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  !حقيقة أم تزوير؟" احلقيقة املُطلقة حولَ حممد يف الكتاب املقدس"فيلم 
  

طبلت الكوميديا اإلعالمية املرئية واملقروءة واملسموعة وزمرت يف الشهور املاضية لفيلمٍ أجنيب نسبته مرةً إىل عملٍ 
ويف ! ت عن البشر لعقود ال بل ألكثر من ألف سنة، مدعيةً أنه احلقيقة اليت خفيأمريكي، ومرة أخرى إىل عملٍ بريطاينّ

ن ورود اسم حممد يف التوراة واإلجنيل يطاينّ فجر مفاجأةً كبرية يف شأأحد األخبار جاَء أنَّ فيلما وثائقيا من إنتاجٍ بر
قاطعة عرض بأدلّة ةليحسمي يف الكتبِ السماوياألم ها اجلدلَ حول نبوءة النيب.  

  
 احلقيقة املطلقة" The Absolute Truth About Muhammad In The Bible إنَّ اسم الفيلم :أوالً

. ، وعدم قدرم على التمييزِ بني أسفارِه املتعددةينم عن جهلِ معديه يف الكتابِ املقدس" الكتاب املقدسحول حممد يف 
ألنَّ نص الفيلم ! فهو من املضحك وشر البلية ما يضحك) نوانيف الع" (الكتاب املقدس"فأما احلديث عن اسمِ حممد يف 

، وهذه طامةٌ أخرى تضاف إىل سلسلة طامات الفيلم، فالتوراة عند اليهود وعند "التوراة"يف " حممد"يأيت على ذكرِ اسمِ 
ينما راح معدوه حيدثونا عن ، ب)التكوين واخلروج والالويون والعدد والتثنية(املسيحيني هي كتب الشريعة اخلمسة 

!! وهو يتبع الكتب الشعرية ال التوراة" نشيد األناشيد"الكرمي، ويفسرون الكلمة العربية اليت وردت يف سفر " االسم"
 )كامالً" (الكتاب املقدس"وبالتايل يناقض مضمون الفيلم ما ورد يف العنوان وما جاَء يف نصه بدايةً فالفرق بين بني 

  "!نشيد األناشيد"و" التوراة"و
  

الفيلم من قبل جهات إعالمية واجبها االلتزام بشرف املهنة، إذ أعلنت أنَّ هذا الفيلم من إنتاج جمموعة  متَّ ترويج :ثانيا
. غربية متخصصة مبقارنة األديان، تضمنت رجالَ دينٍ يهودا ومسيحيني ومسلمني، باإلضافة إىل بعضِ املُستشرقني

 هم يف الكتبِ القدمية كما ذكراسمِ نبي ورود ه أثبتة، ألنة بالغة األمهيتارخيي ت هذا الفيلم مبثابة وثيقةالقرآن"وعد "
ت هذه اجلهات هل حبثَ: ونسأل). ، قناة احملور الفضائية، قناة الفراعني الفضائية2010آب  6صحيفة اليوم السابع (

هل وجدته مثالً يف قاعدة ! أم هل استقصت حول الشركة اليت رخصت للفيلم؟ !نتاج املزعومة؟اإلعالمية عن شركة اإل
  !بياناا؟

  
من هي اجلهة اليت تبنت ! مىت أنتجه وملاذا؟! من أنتج هذا الفيلم وأين؟: مثّة جم من األسئلة تطرح على الفور، منها :ثالثًا

ما العالقة ! من هو الراوي؟! من هي شركة التسجيل؟! ورد فيه صحيح أم ال؟ هل ما! اإلنتاج وما هي شركة اإلنتاج؟
أين هي أمساء هؤالء العلماء ! من هو قارئ اآليات القرآنية؟! اليت تربطُ مقطعا مسروقًا من إحدى القنوات ذا الفيلم؟

هل الفيلم من ! دراسات يف مقارنة األديان؟من هي هذه املنظّمة اليت تعد ! ؟ورجال الدين الذين غيروا جمرى التاريخ
ري إنتاجٍ أمريكي كما ذكرت ذلك بعض وسائل اإلعالم أم من إنتاجٍ بريطاينّ كما قالت أخرى أم من إنتاج هواة غ

  ... !!!وقليلةٌ هي اإلجابات إن مل تكن نادرة واألسئلة تكثر وتطول! حمترفني؟
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 ִׁשיר"ويف اللغة العربية " نشيد األناشيد"، وهو )كتب اليهود(لعهد القدمي اعتمد الفيلم على أحد أسفار ا :رابعا

تتألّف من " شريميه"والكلمة الثّانية أي . إخل... تعين نشيدا أو أغنيةً أو شعرا" شري"، وفيها "شريميشري ه ַהִּׁשיִרים
بيد أنَّ اجلهلَ الذي أطبق على من مساهم  .وهي عالمة اجلمع" مي"كما سبق ذكرها، و" شري"وهي أل التعريف، و" هَـ"

  !!، وليتهم ما نطقوا"هشريين"، فقلبوها نونا ونطقوا "هشريمي"اجلمع يف اية " ميم"م عن رؤية الفيلم علماًء أعماه

  
، ففي آيته السادسة عشرة من إصحاحه اخلامس "نشيد األناشيد"متَّ حتريف الكلمة األصلية املوجودة يف سفرِ  :خامسا

ي بينة يف وه( "كلّه"فأما أن جنعلَ من كلمة ". لي يا بنات أورشليم، وهذا خلي، هذا حبييبشهي كلّهو حلقُه حلو: "نقرأ
إلثبات ما نريد، فهذا لعمري تزوير وإن دلَّ فيدلّ على  -على ما أوردت قناةُ الفراعني  -" وه" كلمةً أخرى) العربية

  .هلربهان، وسنأيت على هذا يف وقتضعف احلجة وقصر ا
  

  :براهني التزوير والتزييف
 International Motionيدعي أصحاب هذا الفيلم أنه مرخص جلميع األعمار من مؤسسة  :لربهانُ األولا

Picture Association، سةلٌ يف قائمة املؤسوهذا يعين أنَّ الفيلم مسج ! سة الرمسيعودتنا إىل موقع املؤس وعند
  !انتحال اسم مؤسسة شهرية، وهذا التزوير يعاقب عليه القانون والبحث فيه عن اسمِ الفيلم ال جند شيئًا، وهذا يعين

  
، وحني حبثنا عن Truth Will Prevail Productionsختربنا املقدمة أنَّ الفيلم من إنتاج  :الربهانُ الثّاين

بالفيلم وموضوعه ال من  شركة اإلنتاج املزعومة هذه وجدنا أنَّ هذا االسم يعود إىل مجعية أمريكية لألخبار ال عالقة هلا
  !قريبٍ وال من بعيد، ومل نعثر على مؤسسة إنتاج حتمل هذا االسم

  
وقارئُها إلكتروينّ نقالً عن موقعٍ قرآينّ  .من سورة النساء 163القرآنية باإلجنليزية هي اآلية  إنَّ اآلية :الربهانُ الثّالث

قارئ اآلية " قامللفّ"وقد جعلَ معدو هذا الفيلم . يلم وحمتواه وما يرمي إليهباإلجنليزية، ولست أجد هلا شيئًا يربطُها بالف
أعضاء فريق العمل كما لو كانَ أحد!!  

  
إىل كلِّ ما ورد قبلَ انتهاء الدقيقة الثّانية يف اجلزء األول، ومقارنته مبا عرض يف الدقيقة الثّانية  باالنتباه :الربهانُ الرابع
مىن من األسفل مل تكن موجودة من قبلوثالث ثواناوية اليأخرى يف الز واإلشارةُ هي ! ؛ نالحظ وجود إشارة حملطّة
  :الحظوا الصور. National Geographic Channelشعار قناة 
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  ):بعد الدقيقة الثّانية يف اجلزء األول" (املزور"صورة شعار القناة كما وردت يف الفيلم  -
  

  
 
  
  :ورة شعار القناة نفِسها عن موقعهاص -
  

  
  

، وهذا الفيلم موجود يف موقع القناة املذكورة، "The Secret Bible Apocalypse"واللقطة مأخوذة عن فيلم 
  !غري املوجود يف شركة ترخيصه أو يف غريِها" امللفَّق"ال كفيلمنا 

  
والثّانية  41الدقيقة  وأيضاً 29الثّانية  ه مقطعه األصلي يفوإليكم أيضا رابط اجلزء يف فيلمه األصلي، حيثُ يظهر في

25:  
http://video.google.com/videoplay?docid=6343476934368886725#  

  
ألصلي الصوت واملوضوع، وحنن هنا أمام سرقة إنتاج مؤسسة إعالمية وهذا أمر ال عالقةَ له مبحمد، غُير يف مقطعه ا

  .وأمام تزويرِه أيضا
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اوي يف الفيلم  :الربهانُ اخلامسف"إنَّ الرورحنا نسأل إن كانَ" املزي ،ويلفظها بطالقة ة جبودةهذا  يتكلّم اإلجنليزي

ملستشرقني، أو أحد أعضاء الفريق الذي أعد العملَ، أو عضوا من أو واحدا من اأحد الغربيني املتأسلمني،  الراوي
  !! ذَكرهم اإلعالم اموعة املزعومة اليت أنتجت الفيلم، أو حتى واحدا من رجالِ الدين الذين

لعنكبوتية يستخدم لتعليم بالتدقيق تبين معنا أنَّ هذا الراوي ليس يف احلقيقة إال قارئًا إلكترونيا على أحد مواقع الشبكة ا
حديدلَلفظ احلروف والكة، وهو عن هذا املوقع بالتم باللغة اإلجنليزي :speech.imtranslator.net-to-http://text/  

ن الذّهاب إىل املوقع املذكور آنفًا، ثُم كتابة ، وكي يتأكّد القارئ من هذا الدليل، ليس عليه أسهل م"مايك"ويدعى 
املوجود يف الزاوية  Say Itكلميت  زر اليت وردت يف الفيلم موضوع احلديث، والضغط بعدها علىإحدى العبارات 

يقولُ : هذالنأخذ مثاالً بسيطًا على . سيجد القارئ كما وجدنا أنه حيمل الصوت نفسه واللهجةَ نفسها. العليا اليمىن
  :35والثّانية  1راوي الفيلم يف الدقيقة 

"The verse we've just heard, is from chapter four, of the Koran"  

  .جربة والتأكّد من مطابقة الصوتوبإمكان اجلميع الت
  

لذين غيروا جمرى وهل هؤالء هم الرجال ا! وهل هذه هي الوثيقة بالغة األمهية؟! ؟"احلقيقة املطلقة"فهل هذه هي 
  !التاريخ؟

  
فالفيلم غري مرخص له وال مسجل، واجلهة اليت قيلَ . إذن فنحن حتى اآلن أمام مخسة براهني تبت يف أمرِ الفيلم وتزويرِه

يلمٍ يعود إىل قناة فيها إنها تبنته ليست سوى جهة إخبارية، قارئ القرآن فيه آيلٌّ، باإلضافة إىل سرقة شعارٍ أو جزٍء من ف
  !للتزوير والتزييف" مايك"يف الصوت، ولربما أعد هذا الفيلم جمموعة  أخرى مع تغيريٍ

  
  :ننتقل اآلنَ إىل دراسة مضمون الفيلم بعد أن عرضنا أعاله لشرعيته وإخراجِه وإنتاجِه

  
اآلية السادسة عشرة من اإلصحاح اخلامس من سفر اخلامسة من املقدمة إنَّ معدي الفيلم حرفوا كلمات قلنا يف النقطة 

وذا نسوق . تنبؤا بقدومه ودعوته" حممد"العربية جهالً على أنها تدلُّ على اسمِ " حممدمي"نشيد األناشيد، وقرأوا كلمة 
متّت قبلَ وبعد امليالد أي بقرون إىل القراء األحباء اآلية كما جاءت يف لغتها العربية األصلية ثُم يف بعض الترمجات اليت 

  .عديدة قبل والدة حممد ونشأة اإلسالم
  

، "םירושל ותבנ ירע הוז ידוד הז ַמֲחַמִּדים ְוֻכ�ו יםממתק וחכ" :نقرأُ اآلية املُشار إليها بالعربية كما يلي
وكلُّه شهي، هذا حبييب وهذا خليلي  حلوحلقُه : "ى النقل التايلالعربية يف أكثر من ترمجة تتفق مجيعها عل وقَد نقلَت إىل



5 

 

 وما يهمنا يف هذا النص كلمتا. تا يف العربية باجلمعورد" شهي"و" حلو"ونلفت النظر إىل أنَّ كلميت ". يا بنات أورشليم
  .الثّانية إشارة إىل اسمِ حممد، كما بين الفيلم أنَّ "هو"ت قناة الفراعني أنَّ األوىل تعين وقد بين .ַמֲחַמִּדים و ְוֻכ�ו

 כלي فيها، أ والكلمة األساسية. וبضمري الغائب املفرد  متصلة כלومن كلمة  וتتألّف الكلمة األوىل من واو العطف 

 هذه القناة اإلعالمية" علماء"جاء هلا أحد  ، فمن أين"كل"، جليةٌ ال ريب فيها، ومعناها يف أغلب اللغات السامية "ك ل"
  !؟"هو"مبعىن الضمري املنفصل للغائب املفرد فترجِمت بـ

" محمدا"وكيف قُرِئَت  ".محمديم"وتلفَظ  ،יםالنتهائها بعالمة اجلمع  مجعافقد وردت  ַמֲחַמִּדיםفأما الكلمة الثّانية 
 قليل !؟"اشتهى"يعين  חמדوالفعلُ العربي وسيأيت تفصيلُ الكلمة كما وردت يف أسفارٍ أخرى من كتبِ اليهود بعد.  

  
التوراة واألنبياء (اليهود  إنَّ أسفار. صل يف املسألةاوقد تساعدنا النقول األوىل والالحقة هلذا النص على إعطاء حكم ف

والترجوم هو نقلٌ آرامي لتلك (منها الترجومات  إىل لغات غري العربية كاليونانية واآلرامية اليت ترجِمت )والكتب
وأشهر ! إخل... ، ثُم نقلَت بعد جميء املسيح وانتشار املسيحية إىل لغات أكثر كالالتينية والسريانية واألرمنية)األسفار

متَّ هذا النقل يف القرن الثّالث قبل . نيةوامسها جاَء على عدد ناقليها من العربية إىل اليونا" السبعينية"تلك النقول وأقدمها 
إذا حبثنا يف  .، أي قبلَ حممد حبوايل تسعة قرون.)م. ق 246 – 285(امليالد على عهد بطليموس الثّاين فيالدلفوس 

د نشي" (وهذا خليلي يا بنات أورشليم ، هذا حبييبشهي كلّهو حلقُه حلو" حمور املوضوع" النص"هذه الترمجة عن 
مزة " أولوس" ὅλος اليونانية يف") هو"وجعلوها املزورون  حرفهااليت " (כלו"لوجدنا كلمة  ،)16: 5األناشيد 

 ἐπιθυμίαجاءت يف اليونانية  "ַמֲחַמִּדים"وكلمة ! إخل... مسبوقة لفظًا اء مخفَّفَة، وتعين كل، مجيع، مجلة

  !!!وال بغريمها من األنبياء" بإدريسٍ"وال " مبحمد"ال عالقة هلا ال " الشهوة"وهي من " إيبيثيميا"
لديهم أنَّ يف اإلسكندرية ويف تلك النصوص، فليكن معلوما  ريب والشك أنَّ أحدهم حرفوكي ال يظن أصحاب ال

، وأنَّ "اليهودية"القرن الثّالث قبل املسيح مل يتوقّع أحد أولئك املترمجني أنَّ قرونا ثالثة تسبق جميء املسيح املوعود به يف 
ة دراستنا واملخطوطات القدمية تشهد على صح. تسبق والدة حممد يف مكان ناٍء من شبه اجلزيرة العربية" تسعة"قرونا 
  .هذه
  

بنقلِ عدد كبري من أسفار العهد ) أو جريوم" (إيرونيموس"يف القرن الرابع للميالد قام أحد آباء وعلماء الكنيسة الالتينية 
فإذا عدنا إىل الكلمتني اللتني نبحثُ ". فوجلاتا" Vulgata) وما زالت(القدمي إىل الالتينية الشعبية يف ترمجة دعيت 

  "!كلُّه شهي"النصني اليوناينّ والعربي يف معناه  ما يطابق Totus desiderabilisفإننا نقرأمها فيها فيهما 
  

  .تكفي القارئ فتقيه عناَء البحث والتدقيق العربية واليونانية والالتينية اليت سقناها بلغات ثالث وهذه األدلّة الثّالث
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  :ع إليهام املُشاهدوإليكم بعض صور التزوير واالقتطا
  
  :الكلمة كما وردت يف الفيلم -
  

  
  
  :الكلمة كما وردت يف النص العربي لنشيد األناشيد نقالً عن املوقع نفِسه الذي استخدمه معد الفيلم -

  htmmamre.org/p/pt/pt3-http://www.mechon.005: املوقع

  
  
  :سبيلِ الوصول إىل هدفه املزعوموهذه أيضا صورة من الفيلم نفِسه توضح كيف اقتطع املزور الكلمة يف  -
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، واستخدم األربعة األوىل إلثبات "حممدمي"وصورة أخرى تثبت كيف حذف املزور احلرفَني األخريين من كلمة  -
  :زعمه

  

  
  
  ):قبلها وبعدها(ير وصورة توضح عملية التزو -
  

  
  

 وا نرى الفعلَ العربيحديثَنا هلم س" ح م د"وقبلَ أن خنتميف شواهد أخرى من الكتابِ املقد:  
  
وال  مرأة قريبك وال خادمه وال خادمته وال ثوره وال محارهاال تشته : ال تشته بيت قريبك): "17: 20سفر اخلروج ( -

ו ושורו וחמר וואמת ואשת רעך ועבד מֹדַתחְ לא־ בית רעך ַתְחמֹדא ל": ويف العربية. "شيئا مما لقريبك

ت ح م : ، وهو مؤلَّف من احلروف التاليةخبطٍّ عريض "ַתְחמֹד" :"تشته"وقد جعلنا فعلي األمر . "ר לרעךוכל אש
، وكالمها من "יםמחמד"وكما هو بين من حروف الفعل وصيغة األمر واتصاله بكلمة البحث  ".تحمد"، ويلفَظ د

  ).ح م د" (חמד"جذرٍ واحد 
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وأنا أطرد األمم من أمامك، وأوسع حدودك، وال يشتهي أحد أرضك، إذا صعدت ): "24: 34فر اخلروج س( -

 והרחבתי את־גבולך מפניך םכי־אוריש גוי: "ويف العربية". لتحضر أمام الرب إهلك ثالثَ مرات يف السنة

والفعل  ".הים בשנשלש פעמ אלהיך היהו יאת־פנ ותעלתך לראאיש את־ארצך ב יְַחמֹדולא־
  ".يحمد"، وتلفَظ )ي ح م د( "יְַחמֹד"يف النص " يشتهي"
  
 ל־כ... : "ويف العربية". وكلُّ شهي يف عينيك يضعون أيديهم عليه ويأخذونه): "... 6: 20سفر امللوك األول ( -

  ".محمد"، وتلفَظ )م ح م د( "ַמְחַמד": "شهي. ""ולקחו םביד ימויש יךעינ ַמְחַמד
  
 ָחַמד רהה: "... ويف العربية)... ". أو لسكنِه(اجلبل الذي اشتهاه ألوهيم لراحته ... ): "17: 68املزمور ( -

  ".حامد"، وتلفَظ )ح م د" (ָחַמד": "اشتهاه" ".... ולשבת יםאלה
  
" ֶחְמָּדה": "شهية. ""ֶחְמָּדה ץבאר סווימא: "ويف العربية... ". أرضا شهيةًورفضوا ): "24: 106املزمور ( -
  ."حمداه"، وتلفَظ )ه ح م د(
  
": ويشتهون". " ...זלווג דותש ּוְוָחְמד: "ويف العربية... ". يشتهونَ حقوالً فيغتصبونهاو): "2: 2ميخا ( -
  ".وحامدو"، وتلفَظ "ּוְוָחְמד"
  
" شهي". "... יןע ־ַמֲחַמֵּדי לכ גויהר... : "ويف العربية... ". للعني شهي فيقتل كلَّ): "... 4: 2مراثي إرميا ( -
  ".محمدي"، وتلفَظ "ַמֲחַמֵּדי): "إلضافةل(
  
 םירושל רהזכ: "ويف العربية... ". وشقائها مشتهياتها تذكّرت أورشليم يف أيام بؤسها): "7: 1مراثي إرميا ( -

  ".محموديِيها"، وتلفَظ "יהָ ַ֔֔֔֔מֲחֻמדֶ ": "مشتهياا". "יהָ ַ֔֔֔֔מֲחֻמדֶ  לכ יהומרוד עניה יימ
  
  

ليس يف احلقيقة إال أوهاما مرت يف " احلقيقة املُطلقة حول حممد يف الكتاب املقدس"فيلم الذي سمي ختاما نقول إنَّ ال
وكم أسفنا ألنَّ الكثري من . مبتدعيها؛ وليس أكثر من تزويرٍ مفضوحٍ نفّذه بعض اهلواة ونشروه عرب اإلنترنتعقولِ 

قاطعا على ورود اسمِ نبيهم يف كتبِ اليهود واملسيحيني اليت ال يعترفون  تلقّوا هذا الفيلم كما لو كانَ دليالً املسلمني
وإن دلَّ هذا، فيدلُّ على . بصحتها، ويتهموا أتباعها على الدوام بتحريفها استنادا إىل نصوصٍ إسالمية بدًءا بالقرآن

كغريقٍ يبحثُ " حممد"بتون ا صدق دعوة ضعف منطقهم وحججهم، ووهن إميانِهم، وحاجتهم الدائمة إىل براهني يث
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عن قشة يتعلّق ا وينسى يف غمرة اضطرابِه وحاجته ونزعته إىل احلياة، أنَّ القشة اليت يبحثُ عنها ال حتملُ فأرا، وقد ال 
  .يكفيه حينها آالف القشات فيغرق جلهله وضعف حيلته

يدلّون به على دعوة حممد  )حبسبِ إميانِهم واعتقادهم( بٍ حمرفونسألُ أخريا هل حيتاج املسلمون حقا إىل كتا
 !؟"التحوير"و" التحريف"واحد على ذلك فهل يقيه هذا الربهان " برهانٌ"فإن كانَ يف هذا الكتابِ احملرف ! ويؤكّدوا؟

وتكثر األسئلة بال ! ؟"جنيل برناباإ"أليس هذا الفيلم جتربةً أخرى تضاف إىل قائمة التجارب اليت تضم حدث اكتشاف 
  !جواب


