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الرد عمى شبيات المستشرقين حول مصدرية القرآن الكريم

م.د.أيوب إبراىيم
كمية العموم اإلسالمية /سامراء

ممخص البحث
القرآف الكريـ معجزة النبي  الخالدة ،كمن يذ نزكلو يحاكؿ المرجفكف اإلساءة

إليو كاالعتداء عميو ،كالطعف كاالنتقاص منو مف خالؿ إثارة الشبيات ،خاصة في

مصدره ،كقد ذكر القرآف الكريـ بعض ىذه المطاعف كرد عمييا قاؿ :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﭼ الفرقان٥ :ﭽ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ل عند الرسكؿ  ،قاؿ اهلل  عنيـ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭼ الفرقان ،٦ :ككصفكه بأنو مفتر ن
ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﮇ ﮄ ﮅ ﮈ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﮉ ﭼ األحقاف:٨ :ﭼ ،كأشاركا إلى أنو قك يؿ ً
و
كاىف فأبطؿ اهلل الدعكل :ﭽ ﭰ ﭱ
شاع ور أك
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الحاقة ٤١ :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ الحاقة:
٤٢ﭽ ﮁ ﮆ ﮇ

ﮄ

ﮅ ﭼ الحاقة ، ٤٣ :كلقد كرس المستشرقكف جيكدىـ المالية

كالفكرية لدراسة القرآف الكريـ كاإلسالـ ،ككقفكا منيما مكقؼ الخصكمة كاالستنكار
حتى أضحى القرآف الكريـ ىك أغنى المكاضيع عندىـ عمى اإلطالؽ.
كلكي نككف منصفيف فإف مف المستشرقيف مف ترككا أث انر عميقان في رأم العالـ

اإلسالمي كرأم العالـ األكرپي ،كالمستشرؽ الفرنسي كمكد اتياف سافارم ،فقد كصؼ

َّس محمد ديانة عالمية
الرسكؿ  في مقدمة ترجمتو لمقرآف الكريـ بالعظمة كقاؿ" :أس ى
تقكـ عمى عقيدة بسيطة ،ال تتضمف إال ما يقرهي العقؿ مف إيماف باإللو الكاحد الذم
ً
المتنكر كاف لـ يعترؼ بنبكتو ال
كيعاقب عمى الرذيمة .فالغربي
يكافئ عمى الفضيمة،
ِّ
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يستطيع إال أف يعده مف أعظـ الرجاؿ الذيف ظيركا في التاريخ" ،كثمة مستشرقكف
لنبي ،
مثؿ تكماس كار اليؿ اإلنجميزم كأمثالو الذيف ينصفكف في تقكيميـ القرآف كا َّ

كلك لـ يؤمنكا بيما .لذا فإف مف المفكريف العرب كأمثاؿ أحمد غراب يرل أنو مف

الممكف لممسمميف دراسة عالـ الغرب مقابؿ دراسة االستشراؽ كمف الممكف تسمية
االستغراب كاالطالع عمى عمكـ الغرب العممية كاالقتصادية كالسياسية .كقد سعى
الغرب لإلقالؿ مف معنى كممة الشرؽ أك المصطمح

كىك عكس ذلؾ يحؿ كؿ

المعاني الغائبة .فكاف ال بد مف تكاتؼ الجيكد في التمحيص كتثكير المسائؿ التي
تطرح في مصادر كبحكث الدراسات االستشراقية لمتحقؽ مف مصداقية ما يبث فييا
مف أفكار كمصطمحات كترجيحات أك تعميالت يقصد بيا تشكيو كتظميؿ الفكر
اإلسالمي كمصدرية ىذا الديف الحنيؼ ،كلكي يقؼ الباحث عمى الحقيقة العممية.

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كا لصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو
كسمـ .اما بعد:
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العظمى كالحجة البالغة لخاتىـ األنبيا ء كالمرسميف،
آف الكريـ ىك المعجزة
فإف القر ى
ى
(ِ )
يو ا ْلب ِ
ؾ قاؿ تعالى (( َ يأ ِْت ِ
ن َخ ْم ِف ِو تَ ْن ِزي ٌل
ال يتطرؽ إليو ش ه
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِو َوَ م ْ
َ
َ
ِم ْن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
و
يع.
كتاب
يد)) ،1فيك
كتاب تشر و
إعجاز كىداية ،ك ي
ي
َ
َ
آف الكريـ معجزة النبي صمى اهلل عميو كسمـ الخالدة ،كمن يذ نزكلو يحاكؿ
كالقر ي
المرجفكف اإلساءة إليو كاالعت داء عميو ،كالطعف كاالنتؽ اص منو مف خالؿ اثارة
آف الكريـ بعض ىذه المطاعف كرد عمييا
الشبيات ،خاصةن في مصدره ،كقد ذكر القر ي
ين ا ْكتَتَبيا فَ ِيي تُممَى عمَ ْي ِو ب ْكرةً وأ ِ
قاؿ تعالى (( وقَالُوا أ ِ
يال (  )5قُ ْل
َص ً
ير ْاْل ََّولِ َ
ََ
َ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
َساط ُ
ان َغفُ ا ِ
الس َم َاوا ِت َو ْاْل َْر ِ
يما ))  ،2ككصفكه
الس َّر ِفي َّ
أَ ْن َزلَ ُو الَّ ِذي َي ْعمَ ُم ِّ
ض إِ َّن ُو َك َ
ً
ور َرح ً

((أ َْم
بأنو مفترل مف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،قاؿ اهلل عز كجؿ عنيـ
ون
ون لِي ِم َن المَّ ِو َ
يض َ
ون افْتََراهُ قُ ْل إِ ِن افْتََرْيتُ ُو فَ َال تَ ْممِ ُك َ
َيقُولُ َ
َعمَ ُم ِب َما تُ ِف ُ
ش ْي ًئا ُى َو أ ْ
ال َغفُور َّ ِ
ش ِي ً ِ
ِف ِ
يم )) ،3كأشاركا إلى أنو قك يؿ شاعر
يو َكفَى ِب ِو َ
يدا َب ْيني َوَب ْي َن ُك ْم َو ُى َو ْ ُ
الرح ُ
ش ِ
ون (َ )41وَ ِبقَ ْو ِل
اع ٍر َق ِل ً
هَو ِبقَ ْو ِل َ
يال َما تُ ْؤ ِم ُن َ
أك كاىف فأبطؿ اهلل الدعكل (( َو َما ُ
َك ِ
ين ))  ،4كلقد كرس المستشرقكف
اى ٍن َقمِ ً
ون (  )42تَ ْن ِزي ٌل ِم ْن َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
يال َما تَ َذ َّك ُر َ

جيكدىـ المالية كالفكرية لدارسة القر ً
آف الكريـ كاإلسالـ ،ككقفكا منيما مكقؼ

آف الكريـ ىك أغنى المكاضيع عندىـ عمى
الخصكمة كاالستنكار حتى أضحى القر ي
مة
حرب األ
اإلطالؽ ،كأنشئت في العالـ معاىد ككميات غرضيا الرئيس ىك
ي
اإلسالمية في قرآنيا كعقيدتيا كأخالقيا كسمككيا ،كالعمؿ عمى غرس مبادئ الكفر

كاإللحاد في نفكس المسمميف كأبنائيـ ،كىدـ القيـ الصحيحة المكجكدة في القرآف،

كصدؽ اهلل ،فقد قاؿ في أكجز عباروة ك ِّ
ود َوَ
ضى َع ْن َك ا ْل َي ُي ُ
أدؽ تصكيرَ (( :ولَ ْن تَْر َ
َّ
اء ُى ْم َب ْع َد الَّ ِذي
ص َارى َحتَّى تَتَِّب َ ِم َّلتَ ُي ْم قُ ْل إِ َّن ُى َدى المَّ ِو ُى َوا ْل ُي َدى َولَ ِئ ِن اتََّب ْع َت أ ْ
َى َو َ
الن َ
اء َك ِم َن ا ْل ِع ْمِم ما لَ َك ِم َن المَّ ِو ِم ْن ولِ ٍّيي وَ َن ِ
صٍ
ير)).5
َ َ
َ َ
َ
فقد بذؿ الغرب جيكدان حثيثة لمع

رفة اإلسالـ كالمسمميف كبمدانيـ تحت اسـ

االستشراؽ ،كما زاؿ يبذليا حتى اآلف ،فمذلؾ كانت لحركات االستشراؽ في الغرب-
كال سيما في أكربا منذ القركف القديمة -قكةي ىد ٍف وع أثارت اىتماـ عمماء اإلسالـ
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كجيكدىـ الكبيرة؛ كذلؾ لمتعرؼ عمى الدراسات االستشراقية التي كتبيا المستشرقكف
عف اإلسالـ في الكتب كالمجالت كالمكسكعات ،كعف مصدريو األساسيف القرآف
كالسنة ،كعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ الذم أرسمو اهلل باليدل كديف الحؽ ليظيره
عمى الديف كمو.
لذا فإف المستشرقيف خاضكا في المكضكعات التي تخص القرآف الكريـ كقالكا
فيو كممات ال يقبؿىا عقؿ ،كال يحمميا نقؿ ،منيا مصدر القرآف الكريـ ،إذ لـ يتكصؿ
أكثرىـ إلى تككيف فكرة صحيحة عنو كعف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الذم أينزؿ
صد التشكيؾ كالتضميؿ ،كزعمكا أف لو
القرآف عميو ،كلكنيـ أثاركا حكلو شبيات بقى ٍ
ون
مصد انر بشريان مثؿ ما قالو المشرككف .قاؿ اهلل تعالى فييـ( َولَقَ ْد َن ْعمَ ُم أ ََّن ُي ْم َيقُولُ َ
ِ
ون إِلَ ْي ِو أ ْ ِ
إِ َّنما يعمِّم ُو ب َ ِ
ين ) ،6ككاف
ان َع َرِب ٌّيي ُم ِب ٌ
س ٌ
ان الَّ ِذي ُي ْم ِح ُد َ
س ُ
َ َُ ُ َ
َع َ م ٌّيي َو َى َذا ل َ
شٌر ل َ
ليـ آراء مختمفة عف مصدر القرآف الكريـ .فكؿ مستشرؽ يزعـ لو مصد انر غير
المصدر الذم يزعمو مستشرؽ آخر؛ ألف غايتيـ ليست معرفة عممية كثقافة أصيمة،

بؿ ليـ ىدؼ سياسي أك عسكرم أك اجتماعي أك اقتصادم أك ديني؛ لذلؾ كانكا
عـ ىديو األمـ
يبحثكف ألنفسيـ سالحان غير سالح القتاؿ ليحاربكا القرآف الذم َّ
المختمفة األجناس كاأللكاف كاأللسنة ،كجعميا أمة كاحدة؛ فمذلؾ َّ
اشتدت حريبيـ لمقرآف

اخر ىذا القرف نتيجة تضميميـ األجياؿ في الماضي
الكريـ ،كت اىزىي ىد مكرىـ أك ى
كالحاضر ،كغرسكا بذكرىـ لتضميؿ األجياؿ في المستقبؿ بكاسطة الؾ تب كالمجالت
كالمكسكعات كا لكسائط السمعية كالبصرية مف إذاعة كتمفاز كأشرطة مسجمة
كأسطكانات مدمجة كغير ذلؾ مف الكسائؿ التي ينشركف بيا آراءىـ الباطمة كأفكارىـ
الزائفة؛ ليضمُّكا الناس عف سكاء السبيؿ.
كلكي نككف منصفيف فاف مف المستشرقيف مف ترككا أث انر عميقان في رأم العالـ

العالـ األكربي ،كالمستشرؽ الفرنسي كمكد اتياف سافارم ،فقد كصؼ
اإلسالمي كرأم
ى
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في مقدمة ترجمتو لمقرآف بالعظمة كقاؿ(( :أسَّس محمد
قره العقؿ مف إيماف باإللو
ديانة عالمية تقكـ عمى عقيدة بسيطة ،ال تتضمف إال ما يي ُّ
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ً
المتنكر كاف لـ
كيعاقب عمى الرذيمة .فالغربي
الكاحد الذم يكافئ عمى الفضيمة،
ِّ

يعترؼ بنبكتو ال يستطيع إال أف ىي يع َّده مف أعظـ الرجاؿ الذيف ظيركا في التاريخ)) .7
كثمة مستشرقكف مثؿ تكماس كار اليؿ اإلنجميزم كأ مثالو الذيف ينصفكف في تقكيميـ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كلك لـ يؤمنكا بيما.
آف ك َّ
القر ى
المبحث ا ول  :تعريف ا ستشراق واىدافه .
المطمب ا ول :تعريف ا ستشراق.
ىنالؾ عدة تعاريؼ لمصطمح االستشراؽ كيمكف أف نبدأ بتعريفات المستشرقيف
أنفسيـ ليذا المصطمح فيـ أصحابو  .كمف ىؤالء المستشرؽ ركدم بارت حيث
يقكؿ ":االستشراؽ عمـ يختص بفقو المغة خاصة .كأقرب شي إليو إذف أف نفكر في
االسـ الذم أطمؽ عميو  ،كممة استشراؽ مشتقة مف كػممة " شرؽ " ككممة شرؽ تعني
مشرؽ الشمس  ،كعمى ىذا يككف االستشراؽ ىك عمـ الشرؽ أك عػمـ العالـ

الشرقي .8كيعتمد المستشرؽ اإلنجميزم آربرم تعريؼ قامكس أكسفكرد الذم يعرؼ
تبحر في لغات الشرؽ كآدابو.9
المستشرؽ بأنو " مف ٌ

كمف الغربييف الذيف تناكلكا ظيكر االستشراؽ كتعريفو المستشرؽ الفرنسي
مكسيـ ركدنػسكف MaximeRodinsonالذم أشار إلى أف مصطمح االستشراؽ
ظير في المغة الفرنسية عاـ 1799بينما ظير في المغة اإلنجميزية عاـ ،1838
كأف االستشراؽ إنما ظير لمحاجة إلى " إيجاد فرع متخصص مف فركع المعرفة
لدراسة الشرؽ" كيضيؼ بأف الحاجة كانت ماسة لكجكد متخصصيف لمقياـ عمى

إنشاء المجالت كالجمعيات كاألقساـ العممية .10كلك انتقمنا إلى العرب كالمسمميف

الذيف تناكلكا ىذا المصطمح نجد أف إدكارد سعيد لو عدة تعريفات لالستشراؽ منيا
تميز متعمؽ بكجكد المعرفة بيف "الشرؽ"(
أنو  :أسمكب في التفكير مبني عمى ٌ
معظـ الكقت) كبيف الغرب.11
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قدـ أحمد عبد الحميد غراب مجمكعة مف التعريفات لالستشراؽ استنادان إلى
كلقد ٌ

العديد مف المراجع في ىذا المجاؿ ثـ اختار أف يجمع بينيا في تعريؼ كاحد كىػذا

التعريؼ ىك  " :ىك دراسات "أكاديمية " يقكـ بيا غربيكف كافركف – مف أىؿ الكتاب
بكجو خاص -لإلسالـ كالمسمميف ،مف شػتى الجكانب :عقيدة

،كشريعة  ،كثقافة ،

كحضارة  ،كتاريخان ،كنظمػان ،كثركات كامكانات . ..بيدؼ تشكيو اإلسالـ كمحاكلة
تشكيؾ المسمميف فيو  ،كتضميميـ عنو  ،كفرض التبعية لمغرب عمييـ  ،كمحاكلػة

تبرير ىذه التبعية بدراسات كنظريات تدعي العممية كالمكضكعية  ،كتزعـ التفكؽ
العنصرم كالثقافي لمغرب المسيحي عمى الشرؽ اإلسالمي.12

إف االستشراؽ ىك كؿ ما
كمف خالؿ متابعة لالستشراؽ فإننا يمكف أف نقكؿ ٌ
يصدر عف الغربييف مف أكركبييف( شرقييف كغربييف بما في ذلؾ السكفيت) كأمريكييف
مف دراسات أكاديمية (جامعية) تتناكؿ قضايا اإلسالـ كالمسمميف في العقيدة ،كفي
الشريعة ،كفي االجتماع  ،كفي السياسة أك الفكر أك الفف  ،كما يمح

ؽ باالستشراؽ

كؿ ما تبثو كسائؿ اإلعالـ الغربية سكاء بمغاتيـ أك بالمغة العربية مف إذاعات أك
تمؼاز أك أفالـ سينمائية أك رسكـ متحركة أك قنكات فضائية ،أك ما تنشره صحفيـ
مف كتابات تتناكؿ المسمميف كقضاياىـ .كما أف مف االستشراؽ ما يخفى عمينا مما
يقرره الباحثكف كالسياسيكف الغربيػكف في ندكاتيـ كمؤتمراتيـ العمنية أك السرية .كيمكننا
أف نمحؽ باالستشراؽ ما يكتبو النصارل العرب مف أقباط كماركنييف كغيرىـ ممف
ينظر إلى اإلسالـ مف خالؿ المنظار الغربي  .كال بػد أف نمحؽ باالستشراؽ ما ينشره
الباحثكف المسممكف الذيف ت تممذكا عمى أيدم المستشرقيف كتبنكا كثي انر مف أفكار

المستشرقيف حتى إف بعض ىؤالء التالميذ تفكؽ عمى أساتذتو في األساليب كالمناىج

االستشراقية .كيدؿ عمى ذلؾ احتفاؿ دكر النشر االستشراقية بإنتاج ىؤالء كنشره
بالمغات األكركبيػة عمى أنيا بحكث عممية رصينة أك ما يترجمكنو مف كتابات بعض

العرب كالمسمميف إلى المغات األكركبية .13
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ككاف االستشراؽ كمازاؿ ييتـ بالشعكب الشرقية عمكمان التي تضـ اليند كجنكب شرؽ
آسيا كالصيف كالياباف كككريا .كعند مراجعة النشاطات االستشراقية نجد أف ىذه

المناطؽ نالت اىتمامان كبي انر في الدراسات االستشراقية .كلكنيا عندما بدأت دراسة

المناطؽ أك الدراسات اإلقميمية أصبحت تخصص بدراسات خاصة بيا مثؿ الدراسات

الصينية أك الدراسات اليندية أك الدراسات اليابانية .أما األصؿ فكانت كميا تضـ
تحت مصطمح كاحد ىك ( االستشراؽ).
كال بد مف الكقكؼ عند تعريؼ آخر لالستشراؽ ال يرل أف كممة استشراؽ
ترتبط فقط بالمشرؽ الجغرافي كانما تعني أف الشرؽ ىك مشرؽ الشمس كليذا داللة
معنكية بمعنى الشركؽ كالضياء كالنكر كاليداية بعكس الغركب بمعنى األفكؿ
كاالنتياء .كقد رجع أحد الباحثيف المسمميف كىك السيد محمد الشاىد إلى المعاجـ
المغكية األكركبية (

األلمانية

كالفرنسية كاإلنجميزية) ليبحث في كممة

شرؽ  ORIENTفكجد أنو يشار إلى منطقة الشرؽ المقصكدة بالدراسات الشرقية
بكممة " تتميز بطابع معنكم كىك  Morgenlandكتعني بالد الصباح  ،كمعركؼ أف
الصباح تشرؽ فيو الشمس ،كتدؿ ىذه الكممة عمى تحكؿ مف المدلكؿ الجغرافي الفمكي
إلى التركيز عمى معنى الصباح الذم يتضمف معنى النكر كاليقظة ،كفي مقابؿ ذلؾ

نستخدـ في المغة كمـ ةAbendlan ،كتعني بالد المساء لتدؿ عمى الظالـ كالراحة.14
كفي الالتينية تعني كممة  : Orientيتعمـ أك يبحث عف شيء ما  ،كبالفرنسية
كجو أك ىدل أك أرشد  ،كباإلنجميزية
تعنى كممة ٌ Orienter
ك orientateتعني" تكجيو الحكاس نحك اتجاه أك عالقة ما في مجاؿ األخالؽ أك
,

Orientation

االجتماع أك الفكر أك األدب نحك اىتمامات شخصية في المجاؿ الفكرم أك الركحي.
ٌمى السنة اإلعدادية
األكلى في بعض الجامعات تس
" كمف ذلؾ أف السنة
 . Orientationكفي األلمانية تعني كممة  " SichOrientiernيجمع معمكمات

(معرفة) عف شيء ما .15
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كيجب أف نتكقؼ عند القرار الغربي بالتكقؼ عف استخداـ مصطمح استشراؽ أك
كما قاؿ لكيس إف ىذا المصطمح قد ألقي بو في مزابؿ التاريخ .فقد رأل الغرب أف
ىذا المصطمح ينطكم عمى حمكالت تاريخية كدالالت سمبية كأف ىذا المصطمح لـ
يعد يفي بكصؼ الباحثيف المتخصصيف في العالـ اإلسالمي .فكاف مف ق اررات منظمة
المؤتمرات العالمية في مؤتمرىا الذم عقد في باريس عاـ

 1973بأف يتـ االستغناء

عف ىذا المصطمح ،كأف يطمؽ عمى ىذه المنظمة ( المؤتمرات العالمية لمدراسات
اإلنسانية حػكؿ آسيا كشماؿ أفريقيا

.16 ) ICHSANAكعقدت المنظمة مؤتمريف

تحت ىذا العنكاف إلى أف تـ تغييره مرة ثانية إلى (المؤتمرات ا

لعالمية لمدراسات

اآلسيكية كالشماؿ أفريقية  .) ICANASكقد عارض ىذا القرار دكؿ الكتمة الشرقية

(ركسيا كالدكؿ التي كانت تدكر في فمكيا) .17كمع ذلؾ ففي المؤتمر الدكلي اؿخامس
كالثالثيف لمدراسات اآلسيكية كالشماؿ أفريقية الذم عقد في بكدابس

ت بالمجر كاف

مصطمح استشراؽ كمستشرقيف يستخدـ دكف أم تحفظات ،مما يعني أف األكركبييف
الغربييف كاألمريكييف ىـ األكثر اعت ارضػان عمى ىذا المصطمح كلعؿ ىذا ليفيد المغايرة

بحيث يتحدثكف عف المستشرقيف ليثبتكا أنيـ غير ذلؾ بؿ

ىـ مستعربكف أك

إسالميكف  Islamistsأك باحثكف في ا لعمكـ اإلنسانية  Humanistsأك متخصصكف
في الدراسات اإلقميمية أك االجتماعية أك االقتصادية التي تختص ببمد معيف أك
منطقة جغرافية معينة .
المطمب الثاني  :أىداف ا ستشراق:
 -1اليدف الديني :
تتداخؿ الدكافع مع األىداؼ أحيانان فإف اليدؼ الديني الذم أراد االستشراؽ

تحقيقو كاف دافعو األساس كما يقكؿ آصؼ حسيف أف رجاؿ الديف النصارل أركا قكة
اإلسالـ كاندفاع كثير مف النصارل لمدخكؿ فيو كاستيالء اإلسالـ عمى أراض كانت
النصرانية ىي الديف الكحيد فييا حتى أصبح النصارل قمو فخاؼ ىؤالء عمى مكانتيـ
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كمكاسبيـ الدنيكية كالدينية مما أجج أحقادىـ فكاف البد أف يقفكا في كجو اإلسالـ حيث

إنو ليس في اإلسالـ طبقة رجاؿ ديف أك أكميركس كما في النصرانية .18

فغاية اليدؼ الديني ىي معرفة اإلسالـ لمحاربتو كتشكييو كابعاد النصارل عنو،
كقد اتخذ النصارل المعرفة باإلسالـ كسيمة لحمالت التنصير التي انطمقت إلى البالد
اإلسالمية،ككاف ىدفيا األكؿ تنفير النصارل مف اإلسالـ .كلذلؾ فإف الكتابات
النصرانية المبكرة كا نت مف النكع المتعصب كالح اقد جدان حتى إف بعض الباحثيف

الغربييف في العصر الحاضر كتب نقدان عنيفان الستشراؽ العصكر (األكركبية )

الكسطى مف أمثاؿ نكرماف دانياؿ  Norman Danielفي كتابو اإلسالـ كالغرب ،19
فقد كتب دانياؿ أف أسباب حقد النصارل كسكء فيميـ لإلسالـ مازاؿ بعضو يؤثر في
مكقؼ األكركبييف مف اإلسالـ بالرغـ مف التحسف العظيـ الحديث في الفيـ كالذم

أشاد بو بعض المسمميف  ،20ككتاب ريتشارد سكذرف صكرة اإلسالـ ؼ م العصكر

الكسطى .21

 -2اليدف العممي:
ما كاف ألكركبا أف تنيض نيضتيا دكف أف تأخذ ب أسباب ذلؾ كىك دراسة
منج ازت الحضارة اإلسالمية في جميع المجاالت العممية .فقد رأل زعماء أكركبا ،أنو
إذا كانت أكركبا تريد النيكض الحضارم كالعممي فعمييا بالتكجو إلى بكاطف العمـ

تدرس لغاتو كآدابو كحضارتو ،22كبالرجكع إلى قكائـ الكتب التي ترجمت إلى المغات
األكركبية لعرفنا حقيقة أىمية ىذا اليدؼ مف أىداؼ االستشراؽ  ،فالغربيكف لـ يترككا
مجاالن كتب فيو العمماء ا لمسممكف حتى درسكا ىذه الكتابات كترجمكا عنيا ،كأخذكا
منيا.كقد أشار ركدم بارت

Paret

- Rudiفي كتابو عف الدراسات العربية

اإلسالمية -إلى إمكانية أف تقكـ األمة اإلسالمية في العصر الحاضر بدراسة الغرب
فيما يمكف أف يطمؽ عميو عمـ االستغراب  ،23فإف المسمميف في نيضتيـ الحاضرة
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بحاجة إلى معرفة اإلنجازات العممية التي تكصؿ إليياالغرب عبر قركف مف البحث
كالدراسة كاالكتشافات العممية كاالستقرار السياسي كاالقتصادم.
 -3اليدف ا قتصادي الت اري.
عندما بدأت أكركبا نيضتيا العممية كالصناعية كالحضارية ككانت في حاجة إلى
المكاد األكلية الخاـ لتغذية مصانعيا  ،كما أنيـ أصبحكا بحاجة إلى أسكاؽ تجارية
لتصريؼ بضائعيـ كاف ال بد ليـ أف يتعرفكا إلى البالد التي تمتمؾ الثركات الطبيعية
كيمكف أف تككف أسكاقان مفتكحة لمنتجاتيـ  .فكاف الشرؽ اإلسالمي كالدكؿ األفريقية
كاآلسيكية ىي ىذه البالد فنشطكا في استكشافاتيـ الجغرافية كدراساتيـ االجتماعية

كالمغكية كالثقافية كغيرىا .كىناؾ مف يرل أف اليدؼ االقتصادم كاف ىك األساس في
االستشراؽ كقد استغؿ الديف كالتنصير لتحقيؽ األىداؼ االقتصادية .24

…كلـ يتكقؼ اليدؼ االقتصادم عند بدايات االستشراؽ فإف ىذا اليدؼ ما زاؿ أحد
أىـ األىداؼ الستمرار الدراسات االستشراقية  .فمصانعيـ ما تزاؿ تنتج أكثر مف
حاجة أسكاقيـ المحمية كما أنيـ ما زالكا بحاجة إلى المكاد الخاـ المتكؼ رة في العالـ

اإلسالمي .25

 -4اليدف السياسي ا ستغاللي التوسعي(.ا ستعماري)
…لقد خدـ االستشراؽ األىداؼ السياسية التكسعية لمدكؿ الغربية فقد سار
المستشرقكف في ركاب االحتالؿ كىـ كما أطمؽ عمييـ األستاذ محمكد شا كر -رحمو
اهلل " -حممة ىمكـ الشماؿ المسيحي -فقدمكا معمكمات مكسعة كمفصمة عف الدكؿ
التي رغبت الدكؿ الغربية في استعمارىا كاالستيالء عمى ثركاتيا كخيراتيا .كقد اختمط
األمر في كقت مف األكقات بيف المحتؿ كالمستشرؽ فقد كاف كثير مف مكظفي
االحتالؿ عمى دراية بالشرؽ لغة كتاريخان كسياسة كاقتصادان  .كقد أصدر  -عمى

سبيؿ المثاؿ -مستشرؽ بريطاني كتابان مف أربعة عشر مجمدان ب عنكاف( :دليؿ الخميج:
الجغرافي كالتاريخي) ككاف مكظؼ الحككمات المحتمة ال يحصؿ عمى الكظيفة في
إدارة االحتالؿ ما لـ يكف عمى دراية بالمنطقة التي سيعمؿ بيا .26
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كاستمر االرتباط بيف الد راسات العربية اإلسالمية كبيف الح ككمات الغربية حتى
يكمنا ىذا بالرغـ مف أنو قد يكجد عدد محدد جدان مف الباحثيف الغربييف دفعيـ حب
العمـ لدراسة الشرؽ أك العالـ اإلسالمي .كمف األدلة عمى ىذا االرتباط أف تأسيس

يس ىست بناء عمى اقتراح مف أحد
مدرسة الدراسات الشرقية كاألفريقية بجامعة لندف قد أ ٌ
النكاب في البرلماف البريطاني ،.27كبعد انتياء الحرب العالمية الثانية رأت الحككمة
البريطانية أف نفكذىا في العالـ اإلسالمي بدأ ينحسر فكاف ال بد مف االىتماـ
بالدراسات ا لعربية اإلسالمية فكمفت الحككمة البريطانية لجنة حككمية برئاسة
اإليرلسكاربكرك  Scarbroughلدراسة أكضاع الدراسات العربية اإلسالمية في
الجامعات البريطانية .ككضعت المجنة تقريرىا حكؿ ىذه الدراسات كقدمت فيو

مقترحاتيا لتطكير ىذه الدراسات كاستمرارىا .28

كفي عاـ  1961ككنت الحككمة البريطانية لجنة أخرل برئاسة السير كلياـ
ىايتر Sir William Hayterلدراسة ىذا المجاؿ المعرفي  ،كقامت المجنة باستجكاب
عدد كبير مف المتخصصيف في ىذا المجاؿ  ،كما زارت أقساـ الدراسات العربية
كاإلسالمية في الجامعات البريطانية كفي عشر جامعات أمريكية كجامعتيف كنديتيف .
ككانت زيارتيا لمكاليات المتحدة بقصد التعرؼ عمى التطكرات التي أحدثيا األمريكيكف

في ىذا المجاؿ  ،ككاف ذلؾ بتمكيف مف مؤسستي رككفممر ك فكرد .29

…كمما يؤكد ارتباط الدراسات العربية اإلسالمية باألىداؼ السياسية االحتاللية ( رغـ
مكلت عددان مف المراكز لمدراسات
انحسار االحتالؿ العسكرم) اف الحككمة األمريكية ٌ
العربية اإلسالمية في العديد مف الجامعات األمريكية  ،كما زالت تمكؿ بعضيا إما
تمكيالن كامالن أك تمكيالن جزئيان كفقا لمدل ارتباط الدراسة بأىداؼ الحككمة األمريكية

كسياستيا .30

…كما يستضيؼ الككنجرس كبخاصة لجنة الشؤكف الخارجية أساتذة الجامعات
كالباحثيف المتخصصيف في الدراسات العربية اإلسال مية لتقديـ نتائج بحكثيـ كالقاء
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محاضرات عمى أعضاء المجنة  ،كما ينشر الككنجرس ىذه المحاضرات

كاالستجكابات نش انر محدكدان لفائدة رجاؿ السياسة األمريكييف .31
-5اليدف الثقافي:

مف أبرز أىداؼ االستراؽ نشر الثقافة الغربية اف طالقان مف النظرة االستعالئية التي
ينظر بيا إلى الشعكب األخرل  .كمف أبرز المجاالت الثقافية نشر المغات األكركبية

كمحاربة المغة العربية .كصبغ البالد العربية كاإلسالمية بالطابع الثقافي الغربي .كقد
نشط االستراؽ في ىذا المجاؿ أيما نشاط .فأسس الـ عاىد العممية كالتنصيرية في
أنحاء العالـ اإلسالمي كسعى إلى نشر ثقافتو كفكره مف خالؿ ىؤالء التالميذ .كقد
ؼر نابميكف في ذلؾ حينما طمب مف خميفتو عمى مصر أف يبعث إليو بخمسمائة مف
ٌك
المشايخ كرؤساء القبائؿ ليعيشكا فترة مف الزمف في فرنسا "،يشاىدكف في أثنائيا

كلما يعكدكف إلى مصر ،يككف
عظمة األمة (الفرنسية) كيعتادكف عمى تقاليدنا كلغتناٌ ،
32
لما جاء محمد عمي
كلكف
ذلؾ
لنابميكف
يتـ
كلـ
.
لنا منيـ حزب يضـ إليو غيرىـ
ٌ
أرسؿ بعثة مف أبناء مصر النابييف يقكدىـ رفاعة رافع الطيطاكم ،كقد قاؿ محمكد

شاكر إف ىؤالء " يككنكف أشد استجابة عمى اعتياد لغة فرنسا كتقاليدىا فإذا عادكا إلى
مصر كانكا حزبان لفرنسا كعمى مر األياـ يكبركف كيتكلكف المناصب صغيرىا ككبيرىا

 ،كيككف أثرىـ أشد تأثي انر في بناء جماىير كثيرة تبث األفكار التي يتمقكنيا في صميـ
شعب دار اإلسالـ في مصر.33

…كقد حرص الغرب عمى الغزك الثقافي مف خالؿ التغريب الفكرم بعدة طرؽ ذكرىا
السيد محمد الشاىد فيما يأتي:
 " -1التعميـ مف حيث المفىج كمف حيث المادة العممية ...
 -2كفي مجاؿ اإلعالـ  :تي ٍستىغؿ كؿ كسائؿ اإلعالـ المتاحة كخاصة أفالـ السينما
كالتمفاز (تأثير غير مباشر.34
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كظير اؿىدؼ الثقافي مف خالؿ الدعكة إلى العامية كالى محاربة الفصحى كالحداثة
في األدب كالفكر حيث نادل البعض بتحطيـ السائد كالمكركث كتفجير المغة كغير
ذلؾ مف الدعكات .كقد بمغ مف ثقتيـ بأنفسيـ في ىذا المجاؿ أف كتب أحدىـ يتكقع
أف ال يمر كقت طكيؿ حتى تستبدؿ مصر بالمغة العربية

دكؿ شماؿ أفريقيا .35

بالمغة الفرنسية كما فعمت

المبحث الثاني  ،شبو المستشرقين حول مصدر القران الكريم.
المطمب اْلول :شبية  ،أن القران الكريم ىو من

تأليف النبي صمى اهلل عميو

وسمم.
المتتبع لمكقؼ جمكع المستشرقيف مف القرآف الكريـ يجد أف محصمة العقيدة
االستشراقية في نياية األمر تجزـ بأف القرآف الكريـ مف كالـ

النبي -صمى اهلل عميو

كسمـ -كأنو – أم القرآف – يمثؿ ثمرة معاناة محمد -صمى اهلل عميو كسمـ -النفسية،
كيعكس الصراع كالتطكر النفسي لو.36

قاؿ المستشرؽ اإلنجميزم الدكتكر (سنكمير تسدؿ) في كتابو :ميزاف الحؽ
ص(( :372إذا اتفؽ المسممكف عمى أف القرآف مف تأليؼ محمد ،ككتب بالكحي؟؟
كليس كما يقكلكف :إنو أماله عميو جبرائيؿ لكانت حجتيـ أقكل)).
كقاؿ المستشرؽ اإلنجميزم (جكرج سيؿ) في كتابو :مقالة في اإلسالـ ص

:116

((كمما ال شؾ فيو ،كال ينبغي أف يختمؼ فيو اثناف أف محمدان ىك في الحقيقة مصنؼ

القرآف كأكؿ كاضعيو ،كاف كاف ال يبعد أف غيره أع انو عميو كما اتيمتو العرب ،لكنيـ

ت حجتيـ،
لشدة اختالفيـ في تعييف األشخاص الذيف زعمكا أنيـ كانكا يعينكنو ،ىك ىى ٍ
كعجزكا عف إثبات دعكاىـ ،كلعؿ ذلؾ ألف محمدان -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف أشد
احتياطان مف أف يترؾ سبيالن لكشؼ األمر)).
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(،كيبرز في القرآف شأف القدرة اإلليية تارة ،كشأف العدؿ اإلليي

تارة أخرل ،كذلؾ بحسب ما كاف يحس بو النبي-ص لى اهلل عميو كسمـ -دكف مراعاة
لمتكازف بيف الطرفيف ،كال يشعر

محمد -صمى اهلل عميو كسمـ -بما في ذلؾ مف

يمسكفان ،كال كاضعان لمذىب نظرم في العقائد).38
تناقض؛ ألنو لـ يكف ؼ
الرد عمى ىذه الشبية:

في البداية نقكؿ :ىذه دعكل كاذ بة كباطمة أرادكا بيا النيؿ مف القراف الكريـ
كالنيؿ مف شخصية النبي صمى اهلل عميو كسمـ،كاف الذم دفعيـ إلى ىذه األقكاؿ ىك
بسبب حقدىـ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كلمقراف الكريـ  ،كلمرد عمى ىذه الشبية
أقكاؿ منيا :
او ً.لك كاف القراف مف تاليؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما عجز العرب اف

يأتكا

بمثمو كأف فييـ الفصحاء كالبالغ  ،فتحداىـ القراف اؿ كريـ اف ياتكا بسكرة اك آ ية قاؿ
اهلل تعالى ((قُ ْل لَ ِئ ِن ا ْ تَ َم َع ِت ِْ
َن َيأْتُوا ِب ِمثْ ِل َى َذا ا ْلقُ ْر ِ
ون
س َوا ْل ِ ُّن َعمَى أ ْ
آن َ َيأْتُ َ
اإل ْن ُ
ض ُي ْم لِ َبْع ٍ
ير )).39
ظ ِي ًا
ض َ
ِب ِمثْمِ ِو َولَ ْو َك َ
ان َب ْع ُ
ثانياً .لك كاف القرآف مف كالـ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -لمزـ أف يككف قبؿ البعثة

قارئان كاتبان ،ليس ذلؾ فحسب ،كلكف عالمان بكؿ قضايا المنيج القرآني في :االعتقاد،
المعامالتقاؿ اهلل تعالى (( َوما ُك ْن َت تَ ْتمُو ِم ْن قَ ْبمِ ِو ِم ْن ِكتَ ٍ
،
كالتشريع ،كاألخالؽ ،ك
اب َو َ
َ
ِِ
ون)).40
اب ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
تَ ُخطُّ ُو ِب َيمين َك إِ ًذا َ ْرتَ َ

ثالثا :لماذا يؤلؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ القرآف كينسبو إلى غيره ؟ فالعظمة تككف
أقكل كأكضح كأسمى فيما لك جاء بعمؿ يعجز عنو ا لعالـ كمو  ،كلكاف بيذا ا لعمؿ
فيرفىع إلى مرتبة أسمى مف مرتبة البشر  ،فأم مصمحة أك غاية
فكؽ طاقة البشرية ي
لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في أف يؤلؼ القرآف – كىك عمؿ جبار معجز -كينسبو
لغيره .
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رابعاً  :في القرآف الكريـ أخبار األكليف بما ييغاير أخبارىـ في الكتب المتداكلة أياـ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،فإ ف القرآف الكريـ يحتكم عؿل معمكمات كثيرة ال يمكف أف
يككف مصدرىا غير اهلل  .مثالن  :مف أخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف سد ذم

القرنيف – مكاف يبعد مئات األمياؿ شماالن؟كماذا عف سكرة الفجر كىي السكرة رقـ 89
في القرآف الكريـ حيث تذكر مدينة باسـ ىإرـ " مدينة األعمدة " كلـ تكف معركفة في
التاريخ القديـ كلـ يكف ليا كجكد حسب معمكمات المؤرخيف كلكف مجمة الجغرافية

الكطنية كفي عددىا الذم صدر في شير كانكف األكؿ لعاـ  1978أكردت معمكمات
ىامة ذكرت أنو في عاـ

 1973اكتشفت مدينة إلبا في سكريا  .كقد قدر العمماء

عمرىا بستة كأربعيف قرنان  ،لكف ىذا لـ يكف االكتشاؼ الكحيد الـ

دىش  ،بؿ إف

الباحثيف كجدكا في مكتبة المدينة سجالن لممدف ا ألخرل التي أجرت معيا إلبا تعامالت

تجارية  ،ككانت إرـ إحدل تمؾ المدف ! أم أف مكاطني إلبا تبادلكا معامالت تجارية
مع مكاطني إرـ !.

خامساً :في القرآف عتب لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في مكاضع عديدة مثؿ -:
َع َمى
اءهُ ْاْل ْ
س َوتََولَّى (  )1أ ْ
َن َ َ
 سكرة كاممة عنكانيا " عبس " .مف آياتيا " (( َع َب َ( )2وما ُي ْد ِري َك لَعمَّ ُو َي َّزَّكى (  )3أَو َي َّذ َّكر فَتَ ْنفَع ُو ِّ
استَ ْغ َنى ( )5
الذ ْك َرى (  )4أ َّ
َما َم ِن ْ
ْ
َ
َ
ُ
ََ
شى
س َعى (َ )8و ُى َو َي ْخ َ
اء َك َي ْ
صدَّى (َ )6و َما َعمَ ْي َك أََّ َي َّزَّكى (َ )7وأ ََّم ا َم ْن َ َ
فَأَ ْن َت لَ ُو تَ َ

( )9فَأَ ْن َت َع ْن ُو تَمَ َّيى )).41
ين ).42
ص َدقُوا َوتَ ْعمَ َم ا ْل َك ِاذ ِب َ
َّن لَ َك الَّ ِذ َ
 ( َعفَا المَّ ُو َع ْن َك لِ َم أ َِذ ْن َت لَ ُي ْم َحتَّى َيتََبي َين َ
ِ
ِ
ام ِة ثَُّم تَُوفَّى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما
ان لِ َن ِب ٍّيي أ ْ
 ( َو َما َك ََن َي ُغ َّل َو َم ْن َي ْغمُ ْل َيأْت ِب َما َغ َّل َي ْوَم ا ْلق َي َ
ون ).43
س َب ْت َو ُى ْم ُي ْ
ظمَ ُم َ
َك َ
س َرى َحتَّى ُيثْ ِخ َن ِفي ْاْل َْر ِ
ض ُّ
الد ْن َيا
ان لِ َن ِب ٍّيي أ ْ
ون َع َر َ
ض تُ ِر ُ
يد َ
َن َي ُك َ
 ( َما َك َون لَ ُو أَ ْ
يد ْاْل ِخرةَ والمَّ ُو ع ِز ٌ ِ
يم ).44
َوالمَّ ُو ُي ِر ُ
َ
َ َ
يز َحك ٌ
ين َولَ ْو َكا ُنوا أُولِي قُ ْرَبى ِم ْن َب ْع ِد
ستَ ْغ ِف ُروا ِل ْم ُم ْ
آم ُنوا أ ْ
ش ِرِك َ
ان ِل َّمن ِب ِّي َوالَّ ِذ َ
 ( َما َك ََن َي ْ
ين َ
اب ا ْل َ ِح ِيم ).45
َما تََبي َ
َص َح ُ
َّن لَ ُي ْم أ ََّن ُي ْم أ ْ
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ِ
ق لَم َّ ِ
ِ
 ( لَو ِكتَ ِيم ).46
يما أَ َخ ْذتُ ْم َع َذ ٌ
ٌ
ْ
اب م َن المَّو َ
س ُك ْم ف َ
س َب َ َ
اب َعظ ٌ
47
شي ٍء إِِّني فَ ِ
ِ
اع ٌل َذلِ َك َغداً ) .
 ( َو تَقُولَ َّن ل َ ْسى أَ ْن َي ْي ِد َي ِن َرِّبي ِْلَ ْق َر َب ِم ْن َى َذا
َن َي َ
( إَِّ أ ْاء المَّ ُو َوا ْذ ُك ْر َرَّب َك إِ َذا َن ِس َ
يت َوقُ ْل َع َ
ش َ
شداً).48
َر َ
َن َع ْم َت َعمَ ْي ِو أ َْم ِس ْك َعمَ ْي َك َز ْو َ َك َواتَّ ِ
ق المَّ َو
( َ ِإوِا ْذ تَقُو ُل لِمَّ ِذي أَ ْن َع َم المَّ ُو َعمَ ْي ِو َوأ ْوتُ ْخ ِفي ِفي َن ْف ِس َك ما المَّ ُو م ْب ِد ِ
شى َّ
َح ُّ
ضى َزْي ٌد
َن تَ ْخ َ
يو َوتَ ْخ َ
ق أْ
شاهُ َفمَ َّما قَ َ
اس َوالمَّ ُو أ َ
الن َ
َ
ُ
َ
ض ْوا
ين َح َر ٌج ِفي أ َْزَو ِ
ِم ْن َيا َو َ
ون َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ط ارً َزَّو ْ َنا َك َو ا ِل َك ْي َي ُك َ
اج أ َْد ِع َي ِائ ِي ْم إِ َذا قَ َ
ان أ َْم ُر المَّ ِو َم ْف ُعو ً ).49
ِم ْن ُي َّن َو َ
ط ارً َو َك َ
ِ
 ( يا أَيُّيا َّ َِّ
ِ
يم
ض َ
َح َّل المَّ ُو لَ َك تَ ْبتَ ِغي َم ْر َ
الن ِب ُّي ل َم تُ َحِّرُم َما أ َ
َ َ
ات أ َْزَوا َك َوالم ُو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
).50
ىذا العتاب كغيره كثير  ،فيؿ ييعقؿ أف يؤلؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكتاب ثـ
يكجو العتاب إلى نفسو ؟ كحكادث عديدة قاـ بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ آنيان مع

أصحابو ثـ تبدلت في نص القرآف فمـ يجد ؼم نفسو غضاضة  ،فمك كاف القرآف مف

لغَّيرىا كعمؿ األنسب دكف تسجيؿ الحادثة.
عنده لما قاـ بيا كدكنيا ،ى
كلفضيمة الدكتكر محمد عبد اهلل دراز رحمو اهلل تعالى – في بياف ذلؾ – كالـ نفيس،
نحرص عمى إثباتو بمفظو؛ لما فيو :مف كضكح الفكرة ،كنصاعة الحجة ،كبالغة
العبارة ،قاؿ رحمو اهلل تعالى (( :القرآف صريح في أنو ال صفعة فيو لمحمد-صمى اهلل
منزؿ مف عند اهلل بمفظو كمعناه .كالعجب
عميو كسمـ -كال ألحد مف الخمؽ ،كانما ىك ى
أف يبقى بعض الناس في حاجة إلى االستدالؿ عمى الشطر األكؿ مف ىذه المسألة،
كىك أنو ليس مف عند محمد.
في الحؽ إف ىذه القضية لك كجدت قاضيان يقضي بالعدؿ الكتفى بسماع ىذه الشيادة
التي جاءت بمساف صاحبيا عمى نفسو ،كلـ يطمب كراءىا شيادة شاىد آخر مف

العقؿ أك النقؿ ،كذلؾ أنيا ليست مف جنس الدعاكل فتحتا ج إلى بينة ،كانما ىي مف
نكع اإلقرار الذم يؤخذ بو صاحبو ،كال يتكقؼ صديؽ كال عدك في قبكلو منو ،فأم
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مصمحة لمعاقؿ الذم يدعي لنفسو حؽ الزعامة ،كيتحدل الناس باألعاجيب
كالمعجزات لتأييد تمؾ الزعامة؟ نقكؿ :أم مصمحة لو في أف ينسب بضاعتو لغيره،
كينسمخ منيا انسالخان؟ عمى حيف أنو كاف يستطيع أف ينتحميا فيزداد بيا رفعة كفخامة
شأف ،كلك انتحميا ما كجد مف البشر أحدان يعارضو كيزعميا لنفسو .الذم نعرفو أف

كثي انر مف األدباء يسطكف عمى آثار غيرىـ فيسرقكنيا ،أك يسرقكف منيا ما خؼ حممو
كغمت قيمتو كأ ً
يمىنت تيمتو ،حتى إف منيـ مف ينبش قبكر المكتى ،كيمبس مف أكفانيـ

أنفس
كيخرج عمى قكمو في زينة مف تمؾ األثكاب المستعارة ،أما أف أحدان ينسب لغيره ى
ً
آثار عقمو كأغمى ما تجكد بو قريحتو ،فيذا ما لـ يمده الدىر بعد.

كلك أننا افترضناه افتراضان لما عرفنا لو تعميالن معقكالن كال شبو معقكؿ ،الميـ إال شيئان

كاحدان قد يحيؾ في صدر الجاىؿ ،كىك أف يككف ىذا الزعيـ قد رأل أف في نسبتو
القرآف إلى الكحي اإلليي ما يعينو عمى استصالح الناس باستيجاب طاعتو عمييـ،

كنفاذ أمره فييـ؛ ألف تمؾ النسبة تجعؿ لقكلػو مف الحرمة كالتعظيـ ما ال يككف لو لك
نسبو لنفسو ...كىذا قياس فاسد في ذاتو ،فاسد في أساسو.
أما أنو فاسد في ذاتو؛ فألف صاحب ىذا القرآف قد صدر

عنو الكالـ المنسكب إلى

نفسو ،كالكالـ المنسكب إلى اهلل تعالى ،فمـ تكف نسبتو ما نسبو إلى نفسو بناقصة مف
لزكـ طاعتو شيئان ،كال نسبة ما نسبو إلى ربو زائدة فييا شيئان ،بؿ استكجب عمى الناس
طاعتو فييما عمى السكاء ،فكانت حرمتيما في النفكس عمى سكاء ،ككانت طاعتو مف

طاعة اهلل ،كمعصيتو مف معصية اهلل ،فيال جعؿ كؿ أقكالو مف كالـ اهلل

تعالى لك

كاف األمر كما ييجس بو ذلؾ الكىـ.
كأما فساد ىذا القياس مف أساسو؛ فألنو مبني عمى افتراض باطؿ ،كىك تجكيز أف
يككف ىذا الزعيـ مف أكلئؾ الذيف ال يأبكف في الكصكؿ إلى غاية إصالحية أف يعبركا
إلييا عمى قنطرة مف الكذب كالتمكيو ،كذلؾ أمر يأباه عمينا الكاقع التاريخي كؿ اإلباء،
فإف مف تتبع سيرتو الشريفة في حركاتو كسكناتو ،كعباراتو كاشاراتو ،في رضاه
كغضبو ،في خمكتو كجمكتو ،ال يشؾ في أنو كاف أبعد الناس عف المداجاة كالمكاربة،
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سره كعالنيتو كانا سكاء في دقة الصدؽ ،كصرامة الحؽ في جميؿ الشؤكف
كأف ٌ
كحقيرىا ،كأف ذلؾ كاف أخص شمائمو ،كأظير صفاتو قبؿ النبكة كبعدىا كما شيد

كيشيد بو أصدقاؤه كأعداؤه)).51

كمف المستشرقيف الذيف انكركا اف يككف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك مؤلؼ
القراف ،المستشرؽ "الدكتكر" شبس حيث يقكؿ (يعتقد بعض العمماء أف القراف كالـ
ف

محمد  ،كىذا ىك الخطأ المحض فالقراف ىك كالـ اهلل تعالى المكحى عمى لسا

رسكلو محمد  ،كليس في استطاعة مح مد ذلؾ الرجؿ االمي في تمؾ العصكر الغابرة
أف يأتينا بكالـ تحار فيو عقكؿ الحكماء كييدم بو الناس مف الظممات الى النكر ،
كربما تعجبكف مف اعتراؼ رجؿ اكربي بيذه الحقيقة  ،ال تعجبكا فإني درست القراف
فكجدت فيو تمؾ المعاني العالية كالنظـ المحكمة  ،كتمؾ البالغة التي لـ ارل مثميا

قط فجممة كاحدة تغني عف مؤلفات)052

كمع كؿ ما ذكرناه مف االدلة التي تنفي اف يككف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك
مؤلؼ القراف كالمخترع لو ،لذا فاف القراف ىك كالـ اهلل تعالى المنزؿ عمى رسكلو
صمى اهلل عميو كسمـ بال شؾ.
المطمب الثاني  :شبية،أن مصدر القران الكريم ماخوذ من كالم الشعراء.
َّ
يدعي المستشرقكف أف مح مدان صمى اهلل عميو كسمـ ،أخذ مف عادات الجاىمية

أبي الصمت كامرئ القيس

كم ىزجيا في اإلسالـ،كسرؽ مف شعر امية بف
كعباداتيا ،ى
شاعر عرب الجاىمية ،فمثال المستشرؽ كميماف ىكار كتب فصال زعـ فيو أنو اكتشؼ

مصد ار جديدا لمقراف ىك شعر أمية بف أبي الصؿت .53كقارف بينو كبيف آيات مف
القراف ،فاستنتج صحة ىذا الشعر بما يالحظ مف فركؽ بيف ماكرد في القراف الكريـ

مف تفصيؿ لبعض قصصو كأخبار ثمكد كصالح  ،مستدال عمى ذلؾ بانو لك كاف ىذا
الشعر منحكال لكانت المطابقة تامة بينو كبيف القراف ،ثـ يزعـ اف استعانة النبي بو في
نظـ القراف حممت عمى مقاكمتو كمحكه ،ليستاثر القراف بالجدة ،ليصح اف النبي قد
اففرد بتمقي الكحي مف السماء

.54كأيضا ذكر بعض المستشرقيف
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(تسداؿ)ك(شيخكا)ك(شبر نجر ) اف مصادر القراف الؾريـ الشعر الجاىمي .فقد تكافقت
بعض اآليات القرآنية مع مقاطع مف شعر امية بف ابي الصمت كامرئ القيس مما دؿ
في زعميـ اف القراف الكريـ قد اقتبس مف قصائد الشعراء الجاىمييف كالمعمقات.55

كىذه أبيات أمية المقصكدة  ،يقكؿ امية.
كيكـ مكعدىـ اف يحشركا زم انر
مستكسقيف مع الداعي كأنيـ

كأبرزكا بصعيد مستكجرز

يكـ التغابف إذ ال ينفع الحذر
رجؿ الجراد زفتو الريح منتشر
كانزؿ العرش كالميزاف كالزبر

يقكؿ خزانيا ما كاف عندكـ

ألـ يكف جاءكـ مف ربكـ نذر

قالكا :بمى فتبعنا فتية بطركا

كعزنا طكؿ ىذا العيش كالعمر

كأما أبيات امرئ القيس التي ذكرىا (تسداؿ) كىي متكافقة مع ايات مف سكرة
القمر كىي:
يتمنى المرء في الصيؼ الشتاء
فيك ال يرضى بحاؿ كاحد

حتى إذا جاء الشتاء أنكره
قتؿ اإلنساف ما

أكؼره
ػ

كقاؿ:
دنت الساعة كانشؽ القمر عف

غزاؿ صاد قمبي كففر

احكر قد حرت في أكصافو

ناعس الطرؼ بعينو حكر

مر يكـ

العيد في زينتو

بسياـ مف الحظ

فرماني فتعاطى فعقر
فتركني كيشيـ المحتظر

فاتؾ

اؿراكيب فيي:
اما االبيات التي كافقتيا بزعميـ في بعض االلفاظ ك ت
.1قكلو تعالى((قتل اإلنسان ما أكفره))056
.2ؽكلو تعالى((اقتربت الساعة وانشق القمر))057
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.3قكلو تعالى((إنا أرسمنا عمييم صيحة واحدة فكانوا كيشيم المحتظر)) 058
.4قكلو تعالى((فنادوا صاحبيم فتعاطى فعقر))059
الرد عمى الشبية:
لمرد عمى ىذه الشبية عدة جكانب :
أو ً  :إف قضية تمفيؽ الشعر كنسبتيا إلى الشعراء القدماء أمر ال يقبؿ الشؾ كاف مف

بيف الذيف يمفقكف الشعر حماد الراكية كخمؼ األحمر .60كقد ذكر ابف عبد ربو – كىك

مف المتقدميف تكفي سنة  328ىػ  -في كتابو ( العقد الفريد ) في باب عقده لركاة

الشعر ،قاؿ " :ككاف ىخمؼ األحمر أىركل الناس ِّ
جيده ....ككاف خمؼ
لمشعر كأعمىميـ ٌ
ً
المنسكب
فيحسف ،ى
مع ركايتو كحفظو يقكؿ الشعر ي
كينحمو الشعراء ،كيقاؿ إف الشعر ى
تأبط ىش ٌانر ،كىك:
إلى ابف أخت ٌ

إف ِّ
َّ
بالشعب الذم دكف ىس ٍمعؿ قتيالن ىد يميما ييطى ُّؿ
اية،يخمط الشعر القديـ
حماد الرك ى
لػخمىؼ األحمر ،كانو ىنحمو إياه،ككذلؾ كاف يفعؿ ٌ
ت فيشعره أبياتان فجاز تعميو إال
بأبيات لو ،قاؿ حماد  :ما ًمف شاعر إال قد ًزٍد ي
ُّ
فأفسدت عمييا لشعر  ،61قيؿ
غير بيت
ي
األعشى ،أعشى بكر،فإف يمـ أزد فيشعره قط ى
البيت الذم أدخمتو في شعر األعشى؟ فقاؿ:
لو :كما
ي
رت
كأنكرتٍف يكما كاف الذم ىن ًك ٍ

مف الحكادث إال َّ
الصمعا
يب ك
الش ى
ى

فما الذم يمنع اف يككف ىذا الشعر ممفقان عمى الشعر الجاىمى كعمى شعرائو

كامرئ القيس كامية ابف ابي الصمت .

يمي ال
ثانياً  :إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما ىك مجمع عميو عند اىؿ العمـ  ،أ ٌ
يق أر كال يكتب  ،فؾيؼ استطاع اف يقتبس مف شعر امرئ القيس  ،فامر ؤ القيس مف
شعراء الجاىمية كما ىك معركؼ كقد تكفي قبؿ مبعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ .
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إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فق أر النبي

صمى اهلل عميو كسمـ عميو القرآف فكأنو رؽ لو فبمغ ذلؾ أبا جيؿ فأتاه فقاؿ ياعـ إف

قكمؾ يركف أف يجمعكا لؾ ماال قاؿ ىلـ؟قاؿ ليعطكؾ فإنؾ أتيت محمدا لتعرض لما
قبمو قاؿ قد علمت قريش أني مف أكثرىا ماال قاؿ فقؿ فيو قكال يبمغ قكمؾ إنؾ منكر
لو أك إنؾ كاره لو قاؿ كماذا أقكؿ فك اهلل ما فيكـ رجؿ أعمـ باألشعار مني كالأعمـ
برجز كالبقصيدة مني كالبأشعار الجف كاهلل مايشبو الذم يقكؿ شيئا مف ىذا ككاهلل إف
لقكلو الذم يقكؿ حالكة كاف عميو لطالكة كأنو لمثمر أعاله مغدؽ أسفمو

كانو

ليعمك كمايعمى كانو ليحط مفاتحتو قاؿ اليرضى عفؾ قكمؾ حتى تقكؿ فيو قاؿ فدعني
حتى أفكر فمما فكر قاؿ ىذا سحر يؤثر يأثره عف غيره فنزؿ تذرني كمف خمؽ تكحيدا

،ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط البخارم كلـ يخرجاه .62فيذا الكليد بف المغيرة
يعترؼ اف القراف ليس بشعر ،ثـ يأتي ىؤالء المستشرؽ كف كيقكلكف أف القراف ىك مف
الشعر ؟؟
رابعاً  :بالنسبة الى امية ابف ابي الصمت عاش في عصر نزكؿ الكحي في الطائؼ

ككاف مف الحنفاء في الجاه لية ممف ق أر الكتب المتقدمة مف كتب اهلل عز كجؿ كرغب
عف عبادة االكثاف  ،ككاف يخبر باف نبيا يبعث قد اظؿ زمانو كيؤمؿ أف يككف ىك
ذاؾ النبي فمما بمغو خركج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كفر حسدا  ،كلما انشد
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،شعره قاؿ (آمف لسانو ككفر قمبو).ككاف يحكي في
شعره قصص االنبياء ،كافكا ار تتعمؽ بامكر االخرة ،كالميزاف كالجنة كالنار....الخ.
ككاف يأتي بالفاظ كافكار التعارضيا العرب ياخذىا مف الكتب المتقدمة

،كباحاديث يأخذىا مف احاديث اىؿ الكتاب .63

كاالفكار التي اتى بيا امية في ىذه االبيات مف ىذا القبيؿ كصؼ لمناس
كاحكاليـ في اليكـ االخر ككصؼ ؿ ما فيو مف ميزاف كحشر كصراط كجنة كنار
كتبشير لممؤمنيف كتبكيت لممجرميف  ،ككميا صكر مف مكقؼ الحساب كالجزاء يكـ
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القيامة  ،كقد اشتممت عمييا الكتب السماكية السابقة التي اطمع عمييا ،فتكافقيا مع
العبارات القرآنية كتكافؽ افكار كمصطمحات مع التكراة كاالنجيؿ مع الفكارؽ في المغة

كاالسمكب.64

كيقكؿ االستاد محمد عبد المنعـ خفاجي ،اف امية ياخذ في شعره الككني

كالديني مف اساليب القراف كمعانيو كركحو كما في قكلو مف قصيدة :65

يعمـ الجير كالكالـ الخفيا

عند ذم العرش يعرضكف عميو

إنو كاف

يكـ ناتيو كىك رب رحيـ

كعده مأتيا

مكـ ناتيو مثؿ ما قاؿ فردا

لـ يذر فيو راشدا كغكيا

أسعد سعادة أنا ارجكا

أـ مياف بما كسبت شيئا
كتابا حتمتو

رب كال حتمتو كارد النار

مقضيا

كيؤيد ىذا الكالـ ما قالو المستشرؽ (ىكارت) :،كاف امية اذا كصؼ النار ق ٌؿ د

اسمكب التكراة ،كاذا كصؼ الجنة استخدـ عبارات مف القراف ،كاذ نظـ قصص التاريخ
الديني لجأ احياف ا الى االسطكرة الشعبية كالى ما يشبو االساطير الميثمكجية أم
(االساطير االليية اليكنانية) .حيث يتمثؿ الشخص احيانا في صكرة انساف اك حيكاف
اك نبات .66

كسأذكر بعض الردكد لعمماء المسمميف حكؿ ىذه الشبو.
يقكؿ العقاد:كأيسر ما يبدك مف جيؿ ىؤالء المتخبطيف في امر المغة العربية
قبؿ االسالـ كعالقتيا بمغة القراف الكريـ ،انيـ يحسبك ف اف العمماء المسمميف يجدكف
في بحث تمؾ االبيات كصبان كاصبا لينكركا نسبتيا الى الجاىمية  ،كال يميميـ الذكؽ
االدبي اف نظرة كاحدة كافية لميقيف بدحض نسبتيا الى امرئ القيس اك غيره مف

شعراء الجاىمية.67

134

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

كيقكؿ محمد عبد اهلل دراز ( كنالحظ اكالن أف القراف يكضح لنا أف الرسكؿ صمى

اهلل عميو كسمـ لـ يكف يألؼ الشعر بكجو عاـ  ،بحيث اعتبره القراف بالنسبة لمرسكؿ

ليكان ال يميؽ بشخصو ((وما عممناه الشعر وما ينبغي لو )).68

كيقكؿ األستاذ إسماعيؿ فني :إف األبيات التي تنسب إلى امرئ القيس كتكجد

بعض إفاداتيا في القرآف الكريـ ليست في ديكاف امرئ القيس  ،69كلك كانت فيو ما

أفادت شيئان ،كقد أجمع فصحاء العرب عمى أنو ليس مف كالـ البشر ،ككانكا ِّ
يقدركف

بالغتو ،كأنزلكا القصائد المعمقة عمى جدار الكعبة بعد نزكؿ القرآف الكريـ .كىذا كمو
يدؿ عمى أنو معجزة مف ً
عند اهلل ال مف ً
كالـ البشر .كمحتكاه يفيد أيضان أنو مف عند
اهلل .مثؿ أخبار الغيب كالحقائؽ الرفيعة كاألحكاـ العالية الكاردة فيو.

المطمب الثالث :شبية أن مصدر القران الكريم  ،الييودية والنصرانية.
كاف مف المفترض أف نفرد كال مف جانبي ىذ قالدعكل بمسألة ،لكنا عدلنا عف
ذلؾ؛ ألف ادعاء المستشرقيف في ىذا الصدد كاحد ،كىك ككف القرآف منتحالن مف

الييكدية كالنصرانية ،كالرد عمى ىذا االدعاء كاحد كاف اختمفت بعض التفصيالت.
يزعـ المستشرقكف أف مصدر القرآف الكريـ :ىك الييكدية كالنصرانية ،كأنو في

ىذا االستمداد قد جمع بي ف كتب الييكد كالنصارل (التكراة كاإلنجيؿ) كبيف التراث
الذم خمفو عمماؤىـ ،كقد كرد التصريح بذلؾ فيما كتبكه.
70

يقكؿ جكلدزيير ( 1921-1850ـ)

 ،في سياؽ تشكيكو في مصدر القرآف

الكريـ مف خالؿ تعدد القراءات ،كأف القرآف ليس لو نص كاحد مع كثر

ة المحاكالت

التي لـ يحالفيا التكفيؽ ،يقكؿ ما نصو(( :في آية  54مف سكرة البؽرة يدكر الحديث
حكؿ غضب مكسى حيف عمـ بصنع بني إسرائيؿ عجالن مف ذىب كعبادتىـ إياه ،فيك
ارِئ ُكم فَتَاب عمَ ْي ُكم إِ َّن ُو ُىو التََّّواب َّ ِ
ِ
ِ
يم )
ُ
َ
يقكؿ (:فَا ْقتُمُوا أَ ْنفُ َ
َ َ ْ
س ُك ْم َذل ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم ع ْن َد َب ِ ْ
الرح ُ
أم فميقتؿ بعضكـ بعضان ،أك بالمعنى الحرفي لمنص :فاقتمكا أنفسكـ بأنفسكـ،
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كىذا ينطبؽ في الكاقع عمى ما جاء في سفر الخركج فصؿ  32فصمة  27الذم

ىك مصدر الكممات القرآنية))  .71كيقكؿ في مكضع آخر في تعميـ يشمؿ اإلسالـ:
((ككما تقدـ تعاليـ اإلسالـ ،حتى في مرحمتو البدائية صكرة مف مذىبي االنتخاب

كالمزج (مف الييكدية كالفصرانية كديانة الفرس كغيرىا ) كذلؾ عممت آثار أجنبية مف
التجارب العممية النافذة مف المحيط الخارجي في تنمية ما جد بعد ذلؾ مف

المسائؿ)).72

المنز)
ك زعـ الزعـ نفسو المستشرقكف( :تسداؿ)( ،ماسيو)( ،أندريو)ٍ ( ،
المستشرؽ األلماني (شاخت) المكلكد

74

1902ـ

.73كيقكؿ

-مكسعان دائرة االتياـ في انتحاؿ

القرآف مف غيره -تحت عنكاف( :محمد كالقرآف) ما نصو

( ،إف محمدان قد ظير في

مكة كمصمح ديني ،كأنو احتج بشدة عمى كفار مكة مف أىؿ مكة كاعتبركه كمجرد
كاىف ،أك عراؼ آخر ،كأنو بسبب قكة شخصيتو قد يد ًعي إلى المدينة في عاـ 622ـ

كحكـ في نزاع قبمي بيف أىؿ الـ دينة ،كأنو كالنبي قد أصبح قائدان كمشرعان ،يحكـ
مجتمعان جديدان عمى أساس ديني ،كأف محمدان قد اقتبس مف الييكد في المدينة كثي انر
مف األحكاـ ،إف ركايات جمع القرآف ممفقة ،لفَّقىيىا الفقياء؛ كأصكؿ الفقو ككذلؾ
التشريعات اإلسالمية منتحمة مف القانكف الركماني ،كالقانكف البيزنطي ،كقكانيف

الكنائس الشرقية ،كمف التعاليـ التممكدية ،كأقكاؿ األحبار ،كمف القانكف الساساني .كؿ
قذه القكانيف كالتعاليـ كالقكاعد تى ىش َّك ىؿ منيا القانكف الديني لإلسالـ).75

الرد عمى ىذه الشبية

ىذه ىي الدعكل التي يدعييا المستشرقكف كمف لؼ لفيـ ،كىي دعكل كاذبة في
أصميا ،مغرضة في ىدفيا ،زائفة في شكاىدىا ،منقكضة في كؿ جكانبيا.
احد عمى ىذا
كلمرد عمى ىذه الشبية نستطيع أف نقكؿ :إنو ال يكجد دلي هؿ ك ه
يمكف كفؽ المنيج العممي سماعي ىذه التيمة ،فضالن عف قبكليا ،كمع
االدعاء ،كال
ي

ذلؾ نبيف أف ىناؾ عالقة بيف القرآف الكريـ كبيف الكتب السماكية ،فقاؿ تعالى(( َو َما
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يق الَّ ِذي ب ْي َن ي َد ْي ِو وتَ ْف ِ
َن ي ْفتَرى ِم ْن ُد ِ ِ ِ
صي َل
ص ِد َ
ان َى َذا ا ْلقُ ْر ُ
َك َ
ون المَّو َولَك ْن تَ ْ
َ َ َ
آن أ ْ ُ َ
76
اب َ رْيب ِف ِ
ِ
ع لَ ُك ْم ِم َن الد ِ
صى
ِّين َما َو َّ
يو ِم ْن َر ِّب ا ْل َعالَ ِميَن))  ،كقاؿ تعالى(( َ
ش َر َ
ا ْلكتَ ِ َ َ
اىيم وموسى و ِعيسى أ ْ ِ
ِ ِ
ِّين
ِب ِو ُنو ًحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْي َا
ن إِلَ ْي َك َو َما َو َّ
يموا الد َ
ص ْي َنا ِبو إِ ْب َر َ َ ُ َ َ َ
َن أَق ُ
وَ تَتَفََّرقُوا ِف ِ
اء
يو َك ُب َر َعمَى ا ْل ُم ْ
وى ْم إِلَ ْي ِو المَّ ُو َي ْ تَِبي إِلَ ْي ِو َم ْن َي َ
ين َما تَ ْد ُع ُ
ش ِرِك َ
ش ُ
َ
77
ِ
ِ
ِ
يب ))  ،كالعالقةي بيف القرآف الكريـ كبيف الكتب السماكية السابقة
َوَي ْيدي إِلَ ْيو َم ْن ُين ُ

و
ليست عالقة اقتباس ،بؿ ىي عالقة تصدي و
كتفصيؿ كما قا ؿ تعالى (( َوأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك
ؽ
ِ
ص ِّدقًا لِما َب ْي َن َي َد ْي ِو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم ِب َما أَ ْن َز َل
اب ِبا ْل َح ِّ
اب َو ُم َي ْيِم ًنا َعمَ ْي ِو فَ ْ
ا ْلكتَ َ
ق ُم َ
َ
ق لِ ُك ٍّيل َ َع ْم َنا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َيا ً ا َولَ ْو
اء َك ِم َن ا ْل َح ِّ
المَّ ُو َوَ تَتَِّب ْ أ ْ
اء ُى ْم َع َّما َ َ
َى َو َ
اح َدةً ولَ ِك ْن لِي ْبمُو ُكم ِفي ما آتَا ُكم فَاستَِبقُوا ا ْل َخ ْير ِ
ُم ًة و ِ
ات إِلَى المَّ ِو
َ
ْ ْ
َ
اء المَّ ُو لَ َ َعمَ ُك ْم أ َّ َ
ش َ
َ
َ َ ْ
َ
78
مر ِ ع ُكم ِميعا فَي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُك ْنتُم ِف ِ
مقتبس مف
آف
يو تَ ْختَِمفُ َ
ون ))  ،فالقك يؿ بأف القر ى
ه
ْ
َْ ُ ْ َ ً ُ ْ َ
التكراة كاإلنجيؿ قك هؿ مرفكض ،كقد رد المستشرقكف بعضيـ عمى بعض ،فيا ىك

مقتبس مف
المنصِّر الدكمنياني الراىب دم مكنت كركس يقكؿ معارضان قكليـ :إنو
ه
التكراة كاإلنجيؿ كمؤكدان ذلؾ بقكلو(( :يا محمد أنا ال أصدؽ أنؾ قد تسممت ىذه اآلراء

ؾ ال تتفؽ مع أم كتاب مصدؽ ،يجب
ؾ
يب في رسالتؾ ،ألن ى
مف اهلل ،ألن ى
عجيب غر ه
ه
مناقض تمامان لألحكاـ التي كتبيا
محمد أنو تسممو مف اهلل؛ ألنو
أف ننبذ ما ادعى
ه
ه

مكسى كاألنبياء كالرسؿ مف بعده)) .79

آف يقتبس مف الييكدية كالنصرانية في حيف أف
كالغريب حقان ادعاؤىـ أف القر ى
القرآف الكريـ قد رد تحر ً
الييكد كانكا يزعمكف أف عزي انر ابف اهلل،
يفات أىؿ الكتاب ،فإف
ى

آف عمييـ كبيف أف ىذا
ككانت النصارل تقكؿ بأف
ى
ابف اهلل ،كقد رد القر ي
المسيح ىك ي
ود ُع َزْيٌر ْاب ُن المَّ ِو َوقَالَ ِت
االعتقاد ىك
ه
اعتقاد شركي قديـ ،قاؿ تعالى (( َوقَالَ ِت ا ْل َي ُي ُ
ض ِ
النصارى ا ْلم ِسيح ْاب ُن المَّ ِو َذلِ َك قَولُيم ِبأَفْو ِ
ين َكفَ ُروا ِم ْن قَ ْب ُل
ون قَ ْو َل الَّ ِذ َ
اى ُئ َ
اى ِي ْم ُي َ
َ ُ
ْ ُْ َ
َّ َ َ
ون )) ،80كالعقيدة اإلسالمية تخالؼ عقيدة الييكد كالنصارل مف
قَاتَمَ ُي ُم المَّ ُو أ ََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
ث
ين قَالُوا إِ َّن المَّ َو ثَ ِال ُ
أساسيا ،فبينما يقكؿ النصارل بأف اهلل ثالث ثالثة (( لَقَ ْد َكفَ َر الَّ ِذ َ
ثََال ثَ ٍة وما ِم ْن إِلَ ٍو إَِّ إِلَ ٌو و ِ
ين َكفَ ُروا ِم ْن ُي ْم
ون لَ َي َم َّ
س َّن الَّ ِذ َ
اح ٌد َ ِإوِا ْن لَ ْم َي ْنتَ ُيوا َع َّما َيقُولُ َ
َ
ََ
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81
ِ
آف عمى عقيدة التكحيد ،فاهلل تعالى في القر
َع َذ ٌ
يم )  ،يركز القر ي
اب أَل ٌ
الص َم ُد (  )2لَ ْم
َح ٌد (  )1المَّ ُو َّ
يككف اثنيف أك ثالثة أك أكثر((قُ ْل ُى َو المَّ ُو أ َ
كيستحي يؿ أف ى
82
ِ
آف عف غيره مف
َيم ْد َولَ ْم ُيولَ ْد ( َ )3ولَ ْم َي ُك ْن لَ ُو ُكفُ ًوا أ َ
َح ٌد (  ، ))4فالذم يميز القر ى
العقائد
األدياف ىك الكحدانية المطمقة بكؿ معانييا ،كىذه الكحدانية المطمقة تخالؼ
ى

ً
آف كاحد،

اختالؼ
التي كانت مكجكدة أياـ ظيكر اإلسالـ  ،83فكيؼ يحصؿ االقتباس ،كىناؾ
ه
جكىرم في العقيدة ؟
كالذيف يدعكف أف القرآف الكريـ مصدره اإلنجيؿ كالتكراة ،فإنيـ يجيمكف ما

أكرده القرآف مف أصكؿ عديدة لـ ترد في الكتابيف ،كمف تفصيالت في بعض األحداث
أحد مف أىؿ
لـ يعرفيا الييكد كالنصارل ،فقد أخبر القرآف بأشياء ما كاف يعمميا ه
الكتاب أنفسيـ مع أنيا تتعمؽ بصميـ مسائؿ دينيـ ،فيـ لـ يككنكا يعرفكف شيئان عف

كفالة زكريا لمسيدة مريـ بعد كالدتيا ،كذلؾ فقد أخبر القرآف بأشياء كثيرة تحققت تحققان

تامان بعد اإلخبار بيا ،منيا إخباره عف انتصار الركـ بعد انخذاليـ ،ككاف الفرس قد
غمبكا الركـ عاـ 610ـ ،كأخبر القرآف الكريـ بأمكر ما عرفت إال في ىذا العصر

أحد يعرفيا أك يؤمف بيا إال المسممكف ،كلـ يرد بيا أم أثاروة مف و
عمـ
الحديث كما كاف ه
ي
في التكراة أك اإلنجيؿ ،كمف ذلؾ إخباره بانخفاض الضغط الجكم في أعالي الجك ،84
ْلس َالِم وم ْن ي ِرْد أ ْ ِ
ِ
((فَ َم ْن ُي ِرِد َّ
ض ِّيقًا
َن َي ْي ِد َي ُو َي ْ
هأ ْ
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ ل ْ ِ ْ َ َ ُ
َن ُيضمَّ ُو َي ْ َع ْل َ
ش َر ْح َ
الل ُ
السم ِ
حر ا َكأ ََّنما ي َّ ِ
اء َك َذلِ َك َي ْ َع ُل َّ
ون ))،85
ه ِّ
ين َ ُي ْؤ ِمنُ َ
س َعمَى الَّ ِذ َ
َ َ
ََ ً
الر ْ َ
الل ُ
ص َّع ُد في َّ َ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد تعمـ مف ييكدم
كال يكجد دليؿ كاحد صحيح عمى أف
َّ

أك نصراني ،كىذا ال يمنع أف تككف ىناؾ بعض النقاط المكافقة لبعض ما عند أىؿ

الكتاب مما لـ ييصبو التحريؼ  ،86كذلؾ ألف اإلسالـ يعترؼ بالكتب السماكية السابقة
ِ
اب
كيكجب عمى أقكاميـ أف يعترفكا بيا ،كمف ىنا نفيـ قكلو تعالى(( َوأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ص ِّدقًا لِما َب ْي َن َي َد ْي ِو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
ِبا ْل َح ِّ
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم ِب َما أَ ْن َز َل المَّ ُو َوَ
اب َو ُم َي ْي ِم ًنا َعمَ ْي ِو فَ ْ
ق ُم َ
َ
اء المَّ ُو
اء َك ِم َن ا ْل َح ِّ
ق لِ ُك ٍّيل َ َع ْم َنا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َيا ً ا َولَ ْو َ
تَتَِّب ْ أ ْ
ش َ
اء ُى ْم َع َّما َ َ
َى َو َ
اح َدةً ولَ ِك ْن لِي ْبمُو ُكم ِفي ما آتَا ُكم فَاستَِبقُوا ا ْل َخ ْير ِ
ُم ًة و ِ
ات إِلَى المَّ ِو َم ْر ِ ُع ُك ْم
ْ ْ
َ
لَ َ َعمَ ُك ْم أ َّ َ
َ
َ َ ْ
َ
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ِميعا فَي َن ِّبئُ ُك م ِبما ُك ْنتُم ِف ِ
مصدر
ون )) ،87كبيذا يبطؿ ما ذكركه مف أف
يو تَ ْختَمِفُ َ
َ ً ُ
ى
ْ
ْ َ
القر ً
آف ىك بعض الديانات األخرل.
المطمب الراب  :الزعم بأنو أخذ عن الحنفاء.
كاف في الحجاز قبؿ اإلسالـ حنفاء يؤمنكف باهلل كحده كال يدينكف الييكدية كال
النصرانية .كانكا يدينكف ديف إبراىيـ كينتظركف نبيان يحيي ىذا الديف مف جديد .كمع
ذلؾ كانكا قميالن يمكف تعدادىـ ،كمع ىذا ذىب بعض المستشرقيف امثاؿ (تسداؿ)

ك(مستر كانكف سؿ)  ،88كغيرىما  ،الى اف الحنيفية كرجاليا قبؿ البعثة المحمدية ىـ
احد مصادر القراف الكريـ بدليؿ كجكد تكافؽ كتشابو بيف أحكاـ القراف كىدايتو كبيف ما
كاف يدعكا اليو الحنفاء مثؿ،
 .1الدعكة الفراد اهلل بكحدانيتو تعالى.
 .2رفض عبادة االصناـ.
 .3الكعد بالجنة.
 .4الكعيد بالعقاب في جينـ .
 .5اختصاص المكلى تعالى باسماء منيا  :الرحمف  ،الرب  ،الغفكر.
 .6منع كأد البنات.
 .7االقرار بالبعث كالنشكر كالحشر كالحساب ....الخ.
كقد زعـ شبرنجر ،أف افكار محمد التخرج عف االفكار التي كاف يدعكا الييا زيد

بف عمرك بف نفيؿ  ،89احد ىؤالء الحنفاء.
الرد عمى الشبية.
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المتطمع الى كتب التاريخ ككتب السير فإنو لـ يجد أف النبي -صمى اهلل عميو
كسمـ -جمس إلى ىؤالء أك تى ىعمَّـ منيـ ،كاذا كاف ىناؾ لقاء ببعضيـ ،ككرقة بف نكفؿ
الذم كاف قد تنصر -فيك لقاء عابر ،سجمت الركايات ما حدث في ق ،كذلؾ عندماذىب النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -إليو بصحبة زكجو خديجة -رضي اهلل عنيا-
إلخباره بما كاف مف شأف الكحي ،كقد اعترؼ لو كرقة بالنبكة كالرسالة ،كلـ يجمس منو
حينيا مجمس المعمـ كلـ يقؿ لو :تمؾ آثار الحنيفية التي دعكنا إلييا ،أك أف الرسالة
ثمرتيا .كما أف ىؤالء الحنفاء أنفسيـ – مع دعكتيـ تمؾ – كانكا يتطمعكف إلى نبي
يبعث – فيجدد ديف إبراىيـ عميو السالـ -ليتبعكه ،كيسيركا معو عمى ىذا الديف الحؽ،
الذم ييدييـ ىذا النبي إليو بإذف اهلل تعالى ،كىنالؾ امر اخر ىك اف ىؤالء الحنفاء ال
يعرفكف مف مفاىيـ القرآف شيئان ذا باؿ ،فال يعرفكف كيؼ يعبدكف اهلل؛ فمثالن زيد بف
عمرك بف نفيؿ يعترؼ أنو ال يعرؼ كيؼ يعبد اهلل تع الى

90

ألنيـ كانكا ال يممككف

كتابان كال صحيفة 91كليسكا جماعة ،إنما ىـ ذكك خمؽ حسف بالنسبة لمكثنييف .كلك كاف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد تعمَّـ الديف منيـ لكاف أحدىـ أليؽ بادعاء النبكة ألنو

َّ
نبي أك رسكؿ ،كلـ
كاف أستاذان .فالحؽ لألستاذ ال لمتمميذ ،كلكف لـ ىيدع أحدىـ أنو ٌ
ىي يق ٍؿ أحدىـ إف محمدان تعمَّـ الديف منو .كال نجد في كتب التاريخ شيئان مف ادعائيـ.

فمثالن كرقة بف نكفؿ آمف بأف محمدان رسكؿ مف اهلل كقاؿ لخديجة رض م اهلل عنيا :إف
كاف الذم ذكرتًو لي عنو صادقان فيك رسكؿ مف اهلل جاءه النامكس األكبر (جبريؿ)
الذم جاء لمكسى.92

كاعترؼ أمية بف أبي الصمت أف محمدان عمى الحؽ حينما سألو أىؿ مكة عف
رأيو فيو ،كلكف َّ
أخر إسالمو حتى يتأمؿ المكضكع .كلما عمـ حينما رجع مف الشاـ أف
ابني خالو قد قيتًال في بدر ً
كاف ىرٍيف لـ يي ٍسمـ ،كذىب إلى الطائؼ حتى تكفي فييا .93
.94كلك كاف
يقكؿ المؤرخكف :إنو لـ يؤمف بسبب حسده ،كأنو يأمؿ أف سيككف نبيان
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ استفاد منو أك مف ًش ٍعره ألعمف أنو تعمَّـ مف شعره .كلـ
يقؿ شيئان غير أنو لـ يؤمف لحسده إياه.95
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عبيد اهلل بف جحش كىك ابف عمة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أميمة كاف يبحث مع
زمالئو عف الديف الحؽ الذم ىبمَّغ بو إبراىيـ عميو السالـ .فمذلؾ طاؼ بالدان كمدنان
أم
كثيرةن .كتكمَّـ مع رجاؿ الديف كالعمماء بيذا المكضكع ،كلـ يستقر في النياية عمى ِّ

دمف،كبقي في التحير كالتردد .كبعد ذلؾ دخؿ في النصرانية ثـ تركيا .كدخؿ اإلسالـ.
كبسبب تضييؽ قريش ىاجر إلى الحبشة مع المياجريف إلييا .كرأل الناس فييا

نصارل فتنصر مرة ثانيةن كتكفي فييا .96كلك عمـ أف الرسكؿ أخذ ِّ
أم كاحد
الديف مف ِّ
ألعمف في حضكر النجاشي كعمماء الديف الذيف حضركا في مقامو مع ممثمي قريش

مف المشركيف الذيف ذىبكا إلى الحبشة ليعيدكا المسمميف إلى مكة.97

عثماف بف الحكيرث ابف عـ خديجة رضي اهلل عنيا ذىب إلى قيصر الركـ ،كىك
الذم ألبسو تاجان ككالَّه أمي ار عمى مكة ،كلكف لـ يقبمو أىؿ مكة ،كتكفي في الشاـ

بالسـ مف قبؿ الممؾ عمرك بف حفنة.98كلـ يزعـ أم مصدر بأف الرسكؿ تعمَّـ منو.
زيد بف عمرك بف نفيؿ ،كاف يسكف في جبؿ حراء ،كتكفي قبؿ خمس سنكات مف بعثة
النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يذىب إلى غار حراء في
رمضاف ،كقد نزؿ الكحي فيو أكالن .كيزعـ المستشرقكف أف زيدان أثر في حياة الرسكؿ

الدينية حتى قاؿ سبرنغر :الكممات التي نعرؼ أف زيدان قاليا نجدىا في القرآف .فمثال
َن َ إِلَ َو إَِّ ُى َو فَ َي ْل
اعمَ ُموا أ ََّن َما أُْن ِز َل ِب ِع ْمِم المَّ ِو َوأ ْ
يبوا لَ ُك ْم فَ ْ
ستَ ِ ُ
قكلو تعالى ( :فَِ لَّ ْم َي ْ
ون )،99ركل ابف إسحاؽ أف زيدان قاليا أكالن .كنجد في القرآف أ يضان التعاليـ
سمِ ُم َ
أَ ْنتُ ْم ُم ْ
كرِّد عبادة األكثاف الالت
التي قاليا زيد ،مثؿ ىم ٍنع كأد البنات ،كتصديؽ كحدانية اهلل ،ى
كالعزل كغير ذلؾ ،كالسعادة األبدية في الجنة لممؤمنيف كالعذاب في جينـ

لمكافريف.100

في الحقيقة عاش زيد حنيفان كتكفي حنيفان ،ككاف يقكؿ كيدعك ربو(( :يا ِّ
رب لك

أم عبادة ترضيؾ لعبدتيؾ بيا كلكف ال أعمـ)) ،ككاف يعبد رب إبراىيـ فؽ ط،
عممت َّ
ي
ظير أفكا انر عالية في شعره ألنو كاف شاع انر ،كذىب إلى الشاـ يبحث عف ديف
كي ٍ
ي
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كلكف لـ يجد ما يركم غميؿ صدره في أم بمد ،كقيتًؿ في أثناء رجكعو إلى
إبراىيـٍ ،
الحجاز بيد بدكم .كفي ركاية أخرل أنو تكفي في جبؿ حراء  ،101كأسمـ ابنو سعيد مع
زكجتو كبتمقينيما أسمـ عمر رضي اهلل عنو  .102لك تعمَّـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
تعاليـ القرآف مف زيد أك مف شعره ىؿ يمكف أف يسمـ سعيد أك عمر؟ كىؿ يقبؿ العقؿ
ذؿؾ؟ كال سيما في العيد المكي الذم كاف المسممكف فيو ضعفاء ال يقدركف أف يفعمكا
شيئان في حقيـ.
أبك قبيس صرمة بف أبي أنس كاف يعبد اهلل عمى ديف إبراىيـ عميو السالـ ،فمَّما
ىاجر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى المدينة أسمـ.
كتماـ القكؿ في ذلؾ :أف مف أدرؾ اإلسالـ منيـ فأسمـ ،كىك كرقة بف نكفؿ،
يدع
قد تبع النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -مصدقان ،كلـ يجمس منو مجمس المعمـ ،كلـ ٌ

أف تمؾ الرسالة ثمرة تعاليمو ىك كأضرابو مف الحنفاء ،كانما تمنى أف يمتد بو العمر

عند معاناة النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -مف قكمو ،ليككف في نصرتو.
كما كرد -في سياؽ حديث عائشة رضي اهلل عنيا -مف قكؿ كرقة لمنبي-
صمى اهلل عميو كسمـ(( :-ىذا النامكس الذم نزؿ عمى مكسى ،يا ليتني فييا جذعا،
ليتني أككف حيان إذ يخرجؾ قكمؾ ،فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ(( :-أك

مخرجي ىـ؟)) قاؿ :نعـ ،لـ يأت رجؿ قط بمثؿ ما جئت بو إال عكدم ،كاف يدركني

يكمؾ أنصرؾ نص انر مؤز انر،ثـ لـ ينشب كرقة بف نكفؿ أف تكفي كفتر الكحي)) .103قاؿ
ابف حجر -رحمو اهلل تعالى -يرجح مكت كرقة بعد ذلؾ بقميؿ كما يدؿ عميو ((ثـ لـ

ينشب))(( :أم لـ يتعمؽ بشيء مف األمكر حتى مات)).104

فأم منيج عممي – كاألمر كذلؾ – يقرر في أدنى قدر مف الثقة أف فكر الحنفاء كاف
مصدر القرآف ،أك أف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -أخذه عنيـ ...ىذا في ميزاف
الحؽ كالعمـ ال يستقيـ!
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 -96ابن سعد ،طبقات(.208/1 ،الطبقات الكربى البن سعد ،زلمد بن سعد ،بريوت)1985 ،
 -97ابن كثري ،السرية النبوية(.14-10/2 ،السرية النبوية ،البن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،بريوت)
 -98ابن ىشام ،ادلصدر نفسو ( 224/1 ،ادلالحظة).
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 -99سورة ىود اية 14

100-İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 265-267
101-İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 268
-102ابن ىشام ،ادلصدر نفسو .342/1
-103صحيح البخاري :باب بدء الوحي ،ج /1ص ،4حديث (.3لإلمام زلمد بن إمساعيل البخاري ت256ى،
حتقيق  /مصطفى ديب البغا ،ط  /الثالثة  ،دار ابن كثري اليمامة ،سنة 1407ى) .
 -104فتح الباري ،27 / 1 :طبعة  /دار ادلعرفة.

قائمة المصادر والمراجع
- 1ابن ىشام ،ادلصدر نفسو ( -238/1البخاري ،بدء الوحي ،).3 ،أبو زلمد عبد ادللك بن ىشام
 ،السرية النبوية  ،مصر1936 ،م
- 2ابن سعد ،طبقات(.208،الطبقات الكربى البن سعد ،زلمد بن سعد ،بريوت)1985 ،
- 3ابن كثري ،السرية النبوية(. ،السرية النبوية ،البن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،بريوت)
- 4أمحد عبد احلميد غراب  .رؤية إسالمية لالستشراق.ط ( 2بريمنج ىام  :ادلنتدى اإلسالمي )1411 ،
.
- 5امحد بن زلمد بن عبد ربو األندلسي  :العقد الفريد  ،دار النشر  :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
/لبنان 1420 -ىـ 1999 -م  ،الطبعة  :الثالثة
- 6ا .ج .آربري .ادلستشرقون الربيطانيون  .تعريب زلمد الدسوقي النويهي( .لندن :وليم كولينز ،
. )1946
- 7آصف حسني ".ادلسار الفكري لالستشراق " ترمجة مازن مطبقاين  ،رللة جامعة اإلمام زلمد بن
سعود اإلسالمية  .العدد السابع ربيعالثاين . 1413
- 8أمحد مسايلوفيتش  .فلسفة االستشراق وأثرىا يف األدب العريب ( .القاىرة  :بدون نا شر  ،بدون تاريخ
).
- 9اراء ادلستشرقني حول القران الكرمي وتفسريه  ،دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض  -شارع عسري.
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 - 10تأليف خنبة من العلماء ادلسلمني  :اإلسالم وادلستشرقون (.208اإلسالم وادلستشرقون ،رلموعة
من األحباث اليت قدمت للندوة العلمية عن اإلسالم وادلستشرقني اليت عقدت دبجمع دار ادلصنفني يف
اذلند ،تأليف خنبة من العلماء ادلسلمني).
 - 11تاريخ القزاى  :تيىدور نىلديكة-دار النشز اولوش-هلد سهاين ونيىيىرك سنة
1970م .
1403ه -
 - 12جىلدسيهز  :هذاهب التفسيز اإلسالهي  ،دار اقزأ ،ط  /الثانية
1983م.
- 13ج.ج .لومير .دليل اخلليج :القسم التارخيي  ،اجلزء األول(.قطر  :احلكومة القطرية) بدون تاريخ
 - 14خري الدين الزركلي  :األعالم  ،بريوت1969 ،م).
 - 15الدراسات العربية اإلسالمية يف جامعات أمريكيا الشمالية  ،إعداد اللجنة ادلنبثقة عن مؤدتر
الشباب ادلسلم ادلنعقد يف طرابلس عام

1973ومت حتديثىا عام  1975ونشرت يف مدينة سيدر

رابدز  Cedar Rapidsبوالية أيوا األمريكية  ،وقام برتمجتها مازن مطبقاين  ،وراجع الرتمجة الدكتور
علي النملة ( حتت الطبع)
 - 16رودي بارت :الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األدلانية( ادلستشرقون األدلان منذ تيودور
نولدكو) .ترمجةمصطفى ماىر( القاىرة :دار الكتاب العريب) .
 - 17ريتشارد سوذرن  .صورة اإلسالم يف أوروبا يف العصور الوسطى .ترمجة وتقدمي رضوان السيد(.
بريوت :معهد اإلمناء العريب)1984 ،
 - 18رودي بارت  ،رودي بارت.الدراسات العربية واإلسالمبة يف اجلامعات األدلانية ( ادلستشرقون
األدلان منذ تيودور نولدكو) .ترمجة مصطفى ماىر( القاىرة :دار الكتاب العريب) .
 - 19عباس زلمود العقاد  :إسالميات ( :ط .مصر دار الشعب) نقال عن كتاب ردود على شبهات
ادلستشرقني
 - 20ايب زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء – حتقيق د .مفيد قميحة دار
الكتب العلمية –بريوت لبنان –ط -1لسنة  1401ه1981 /م .
 - 21د .عبد الراضي زلمد عبد احملسن  :الغارة التنصريية ص (.65الغارة التنصريية على أصالة القرآن
الكرمي .ضمن حبوث ندوة عناية ادلملكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومو).
- 22
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 - 23زلمد بن إمساعيل البخاري صحيح البخاري  :باب بدء الوحي (،لإلمام زلمد بن إمساعيل البخاري
ت256ى ،حتقيق  /مصطفى ديب البغا ،ط  /الثالثة  ،دار ابن كثري اليمامة ،سنة 1407ى).
 - 24زلمد أبو ليلة القرآن الكرمي من ادلنظور االستشراقي ص ، 93د .زلمد أبو ليلة ،ط  /أوىل ،دار
النشر للجامعات ،مصر 1423ى 2002 -م.
 - 25زلمد قطب  :تاريخ الدولة العربية :ص ،2نقالً عن ((ادلستشرقون واإلسالم)) ص.156
 - 26د .زلمد عبداهلل دراز ،النبأ العظيم (نظرات جديدة يف القرآن)  ،ط / 1إدارة إحياء الرتاث
اإلسالمي بقطر 1405ى1985 -م .
 - 27زلمد عبد اهلل دراز  :مدخل اىل القران الكرمي – دار القلم – الكويت.
- 28
 - 29زلمد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري  :ادلستدرك على الصحيحني  ،دار النشر  :دار
ب العلمية  -بريوت1411 -ىـ 1990 -م  ،الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :مصطفى عبد القا در عطا
الكت
- 30زلمود ابو الفيض ادلنويف احلسيين  :سرية سيد ادلرسلني  ،دار هنضة مصر0
- 31زلمود شاكر  ،رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا(.جدة :دار ادلدين1407 ،ىـ1987 ،م) .
- 32السيد زلمد الشاىد .رحلة الفكر اإلسالمي  :من التأثر إىل التأزم( .بريوت :دار ادلنتخب العرب،
1414ىـ1994/م .
- 33مكسيم رودنسون صورة العامل اإلسالمي يف أوروبا ( بريوت  :الطليعة ) . 1970
- 34مكسيم رودنسون  ".الصورة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية ".يف تراث اإلسالم (القسم
األول) تصنيف شاخت وبوزورث .ترمجة زلمد زىري السمهوري  ( ،الكويت :سلسلة عامل ادلعرفة ،
رمضان1398ىـ -أغسطس 1978م. ).
 - 35السيد زلمد الشاىد" .االستشراق ومنهجية النقد عند ادلسلمني ادلعاصرين" يف االجتهاد .عدد
 ،22السنة السادسة  ،شتاء عام 1414ىـ1994/م.
- 36مصطفى خالدي وعمر فروخ .التبشري واالستعمار يف البالد العربية :عرض جلهود ادلبشرين اليت ترمي
إىل إخضاع الشرق لالستعمار الغريب(.بريوت :منشورات ادلكتبة العصرية. )1982 ،
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