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اخلطاب األخري
مقررا بينهم ..قادهم راشد إىل املكتبة التي
التقى األصدقاء الثالثة أمام مدخل الن ُُزل كام كان ً
شاهد فيها كتاب (اخلالدون مئة ..أعظمهم حممد صىل اهلل عليه وسلم) ،وعند ركن الصحف
وقف مايكل يطالع العناوين .وفجأة نادى عىل راشد:

راشد :تقصد التساؤل عن كيفية وصول هذا املخطوط إىل مكتبة إرسائيلية؟ ..لقد قرأت هذا
اخلرب أمس عىل أحد املواقع ..بعض التحليالت أشارت إىل رسقة هذا املخطوط من العراق بعد
غزوه بقوات التحالف.
مايكل :ال ،ال ..ال أقصد ذلك ،أقصد عالقة ذلك بأصالة القرآن املوجود بني أيديكم ،وعالقة
ذلك بمدى صحة ثبوت القرآن؛ فاخلرب يقول إن املخطوط مكتوب قبل نحو  1200سنة ،أي:
 200سنة فقط بعد تدوين أول نسخ من القرآن ،إنه خرب مدهش.

راشد :أولاً  :هذه ليست أقدم نسخة للقرآن اكتشفت حتى اآلن؛ فالروس يقولون إن أقدم
نسخة للقرآن يف حوزهتم؛ فقد أكد الباحث الرويس يفيم رضوان أن التحليل اإلشعاعي
الكربوين الذى أجرى يف هولندا يدل عىل أن املخطوطة القرآنية التي بحوزهتم تعود إىل القرنني
الثامن والتاسع امليالديني.

يف حني أن املرصيني يقولون إن أقدم نسخة للقرآن حمفوظة لدهيم يف املشهد احلسيني
بالقاهرة ،ويقرتب عمرها من  1400عام ،وأهنا أحد املصاحف الستة التي نسخت بأمر خليفة
الرسول الثالث عثامن بن عفان (ريض اهلل عنه) حلفظ القرآن من الضياع.

ويف اليمن يقولون إهنم عثروا أثناء أعامل ترميم اجلامع الكبري بصنعاء سنة  1972عىل
خمطوطة للقرآن ترجع إىل عهد اخلليفة األول للرسول أيب بكر الصديق.
صحيحا؛ ألن نسخ القرآن التي كتبت وأرسلت إىل األمصار عديدة.
وقد يكون كل ذلك
ً

ثان ًيا :القول بأن القرآن الذي بني أيدي املسلمني هو نفسه الذي كان موجو ًدا يف العهد النبوي
قول مستقر بني علامء األديان ويعرتف بذلك املسترشقون ،ولكنهم ال يعرتفون بكونه منزلاً من
عند اهلل ،يف حني مل تثبت أصالة الكتاب املقدس بعهديه ابتدا ًء.
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راشد ..طالع هذا العنوان املثري ..إنه خيص موضوع حوارنا اليوم« :اإلعالن عن وجود
خمطوط قديم للقرآن يف إحدى املكتبات اإلرسائيلية»..
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يقول املسترشق عامل االجتامع الفرنيس أرنست رينان« :مل يعرت القرآن أي تبديل أو حتريف.»..

راجيف :وهذا موضوعنا اليوم ..ما الذي يثبت فعلاً أن القرآن وحي من عند اهلل ،وأن اإلسالم
دين اهلل املنزل من السامء؟

راشد :ليس فقط دين اهلل املنزل ،ولكنه الدين الوحيد الصحيح اآلن..
مايكل :دعونا ننتحي جان ًبا؛ حتى ال نؤذي رواد املكتبة بأصواتنا.

راجيف (مخاطبً ا راشد ،وهم يتجهون إلى ركن مخصص للتحاور) :فليكن ما
تقوله ،ما الذي يثبته؟!
راشد :سأثبت لكم ،بام يتسع الوقت ،حقيقة القرآن وأنه كالم اهلل وليس كالم حممد ،وسأبينِّ
بعض جوانب إعجازه الذي ُيظهر علم اهلل الشامل املتجاوز حلدود البرش.
مايكل :حدثنا بام نقتنع به وبام اتفقنا عليه ،حدثنا بالعلم والعقل.

راشد :املتبعون للكنائس يسمون كتاب دينهم الكتاب املقدس ،والقدسية تتناىف مع اخلطأ ومع
نظرا لتناقض ذلك مع صفات اإلله احلق الذى من املفرتض أن يكون كاملاً
ومنزها
ً
التناقضً ،
عن النقص؛ حتى يستحق هذه األلوهية ..لن أحتدث عن موقف الكنيسة من العلم واملعركة التي
قامت بينها وبني العلامء بسبب تصادم نصوص الكتاب املقدس مع العلم ،ولكن لننظر يف القرآن
وحتديه يف هذا املجال:
حتدث أحد علامء املسلمني املعارصين الشيخ عبد املجيد الزنداين مع الربوفيسور جويل
سمسون أستاذ أمراض النساء والوالدة يف جامعة نورث وستون بأمريكا ،حول النصوص
القرآنية التي تتحدث عن املراحل األوىل خللق اجلنني عندما يكون نطفة ،وكيف أن القرآن
يقرر أن اإلنسان خيلق بعد أن جتمع النطفتان فيتقرر خلق اإلنسان ،وبعد ذلك يقرر تفاصيل
اإلنسان الذي يولد ،لون العينني ،لون اجللد ،لون الشعر ،...حيث أثبت العلم احلديث ّ
أن
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ويقول األمريكي الدكتور مايكل هارت ،صاحب الكتاب الذي جئنا لنشرتيه اآلن« :ال
يوجد يف تاريخ الرساالت كتاب بقي بحروفه كاملاً دون حتوير سوى القرآن الذي نقله حممد»،
أما الشاعر األملاين غوته فإنه جتاوز ذلك إىل القول« :القرآن كتاب الكتب ،وإين أعتقد هذا كام
يعتقده كل مسلم» ،بل إنه أعلن عىل املأل ملا بلغ السبعني من عمره ،أنه يعتزم أن حيتفل يف خشوع
بتلك الليلة املقدسة التي أنزل فيها القرآن الكريم عىل النبي حممد.
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تفاصيل اإلنسان الوراثية تقدّ ر وهو يف مرحلة النطفة ،وهذا مطابق ملا قاله اهلل تعاىل( :ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [عبس17:ـ  ..]19وبعد أن سمع هذا
الربوفيسور هذه التفاصيل وقف يف أحد املؤمترات يعلن رأيه حول هذا املوضوع فقال« :لقد جاء
القرآن قبل عدة قرون مؤيدً ا ملا تطرقنا إليه؛ مما يدل عىل أن القرآن هو كالم اهلل.»....

االستنتاج الوحيد املعقول هو أن هذه األوصاف قد أوحيت إىل حممد من اهلل؛ إذ ما كان له أن
يعرف مثل هذه التفاصيل؛ ألنه كان أم ًّيا ،وهلذا مل يكن قد نال تدري ًبا علم ًّيا» .ومل يكتف د .كيث
مور بذلك ،وإنّام قام بوضع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املتحدثة عن حقائق علم األجنة
يف كل صفحة من كتابه.
وهذا الربوفيسور يوشيودي كوزان -مدير مرصد طوكيو ،يقول« :ال أجد صعوبة يف قبول
أن القرآن كالم اهلل؛ فإن أوصاف اجلنني يف القرآن ال يمكن بناؤها عىل املعرفة العلمية للقرن
السابع ،االستنتاج الوحيد املعقول هو أن هذه األوصاف قد أوحيت إىل حممد من اهلل» ..هل
تريدون املزيد؟!
راجيف :هل يف القرآن حديث عن جماالت أخرى؟

راشد :فيه كثري من اآليات يف جماالت عديدة ..فهناك مثلاً آيات تتحدث عن حقائق تارخيية مل
تثبت إال بالعلم احلديث ،فمثلاً يف قصة موسى وفرعون حتدث القرآن عن موت فرعون غر ًقا،
ونجاة جثته لتعترب هبا األجيال الالحقة ،أي إنه سيكون يف مقدور األجيال مشاهدة هذه القصة
وتذكر هذه العربة ،وذلك يف قول اهلل تعاىل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [يونس ،]92:فهنا ثالث إشارات:
 )1طريقة موت فرعون؛ غر ًقا.

 )2إنقاذ جثته وانتشاهلا من املاء.

 )3املحافظة عىل هذه اجلثة يف صورة يمكن للناس معاينتها (التحنيط).
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دعني أفتح حاسويب ألستطيع قراءة بعض االستدالالت بدقة ..وهذا الربوفيسور كيث مور
صاحب كتاب (( )The Developing Humanأطوار خلق اإلنسان) ،وهو مرجع علمي
عاملي مرتجم بثامن لغات ..وقف يف أحد املؤمترات فقالّ :
«إن أوصاف األجنة البرشية يف القرآن
الكريم ال يمكن بناؤها عىل املعرفة العلمية للقرن السابع.
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ويف القرآن آيات حتتوي عىل إعجازات يف أكثر من جمال يف الوقت نفسه؛ ففي سورة الروم
يقول اهلل تعاىل( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)
[الروم1:ـ  ...]3وفيها وجهان لإلعجاز؛ أوهلام :إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم عىل الفرس
بعد هزيمتهم ،بعد بضع سنوات ،أي :بني سنة وتسع سنوات ،وقد حتقق ما وعد به القرآن
الكريم بعد سبع سنوات ،حيث وقعت معركة أخرى بني الفرس والروم سنة ٦٢٧م ،وانترص
فيها الروم.

الوجه الثاين إلعجاز اآلية :أهنا قررت حقيقة جغرافية مل تكن معروفة يف ذلك الوقت ،وهي
أن املعركة كانت يف أدنى منطقة من األر ض ،وكلمة أدنى عند العرب تأيت بمعنيني :أقرب،
وأخفض ،فهي من جهة أقرب منطقة لشبه اجلزيرة العربية ،ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة
عىل سطح األرض ،إذ إهنا تنخفض عن مستوى سطح البحر بـ  ١٣١٢قدم (حوايل ٤٠٠
مرت) ،وهي أخفض نقطة سجلتها األقامر االصطناعية عىل اليابسة كام ذكرت ذلك املوسوعة
انخفاضا يف حوض
الربيطانية ،فاحلقيقة التارخيية تشهد أن املعركة وقعت يف أكثر مناطق العامل
ً
البحر امليت والتي مل تكن لتقاس يف غياب تقنيات القياس احلديثة.

مايكل :أظن أن هذا يكفي يا راشد.

أيضا يف جماالت أخرى ،كالفلك مثلاً
راجيف :ولكن هيمني أن أعرف ،هل حتدث القرآن ً
وعلوم األرض والبحار ..وغريها؟

راشد :نعم ،يف القرآن إشارات إعجازية يف هذه املجاالت ويف غريها :كنشأة الكون ،ونشأة
وأيضا إشارات
اإلنسان ،وعلوم الطب ،وعلم النبات ،وعلم احليوان ،والفيزياء وعلم الضوءً ،
إعجازية تارخيية ورقمية ...إضافة إىل إعجازه يف بالغته وترشيعه ..وغريها كثري.
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وهذا بالفعل ما أثبته العلم احلديث ،ولكن عىل جثة حمنطة (مومياء) مل تكتشف إال يف عام
1898م ،أي بعد موت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بحوايل  1200سنة ،ومل ُيكتشف سبب
موت هذه املومياء وأنه الغرق إال سنة 1981م ،بواسطة أجهزة متقدمة وجتارب وحتاليل معقدة
قام هبا فريق من العلامء الفرنسيني عىل رأسهم الربوفيسور موريس بوكاي ،الذي ما علم بأن
قرآن املسلمني يثبت ذلك حتى أعلن إسالمه ،ثم ألف كتابه املهم (القرآن والتوراة واإلنجيل
والعلم ..دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة).
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مايكل :املوضوعات التي ينبغي احلديث فيها كثرية ،ولكنا لألسف سوف نفتقد صديقنا
راجيف؛ فموعد سفرنا غدا.

كثريا؛ لقد سعدت بمعرفتكام واستفدت من حواراتكام ..يمكننا التواصل
راجيف :هذا حيزنني ً
والتحاور عرب مواقع التواصل عىل شبكة اإلنرتنت.

مايكل وراجيف :فكرة رائعة.

108

ﺣوارات-اﻟﺳﻌﺎدة-اﻟﺧطﺎب-اﻷﺧﯾرhttps://www.path-2-happiness.com/ar/

راشد :فكرة جيدة ،وإليكام فكرة أخرى :ما رأيكام أن نحتفل هبذه املناسبة ،لنختمها بذكرى
مجيلة؟

