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ية ـ افتتاح

احلم�د هلل رب العامل�ن، والصاة والس�ام عىل س�يدنا 
حممد وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع����د: في�ر » دائ��رة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل 
م إصداَره�ا اجلديد   الخي��ري بدب��ي - إدارة البح��وث « أن تق�دِّ

» اإلم�ام القراف�ي وتجربت�ه في الح�وار مع اآلخ�ر « جلمهور 
القراء من السادة الباحثن واملثقفن واملتطلعن إىل املعرفة.

وهذه الرس�الة تتوىل الكشف عن جتربة مميزة لعامل مميز من 
علامء املسلمني يف حواره مع اآلخر يف ميدان األديان.

ونح�ن الي�وم بأم�س احلاج�ة إىل إب�راز التج�ارب الغنية 
الناصعة التي تس�دد املسار، وترش�د املنهج، وتضع حتت يدي 
القائمني عىل مثل ه�ذه احلوارات معلومات مهمة، وتفتح هلم 

آفاقًا واسع�ة.

 



4

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله، 
وت�ؤازر قضاي�ا اإلس�ام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام، ويف 
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن سعيد 
آل مكت�وم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم 
ديب الذي يشيد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع 

أصحابه وُطابه .

راجن من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب 

التميز املنشود.

  وآخ�ر دعوانا أن احلم�د هلل رب العاملن، وصىل اهلل عىل 
النبي األمي اخلاتم سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن.

مدير إدارة البحوث 
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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املقدمــة

احلمد هلل، وصىل اهلل وسلم عىل نبيه ومصطفاه، وعىل 
آله وصحبه ومن وااله.

وبع���د:  فإن للح�وار قي�مة كانت وما زالت موضع 
تق�دير واحرتام، إذ به يتم التواصل بن املختلفن واملتفقن، 
وتس�تخرج اآلراء، وتنمو األفكار، وُيكتش�ف املج�هول، 
وُينق�ح املع�لوم، وقد رعت احلضارة اإلس�امية احل��وار 
 بأقس�امه وأنواع��ه املتع�ددة، حوار املس�لم م�ع املس�لم، 
وم��ع غري املس�لم، وح�وار الداخ�ل واخل�ارج، وح�وار 
املذه�ب واملرشب، ومن ذلك حوار األديان، وكان لعلامء 
املس�لمن يف كل ذل�ك ص�والت وجوالت، وإس�هامات 
كبرية ُكش�ف عن بعضها، وم�ا زال البعض اآلخر بحاجة 

إىل كشف وجتلية.
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ويف ه�ذه الصفح�ات أتن�اول التعري�ف بجهود عامل 
م�ن هؤالء العلامء عاش يف القرن الس�ابع اهلجري، ورأى 
ال�راع يف الع�امل: ب�ن ال�رشق والغ�رب، بن اإلس�ام 
والنراني�ة والوثني�ة، رصاع الفك�ر والس�يف، والعل�م 
واجلهل، واإلنصاف والعصبية، واحلضارة والتخلف، وملا 
كان ه�و من أهل الفكر فقد دخ�ل ميدان الراع من هذا 
الب�اب، حماورًا ومناظ�رًا وجماداًل، وأجاب عن الش�بهات 
واألس�ئلة الت�ي يعرضه�ا الط�رف اآلخر، وطرح أس�ئلة 
كث�رية جدًا عىل هذا الط�رف تبن قوة املوقف اإلس�امي 
وصابت�ه، وزاد ع�ىل هذا باس�تخراج نص�وص من كتب 
الق�وم تب�رش بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكش�ف هبذا عن عل�م عميق بام 
لدى اآلخرين من عقيدة وثقافة وس�لوك، ذلك هو اإلمام 
ش�هاب الدي�ن الق�رايف »ش�يخ املعقوالت يف ع�ره« ��� 

��� وصف�ه هبذا اإلم�ام فتح الدين حممد ابن س�يد الن�اس. الوايف 
بالوفيات ���22/2.
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صاحب كتاب »األجوبة الفاخرة عن األس�ئلة الفاج�رة« 

ال�ذي احت�ل مكانة ب�ارزة يف سلس�لة الكت�ب التي تولت 

الدفاع عن اإلسام، بدحض الشبهات وإظهار املحاسن، 

والدعوة إىل اهلل عىل بصرية.

وقد تناولت احلديث عنه - بعد درس كتابه »األجوبة 

الفاخرة« هذا ��� دراسة متأنية - حتت العناوين اآلتية:

�- التعريف به وبكتابه.

��� أم�ا »أدل�ة الوحدانية يف الرد ع�ىل النرانية« املطبوع منس�وبًا 
إلي�ه فل�م أعتمده فم�ن الواضح أن�ه ليس ل�ه، إذ قّدمه مؤلفه 
إىل الس�لطان الكام�ل ] األيوب�ي[ ك�ام يف مقدمت�ه ص �9- 
20،  وه�و ق�د تويف س�نة 635ه� كام يف س�ري أع�ام النباء 
���3�/22، وول�د القرايف س�نة 626ه� كام قال عن نفس�ه 
يف العقد املنظوم ��/�550، ثم إن أس�لوبه ال يش�به أسلوب 

القرايف، وللكام صلة.
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2- أساليبه يف احلوار:

أ� أسلوب الدفاع، ومتثل يف: 

�- الرد عىل الشبهات املكتوبة.

2- الرد عىل أسئلة مثارة، متداولة ومتوقعة.

ب� أسلوب اهلجوم، ومتثل يف: 

�- إيراد أسئلة عىل الطرف اآلخر.

2- إيراد البشائر بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من كتبهم.

3- أهداف��ه: 

أ� تقوية املسلمن وتثبيتهم.

ب� دعوة اآلخر إىل اإلسام.

4- لغته.

5- مصادره.
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6- مامح عامة يف حواره.

7- نتائج البحث والتوصيات.

ومن اهلل نستمد العون والتوفيق���.

د. عبد احلكيم األنيس

��� أص�ل هذه الرس�الة بحث ش�اركت به يف مؤمت�ر » الحوار مع 
اآلخر في الفكر اإلسامي « الذي عقدته كلية الشريعة بجامعة 
الش�ارقة بالتع�اون مع دائرة األوقاف والش�ؤون اإلس�امية 

بالشارقة في األيام �6-�8 من نيسان �2007م�.
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1- التعريف بالقرايف وكتابه:

ه�و اإلمام الكبري أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي 
األص�ل���. أصله من قري�ة بكورة بوش من صعيد مر، 

���  تنظر ترمجته يف:
- تاري�خ اإلس�ام ط عم�ر تدم�ري ����76/5 وترمجت�ه 

مضافة عليه، ومل ترد يف طبعة د. بشار عواد معروف.
- ال�وايف بالوفي�ات ��233/6، وله ذكر يف ترمج�ة القرطبي 

املفر ���22/2، وكانا صديقن.
- الديباج املذهب �� /�236.

- املنهل الصايف ��/�232.
- الدليل الشايف عىل املنهل الصايف ��/�39

- حتفة األديب يف نحاة مغني اللبيب ��672/2.
- حسن املحارضة ��/�272.

- درة احلجال يف أسامء الرجال ��/�8
- كشف الظنون �مواضع متعددة�.

- تذكرة املحسنن بوفيات األعيان وحوادث السنن ص 430.
- روضات اجلنات ��/�347.

- هدية العارفن ��/�99
=- إيضاح املكنون �مواضع متعددة�.
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وق�د ول�د فيها س�نة 626ه�، ورح�ل إىل القاه�رة لطلب 

- معجم املطبوعات العربية واملعربة ص ��50.
- الر املصون عىل كشف الظنون ص �37 و 247

- شجرة النور الزكية ص �88.
- الفكر السامي ��233/2.

- األعام ��/�94.
- معجم املؤلفن ��/��00.

* ومن الدراسات احلديثة:
- مقدمة كتاب »اإلحكام« حتقيق األستاذ أبو غدة ص �29-2.
- مقدمة كتاب »االستغناء« حتقيق د. طه حمسن ص 33-6

- مقدم�ة كت�اب »الذخ�رية« حتقي�ق حمم�د حج�ي وآخري�ن 
.��5-9/��

- مقدم�ة كت�اب »العق�د املنظ�وم« حتقيق حمم�د علوي بنر 
.�57-34/��

- مقدم�ة كتاب »العقد املنظوم« حتقي�ق د. أمحد اخلتم عبداهلل 
.�6� – 30/��

- مقدمة كتاب »الفروق« حتقيق عمر القيام ��/�34-20.
- وللدكت�ور طه حمس�ن: »أس�امء الكتب التي خلفها ش�هاب 
الدي�ن الق�رايف الفقي�ه املهن�دس« مق�ال يف جمل�ة الرس�الة 

اإلسامية ببغداد، العدد ���53، �983م.

=
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العلم، ونس�ب إىل القرافة ألنه س�كنها مدة يسرية، وأخذ 

س يف ع�دد م�ن  ع�ن أئم�ة الع�ر، ومتّي�ز واش�تهر، ودرَّ

املدارس، وألَّف يف ع�دد من العلوم، وتويف س�نة 684ه� 

- ع�ىل الصحي�ح -، ودف�ن يف القراف�ة التي ُنس�ب إليها. 

وكان م�ن مفاخ�ر ع�ره عل�اًم وتفنن�ًا، وتوق�دًا وذكاًء، 

وتنقيحًا وتصحيحًا.

أقوال العلامء فيه:

*  ق��ال الذهب�ي - وم�ن بع�ده الصف�دي واب�ن تغ�ري 

ب�ردي-: » كان إمامًا يف أص�ول الدين، وأصول الفقه، 

عاملًا بمذهب مالك، وبالتفسري، وعلوم ُأخر ... صنف 

يف أص�ول الفق�ه الكتب املفي�دة الكثرية، واس�تفاد منه 

الفقهاء «.
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*  وقال ابن فرحون: » هو اإلمام احلافظ، والبحر الافظ، 
املف�وه املنطي�ق، واآلخ�ذ بأن�واع الرتصي�ع والتطبي�ق، 
دل�ت مصنفاته عىل غزارة فوائده، وأعربت عن حس�ن 

مقاصده، مجع فأوعى، وفاق أرضابه جنسًا ونوعًا «.

*  وق�ال عب�د الكب�ري الف�ايس: » اإلمام املتبح�ر يف علوم 
الدين، املعدود من األئمة املجتهدين «.

* وق�ال خملوف: » اإلمام العامة، احلافظ الفهامة، وحيد 
ده�ره، وفريد عره، املؤلف املتفنن، ش�يخ الش�يوخ، 
وعمدة أهل التحقيق والرس�وخ، ومصنفاته شاهدة له 

بالرباعة، والفضل والرياعة «.

*  وق�ال ال�زركيل: » كان م�ع تبح�ره يف ع�دة فن�ون، من 
البارع�ن يف عمل التامثيل املتحرك�ة يف اآلالت الفلكية 

وغريها ... «.
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كتابه » األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة «:

مل يك�ن الق�رايف مكثرًا من التأليف، رب�ام ألنه مل يعمر 
كث�ريًا، وربام ألنه كان ينرف إىل جتويد كتبه جتويدًا بالغًا، 
وربام للس�ببن معًا، وق�د كان حريصًا ع�ىل حترير العلوم، 
منرف�ًا إىل ذلك، قال الش�يخ ش�مس الدي�ن ابن عدالن 
الش�افعي: أخ�ربين خ�ايل احلافظ ش�يخ الش�افعية بالديار 
املري�ة أن ش�هاب الدين القرايف حرر أح�د عرش علاًم يف 

ثامنية أشهر، أو قال: ثامنية علوم يف أحد عرش شهرًا ���.

وكتاب�ه » األجوب�ة الفاخ�رة « م�ن الكت�ب املح�ررة 
اجلادة، وقد افتتحه بمقدمة بن فيها س�بب تأليفه، وخطته 

يف ترتيبه عىل أربعة أبواب، ونصَّ عىل اسمه.

وق�د حاول�ت معرفة تأري�خ تأليفه فلم أس�تطع إذ مل 
أج�د فيه ما يس�اعد عىل ذلك، لكني رأيت�ه أحال عىل كتبه 

���  الديباج املذهب ��/ �238.
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الكامية ومنها رشح األربعن لإلمام فخر الدين الرازي، 
مما يشري إىل أنه متأخر نوعًا ما.

وهذا الكتاب نسبه إليه ابن فرحون ���.

وطبع أول مرة عىل هامش كتاب الفارق بن املخلوق 
واخلالق للباجه جي بمر سنة �322ه�.

ث�م ق�ام بتحقيق�ه الدكت�ور بك�ر زك�ي ع�وض عىل 
نس�ختن يف دار الكتب املرية، وطبع طبعته الثانية س�نة 
�407ه�/�987م وجاء يف ��484 صفحة مع تعليقات 

مطولة.

وع�ىل الرغ�م م�ن اجله�د الذي بذل�ه املحق�ق إال أن 
ق�ق فيه نصه،  الكت�اب م�ا زال بحاج�ة إىل حتقيق جديد ُيدَّ
وُيضبط، وُيربط بمصادره املطوية، وُيصف بحرف مجيل. 
وق�د وقعت للمحقق هفوات يف ق�راءة النص، ويف بعض 

���  الديباج املذهب ��/�237.
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التعليقات، وليس هذا موضع بياهنا، كام أنه مل يقم بدراسة 
حتليلية له.

ث�م طبعت�ه دار الكت�ب العلمي�ة ببريوت ث�م دار ابن 
اجلوزي بمر!

وعلم�ت م�ن مقدم�ة األس�تاذ حم�م�د علوي بنر 
ل� »العقد املنظوم« أن الباحث س�امل القرين حقق بابن من 
الكتاب يف رس�الة ماجستري سنة �404ه� يف كلية أصول 

الدين بجامعة اإلمام يف الرياض ���.

ول�ه س�بع ع�رشة نس�خة خطي�ة ذكرها حمق�ق كتاب 
االستغناء ص 25-24.

* * *

���  العقد املنظوم ��/�46.
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2- أساليبه يف احلوار:

اتبع القرايف يف حواره أسلوبن:

أسلوب الدفاع، ثم أسلوب اهلجوم.

أ( أسلوب الدفاع:

وقد متثل هذا األسلوب يف خطوتن:

اخلط�وة األوىل: الرد عىل الش�بهات املكتوبة من قبل 

الطرف اآلخر،  وبيان املوقف اإلسامي منها.

واخلط�وة الثاني�ة: ال�رد ع�ىل أس�ئلة مث�ارة متداول�ة 

ومتوقعة.

وفيام ييل بيان ذلك:
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1- الرد عىل الشبهات املكتوبة:

ذك�ر القرايف أن بعض النصارى قد أنش�أ رس�الة عىل 
لسان النصارى مشريًا أن غريه هو القائل، وأنه هو السائل، 
مشتملة عىل االحتجاج بالقرآن الكريم عىل صحة مذهب 
النراني�ة. فوجده قد التبس عليه املنقول، وأظلمت لديه 
قضايا العقول، إذ إن القرآن وكتبهم دالة عىل صحة مذهبنا 

وإبطال مذهبهم كام قال ���. فنهض ليبن ذلك.

ويبدو أن كتابة الش�بهات وإذاعتها عادة هلم فقد ذكر 
الش�يخ اب�ن تيمية ��66 – 728 ه�� كذل�ك أن كتابًا ورد 
من قربص فيه االحتجاج لدين النصارى، بام حيتج به علامُء 
دينهم وفضاُء ملتهم قدياًم وحديثًا، من احلجج الس�معية 
والعقلي�ة، ق�ال: » فاقتىض ذل�ك أن نذكر م�ن اجلواب ما 

���  األجوبة الفاخرة، ص 47.
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حيصل به فصل اخلطاب، وبيان اخلطأ من الصواب « ���.

ث�م ب�نَّ أنَّ م�ا ذك�روه يف ه�ذا الكتاب ه�و عمدهتم 
الت�ي يعتم�د عليه�ا علامُؤه�م يف زمن�ه، وقبل زمن�ه، وإن 
كان بعضه�م قد يزيد عىل بعض بحس�ب األحوال، قال: 
» ف�إنَّ ه�ذه الرس�الة ��2 وجدناه�م يعتم�دون عليها قبل 
ذل�ك، ويتناقله�ا علامؤه�م بينهم، والنس�خ هب�ا موجودة 
قديم�ة، وهي مضافة إىل »بولص« الراهب أس�قف صيدا 

األنطاكي« ��3.

وبع�د ه�ذا ذكر أن مضمون ذلك س�تة فصول، وقد 
رسده�ا ��4.

���  اجلواب الصحيح ��/�98.
��2  سامها قبُل كتابًا يف موضعن.

��3  اجلواب الصحيح ��/��00-99.
��4 املصدر السابق ��/���04-�0.
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وهذه الفصول تشرتك مع الشبهات التي وقف عليها 
القرايف يف أمور، وختتلف يف أمور، مما يدل عىل أهنا غريها، 

لكن املصب واحد.

ويلحظ أن القرايف مل يذكر اس�م مؤلف الرس�الة وال 
تارخيها، ومل يتوقف املحقق عندها أيضًا، لكن من املرجح 
أن كتابه أس�بق من كتاب ابن تيمية، إذ تويف القرايف والبن 
تيمي�ة  ��23 س�نة، ومهام يكن فإن هذا ي�دل عىل أن إثارة 
الش�بهات كان منهج�ًا قائاًم متك�ررًا، وأن علامء اإلس�ام 
كان�وا يقبل�ون التح�دي فيجيب�ون ع�ىل ه�ذه الش�بهات 
ويدافع�ون عن اإلس�ام عقي�دًة ورشيع�ًة، ويزيدون عىل 
هذا باملبادرة واهلجوم عىل الطرف اآلخر كام فعل القرايف، 

مما شكل حركة علمية واسعة.

وقد ش�ارك يف ه�ذه احلركة يف القرن الس�ابع: اإلمام 
املح�دث أمح�د ب�ن عم�ر القرطب�ي �ت: 656ه��� فل�ه: 
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اإلعام بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام���.

��� مل جي�زم حمقق�ه الدكت�ور أمحد حجازي الس�قا ب�رأي يف مؤلفه 
احلقيق�ي، وكذل�ك الدكتور أمح��د بن عبد اهلل ج�ود يف كتابه 
» عل�م املل�ل ومناهج العلامء فيه « ص �84، وقد ذكر أس�امء 
م�ن نس�به إىل القرطب�ي املفر ومن نف�اه عنه، وخت�م تعليقه 
بقول�ه: إن األم�ر حيت�اج إىل مزي�د م�ن التحقي�ق والدراس�ة. 
وذكره الش�يخ مشهور حسن س�لامن للقرطبي املفر يف كتابه 
عنه » اإلمام القرطبي ش�يخ أئمة التفس�ري« ص �43-�42، 
وأثب�ت الدكت�ور حممد بن إبراهي�م أبا اخليل يف مق�ال له عىل 
ش�بكة املعلومات الدولية حتت عنوان: » هل القرطبي املفر 
ه�و مؤلف كت�اب » اإلع�ام «، أثبت أن�ه للقرطبي املحدث 
�ت:656ه���. وكذل�ك فع�ل الباحث س�مري الق�دوري يف 
مقاله » من هو القرطبي الذي رد عىل كتاب تثليث الوحدانية 
لنص�ارى طليطل�ة «، ويف بحث�ه » رح�ات أمح�د ب�ن عم�ر 
األنص�اري القرطب�ي �ت: 656ه��� يف املغ�رب وامل�رشق 
ومؤلفاته العلمية « املنش�ور يف جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، 
واملق�ال  �2005-2006م�،   ���� الع�دد  الث�اين،  املجل�د 

والبحث منشوران عىل شبكة املعلومات الدولية أيضًا .
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والش�يخ عبدالعزيز بن أمحد الديريني �ت: 694ه�� 
فل�ه: » إرش�اد احلي�ارى يف ال�رد ع�ىل النص�ارى «. وم�ن 

الواضح أنه أفاد من كتاب القرايف.

وم�ن بعدهم الش�يخ س�ليامن بن عبدالق�وي الطويف 
�ت: 7�6ه�� فله كتب يف هذا املجال منها: » االنتصارات 

اإلسامية يف كشف شبه النرانية « وثاثتها مطبوعة.

أم�ا الش�بهات الت�ي جاءت يف الرس�الة الت�ي ذكرها 
القرايف فهي مخس عرشة شبهة وهي هذه:

الش�بهة األوىل: أن حمم�دًا مل ُيبع�ث إليه�م، فا جيب 
عليه�م اتباع�ه، وإنام ُأرس�ل إىل الع�رب خاص�ة، وأنه ال 
يلزمهم إال َمْن جاءهم بلساهنم، وأتاهم بالتوراة واإلنجيل 

بلغاهتم���.

��� األجوبة الفاخرة ص 68 .

 



2�

الشبهة الثانية: أن القرآن ورد بتعظيم عيسى، وبتعظيم 
أم�ه مريم، وأن هذا هو رأهي�م واعتقادهم فالدينان واحد 

فلامذا ينكر املسلمون عليهم ���.

الش�بهة الثالث�ة: أن الق�رآن َوَرَد بأن عيس�ى روح اهلل 
تعاىل وكلمته. وأن هذا هو اعتقادهم ��2.

الشبهة الرابعة: أنه ورد يف القرآن: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ      
ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ   ﴾ ]آل عمران: 55[ ��3.

الشبهة اخلامسة: أن القرآن شهد بتقديم بيع النصارى 
وكنائس�هم عىل مساجداملسلمن بقوله تعاىل: ﴿ ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ   ﴾ ]احلج: 40[ ��4.

��� األجوبة الفاخرة ص 77 .
��2 املصدر السابق ص �8 .
��3 املصدر السابق ص �9 .

��4 املصدر السابق ص 95-94 .
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الشبهة السادس�ة: أن القرآن دلَّ عىل تعظيم احلوارين 
واإلنجي�ل، وأن�ه غ�ري مب�دل بقوله تع�اىل: ﴿ ڇ  ڇ     
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]املائدة: 
48[ - أي م�ن التوراة واإلنجيل - وإذا صدقهام ال تكون 

مبدل�ة، وال يط�رأ التغي�ري عليه�ا بع�د ذلك، لش�هرهتا يف 
األعصار واألمصار، فيتعذر تغيريها ���.

الش�بهة الس�ابعة: أن الق�رآن أثنى عىل أه�ل الكتاب 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تع�اىل:  بقول�ه 
پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾.

وبقوله تعاىل: ﴿ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ﴾ ]العنكب�وت: 46[. والظاملون 

هم اليهود َعَبدة العجل وقتلة األنبياء.

��� األجوبة الفاخرة ص 98 - 99 .
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ڭ      ۓ   ۓ   ے   ے      ﴿ تع�اىل:  وبقول�ه 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ      ڭ  
ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
]املائ�دة:   ﴾ ائ  ى   ى   ې   ې  
82[ فذك�ر محي�د صفاهتم ومجيل س�جاياهم ونف�ى عنهم 

الرشك بقوله: ﴿ ڭ  ۇۇ    ﴾.

وس�وى بينهم وبن غريهم بقول�ه: ﴿    ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ ]البقرة: 62[ ���.
الش�بهة الثامن�ة: أن القرآن مدح القرب�ان ]يقصدون 
المائ�دة![ وتوعده�م إن أمهل�وا ما متعوا به كام يف س�ورة 

املائدة اآليات ���2- ���5 ��2.

��� األجوبة الفاخرة ص �23 - �24.
��2 املصدر السابق ص �27 .
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الشبهة التاسعة: أن اهلل أخرب خربًا جازمًا أهنم يؤمنون 
بعيسى بقوله تعاىل:﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  
ہہ   ﴾ ]النساء: �59[ فكيف يتبعون من أخرب اهلل أنه شاك 

يف أم�ره بقول�ه: ﴿ ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ﴾ ]سبأ: 24[ ���.

الش�بهة العارشة: أن�ه ليس من ع�دل اهلل أن يطالبهم 
باتب�اع رس�ول مل يرس�له إليه�م، وال وقفه�م ع�ىل كتاب�ه 

بلساهنم ��2.

الش�بهة احلادية عرشة: أنه لو علم املس�لمون مرادهم 
ب�األب واالب�ن وال�روح الق�دس ملا أنك�روا عليه�م فإن 
مراده�م ب�األب ال�ذات، وباالب�ن النطق الذي ه�و قائم 
بتل�ك ال�ذات، وبروح الق�دس احلياة. الثاث�ة إله واحد. 

��� األجوبة الفاخرة ص �29 – �30 .
��2 املصدر السابق ص �35 .
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وه�ذه الثاثة يعتقدها املس�لمون!... وق�د أطال يف رشح 
هذه الشبهة ���.

الش�بهة الثانية عرشة: أن احتجاجه�م ببعض القرآن 
ال يلزمه�م بقيته، ألن�ه كمكتوب أخرج�ه صاحب الدين 
بمئ�ة دين�ار. وفي�ه مكتوب أنه ق�د وفا، فإن ذل�ك ال ينفع 

املديون��2.

الش�بهة الثالثة عرشة: أن إطاقه�م لفظ ابن والروح 
واألقاني�م كإط�اق املتش�ابه عند املس�لمن م�ن لفظ اليد 

والعن ونحوها ��3.

الش�بهة الرابعة ع�رشة: إطاقه�م » اجلوهر« عىل اهلل 
ودعواهم أنَّ هذا اإلطاق ليس بمنكر��4.

��� األجوبة الفاخرة ص �36 - �38 .
��2 املصدر السابق ص �50 .
��3 املصدر السابق ص �50 .
��4 املصدر السابق ص �52 .
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الش�بهة اخلامسة عرشة: دعواهم أن اهلل تعاىل له عدل 
وفضل، وقد حتقق العدل برشيعة موس�ى، وحتقق الفضل 
بكلمته عيس�ى، فحص�ل غاية الك�امل ومل يبق بعد الكامل 
إال النق�ص���.  ويقص�دون بذلك االس�تغناء عن رشيعة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ه�ذه ه�ي الش�بهات الت�ي وردت يف الرس�الة، وقد 
أورده�ا الق�رايف كام ه�ي حرفًا حرف�ًا، ورد عليه�ا واحدة 
واح�دة، وكان يف بعضه�ا يق�ول إن الرد م�ن وجوه كام يف 
الش�بهة األوىل والثانية والثالث�ة - وكان الرد هنا من ثاثة 
وج��وه -، واخل�امس��ة - وكان ال�رد ه�ن�ا م�ن أربع��ة 
وج���وه -، ويف البقي�ة كان يرد ال�رد رسدًا، وال يدع مّما 
اس�تدل به الطرف اآلخر ش�يئًا، مع أنه ق�ال يف املقدمة أنه 
س�لك مس�لك االقتص�اد ألنه يراه�م قوم�ًا عاجزين عن 

��� األجوبة الفاخرة ص �54 - �55 .
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تصوي�ر دينه�م فضًا ع�ن إقامة الدليل علي�ه فكيف يليق 
بالعاقل أن يؤهلهم للحديث معهم؟ ���

وكان م�ن أط�ول الردود رده عىل الش�بهة السادس�ة 
الت�ي جاء فيه�ا أن اإلنجيل غري مبدل فق�د حتدث هنا عن 
األناجي�ل، وب�نَّ أهنا مخس�ة، يعرف النص�ارى منها أربعة 
مشهورة، واخلامس ال يعرفه إال القليل منهم، وقد عددها 
َد ���5 تناقضًا وقع فيه�ا قال: » لتعلم  ووصفه�ا، ث�م رَسَ
تغيريه�ا وتبديله�ا وع�دم الوثوق ب�يء منه�ا. فإنه ليس 

البعض بأوىل من البعض« ��2.

أما يف رده عىل الشبهة اخلامسة عرشة فقد ختمه ببيان 
حماسن الرشيعة املحمدية، وذكر منها وجوهًا بلغت عرشة 
وج�وه ��3. وختمها بقوله: » ولنقتر ع�ىل هذه النبذة يف 

��� األجوبة الفاخرة ص 68 .
��2 املصدر السابق ص ��0 - �23 .
��3 املصدر السابق ص �64 - �66 .
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هذا املخت�ر اللطيف، وإال فمحاس�ن الرشيعة ال حيىص 
عددها، وال خيبو زندها « ���.

2- الرد عىل أسئلة مثارة متداولة ومتوقعة:

وه�ذه ه�ي اخلط�وة الثاني�ة التي س�لكها الق�رايف يف 
حواره مع اآلخر وهي إحصاؤه مخس�ة عرش س�ؤااًل كانوا 
ولع�ن بإيراده�ا ��2 وقد » عبث�وا هبا « - كام ق�ال - وهذا 
يعن�ي أهنا متداول�ة، وهي متوقع�ة كذلك، لذل�ك ذكرها 

وأجاب عليها » تكميًا للفائدة «��3، وهذه األسئلة هي:

الس�ؤال األول: عن تواف�ر رشوط التواتر يف اإلخبار 
عن صلب املسيح ��4.

��� األجوبة الفاخرة ص �76 .
��2 املصدر السابق ص 48 .

��3 املصدر السابق ص �79.
��4 املصدر السابق ص �79 - �80 .
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الس�ؤال الثاين: قوهلم إن القول بإلقاء الش�به عىل غري 
عيس�ى يفيض إىل السفسطة والدخول يف اجلهاالت وما ال 

يليق بالعقاء ���.

الس�ؤال الثالث - يش�رتك في�ه اليه�ود والنصارى - 
وه�و أن كون الرشيعة املحمدية نس�خت كثريًا من أحكام 
التوراة حمال ألنَّ القول بالنسخ يقتيض جتويز البدء أو الندم 

عىل اهلل، وهو حمال فالنسخ حمال ��2.

الس�ؤال الراب�ع: أن الق�رآن يش�تمل ع�ىل م�ا لي�س 
بصحيح فا يك�ون من عند اهلل كقوله: ﴿ ې  ې   ى  
ى     ائ  ائ ﴾ ]التحري�م: �2[ ومري�م ليس�ت ابن�ة 

عمران...��3.

��� األجوبة الفاخرة ص �90 .
��2 املصدر السابق ص �99 - �20 .
��3 املصدر السابق ص 207 - 208 .
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السؤال اخلامس: - وهو متمم للرابع - من َأنَّ َجْعَل 
مري�م أختًا هل�ارون مما يس�تدرك عىل املس�لمن ألن بينهام 

ست مئة سنة ���.

الس�ؤال الس�ادس: دع�وى ألوهية املس�يح ألنه أحيا 
املوتى ��2.

الس��ؤال الس�ابع: دع��وى اليه��ود بط��ان نب��وة 
عيسى ��3.

الس�ؤال الثامن: دع�وى أن النعيم اجلس�امين يف اجلنة 
الذي يثبته املسلمون غري ممكن ألنه من النقائص��4.

الس�ؤال التاس�ع: دعوى س�امة التوراة من التبديل 

��� األجوبة الفاخرة ص 209 .
��2 املصدر السابق ص 2�0 - ��2 .
��3 املصدر السابق ص 223 - 224 .

��4 املصدر السابق 227 - 228 .
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والتغي�ري بحج�ة انتش�ارها يف األرض وه�ي ع�ىل نظ�ام 
واحد���.

السؤال العارش: دعوى اليهود والنصارى أنَّ اإلسام 
ظهر بالسيف��2.

الس�ؤال احل�ادي عرش: دع�وى النص�ارى أن القرآن 
ناطق بجواز االحتاد فا ينكر عليهم هذا ��3.

الس�ؤال الثاين عرش: دعوى النص�ارى أن القرآن دلَّ 
عىل االحتاد يف حق عيسى دون غريه ��4.

الس�ؤال الثالث عرش: قوهلم إن املس�لمن ليسوا عىل 
ثق�ٍة مّما بأيدهيم من القرآن لوج�ود اخلاف يف مجعه، ومن 

��� األجوبة الفاخرة ص 238 .
��2 املصدر السابق ص 263 .

��3 املصدر السابق ص 267 - 268 .

��4 املصدر السابق ص 272 - 273 .
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ذلك اخلاف بن ابن مسعود وعثامن ���.

الس�ؤال الرابع عرش: قوهلم: إن املس�لمن عىل ضال 
يف دينه�م ألن نبيه�م قال هلم عند موت�ه: هلموا اكتب لكم 
كتاب�ًا لن تضلوا بع�ده أبدًا، فمنعهم عمر م�ن ذلك وقال: 

حسبنا كتاب ربنا. وإذ مل يكتب هلم فقد ضلوا جزمًا ��2.

الس�ؤال اخلامس ع�رش: قوهلم: إن املس�لمن يعريون 
النص�ارى ب�أن أناجيلهم أربع�ة، مع أن قرآهنم عن س�بعة 
ق�راء خمتلفن اختافًا ش�ديدًا. بل عرشة بل أكثر من ذلك، 

فاختافهم أعظم من اختافنا ��3.

وقد أجاب القرايف عىل هذه األس�ئلة إجابات ش�افية 
م�ن وجوه، فقد أجاب عىل األول بثاث�ة وجوه، وعىل الثاين 

��� األجوبة الفاخرة ص 273 - 275 .
��2 املصدر السابق ص 277 .

��3 املصدر السابق ص 279 - 280 .
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بستة، وعىل الثالث بعرشة، وعىل الرابع واخلامس بوجهن، 
وعىل الس�ادس بثامنية، وعىل الس�ابع بثاثة، وعىل الثامن 
بأحد عرش وجهًا، وعىل التاس�ع بثامنية عرش وجهًا، وعىل 

العارش بثاثة. ورسد اجلواب عىل الباقي با وجوه.

ومم�ا جي�ب َأْن ُينوه ب�ه هنا أمان�ة الق�رايف وإنصافه يف 
إيراد هذه األس�ئلة عىل املس�لمن مع م�ا احتوت عليه من 
شبهات ومغالطات، مع أن الطرف اآلخر قد اتبع أسلوب 
التحريف يف ذكر الش�بهات املكتوب�ة، وال عجب يف ذلك 
ف�إن القرايف يقف عىل أرض صلبة فهو غري خائف من أي 
ش�بهة تذكر، أو مغالطة تس�طر، وهكذا َمْن  يعتقد أنه عىل 
احلق. وهذه األمان�ة واإلنصاف يف حكاية أقوال اخلصوم 
درٌس عظي�م ع�ىل َم�ْن حي�رتم نفس�ه َأْن يلتزم ب�ه يف حياته 
وح�واره وكتاباته، وه�ذا يضفي قوة ع�ىل قوته، ويضيف 

انتصارًا إىل انتصاراته.
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ب( أسلوب اهلج�وم:

هذا هو املنهج الثاين الذي اتبعه القرايف، فبعد أن دفع 

الش�بهات وأجاب عىل األس�ئلة، ودافع عن الدين وكتابه 

ونبيه، س�لك طريقًا آخر هو اهلجوم، وقد متثل هذا املنهج 

يف خطوتن: 

اخلطوة األوىل: إيراد أسئلة كثرية عىل الطرف اآلخر، 

وق�د بلغت هذه األس�ئلة ���07 س�ؤال، بين�ام مل تتجاوز 

شبهات اآلخرين وأسئلتهم ��30 شبهة وسؤااًل.

واخلط�وة الثانية: إيراد البش�ائر بالنب�ي حممد ملسو هيلع هللا ىلص من 

كت�ب اليهود والنصارى، ويف ذلك تدعيم للخطوة األوىل 

وتكميل هلا.
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1- إيراد أسئلة عىل الطرف اآلخر:

وهذه كام قال: » معارضة ألسئلتهم، ودامغة لكلمتهم 
وملتهم «���.

وملا كان املجال ال يس�مح باس�تعراض هذه األس�ئلة 
كله�ا فق�د قمت بقراءهت�ا وحماولة تصنيفها حت�ت عناوين 
جامع�ة، ألخ�ذ تص�ور ع�ام عن ه�ذه املوضوع�ات التي 
عرض القرايف احلوار واملناقش�ة فيها ع�ىل الطرف اآلخر، 

واملوضوعات هي:

- رد ربوبية املس�يح وبيان أنه برش نبي: �الس�ؤال: �، 2، 
.��4 ،�� ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3

- رد عقي�دة الصلب، وما يتعلق هبا: �الس�ؤال �0، �2، 
.�62 ،�7 ،�6 ،�5 ،�3

��� األجوبة الفاخرة ص 287 .
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- ع�ن االحت�اد، وحقيقة الاه�وت والناس�وت، والقول 
بالثالوث: �السؤال �8، ��9.

- ع�ن »األمانة« وكوهنا ال أصل هلا يف رشع اإلنجيل، وال 
م�ن قول تامي�ذه، وما يلزمهم من اإلي�امن هبا والعمل 
بمقتضاه�ا: �الس�ؤال 20، �2، 22، 23، 24، 25، 
 ،35  ،34  ،33  ،32  ،3�  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26

.�4� ،40 ،39 ،38 ،37 ،36

- عن األقانيم: �السؤال �42 .

- رد كون عيس�ى ابن اهلل وأسئلة عن مستنداهتم يف ذلك، 
وم�ا حص�ل هلم م�ن تناقض في�ه: �الس�ؤال 43، 75، 

.�76

- ع�ن أكل خب�ز املس�يح ورشب مخر املس�يح: �الس�ؤال 
.�44

- عن تركهم اخلتان: �السؤال �45 وهو من أطول األسئلة 
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الس�تطراده إىل الكام عىل بول�س وتغيريه الدين، وقد 
تطرق إىل فوائد اخلتان، وعد منها مخس فوائد.

- ع�ن ن�زول مريم ع�ىل دار املط�ران بطليطلة: �الس�ؤال 
.�46

- عن صاهتم للمرشق، وتركهم االس�تنجاء، وصاهتم 
بغري طهارة، وترضعهم إىل رجل من بني آدم: �السؤال 

.�48 ،47

- عن االعرتاف ومساوئه: �السؤال �49.

- ع�ن زيادهت�م مجع�ة يف صومه�م، وتركه�م أكل اللحم 
في�ه، وصيامهم ��60 يوم�ًا، وجهله�م الواجب منها: 

�السؤال �50.

- ع�ن أعياده�م: عي�د ميكائي�ل، وعيد الصلي�ب، وعيد 
الن�ور وغريه�ا... والتزامهم ما ليس بازم: �الس�ؤال 

.��04 ،52 ،5�
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- عن السجود للتصاوير يف الكنائس: �السؤال ��53.

- ع�ن جتويزه�م عىل الب�اري الن�زول والطل�وع واحلركة 
والسكون: �السؤال �54.

- ع�ن أكله�م اخلنزي�ر وخمالفته�م الت�وراة واإلنجي�ل: 
�السؤال �55.

- ع�ن التزام النصارى أن الراهب والراهبة ال يتزوجون: 
�السؤال �56.

- عن تركهم االستس�ام، ومبارشهت�م القتال واالنتصار 
خمال�ف  وه�و   - بالث�أر  واألخ�ذ  الكف�ار  ومدافع�ة 
لرشائعه�م- وع�ن حكمه�م بغري م�ا أن�زل اهلل واتباع 

األهوية يف األحكام: �السؤال 57، �58.

- ع�ن غض�ب يوحن�ا ع�ىل رب�ه، ومنازعت�ه يف ترف�ه: 
�السؤال �59.

- عن نفيهم كام املسيح يف املهد: �السؤال �60.
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- عن تس�بيحاهتم يف مناسباهتم: �السؤال 63، 64، 65، 
.�66

- ع�ن قراءاهتم يف صلواهتم، وما يلزمهم فيها: �الس�ؤال 
.�74 ،73 ،72 ،7� ،70 ،69 ،68 ،67

أسئلة لليه�ود:
- ع�ن املعج�زة: حقيقتها، وثبوهتا يف ح�ق حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وما 

يلزمهم من ذلك: �السؤال 77، �78.

- عن إس�ام خيار اليهود وإخبارهم ب�أن مقتىض التوراة 
صحة نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص: �السؤال �79.

- عن وقوع النسخ عندهم: �السؤال �80.

- عن اختاط الت�وراة بغريها من التواريخ، وبكام كثري 
ليس ملوس�ى... وتبديلها، واعرتاف عقاء اليهود بنبوة 
حممد  - وإن خصصوها بالعرب - ... ومناقش�ة بعض 
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م�ا ورد يف التوراة وتناقضها: �الس�ؤال �8، 82، 83، 
 ،93  ،92  ،9�  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84

.��0� ،�00 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94

عودة إىل أسئلة النصارى:
- ع�ن خمالفته�م أح�كام الت�وراة وتأويله�م املحرم�ات: 

�السؤال ���0.

- عن املعمودية ومستندها: �السؤال ��02.

- ع�ن وضع النصارى ألنفس�هم قوانن من غري دليل من 
التوراة واإلنجيل: �السؤال ��03.

- عن القربان وتبديله: �السؤال ��05.

- عن تقديس النصارى دورهم بامللح: �السؤال ��06.

- عن التصليب ومستنده: �السؤال ��07.

وقد دلَّ القرايف هبذه األسئلة التي توجه هبا إىل اليهود 
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والنص�ارى عىل اطاع واس�ع عىل معتقداهت�م وأصوهلا، 
وكتبه�م ووثائقهم، ومدونات علامئه�م، وحياهتم اليومية 

وما فيها من عبادة وسلوك.

وكان يف كث�ري من األس�ئلة يعرض س�ؤااًل ث�م يفرع 
علي�ه فيقول: إن قال�وا: نعم قلنا ك�ذا، وإن قالوا: ال، قلنا 
ك�ذا، مم�ا يفتح آفاقًا واس�عًة من احل�وار واملناظرة واجلدل 

وتداول األفكار واملفاهيم..

وال ش�ك أنَّ علمه وتفنن�ه وذكاءه، واملناظرات التي 
وقع�ت ل�ه م�ع عل�امء منه�م، كل ه�ذا أس�هم يف وصوله 
إىل ه�ذه األس�ئلة وصياغته�ا ه�ذه الصياغ�ة، وش�موهلا 
ل�كل املوضوع�ات التي تق�وم عليها حي�اة الطرف اآلخر 

وثقافته.

ويقودنا هذا إىل القول برضورة تسلح املحاور يف هذا 
العر هبذه األس�لحة قبل دخول�ه يف هذا امليدان الفكري 
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الذي ه�و األس�اس يف العاقات الس�لمية أو املنازع�ات 
احلربي�ة.

2- إيراد البشائر بالنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص من كتبهم:

ومل يكتف القرايف بطرح األسئلة عىل الطرف اآلخر، 
ب�ل ذه�ب إىل كتبه�م واس�تخرج منه�ا م�ا يراه بش�ارات 
تتح�دث عن النبي العريب اخلاتم، وقد فعل هذا »معارضة 
الس�تدالهلم بكتابن�ا عىل صح�ة دينهم، بعد بي�ان بطان 

تومههم صحة ما اعتمدوا عليه« ���. 

وقد قدم هلذا بقوله: » قد نص األنبياء عليهم السام 
من إبراهيم عليه الس�ام إىل املسيح عليه السام عىل نبوة 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص ورسالته، وأنه أفضل النبين واملرسلن، ونصوا 
عىل اس�مه ونعت�ه وحليته، وأرضه وبلده، ومجيل س�ريته، 

���  األجوبة الفاخرة ص 4�7.
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وصاح أمته، وس�عادة ملته، وأنه من ولد إس�امعيل عليه 
السام، وأن دعوته تدوم إىل قيام الساعة« ���. 

ولي�س من غ�ريض هنا اس�تعراض هذه البش�ارات، 
ويف كام الق�رايف ه�ذا نبذة ع�ن جمموعه�ا، إال أنني أقوم 

بتصنيفها من حيث مصادرها:

- فقد استنبط من التوراة البشارات اآلتية: ��، 2، 3، 4، 
.�7 ،6 ،5

- وم�ن اإلنجي�ل - وق�د رصح باس�م يوحن�ا ومت�ى- 
البشارات: �8، 9، �0، ��، �2، �3، �4، �5، �6، 

.��8 ،�7

- ومن املزامري البشارات : ��9، 20، �2، 22، 23، �24.

- ومن نبوة أش�عيا: �25، 26، 27، 28، 29، 30، �3، 
.�5� ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32

��� األجوبة الفاخرة ص 4�7.
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- ومن يوشاع: ��40.

- ومن سفر ميخا: ���4.

- ومن حبقوق: ��42.

- ومن حزقيال: �43، �44.

- ومن دانيال: �45، 46، 47، �48.

- ومن رسالة يوحنا: ��49.

- ومن آرميا: ��50.

واملجموع إحدى ومخسون بشارة.

والبد هنا من ذكر هذه امللحوظات:

- عزا القرايف بشارات إىل اإلنجيل واملزامري ونبوة أشعيا، 
وبالرجوع إىل الطبعة املتداولة اآلن مل يعثر املحقق عليها 

كام يف البشارات ��6، 20، 27، 38، 40، ��5.
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- وبع�ض البش�ارات عزاها الق�رايف إىل املزام�ري وهي يف 

أشعيا كام يف ��22.

- ويف بش�ارات أخ�رى َوَرَد التري�ح باس�م النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ك�ام يف ��3، 32، 33، 36، 37، 42، �45، وه�ذا 

ال وج�ود ل�ه يف الطبع�ة املتداول�ة اآلن، ولك�ن القرايف 

واث�ق مما ينقل حت�ى إنه يق�ول: »وال يكاد أش�عيا عليه 

السام هيمل ذكر اسمه، كأنه عليه رضبة الزب، وحتم 

واج�ب، وإذا كان�ت األنبي�اء واألصفي�اء يرح�ون 

باسمه ومجيع صفاته انقطعت أعذار أهل الكتاب« ���. 

ومن ذلك أيضًا اختاف األلفاظ بن املنقول واملوجود 

اآلن��2 والق�رايف رج�ل ضاب�ط ح�اذق، وال يمكن أن 

ع�ي ما ليس له وجود يف كتب من يناظرهم وجيادهلم  يدَّ

���  األجوبة الفاخرة ص 448.
��2  ينظر عىل سبيل املثال ص �45، �46.

 



48

ويدعوه�م، مل�ا يف ذلك م�ن إضعاف موقفه، وس�قوط 

حجت�ه، ورد دعوته. وهذه املنقوالت من كتب الطرف 

اآلخ�ر تفتح جماالت واس�عة لل�درس يف تأريخ كتبهم 

وترمجتها وتطورها واختاف نسخها...

* * *
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3- أهداف��ه:

كان للق�رايف يف خوض�ه ه�ذا امليدان أه�داف يمكن 

حرها يف هدفن:

اهلدف األول: تقوية املسلمني وتثبيتهم: 

بع�د أن أورد القرايف عىل القوم ���07 س�ؤال وكان 

ق��د اضط�ر إىل نقل م�ا لدهيم ق�ال: » ولنقت�ر عىل هذه 

األس�ئلة، فه�ذا مهي�ع واس�ع، وض�ال شاس�ع، كلامهتم 

الركيك�ة أكثر م�ن احلىص، وهفواهتم أكث�ر من أن حتىص، 

وأن�ا أس�تغفر اهلل العظيم م�ن نقل كفرهم وس�وء أدهبم « 

وبن هدفه فقال: » وما الباعث عىل هذا إال:

�-  ليعل�م الناظ�ر يف ه�ذا الكتاب من املس�لمن ما 

أنع�م اهلل علي�ه من نعم�ة اإلس�ام، وأنه ه�و الدين املبن 
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احل�ق���، اجلاري ع�ىل نس�ق التوحيد والص�دق، كام قال 

الشاعر �املتنبي�:

وبضدها تتميز األشي���اء

وقال غريه:

والضد يظهر حسنه الضد

2- وليفه�م معن�ى قول�ه عليه الس�ام: » جئتكم هبا 

بيض�اء نقي�ة « أي: ال يش�وهبا ما ُيتوهم أن�ه نقص، وما ال 

يناقضه�ا، جامع�ة مل�كارم األخ�اق، ناهي�ة ع�ن لئامها، 

قد اس�تبدلت عن ه�ذه ال�ركاكات يف العب�ارة بالفصاحة 

الفائق�ة، وعن ه�ذه القبائح باملنائح الرائق�ة، فهذا بياضها 

الناصع ونقاؤها اجلامع.

چ   چ   تع�اىل:﴿چ   لقول�ه  وامتث�ااًل   -3

���  يف األصل: للحق. ولكني أرجح هذه القراءة.
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چڇ﴾ ]احل�ج: 40[، وقول�ه: ﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     

ڻ   ڻ  ﴾ ]حممد: 35[ «.

ث�م كش�ف الق�رايف ع�ن خش�يته م�ن افتت�ان بع�ض 

املسلمن إذا مل يتم الرد فقال: » وَمْن ال يقف من املسلمن 

ع�ىل س�خافة هذه األدي�ان يعتقد أن ش�بهتهم رب�ام تكون 

قوي�ة، فإذا وقف عىل هذه القبائح علم أهنم يف أعظم ظلم 

الضاالت هييمون، وأهنم يف دركات النار مرهتنون، فزاد 

لذلك يف قلبه اإليامن، وَعُظَم هلل تعاىل عليه االمتنان « ���. 

وهل��ذا كان يتوج�ه أح�يانًا باخلط�اب إليهم فيق�ول: 

» وأنتم معارش املسلمن تعلمون... « ��2.

���  األجوبة الفاخرة ص 4�3-4�2.
��2  املصدر السابق ص 252 ومثله ص 382.
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اهلدف الثاين: دعوة اآلخر إىل اإلسالم:

وه�ذا اهلدف يتجىل من كام القرايف يف الكتاب كله، 
وعىل اخلصوص حن ناقش قضية املعجزة فقد قال موجهًا 
كام�ه إىل اليهود: » حقيق�ة املعجزة ال ختتلف، وهي فعل 
خ�ارق يقرتن به التح�دي. وهذا قد وجد يف حق حممد بن 
عب�داهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ك�ام ُوجد يف حق موس�ى عليه الس�ام، فإن 
كان�ت املعجزة ال تفي�د النبوة يلزمه�م أن ال يعتقدوا نبوة 
موسى عليه السام، وإن أفادت يلزمهم اعتقاد نبوة حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص «.

ث�م ق�ال: » وإنام قلنا إنه عليه الس�ام ج�اء باملعجزة 
ألن��ه ج�اء بالق�رآن يف زم�ن الفصح�اء البلغ�اء، وس�أل 
مجيعه�م أن يأت�وا بمثل�ه فأعجزه�م، فس�أهلم س�ورة منه 
بحي�ث تصدق عىل س�ورة الكوثر فعج�زوا، فنادى بينهم 

ع�ىل رؤوس األش�هاد بقول�ه:﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  
ڤ  ڦ  ﴾ ]اإلرساء: 88[ « ���.

ثم ق�ال: » وفيه من املعج��زات وج��وه كثرية من�ها« 
وَعدَّ إخباره عن املغيبات املستقبات، وإخباره عن أحوال 
الق�رون املاضية، وأنه ال يمل مع تط�اول األزمان ��2.  ثم 

ذكر مزايا هذه املعجزة ��3 .

وكان يف موضع آخر قد حتدث عن حماس�ن الرشيعة، 
وذك�ر منه�ا ع�رشة حماس�ن، بدأه�ا بقول�ه: »أحده�ا: أن 
معج�زات مجي�ع الرشائ�ع ذهبت بذه�اب أنبيائه�ا، فوقع 
اخلبط يف تلك الرشائع بعد طول املدة وموت الفرقة الذين 
شاهدوا املعجزات. وجاء قوم مل يشاهدوا نبيًا وال معجزة 

���  األجوبة الفاخرة ص 363 – 364.
��2  املصدر السابق ص 364 – 365.

��3  املصدر السابق ص 369.
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فطغوا وبغ�وا وضلوا وأضلوا، ودثرت تلك الرشائع هبذا 
السبب، فلم تتم املصلحة بسبب هذا العارض.

ومعج�زة رشعنا ه�ي القرآن الكري�م بوصفه ونظمه 
وما اش�تمل علي�ه من املغيبات وحاوة الس�امع حاوة ال 
ختلقها اآلباد، وال يس�أمها أحد بال�رتداد. ووجدنا فيه من 
املعجزات نحو عرشة آالف معجزة مسطورة يف كتب هذا 

الشأن« ���.

ثم ع�دد باقي املحاس�ن ورشحها رشح�ًا رائعًا، وال 
يمك�ن نق�ل كام�ه - ع�ىل أمهيت�ه ومجال�ه - لكن�ي أذكر 

ملخصه:

2- أن كل نب�ي بع�ث إىل قوم�ه خاص�ة، وحممد ملسو هيلع هللا ىلص 
بعث للثقلن.

���  األجوبة الفاخرة ص �64 – �66.
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3- أن ه�ذه األمة خري أّم�ة أخرجت للناس، فتكون 
رشائعه�ا أفض�ل الرشائ�ع لقول�ه تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ ﴾ ]آل عم�ران: ��0[، وألهن�ا َصنََّف�ْت م�ن 
العل�وم م�ا مل ُيصن�ف يف مل�ة م�ن املل�ل... وألن العل�وم 
القديمة كلها إنام حتررت فيها... وقد بن القرايف هنا بربط 
ذكي رائع أن هذا إنام حصل هلا بربكة رشيعتها واتباع نبيها 

عليه السام.

4- أن اهلل تع�اىل جع�ل عب�ادة ه�ذه األم�ة يف ه�ذه 
الرشيعة عىل نسق املائكة...

5- أن سائر األمم أمرت بتطهري الباطن عن الرذائل 
واألخاق الشيطانية فقط، وهذه األمة أمروا بذلك، وزيد 

هلا وحدها األمر بتطهري الظاهر.

أفض�ل  باس�تقبال  أم�رت  الرشيع�ة  ه�ذه  أن   -6
اجلهات.
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7- أن ه�ذه الرشيع�ة راعت مصال�ح الرجل واملرأة 
باعتدال.

8-  أن مجي�ع الرشائ�ع إن�ام ي�ؤذن هل�م يف الصاة يف 
البي�ع، ورشيعتن�ا وردت بالص�اة يف كل موضع طاهر يف 

مجيع أقطار األرض.

9- أن مجي�ع الرشائ�ع مل حت�ل فيه�ا الغنائ�م ألح�د، 
وأحلت يف هذه الرشيعة.

وهنا قال كلمة مهمة واعية وهي: » ومعلوم بالرضورة 
أن صون املال عن الضياع، واالس�تعانة عىل الدين والدنيا 

به أوقع يف نظر احلكمة، وأتم يف مراعاة املصلحة «.

�0- إن�ا ال نعل�م يف رشيع�ة م�ن الرشائ�ع إعام�ًا 
ع�ىل  يش�تمل  ب�يء  للصل�وات  املعين�ات  باألوق�ات 
مصلحة غ�ري اإلعام... ورشع يف ه�ذه الرشيعة األذان، 
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فحصل اإلعام، ومصلحٌة أفض�ل وهي الثناء عىل امللك 
العام...���.

وال خيفى أن عرض هذه املحاسن ورشحها والتذكري 
منها يؤدي أكثر من غرض، وخيدم اهلدفن اللذين تغيامها 
القرايف، وهو - رمحه اهلل - ما فتئ يتناول حماس�ن الرشيعة 
يف ثناي�ا كامه، ويب�ن غنى الترشيع اإلس�امي، وفقر ما 

لدى اآلخرين، استمع إليه وهو يقول: 
» إنه ليس يش�تمل » ديوان فق�ه « النصارى عىل أكثر 
م�ن مخس مئة مس�ألة ونيف، مل ينقلوها عن املس�يح، فهي 
أيض�ًا يف نفس�ها باطل�ة، ولو أهن�ا صحيح�ة، فالصلوات 
وحده�ا حتت�اج آالف�ًا من املس�ائل، فأين أح�كام اهلل تعاىل 
يف بقي�ة العبادات، واألنكح�ة، واملعام�ات، واألقضية، 
واجلناي�ات، والودائ�ع، والرهون، والدي�ون، واإلتاف، 

إىل غري ذلك من أحكام اهلل تعاىل يف الترفات؟

���  األجوبة الفاخرة ص �76-�66.
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وأقل خمتر عند املس�لمن حيت�وي عىل عرشة آالف 
مس�ألة، وم�ع ذل�ك فهو قط�رة يف بحر، فكي�ف مخس مئة 

مسألة!  ���.

ث�م ذك�ر حقيقة مهم�ة فق�ال: » وأكث�ر رجوعهم إىل 
أحكام املسلمن مع أهنا عندهم باطلة!« ��2.

وهل�ذا دالالت واس�عة منه�ا التعاي�ش الس�لمي بن 
املسلمن وجماورهيم ومس�اكينهم من أهل امللل األخرى، 
وه�ذا املوضوع جدير بالبحث اجلاد ليكش�ف عن وقائعه 

وأبعاده وقيمته.

ومم�ا يدل ع�ىل إرادت�ه دعوهتم إىل اإلس�ام ترحيه 
أنه رجا من رده وأس�ئلته أن جيعل اهلل »ذلك تنبيهًا لبعض 

الغافلن فيستيقظ لرؤية هذه املساوئ القبيحة« ��3.

���  األجوبة الفاخرة ص 346.
��2  املصدر السابق.

��3  املصدر السابق ص 66.
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وقول�ه: » فليب�ادر كل عاقل حينئذ لإلس�ام فيدخل 
اجلنة بسام « ���.

* * *

���  األجوبة الفاخرة ص �8.
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4- لغته:

تراوحت لغ�ة القرايف بن اللن واالحرتام، والش�دة 
والس�خرية، إال أن�ه يف بعض األحيان كان يش�تد كثريًا يف 
وص�ف الطرف اآلخر، وربام حصل له هذا حن يصل إىل 

نقاط حاسمة فا يملك نفسه من االنفعال.

وأستعرض هنا بعض عباراته:

- » إن النصارى أمة عمياء، وطائفة جهاء « ���.

- ».. فإن خماطبة البهائم من السفه« ��2.

والس�خرية  اهل�زء  يف  بالغ�وا  اليه�ود  أن  ل�و   ..«  -
بالنصارى ما قدروا أن يقولوا أكثر من هذا اهلذيان« ��3.

��� األجوبة الفاخرة ص 53 .
��2 املصدر السابق ص 66 ومثله تقريبا يف �44 .

��3 املصدر السابق ص ��8.
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- » فه�م جدي�رون ب�أن ُيضحك عليهم أب�د الدهر، 
وإن شئت قلت: ُيبكى عليهم « ���.

- » ولق�د ع�ذرُت بع�َض الفض�اء ملا س�معته يومًا 
يقول: النصارى عرة عىل ولد آدم « ��2.

- » ينبغي هلذه الطائفة النرانية َأْن َتبكي وتنوح عىل 
فقد العقل قبل أن تبكي عىل فقد الدين « ��3.

- » أي رضورة تدعوك�م إىل إثب�ات أن�واع اإلهان�ة 
أهي�ا  زعمك�م  ع�ىل  األرب�اب،  رب  ح�ق  يف  والع�ذاب 

الدواب...« ��4.
- » ه�م يف اجلهال�ة والضالة وقلة العق�ل بل عدمه 

كالفأر األعور، يرى اخلبز وال يرى القط ...« ��5.

��� األجوبة الفاخرة ص �22 .
��2 املصدر السابق ص �23 .

��3 املصدر السابق ص �47 - �48  .
��4 املصدر السابق ص �98 .
��5 املصدر السابق ص �29 .
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- ».. لك�ن املش�ايخ الذي�ن لفق�وا األمان�ة كانوا من 
التياسة واجلهالة يف أبعد غاية « ���.

- ».. فكيف يكون مثل هذا قديسًا ؟ بل محارًا وتيسًا 
حسيسًا « ��2.

- » .. كيف اشتملت تلك املحافل عىل تيوس األنعام 
بل حرشات اهلوام « ��3.

- » وه�ذه ص�اة لو تقرب هب�ا إىل كان�س الكنيف، 
ألش�بعهم بال�رضب العنيف، وأنف أن يك�ون هؤالء من 

خدمه، أو معدودين من حشمه «.��4.
- » وهذا حكم املجانن والضعفة املغفلن« ��5.

- »فليت الفجل هيضم نفسه« ��6.

��� األجوبة الفاخرة ص 3�2 .
��2 املصدر السابق ص 3�7 .
��3 املصدر السابق ص 330 .
��4 املصدر السابق ص 332 .
��5 املصدر السابق ص 347.

��6 السابق ص 399 وانظر أيضًا ص: ��4، 340، 355، 358، 378، 380 .
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5- مصادره:

كان اعت�امد الق�رايف األس�اس ع�ىل الق�رآن الكريم، 
وكتب القوم: التوراة واإلنجيل وما أحلق هبام. 

وهو ينقل عن املفرين وال يرح بكتاب معن���.

ونق�ل عن املؤرخن وأرباب النقل��2. ومل يرح إال 
بكتاب واحد هو » تاريخ امُلَسبِّحي « ��3.

وذك�ر كت�ب النف�ط والرماي�ة��4، ومل ي�رح بواحٍد 

منها.

��� انظر ص 98.
��2 انظر ص 308، 323، 335.

��3 انظ�ر ص 54، 60، 264 . وق�د حت�رف يف هذه املواضع كلها 
إىل: املس�يحي ! وه�و: حمم�د بن عبي�د اهلل بن أمحد املس�بحي 

احلراين �ت: 420 ه��. انظر: الوايف بالوفيات ��9/4.
��4 انظر ص 64.
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وذك�ر كتب النص�ارى الفقهي�ة���، ومل يع�ن واحدًا 
منها، لكنه عن كتب حفص القسيس ونقل منها ��2.

 نقل من » مصحف العامل « لتمشتن زعيم القسيسن 
بطليطلة �ت: 430 م���3.

وق�ال: » ق��ال املفرون لكت�ب داني�ال «. ومل يعن 
أح�دًا ��4.

وذك�ر م�ن كت�ب اللغ�ة: الصح�اح للجوه�ري��5، 
والغريب املصنف أليب عبيد ��6.

��� انظر ص 328، 346، 393، �40  .
��2 انظر ص 334، 404، 405، 409، 4�0 .

��3 انظر ص 268 .

��4 انظر ص 458 .

��5 انظر ص 305 .
��6 انظر ص 392 وقد أخذ النص هنا من �اإلعام � للقرطبي.
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وذكر كتاب البيهقي يف أحوال القيامة��� ومل ينقل منه.

وأحال عىل كتبه الكامية، وعّن منها رشح األربعن 

لإلمام فخر الدين الرازي ��2.

والبد من القول أنه أفاد - فيام ظهر يل - مما ُكتب قبله 

يف هذا املجال، ك�:

�- اإلع�ام بمناقب اإلس�ام للعامري �ت: �38 

ه��، ولعله انطلق يف كامه عىل علوم األمة اإلسامية من 

الفص�ل الع�ارش فيه، وه�و يف » القول يف فضيلة اإلس�ام 

بإضافته إىل املعارف «��3.

2- الفصل البن حزم �ت: 456 ه��.

��� انظر ص 235 . واملقصود كتابه » البعث والنشور «.
��2 انظر ص  �40، �46 .

��3 انظر: اإلعام بمناقب اإلسام ص �83-�79 .
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3- بذل املجهود يف إفحام اليهود للحكيم الس�موأل 
ابن حييى املغريب �ت: 570ه������، وقد جاء عند القرايف 
نق�ل بالعربي�ة، فظنن�ت أن الق�رايف حيس�نها، ث�م وجدت 

الكام كذلك يف » بذل املجهود « هذا.

4- مقام��ع هام��ات الصلب�ان ومرات�ع روض�ات 
اإليامن للخزرجي الفايس �ت:582 ه��، وقد استفاد منه 

كثريًا ��2.

5-اإلعام بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام 
ث �ت: 656 ه�� ��3 . للقرطبي املحدِّ

��� ف�ام جاء يف األجوبة الفاخ�رة ص 239-�24 مأخوذ منه من 
ص �34-�25.

��2 طب�ع بعنوان: بن اإلس�ام واملس�يحية. وما قال�ه القرايف عن 
شبهة انتش�ار اإلسام بالس�يف ص 263-267 مأخوذ منه 

ص 352-348 .
��3 ال يتسع املجال لذكر األدلة عىل ذلك .
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ويس�تغرب من القرايف أن�ه أغف�ل ذكر ه�ذه الكتب، 
م�ع أنن�ا نج�ده يف بع�ض كتب�ه األخ�رى يلت�زم بعزو كل 
ق�ول لقائ�له، وكل س�ؤال ملورده، وكل ج�واب ملفيده كام 
يف » نفائس األصول يف رشح املحصول «��� ، ولو عملت 

��� ق�ال يف مقدمت�ه ��/��9: » مجعت له نح�و ثاثن تصنيفًا يف 
أصول الفقه للمتقدمن واملتأخرين، من أهل السنة واملعتزلة، 
وأرباب املذاه�ب األربعة « . وبعد أن عددها قال ��/�96: 
» والتزم�ت أن أع�زو كل ق�وٍل لقائل�ه، وكل س�ؤال ملورده، 
وكل ج�واٍب ملفيده، ليكون املطالع هلذا الرشح ينقل عن تلك 
الكت�ب العديدة اجلليلة الغريب�ة، فيكون ذلك أمجل من النقل 
ع�ن كت�اٍب واح�د يف التدريس واإلف�ادة، وعن�د املناظرات، 
وليك�ون إذا وق�ع خل�ل في�ام نقلت�ه وق�د أعزيت�ه إىل موض�ع 
يستدرك من املوضع الذي أعزيته إليه، ويمكن استدراكه من 
أصل�ه، فيك�ون ذلك أي�ر لتحقيق الصواب ورف�ع اخلطأ «. 
ويضاف إىل هذا االعرتاف بفضل الس�ابق وعدم غمطه حقه، 

وهذه كلها مقاصد جليلة ينبغي االلتزام هبا. 
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مقابلة ل�  » األجوبة الفاخرة « بام كتبه العلامء من قبل تبن 

لنا ما أخذه مما أتى به هو، وال شك أنه أتى بالكثري إذ طرح 

عىل القوم كثريًا من األس�ئلة الت�ي مل يوقف عليها عند ابن 

ح�زم أو الغزايل أو القرطبي أو أيب عبيدة اخلزرجي���، كام 

أن تقس�يمه لكتابه، واملنهجي�ة التي اتبعها، كانت ممتازة يف 

اإلحكام والتنظيم.

* * *

��� انظر مقدمة املحقق ص �0.
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6- مالمح عامة يف حواره:

يف دراس�تي لكتاب القرايف وضعت يدي عىل مامح 
مهم�ة أرى م�ن املفي�د أن أعرضه�ا هن�ا بش�كل موج�ز 

ورسيع:

اإلس�امية  باألم�ة  اإلش�ادة  دائ�م  الق�رايف  كان   -
وعلومها، وما حتقق عىل يد علامئها، واختصاصها بمعاقل 
العل�وم وأزمته�ا ���، وقد عزا - تبع�ًا للقرطبي - متيز َمْن 
متيز من علامء النصارى إىل نشأته بن املسلمن وتعلمه من 

علومهم ��2.

- كان القرايف شديد الثقة بنفسه وأحقية موقفه، فهو 
جيزم أن أس�ئلته هلم يتعذر عليهم اجلواب عنها ��3 وحيلف 

��� انظر: ص 47-46، �69-�68، �80، 235، 237، 283، 3�0 .
��2 انظر ص 333 .

��3 انظر ص 49 .
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- تبع�ًا للخزرج�ي - أن تاري�خ الط�ربي أص�ح نقًا من 

اإلنجيل، ويعتمد عليه العاقل أكثر ...���.

- كان القرايف كثري االنتقاد هلم لغلبة التقليد عليهم��2 

وع�دم معرفته�م بلس�ان الع�رب يف احتجاجه�م فيقول: 

» فم�ن كان يعرف لس�ان العرب حق معرفت�ه يف إضافاته 

وتعريفات�ه وختصيصات�ه وتعميامت�ه وإطاقات�ه وتقييداته 

وس�ائر أنواع اس�تعامالته فليتحدث به ويس�تدل به، ومن 

لي�س كذل�ك فليقل�د أهله العل�امء به وي�رتك اخلوض فيام 

ال يعني�ه وال يعرفه«��3 . وانتقده�م ألهنم يفرون بعض 

النص�وص بام خيال�ف إمجاع املس�لمن عىل تفس�ريها ��4، 

��� انظر ص ��2 .
��2 انظر ص 53 .

��3 انظر ص 89، 90 .
��4 انظر ص �00 .
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ولتحريفهم القرآن وتغيري معناه ألغراضهم ���، وانتقدهم 

لعدم علمهم بعلم الكام��2، وملخالفتهم أحكام اإلنجيل 

بإقباهلم عىل القتال وسفك الدماء ��3.

- كان الق�رايف واس�ع االط�اع ع�ىل أح�وال الق�وم 

يف باده�م وباد املس�لمن الت�ي احتلوها ك�� » عكا «��4 

وواس�ع املعرف��ة بم�ا جل��أوا إلي�ه م�ن ختيي�ات مومه�ة 

��5، وم�ا جي�ري يف باده��م م�ن  وأباط�ي�ل مزخرف��ة 

مناظرات املسلمن هلم ��6 .

��� انظر  ص �30 – ��3، �39، �45 .
��2 انظر ص  �53، 357  .

��3 انظر ص 345 .
��4 انظر كامه ص 55، 57، �33، 346، 400 .

��5 انظر ص �6، 65 .
��6 انظر ص 292 .
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- كان يعي�د بع�ض املعلوم�ات للتبكي�ت: كتفضيله 

الت�وراة واإلنجي�ل���،  اإلس�امي ع�ىل  التاري�خ  كت�ب 

ويعيدها للتأكيد: كفعلهم يف الفصل يف دعاوى القتل��2.

- وكان كث�ريًا م�ا يغمزهم ويلومهم ع�ىل ختلفهم يف 

جمال النظافة والطهارة، ويصفهم ويصف حالتهم بش�كل 

مثري! ويباهي بطهارة املسلمن ونظافتهم ��3.

ز ك�ام�ه ب�ذكر إس�ام ك�ث�رٍي م�ن�هم ��4. - وك�ان يعزِّ

- ويذكر مناظراته معهم��5.

رهم بع�دم وج�ود  - كان يف كث�ري م�ن األحي�ان يذكِّ

��� انظر ص  ��2، �86، 244، 255 .
��2 انظر ص 57، 346 .

��3 انظر ص : �6، �70، 320، 332، 358 .
��4 انظر ص 320 .

��5 انظر ص : 66، 307، 308 .
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اإلس�ناد لدهيم، ويباه�ي بوجوده لدى املس�لمن حتى يف 

أمور ال حتتاجه ���.

-  وربام دهلم عىل خم�ارج يتخلصون هبا من إلزامات 

تلزمهم ��2.

- كان يستطرد أحيانًا استطرادات مهمة جدًا كقوله: 

» كثر التنبيه عىل أح�وال اآلخ�رة يف رشعنا أكثر من التوراة 

واإلنجي�ل حتى مل يكث�ر اهلل تعاىل ذكر يشء يف القرآن أكثر 

م�ن ذك�ر البعث «، ث�م إجابته عىل س�بب ه�ذا من وجوه 

أربع�ة ��3.

- وكان يش�ري إىل توافق التوراة واإلنجيل مع القرآن 

��� انظر ص: �52، �86، 244، 282، �34.
��2 انظر ص: 408 .

��3 انظر ص: 234- 238 .
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يف بعض املواضع ���. وهذا التوافق يدل عىل بقايا سلمت 

م�ن التحريف، وه�و م�ن املوضوعات اجلدي�رة بالبحث 

والتتبع واالستقصاء.

- وغن�ي ع�ن الق�ول م�ا ظه�ر م�ن علم�ه الواس�ع 

واطاع�ه الغزير عىل كتبه�م وموروثاهتم، وحماججته هلم 

بام فيها بصورة اس�تقرائية تامة ��2 وكان يف بعض األحيان 

يشري إىل وقوفه عىل نسخ من التوراة خمتلفة��3 مما يدل عىل 

تتبع جاد دقيق.

* * *

��� انظر ص: 297، 302، 350 .
��2 انظ�ر ص:�03، 2�6، �33 – 334، 257، 282، 290، 

. 404 ،354 ،340 ،295
��3 انظر ص : 255- 256 .
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7- النتائج والتوصيات:

)أ( النتائج:

- كان الق�رايف من أئمة املس�لمن املتميزين يف القرن 
السابع اهلجري، وملؤلفاته قيمة كربى.

- كان علامء املسلمن يبادرون إىل الرد عىل أي شبهة 
تث�ار ضد اإلس�ام، مم�ا يدل ع�ىل حضورهم الراس�خ يف 

املجتمع، ووعيهم بام حوهلم.

- اعتم�د الق�رايف أس�لوب الدف�اع إذ َردَّ عىل ��30 
شبهة وسؤااًل، وأسلوب اهلجوم إذ عرض ���07 سؤال 
ي�رى أنه يتعذر ع�ىل اآلخر اجلواب عنه�ا، وكانت أهدافه 

عالية نبيلة، وان اتسمت لغته أحيانًا بالقسوة اجلارحة.

�ق الق�رايف كث�ريًا يف عرض�ه حماس�ن الرشيع�ة  - ُوفِّ
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اإلجيابي�ة والعلمية والعملية، وإظه�اره متيز األمة يف جمال 
العل�وم: م�ا ابتكرته وم�ا نقحته، وه�ذا اجلان�ب من أهم 
اجلوان�ب التي توىل بياهنا ورشحه�ا، وال بد أنه كان عظيم 

التأثري يف اآلخر.

- أظه�ر الق�رايف أمان�ة عل�امء املس�لمن وإنصافه�م 
الش�ديد يف حكاية أقوال الطرف اآلخر عىل الرغم مما فيها 
من إساءة. وهذا مما جيب أن يلتزم به املحاور املسلم إذ هو 

الخيشى من يشء.

- نبه القرايف أهل الكتاب عىل أخطاء منهجية فادحة 
يرتكبوهن�ا يف حوارهم كتحريفهم معاين القران، وجهلهم 
بلغ�ة العرب، وخمالفتهم إمجاع املس�لمن عىل معاٍن قرآنية 

مقررة .

- ك�ام نبههم مرارًا عىل خمالفته�م لتوجيهات كتبهم، 
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وم�ن ذل�ك إق�دام النصارى ع�ىل القتال وس�فك الدماء، 
وختليهم عن املساملة واملوادعة .

- كش�فت األمثلة التي أوردها القرايف عىل اآلخرين 
ع�ن عل�م غزير، واطاع واس�ع ع�ىل ما للق�وم من كتب 
وموروث�ات وع�ادات، حت�ى إن�ه كان يراجع نس�خًا من 
الت�وراة واليكتفي بنس�خة واحدة. وأفادت ه�ذه القدرة 
العلمي�ة رضورة إحاط�ة املح�اِور كذل�ك ب�كل م�ا لدى 

حم�اوره.

- دلت دراس�ة كتابه عىل ثق�ة عالية بالنفس، وباألمة 
وعلومه�ا، وه�ذا مم�ا جي�ب أن يتحىل ب�ه املح�اور ليكون 

لكامه تأثري ونفوذ لدى اآلخر.

* * *
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)ب( التوصيات:

- أويص بإع�ادة حتقي�ق ه�ذا الكت�اب حتقيق�ًا علميًا 
دقيق�ًا، والنظر يف أمر هتذيب�ه من األلفاظ اجلارحة حتى ال 
حتول دون إفادة اآلخرين منه، وترمجته إىل اللغات احلية. 

- والعناية التامة بأمثاله من الكتب التي ناقشت أهل 
الكتاب مجعًا وإحصاًء ودراسًة ونرشًا.

- ك�ام أويص بجمع الش�بهات الت�ي تفرقت يف كتب 
العل�امء ومجع أط�راف الرد عليها، مما كتب�ه هؤالء العلامء، 
ومما قام به العلامء من بعدهم، وأن يكون بأسلوب عري 

تسهل قراءته وفهمه.

* * *
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خالصة الرسالة ���

باسمه سبحانه، وله احلمد

القرايف َعَل�م بارز من أعام القرن الس�ابع اهلجري، 
مراك�ي األص�ل، م�ري املول�د والوفاة، اح�رتق ذكاًء 
وتوق�دًا فامت عن ثامن ومخس�ن س�نة، خمّلفًا ث�روة علمية 
متميزة حمررة، وقد كان هذا مّهه يف حياته فحرر أحد عرش 

علاًم يف ثامنية أشهر، أو ثامنية علوم يف أحد عرش شهرًا .

أق�ام يف القراف�ة مدة يس�رية فُنس�ب إليه�ا، وطارت 
ش�هرته هب�ا، ث�م احتضنته مع أبرز ش�يوخه الع�ز ابن عبد 

السام يف ثراها . 

ش�هد القرايف سقوط بغداد وانطواء الدولة العباسية، 

��� ألقي�ت ه�ذه اخلاص�ة يف مؤمت�ر » احلوار مع اآلخ�ر يف الفكر 
اإلسامي « املذكور يف ص 9 .
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وس�قوط دمش�ق وانتهاء الدولة األيوبية، كام ش�هد عودة 

األمل الشارد، وقيام املجد املنهار يف معركة عن جالوت، 

ث�م جوالت الظاهر بيربس املظفرة يف باد الش�ام ومر، 

وحماوالته اسرتجاع العراق األسري.

ال نعل�م إن كان الق�رايف ش�ارك يف يشء م�ن تل�ك 

املع�ارك العس�كرية أو ال ، إال أنن�ا ع�ىل يق�ٍن أن�ه كان يف 

طليع�ة الكتائ�ب املتأهب�ة يف امليادين الفكري�ة، وكان ُيلبِّي 

ن�داء األمة كلام اس�ترخْت مهم الغيارى، واس�تنجدت 

بعقوهلم وأقامهم.

وهلذا فيوم أّلف بعض النصارى رسالة تتضمن مخس 

عرشة ش�بهة مش�تملة عىل االحتجاج بالق�رآن عىل صحة 

مذه�ب النصارى هبَّ القرايف ليكش�ف تلك الش�بهات، 

وينقض تلك املقوالت.
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ومل يكت�ف هب�ذا ب�ل إن�ه أح�ىص كذلك مخس�ة عرش 

سؤااًل يوردوهنا عىل املسلمن وأجاب عليها، وربام أجاب 

عىل سؤال من ثامنية عرش وجهًا .

كان هذا يمثل موقف الدفاع.

ث�م جاءت جول�ة ثالثة متثل موقف املب�ادرة واهلجوم 

فهاه�و يورد عىل القوم مئة وس�بعة أس�ئلة جامعة ش�املة 

ويطالب القوم باجلواب عليها، وكان من الثقة بحيث كان 

يرى أنه يتعذر عليهم اجلواب عليها.

ث�م إذا كان�وا يس�تخرجون من القرآن ما يش��هد هلم 

- ظن�ًا خاطئ�ًا وحتريفًا متعم�دًاً منهم - فهاهو يس�تخرج 

من كتبهم أكثر من مخس�ن نصًا تتحدث عن نبي اإلسام 

وأمته ترحيًا وتلميحًا .
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م�ن هذه اجل�والت األرب�ع انتظ�م كتاب�ه » األجوبة 

الفاخرة عن األسئلة الفاجرة «. 

  ثاث�ون خطوة منهم قابلتها مئة وس�تون خطوة من 

القرايف، وكان هذا يعكس قوة املوقف اإلسامي وصابته 

يف ميادي�ن الراع الفكري إىل جانب الراع العس�كري 

الذي كان يش�هد غ�روب الوج�ود الصليبي يف الس�احل 

الشامي وقاعه، عدا » عكا « املعقل األخري التي مل تكتحل 

عن القرايف بعودهتا إىل أهلها، إذ تويف قبل حتريرها بس�ت 

س�نوات، وقد ذكرها مرتن مستش�هدًا بام يقع للقوم فيها، 

وه�ي مدينة من مدن متعددة غربية وغريها َذَكَر القرايف ما 

يفعلون فيها، مما يدل عىل اطاع واسع عىل أحوال عره، 

وكأن العامل يف كفه ينظر إليه .
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* ماذا يمكن أن نتعلم من القرايف؟

* * إن أبرز ما مّيز جتربة هذا العامل سبع إضاءات :

�- علم�ه الدقيق الغزير الش�امل بام ل�دى اآلخرين 

من علم وثقافة وس�لوك، وكت�ب وموروثات، وحماججته 

هلم بام فيها بصورة استقرائية تامة، وكان يف بعض األحيان 

يش�ري إىل وقوفه عىل نس�خ من التوراة خمتلفة، مما يدل عىل 

تتبع جاد.

2- علمه الواس�ع الكبري بجهود العلامء الس�ابقن يف 

هذا الباب من املرشق واملغرب .

3- أمانته القصوى يف ذكر أقواهلم وأنقاهلم، وإنصافه 

هلم ونصيحته املخلصة هلم بطرح التقليد والتحرر منه.

4- ثقته الش�ديدة بنفسه وأحقية موقفه. وهلذا مل يبال 
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بقوهلم إن اإلس�ام اس�تخدم الس�يف بل عك�س القضية 
وق�ال: نح�ن منس�جمون مع أنفس�نا، أم�ا أنت�م فكتابكم 
يأمركم باملساملة ومع ذلك مألتم األرض بالدماء واألشاء 

فمن أحق باجلواب مّنا؟.

5- إش�ادته الدائم�ة باألم�ة اإلس�امية وعلومه�ا ، 
وما حتق�ق عىل يد علامئه�ا، واختصاصه�ا بمعاقل العلوم 

وأزمتها.

6- إش�ارته املهم�ة إىل تواف�ق الت�وراة واإلنجيل مع 
الق�رآن يف بع�ض املواضع. وه�ذا التوافق يدل ع�ىل بقايا 
س�لمت م�ن التحري�ف، وهو م�ن املوضوع�ات اجلديرة 

بالبحث والتتبع واالستقصاء.

7- إنه مل يس�تعد السلطات احلاكمة عىل أي أحد، بل 
اكتفى باملحاججة واجلدل واحلوار.
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ه�ذه اإلضاءات الس�بع كلها مما جي�ب أن نتعلمه من 
القرايف اآلن.

* واآلن فام هي أهدافه ؟ 

** كان القرايف هيدف إىل تقوية املس�لمن وتثبيتهم، 
ودعوة اآلخرين إىل اإلس�ام، ومن أفضل ما نستفيده منه 
هنا أسلوبه املتمثل بام كتبه عن حماسن الرشيعة اإلسامية، 
وعاّم قّدمه املسلمون لإلنسانية من علوم ابتكروها، وعلوم 
قديمة صححوها ونّقحوها، وحرروها وطوروها، وهبذه 
اللفت�ات س�بق الق�رايف ع�ره، وب�دا وكأن�ه يتحدث يف 

عرنا .

ه�ذا إىل جانب ما باهى به مرارًا وتكرارًا من املستوى 
احلضاري لألمة متمثًا بنظافة ظواهرها وبواطنها إىل حّد 

السخرية بتدين هذا اجلانب لدى اآلخرين .
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إنن�ي أدعو إىل إياء هذا املنحى الذي نحاه القرايف يف 

إظهار حماسن الرشيعة وفضل األمة يف تقّدم العلوم، أدعو 

إىل إيائ�ه أقىص العناية واالهتامم، واعتامده أس�لوبًا فعااًل 

يف احلوار وتقديم أنفسنا إىل العامل .

ومما نستفيده من القرايف حديثه املمتع كذلك عن غنى 

الترشيع اإلس�امي وفقر ما لدى اآلخرين، وذكره حقيقة 

مهم�ة جدًا ع�ن كث�رة رجوعه�م إىل أحكام املس�لمن يف 

حياهتم اليومية، مما يكشف التعايش السلمي بن املسلمن 

وجماورهيم ومس�اكنيهم من أهل امللل األخرى، وهبذا نرد 

عىل َمْن حياول االصطي�اد يف املاء العكر حماواًل زرع الفتنة 

بن املسلمن وأهل الذمة .

أم�ا لغته فكان�ت من املتان�ة بحيث يمكن�ك وصفها 
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بأهنا نحت يف صخر، وليس�ت هباًء يطري يف اهلواء، إال أنه 
كان -أحيان�ًا - إذا وص�ل إىل نقط�ٍة حاس�مٍة أو وصل إىل 
ذروِة االش�تباك كان ال يملك نفسه من االنفعال، فيصف 
اآلخرين بصفات قاس�ية وربام جارحة، وقد ردد مرارًا أنه 
ال يري�د منهم دليًا عىل صح�ة معتقدهم، وأنه يقنع منهم 

أن يصوروا مذهبهم تصويرًا يقبله العقل فقط.

هلذا وملا تقدم أويص باالس�تفادة اجلادة من كتابه هذا 
بع�د حتقيق�ه حتقيقًا علمي�ًا، والنظر يف أم�ر هتذيبه من هذه 
األلف�اظ، وترمجت�ه إىل اللغات األخرى، فف�ي املعلومات 
التي اش�تمل عليها، ويف األس�ئلة الكب�رية التي طرحها ما 
يثري اس�تفهامات ضخمة يف نفوس اآلخرين، ويفتح آفاقًا 
واسعة من احلوار، والسؤاُل أسلوٌب ذكيٌّ هادٌئ وإن كان 

يمنع النوم عن املسؤول..
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س�ام عىل الق�رايف حن خط�ت أنامله ه�ذا الكتاب 
اخلال�د، وس�ام عليه منا اليوم وهو يرقد يف س�فح املقطم 

بمر هانئًا إن شاء اهلل برضا اهلل ورضوانه.

* * *
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املصادر
�- األجوب�ة الفاخ�رة ع�ن األس�ئلة الفاج�رة: للق�رايف �ت: 

684ه��، حت�: د. بكر زكي عوض، مكتبة وهبة، القاهرة، 

ط2 ��987/�407م�.

2- أدل�ة الوح�دانية يف الرد عىل النرانية: للقرايف �والتصح 

هذه النسبة، وقد نسب عىل الغاف وعىل الصفحة الثالثة 

إىل حممد ب�ن صفي الدين احلنف�ي 626-684 ه�، وهذا 

تاري�خ والدة الق�رايف ووفاته�، حت�:عبد الرمحن دمش�قية، 

�د.ن�، ط���408ه�-��988. 

للديرين�ي  النص�ارى:  ع�ىل  ال�رد  يف  احلي�ارى  إرش�اد   -3

�ت:694ه��، مكتبة املليجي، القاهرة �د.ت� .

4- االس�تغناء يف أح�كام االس�تثناء: للق�رايف، حت��: د.ط�ه 

حمس�ن، منش�ورات وزارة األوقاف العراقية، بغداد، ط � 

��402ه� - �982م�.
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5- األعام: لل�زركيل �ت: �396ه��، دار العلم للماين، 

بريوت، ط�� ��995م�.

6- اإلع�ام بمناق�ب اإلس�ام: للعام�ري �ت:�38ه���، 

حت��: د. أمحد عبد احلميد غ�راب، دار األصالة، الرياض، 

السعودية، ط� ��408ه� - �988م�.

7- اإلع�ام ب�ام يف دي�ن النص�ارى م�ن الفس�اد واألوه�ام: 

للقرطبي �ت:656ه�� حت�: د. أمحد حجازي الس�قا . دار 

الرتاث العريب �د. ط. ت�.

8- اإلمام القرطبي ش�يخ أئمة التفسري: ملشهور حسن حممود 

س�لامن، ضمن سلسلة »أعام املسلمن« برقم »�4«، دار 

القلم، دمشق ط���4�3ه�/�993م�.

النراني�ة:  ش�به  كش�ف  يف  اإلس�امية  االنتص�ارات   -9

للطويف�ت:�7�6، حت�: د.أمحد حجازي الس�قا. القاهرة 

��983م�.
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�0- ب�ذل املجه�ود يف إفح�ام اليهود: للحكيم الس�موأل بن 

حييى املغريب �ت: 570ه��، حت�: عبدالوهاب طويلة، دار 

القلم، دمشق، ط� ��4�0ه�/�989م�.

��- ب�ن اإلس�ام واملس�يحية �مقام�ع هام�ات الصلب�ان�: 

للخزرجي �ت:582ه��، حت�:حممد ش�امة، مطبعة املدين 

القاهرة، ط2 ��975م�.

�2- تاري�خ اإلس�ام ووفي�ات املش�اهري واألعام:للذهبي 

�ت: 748ه���، حت��: د. عم�ر عبدالس�ام تدم�ري، دار 

الكتاب العريب، بريوت.

�3- تذك�رة املحس�نن بوفي�ات األعي�ان وحوادث الس�نن: 

لعب�د الكبري الفايس �ت: �295ه���، حت�: حممد حجي، 

ضمن »موس�وعة أعام املغرب«، دار الغرب اإلسامي، 

ط� ��4�7ه�/ �996م�.

�4- اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: البن تيمية �ت: 
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728ه���، حت��: عيل بن حس�ن بن ن�ارص وآخري�ن، دار 

العاصمة، الرياض، ط���4�4ه��.

�5- الديب�اج املذه�ب يف معرف�ة أعيان عل�امء املذهب: البن 

فرح�ون املالك�ي �ت: 799ه��، حت��: د. حممد األمحدي 

أبو النور، دار الرتاث، القاهرة.

القرطب�ي �ت:  �6- رح�ات أمح�د ب�ن عم�ر األنص�اري 

656 ه��� يف املغرب واملرشق ومؤلفاته العلمية: لس�مري 

القدوري، بحث يف جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج2، 

ش�بكة  ع�ىل  منش�ور  �2005-2006م�   ���� الع�دد 

املعلومات الدولية.

�7- س�ري أعام النباء: للذهبي، حت�: جمموعة من املحققن، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط�0 ��4�4ه�/�994م�.

�8- ش�جرة الن�ور الزكية يف طبقات املالكي�ة: ملخلوف �ت: 

�360ه��، دار الفكر، بريوت.
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�9- العق�د املنظ�وم يف اخلص�وص والعم�وم: للق�رايف، حت�: 
حمم�د علوي بنر، منش�ورات وزارة األوق�اف املغربية، 

ط� ��4�8ه�/�997م�.

20- عل�م امللل ومناهج العلامء فيه: للدكتور أمحد بن عبد اهلل 
جود، دار الفضيلة، الرياض، السعودية، ط� ��405 ه� 

- 2005م�.

�2- املنهل الصايف واملس�تويف بعد ال�وايف: البن تغري بردي 
�ت: 874ه���، حت��: د. حممد حممد أم�ن، اهليئة املرية 

العامة للكتاب، ��984م�.

22- م�ن ه�و القرطبي الذي رد عىل كت�اب تثليث الوحدانية 
لنصارى طليطلة؟: لس�مري القدوري. منش�ور عىل شبكة 

املعلومات الدولية.

23- نفائ�س األصول يف رشح املحصول: للقرايف، حت�: عادل 
أمح�د عبداملوجود وعيل حممد معوض، مكتب�ة نزار الباز، 

ط� ��4�6ه�/�995م�.

 



94

24-  هدي�ة العارف�ن: للبغدادي �ت: �339ه���، مصورة 
مؤسسة التاريخ العريب.

25- ه�ل القرطب�ي املف�ر ه�و مؤل�ف كت�اب اإلع�ام ب�ام 
يف دي�ن النص�ارى م�ن األوه�ام ؟:  للدكت�ور حمم�د ب�ن 
إبراهيم أبا اخليل �أس�تاذ مس�اعد يف كلي�ة العلوم العربية 
واالجتامعي�ة بجامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�امية 
بالقصيم�. منش�ور عىل ش�بكة املعلومات الدولية بتاريخ 

�0/��/�423ه� - 24/�/2002م.

 26- الوايف بالوفيات: للصفدي �ت: 764ه��، حت�: جمموعة 

من املحققن، منشورات فرانز شتايز شتوتكارت.

* * *
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الفهرس

املقدم��ة وفيها خطة البحث
1- التعريف بالقرايف وكتابه

كتابه »األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة«
2- أساليبه يف احلوار
أ� أسلوب الدفاع

�- الرد عىل الشبهات املكتوبة
�حتقيق عن القرطبي حمقق اإلعام�

2- الرد عىل أسئلة مثارة متداولة ومتوقعة
ب� أسلوب اهلج�وم

�- إيراد أسئلة عىل الطرف اآلخر
2- إيراد البشائر بالنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص من كتبهم
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30
36
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44
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3- أهداف��ه
اهلدف األول: تقوية املسلمن وتثبيتهم 
اهلدف الثاين: دعوة اآلخر إىل اإلسام

4- لغته
5- مصادره

الكشف عن مصادر مهمة مطوية
6- مالمح عامة يف حواره

7- النتائج والتوصيات
�أ� النتائج

�ب� التوصيات
خالصة الرسالة امللقاة يف مؤمتر: » احلوار مع اآلخر 

يف الفكر اإلسالمي «
املصادر

49
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