبُوة ولنم يسنمْع بانا  وأننا  -عليع السالم  -ة موسى بِنُبُو  

  أْجُرؤ أن أت ِاَمع باذ  التلامة ال طيرة  ين ِ  أ اف هللا  ولكنن  مناذا أصننع؟ ومناذا يصننع 

 ( ما مثالع حرفاا بَِحْرف:107القارئ ف  قولع    

عننن يقامننة بننن  يسننرا يع فنن  مصننَر يَْنَحصننر فنن   [24ه"ومننا ذكننر  لنننا ُكت نناب التننوراة 
العَْاننَدْيِن الل ننذيِن شننمال حينناة كننع ٍ ِمننن يوسننف وموسننى  ويذا كننان موسننى هننو المؤل ِننف لاننذا 

فأننع منَن الطبعن  أن تكنون  -واألسنتاذ سنايس كمنا يند ع  كنع منَن األسنتاذ نافينع  -التاريخ 
 محتويات هذا الكتاب كما ه ".

ماذا أقوع ف  هذا الكالم؟ه رجالن ِمن  علماء( أورب ا    يؤمنان باألديان  و  يسنلمان 
كمنا يُاانم منن سنياق منا نَقَنَع  -بأن هناك ُكتُباا منزلةا من عند هللا  يبحثان ف  تاريخ التنوراة 

ح لدياما أن  هذ  التوراة الت  فن  أينديام هن  تنوراة موسنى  - سليم بك عناما األستاذُ  فيَُرج 
ناسع    كتابة أحد ِمن بعد   فيزعمان أن موسى هو مؤلاااَّ ولكن األستاذ سليم بك حسن 
المسلم  الذي يعرف من دينع وِمن قرآننع أن  هللا أننزع التنوراة علنى موسنى  يتنردد فن  أن  

ف  أيندي النناس هنو األصنع  أو هنو كتناب آ نر ُصننِع منن بعند   أمنا يذا هذا الكتاب الذي 
فموقانع أقنرب يلنى  -رجح أنع لنيس هنو األصنع كمنا ننرجح نحنن ألدلنة غينر التن  يعلمانا 

ح أنع هو األصع  أو احتمع أن يكون كذلك عند   فأنع   يجنوز لنع  -السالمة  وأما يذا َرج 
أن "موسنى هنو المؤل ِنف لانذا التناريخ"  حتنى لنو كنان أن يعب ِنَر بن -ف  دينع دين اإلسنالم  -

ا ليير  من علماء أوربا الُملِحدين  أي ا كان العذر  وأي ا كان السبب  وأ ن أن  هنذا منَن  مقلدا
 الوضوح بحي    يكون موضع ريبة أو تََردلد أو تأويع.

ضنوع  م الاانا منا ثم أما بعد  مرة أ رى: فأن ِ  لم أكن أريد ألساب القوع ف  هذا المو
رسمُت لناس  ف  "كلمة الحق" أن تكوَن كلمات منوجزة فن  ِدق نة ويحكنام  لنو  أْن رأينُت 
كالم المؤلنف هنذا  ومنا فينع منن تكنذيب القنرآن صنراحةا وضنمناا  بنع منا فينع ِمنن سن رية 
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ع أن واستازاء بما أثبتع القرآن بالن   ِ الواضح الصريح  فأن  المؤل ِف األستاذ رضَ  لناسن
يعب َِر بعبارة نابية عن أض م حاد  وقع ف  تاريخ بن  يسرا يع  بع ف  تناريخ مصنر كلنع 

ا  "ُ رافننة غننرق  -عليننع السننالم  -فيمننا نعلننم  وعننن أكبننر معجننزة لنبنن  هللا "موسننى"  فََسننم 
الارعون"  ثنم تناسنى كنع منا َوَرَد عنن هنذا الحند  الع نيم فن  القنرآن الكنريم  وذََكنَر آينةا 
واحنندةا لعننب بتاسننيرها وتأويلاننا لعباننا لننم يضننر بننع ي   ناسننع  فأن ننع قاننا مننا لننيس لننع بننع ِعلننم  

 فكشف عن ذات ناسع ف  معرفتع بقرآنع ودينع.

رعننون الثابننت فنن  القننرآن بأنننع وهننذ  الُجننرأة مننَن المؤلننف األسننتاذ  تصننوير  غننرق ف
" رافنة" هن  التن  َدَعتْنن  للكتابنة فنن  هنذا الموضنوع  علنى كراهتن  للِجنداع ويعراضنن  
م علنى القنرآن  أي نا كنان كاتبُنع  عنع  ولكن  لم أْستَِجز لناس  أن أسكَت على مثع هذا النت َاجل

 أو قا لع.

ك فينع  والمؤل ِف األستاذ يضطرب ف  هذا البح  ويَتََرد د  في ثبت شي اا ثم ينايع  أو يَُشنك ِ

(  بعد النذي نَقَْلننا ِمنن قولنع آناانا فن  أن  علينع أن يسنعى فن  114فأن َك ترا  يقوع ف     
تاسير التااصيع عن قصة بن  يسرا يع على فرض أناا أسطورة: "وعلى ذلنك فنأن ِ  بعيند 

دُت بكع ِ صراحة اعتقادي بأن  عِن القوع بأن كع  قصة ال روا ُ رافي ة  وقد أوضحُت وأك
القصة ف  مجموعاا تعكس لنا صنورة حادثنة تاري ي نةا معيننةا  وهن  َطنْرد الاكسنوس منن 
ا أو رأيانا ثابتانا  وهنو النذي  مصر"  وان روا واعجبوا يلى قولع "اعتقادي"  كأن  لنع اعتقنادا

خ  نروا بننن  (: "علنى أن  كنع مننا ذكرننا  هننا عننن تناري113يقنوع قبنع ذلنك بقليننع   : 
يرينند  -يسننرا يع ومْكننثام فنن  أرض مصننر   يرتكننز علننى حقننا ق تاري ي ننة تشننا  اليل ننة 

يْذ على الرغم من كع ِ ما استَْعَرْضنا  ف  هذا الموضوع  فأن   -الحجارة واألوثان ونحوها 
بعض علماء اآلثار   يزالون ين رون يلى موضوع  روجام وأنع حقيقة تاري ية تنطبنق 

 بعين الحذر والحيطة  ون   من بينام األستاذ جاردنر"... يلخ. -  يسرا يع على بن

فانو يرينند أن يسننتقع بننالرأي تننارة  وييلبننع الضننعف والتقلينند فنن  الموضننوع ناسننع تننارة 
أ رى  فال يستطيع أن يثبت علنى رأيٍ واحنٍدَّ ي   أن يكنوَن فن  "ُ رافنة غنرق فرعنون"  

 ردْد ف  نا  هذا اليرق  وف  وصاع بأنع "ُ رافة".فأنع كان شجاعاا ثابت الرأي  لم يت

وسنسوق ف  هذ  المسألة ال طيرة كالمع بنالن    علنى طولنع وتاافتنع  ليْ َانَر مرمنا  
ا غير محتمع لتأويع أو تحريف  وقد ذََكر المؤلف أسماء المدن واألماكن الت  سار  واضحا

ا  علنى حسنب فياا بنو يسنرا يع كمنا ذكنرْت فن  التنوراة  ثنم تناولانا  ا فوحندا بالبحن  واحندا

(  ممنا   يامننا بشن ءَّ ألننع كلنع ت نرل  منن غينر 135 - 121ترتيباا الطبيعن      
حة.  دليٍع و  حجة  وهو عندنا يلى البطالِن أقرب منع يلى الص ِ

 ( ف  شأن "بَْحر سوف" فقاع:128 - 127وتكلم أثناء ذلك    
د كثير مَن الكتاب  الذين تناولوا موضوع "بحر سوف  يام سوف  أو يم البو (: يعتق

 روا بن  يسرا يع: أن  "بحر سوف" هنذا هنو البحنر األحمنر  بينَد أن  الحقنا ق التاري ينة 
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والبحو  الحديثة تكشف عن غينر ذلنك  وسننتحد  هننا عنن كنع ذلنك بنبعض ا  تصنار  
  قبننع المننيالد أمننر ُكتِبننِت التننوراة فنن  األصننع باللليننة العبري ننة  وفنن   ننالع القننرن الثالنن

بترجمة هذا الكتاب يلى اللية اإلغريقي ة  وهذ  الترجمة  -على ما يقاع  -بطليموس الثال  
تعرف بالترجمة الس ْبعيني ةَّ نسبة يلى الَكَانة السبعين الذين ترجموها  ومما يؤَسنف لنع جند 

  وأقدم نس ة لدينا األسف أنع لم تصْع يلينا نس ة واحدة مَن األصع القديم الذي ترجم عنع
بالعبري ة يرجع عادها يلى القرن العاشر الميالدي  وبالموازنة بنين النلْسنَ تَْيِن ُوِجند أننع لنم 
تحنندِ  ا تالفننات كبيننرة بننين نسنن ة القننرن الثالنن  قبننع المننيالد المترجمننة  ونسنن ة القننرن 

ن النذين أرادوا العاشر بعد الميالد  وحينما وجدْت فروق فأنانا أَتَنْت عنن طرينق المتنرجمي
فوا ف  ترجمتام  بد ا ِمن تتبلع الترجمة الحرفي ة  ومن ذلك أنام وضعوا بد ا من  أن يَتََصر 
عبارة  يام سوف(  بحر سوف( عبارة  البحر األحمنر(  أو  بحنر القَْلنزم(  و  ننزاع فن  

وا هنذا الموضنوع  كمنا  انر أن  هذا التييير كان ذا أَثٍَر بَي ٍِن فيمنا َكتَبَنعُ أول نك النذين فََحصن
 أثُر  كذلك ف  بحو  علماء اآلثار الذين قاموا بأعماع الحار ف   را ب وادي طميالت".

( فنن   تننام  ننروا بننن  يسننرا يع: "اليننوم الرابننع: 136 - 134ثننم قنناع المؤلننف    
غم من أن ع قد حصع على يذٍن ِمن فرعون بنال روا منَن  اَّ ألنع على الر  وكان موسى حذرا

بالد مع أتباعع  كان ي اف أن ييي َِر رأيع َّ ولذلك سلك طريقاا غير الطرق المعتنادة  فلنم ال
 -كمنا شنرحنا ذلنك منن قبنُع  -يأ ذ طريق الِالَْسنِطينييَن علنى النرغم منن أنانا كاننت قريبنةا 

وعلى النرغم منن حنذر   فنأن الارعنون َغي نَر رأينع فعنالا  وتبنع موسنى وقومنع فن  سنتما ة 
ة عرباتع يسوقاا ن بة من فرسانع  وقند لحنق المصنريون باإلسنرا يليين فن  عربة من  ير

معسكرهم بالقرب من  يام سوف( ومعناها العبري حرفي ا  بحيرة البو ( واليم بالعربي ة: 

(  ويمكن اإلنسنان أن 104   5البحر  و    بنيع مصر كما جاء ف  لسان العرب  ا
ا  ر  وتشيع من اضا قد بقنَ  حتنى اآلن تحنت مسنتوى البحنر  وقند كتنب يراها على المصو 

ر المساحة المصرية: يمكن ملؤ  بالمناء يذا احتناا األمنرَّ أي يننع يذا عمنع  عليع ف  مصو 
قطع ف  الشاطئ الشرق  من قناة السويس فأن ماء البحر يملَُؤ   وقند منعنت قنناة السنويس 

منع نمو البو  فينع  ويمكنن أن  ميا  مصرف بحر البقر القديم من يمداد  بميا  النيع  مما
يؤ ذَ منع الملح كما كانت الحاع أيام الكاتب  بيبسا(  وقد أصبح موسنى بانذا الموقنف فن  
منأزٍق َحنراٍ  فقنند كاننت بحينرة البننو  علنى يميننع  وحصننن مجندوع بمنا فيننع منن حاميننة 

ا الطريق من جاة الشماع  وعلى يسار  مستنقعات فرع النيع البلوزي   و لاع أمامع  ساد 
الارعون وجنود   فلم يكن لديع أي وسيلة غير طلب العون والرحمة مَن هللا  وقند نالامنا  
نا شنرقية  وقند جناء فن  التنوراة  وأشار بعصا  نحو البحيرة علنى يميننع  ثنم أرسنع هللا ريحا
يح يانب فن   أناا ريح شرقية عاتية  ل ت تاب طواع الليع  وهذ  هن  المعجنزة  فكنان النر ِ

ا حتى َجا َف األرض  وبذلك سار ا تجا   الصحيح  ف  الوقت المناِسب  وكان هبوبع شديدا
نا  بل علنى البحنر ريحا موسى وقومع على اليابس: "وَمد  موسى يند  علنى البحنر فأرسنع النر 

 - 14شرقية شديدة طوع الليع  حتنى جعنع البحنر جاافانا وانشنق  المناء"َّ  راجنع ال نروا 
يح فنن  بحيننرة [25ه21 ا بدرجننة ع يمننة بننالر ِ (  و  يننزاع منسننوب المنناء حتننى اآلن متننأثرا
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المنزلة والبُرلس  ويالح  أن  الطريق منن بلطنيم حتنى بنرا البنرلس تيطنى بالمناء عنندما 
ياب الاواء من الشرق  ويمكن اإلنسان أن يسير ياب الاواء غرباا  ثم تصبح جافة عندما 

  ثنم كشنف المؤلنف عنن ذات ناسنع  فقناع بعقنب ذلنك: "أمنا موضنوع [26هعلياا بالعربة"

  والواقع [27هب الس َماوي ةغرق فرعون  فاو أمر قد فُِاَم  طأ على حسب ما جاء ف  الُكتُ 
ر غرق الارعنون وعربتنع ومنن معنع فن  مناء ضحضناح    أنع   يمكن اإلنسان أن يُتََصو 

د سنا ْت فن  يزيد عمقع على قندمين أو ثنال َّ بنِع المعقنوع أن  ينع الارعنون وعرباتنع قن

 – 14األوحاع وسقط بعض ركاباا ميشي ا عليع  وهذا ياسنر منا جناء فن  سنار ال نروا  
(: "و لع دواليب المراكب فساقوها بمشقة"  ومما سبق نعلم أن  رافة غرق الارعون 25

 ف  البحر األحمر وموتع   أساس لاا مَن الصحة.

بحنر القَْلنزم  هنذا فضنالا عنن  كع ذلك ال لط من ترجمة "يام سوف" بالبحر األحمر أو
أن  ما جاء ف  القرآن   يشعر بأن الارعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات  بع على 

يَك بِبََدنِكَ العكس نجا  هللا بِبََدنِعَّ ليكون آية للناس على قدرة ال الق  والتعبير:   { فَاْليَْوَم نُنَج ِ

  هنذا ويالحن  أن كلمنة "البحنر" فن  [  يُعادع التعبينر العنام  " لن  بجلند "92هيونس: 

"تُطلنق علنى المناء الملنح  -( 103   5كما جاء ف  "لسان العنرب"  ا  -اللية العربي ة 
والعذب على الس واء"  وقد سبق أْن قلنا: ين  اليَم  يُطلق علنى الن ِينع  وعلنى ذلنك يمكنن فَانم 

علننى حسننب مننا ذكرنننا مننن  اآليننة القرآنيننة التنن  جمعننِت القصننة كلاننا فنن  ا تصنناٍر را ننعٍ 
َوَجاَوْزنَنا بِبَنِن  يِْسنَرا ِيَع اْلبَْحنَر فَنأَتْبَعَُاْم فِْرَعنْوُن َوُجنُنوُد ُ بَْييانا ييضاحات وبراهين سنابقة:  

ا َحت ى يِذَا أَْدَرَكعُ اْليََرُق قَاَع آََمْنُت أَن عُ َ  يِلَعَ يِ   ال ِذي آََمنَْت بِِع بَنُنو يِْسنَرا ِ  يَع َوأَنَنا ِمنَن َوَعْدوا
ينَك بِبَنَدنَِك ِلتَُكنوَن لِ  َمنْن اْلُمْسِلِميَن ْ آآَْلََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُع َوُكْنَت ِمنَن اْلُمْاِسنِديَن ْ فَناْليَْوَم نُنَج ِ

ا ِمَن الن اِس َعْن آَيَاتِنَا لَيَافِلُونَ   [.92- 90{ هيونس: َ ْلاََك آَيَةا َويِن  َكثِيرا

: أن  المؤلنف األسنتاذ سننليم حسنن أحناع أن يتصننور -انا القننارئ الكنريم أيل  -فأننت تنرى 
اإلنسان غنرق الارعنون وعربتنع ومنن معنع فن  مناء   يزيند ُعْمقنع علنى قَنَدَمْين أو ثالثنة  
ة"  ولقند كنذب علنى القنرآن  نح  وأنع َجَزم بأن  "ُ رافنة غرقنع وموتنع   أسناس لانا منَن الص ِ

ء ف  القنرآن   يشنعر بنأن  الارعنون النذي عاَصنَر موسنى قند وافترى ف  قولع: "ين  ما جا
غرق ومات"  وأقولُاا صريحةا واضحةا  غير متردد و  متأوع: ين ع "كنذب وافتنرى علنى 
القرآن"  وأنا مسؤوع عما أقوع  وأحمع تبعتع أمام المؤلنف  وأمنام العنالم كلنع  وأمنام أينة 

ق نة  وأعنرف جاة شاء أن يحتكَم يلياا  وأنا أعرف معنى من ا أقنوع  وأقصند يلنى معننا  بالد ِ
ليع القاطع مَن القرآن على صحتع  وأنع أضاف يلى جريمة الكذب وا فتنراء  كيف أقيم الد 
ا   أقنوع: يننع  طنأَّ بنع أقنوع: يننع  على القنرآن جريمنة التالعنب بألاا نع وتاسنير  تاسنيرا

: -سنبحانع  -لُمْبتَذَلنة  بجعنع قنوع هللا يلى أحقر المعنان  العامينة ا -والعياذ باهلل  -نزوع بع 

يننَك بِبَننَدنِكَ   [  "يعننادع التعبيننر العننام : " لنن  بجلنند "  ثننم فنن  92{ هيننونس: فَنناْليَْوَم نُنَج ِ
{ ِلتَُكننوَن ِلَمننْن َ ْلاَننَك آَيَننةا فنن  قولننع:   -سننبحانع  -يشننارتع يلننى أن اآليننة التنن  أشننار يلياننا هللا 

ا ُ 92هيونس:   بِبََدنِعَّ ليكون آية للناس على قدرة ال الق". [  بأن  هللا نَج 
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وليت شعري: أين اآلية والمعجزة ف  نجاة فرعون وجند  كلانم منن مناء ضحضناح   
يزيد عمقع على قدمين أو ثالثة؟ه وماذا ف  هذا مَن الد لة على قدرة ال نالقَّ ي  أن يريند 

 المؤلف الس رية بعقوع الناس؟ه

كذب المؤلف علنى القنرآن وافترا نع  أحنب أن أسنألع سنؤا ا وقبع أن أسوَق األدلة على 
ا    يلتوي فيع و  يتأوع و  يجادع  يذ هو  ا  وأحب أن يجيَب جواباا واضحا ا واضحا واحدا

 بطبيعتع   يصلح موضعاا للجداع  وهو: -أعن  السؤاع  -

  وذكرَت ما (: أن  التوراة كتبْت ف  األصع بالِعْبري ة128 - 127ينك ذكرَت ف     
ش َت عن ترجمتااَّ وأن المترجمين "وضعوا بند ا منن عبنارة "ينام سنوف"  بحنر سنوف( 
عبارة "البحر األحمر" أو "بحر القلزم"  وجعلت ف  أوع ذلك الكالم أن كلمة "يام سوف" 
توازي "يم البو "  والقرآن الكريم لم يذكر فن  قصنة غنرق فرعنون "البحنر األحمنر"   

َّ ولكنع ذكر كلمت  "اليم" و"البحر"  فاع تريند بانذ  اإلشنارات الملتوينة و  "بحر القلزم"
َف المتْرِجمون ترجمتاا؟  يياام الناس أن  القرآن نقع عِن التوراة الت  َحر 

  مناَ  لك من أن تجيَب  ولن أدَع لك فرصة للحيدة أو الت لف  فسأرسع لك نسن ة 
ك مننع نسن ة أ نرى فن  المكتبنة التن  أعاملانا من هذا المقاع بالبريد الُمَسجع  وسنأودع لن

 وتعاملاا  حتى   يكوَن هناك شك ف  وصولع يليك  ثم سنرى: ماذا أنت قا ع؟

وسأنشننر  كننامالا يذا  -علننى مقننال   -ين رددت  -وسننأقرأ جوابننك عننن سننؤال   وردك 

تثنَق  شنارع قولنة بعابندين(  وأرجنو أن 8أرسلتع يل   بعننوان هنذ  المجلنة  الاندي النبنوي 
بننأن  لننن أغضننب مننن شنن ء ممننا سننتقوع  وأن ِنن  سننأقر الحننق ين أ ارتننن  علننى  طننأ فنن  
مقننال   وسأشننيد بننك ين أقننررت ب ط ننك ورجعننت  وين أبيننَت وَسننَكت  فاننذا شننأنك  وهننذا 

 حسب   هدانا هللا ويياَك.

ثننم نعننود يلننى مننا نحننن بَِصننَدد   فاننا هنن  ذي آيننات القننرآن الكننريم الننواردة فنن  غننرق 
يقرأهنا المؤلننف األسنتاذ سنليم حسننن  وليقرأهنا النناس  وليننرى وينروا مقندار مننا فرعنون  ل

جنى فيما كتب  حتى يحندد موقانع منن رب ِنع ينوم الحسناب  وموقانع منن ديننع  وموقانع منَن 
 العقوع السليمة.

أَْغَرْقنَنا آََع َويِْذ فََرْقنَنا بُِكنُم اْلبَْحنَر فَأَْنَجْينَناُكْم وَ م اطبانا بنن  يسنرا يع:   -تعنالى  -قناع هللا 

 [.50{ هالبقرة: فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنُ ُرونَ 
ْجُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َرب َك بَِمنا َعِانَد ِعْننَدَك لَن ِْن َكَشنْاَت وقاع:   ا َوقََع َعلَْيِاُم الر ِ َولَم 

ْجَز لَنُْؤِمنَن  لََك َولَنُْرِسلَن  َمعََك بَنِ  يِسْ  ْجَز يِلَى أََجنٍع ُهنْم َعن ا الر ِ ا َكَشْانَا َعْنُاُم الر ِ َرا ِيَع ْ فَلَم 
َوَكنانُوا َعْنَانا  بَاِليُو ُ يِذَا ُهْم يَْنُكثُنوَن ْ فَاْنتَقَْمنَنا ِمنْنُاْم فَأَْغَرْقنَناُهْم فِن  اْلنيَم ِ بِنأَن ُاْم َكنذ بُوا بِآَيَاتِنَنا

 [.136 - 134{ هاألعراف: َغافِِلينَ 
 أِْب آَِع فِْرَعْوَن َوال ِذيَن ِمْن قَْبِلِاْم َكذ بُوا بِآَيَاِت َرب ِِاْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِاْم َوأَْغَرْقنَاَكدَ وقاع:  

 [.54{ هاألنااع: آََع فِْرَعْوَن َوُكعٌّ َكانُوا َ اِلِمينَ 
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ا َحت ننى يِذَا َوَجاَوْزنَننا بِبَنِنن  يِْسننَرا ِيَع اْلبَْحننَر فَننأَتْبَعَُاْم فِْرَعننوقنناع:   ْوُن َوُجنُننوُد ُ بَْيياننا َوَعننْدوا
ِميَن ْ آآَْلََن أَْدَرَكعُ اْليََرُق قَاَع آََمْنُت أَن عُ َ  يِلَعَ يِ   ال ِذي آََمنَْت بِِع بَنُو يِْسَرا ِيَع َوأَنَا ِمَن اْلُمْسنلِ 

يننَك بِبَننَدنَِك ِلتَُكنوَن ِلَمننْن َ ْلاَننَك آَيَننةا َويِن   َوقَنْد َعَصننْيَت قَْبننُع َوُكْننَت ِمننَن اْلُمْاِسننِديَن ْ فَناْليَْومَ  نُنَج ِ

ا ِمَن الن اِس َعْن آَيَاتِنَا لَيَافِلُونَ   [.92 - 90{ هيونس: َكثِيرا

ْوُن َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى تِْسَع آَيَاٍت بَي ِنَاٍت فَاْسأَْع بَنِ  يِْسَرا ِيَع يِْذ َجاَءُهْم فَقَاَع لَعُ فِْرعَ وقاع:  
ا ْ قَنناَع لَقَننْد َعِلْمننَت َمننا أَْنننَزَع َهننُؤَ ِء يِ   َربل الس ننَماَواِت  يِن ِنن  أَلَُ نلننَك يَننا ُموَسننى َمْسننُحورا
ُهْم ِمنننَن اأْلَْرِض  ا ْ فَنننأََراَد أَْن يَْسنننتَِاز  َواأْلَْرِض بََصنننا َِر َويِن ِننن  أَلَُ نلنننَك يَنننا فِْرَعنننْوُن َمثْبُنننورا

 [.103 - 101{ هاإلسراء: ْن َمعَعُ َجِميعاافَأَْغَرْقنَا ُ َومَ 
َولَقَْد أَْوَحْينَا يِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضنِرْب لَُانْم َطِريقانا فِن  اْلبَْحنِر يَبَسانا َ  وقاع:  

َمننا َغِشننيَُاْم ْ َوأََضننع  تََ نناُف َدَركاننا َوَ  تَْ َشننى ْ فَننأَتْبَعَُاْم فِْرَعننْوُن بُِجنُننوِدِ  فَيَِشننيَُاْم ِمننَن اْلننيَم ِ 

 [.79 - 77{ هطع: فِْرَعْوُن قَْوَمعُ َوَما َهَدى

َوأَْوَحْينَا يِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي يِن ُكْم ُمت بَعُوَن ْ فَأَْرَسَع فِْرَعْوُن فِ  اْلَمنَدا ِِن  وقاع:  
ن ُاننْم لَنَننا لَيَننا ُِ وَن ْ َويِن ننا لََجِميننٌع َحنناِذُروَن ْ َحاِشننِريَن ْ يِن  َهننُؤَ ِء لَِشننْرِذَمةٌ قَِليلُننوَن ْ َويِ 

فَأَْ َرْجنَنناُهْم ِمننْن َجن نناٍت َوُعيُننوٍن ْ َوُكنُننوٍز َوَمقَنناٍم َكننِريٍم ْ َكننذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَهننا بَنِنن  يِْسننَرا ِيَع ْ 
ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَع أَْصَحا ُب ُموَسى يِن نا لَُمنْدَرُكوَن ْ قَناَع َكنال  يِن  فَأَتْبَعُوُهْم ُمْشِرقِيَن ْ فَلَم 

َمِعَ  َرب ِ  َسيَْاِديِن ْ فَأَْوَحْينَا يِلَى ُموَسى أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلبَْحنَر فَناْناَلََق فََكناَن ُكنعل فِنْرٍق 

 [.64 - 52{ هالشعراء: َكالط ْوِد اْلعَِ يِم ْ َوأَْزلَْانَا ثَم  اآْلََ ِرينَ 

ِ َوَ نلنوا أَن ُانْم يِلَْينَنا َ  يُْرَجعُنوَن ْ :  وقاع َواْسنتَْكبََر ُهنَو َوُجنُنوُد ُ فِن  اأْلَْرِض بِيَْينِر اْلَحنق 

[  40  39{ هالقصن : فَأََ ْذنَا ُ َوُجنُوَد ُ فَنَبَْذنَاُهْم فِ  اْليَم ِ فَاْنُ ْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَنةُ ال  ناِلِمينَ 
ننا آََسنناُونَا اْنتَقَْمنَننا ِمننْنُاْم فَاْسننتََ ف  قَ وقنناع:   ننا فَاِسننِقيَن ْ فَلَم  ْوَمننعُ فَأََطنناُعو ُ يِن ُاننْم َكننانُوا قَْوما

[  وقنناع فنن  56 - 54{ هالز ننرف: فَأَْغَرْقنَنناُهْم أَْجَمِعننيَن ْ فََجعَْلنَنناُهْم َسننلَااا َوَمننثاَلا ِلْ َِ ننِرينَ 
ٌم ُمْجِرُمننوَن ْ فَأَْسننِر بِِعبَنناِدي لَننْيالا يِن ُكننْم ُمت بَعُننوَن ْ فَننَدَعا َرب ننعُ أَن  َهننُؤَ ِء قَننوْ دعنناء موسننى:  

ا يِن ُاْم ُجْنٌد ُمْيَرقُونَ   [.24 - 22{ هالد ان: َواتُْرِك اْلبَْحَر َرْهوا

َسناِحٌر َوفِ  ُموَسى يِْذ أَْرَسْلنَا ُ يِلَى فِْرَعْوَن بُِسنْلَطاٍن ُمبِنيٍن ْ فَتَنَول ى بُِرْكنِنِع َوقَناَع وقاع:  

 [.40 - 38{ هالذاريات: أَْو َمْجنُوٌن ْ فَأََ ْذنَا ُ َوُجنُوَد ُ فَنَبَْذنَاُهْم فِ  اْليَم ِ َوُهَو ُمِليمٌ 

أفبعد هذ  اآليات البينات يجوز لمسلم ماما يكن مبليع مَن العلم أِو الجاع  أْن يَد ع  أن 
اوية  وأنننع " رافننة   غننرق فرعننون "قنند فُِاننم  طننأ علننى حسننب مننا جنناء فنن  الكتننب السننم

ة"؟ه ح   أساس لاا مَن الص ِ
مع هذ  النلصو  الواِضحة الصريحة  -أو  يكون كاذباا ُمْاترياا على القرآن َمن يَد ع  

 "أن  ما جاء ف  القرآن   يشعر بأن  الارعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات"؟ه
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أن  -ينتسنب يلنى اإلسنالم أيستطيع األستاذ سليم حسنن  أو أي شن   أجنرأ مننع ممنن 
فَأَْوَحْينَا يِلَى ُموَسنى أَِن اْضنِرْب بِعََصناَك اْلبَْحنَر فَناْناَلََق فََكناَن ُكنعل :  -تعالى  -يقرأ قوع هللا 

{ هالشنعراء: ثُم  أَْغَرْقنَنا اآْلََ نِرينَ :  -تعالى  -[  وقولع 63{ هالشعراء: فِْرٍق َكالط ْوِد اْلعَِ يمِ 

عليننع لسننانع فيننزعم أن "الواقننع أنننع   يمكننن اإلنسننان أن يتصننور غننرق [  ثننم  يجننن  66
الارعننون وعربتننع وَمننن معننع فنن  منناء ضحضنناح    يزينند عمقننع علننى قنندمين أو ثننال "  

أي: كنع  أن يكون "كع فنرق" منن المناء  -حتى عقوع علماء اآلثار  -أفيحسن ف  العقوع 
لجبع الع نيم المرتانع يلنى السنماء  جزء مناصع منع عِن اآل ر  "كالطود الع يم"َّ أي كا

ف  ماء "  يزيد عمقع على قندمين أو ثنال "؟ أم هن  الكلمنة يقولانا القا نع     ينرى بانا 

 . [28هبأساا فتاوي بع سبعين  ريااا ف  النار((؟

[  103{ هاإلسنراء: فَأَْغَرْقنَا ُ َوَمْن َمعَعُ َجِميعاا:  -سبحانع  -ف  قوع هللا  وماذا هو قا ع

اع ِ 55{ هالز ننرف: فَأَْغَرْقنَنناُهْم أَْجَمِعننينَ وفنن  قولننع:    علننى أن   [  باننذا التوكينند الشننديد  النند 
ع دينننع  فِْرعننون وجننند  هلكننوا جميعاننا غرقَننى  لَننْم ينننُج منننام أحننٌد  أيسننتقيم معننع لرُجننٍع يعقنن

أن  -صنلى هللا علينع وسنلم  -ويؤمن برب ِع  وبأن  هذا القنرآن أنزلنع هللا علنى رسنولع محمند 
 يشك  فيع  فضالا عن أن يجعلَع مما   يمكن اإلنسان تصور ؟ه

ين  أحسن حا ت المؤلف األستاذ أن يَد ع  أو يدع  لع أحد من الناس أنع لنم يقنرأ هنذ  
يُعذَر مسلم يجانع مثنع هنذا منن ديننع وقرآننع  فضنالا عنن رجنع  اآليات ولم يسمع باا  و 

قارئ مطلعٍ مثع األستاذ سليم حسن  وأنا أعرف أن  لديع مكتبنة حافلنة بالُكتُنب والمراجنع  
وما أ ناا ت لو عن مصحف  ولو من طبعة المستشرق فلوجع  الت  معاا فارس أبجندي 

 لقرآن  ين شأنع لعجب.لماردات القرآن  ين  اى عليع هذ  اآليات مَن ا

 أيلاا األستاذ المؤل ِف سليم بك حسن:
ارجع يلى ربك  واقبع موع ة رجع م لٍ     يريد ي  أن يبصرك موقع قدميك  يذا 
ة يذا قينع لنك: "ات نق هللا"  فناألمر جند    ما تقدمت يلى ربنك ينوم القيامنة  و  تأ نذك العنز 

قد قاع:   وهع يكنبل النناس فن  الننار  -عليع وسلم صلى هللا  -هزع  واعلم أن  رسوع هللا 

  .[29هعلى ُوُجوهام ي   حصا ُد ألِسنتِاْم((
 
 

 
  من سورة العنكبوت. 46اآلية    [1ه

  من سورة القص . 6 - 3اآليات    [2ه

  من سورة القص  4اآلية    [3ه

  من سورة القص . 8اآلية    [4ه

  رة طع.من سو 39اآلية    [5ه

  من سورة القص . 21اآلية    [6ه
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  ورة النازعات.من س 17من سورة طع  واآلية  24اآلية    [7ه

  من سورة النمع. 12اآلية    [8ه

  من سورة القص . 32اآلية    [9ه

  من سورة غافر. 37اآلية    [10ه

  من سورة يونس. 75اآلية    [11ه

  من سورة هود. 99 - 97اآليات    [12ه

  من سورة القص . 42اآلية    [13ه

 من سورة غافر. 52اآلية    [14ه

  من سورة التحريم. 11اآلية    [15ه

  من سورة القص . 38اآلية    [16ه

  من سورة غافر. 27  26اآليتان    [17ه

  من سورة الما دة. 48اآلية    [18ه

  من سورة النازعات 25 - 15اآليات من    [19ه

  من سورة الشعراء. 29 - 23اآليات    [20ه

  من سورة الشعراء. 55 - 52اآليات من    [21ه

  من سورة طع. 60 - 57اآليات    [22ه

  من سورة طع. 72اآلية    [23ه

  يريد "مؤل ِف التوراة  وهو يسرا يل  المنبت"َّ كما قاع آنااا.   [24ه

  قديم".يُريد سار ال روا مما يسمونع "التوراة" أو "العاد ال   [25ه

يالَح  هنا أن المؤلف لم يستطع أن يصبَر على منا جعلنع  المعجنزة( لموسنى     [26ه
نا  ويجعلنع  وهو هبوب الريح  ف  ا تجا  الصحيح ف  الوقت المناسب(  فيكناد ينكنر  أيضا

ا  ويكناد يجعنع اإلعجناز فن  أن دعناء موسنى صنادف الوقنت المناسنب شي ا  ا طبيعي نا معتنادا
فقط  فسواء أدعنا أو لنم يندع فنأن  هنذا هنو الشن ء المتوقنع النذي سنيكون فن  ذلنك الوقنت  
وهننن   طنننة لنننم ينانننرد بانننا المؤلنننف ولنننم ي ترعانننا  بنننع كنننع النننذين   يؤمننننون باليينننب 

لون معجننزات األنبينناء وبننالمعجزات  الننذين يروناننا شنني اا محننا  ا ي ننالف سنننن الكننون  يَتَننأَو 
السابقين الثابتة ف  القنرآن علنى النحنو النذي توافِنق بنع السننن الطبيعينة  حتنى ت نرَا عنن 
معنننى اإلعجنناز  يلننى الشنن ء الطبيعنن  المعتنناد   شننية أن ياننزأ باننم األوربيننون  فيننروهم 

  متأ رين جامدين يؤمنون بما   يوافق عقولام.

هذا تعبير ُملتٍو  عجيٌب ف  اْلتوا ع  فما نكاد ناانم: أيريند المؤل ِنف أن  النناس قند    [27ه
لس ماوية فامتْع  طأ ف  الُكتُب السماوي ة  حتى لو كانت صريحة الل ا ؟ أم يريد أن  الُكتُب ا

ه  التن  فامتْنع  طنأ؟   نندري  والكنالم بنين يندي القنارئ  فْلنيَْاام  وْلنيَْحكم ثنم  هللا يحكنم 
 ويعلم  وهو أحكم الحاكمين.

وابن ماجع والحاكم  وروا  الب ناري يشارة يلى حدي  صحيح  روا  الترمذي    [28ه
ا بنحو  معنا .  ومسلم أيضا
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حدي  صحيح  روا  أحمد والترمذي وابن ماجع  وقاع الترمذي" حدي  حسن    [29ه
 صحيح".
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