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امللخص:
تعرضت اليهودية والنصرانية قبل جمئ اإلسالم إىل حتريف كبري ،حيث كانت مسرحا
للفوضى والعبثية من قبل رجاالهتا .فلم يبق منها إال النزر القليل من التوحيد ،فلما
جاء اإلسالم بني أن هذه الكتب تعرضت للتحريف ابلزايدة أو النقصان أو التبديل،
وأن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي مل يتعرض للتحريف ،فقام املسلمون منذ
عهد الرسول –صلى هللا عليه وسلم -إل يومنا هذا ابلدعوة إىل املنهج القومي والصحيح
أال وهو اإلسالم ،فانت شر انتشارا واسعا ،إال أن أعداء اإلسالم مل يرضهم هذا اإلنتشار
الكبري والعاملي لإلسالم ،فقاموا حبمالت شرسة ضده  ،فألفوا الكتب الطاعنة يف صحة
القرآن ،وأن اإلسالم ما هو إال هرطقات ال غري .فانربى املسلمون للرد على مثل هذه
الشبهات ،ودونوا الكتب والرسائل يف بيان بطالن عقائد امللل األخرى ،واحنراف كتبهم
وخاصة كتب اليهودية والنصرانية واملتمثلة يف التوراة واإلجنيل .وكان من بني هؤالء
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 إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين يف كتابه "شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف،العلماء
."التوراة واإلجنيل من التبديل
Abstract :
Judaism and Christianity before the advent of Islam were
subjected to great distortion, where it was the scene of chaos
and absurdity by its men. There is nothing left of them but a
little uniformity, there is only a little left of Tawheed, and
when Islam came showed that these books have been
subjected to distortion and increase or decrease or switch, and
that the Koran is the only book that has not been distorted, so
Muslims have since the time of the Prophet - peace be upon
him - to this day by calling for the correct way and correct
method, which is Islam, spread widely, but the enemies of
Islam did not satisfy them this large and global spread of Islam,
they conducted fierce campaigns against him, , And that Islam
is nothing but hieroglyphs, so Muslims turned to respond to
such suspicions, and wrote books and letters in a statement to
negate the doctrines of other boredom, and the deviation of
their books, especially the books of Judaism and Christianity,
represented in the Bible and the Bible. Among these scholars
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was: The Imam of the Two Holy Mosques; Abi Maali AlJuwaini in his book: ” The healing of the exalted in the
statement of what occurred the Torah and the Gospel of the
switch”.

املقدمة
كانت الدايانت الكربى مبا فيها اليهودية والنصرانية قبل بعثة النيب حممد –عليه
السالم -مسرحا للفوضى والعبثية من قبل رجاالهتا ،فلم يبق من رسالة موسى وعيسى
–عليهما السالم -إال النزر القليل من التوحيد والشرائع الصحيحة خبليط من العقائد
اليواننية والوثنية والرومية .فالتوراة ضاعت واندثرت بعد تعرض اليهود لالضطهاد
واالستبداد والنفي واجلالء ،والعذاب والتدمري على يد القائد الروماين تيطس ،أما
املسيحية فقد اختلفت وتفرقت إىل ثالث فرق كربى هي :النسطورية واليعقوبية
وامللكانية ،واختلفوا يف األانجيل فكان يوجد أكثر من مائة إجنيل يف القرن الثاين
للميالد ،حيث ال تتفق هذه األانجيل وختتلف اختالفا كبريا بينها .واختلف لنصارى
أيضا يف طبيعة املسيح حىت قامت احلروب والقالقل بينهم .إىل أن جاء اإلسالم ببعثة
النيب حممد – صلى هللا عليه وسلم – وأنزل القرآن الكرمي الذي ال أيتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،فكان الرسالة اخلامتة ،والنور املرسل للعاملني ،فبني القرآن الكرمي
احنراف الرساالت السماوية السابقة ،وتعرض كتبها املقدسة للعبث والتحريف من
طرف األتباع املزيفني ودعاهم للرجوع إىل احلق ،وذلك ببيان املنهج القومي للتمييز بني
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احلق والباطل .فبدأت دعوة اإلسالم يف اجلزيرة العربية ،مث انتشرت هذه الدعوة حىت
بلغت اآلفاق وكان شعارها يف ذلك قوله تعاىل {:ا ْدع إِ َ ىل َسبِ ِ
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ٌ
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حممد  -عليه السالم – إىل غاية يومنا هذا.

وكانت من بني أزهى عصور اإلسالم قوة وازدهارا :احلضارة اإلسالمية ابألندلس،
ولكن أصحاب الباطل وأتباع امللل األخرى –خاصة املسيحية واليهودية -خافوا من
هذا اإلنتشار السريع والكبري لإلسالم  ،فأرادوا حماربته بشىت السبل وكافة األدوات،
وقاموا بفعل ذلك .ومن بني هذه الطرق واألساليب ،الكتابة ضد اإلسالم ،عن طريق
أتليف الشبهات والتحريفات ضد القرآن والسنة النبوية ،إال أن هذه الشبهات كانت
بعيدة كل البعد عن املنطق والعلم.
وكان من بني الذين كتبوا ضد اإلسالم" ،يوحنا الدمشقي" (676م749-م) يف كتابه
الشهري "اهلراطقة" ) (De Haeresbiusالذي اعترب اإلسالم نوعا من املسيحية
املهرطقة ،وأيضا أسقف صيدا املسمى "ببولس الراهب األنطاكي" (1200م-
1300م)  ،الذي قام بتأليف رسالة حرف فيها بعض آايت القرآن الكرمي لتساند
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وجهة نظره القائلة أبلوهية املسيح ،مث قام إبرساهلا إىل بعض املسلمني ليبني هلم أبن
اإلسالم ال يصلح لغري العرب .ومن بني الكتاب أيضا ،الكاتب اليهودي :إمساعيل بن
النغريلة األندلسي (993م1056-م) ،الذي ألف كتااب يدعي فيه تناقض القرآن
الكرمي ،وأيضا الراهب الفرنسي القديس هوف 1024( St.Hughم1109-م)،
كبري رهبان ديري كلوين ( ،)Clunyالذي أرسل إىل املقتدر ابهلل (حاكم سرقسطة)
حيثه فيها على ترك دينه واعتناق املسيحية ،وغري هؤالء كثري.
لذلك كان من الضروري على العلماء املسلمني الرد على مثل هذه اإلهتامات واألابطيل
والشبهات ،فانكبوا على دراسة الكتب املقدسة ملخلف الدايانت وخاصة اليهودية
والنصرانية –التوراة واإلجنيل -وألفوا فيها كتبا ورسائل للرد على ختاريفهم واحنرافاهتم،
ودحض شبهامت حول اإلسالم ،ونقد كتبهم وبيان وقوع التحريف والتزييف فيها .ومن
بني هؤالء العلماء اجلاحظ بن عمرو(159هـ255-ه) يف رسالته الشهرية "الرد على
النصارى" ،والقاضي عبد اجلبار(359ه415-ه969/م1025-م) يف كتابيه "تنزيه
القرآن عن املطاعن"" ،تثبيت دالئل النبوة" ،وأيضا ابن حزم األندلسي(384ه-
456ه964/م1094-م) يف كتابه املشهور "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" ،وابن
تيمية(661ه728-ه1263/م1328-م) يف كتابه "اجلواب الصحيح ملن بدل دين
املسيح" ،وأيضا أبو البقاء صاحل بن احلسني تقي الدين اجلعفري املصري(581ه-
688م) يف كتابه الشهري" ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل" ،وإمام احلرمني أيب املعايل
اجلوين الذي يبني فيه بطالن عقائد النصارى وحتريف كتبهم ،فما هو رأي الكاتب يف
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الكتاب املقدس عند النصارى؟ وما هي املناهج األساسية اليت اتبعها لنقد ودحض
عقائد وكتب النصرانية؟.
احملور األول :التعريف أبيب املعايل اجلويين
أوَل -عصره
من املعروف عند علماء التاريخ ،أن العصر الذي يعيش فيه املؤلف له دور كبري يف إبراز
شخصيته وحياته وتكوينه ،لذلك وجب التنويه على العصر الذي أثر على الكاتب من
النواحي :السياسية ،العلمية واإلجتماعية.
والفرتة اليت عاش فيها إمام احلرمني أيب املعايل اجلوين هي ما بني القرنني الرابع والقرن
اخلامس للهجرة.
 -1اْلالة السياسية
تتميز أحداث القرن اخلامس من الناحية السياسية أبن شطره األول كان تكملة
ألحداث القرن الرابع اهلجري ،مث تغري شطره الثاين فكان مقدمة لظروف القرن الذي
يليه ،ولذا فإن احلديث على النصف األول من القرن اخلامس يقتضي أن يكون مقروان
مع القرن الرابع.
بلغت الدولة اإلسالمية الذروة السياسية واإلدارية يف هناية القرن الثاين اهلجري ،يف عهد
الرشيد واملأمون ،وحافظت – غالبا – على البقاء يف القمة خالل القرن الثالث الذي
شهد عمليات املد واجلزر؛ فانفصلت بعض األقاليم واألقطار ،وتناوب على السلطة
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خليفة قوي مث خليفة ضعيف ،وظهرت الدولة الطولونية مبصر ،والصفارية يف
سجستان ،والطاهرية يف فارس ،والساسانية فيما وراء النهر ،واألغالبة واألدارسة يف
مشال إفريقيا ،ابإلضافة إىل الدولة األموية يف األندلس ،وكانت بعض الدول واألقطار
ترتاجع مث تنضم إىل الدولة األم يف بغداد ،لتعود إىل هيبة اخلالفة من جديد.

3

مث تسرب التصدع احلقيقي يف القرن الرابع اهلجري ،وحل الضعف والتفتت فيها،
وانفصل أكثر حكام الوالايت عن مركز اخلالفة ،واستقلت أكثر األقطار ،ووجهت
جيوشها وقواهتا ضد اخلالفة العباسية أحياان ،وللتقاتل فيما بينها أحياان أخرى .وأهم
هذه الدول هي :الفاطميون يف مصر ،واحلمدانيون يف حلب واملوصل ،والبويهيون يف
فارس والعراق ،والغزنويون يف األفغان والبنجاب وما وراء النهر ،مث ظهر يف منتصف
4

القرن اخلامس السالجقة فيما وراء النهر ويف فارس مث بغداد والشام.

ابإلضافة إىل هذا التصدع السياسي يف القرنني الرابع واخلامس ،يضاف إىل ذلك تلك
احلروب املشتعلة بني الدول اإلسالمية فيما بينها ،أو الدول اإلسالمية وبني الروم
البيزنطيني ،فلم هتدأ أوارها ومل تقف سنة من السنني ،وكانت احلروب سجاال بينهمن
حسبما تكون الدولة اإلسالمية أو الدولة البيزنطية يف حال قوة وهدوء ونفوذ واستقرار
داخلي ،كما يضاف إىل ذلك احلروب الداخلية بني هذه الدول واإلمارات فيما بينها،
والثورات واحلروب مع الفرق املتعددة داخل األقاليم؛ كالقرامطة واملعتزلة واخلوارج
واإلمساعيلية والفاطمية والباطنية.
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وابختصار فإن الدولة اإلسالمية الكربى قد احنلت يف القرن الرابع اهلجري ،وتفتت إىل
دول صغرى ،واستمر هذا الوضع إىل القرن اخلامس الذي عاش فيه إمام احلرمني
اجلويين ،وبعد موته بقليل توجه الصليبيون حنو الشرق ،ووضعوا أقدامهم يف أنطاكية
لينتقلوا منها إىل املدن والبالد األخرى.

6

وتوىل اخلالفة يف عصر اإلمام اجلويين خليفتان فقط مها:
القائم أبمر هللا أبو جعفر عبد هللا ،الذي ويل اخلالفة بعد أبيه القادر ابهلل أمحد بن
إسحاق ،بعهد منه ،وكان سلطاان ضعيفا أمام مكالب القواد ،ومل يبق للدولة واخلليفة
هيبة أما اجلند وقطاع الطرق واللصوص الذين سرقوا دار اخلالفة سنة 422ه.
واملقتدي أبمر هللا ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن القائم سنة 467ه ،وكان قوي
النفس عظيم اهلمة ،مقداما شجاعا ،صائب الرأي مشجعا للعلم ونشر احلضارة
والعمران والتقدم وفتح املدارس.

7

وكان نفوذ السالجقة واضحا يف نيسابور وخراسان يف عهد اجلويين ،وكانت احلرب
سجاال بني السالجقة والبويهيني وانتشرت الفنت الدينية والتعصب ومالحقة العلماء
والفقهاء ،مما اثر على اجلويين
ودفعته للهجرة عن بلده ،والرحلة إىل بغداد ومكة واملدينة للدراسة والتدريس.

8

 -2اْلالة اإلجتماعية
إن احلالة السياسية تنعكس مباشرة على احلياة اإلجتماعية ،وتؤثر فيها أتثريا ابرزا،
حيث كانت احلياة
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اإلجتماعية يف الدولة العباسية عامة ،ويف بغداد خاصة سيئة يف كثري من النواحي،
فاألمن يكاد يكون مفقودا
يف غالب األحيان ،والفوضى والفساد يعبثان يف جنبات بغداد ،وما حوهلا بظهور حركة
العيارين الذين هامجوا بغداد عام 316ه ،وعاثوا فيها فسادا ،والقرامطة ميارسون
أعمال النهب والسلب ،والقتل والغصب ،يف بالد الشام ،ويهددون مصر معها.

9

وكان اجملتمع يتأف من طبقتني :طبقة اخلاصة ،وطبقة العامة ،تشمل الطبقة اخلاصة؛
أصحاب اخلليفة وذوي قرابه ،ورجال الدولة البارزين ،وتشمل الطبقة العامة؛ سواد
الناس من ابقي أفراد الشعب وسائر اجملتمع.

10

وكان الشعب يرتكب من جنسيات خمتلفة ،وقوميات متعددة ،كالعرب واألتراك والفرس
والروم واألكراد واهلنود ،وعلى الرغم من أن اإلسالم مل يفرق بني الشعوب واألمم،
وجعل تفاضلهم على أساس اإلميان والتقوى فقط ،إال أن بعض النعرات القومية قد
ظهرت وبرزت بشكل واضح يف زمن العباسيني .ولكن هذا التمايز والتفاوت والعنصرية
كانت منحصرة يف رجال احلكم واجليش والوالة ،ومن سار يف ركبهم ،ومل ميتد إىل أفراد
الشعب وبقيته ،بل كان املعيار هو العلم والعمل.

11

وكان الرتف املادي والبذخ واإلسراف كثريا يف العصر العباسي ،وخاصة يف قصور
اخللفاء والقواد واحلكام ،بينما ظهرت عالئم البؤس والفقر والظلم والعدوان على فئات
أخرى.
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وكان اجملتمع يضم بني جنباته أهل الذمة من اليهود والنصارى ،وكانوا ميارسون احلرية
الدينية ،ويتمتعون ابلتسامح الديين ،ويشاركون يف مجيع األعمال العلمية واإلجتماعية،
ويتولون مناصب ابرزة ،ويصلون مراكز عالية.

12

ويف العصر العباسي انتشر الغناء وجمالس الطرب واملوسيقى والرتف يف القصور
وردحات العواصم ،وتفشت الرذيلة وانتشرت احلاانت واخلمور ،واحنلت األخالق ،يف
حني كان الناس يلتفون حول العلماء العاملني ،ويقدمون هلم أمسى آايت اإلحرتام
والتقدير واإلجالل ،ورفعوا مكانتهم وتقربوا إليهم ،فكانت مكانة العلماء سامية ورفيعة
على الصعيدين الرمسي والشعيب.

13

 -3اْلالة العلمية
على الرغم من الوهن الذي أصاب الدولة العباسية يف القرنني الرابع واخلامس ،إال أن
الثقافة واحلضارة والعلم والتعليم بقيت شاخمة األنف عالية الرأس ،واستمر العلماء
جيوبون األرض ،ويعلمون الناس؛ فالفقه اإلسالمي بلغ مرحلة النضج والكمال يف هذين
القرنني ،واستقرت املذاهب وقام الفقهاء يف كل مذهب بتدوين األحكام ،وتقعيد
القواعد وأتصيل األصول ،كما بلغت الرتمجة أوجها ،ونقلت الثقافات القدمية إىل اللغة
العربية والبالد اإلسالمية ،وتقدمت العلوم املختلفة ،كالطب والفلسفة والرايضيات
والكيمياء ،وظهر النوابغ يف كل فن ،كابن سينا والغزايل زالفارايب ،ووصل األدب إىل
القمة ،وانتشرت النوادي األدبية وأندية الشعر يف احملافل العامة واخلاصة.

14

ويرجع السبب إىل هذه النهضة العلمية والثقافية إىل العوامل التالية:
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 دعوة اإلسالم إىل العلم والتعلم مبختلف ميادينه ،ورفعة مكانة العلماء ،مما
جعل العلم غاية يف حد ذاته ،دون أن يرتبط ابلدولة واخلالفة ورجال احلكم.
 اجتاه الدول املرتبطة ابخلالفة ،أو املستقلة عنها إىل تشجيع العلم والعلماء،
لتوطيد أركاهنا وجذب الناس إليها ،ومباراة ومنافسة غريها.
 اإلختالف املذهيب للدول واإلمارات ،فكانت كل دولة تتسابق مع الدول
األخرى يف تشجيع العلم والعلماء لنشر آرائها اخلاصة ،ومذاهبها الفكرية
والدينية.

15

لذلك بلغت معظم العلوم أوجها يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ،وتقدم الفقه
واحلديث والرايضيات والفلك والطب واجلرب واهلندسة والفلسفة ،وبرز فطاحل العلماء
واألئمة الكبار واألدابء املشهورين ،وكان هلذه الظاهرة العلمية أثرها يف حياة إمام
احلرمني ،وتكوين ثقافته ،واتساع أفقه دراسة وحبثا وأتليفا.
اثنيا -حياته
 -1اَسه ونسبه
هو عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيوية
اجلويين مث النيسابوري ،أبو
املعايل ،ولد (جبوين) 16يف حمرم سنة 419ه ،مث رحل إىل بغداد وأقام هبا مدة ،مث
قصد مكة إثر فتنة وقعت له ببغداد ،17مث رحل إىل املدينة وأقام فيها فرتة من الزمن،
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يدرس فيها ويفيت الناس ،مث عاد إىل نيسابور ،فبىن له الوزير (نظام امللك) املدرسة
النظامية فيها ،وكان حيضر دروسه أكابر العلماء.

18

وتذكر الرتاجم وغريها أربعة ألقاب للجويين هي:
األول -إمام احلرمني ،وهو أشهرها ،وذلك جماورته احلرمني ،مكة واملدينة.
الثاين -ضياء الدين ،ولقب به ألنه أانر الطريق للمدافعني عن أهل السنة يف الرد على
الفرق الضالة.
الثالث -فخر الدين ،ألنه كان فخرا لإلسالم ،ورفع هللا به كلمة احلق ،وأذل به كلمة
الباطل.
الرابع -ركن الدين ،وهذا مفهوم من لفظه.

19

 -2منزلته العلمية
نشأ اجلويين يف بيئة علمية؛ حيث كان أبوه إمام عصره يف نيسابور ،وكان جده ذا
مكانة مرموقة يف جوين ،وكان عمه صوفيا حمداث ،ومن بني شيوخه :والده أبو حممد
عبد هللا بن يوسف اجلويين ،وأبو القاسم اإلسفراييين ،أستاذه يف علم الكالم ،وأبو عبد
هللا اخلبازي ،شيخه يف القراءات ،وفضل هللا بن أمحد بن حممد امليهين ،والقاضي حسني
بن حممد بن أمحد أبو علي املروروذي ،واحلافظ أبو نعيم األصبهاين صاحب احللية،
وغريهم .وتتلمذ على اجلويين على عدد كبري من العلماء أشهرهم :الغزايل ،والكيا
اهلراسي ،واخلوايف ،وغريهم كثري: ،حيث قال ابن كثري ":وكان يقعد بني يديه كل يوم
حنو من ثالمثائة رجل ،وتفقه به مجاعة من األئمة".
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وقد وصفه علماء عصره بصفات تني منزلته العلمية ،فاجملاشعي يقول عنه ":ما رأيت
عاشقا للعلم مثل هذا اإلمام ،فإنه يطلب العلم للعلم " ،21أما السبكي فيقول يف
حقه ":وال يشك ذو خربة أنه كان أعلم أهل األرض ابلكالم واألصول والفقه،
وأكثرهم حتقيقا ،بل كان الكل من حبره يغرتفون وإن له من احلقوق يف اإلسالم،
واملناضلة يف علم الكالم عن الدين احلنيفي ما ال خيفى على ذي حتصيل".22
 -3مؤلفاته
أما مؤلفاته فكثرية ومتعددة التخصصات ولكننا نورد أمهها كمايلي:
 اإلرشاد إىل قواعد األدلة يف أصول اإلعتقاد.
 ملع األدلة يف قواعد أهل السنة واجلماعة.
 العقيدة النظامية.
 شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل(وهو كتابنا الذي
وقع عله اإلختيار و الدراسة).
 الربهان يف أصول الفقه.
 رسالة يف التقليد واإلجتهاد.
 هناية املطلب يف دراية املذهب.
 غياث األمم يف التيات الظلم.
 الكفاية يف اجلدل.
 -4وفاته
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جتمع كتب الرتاجم على أن وفاة اجلويين كانت يف اخلامس والعشرين من ربيع الثاين
سنة 478ه ،ودفن بنيسابور.

23

احملور الثاين :دراسة الكتاب
 -1اسم الكتاب
اسم الكتاب هو (شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل) ،وقد
نص عليه املؤلف يف كتابه بعنوان خمتصر هو (شفاء الغليل يف بيان وقوع التبديل) وألفه
سنة  20من ذي القعدة 692ه ابلقاهرة.

24

 -2موضوع الكتاب
يعد كتاب شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل ،من بني أهم
الكتب اليت ألفت من طرف العلماء املسلمني يف نقد الكتاب املقدس بعهديه ،حيث
يبني فيه أن التوراة املوجودة اليوم بني أيدي اليهود زالنصارى حمرفة ،وغري موحى هبا،
وإمنا كتبها عزرا بعد فتنتهم مع نبوخذ نصر ،وأن هذه النسخة قد كتبها عزرا قبل بعثة
املسيح – عليه السالم – سنة 545م ،وابلتايل فالتحريف اللفظي واملعنوي قد حصال
يف التوراة واإلجنيل.

25

كما ذكر اجلويين أن نسخ التوراة املنسوبة إىل موسى – عليه السالم -ثالث نسخ:
أ -النسخة العربانية ،وهي اليت أبيدي اليهود اآلن.
ب -النسخة اليت أبيدي النصارى ومل يبني اجلويين نوعها ،وقد اصطلح علماء مقارنة
األداين على تسميتها ابلتوراة اليواننية أو السبعينية.
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ج -النسخة السامرية.
كذلك يذكر اجلويين حتريف اإلجنيل ،ويورد أمثلة نصية من األانجيل نفسها ،مع بيان
تناقضها الكبري والظاهر الذي ال خياجله شك أبن أايدي كثرية قد لعبت به.
وأما أهم موضوعات الكتاب فقد جاءت كاآليت:
أوَل -الرد على ادعاء اليهود والنصارى أبن الكتاب املقدس غري حمرف ،وأن التبديل مل
يقع فيهما ،وكيف أن العلماء الكبار عندهم ال يرون ذلك.
اثنيا -بيان حتريف التوراة وأن مصدرها ليس إهليا وإمنا مصدر كتابتها هو عزرا.
اثلثا -املقارنة بني التوراة العربانية والتوراة اليواننية يف أعمار اآلابء األوائل وبيان
التناقض الصريح فيما بينها.
رابعا -بيان اإلختالف الكبري يف نسب عيسى –عليه السالم -بني مىت ولوقا مع أنه
ولد من غري أب.
خامسا -يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وصلب ،وبيان
اإلختالف يف صياح الديك والتناقض بني األانجيل وقت صلب املسيح بزعمهم.
سادسا  -بيان اإلختالف يف ركوب عيسى – عليه السالم.-
 -3منهج املؤلِِّف يف الكتاب
أوَل -استدالل اجلويين ابلقرآن الكرمي حبيث تكون له منهجا ونرباسا فيما يريد إثباته
من القضااي أو نفيها ،حيث جند أن إمام احلرمني يستدل كثريا ابآلايت القرآنية اليت
تدعم نقده لليهود والنصارى ،واليت تدل على ضالهلم وحتريفهم للكتاب املقدس ،مع
علمهم أبنه حمرف ولكنهم ال يريدون اإلعرتاف بذلك ،وإمنا حيتجون حبجج واهية ال
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يقبلها العقل السليم ،حيث يقول (:إن القرآن الكرمي يبني أبن التحريف قد مس التوراة
واإلجنيل ،إال أن اليهود والنصارى أيبون ذلك ،وانتصروا حبجج واهية) ، 26ينطبق عليها
قوله تعاىل{:كسراب بقيعة حيسبه الضمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا}.27
وكذلك يتعجب اجلويين من اليهود والنصارى ،كيف أهنم ال يعرتفون بتحريف كتبهم مع
العلم أبن طوائفهم تشتمل على علماء وعقالء وزهاد وعباد ،28واستدل بقوله تعاىل{:
ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن يف مرية من لقائه وجعلناه هدى لبين إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون ألمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون}.29
اثنيا -أنه مل يبدأ يف أتليف هذا الكتاب حىت قرأ التوراة واألانجيل وبقية أسفار العهد
القدمي والعهد اجلديد قراءة متأنية متفحصة عدة مرات ،وكانت طريقته يف النقل من

تلك األسفار أن منها ما نقله بنصه ،منها ما أوجزه لركاكة نصه وقد كان استدالل
املؤلِّف هبذه النصوص إللزام اليهود ،والنصارى من ابب التسليم هلم بصحة كتبهم
املقدسة لديهم ،ومن ابب التنزيل يف اجلدال مع اخلصم.
اثلثا -إن موضوع الكتاب هو الرد على اليهود والنصارى ،وبيان التحريف اللفظي
ابلتبديل ،وهو ما أكده اجلويين حيث يتخلص منهجه يف الرد على اليهود ابآليت:
أ  -إثبات جواز النسخ عقال ونقال من التوراة وبقية أسفار العهد القدمي ،وإبطال
شبههم يف أبدية شريعة التوراة وعدم نسخها من كتبهم املقدسة لديهم ،وأن هذه التوراة
ليست هي توراة موسى اليت أهلم هبا ،ألنه بع انعدامها واختفائها ،كتبها عزرا ابإلهلام
مرة أخرى -كما يدعون -وفيها من التناقض ما ال حيصى ،وابلتايل جاز القول أبن
غلط عزرا يف هذا السفر قد يكون مثله يف الكتب األخرى ،مث بني اجلويين أبن تبديل
عزرا ملا يف التوراة كان مقصودا منه ،وذلك ابتغاء الرائسة والسلطة والشهرة ،حيث
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يقول( :ومن أحاط يتواريخ العامل خربا ،وتتبع غرائب قصصها ،ظهر له أبن عزرا من
30

أجل حبه للرائسة ،فعل أفعال السفهاء ،اخلالعني ربقة العقل والدين.
ب  -ذكر اختالف اليهود والنصارى ،وأن كل فرقة تضلِّل األخرى ِّ
وتبدعها وإن
من فضائحهم فسادهم وكفرهم مبا هو اثبت عنهم يف توراهتم وكتبهم املقدسة لديهم،
وبيان هذا اإلختالف يف مسألتني أساسيتني هم:
 -1مسألة إرسال املسيح؛ حيث زعم النصارى أبن نصوص التوراة شاهدة على
إرسال املسيح يف الزمن الذي

أرسل فيه ،وما أبيديهم من نسخ التوراة شاهدة هلم

بصحة ما زعموه ،ويزعمون أن اليهود بدلوا ما أبيديهم من نسخ التوراة عنادا ،وحذرا
من اإلعرتاف إبرسال املسيح.
أما اليهود فيزعمون أبن النصارى بدلوا ما أبيديهم من النسخ ،وأن املسيح إمنا أييت يف
آخر الدزر السابع ،وما أبيديهم من نسخها موفق ملا ادعوه.

31

فقد أمجع الفريقان على القول بوقوع التبديل ،وكل طائفة جتعله صفدا يف عنق األخرى.
 -2التناقض بَّي النسخ التوراتية يف أعمار البشر؛ حيث قارن اجلويين بني
األرقام اهلائلة املختلفة بني التوراة العربانية والسامرية وبني التوراة اليواننية ،فوصل إىل أن
اإلختالف ليس هينا وإمنا يصل إىل أكثر من مائة سنة.
فمثال :عمر آدم كان  130سنة عندما ولد له شيث يف الرواية العربانية ،ولكن كان
عمره  230سنة يف الرواية اليواننية.
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وعمر شيث كان  105سنني ملا ولد له أنوش يف التوراة العربانية ،يف حني أن التوراة
اليواننية تذكر أبنه كان لديه  205سنة.

32

وهكذا دواليك ،وهذا جدول أورده إما احلرمني اجلويين ،يوضح فيه التناقض الكبري
واإلختالف يف األرقم واألعمار بني الرواايت التوراتية ،إذ يعترب اجلويين أبن هذا
اإلختالف يعد من قبيخ وغرابة اإلختالفات بني الطائفتني ،يف أمر ليس من قبيل
املظنوانت اليت ختتلف ابختالف العلماء ،الناشئة عن اختالف مراتب الظنون ،بل كل
طائفة تزعم أن ما بيدها هو املنزل على موسى –عليه السالم -وهذا عني التبديل
والتغيري.

33

األَساء

التوراة العربانية

التوراة السامرية

التوراة اليواننية

آدم

130

130

230

شيث

105

105

205

أنوش

90

90

190

قينان

70

70

170

مهللئيل

65

65

165

ايرد

162

62

262

حنوك

65

65

165

متوشاحل

187

67

187

المك

182

53

188
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نوح

600

600

600

اجملموع

1656

1307

2262

سامل

2

2

2

أرفكشاد

35

135

135

فينان

ــــــــــ

ــــــــــ

130

شاحل

30

130

130

عابر

34

134

134

فاجل

30

130

130

رعو

32

132

132

سروغ

30

130

130

انحور

29

79

79

اترح

70

70

70

اجملموع

292

942

1072

أما منهجه يف الرد على النصارى فكاآليت:
أ -ذكر النصوص األانجيل الدالة على جناة املسيح من القتل والصلب ،وأن املصلوب
هو َمن ألقي عليه شبه املسيح.

ب -ذكر نصوص األانجيل اليت غلط النصارى يف فهمها ويف نسبة املسيح إىل
األلوهية ،واالستدالل على تفسريها بنصوص أسفار العهد القدمي والعهد اجلديد.
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ج -نقد األانجيل احملرفة ببيان انقطاع سندها وعدم تواتر رواهتا ،مث ببيان مواطن
التناقض والتكاذب والتهافت يف األانجيل ومصادقة بعضها بعضا.
د -بيان الغلط يف نسب يوسف النجار بني مىت ولوقا والرد عليم.
كما بني املؤلِّف ابألدلة العقلية استحالة العقائد النصرانية وعدم معقوليتها ورفض العقل
الصحيح والفطرة السليمة هلا ،وخمالفتها للواقع املعاين احملسوس ألمر املسيح ،وتناقضها
مع األانجيل.

وبني بطالن
كما انقش املؤلِّف أدلة النصارى وشبهاهتم حول ألوهية املسيح وبنوته هللّ ،
ما استدلوا به وأوضح احلق الذي جيب أن يعتقدوه.
رابعا -وخالصة القول يف منهج املؤلِّف أنه مجع مناهج من سبقه من علماء املسلمني
يف الرد على اليهود والنصارى ويرتكز يف اآليت:
أ  -املنهج التفسريي :يقوم هذا املنهج على افرتاض صحةالتوراة و األانجيل ،مث
تفسري األلفاظ اليت زل فيها اليهود والنصارى وبيان ما حتتمله من املعاين الصحيحة
بشواهد من األانجيل والتوراة وغريها .مثل األلفاظ اليت توهم ألوهية املسيح وتفسريها
تفسريها خيرجها عن معناها احلريف ،مث مقابلتها بعبارات وألفاظ أخرى من األانجيل
ذاهتا تدل على إنسانيته ورسالته لتنهار دعواهم يف ألوهية املسيح ،وابهنيارها تنهار بقية
الدعاوى املسيحية يف االحتاد األقنومي ،ويف دعوى القتل والصلب وعقيدة الفداء.
ويتميز هذا املنهج بقاعدتني مها:
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إن النصوص موضع التفسري جيب أن حتمل على ظاهرها ،وتؤخذ مبعناها
احلريف إذا كان هذا الظاهر ال يصادم العقل ،أما إذا كان مصادما للعقل فإنه
جيب اللجوء إىل أتويلها ،لإلقتناع حينئذ أبن ظاهرها غري مراد.
أن الدالئل إذا تعارضت ،فدل بعضها على إثبات حكم وبعضها على نفيه
فال نرتكها متعارضة إال إذا أحسسنا من أنفسنا العجز ،الستحالة إمكان
اجلمع بينها ،وامتناع مجعها متضافرة مرة واحدة.
ب  -منهج ِِّ
احملدثَّي :يقوم هذا املنهج يف نقد األانجيل على نفس األسس اليت
ارتضاها علماء احلديث ،لتوثيق أو تضعيف األحاديث املروية عن رسول هللا –صلى هللا
عليه وسلم -من حيث مراعاة قواعد اجلرح و التعديل ،ومن حيث قواعد اجلمع بني
األحاديث اليت تبدو متخالفة أو متعارضة يف ألفاظها أو معانيها.
ولقد استخدم املؤلف هذا املنهج لوضع األانجيل موضع الشك ،عن طريق رفع الثقة
برواته ،إما ألن عددهم يف البداية كان قليال ال يبلغ حد التواتر الالزم لبناء الثقة
مبضمونه ،وإما ألن النقلة مل يكونوا عددا ال يؤمن تواطؤهم على الكذب ،وإما لألمرين
معا.
ج  -املنهج العقلي :يبني هذا املنهج المعقولية عقائد النصارى وتناقضها ،وذلك
من خالل عقائد التجسد والتثليث واخلطيئة والصلب والفداء ،وقرارات اجملامع
املسكونية املقدسة ،وآراء فرق النصارى الثالث يف طبيعة املسيح وحقيقة اإلحتاد بني
الالهوت والناسوت.
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د -املنهج النقدي املقارن :ويكون عن طريق مقابلة النصوص املختلفة من
الكتب املقدسة يف واقعة ما أو موضوع معني ،مث املقارنة بينهما من حيث األصالة،
واملضمون ،مث اخلروج ابستنتاجات تبني التناقض الصارخ بني الرواايت ،وقد أورد اجلويين
ثالث أمثلة على ذلك ،هي:
 -1قضية صياح الديك :فمرقص يذكر أبن املسيح ليلة األخذ للصلب قال لبطرس،
أبنه سينكره ثالث مرات قبلل أن يصيح الديك مرتني ،34وقد وقع ذلك .يف حني أن
رواية لوقا تذكر أبن املسيح قال لبطرس[:ال يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثالث
مرات أبنك تعرفين].35
فبني أبن هذا التناقض الصارخ يدل على تبديل وحتريف الكتاب املقدس ،وعدم عصمة
كتابه من اخلطأ.

36

 -2قضية ركوب عيسى على أاتن أم جحش أم كالمها :فمىت صرح أبن عيسى قد
ركب على أاتن وجحش معا ،37أما مرقص ولوقا فقد صرحا أبنه ركب جحشا فقط.38
 -3قضية اللصني اللذين صلبا مع املسيح :حيث ذكر مىت ومرق أبهنا كاان كافرين به
وأهنما كاان يسبانه
ويعريانه ،39أما لوقا فقد ذكر أبن أحدمها كان مؤمنا به واآلخر كان كافرا يسبه.40
ومن خالل هذه النصوص يبني اجلويين أبن األانجيل قد تعرضت للتحريف والتبديل،
وأن التوراة واإلجنيل مليئة ابألغالط واإلحنرافات.
اخلامتة
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يف خامتة هذا املقال ،منيز أن منهج إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين يعد منهجا ثراي جدا
يف ميدان دراسة األداين املقارنة ،وأيضا يف جمال نقد الكتب املقدسة ،وخاصة األانجيل
أو ما يسمى ابلعهد اجلديد.
أيضا بعد الدراسة هلذا الكتاب العظيم ،جند أبنه مصدر مهم ال يستغىن عنه يف جمال
مقارنة األداين ونقد الكتب املقدسة ،بل جند الكثري من علماء املسلمني قد استعانوا به
يف آتليفهم يف ذات اجملال ،مثل :ابن تيمية ،وابن قيم اجلوزية ،ورمحة هللا اهلندي وغريهم
من العلماء.
كما نستنتج من خالل حتليل كتاب "شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل
من التبديل" اإلطالع الواسع على الكتاب املقدس للمؤلف أيب املعايل اجلويين،
والدراسة العميقة حملتوايته ،الذي قام بتفنيد دعوى ألوهية الكتاب املقدس ،والبنوة
واأللوهية للمسيح بشكل ال يرد وال يسد ،من إبطال هذه التخريفات والتحريفات يف
األانجيل ،عن طريق بيان مواطن التناقض ،والتضاد بني األانجيل.
جند أيضا استخدام املؤلف للعديد من املناهج يف نقد الكتاب املقدس ،وتنوعها بطريقة
عجيبة؛ من استخدام املنهج العقلي املنطقي يف رد التناقضات ،واملنهج التفسريي
الستخراج مواطن التأويل املزيفة ،وأهنا ال ميكن أن تؤول وإمنا تؤخذ على ظاهرها كما
هي ،وأيضا استخدام منهج احملدثني من دراسة املنت والسند ،والذي أبطل نسبة
الكتاب املقدس إىل أولئك املؤلفني ،وتدخل آخرين يف كتابته هذه األانجيل وعلى
رأسهم "عزرا".
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وابعتبار املؤلف مسلما ،فإنه انتهج أسلوب القرآن يف الدعوة إىل اإلسالم ،وبيان حترف
الكتب املقدسة ،وذلك من أجل دعوة غري املسلمني لإلسالم ،وتثبيت العقيدة
اإلسالمية ابلنسبة للمسلمني ،وإجلام كل من سولت له نفسه اهلجوم على القرآن
الكرمي.
وختاما ،جند أبن منهج املؤلف وهذا الكتاب جيب أن يدرس يف اجلامعات واملعاهد
املتخصصة يف العقائد ومقارنة األداين والدعوة إىل اإلسالم ،ألنه منهج متميز يف محاية
املسلمني م ن الزيغ والتيه واإلحنراف عن اإلسالم الصايف والصحيح وصد هجمات
املستشرقني واملنصرين ،وبيان منهج دعوة غري املسلمني لبيان ما وقع يف كتبهم من
احنراف ودعوهتم لإلسالم.
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 4املرجع نفسه ،ص.17 :
 5الزحيلي حممد ،املرجع نفسه ،ص.24 :
 6اخلضري حممود بك ،حماضرات يف اتريخ األمم اإلسالمية :الدولة العباسية ،ط ،1مؤسسة
املختار ،القاهرة2003 ،م ،ص.384 :
 7املرجع نفسه ،ص.399 :
 8الزحيلي حممد ،اإلمام اجلويين :إمام احلرمني ،ص.25 :
العدد23

160

جملة املعارف للبحوث والدراسات التارخيية

جملة دورية دولية حمكمة

 9أمني أمحد ،ظهر اإلسالم ،ط ،1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،2013 ،ج ،1ص:
.80
 10أمني أمحد ،ضحى اإلسالم ،ط ،1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،2013 ،ج،1
ص.17 :
 11أمني أمحد ،ظهر اإلسالم ،ج ،1ص.83 :
 12املرجع نفسه ،ج ،1ص.88 :
 13الزحيلي حممد ،اإلمام اجلويين :إمام احلرمني ،ص.29 :
 14العش يوسف ،اتريخ عصر اخلالفة العباسية ،ط ،1دار الفكر املعاصر ،بريوت،1982 ،
ص.167 :
 15املرجع نفسه ،ص.169 :
 16جوين :من نواحي نيسابور ،يسميها اهل خراسان (كوابن) فعربت فقيل جوين ،وقيل إن
جوين اسم أحد أمرائها مسيت به ،ونسب إليها كثري من األئمة و العلماء .ونيسابور اليوم تقع يف
مشال إيران ،ونسبة اجلويين إىل جوين لوالدته فيها ،ونسبته إىل نيسابور إلقامته وتوليه التدريس فيها
لفرتة طويلة الزمن[.احلموي ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان ،ط ،1دار صادر ،بريوتن ،1996
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 18الزبداين عمر أنور ،السياسة الشرعية عند اجلويين :قواعدها ومقاصدها ،ط1ن دار البشائر
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