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 املهزل  األركوني  ىف املسأل  القرآني 

 القرآن: خميال مجاعى يم وحى إهلى؟
 

 د. إبراهيم عوض -كتاابت 
 

لعربيففف  وآداهبفففا علفففى يفففو م  وتعلفففم ا1928الفففوكتور  مفففو يركفففون يسفففتاأ لزائفففر  ُففف  يصففف  بربفففر   و ل فففو عفففام 
املستشرقني ىف لاُع  اجلزائر الىت يسسها ال رنسيون يايم احتالهلم لبلو "املليون شهيو"  مث اتبف  دراسفاتا العاليف  ىف 
فرنسا حيث حص  على الوكتوري   وانتهى با األُر إىل تعيينا يستاأا لتاريخ ال كر اإلسالُى ىف لاُع  السفوربون 

وكانففأ يول ُففرة ييفف  فيهففا ابلففوكتور يركففون ىف يوالففر سففبعينات القففرن املا ففى حففني كنففأ  ىف العاصففم  ال رنسففي .
يمتشى ىف بعض شوارع لنون عصر يحو األايم الصي ي  اجلميل   وفجأة ولوت ُكتب  لبي  الكتب فوللتها يسأل 

ُقوُفففف  كتبهففففا عمففففا إأا كففففان لففففويهم ترمجففففات قرآنيفففف   فتصففففادا ين ولففففوت ترمجفففف  كاز  سففففكى ال رنسففففي   وفيهففففا 
د.يركون. وكنأ يرل  لتلك الرتمج  بني احلني واحلني  لكف    يعكفف علفى دراسفتها كمفا عك فأ  علفى تلفك الفىت 
فف  مث   دت فرصفف  لقففرااة املقوُفف  املفف كورة. وىف ال ففرتة  قففام هبففا سففافار  يو ُونتيففا يو بالشفف  يو بففو بكففر تففزة  ُو

اابت العربيف  ُقفروىف ىف بعاففها ابملفود الشفويو  وىف بعافها ا لففر األلف ة تكرريفاعى السفم الرلف  ىف بعففض الكتف
ابل م احلاد  وال يدر  ابلابط ُا ال   دفع  إىل االهتمام با اهتماُا لاصا حفىت إ  فكفرت ين يقفري ُفا اسفت ي  

فلا ُفف  كتبففا ويكتفب عنهففا إأا ولففوت فيهففا ُفا يففوف  لفف لك. وقففريت فولفوت ين الرلفف   ر ففم انتمائففا إىل  ين ي َحص  
يسرٍة وبلٍو ُسلمني  يعم  بك  لهوه ووسعا للتشكيك ىف القرآن  وإن ادعى وي رق ىف االدعاا ينا يريو دراستا 
دراس  علمي   ايوة  فهو ُثال يسميا: "يساط "  مما ي ك  رىف ابلقرشيني  ال ي  كانوا كلما َحَزهَبم يُر ه ا الكتفاب 

ا على ح َججا يو أيتفوا ثثلفا حسفبما هفواهم يكثفر ُف  ُفرة صفاحوا قفائلني: و  يست يعوا ين يق وا ىف طريقا يو يرد و 
نون/ 24  والن  / 25"يساط  األولني" )األنعام/    15  واألحقفاا/ 68  والنمف / 5  وال رقفان/ 83  واملُؤ
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م لفي  إال (. يقصوون ب لك ين القرآن ال   نز لا هللا على نبيفا صفلى هللا عليفا وسفل13  وامل   ني/ 15والقلم/ 
قصصا نقلها النىب عمفا للف فا السفابقون ورااهفم ُف  َقَصفر ُسف ور. يريفوون ين يقولفوا إن القفرآن لفي  وحيفا إهليفا 

 ب  إنتاًلا بشرايا  وإن  موا لي  هو ُؤل ا  إمنا هو جمرد ُرد  د لا.
ة املكيفني إىل دينفا  فف أا ُفا وهل ا كان النار ب  احلارث يعمفو إىل األُفاك  الفىت يفرتدد عليهفا الرسفول بويف  دعفو  

هف ا الشفي ان يقفري علفيهم   فرغ  عليا الصالة والسالم  ُ  تالوة آايت ال كر احلكفيم علفى مجهفور احلا فري  شفرع
لوك ال رس  زاعما ين قصصا يحس  ُ  قصر  مفو حسفبما ورد  ُ  كتاب يتام  قصر رستم وإس نواير ُو

 " هنفا ُعناهفا الكففالم املسف ور  ي  املكتفوب. وىف "لسفان العففرب" ىف الت اسف  وكتفب يسفباب النففزول . ففف"األساط
و"اتج العروس" على سبي  املثال ين "األساط " مَجْ  "س ر" يو مجف  "يسف ار"  الف   هفو بفووره مجف  لفف"س ر"  
 وإن كان هناك ُ  يقول إهنا مج  "يس ورة"  ُو  يقول إنا مجف  ال واحفو لفا ُف  ل وفا. وقفو أكفر بعفض اللوفويني
يهنففا "األابطيفف " كمففا لففاا ىف "الصفف اد" و"لسففان العففرب" يو "األابطيفف  يو األحاديففث الففىت ال نوففام هلففا" حسففبما 
ورد ىف "اتج العفففروس"  وإن   يكففف  هفففف ا شفففرطا ىف ري   فهففففو لفففي  ُفففف  يصففف  املففففادة  بففف  جمففففرد إسفففقا  ملوقففففف 

علففى تك يبففا صففلى هللا عليففا وسففلم  علففى   الك ففار  الفف ي  كففانوا يتعنتففون علففى النففىب الكففرط ويعملففون لهففو طففاقتهم
كلمففف  "يسفففاط "  ألن املفففادة الفففىت اشفففتف قفأ ُنهفففا هففف ه الكلمففف  لفففي  فيهفففا ُعففف  الفففب الن  بففف  هفففى ُفففادة "السففف ر 

ُف   25والتس  " ي  الكتاب  ال  ف . وكفان ابف  عبفاس يتأوهلفا هبف ا التأويف  علفى ُفا ورد ىف ت سف  ال فر  ل يف  
ُ  سورة "الن  " ُثال. ولو كانأ تع  "الب الن" لقو كان النافر إأن يكف  ب ن سفا  24  سورة "األنعام" وا ي

يياففا حينمففا كفففان أيتففى بقصفففر رسففتم وإسففف نواير ويلبففار األكاسففرة ويقرمهفففا علففى اجلمهفففور ليصففرفهم عففف  آايت 
 بيع  احلال!القرآن الىت كان يتلوها على ُساُعهم رسول هللا صلى هللا عليا وسلم  وه ا    ُتصوفر ب 

ُ  سورة "األنعام" ع  اب  َعبفاس: ين املشركني "قَفال وا ل لنفْافر   25لاا ىف ت س  القرطىب يثناا كالُا ىف ا ي   
ْثلَمففا ي َحففو    ففا يَفق ففول إ ال َيَسففاط   اأَلوفل ففنَي ُ  ففو؟ قَففاَل: يََر  َهْر يففك َشففَ تَفْيا  َوَُ ففا يَفق ففول   َمف َُ ْ  اْلق ففر ون ثك ْم َعففبفف  احْلَففار ث: 

ْث  ق صف  ر ْست م وإس نواير  ب َقَصر َوَيْسَ ار  َفَسم َ  يَقَاص ير ِف  د اَير اْلَعَجم ُ  َي   وََكاَن النفْار َصاح  َفَكفاَن اْلَما  
َففو  ثه ْم". وقففو ياتهففا هفف ا "الففب الن" ُفف  ُوقففف املشففركني ن سففا ال ُفف  شففىا آلففر كمففا قلنففا  إأ كففانوا يقصففوون  ُي 

ا ين يقولوا إن ُا يتلوه  مو لي  وحيا نزل ُف  عنفو هللا  بف  هفو كفالم ُنقفول عف  السفابقني ُسف وٍر ىف ابستعماهل
الكتب ويف َتعلفم تعل ما ويست ي  ين ينسخا ُ  يريو. فتك يبهم ابلوحى هفو الف   للف   ُف  حيفث الواقف  العملفى  

ايت القففرآن اهنففا قصففر ابطلفف  ال يسففاس هلففا علففى الكلمفف  ُعفف  "الففب الن"  وإال فلففو كففانوا يقصففوون ين يتهمففوا آ
 لقالوا ُثال: "ل رافات" يو "يحاديث  ل راف ".

وقففو تعلففك يركففون هبفف ه الكلمفف  وعففض  عليهففا ابلنوالفف  ليصففف هبففا القففرآن الكففرط بعففو ين يع اهففا املعفف  الفف   
ملسففلمني الف ي  يوففارون نسفتعملها بفا ا ن  وهففو ُعف  "ا"راففف " كمفا سنو فل الحقففا  فلمفا هامجففا بعفض الكتفاب ا
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على دينهم وعلى احلقيق  الىت  ثلها ه ا الوي  ىف يص ى جماليها وجتلياهتا ويظهروا سخف ُا صن   يلف  يتم  فك 
قففائال إن املسففؤول عفف  ألففك االلتبففاس هففو د.عففادل العففوا )ُففرتلم كتابففا "ال كففر العففر "(. كمففا زعففم ىف  ا ففرة لففا 

شففففادة بسففففبب ترمجتففففا لعبففففارة بوُشففففك  ففففم  نشففففا  "يايم ال رنك ونيفففف " "كتففففاب   ينففففا قففففو وقفففف  بينهمففففا لصففففام ُو
قصصففففى" بففففف"كتاب يسفففف ور "! )انوففففر ُقففففال ينففففور بففففور ىف صفففف    "يدب وففففف " ُفففف  صفففف ي   "القففففوس العففففر " 

م(. وه ا كالم عجيب ال جيوز وال ىف عقفول البف ْلفا  إأ الفوكتور العفوا   يصفن  2004ُارس  26اللنوني / اجلمع  
قاالتففا وحواراتففا  شففي ا يكثففر ُفف  ينففا تففرلم الكلمفف  الففىت اسففتعملها يركففون ىف وصففف القففرآن ُففرارا وتكففرارا ىف كتبففا ُو

"  الفففىت ال تعففف  وال  كففف  ين تعففف  إال "يسففف ورة  un mythe, mythiqueاملختل ففف   يال وهفففى كلمففف  "
ن يريفو ُنفا ين يلوفى عقلفا يسف ور " حسفبما ترمجهفا العفوا. تفر  ُفاأا كفان د.يركفون يريفو ُف  األسفتاأ املفرتلم؟ يكفا

و فم ه حفىت ال يكشفف للقففارر العفر  املسفلم هف ه العففورة ال كريف ؟ لكف  ُفا الفف   يدر  العفوا ان يركفون ال يريففو 
ين يعرا ألك القارر هب ا ال   يقولا ىف القفرآن؟ يكفان يشفم  علفى ظهفر يفوه؟ يتفراه كفان كاهنفا  فهفو ي لف  علفى 

ا يواففب ُفف  هف ه ال اففي    فف  املقصففودة؟ لفاا ىف حففوار يلففراه  مففو الويفب ويعففرا ُقففوُا ين د. يركفون سففو 
م ُفف  جملفف  "يوان" الففىت تصففورها كليفف  ا داب راُعفف  الب ففري  إشففارة 200ينففاير  6البنكففى ُفف  د. يركففون ىف عففود 

 The" إىل ُا كان الكاتب اجلزائر  املت رن  قو قالا ىف كتابا ال   ترمجا عادل العوا: "ال كر العفر "  وهفو ين

Quran is a discourse with mythical structure :ونقلفا العفوا إىل لوف  الافاد قففائال  "
"القففرآن ل ففابط يسفف ور ي البنيفف "  وهففى ترمجفف  سففليم  ودقيقفف  وال  كفف  ين ينففت ل فيهففا عنففزان  يو حففىت يتصففارع 

 د يكان!
( بففني األسفف ورة والقصففر  فالكتففب وقففو ادعففى يركففون ين هفف ه الرتمجفف  لاط فف   إأ القففرآن  يففز )حسففبما قففال 

ففوز لقفوط احلقففائك والتعففاليم الوينيفف  بصففورة  الوينيف   وكفف لك ال لسفف ي   تعتمففو القصفر واالسففتعارات وامففازات والُر
يدبي   فكيف ترتلم هنا بف"األس ورة"؟ هك ا يقول ويتساال كاتبنا األُني  وقفو ارتسفمأ بفرااة األط فال ىف عينيفا 

وكتور العفوا قفو الفرتع كلمف  "األسفاط " ُف  لونفا ويلبسفها الفنر بعفو ين   تكف  فيفا! الواقف  ين اجلري تني  وكأن ال
فف "! لكفف  لِسففف "َلَرَلففْأ آو ْت" اي دكتففور! فاملعففالم ال رنسففي    الففوكتور يركففون هففو الفف   يريففو ين "ي لبسففنا الع م 

"يسف ورة  لرافف   وهفم  تف رفهف   شفخر  " هفوmytheالعربي   جت ْم ف  علفى ين ُعف  " –وك لك املعالم ال رنسي  
ويؤيفو ألفك ُفا يورده   يو شىا لراىف" كما لاا ابلنر ىف ُعجم "املنه " جلبفور عبفو النفور وسفهي  إدريف  ُفثال 

 Grand Larousseو"  "petit Larousse en couleursبتوسففففٍ  كفففف   ُفففف  "

encyclopedique"   "وLa Grande Encyclopedie (Larousse ىف شففر ")  د الكلمفف
أاهنففا. فففأي  هتففرب اي دكتففور يركففون؟ يُففا زلففأ ُصففرا علففى ين الولففط هففو ُفف  صففن  العففوا؟ يهفف ا هففو املففنه  العلمففى 
الفف   تصففوغ يدُوتنففا انففك ل تنفففا بففا لتعلمنففا ُفف  لاللفففا كيففف نففورس القففرآن؟ اي رلففف   إنففك ال تقبفف  ُففا يقولفففا 
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فففا يتافففمنا ُففف  عقائفففو ويلفففالق وتوليهفففا ت هفففو ُففف  هللا  بففف  تن فففاز إىل ت سففف  علمفففاا اإلسفففالم ُففف  ين الفففوحى ُو
ْيفاٍل ُصفعفو يو ُتسفاٍم" )ىف    الن   واللو  واألنثروبولوليفا لفا علفى ينفا نتفاج "الف ات اجلماعيف  الكفر  املعفرة عف  خم 

رو لففك ىف السففوق العربيفف  د. هاشففم صففا / دار   -يوراب -كتابففك "اإلسففالم الوففرب"/ ترمجفف  حبيبففك وحواري ففك ُو
نها ب  على ريسها اإلسالم ب بيع  احلفال ألنفا هفو 112م/ 1995وت/ الساقى/ ب   (  كما قلأ إن األداين )ُو

فأنففأ   ( 75املقصففود بكالُففك وانتقاداتففك يوال وآلففرا( تقففوم علففى املعرففف  األسفف وري  ال العلميفف  )ن فف  املرلفف / 
ل كفففر العفففر  اإلسفففالُى"( ىف إأن تاففف  "األسففف ور " ىف ُقابففف  "العلمفففى"  ُثلمفففا و فففعتا )ىف كتابفففك "اتر يففف  ا

ى بب وت  واملركز الثقاىف العر  ابلوار البيااا وب وت/  ُواله  "العقال " )ترمج  هاشم صا / ُركز اإلمناا القُو
(. كما دعوَت إىل و   إسرتاتيجي  تربوي  ألكر عود ُف  البشفر تكفون ُهمتهفا "تويف  عقفو 17 -16 /1998

وتيففف  القو ففف  والراسفففخ  ىف الففف ه  ياًب عففف  َلفففو  ُنففف  ُ فففات السفففنني"  ي  اسفففتبوال ل النفففاس وت كيفففك األراا الاله
الت س  األنثروبولولى ابلنوفرة القو ف  الفىت تقفوم علفى اإل فان ابلفوحى اإلهلفى  وإن  لفب عليفك التشفامم فقلفَأ إن 

ىف اهليمنففف  سوسفففيولوليا "اإلنتفففاج امل ْخيفففاىل للمجتمعفففات البشفففري  والتأسفففي  االلتمفففاعى للفففرود وال كفففر يسفففتمران 
التقليويففف  لفففِداين سفففوا توففف  لوقفففأ طويففف  وسفففائ  لبفففارة للتعب ففف  االلتماعيففف     وسياسسفففيا"  وإن "التجليفففات

وسفوا تسفتمر التصفورات التقليويفف  املوروثف  عف  األنومفف  الالهوتيف  ىف هريفك ُاليفني البشففر" )القفرآن ُف  الت سفف  
 /79 -78م/ 2001وتعليفففك هاشفففم صفففا / دار ال ليعففف / بففف وت/  املفففوروث إىل هليففف  ا" فففاب الفففوي / ترمجففف 

(. ب  لقو وص َأ كالم القرآن الكرط ع  زايرة إبفراهيم عليفا السفالم ملكف  انفا "ليفال اسف ور " ال عالقف  لفا 1هف
 (.76 -75الورب/  -يوراب -ابلتاريخ احلقيقى )اإلسالم

وا" فففاب الففف   يو ففف ها يو جيسفففوها ال  كنهمفففا  وهففف ا ُوقفففف طبيعفففى لفففوا ممففف  يؤكفففو ين "الوظي ففف  النبويففف  
ؤسساتى ي ا  األس ورة علفى التفاريخ  والروحفى علفى الفُز   والعجيفب  ممارس  فعلهما إال دال  سياق ُعرىف ُو
املوهش يو الساحرا"الب بص تا بني  ينثروبولولي  للمخيال على العقال  الو عى" )القرآن ُف  الت سف  املفوروث 

(. وابملناسفب  ففف ن كاتبنفا أيلف  علفى طفا حسففني ينفا   ي بفك النوريف  األنثروبولوليفف  86 فاب الفوي / إىل هليف  ا"
ا"اص  ابملعرف  األس وري  حني ن ى زايرة ا"لي  إبراهيم ملك  هو يياا ىف كتابا "ىف الشعر اجلاهلى"  ال   صفور 

ئففوه املصففر    يقص ففر كمففا ظفف  )وبعففض (. وحنففب ين نعففر ا د. يركففون ين را75م )املرلفف  السففابك/ 1926سففن  
الوفف  إمث(  فقففو قففام ابلوالففب وزايدة  إأ قففال عفف  هفف ه الففزايرة وبنففاا ا"ليفف  عليففا السففالم للبيففأ احلففرام هنففاك إهنففا 

م/ 1926ليسأ إال يسف ورة يهوديف  اسفتولها العفرب ألسفباب سياسفي  )ىف الشفعر اجلفاهلى/ ُ بعف  دار الكتفب/ 
إنا زعم يياا ن   الزعم ال   ين از إليا يركون  إأ قفال إن الفوي    ينفزل ُف  (. لي  ألك فقط  ب  28-29

السففماا  وإمنففا نبفف  ُفف  األرض  فهفففو نتففاج التمففاعى  وإن اجلماعفف  حينمففا تعبفففو هللا ف منففا تعبففو )يو فلنقفف : تؤلفففا( 
م/ 1976القفاهرة/  ن سها )انور كتا  "ُعرك  الشفعر اجلفاهلى بفني الرافعفى وطفا حسفني"/ ُ بعف  ال جفر اجلويفو/
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24.) 
ففف  مث فهففو ُيفففاول ين   لكفف  يبففوو ين ُعرفففف  د. يركففون ابملو ففوعات الفففىت يت ففوث عنهففا هفففى ُعرففف   فف ل   ُو

يو فى علفى هف ا العففوار املعفرىف بكثفرة ترديفو املصفف ل ات ال ار ف  الفىت ُيسفب يهنففا قفادرة علفى إرابك عقولنفا ودفعنففا 
مث إن درويشك وقرة عينك والعب الفوور   با. ُسكني  ورب الكعب ! إىل اإلقرار استاأيتا واالستسالم ملا يهرا

"  ىف كفففف  ُفففففرة رآك mytheاألكففففر ىف تسففففويقك بفففففني العففففرب "هاشففففم صفففففا " اي د. يركففففون قففففو تفففففرلم كلمفففف  "
تسففتخوُها  بففف"األس ورة"  فلمففاأا قبلَتهففا ُنففا و  تتشففالر ُعففا كمففا فعلففأ  يو تففوفعى ينففك فعلففأ  ُفف  د. عففادل 

نأ صادقا ىف إنكارك على ه ا األل ؟ يال تر  ينفك تتخفبط علفى  ف  هفو ؟ ُف  حقفك ين تقفول ُفا العوا لو ك
مما يتسك ُ  نبف  العلفم ولاللفا ين يلجفأ   تشاا ىف القرآن  سواا كان ألك بعلم يو ره   لك  لي  ُ  احلك وال

ورقففات! إأا كنففأ توفف  ين عنففوك  3يحففو ممفف  ينتسففب للعلمففاا إىل يسففلوب احلففواة الفف ي  يالعبففون املو لففني لعبفف  الففف
عقال فالناس يياا عنوها  وهللا العوفيم  عقفول وأكفاا قفو ي وقفان عقلفك وأكفااك! مث هف ا هفو درويشفك واتبعفك 
يقففول ىف ُو ففوع األسففاط  إن "عقليفف  النففاس ىف القففرون الوسفف ى كانففأ ُيالفف  إىل تصففويك احلكففاايت األسفف وري  

ففا هففو يسفف ور  كمففا ن عفف  اليففوم  فينبوففى يال ن ْسففق ط علففيهم بسففهول   و  تكفف  تسففت ي  ين متيففز بففني ُفف ا حقيقففى ُو
انيف  للرهنفف  علففى  عقليتنفا املعاصففرة  وإال فلف  ن همهففم. ولف لك نففر  ال فر  يستتشففهو ابحلكفاايت األسفف وري  الرُو

ا عف  ص   ُا ورد ىف القرآن ُ  قصر! وال يشعر القارر ا  تناقض إأ ي ع  ألك. وحىت احلكفاايت الفىت رواهف
 -النىب ُوسى ُعومها يس ور  وال عالق  لا ابحلقيق  التار ي . ويُا للجاُش  ال   هو ب ف  املل مف  ا شفوري 

البابليفف  الشففه ة بففن   االسففم  ففف هنم ينوففرون إليففا وكأنففا شخصففي  واقعيفف  يو اتر يفف . ينبوففى يال ننسففى ين األداين 
ن القو ف  ُف  ُصفري  واببليف  وآشفوري ..." )القفرآن ُف  الت سف  التوحيوي  ظهرت ىف ُنوق   نيف  ابألسفاط  واألداي

 ىف اهلاُش(. يال تزال تو  ين إبُكانك املراو  ؟  163املوروث إىل هلي  ا" اب الوي / 
ولقففو حفففاول د. يركفففون ين يفففوحى لنفففا ان املقصفففود هفففو اعتمفففاد القفففرآن ىف يسفففلوبا علفففى القصفففر واالسفففتعارات 

وز. لك  ه ه يياا لعب  ُكشوف  وسقيم   فالعب   ها ُ  فالك  فالقرآن ال يعتمو دائمفا علفى  وامازات والُر
هفففف ه األدوات  إأ هنففففاك التشففففريعات والتوليهففففات األلالقيفففف   ولانففففب كبفففف  ُفففف  العقائففففو يياففففا  فففففأي  امففففاز يو 

هففف ا ين بنيففف   القصفففر فيهفففا؟ وحفففىت ُففف  إدلفففال القصفففر وامفففازات واالسفففتعارات ىف هففف ا امفففال  ي كففف  ين يعففف 
القفففرآن هفففى بنيففف  يسففف وري ؟ مث ملفففاأا يقفففال هففف ا ىف القفففرآن وحفففوه  علفففى حفففني ين األدب يعتمفففو كثففف ا علفففى هففف ه 
األدوات  و  يقفف  يحففو وال حففىت كاتبنففا اهلمففام إنففا يسفف ور  البنيفف ؟ إن النففاس مجيعففا يففوركون ال ففرق بففني األسفف ورة 

ق ر ب  ُنا ين يربكنا ويشتأ انتباهنا فال نست ي  ين نر  يويا واماز والقصر  إال ين يركون يتعمو للط األورا
ومهفا توف ان الورقف  الفىت تفربل ُفف  بفني الورقفات الفثالث بورقف  ال تفربل! لكفف  احلفاو  املسفكني ال يفور  ينفا قفو لففاا 

ينك قلأ لنا ُنف  يبي  املاا قى حارة السقائني ال ي  ال يَفر وج بينهم سق اا ُبتور   يتعلم الصنع  على يصوهلا! لو 
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البواي  فلرثا كنا عهفوىف بفك إىل يحفو صفبي  احلفارة ليعل مفك كيفف همف  القربف  وتفوور هبفا ىف الشفوارع وتنفاد  علفى 
املاا ب ريق  ُنوم  تصوو إليها ا أان وتن تل هلا القلفوب  وكيفف تف ْ فر غ املفاا ىف األزاير وال يس فوت والق لَف  واألابريفك 

رض يو تب   با ُالبسك وجتع  ُ  ن سك ي  وك  احلارة! ُا ك  ُ  أهب ل رنسفا  حفىت دون ين تريقا على األ
لو يع اه املستشرقون درل  الوكتوري  وَرقففْوه ولعلوه ُنفا بروفيسف ا وعيفنفوه ىف السفوربون  يصفلل ين يكفون سفق اا يو 

 حاواي ىف حارتنا ي م  الب وَع! فه ه نقرة  وتلك نقرة يلر !
أنتفف ا تقففول ىف ُو فف  آلففر  وبَعْوَمفف  لسففانك يياففا  إن ترمجفف  اجلملفف  السففابق  الففىت وردت فيهففا  وىف النهايفف  ه 

َتها على د. العوا هى ترمج  "ص ي   وسليم  لوواي" )اتر ي  ال كر العر / (. وهف ا نفر  10كلم  "يس ورة" وع بفْ
 Le Coran est un discours de natureكالُفك كفاُال: "فعنفوُا يقفريون ترمجف  مجلف  كهف ه: "

mythique ي  "القففرآن ل ففاب يسفف ور  البنيفف " كمففا لففاا ىف ترمجفف  الففوكتور عففادل العففوا  ففف هنم يصففرلون  "
فات "ل فاب" و"يسف ورة" و"بنيف "   ي كففر  ويوينون... ىف الواق  إن الرتمج  ص ي   وسليم  لوواي  إال ين ُ هُو

د  املناقش  إىل يي  نتيج  إأا ُفا متسفك هف ا ال فرا املف كور فيها بعو كما ينبوى ىف ال كر العر  املعاصر. ول  تؤ 
اَ"  ففى  واسففتخوام القففرآن مل هففوم األسفف ورة". طبعففا علينففا ين نلوففى  -احكففام فقففا اللوفف  التقليففو  والتففاريخ الروائففى

ا اص لل عليا الناس ىف استعماالهتم اللووي  وننسى ُفا شفرد بفا د. يركفون ن سفا  عقولنا واملعالم الىت بني ييوينا ُو
ُع  "األس ورة" كما ريينا  ونصوق ه ه البهلوانيات. وفوق ألك كلا علينا ين منسل ُ  أاكرتنا ينا هو أاتا قو 
ل  أ عادل العوا ىف ه ه الرتمجف  الفىت يؤكفو ا ن يهنفا صف ي   وسفليم  لوفواي. ُسفكني يركفون! يوف  ينفا يأكفى ُف  

ىف ُسفت اعا الفرتاع عربيف  وفرنسفي  لويفوتني  ف  اللتفني   مفا يوف  ينالناس ُ  يهنفم قفو ي وقونفا أكفاا وانتباهفا! ك
 نعرفهما ويعرفهما ُعنا يص اهبما!

وابملناسب  ف ن كلمف  "األسفاط " ليسفأ اسفتخواُا قرآنيفا كمفا يفزعم يركفون ىف الفنر الف   فر نفا ُنفا لتفوىف  بف  
طفب  ىف حبلفا وحبف  يُثالفا لليف  عبفو الكفرط  إأ هو جمرد حاٍك ملا كان الك ار يقولونا. وهف ا يف كر  ثفا قالفا احلا

زعم هو يياا ين القرآن الكرط يفى يتباَع نود بف"األرألني"  ُ  ين ي  ط   صو  قري القرآن يعرا متام املعرف  ين 
الفا ال   قال ألك إمنا هم ال ائ   الكافرة ُ  قوم ألفك النفىب الكفرط ال القفرآن. وقفو رددت  عليفا ويشفبعت ا ُفا ُيت

ُفف  تقريففٍ  لففر اَا هفف ا اجلهفف  ال ا ففل الفف   ارتكبففا  وهففو الفف   ال يرُينففا ُفف  ثرثراتففا وطن ناتففا البويافف  الثقيلفف  عفف  
املنهجيفف  والعلميفف  والتوثيقيففف  واملهلفبيفف    والففف   س ففْقأ  ُففف  األدلفف  القويففف  ُففا جيعلففف  يسففتبعو ين يكفففون هففو ُؤلفففف 

الرسفول يهفان ىف ُصفر وحنف   -ىف كتفا  : "لكف   مفوا ال بفواكَى لفاالكتب الىت همف  ايفا. وهفو ُفا جيفوه القفارر 
ىفئمون"  و"اليسار اإلسالُى وت اوالتا امل اوح  على هللا والرسول والص اب "  ال   كتب هو ن سا عنا َعْر ا 

عل  يوحفو ىف جمل  "يدب ونقو"ُود فيا العبو هلل ُوحا    وحنيا يشو الناس حبا ىل  ورفع  للسماا السابع  ول
ففا  ىف األسففتاأي   مث اسففتو ل  وكتففب ىف عنففوان املقففال ين اسففم الكتففاب هففو: "اليسففار اإلسففالُى وت وراتففا..."  ُز
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)هكففف ا ابلفففنر! ففففانور  ييهفففا القفففارر الكفففرط  التفففولي  علفففى يصفففولا  وكيفففف  ارسفففا َلَنابفففا عيففف  عينفففك  ُوففف ا 
الستعا فف  عنهففا بففثالث نقفففا   حففىت إأا ُففا اعرت ففأ  عليفففا "ت اوالتففا" إىل "ت وراتففا"  وحاأفففا بقيفف  الكفففالم ُفف  ا

 ادعى ين "ت وراتا" هى جمرد  ل   ُ بعي   والقلم يولط اي يلى كما يقولون عنوىف ىف القري !(. 
لالص  القول ين د. يركون قو يل  كلم  "األساط " الفىت اسفتعملها املشفركون ىف تكف يب النفىب عليفا السفالم  

ا اللوو  القوط ويع اها ُعف  ا"رافف   وهفو املعف  الف   شفاع هلفا ا ن و  نعفو ن كفر ىف  ف ه  مث يفر ها ُ   تواه
فاال ع  ين نقصوه. مث   يكتف الوكتور هب ا على فواحتا  ب  ادعى ينا ال يستعم  ه ه الكلم  ابملع  السف  

ى دعففاو   فف  صفف ي  . كمففا ينففا الفف   اسففتعملها بففا القففرآن. وكفف  دعففاواه  كمففا و فف أ  ورَي  القففراا  ُعففى  هفف
كى يتسل  كالثعلفب إىل عقفول قرائفا    حرير على توي  املص ل ات اإلسالُي  ثص ل ات ينثروبولولي  ويلسني 

املسلمني املقصودي  بك  ه ه "اهليص " الىت ُيوثها هو ودرويشا املنق   لا فال يث هم شىا ُ  انتقفاده وتك يبفا 
هف ه النق ف   ولكنفا مت فك ابملنهجيف  واحلياديف  العلميف  فقفال ىف يحفو تعليقاتفا إن للوحى. وقو تناول هاشفم صفا  

"يركون يستخوم ُص ل ات يلسني   ا  للت وث عف  القفرآن  فهفو يقفول: "املن وقف " يو "العبفارة اللوويف " بفوال 
ي  " بوال ُ  "القرآن"...إخل. وسبب أ لك هو ينا يريفو هييفو الشف نات ُ  "ا ي  القرآني "  ويقول: "املووفن  النفص  

الالهوتيف  الفىت سفرعان ُفا تسفت وأ علفى وعينفا عنففوُا نت فوث عف  القفرآن. فالقواسف  الالهوتيف  يو اهليبف  الالهوتيفف  
العومففى الففىت هففيط ابلقففرآن ُنفف  قففرون متنعنففا ُفف  ين نففراه كمففا هففو  َيْ  نَففر  لوففو  ُؤلففف ُفف  كلمففات وحففروا 

... ثعف  آلفر إن املفادة اللوويف  للقفرآن الت فأ متاُفا يو  ابفأ عف  ينوفارىف بسفبب وتركيبات لوويف  وحنويف  وبال يف 
يزة القرااة األلسني  هى يهنا هي  و اهليب   ولفو لل وف   ُف  يلف  فهفم الرتكيبف  النصفي   اهليب  العويم  الىت هيط با. ُو

اهلفاُش(. والف   يسفم  كفالم   ىف 119واللووي  للقرآن" )القرآن ُ  الت س  املفوروث إلتت ليف  ا" فاب الفوي / 
صفا  دون ين تكففون عنففوه فكففرة عفف  حقيقفف  األُففر سففوا يوف  ينففا  ىف الوقففأ الفف   يت ففوث يركففون عفف  القففرآن 
وهففو ُتمالففك قففواه العقليفف  واملن قيفف   إأا بواحففو ُثلففى ينخفففر  يثنففاا الففرد عليففا ىف فاصفف  ال ينتهففى ُفف  النهنهفففات 

والففرقر والت ففود والصففراع والزعيففك كمففا ي عفف  املتوالففوون ىف حلقففات الفف كر والشففهقات والتأوهففات ول ففم ا"ففوود 
بسففبب ُاحففوث لففا ُفف  "ل  ْففف واريفف اب" بتففأث  ُفف  "اهليبفف  الالهوتيفف  األنثروبولوليفف  املخياليفف " الففىت تلوففى العقفف  

فف   ال كففر واملن ففك  ُفف  سففيول ُفف  الففوُوع املنهمففرة الففىت ال تف َعففو  الففوُوع الففىت أرفْتهففا ُففر  ط فخففر الففوي  ىف مجيفف  وت ش 
يفالُهفا ُف  فريفو األطفرل والعنفوليب األيفر شفي ا ابلقيفاس إليهفا  والفىت اسفتهلكأ  هلفا قنفاط  ُف  ورق الكليفنك  
َ فك علفى الفرىفُ  األركفو  اهلفادا  املستورد َكلفَ أ  ا"زانف  العاُف  ُقفوارا هفائال ُف  العملف  الصفعب  كفان  كف  ين يف نفْ

 ماعى واستبوال "ا"يب " األلسني  بف"اهليب " الالهوتي  حسبما ُر ُن  قلي ! إىل توي  املخيال اجل
وهب ا نكون قو "فكفْكنا" اللعب  الىت يراد سيادتا ين يا ك هبا على أقوننا ظناا ُنا يننا "بر اَيل "  وعليا هفو ين 

 ا املصف لل ملفا يعرففا عمف  يسفتخوُونا يل م  ق َ عها ويرك بها ُ  لويو إن است اع! يقول: "فك كنا" ر فم كفراهيىت هلف
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ُ  بيننا والنيات الىت يامروهنا ُ  وراا ه ا االستخوام! ه ا  ويكفرر ُفا سفبك ين قلتفا ُف  ين كلمف  "يسفاط " ال 
تعفف  "الباطفف " ىف يصفف  اشففتقاقها  ويهنففا إن كانففأ تعفف  هفف ا ىف كففالم املشففركني فهففو ُفف  يثففر ُففوق هم املتعنففأ ُفف  

الة والسالم وتك يبهم لا واهتاُهم إايه انا إمنا يتلو عليهم قصر األولني املس ورة ىف الكتفب رسول هللا عليا الص
 ال وحيا إهليا.

وإأا كنففأ  قففو سففقأ  قففبال األسففباب الففىت حاَلْجففأ  هبففا عفف  هفف ا ال هففم  فهأنفف ا ي ففيف ملففا قلتففا شففواهو ُفف   
 فيها ُع  "الب الن". قال ي َحْيَ   ب  اجلالد: الشعر العر  وردت فيها ه ه الكلم  ابملع  ال   شرحتا  ولي 

ُ ْقرَت   ا كأهنفف * يساط  وحٍى ىف قراطي    فلم يرتكا إال رسففُو
ى:  ي  س ور كتاب ىف يو قارر. وقال اب  الرُو

 س فر العابثون فيها يساطيفففففر َعَ ْأ ُتنها فما ي ْستبان                 
 ظاهرة للعيون.ي  س ورًا ا فَْأ  فلم تعو  
 وقال اب  الزقاق البلنسى: 
َ ط ت ك  رىف يساط  األ ىَل                   ان األول       *     س   كانوا الوعائم ىف الُز
 وقال الشريف الر ى: 
 َُر  الشمال ُ  الومام املثقف       *    مت و يساط  ا" وب كما  ا             
  

 ال ُهيار الويلمى:ي  ُا َل فْتا الشوائو. وق
 يلاب  كانأ ت سرتاب ُ  النق     *  نشْرَت يساط  الكرام فشوهَوتْ             
ا قو يعفاد إىل واقف  احليفاة ُفا كفان النفاس يسفمعونا عف  الكفرام   هم. يقصو ينا بكُر ي  ُا ك ت ب عنهم وع  كُر

 نا دون ُعاين . وقال ىفصيف اليازلى:السابقني جمرد ياع  فأصبل يُرا يشاهوه املشاهوون ال كالُا يسمعو 
 يسففاط  ال تف ْقففرَا هل   حففروا   *   سواد اللياىل ىف بياض هنارها            
 وقال نقوال الرتك: 

 * ُيكى يساط  "بسم هللا" ىف الص ف   اا ع ار النهار ىف سعو طلعتوب
"  mythologie  ين يففرتلم ُصففف لل "ولفف لك فعنففوُا يراد رفاعفف  ال ه ففاو   ىف كتابففا "زلففير اإلبريففز"

الفف   يفف  بففا ألول ُففرة ىف حياتففا ىف عاصففم  ال رنسففي    يسففتخوم كلمفف  "يسففاط "  بفف  قففال ببسففاط  إنففا "علففم 
(  وهفى الكلمف  الفىت قلفأ  إن الك فار كفان 164هفف/ 1265لاهلي  اليوىفن ولراففاهتم" )امل بعف  األُ يف  ببفوالق/ 

انوا يقصوون ين ا ايت الىت يتلوها عليهم الرسول عليفا السفالم هفى قصفر لرافيف  ينبوى ين يستعملوها لو يهنم ك
ابطل  ابملع  ال   ن هما حن  ا ن ُ  كلم  "يس ورة". ك لك حاولأ  ين يلو كلم  "يس ورة" بني ُفواد  "دائفرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

املرتمجفني قفو عرفبفوا  "  أكفر فيهفا كاتبهفا ينsuperstitionُعارا البستا " فلم يلفو إال ُفادة بعنفوان "لرافف : 
ُص لل "ُيثولوليا" بف"ا"راف "  مث ي فاا ين "لراففَ  رلف ط ُف  بف  عف رة اسفتهوتا اجلف  علفى زعفم بعافهم  فلمفا 
 رل  يلر ثا ري  فك  بوه حىت قالوا ملا ال ي َصوفق ُ  األحاديث: "حويث لراف ". وعليا قول بعض اجلاهليني:

 حويث لرافٍ  اي يم َعْمر "     *     حياةط مث ُوتط مث نشرط   
(. يُففا ىف ُقوُفف  سففليمان البسففتا  للرتمجفف  الففىت عملهففا ل ليففاأة فقففو 257 -356 /7)دار املعرففف / بفف وت/  

هوث ع  "يساط " العرب ويلالقها وعاداهتا وآداهبفا ىف اجلاهليف   كمفا وصفف كالُهفم عف  يول ُف  نوفم الشفعر 
  َْ  قائال إن ه ا مما ال يتجاوز "األسفاط " املو فوع  وأيابه العقف  ويعجفز النقف  عنوهم وه  هو عاد يو مثود يو ت 

فف  شففعرا/ دار املعرففف / بفف وت/  (. كفف لك ريففو عنففو 108  7 /1عفف  إثبففات شففىا ُنففا" )إليففاأة هففُو وس ُنوُو
يعاليفب  مو فريو ولفو  ىف "دائفرة القفرن العشفري " )ُفادة "سف ر"( ين "يسفاط  األولفني" هفى "ُفا سف روه ُف  

يحففاديثهم  وهففو مجفف  "إسفف ار"  وقيفف : "مجفف  "يسفف ورة"  وهففى ُففا يعففر عنففا األوربيففون ابمليتولوليففا" )دار ال كففر/ 
(. كمفا هفوث العقففاد عف  ُو فوعنا هفف ا ىف ُقفال لفا بعنفوان "آراا ىف األسففاط " كفرر فيفا أكففر 128 /5بف وت/ 

اإلي ففاىل  Vignoli" لففف Myth and Scienceهفف ا املصفف لل ُففرارا  وإن كففان قففو تففرلم عنففوان كتففاب "
. وقففففو صففففور هفففف ا الكتففففاب للمففففرة األوىل ىف 35 -34بففففف"ا"راف  والعلففففم" )ال صففففول/ املكتبفففف  العصففففري / بفففف وت/ 

 م(.1922
" myth"  يُففا الففف"legendوابملناسففب  فمففا زال ُفف  الكت ففاب إىل وقففأ  فف  بعيففو ُفف  يقففول: "يسفف ورة" للففف"  

ف  مث كفان كف  ُف  عبفو هللا يوسفف علفى فيقول عنها: "ُيث " كما ىف قف اُوس "املعجفم األد " جلبفور عبفو النفور. ُو
)ىف ترمجتا اإلريليزي  للقرآن( ود. ُاسون )ىف ترمجتها ال رنسي ( ُوفقا ك  التوفيك ىف ترمج  "يسفاط  األولفني" حفني 

                                          "  وقالفففأ الثانيفففف :tales of the ancientsقفففال األول: "
"Anciens’des contes d  و"  " ىف بعففض املوا ففhistoires racontees par les 

Anciens. ىف املوا   األلر   فلم  لعا على الكلم  شي ا ُ  لارلها لي  هلا ىف األص " 
هفأ إليفا بسفبب والواق  ين  ال يدر    ُياول د. يركون ين ُيوث ك  ه ا الاجي  حول االنتقادات الفىت و ل   

استخواُا ملص لل "يس ورة" للقرآن الكفرط. يتفراه يفُؤ  ين هف ا الكتفاب هفو ُف  عنفو هللا؟ إن الرلف  يعمف  علفى 
التشكيك ىف ك  ُا يتعلك ابلقرآن: نصا واتر ا ومجعا وت س ا وقورة على ين يكون ُو   استلهام للمسفلمني ىف 

هفف ه الافج  املسفت وث  حفول نق ف  ال تقفوم وال تفؤلر ُففا دام   فاولتهم النهفوض ُف  سفباهتم كفرة يلفر   فلفم إأن
ه ا ُوق ا ُ  القرآن؟ تعاَلْوا لنر : إنا يوال يث  زوبع  حول إُكاني  دراس  اتريخ النىب عليا السالم والوحى الف    

لفففارج ن فففاق  كفففان ينفففزل عليفففا. ملفففاأا اي تفففر ؟ يقفففول َلَنابفففا العفففاىل إن "املعرفففف  التار يففف  بفففف"حلو  النبفففوة" يصفففب أ
 -واثئففك يوىل يساسففي  كثفف ة   ففياع ال ُرلففوع عنففا وال تعففويض لففا" )اإلسففالم  إُكانياتنففا إىل األبففو بسففبب  ففياع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

ىف  106. وانوففر كفف لك كتابففا "القففرآن ُفف  الت سفف  املففوروث إىل هليفف  ا" ففاب الففوي "/ 115الوففرب/  -يوراب
ي  يُففف  ىف بعفففث املشفففروعي  اإلسفففالُي  )يو "املشفففروعي  املفففا والتعليفففك ىف اهلفففاُش(. كمفففا يؤكفففو ينفففا ُفففا ُففف  يُففف  

التقليوي " كما يسميها على سبي  املراو  (  وين املشروعي  الوحيوة احلقيقي  والعادلف  هفى الفىت ال تفوي  ابلفوالا إال 
(. 116 -115الوففرب/  -يوراب -هلي فف  يلففر  تتجففاوزه )اإلسففالم  للعقفف  احلففر املسففتق  عفف  ي  والا يو لاففوع

ُففا يعف  ىف حالتنففا هف ه رفففض الفوحى والنبففوة ايمويفف   إأ لفي  الففوحى والنبفوة ُفف  نتفاج العقفف   بف  آتيففني ُفف  وهفو 
لارلفا  وإن   يكف  فيهمففا ابلافرورة ُففا يرفافا هفف ا العقف  بعففو الت كف  والتم ففير السفليم حسففب اعتقفادىف حنفف  

ف  مث املسلمني ىف ديننا وىف النىب ال   يتى با. لك  ُا ه ه الواثئك ا لىت يقول كاتبنا إهنا  فاعأ  فياعا يبفواي  ُو
  يعفففو إبُكاننفففا دراسففف  "حلوففف  النبفففوة" كمفففا يسفففمى الرسفففال  ايمويففف  علفففى طريقتفففا ىف تويففف  املصففف ل ات وابتفففواع 
ُص ل ات يلر  بويل  ال يث  انتقاد  ُ اهيمها  فيما يَفَتَصوفر  حساسيً  عنو املسلمني؟ يلي  القرآن بني ييفوينا  

 لك األحاديث وكتب الس ة والتاريخ والنصوص الشعري ؟ بلى  بَفْيو ين الوكتور يركون ال   ال يعجبا العجب وك
يشكك ىف النر القفرآ  تشفكيكا   يشفككا  ىف حفوود ُفا يأكفر  يعفىت املستشفرقني واملبشفري  كراهيف  هلف ا الفوي  

و  مهفا  فمفا دام القفرآن قفو يصفبل  ف  أ  ُو فوع  ونبيا والكتاب الف   ي نْفز ل عليفا  وَدْعنفا ُف  احلفويث والسف ة
لالقرتاب ُ  فهم الرسول ورسالتا  ف ن يُر تلك الكتب ال يعود يساو  شي ا. يم تراه   ُ  حيث الثق  با كوسيل 

يقصو ينا كان للنىب عليفا السفالم ُت فف وطف  كانفأ   وظف  فيفا واثئفك الوولف  الفىت ال  كف  االطفالع عليهفا إال 
ثففني عاُففا ُفف  ح وهففا  مث َشففبف فيففا حريففك بيففو فاعفف  جمهففول ُفف  الفف ي  يكثففر يُثففاهلم ىف بففالدىف يايم َلففْرد بعففو ثال
 الع ْهوة؟
لكْ  ييف  واثئفك "يوىل" و"يساسفي " و"كثف ة" تلفك الفىت تت فوث عنهفا اي دكتفور؟ يينفأ لفاد فيمفا تقفول؟ لقفو   

عبو هللا ال   تشكك فيفا وىف دينفا والقفرآن الف   نفزل  ي  كت  ىف ه ه األايم السوداا الىت متر هبا يُ   مو ب 
عليا  ظنافا ُنفك ينفك سفت ع  ُفا   يسفت عا يحفو ُف  يعفواا اإلسفالم  ُف  الفوثنيني والشفيوعيني واليهفود والنصفار  

ا  ولكنفا وعب اد  الشياطني وعب اد  البقر وعب اد  ا"ناف  والثعابني وعب اد ُا ال يدر  ُاأا يياا )وك لك عب فاد ُفا يدريف
ال يقال على امل ( على ُو  يربع  عشر قرىف  يال وهو توُ  اإلسالم  اخنواعا ابلزفَلَمف  الف   ابع لفك تفرام العتبف  
با  امليوان كلها ثا فيها امل اف  وقسم الشرط   ويل  يتخي  وُيلم ينا سيأتى الوقأ ال   يتبني فيا ين ال كر  ُو

آلر خمتلف متاُا ع  ال كر اإلسالُى والعر  قب  يركون  يو بعبارتا هو: "رثا  اإلسالُى والعر  بعو يركون شىا
ففا بعففو يركففون"!  راد هفف ا العمفف  يشفف ر اتريففخ ال كففر اإلسففالُى  وابلتففاىل العففر   إىل شفف ري : ُففا قبفف  يركففون  ُو

ى/ لنففففون/ نقففففو والتهففففاد"/ ترمجفففف  وتعليففففك هاشففففم صففففا / دار السففففاق -)انوففففر كتففففاب يركففففون: "ال كففففر اإلسففففالُى
(. يُفففا إن كنفففأ تقصفففو ابلواثئفففك الافففائع  ن َسفففَخ القفففرآن الفففىت زلفففر ُنهفففا املسفففلمون علفففى عهفففو 230م/ 1990

عثمفففان درًاا لل تنففف   فقفففو فاتفففك  لكونفففك قليففف  البافففاع  ُففف  العلفففم ابملو فففوع الففف   تتناولفففا ر فففم كففف  ال ن نفففات 
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صف  تلفك الفىت تتنفاول اتر فا وطريقف  مجعفا  قفو واملص ل ات العجيب  الفىت تكثفر ُنهفا  ين كتفب علفوم القفرآن  و ا
ات املتعلق  هب ا املو وع بصراح  اتُ . لي  هف ا ف سفب  بف  إن  احت وأ لنا اشياا كث ة لوا لوا ُ  املعلُو
تلك الكتب قو يوردت حىت القرااات الشاأة والقفراا الف ي  كفانوا يقفريون هبفا... إخل دون يد  حفرج  اللهفم إال إأا  

فم وال ي فرب الفودع! كان د. ير  كون يقصفو ابلواثئفك املف كورة شفي ا آلفر  وهفو ُفا ال يسفت ي  إزااه شفي ا أل  ال ي رَي  
ففف  هففف ه الكتفففب  إأا يحفففب ين يرلففف  إليهفففا: "اتريفففخ القفففرآن" للزريفففا   و"الرهفففان ىف علفففوم القفففرآن" للزركشفففى   ُو

لقفرآن" للزرقفا   و"اجلمف  الصفوتى األول للقفرآن و"اإلتقان ىف علوم القرآن" للسيوطى  و"ُناه  العرفان ىف علوم ا
 الكرط" للوكتور لبيب السعيو  و"ُباحث ىف علوم القرآن" للوكتور صب ى الصا .

إن يركفففون يفففزعم ين مثففف  تالعبفففات قفففام هبفففا العقففف  اإلسفففالُى ىف الفففنر القفففرآ  يثنفففاا "املفففرور ُففف  حالففف  الكفففالم  
يو  213ا فعلفا يياففا ىفشففرو السف ة النبويفف  كففاب  هشفام )ُففات عففام الشف و  إىل حالفف  الكفالم املكتوب...وهفف ا ُفف

(  كمففا يفزعم ينفا   ُيفوث "إمجفاع  بعفو فففرتة 85م(" )اتر يف  ال كفر العفر  اإلسفالُى/ 833يو  828هفف/ 218
افمون الففنر القففرآ   الف   اناففم إليففا ُفؤلرا احلففويث النبففو   طويلف  ُفف  االحتجففاج وااللفتالا  علففى شففك  ُو

ْنجَ 
 
سلم ابلنسب  للسنيني  ُو  ق بَف  الكليف  ابلنسفب  للشفيعيني" إال ىف القفرن الرابف  اهلجفر  امل ز ُ  ق َب  البخار  ُو

(. وابملث  نراه يو عى "ين املسلمني يرفاون ُن  القرن العاشر امليالد  )ي  ُنف  القفرن الرابف  95)املرل  السابك/ 
نفر واحفو للقفرآن كمفا ريينفا( ين ي ت فوا تلفك اإل فبارة الشفائك   اهلجر  ال   قال إهنم قو يمجعوا فيا يلف ا علفى

 -يوراب -املتعلقففف  بتفففاريخ تشفففك  املصففف ف الريفففى  يو بكي يففف  تشفففك  هففف ا املصففف ف الريفففى اتر يفففا" )اإلسفففالم
(. ولكفف  ييفف  تالعبففات تلففك الففىت تعففرفض هلففا الفنر القففرآ ؟ كنففا حنففب لففو يفصففل الففوكتور حففىت نكففون 79الوفرب/ 
  مما يقول ومما ينبوى ين نناقشا  لكنا لِسف   ُياول ين يبصرىف ثفا يقصفو! ويىف  ىف الواقف   ال يسفت ي  على بين

إال ين ير  ىف ه ا حيل  ُاكرة )حسبما قوفر  وإن كانأ ُكشوف  بف  ُ افوح  عنفوىف( إليهفام القفارر املسفلم ين 
 ي !املسأل  ُ  الو ود والبيان حبيث ال هتاج أل  هويو يو ت ص

والعجيب ينا ُيود القرن الراب  اهلجر   وال يدر  على ي  يساس ُا دام قفو يقفر قبف  ألفك بعفوة يسف ر ان   
عثمفففان  ر فففى هللا عنفففا وير فففاه  قفففو اسفففت اع ين ياففف  حفففوا للخفففالا ىف قفففرااة القفففرآن ىف ففففرتة لالفتفففا  ي  بعفففو 

ىف ر وع قرائا! على ينا ال بو ين نو ل للقارر  اهلجرة بسنوات ال بقرون يربع  كما ُياول الكاتب األُني ين يلقى
الف   ال إحاطف  لفا ثسفأل  مجف  القفرآن ين احلفويث عف  ا"فالا ىف قفرااة القفرآن ال يعف  يكثفر ُف  ين الرسفول قففو 
يلففر املسففلمني بنففزول القففرآن الكففرط علففى سففبع  يحففرا  إأ ر وع ففَى ين األ لبيفف  السففاحق  ُفف  العففرب آنفف اك كففان 

ن يتبعوا ىف ن قا هلج  واحوة إأ   يك  هلم قب  اإلسفالم دولف  تافم شفتاهتم وهلفا لوف  رييف  يتبعهفا يصعب عليهم ي
ظ  اإلسالم وترسفخأ ُف  األايم  ويصفب أ هنفاك لوف  رييف  واحفوة هلف ه   اجلمي . مث ملا هققأ ه ه الوحوة ىف

ع  إال ىف ي فيك ن فاق  كجمف  كلمف  يو الوول   ري  ا"لي   وكبار الص اب  ينا   تعو هناك حال  لل روا السفب
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إفرادهففا ُفففثال ممفففا هتملفففا ال ريقففف  الفففىت ك ت فففب هبفففا القففرآن وتفففواترت بفففا الفففرواايت  وإإلبقفففاا علفففى اهلمفففزة يو تسفففهيلها  
قنفنف  و  ُراعاهتفا  وإلالص املفو ابأللفف يو إُالتفا  وهفو ُفا يعفرا ا ن ابلقفرااات القرآنيف   وهفى ُسفأل   سفوب  ُو

كتابفف  املصفف ف الففىت تسففمل ابلن قففني عففادًة دون ييفف  ُشففاك . هفف ه هففى حقيقفف  املسففأل  الففىت يتعمففو د. ىف طريقفف   
ففا هففى اب" فف ة وال  يركففون ين يكففون حويثففا عنهففا مملففواا ابلومففوض كففى يففوحى للقففارر ينففا إبزاا قاففي  ل فف ة  ُو

تقالا ُ  املرحلف  الشف اهي  إىل املرحلف  ُيزنون. يُا ابلنسب  للتالعب ال   يزعم ينا قو وق  ىف النر القرآ  عنو ان
الكتابي  فهو كالم ال ُعف  لفا وال ولفود إال علفى يلسفن  ُف  يريفوون اسفتبالهنا  ففالقرآن إمنفا   تسفجيلا كتابفً  ُنف  
الل وففف  األوىل إىل لانفففب ح وفففا ىف األأهفففان ممفففا جيعففف  ُففف  املسفففت ي  التالعفففب فيفففا  و اصففف  ىف ظففف  تقفففوي  

ىت لقو كان الواحو ُنهم ي زع يشو ال زع إأا ي  يحفوا يقفري علفى حفرا  ف  الف   يعرففا  وال املسلمني التام لا ح
َ الرسول عليفا السفالم قفام  يهوي لا ابل إال حني يتال لا ينا حرا ص يل نزل با يياا القرآن الكرط  وحني تف و ىف  

يافففما  فففالا...إىل ين لفففاا  الصفف اب  رمعفففا ىف كتفففاب واحفففو بعفففو ين كفففان ُكتفففواب لكففف  دون ين يشفففك  كتفففااب
عثمان وولو ين بعض املسلمني   يتنبهوا إىل احلكم  ُ  "األحرا السبع " الفىت نفزل هبفا القفرآن ىف البوايف  تيسف ا 
عليهم  وظنوا ين القرااة الىت يقري هبا   هم على حرا خمتلف ع  احلرا الف   يقريونفا بفا هفى قفرااة لاط ف   ممفا  

عليا فتن  ال يعلم ُواها إال هللا  فقام بعو استشارة كبار الص اب  رم  املسفلمني علفى كان ُ  املمك  ين ترتتب 
حففرا واحففو ُفف  هفف ه احلففروا تقريبففا ويلوففى البففاقى  وقففام هبفف ا العمفف   كالعففادة ىف كفف  مجفف  قففرآ   جلنفف  و ففعأ 

سفمأ املسفأل . لكف  لن سها ُنهجا علميا سارت عليفا كمفا يعفرا ألفك كف  ُف  قفري اتريفخ مجف  القفرآن  وهبف ا احن
فْ((   هفوث إال ىف عهفو عثمفان )انوفر كتابفا  د. يركون يتجاه  ه ا كلا زاعما ين كتاب  القرآن )جمرد كتابتفا: الح 

 (.77نقو والتهاد/ ترمج  وتعليك هاشم صا / دار الساقى/ لنون/ -"ال كر اإلسالُى
اقف  وبفني ُفا يهفو ل بفا الفوكتور يركفون  الف     فانور  ييها القارر الكرط  ال رق بني ُا حوث على يرض الو   

ير  على طول ُا قريت للكتاب ُ  ُستشفرقني وعفرب  ُف  يوانيفا ىف املقفورة علفى اللفف والفووران حفول املو فوع 
ال   يتناولا وإرهاق أه  القارر إبدلالا ىف دواُ  ال تكاد تنتهى ُ  ت صيالت  ت صفيالت  الت صفيالت دون ين 

صففف ل اهتا  وعلفففى إحفففواث ال رقعفففات املخي ففف  تقليفففوا يصففف  بفففا إىل شفففىا  ففف   ال ن نففف  ايفففاا العلفففوم اجلويفففوة ُو
لل ريقففف  الفففىت اتبعتهفففا يُريكفففا عنفففو احتالهلفففا العفففراق  طريقففف  "الصفففوُ  والرتويففف ". لكفففْ  ففففات األسفففتاأ الفففوكتور ين 

ْنك ال   ال يصلل إال للعب ال  صبيان! الرصاص ال   ي لقا ىف اهلواا هو ُ  النوع ال  ش 
  

مث نصف  إىل حكايفف  اإلمجففاع علففى الففنر القففرآ  الواحففو الف   يقففول إنففا   ُيففوث إال ىف القففرن الرابفف  اهلجففر   
وكأننففا إبزاا جمففاُ  ُقوسفف  كففالىت عرفتهففا النصففراني  والففىت كانففأ تبففو  ل وزففرتع العقائففو وال قففوس  وهل فف  وهففر م كمففا 

بفففادر للقيففف  ُيلفففو هلفففا  وكفففأن الفففوي  ُسفففأل  سياسفففي  زاففف   للمفففؤاُرات والرتبي فففات  ولفففي  عقائفففو وتشفففريعات ُو
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ُفففوًحى هبفففا ُففف  هللا  وينبوفففى احل فففاْ عليهفففا كمفففا ي ْنز لفففأ ُففف  لونفففا سفففب انا وتعفففاىل. ويرلفففو يال يوففف  القفففارر ينففف   
 إبشففارتى إىل امففاُ  املقوسفف   يع ففى كففالم يركففون ُعفف  يبعففو ممففا يقصففو  فهففاهو أا الففورويش التففاب  يقففول بصففريل
العبففارة تعليًقففا علففى كففالم شففيخا الفف   ال يقففوم علففى رللففني: "القففرآن   يف ثَفبفففأ كليففا يو هنائيففا ىف عهففو عثمففان علففى 
عك  ُا نو   وإمنا ظ  الصراع حولا  توُا حىت القرن الراب  اهلجر  حني ي ْ ل ك هنائيا ابت اق  م  بني السفن  

بكفال ال فرفني. بعوئف  يصفبل ُعتَفَرًا كفَنرٍ  هنفائى ال  كف  ين  والشيع   وألك ألن استمراري  الصراع كانأ ستافر
ناففيف إليففا ي  شفففىا يو حنفف ا ُنفففا ي  شففىا  ويصففب وا يعاُلونفففا كعمفف  ُتكاُففف  علففى الففر م ُففف  تنففوع سفففوره 
والتالفهففا فيمففا بينهففا ُفف  حيففث املو ففوعات واألسففاليب" ) مففو يركففون/ القففرآن ُفف  الت سفف  املففوروث إىل هليفف  

تعليفففك ابهلفففاُش(. وهففف ا كفففالم ككفففالم السفففكار  ال قيمففف  لفففا! هففف  رييفففأ سفففكران وهفففو  -114وي / ا" فففاب الففف
يت ود ىف ا"مارة مث يسقط هأ األقوام صائ ا ث ا فمفا: "يىف لفوع"؟ فهف ا ُثف  هف ا  وإال فليقف  ىل يركفون يو 

ففىت  ات ففك السففن  والشفيع  علففى ُففا ات قففوا اتبعفا: َي ف هلمففا هبفف ا الكففالم الف     يففرد ىف كتففب األولففني وال ا لفري ؟ ُو
عليا؟ ويي ؟ رثا كان ألك ىف شق  الوكتور يركون وحباور هاشم صا  ىف تلك اجللسف  الفىت نفزل الفورويش بعفوها 
إىل شففوارع ابريفف  يسففتعج  ىف حسففرة تق   فف  القلففوب )قلففىب يىف علففى األقفف  حففىت لقففو كففوت يبكففى لففوال بقيفف  ُفف  

بائفففث ن فففورا ف ففراي( جمفففىا اليفففوم الففف   تصففبل فيفففا املفففون العربيفف  ُثففف  ابريففف  تعففف  متاسففك  ر فففم ن فففور  ُفف  يم ا"
(. يقول: "رثا"  230 -229نقو والتهاد/  - مارات كتلك الىت تتِأل ي وامها ُ  حولا؟ )ال كر اإلسالُى

 م. فأىف   يك  حا را ه ا اللقاا التار ى ال   كان شيخ ال ريك ودرويشا يقرران فيا ُص  اإلسال
فففوٍ  واهتمفففام بوصففف ها آلفففر املنجفففزات   ففففانور ييهفففا القفففارر الكفففرط هلففف ه البهلوانيفففات الفففىت يفففراد ُنفففا ين آلففف ها ر 

ال كريف . لكفف   ييهففا الففورويش  هفف  ن هففم ُفف  ين القففرآن ظفف  نصاففا ُ توحففا إىل القففرن الرابفف  اهلجففر  ينففا قففو دللففا 
جلاح(  على س ور ُ  سه  بف  هفارون  علفى عفوة ُثال بعض ُ  رسائ  عبو احلميو  على شىا ُ  عبارات ا

رة ُ  الكتاب؟ فكيف اي تر   كف  ين زفتلط يسفاليب يُثفال هفؤالا  سجعات ُ  ي  العالا...إىل آلر ه ه الُز
ويفكارهم اسلوب القرآن وفكره  وخمياهل م اجلماعى )هللا  رب بيأ ه ا املخيال اجلماعى الف   َر ف ىل الَعَصفىب  !( 

ارا ويعمك ثقاف  ُ  خميال امتم  ال   كان ينتمى إليا  مو عليا السالم؟ طيب  ه  تسفت ي  ينفأ يو يكثر  ه
شففيخك العبقففر  ين تتشفف فر وتففول نا علففى رقعفف  ُفف  تلففك الرقفف  األسففلوبي  وال كريفف  الففىت دللففأ القففرآن طففوال تلففك 

تعفرتض يو حففىت تعلفك جمففرد تعليفك؟ يكانففأ  القفرون األربعف ؟ مث ييفف  كانفأ يُفف  املسفلمني ُف  ألففك كلفا حففىت إهنفا  
ُويفب  ع  الوعى كلها على بكرة يبيها )إال ينأ ويستاأك طبعفا  وإال فكيفف عرفتمفا ُفا عرفتمفاه؟( إىل ين   املفراد 

 فأعَ ْوها حقن  ُنب  ه  فقاُأ لتجو ن سها قو فقوت ال اكرة ىف تلك األثناا فلم تعرا ُاأا  ؟ 
ُباالة ابلعلم وحقائك التاريخ يوعى د. يركفون ين املسفلمني   ُيفاولوا قفط ُنف  القفرن وعلى ن   الن و ُ  الال 

الرابفف  اهلجففر  ين ي ت ففوا امللففف الشففائك ا"ففاص بقاففي  مجفف  القففرآن  وهففى دعففو  كاأبفف   فففاملعروا ين الكففالم 
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نسفولا وتالو  وني فا وىفسفخا ُو ك ي فا ُو تفا ويسفباب نزولفا وإعرابفا   والب ث ىف اتريخ القرآن ومجعا وقراااتفا وريفا ُو
فف  األيففاا الففىت  كفف  ين نفف كرها بعففو القففرن الرابفف  ممفف  كتبففوا ىف ألففك املو ففوع  ففا حففىت هفف ه الل وفف . ُو يتوقففف يُو

ر ملفا ورااهفا: ُكفى بف  ي  طالفب )ق   -4هفف( والواحفو  )ق 5 -4ه ه العينف  الاف يل  لفوا  وهفى جمفرد ُفؤل   
هفففف( 7-6هفففف( وابففف  ي  اإلصفففب  املصفففر  )ق 7 -6هفففف( والسفففخاو  )ق6هفففف( والشفففاطىب )ق 5هفففف( والفففوا  )ق 5

هففف( 9هففف( وابفف  اجلففزر  )ق 9هففف( وابفف  القاصففل )ق 8هففف( والزركشففى )ق 7هففف( والع ْكففَر  )ق 8 -7وا"ففراز )ق 
هفففف(  وح فففف  12هفففف( والص اقسففففى )ق 12هففففف( والفففوُياطى البنففففا )ق 10هففففف( والسفففيوطى )ق 10وال فففبالو  )ق 

 مففود لليففف  احلصففر  ولبيفففب السفففعيو وصففب ى الصفففا  و فف  الفففوي  الففورويش وعبفففو الصفففبور ىفصففف والزرقفففا  و 
م(. وهفف ه األيففاا   تففرتك شففي ا يتصفف  ابلقففرآن ُفف   فف  ين تناقشففا ىف حريفف  وت صففي  ودون ييفف   20شففاهني )ق 

و ُ  بني العلماا ُ  يبوون آراا زالف ُا عليا اجلمهور بولا عام قو ا و  حفويثا  وهف ا ُعفروا مججم   وقو و ل 
ففارا ياففم ىف  عنفو دارسففى علففوم القففرآن  عففالوة علفى كتففب الت سفف  املختل فف   وهففى ال تكفاد ه َْصففر  ومتثفف   ي ففا زل 
لوفا اهلائ  املهول  ل  ال تقوفر بثم  ُ  كف  ينفواع العلفوم القرآنيف  كمفا هفو ُعلفوم. والقائمف  يكفر كثف ا لفوا ُف  

  يركففون ي لففك الكفففالم علففى عواهنففا ُتصفففورا ين َلوْكففا للمصفف ل ات ال ار ففف  هفف ا علففى ُفففا يعففرا الوارسففون  لكففف
والت يهك هبا سوا ي ش    ُنا العقول فنخر  صرعى يُام س ر بال تا ال ن ان  ال ار    وقو فورْت يفواهنا انوهاشا 

 ب  انشواها ثا يقول. ُرة يلر : ُسكني! كان هللا ىف عونا! 
 ففاز للففري  القائفف  إبرلفاع الففوي  إىل املخيففال اجلمفاعى  ثعفف  ين األنبيففاا ليسففوا إال لقفو ريينففا الففوكتور يركفون ين 

ُعري  ع  ثقاف  يممهم وت لعاهتا ويوهاُها  فال وحفى وال اتصفال ابلسفماا البتف ! وفاتفا ين يتنبفا للواقف  الف    فزق 
ملصفل ني إمنفا يسفب ون  فو التيفار  األعني وال   جير  بعك  ه ا ال   يزعما متاُا  فكلنا نعفرا ين األنبيفاا وا

ويولون وقتا طويال ُكفروهني ُف  امتمف  الف   ينتمفون إليفا وُيفاولون ين يهفووه سفواا السفبي . بف  إهنفم ليتعر فون 
يثناا ألك إىل  روب ُ  العنأ واملشق  واألأ  واإلهان  واحلصار والتاييك ىف لقم  العفيش  بف  السفج  والقتف  

يففث ال يظفف  يركففون يو  فف  يركففون يسففت ي  ين جيففادل فيففا ولففو لل وفف . مث إن يممهففم ال يياففا. وهفف ا ُفف  الشففهرة حب
تُؤ   إن آُنفأ  إال بعفو اللفتَفي فا وال فىت  حفىت إن املستشفرقني واملبشفري  ُف  يسفات تك ويحبابفك  وقفو فول فوا بنجفاد 

السفففالم إمنفففا يكفففره العفففرب  مففو ودينفففا علفففى عكففف  ُففا كفففانوا ير بفففون  قفففو زعمفففوا  واي لبففؤس ُفففا زعمفففوا  ينفففا عليففا 
ابلسفيف علففى الفولول ىف دينففا! كفف لك قفو  ففوت النففىب يو املصفلل دون ين َُيْففو ث ي  تويفف  ىف امتمف  الفف   قففام 
َى يركون ُا يل  يبور فيا ويعيو ىف ل ة شاُت  ُ  ين املشركني  حفني ياتهفم  ُ  يل  ت ويره. وال يدر  كيف َنس 

ن وا ثا يقول إال إأا لااهم بولي . على حني ين الفولي  الف   يلفل عليفا سفيادتا الرسول بوعوتا  قو رفاوا ين يُؤ
  يكف  يزيففو علففى بعففض امل الففب املتعنتفف  الففىت يراد املشفركون ُفف  ورائهففا تويفف  نوففام ال بيعفف  دون ين ُيففاولوا إعمففال 

يصف اهبا بتلفك امل الفب ال  وليف  الفىت  عقوهلم الىت وهبها هللا هلم لت ْسفتَفْعَم  ىف ُثف  هف ه املواقفف ال لتف ْهَمف  ويتعلفك 
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كان ال بو ين تلقيها البشري  للف ظهرهفا وتسفتقب  ُرحلف  يلفر  يقفوم األُفر فيهفا علفى الفولي  العقلفى ال الفولي  
اإلعجاز  ال   جلأ إليا ينبياا  ك ثْفرط ُ  قب   ُو  ه ا   يك  حاهلم ُف  يقفواُهم وال النتيجف  الفىت وصفلوا إليهفا ُف  

 وام يفا  مما وص  إليا  مو  ب  وال عشر ُعشار ُا وص  إليا  مو! هؤالا األق
ويأك  ففرك اي دكتففور  إن كنففأ قففو نسففيأ علففى عففادة ُفف  يوفف ون كالُهففم ىف كفف  ُوقففف ويلبسففون لكفف  حففال  

ىف   لبوسها ىفسني كعادهتم يياا ين يراعوا احلكم  القائل : "إأا كنَأ َك واب فك  أَكورا"  انك قلأ إن املشفركني
كففانوا يعففرون عفف  "الفف ات اجلماعيفف " )القففرآن ُفف  الت سفف  املففوروث إىل هليفف  ا" ففاب الففوي /    ُ ففالبهم تلففك إمنففا

فا؟ 97 (! فم  يعر إأن ع  املخيال اجلماعى )يو ال ات اجلماعي : ال فرق أا ابل(: الرسفول يم املشفركون ُف  قُو
كوكففب الشففرق! لكفف   ييهففا القففارر الكففرط  ال دلفف  ىف لقففو احففرتت  واحتففار دليلففى ُعففك كمففا احتففار دليفف  راُففى و 

ابلك  فاألسفتاأ الفوكتور ال يفور  ُفاأا يقفول  بف  كف  ُفا يريفوه هفو  اربف  اإلسفالم ا  شفك   علفى طريقف  ُبفوإ 
ُففور  الكففرة ال اشففلني عنففوىف: "الفف   تولففب بففا  العففْب بففا" دون ين يكففون لل فف  يو املوهبفف  يو ُتعفف  اجلمهففور ي  

ملهم النقا  الثالث! والنتيج  هى الصف ر املونفوايىل الكبف ! كف لك كيفف ت سفر لنفا اي دكتفور يركفون كيفف اعتبار. ا
فا زال ينتشفر حفىت ا ن  ودلف   ين دي   مو قو انتشر ه ا االنتشار الواس  لفارج بفالد العفرب وامتمف  العفر  ُو

اسففون وبو  ْرُففانوس ول ْنجففز وكففاوون ولففارود  ُو كففا  وهوفمففان وكففال  ويوسففف إسففالم و فف هم فيففا يُثففال دينيففا ول 
نهم ا نس  ال رنسي  اجلميل  الىت حلقأ شعر ريسها احتجالا على القانون  ابملاليني ُ  األوربيني واألُريكيني  ُو
َْيال ففا اجلمففاعى  تلففف عفف   اجلففائر الفف   كنففَأ ُفف  كبففار َعر ابيففا  وكفف ي شففعب ُفف  الشففعوب الففىت دللففأ اإلسففالم خم 

 وخمايي  الشعوب األلر ؟خميال العرب 
مث ُففا داُففأ النبففوة واإلصففالد هففى ُفف  بنففات "املخيففال اجلمففاعى"  فلمففاأا ال تقففول هفف ا لن سففك وتَفْربَفف  علففى   

ظَْلعك وترُينا وتسرتيل ُعنا  إأ ُعف  ألفك ين كف  ُفا تتعفب قلبفك وقلوبنفا لكفى تقنعنفا بفا لف  يكفون لفا ي  دثف  
  ألنفففا ببسفففاط  لفففي  نتالفففا ملخيالنفففا اجلمفففاعى  الففف   ال يعفففرا شفففي ا ايفففا علينفففا ولففف  يفففول  ىف عقولنفففا يو قلوبنفففا

"العلمانيفف " يو "احلواثفف " يو "عقفف  األنففوار"... إىل آلففر هفف ه الرطففاىفت الففىت متاففوها وتلوكهففا عبثففا  والففىت ال فائففوة 
فففْوق لففف اك ُففف  هنفففا إىل يفففوم يبع ثفففون؟ "خميالنفففا ُنهفففا ُعنفففا حفففىت لفففو ظللفففأ متافففوها وتلوكهفففا وتنقلهفففا عففف  هففف ا الش  

اجلمففاعى"  اي لوالففا يركففون  هففو خميففال "ال تففف  وال فْبل ي فف  ولعففك األصففاب  بعففو األكفف  هبففا وصفف    علففى النففىب وقففال هللا 
وقال الرسول  و)ال تن  ابملرة( الثالث طوابت!"  يُا ه ا الف   هتف   بفا فهفو لفي  لنفا ثخيفال! يرييفأ ينفك ال 

ا ُف  بعففض؟ إن كالُففك ُ كفففك يف ْنك ففر أيل فا ريَسففا  بفف  ال ريس لففا ىف الواقفف  تسفت ي  ين تقففول شففي ا ُتناسففقا بعافف
يصفال وال أيف   وال يرتتففب عليفا إال تصففوي  يدُوتنفا ثصفف ل اتك وهليالتفك اململففواة ثرثفرة بويافف  وتعاملفا وح لقفف  

لل وف  واحفوة ين ثقيل  الو  والرود! وفاال ع  ألك ه  هسب يننا ُ  الباله  حبيث  كف  ين يفوور ىف ومهنفا 
الورب يو تالُ ة الورب وأيولا هتمهم ُصل تنا؟ إن املسأل  كلها ال زرج ع  ر ب  الورب احلارق  ىف القااا على 
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نففا َسل ًسففا ال  ص فف  فيففا وال ع ْسففر  اإلسففالم ىف عقولنففا وقلوبنففا علففى السففواا حففىت يكففون ُاففوهم لنففا وهاففمهم لل ُو
ين املسلمني  ر م ك  التخلف ال   هم فيا وق َصر أات يفوهم علميفا وإداراي هاٍم يو َُْور! إهنم ينورون فَ َْون 

ون ويق فون ىف طريفك املخ  فات الفىت يفراد ُنهفا تفركيعهم الرتكيف  النهفائى ر فم ينفا  وعسكراي وصناعيا  ُا زالوا يقاُو
اهلم ىف سففبي  احل ففاْ لفي  ىف ييففويهم داببفف  وال قنبلفف  وال طففائرة دون ين يبففالوا ا  شففىا ُسرتلصففني حيففاهتم ويُففو 

علفى الففوي  والكراُف   وهفف ا ُفا يففؤرق الوفرب ويعمفف  بكفف  ُفا لويففا ُف  قففوة علفى ه يمففا. وهفو يعففرا ين السففر ىف 
ه ه القوة الىت يرلر فيها ك  شىا على ن   املسلم هو اإل ان ابجلن   ُو  مث فال بو ُ  القااا علفى اإل فان 

نهففا رنفف   مففو وقرآنففا  وال بففو ُفف  جتنيففو كفف  ا إلُكففاىفت الففىت يؤُ  لففون ُفف  ورائهففا بلففوغ هفف ا اهلففوا الشففي ا   ُو
إطالق األأىفب الىت تتخ  يياا إسالُي  على يبناا اإلسالم تشككهم ىف دينهم  آُلني ين يكفون لتشفكيكها يثفر 

  ين يقو  ويبعو  وين تكون ُقاُو  ه ا التشكيك ي عف ويسرع ا م الال! وال تفن   ابهلل عليفك ييهفا القفارر
ر ه ابت  كما يؤكو الشيخ يركون!   تقري ع   ال اه  لسيو  "املخيال"  فس 

ولكى يكتم  النفْصب ويكون َنْصًبا على يصولا يفزعم هفؤالا يهنفم إمنفا ي علفون ألفك لت ريفر العفرب واملسفلمني.  
هبفا عف  ولفودهم وكيفاهنم ي  ين تشكيك العرب واملسلمني ىف دينهم  وهو الورق  األل ة ىف ييويهم الفىت ينا فلون 

وشخصففففيتهم حففففىت ال ينقر ففففوا  يو علففففى األقفففف  حففففىت ال يفففف وبوا ىف الوففففربيني ويصففففب وا جمففففرد يأىفب ت قففففو ُسففففوغ 
ون ببرتها لكى يثبتوا ص   نوري  "البقاا لِصفلل" الفىت لفاا هبفا تشفارلز دارويف . إن  ولودها ُ  األايم فيقوم امُر

شيخا  ب  ُيرص ىف كث  ُ  األحيان على التعليك عليا ىف اهلواُش تعزيزا  هاشم صا  ال يكت ى برتمج  ُا يكتبا
وتعايوا ألفكار شيخا كى يقال عنا إنا قو شارك ىف التفأليف  يو كمفا يكتفب هفو يحيفاىف علفى  فالا الكتفاب: 

ىف  "ترمجفف  وإسففهام فففالن"  وكففأن املسففأل  ىفقصفف  هاشففم صففا . ىف كتففاب ألركففون ايففا "ُعففارك ُفف  يلفف  األنسففن 
السففففياقات اإلسففففالُي " )اي ح ففففي(! اسففففرت علينففففا اي رب! يهفففف ا ابهلل كففففالم يسففففت ك االنتمففففاا إىل لوفففف  العففففرب  لوفففف  
الو ود واإلشراق والبيان؟ إنفا عنفوان يف كرىف بولفا ا"نزيفر قف ْبً فا  وأنَفب الاففب تعقيفًوا! ولكف  ُفا علينفا  فلنعصفر 

  فيفففا!( ىف ألفففك الكتفففاب املففف كور يتنفففاول يركفففون كتفففاب عليفففا ليمونففف  تفففوف  عنفففا شفففعور الوثيفففان ولفففنمض فيمفففا حنففف
هففف( يشففيو فيففا بففوي   مففو ويثبففأ ينففا الففوي  4"اإلعففالم ثناقففب اإلسففالم" الفف   و ففعا يبففو احلسفف  العففاُر  )ق 

نني بففا سففعادة الففونيا وا لففرة. وب بيعفف  احلففال ال يعجففب هفف ا الكففالم الروفيسففور يركففون فيلففف   الفف   ياففم  للمففُؤ
فًعا كالُفا ب َكفْم ُصف لل ُف  ُصف ل اتا احلواثيف  لفزوم ويوور كعادت رص   ا آتًيا كم شقلباظا ُ  شقلباظاتا ال كري  ُو

اإلهبار وتوويخ القارر العر  وإيهاُا انا يُفام يسفتاأ ل ف  حنريفر صفاحب فكفر عميفك ال يصفلل ُعفا إال التسفليم 
ف  بفني ُفا فعلفا ُؤل نفا با وا" ر ور عليا ىف َصفَمٍم وَعًمفى وَبَكفم اتم  دون ين ي فتل  فو هبفا هللا. ُو فمفا بكلمف  ولفو ليوح  

ُ ا ابلفوفاع عمفا يفاه: "السفياج املولفك"  يقصفو ين  الشقلباظى ىف العيب على الكتاب امل كور واحلط  ُ  شأنا اهتا
مل يقففول: اجلمففود الوفففىب الفف   يسففو ل للمسفففلم ان يففر  ىف دينففا يفاففف  األداين  تعص ففًبا ُنففا لعقيوتفففا الففىت ال تسففف
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ابملناقشف  وال املرالعفف  والففىت ال تسففت ي  ين تففر  يو تسفف  إال ىف اجتففاه واحففو دون عقفف  يو ت كفف ! يعفف : كاحلصففان 
 ال   و عوا على عينيا  ماُتني فهو ال ير  إال ُا يُاُا وىف ي يك ن اق.

تفا وىف ه ا السياق  وبفوال ُف  اكت فاا هاشفم صفا  ابلرتمجف  اسفلوبا الففمملوا ابألل فاا ال   لوويف   و اصفٍ  الُز
العجيب : "كما وَين " الىت ال يدر  ي  شي ان زوفده هبا ون فخ ىف ر وعفا ين يكثفر ُف  ترديفوها لورلف  تكفاد ت قفو  
رشففو  لففوال ل ففف هللا بعبففوه الاففعيف  نففراه يتففول  بتعليقاتففا الففىت ال   ففر ىف ابلففا ُففرة ين يعتقنففا ُنهففا قففائال ىف 

لسففياج املولففك": " كفف  اعتبففار فكففر  مففو يركففون كلففا ثثابفف  ت كيففك هلفف ا السففياج اهلففاُش تعليقففا علففى ُصفف لل "ا
املولك والراسخ ُنف  العصفور الوسف ى. وهف ا هفو ُعف  نقفو العقف  اإلسفالُى. إهنفا  اولف  لتبيفان كي يف  تشفكي  هف ا 

ففخا فيمفففا بعفففو بصففف تا عقففال ُثاليفففا ُ لقفففا ال ينففاَقش  ففف  الوا فففل العقفف  ىف العصفففور األوىل وكي يففف  ترسي . ُو َففف   وال   
ف  الوا فل  )ويرلو ين دل  ابلك ييها القارر ملا يلى لرت  الوفَل  الشقلباظى كما ينبوى ين يكون  وإال ففال(  ُو
ينفففا ال  كففف  ين ُيصففف  ي  هريفففر ىف األرض العربيففف  يو اإلسفففالُي  إن   نبتفففور بت كيفففك هففف ا االنوفففالق التفففار ى 

إلسالُى هو عق  اتر ى  ي  ين لا حلو  انبثاق اتر ي   فودة متاُفا و كف  الكشفف املُز . ىف الواق  إن العق  ا
ا إن تنكشف اتر ي  العق  اإلسالُى حىت هص  زلزل  ير ي  تشبا الزلزل  ال كري  الفىت حصفلأ ىف يوراب  عنها. ُو

ولقفففو ي نفففاىف  (.252م/ 2001بعفففو الكشفففف عففف  اتر يففف  العقففف  الالهفففوتى املسفففي ى" )دار السفففاقى/ بففف وت/ 
احلفواثيون والعلمففانيون واملالحفوة عفف  ين ننتوففر حفىت يقفف  هف ا الزلففزال لنففر  توابعفا  فهففاهم يوالا ُف  حولنففا ىف كفف  
ُكففان  ونعففرا يلالقهففم وتصففرفاهتم كمففا نعففرا ظهففور َيك    نففا وزايدة  ونففورك ليففوا ُففا الفف   ينتوففرىف لففو ريففل هفف ا 

ره علففففى هففففؤالا األكففففروابتيني بفففف  عففففمف األُفففف  كلهففففا. إن شففففقلباظي  ينا املخ ففففط الشففففي ا  رياحففففا اتُففففا و  يقتصففففر يُفففف
امل اففوحني ال َهففمف هلففم إال ا"مففر واجلسففو والففوعوة إىل احلريفف  اجلنسففي  بوصففف ألففك كلففا ويُثالففا حقففا ُفف  حقففوق 

 اجلسو وصاحبا.
ليلفف  ألُريكففا والوففرب  وهففاهم يوالا يياففا يق ففون علففى النواصففى ويعرت ففوننا ىف ال رقففات يسففو  قون التبعيفف  ال    

تلك التبعي  الىت ال تؤد  إال إىل الوُار والاياع. لي  ألك ف سب  ب  يقت م كث  ُنهم يوطان اإلسفالم ففوق 
دابابت املسففتعمر الفف   للففبهم ُعففا ُفف  بففالده حيففث كففانوا يعيشففون بعيففوا عفف  يُففتهم وقففو زَلفففْوا عفف  دينهففا ومنففط 

ي  تك نففا العقففود ال ويلفف  الففىت التففاد اجلففراد  الوففر ي فيهففا بففالدىف وهنَففب ثرواتنففا يلالقهففا واتبعففوا دينففا وللقففا وسففلوكا. 
ويألفنفا وعمف  كف  ُففا ىف طاقتفا ل بقفاا علينففا ُتخل فني ال ن كفر ىف شفىا آلففر  ف  ين نكفون لففوُا بف  عبيفوا لففا؟ 

يعففى كففان ينبوففى ين يففتم طيففب اي يلففى  إأا كانففأ يوراب قففو َنَاففْأ عفف  ن سففها رداا الكهنففوت الففوي  فهفف ا يُففر طب
ُن  قرون حني لاا  مو صلى هللا عليا وسلم ابلوي  الص يل ونبفا يه  اإلريي  إىل ُا صفنعوه بفوينهم ُف  تزويفر 
وهريف وتوثني وتشويا للعقيوة والتشري   ي  حولوه ُ  دي  إهلفى إىل فكفر بشفر  هفو ب بيعتفا ابف  األرض ونتفاج 

زل يصففال ليوالففا ُ الففب ُرحلفف  اتر يفف  فقففط ولقففوم ُعينففني يعيشففون ىف بقعفف  التففاريخ  عففالوة علففى ين ديففنهم قففو نفف
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لورافي  ُعين   مث ي هب حلال سبيلا بعو ين يشرق نور اإلسالم. يُا حن   يص اب الرسال  العاملي  الىت ال هوها 
يفف   فمففاأا عنفففوىف ُفف  هريففٍف يو تشففويٍا لنصفففوص الففوحى يو عبففٍث وتالعفففٍب  ييفف  حففوود اتر يفف  يو لورافيففف  يو قُو

ابلعقائو والتشريعات الواردة فيا حىت نصن  ُا صنعتا يوراب؟ ي  يسفم  ُستشفارو السفوا بقفول الرسفول العوفيم: "ال 
ُفعفف "؟ بلففى لقففو يعففوا بففا وبوفف ه ممففا يتففى بففا سففيو ا"لففك لعففز  الففونيا وا لففرة  لكففنهم يكرهففون العففزة  يكفف  يحففو كم إ

 ثرون عليهما اهلوان واالنب اد يُام البل جيني الووليني. والكراُ  ورسول العزة الكراُ   ويؤ 
إن اإلسففالم ال  فف ه  ر ففم قلفف  إُكففاىفت املسففلمني العلميفف  واالقتصففادي  والعسففكري  والتنويميفف  ىف هفف ا ال ففور  

ال املخز  ُ  اتر هم  هو ال   حرر بالد العرب واملسلمني ُ  االستعمار الوفر  الكفافر امفرم  وهفو الف   ال يفز 
ف  بينهفا يُثفال  يقف شوك  ىف حلوق هؤالا البل جي  العامليني  وهم يريوون اقتالع هف ه الشفوك  بكف  الوسفائ   ُو
ه ه الكتب الىت يؤل ها كاتبنا الشقلباظى  ويرتمجها لا ننيوس َعْينا. ه ه هى احلكاي  ابمل تشر  يُا "الشقلباظات" 

ي  )الفففىت تريفففو ييافففا ين تبعفففث ُففف  رقفففوة العفففوم ُنصفففور فهمفففى األركونيففف   وكففف لك "اإلسفففهاُات" اهلا يففف  الصفففاحل
ورسففالتا الفففىت شفففجعا املستشفففرقون علفففى ين ينفففال فيهفففا ُففف  الرسفففول واإلسفففالم  إن   يكففف  قفففو كتبوهفففا ان سفففهم لفففا 
ن ففوه عليهففا درلفف  الوكتوريفف   وكففان ُشففرفا فيهففا هففو البهففود   حسففبما قففريت  ُففرًة ألحففو العففارفني   ففااي األُففر  ُو

بري (  فهى شقلباظات وإسهاُات  ال   ُال   ال جتفوز إال علفى النفففوَْكى واملو فلفني  نعفوأ ابهلل ين نكفون ُف  لي ى 
ني! إن ُفا ينفاد  بفا يركفون واتبعفا )...(  النففوْكى يو املو فلني يو الشقلباظيني يو اإلسهاُيني. آُني  اي يكفرم األكفُر

ق  ال   كان عاُرا  واحلمو هلل. إهنا تريو إعماره  وثا ينا كان عاُرا فال بفو لَي ْشب ا ُا تقوم با يُريكا ا ن ىف العرا
ُ  تفوُ ه إأن وزريبفا حفىت  كف  تعمف ه ألن تعمف  املعمففر ُسفت ي  كمفا هفو ُعفروا: فهف ا شفىا لفزوم الشفىا  

ا اإلسفالم )الف   يقفاوم ي  ين ا"راب هنا الزم لت قيك العمار. وعلى ن   املنوال فال بو ين يزلفزل يركفون ومجاعتف
ا زال يقفوم ثهمتفا الت ريريف  العويمف  علفى لف  ُفا يفرام(  خم  ات االستعمار وعوواىفتا اإللراُي  الوحشي  وقام ُو
حىت  ك  ين يبثوا ىف ن وس املسلمني الرود الت رري   إأ ُف   ف  املمكف  ين تف بَفث  الفرود الت رريف  ىف ن وسفهم ىف 

الففرود ُولففودة بففواللهم. ي  ين ا"ففراب هنففا يياففا الزم لت قيففك العمففار! وعنففو لففراب الوقفأ الفف   ال تففزال هفف ه 
فف  مث  ففْ  ُففاأا؟ ُفف  اإلسففالم طبعففا  وهفف  هنففاك  فف ه؟ ُو بصففرة يكففون قففو هقففك  حبمففوهللا  هففرر املسففلمني  ولكفف  ُ 

هفى املهمف  الفىت  ف   يكون قو   القااا على الرود الت رريف  متاُفا ىف ن فوس املسفلمني. وهف ا هفو امل لفوب  وهف ه 
 علينا هاشم صا  ان يركون يؤديها لوًُ  لنا وعشًقا لسواد عيوننا! ُسكني يركون واتبعا!

ف     قلنا إن يركون يتباكى على  ياع "واثئك ُهم  ويساسي " كانفأ ك يلف  ان تكشفف لنفا لوفز النبفوة لفو   َتا 
لففى ُففا فيففا ُفف  ت اهفف  وسففنعاُلا علففى ينففا كففالم يقبفف  ور ففم يننففا سففخرىف ُفف  هفف ا الكففالم املتهافففأ ف ننففا سنواففى ع

املناقشفف : يتففراك اي د. يركففون لففو وصففلْأ إليففك هفف ه الواثئففك )ر ففم ي  ال يعففرا عفف  ي  واثئففك تت ففوث(  يكنففَأ 
فل  بف  يكفاد يلفزم ُوقنفا  ينفك كنفأ سفتتعل   ستسكأ فال تكف  ع  إاثرة االعرتا فات؟ ال إلفال يبفوا  بف  ي َرل  
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ين تصفور حكمفا ىف األُفر ألنفك   تشفاهو النفىب وهفو  فارس النبفوة. وحفىت لفو هققفأ لفك هف ه انك ال تسفت ي  
األُنيفف  ففففال يحسففب إال ينفففك سفففتت ج  انففك تريفففو ين َزْففر  جتربففف  النبفففوة ُفف  الفففوال  بن سففك وين تعيشفففها كمفففا 

نسفيأ ين  هف ا  وإْن  عاشها النىب وال تكت ى ثشاهوتا وهفو يتلقفى الفوحى  ي  ين تكفون ينفأ ييافا نبيفا. لكنفك
َح   املشكل  ابلنسب  لك  فل  ُي ل ها ابلنسب  ل لري  ال ي  سيكون ُ  حقهم هم ييافا ين يقولفوا  ُثلمفا قلفَأ  
وا جترب  النبوة ل فْرًا ُباشفرا...وهك ا دواليفك. وهبف ه ال ريقف  سفوا يصفبل النفاس مجيعفا ينبيفاا   إهنم يريوون ين َ ْر 

بففوعوهتم؟ إىل ال يحففو  وبفف لك ت قففو النبففوة ُعناهففا. لقففو فاتففك  ىف الواقفف   شففىا ُهففم   ولكفف  إىل ُفف  يتولهففون 
ت ر د ين تلمسا ر م ينا كان ينبوى ين يكون يول شىا تتناولا  يال وهو دراسف  شخصفي  النفىب  والوفروا الفىت كفان 

َهففْأ إىل الففوحى ينففزل فيهففا  واألعففراض الففىت كانففأ تصففاحبا  واملاففمون الفف   اشففتم  عليففا  واالهت اُففات الففىت و ل  
ُتلقففى هفف ا الففوحى زاعمفف  ينففا إمنففا كففان يعلمففا بشففر يو ين القففرآن لففي  سففو  كففالم ُفف  دلي ففا هففو...إخل. فهفف  ىف 
شخصففي  النفففىب ُففا جيعلفففك تشففك  ىف إالهيففف  املصفففور القففرآ   و اصففف  بعففوُا فنفففوىف نوريتففك املتهافتففف  ىف "املخيفففال 

  امففاز  فأنفأ ال تزيففو علففى ين ولففوهَتا ىف ال كففر األور  فو ففعَأ يففوك اجلمفاعى" ؟ يقففول: "نوريتففك" علففى سففبي
عليهففا وقلففأ: ُففا املففان  ىف ين ننت فف  هبففا ىف الشففوب علففى اإلسففالم؟ تففر  هفف  كففان النففىب كفف ااب؟ يم هفف  كففان ُفف  

 املصابني ابهلالو س يو الصفرْع ُثال؟
آن" وحاولفأ  ين يعثفر بفني يوراق الفوعاو  الفىت لقو درسأ  ه ه االهتاُات ابلت صي  ىف كتا : "ُصفور القفر   

يرفعها ُك   بو النىب ىف ولها على يي  شهادة  ُكتوب  يو ش وي   أََكر فيها يحفوط ممف  اهتي فم النفىب ابإلففادة ُفنهم ينفا 
قففو تعلففم علففى ييففويهم ويلفف  ُففادة القففرآن عففنهم فلففم يلففو شففي ا ُفف  هفف ا البتفف ! ابلعكفف  لقففو اتاففل ىل ين هففؤالا 

  اهتي ففم النففىب ابالسففت ادة ُففنهم إُففا يسففلموا يو  إأا كففانوا قففو ُففاتوا قبفف  بعثتففا عليففا السففالم  قففو يسففلم يبنففامهم الفف ي
نفا  فلفم اي تفر    يقف  إن  مفوا  ويقارهبم. كما كفان هنفاك يُيف  بف  ي  الصفلأ  وكفان قفو طمف  ىف النبفوة لن سفا ُز

ع  كالُا جيلجف  ىف يرلفاا اجلزيفرة ُف  يقصفاها إىل يقصفاها قوتعلم ُنا  وقو كان شاعرا  وهو ُا كان ك يال ين جي
وي افل النفىب فافي   األبفو؟ كف لك   ْ  َْ ي فتل فمفا حبف ا  الف   طاملفا يبفوي املرل فون ابيفا ويعفادوا  ويقفول: نعفم  
لقففو تعلففم  مففو ُفف  كفف ا وكفف ا؟ لقففو كففان الرسففول ىف ألففك الوقففأ ُستاففع ا يشففو االستاففعاا هففو ويتباعففا ىف 

   ُو  مث فلي  ُ  املمك  ين يت رع يحو ُ  املتفه مني ان هؤالا الشهود   يتكلموا ألهنم كفانوا  َشفْون اس ُك
 مفو وسف وتا وسففل انا  إأ   يكف  لفا ىف يم القففر  ي  سفل ان. مث هفا هففى أ  حيفاة النفىب عليففا السفالم وا فف   

با ابلك ب يو املرض الن سى والعصىب  عفالوة علفى ين للي  متام الو ود واجلالا  ولي  فيها ُا  ك  اهتاُا بسب
ال تشففبا ُفف  قريففب يو ُفف  بعيففو َيايا ُفف  يعففراض الصفففرْع يو اهللوسففات يو   األعففراض الففىت كانففأ تصففاحب الففوحى
 اهلسرتاي على ُا بَفيففن ا ىف كتابنا املُو  إليا.

" ىف ال بعفف  Muhammadب ُففادة "ولعلففا ُيسفف  ىف هفف ا السففياق ين نشفف  إىل ال ريقفف  الففىت اتبعهففا كاتفف  
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"  وهففى تشففبا طريقفف   مففو يركففون ىف ُعانففوة احلففك واعتمففاد Encyclopaedia of Islamاألوىل ُفف  "
يسلوب اللف والووران بوي  جتنب املواله  ُ  ألك احلك ىف عينيا  إأ زعم ين األطبفاا الن سفيني ايفوثني يعرتففون 

يهنا يعراض الصفرْع  وإن سارع عقب ه ا ُباشرة إىل القول اننا بص   تشخير األعراض املصاحب  للوحى على 
"جيففب ين نففوعهم يقففررون ان سففهم طبيعفف  حالتففا بوقفف "  وألففك دون ين يفف كر لنففا ايففا واحففوا )واحففوا فقففط( ُفف  
ني  فافال عمفا ىف كالُففا ُف  تنفاقض سففاط  يفراه حفىت األكمففا  إأ بعفو ين يؤكفو ين األطبففاا  هفؤالا األطبفاا املزعففُو
قو شخ صوا حال  الرسول صلى هللا عليا وسلم على يساس إصابتا ابلصفرْع يعود ىف احلال قائال: "فلنرتكهم يقفررون 
ان سهم طبيع  ُر ا بوق "  ي  يهنم   يقرروا بعو  طبيعَ  ُر فا  وهفو ُفا يكشفف ين كاتفب هف ا اهلفراا ُستشفرقط 

ففرط ُفف  الفف ي  سَيْصففَلْون لهففنم ىف ا لففورك السفف   ُنهففا ُفف  األنفف ال اجلففاُعني بففني الك ففر والن ففاق.  ففرتقط وكفف ابط َيش 
و    ع  القول ين ُ  بني املستشرقني واملبشري  ُ  يعرتض على اهتام الرسفول ابلصففرْع ُثف  يل فرد ليفوم ىف كتابفا 

"Islam"  (Pelikan Books, 1964, P. 25 .) 
ات النفىب وكراهاتفا يو آُالفا وآالُفا يو يفراحفا ك لك عنوىف ُامون الوحى  فه  فيا ُا ينب  ينا يعكف  ر بف  

ويشففجانا؟ يبففوا  فقففو ُاتففأ لوجيفف  ُففثال هففى ويبففو طالففب ىف العففام العاشففر للبعثفف   وكففان حففزن النففىب عليهمففا ُفف  
ففَى العففام الفف   ُففاات فيففا: "عففام احلففزن"  فهفف  جيففو يحففو ىف القففرآن ييفف  كلمفف  ىف هفف ا املو ففوع؟  الشففوة واأل  َيْن ي   

ُفات ابنففا إبفراهيم  الف   ر ز قَففا علفى كفر  وبعففو ين يف  سفخ ا كثفف ا ووقاحف  ُف  املشففركني ىف بوايف  الففوعوة وابملثف  
ُففرارا وتكففرارا ينب ونففا بففف"األبرت" َلففر اَا ُففوت يوالده الفف كور واحففوا واحففوا ىف صففورهم  فهفف  جيففو يحففو ىف القففرآن ييفف   

عفروا ينفا كفان ُيفب عائشف  جلماهلفا وصفباها كلم  ىف ه ا املو وع ولفو لتعزيف  النفىب والتسفري  عف  ففؤ  اده؟ يبفوا. ُو
وأكائها وشوة حبها لا وألهنا  فوق ألك كلا  ابن  صويقا احلميم ي  بكر  فه  ىف القرآن ُا  ك  ين ي ْشَتم  ُنا 
نففا رائ فف  ال ففرد حففني بفف  عليففا السففالم هبففا  وهففو الفف   قففال املبشففرون واملستشففرقون ىف زوالففا ُنهففا وفففارق السفف  بي

وبينها وتوهلا ىف هواها الكث ؟ إن القرآن الكرط  لو حىت ُ  جمرد أكر ايها كما يعرا اجلمي . وابملث  ه  جيو 
يحفففو ىف القفففرآن ُفففا يشفففى بوقففف  االنتصفففار العوفففيم الففف   يحفففرزه املسفففلمون ىف بفففور علفففى  ففف  ُفففا كفففانوا يتوقعفففون؟ 

 ك  ين يكون ُ  لون  مو على ي  حنو ُ  األحناا. يبوا...وهك ا  وهك ا مما يول على ين ه ا الكتاب ال  
ُقارنف   -ويزيو األُر يقينا الوراس  ال ويل  وامل صل  الىت قفام هبفا كاتفب هف ه السف ور بعنفوان "القفرآن واحلفويث 

يسففلوبي " والففىت ثبففأ ُفف  لالهلففا ب ريقفف  علميفف  إحصففائي  ين يسففلوب القففرآن شففىا آلففر خمتلففف متاُففا عفف  يسففلوب 
ص    مل  يريو ين يرسو على شاط  اليقني ال ين يعانو ألن هناك ُف  كل فا  600والكتاب يق  ىف األحاديث. 

ابلعناد والشوب علفى ديف   مفو. مث هنفاك النبفواات  واحلقفائك العلميف  القاطعف  الفىت أكرهفا القفرآن الكفرط  والفرود 
إنسا  ُهما صور. وفاال ع  ألك كلفا  اإلهلى ال   يرتقرق ىف ك  آي  ُ  آايتا وال    لو متاُا ُ  ي  ُلمل

فاملقارن  بني القرآن والكتب الىت يقال ك اب إنا ُألوأ ُنهفا تفره  اللفى برهفان ويقفواه ينفا ال  كف  ين يكفون قفو 
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دثففر بتلففك الكتففب ألنففا كثفف ا ُففا  ففالف تلففك الكتففب ويكففون احلففك واملن ففك وحقففائك التففاريخ والعلففم ىف لانبففا هففو. 
ي فالي   -املو وعات ىف كتىب التالي : "ُصور القرآن"  و"دائفرة املعفارا اإلسفالُي  االستشفراقي  وجيو القارر ه ه

ويابطي " والوراسات الىت و عتها ع  س َور "طا" و"املائوة" و"يوسف"...إخل. حىت النصوص الفىت يفزعم فريفك ُف  
موع  ُ  األط فال يعبثفون هبفا وُي موهنفا  الشيع  يهنا كانأ ىف القرآن مث ح فها عثمان  وكأن القرآن لعب  ىف يو جم

كمفا يشففامون دون ين جيفووا ُفف  يعق فب علففيهم  هف ه النصففوص قففو الفرتت  ُفف  بينهفا السففورة الكاُلف   وهففى سففورة 
"النوري " الىت ال تزيو على ص  تني حبال إن   تق    وحللتها ىف مخسني ص    كاُل  أللو ىف هناي  امل فاا ينفا 

ينهفففا وبفففني يسفففلوب القفففرآن ولفففو ىف آيففف  يو مجلففف  واحفففوة. وهففف ا  ملففف  يب فففث عففف  احلفففك ال ال تولفففو ييففف  وشفففيج  ب
دراسف  هليليف  يسفلوبي "   -م فريك ُ  الشيع  يهنا ُ  القرآن الكرطاملشا ب   ُتاد ىف كتا  "سورة النوري  الىت يزع

فوق ين علماا الشيع  مجيعا ين ون ن يا قاطعا ينا كان هناك ىف يوم ُ  األايم نصوص قرآنيف  زايدة علفى تلفك الفىت 
ثْفف   سففورة "النففوري " اجلملتففان اللتففان ت َسففمفيان: "آيففىتَ   الورانيففك" واللتففان يقففوم  ىف املصفف ف املعففروا للنففاس كلهففم. وُ 

رجيى بالش  بَوْشٍم وهتوٍر على إثباهتما ىف سورة "النجم" ىف ترمجتا ال رنسي  للقفرآن  فقفو ثبفأ ُف  لفالل الت ليف  
و فوعي  لف ايت  األسلو  املتأ  ال   قمأ  با ىف كتفا ف: "ُفاأا بعفو إعفالن سفلمان رشفو  توبتفا؟ دراسف  فنيف  ُو

 ي الي  ويابطي " يهنما ال متتان لكتاب هللا اي  صل . -عارا اإلسالُي  االستشراقي الشي اني " و"دائرة امل
فرًا  ُفا الف   لفاا بفا القفرآن ىف جمفال العقيفوة والتوليهفات األلالقيف  وال كريف  وااللتماعيف     ويل ًا  ولي  آل 

نففا يكب فف  العقفف  البشففر  بقيففود والسياسففي  ممففا  كفف  ين يكففون  فف  انتقففاد علففى يسففاس ينففا يعففوق سفف  احلاففارة يو ي
متنعففا ُفف  يداا ُهمتففا ىف الت كفف  واالستكشففاا ُهمففا وقفف  يثنففاا ألففك ُفف  يل ففاا؟ يهففو التوحيففو  و اربفف   الثنويفف   
والتثليففث  والوثنيففف  ؟ يهفففو عاملي ففف  الربوبيففف  وعفففوم اقتصفففارها علفففى قفففوم بعيفففنهم ُهمفففا يثبتفففوا بسفففلوكهم الفففون  ويىفنيفففتهم 

قون أرة واحوة ُ  ه ا الرتكيز عليهم دون سائر ا"لك؟ يهفو الرتف  الفىت يكفرر القفرآن ين هللا البشع  يهنم ال يست 
سيعاُ  هبا عباده يوم احلساب  وين احلسن  ستكون بعشر يُثاهلا إىل سبعمائ   عف إىل ُا شفاا هللا  علفى حفني 

 حسففاب عليهففا يصففال؟ وال نَفففْنَ  يياففا ين صفاحب السففي   سففي ْجَز  عليهففا ثثلهففا  وقففو يو رهففا هللا لففا فففال يكففون مَثف 
البعو الثقاىف واالفتصاد  املتمث  ىف اإلعالا ُ  شأن العم  واإلنتاج واإلبواع والتن   ُ  الكس  واالعتمفاد علفى 
ا لفففري  دون ُولفففب  هففف ا البعفففو الففف   يكم لفففا احلفففث الفففوائم علفففى الصفففر  سفففواا ىف ألفففك الصفففر علفففى املكفففاره 

تاعففب احليفففاة وحفففواثهن كاف ففف  آفففات الفففن   وعواُففف  االهنيفففار ىف ُو ا املزعجفف  يو علفففى ُشفففقات العمفف  واجلهفففاد ُو
امتم   كما يكم لفا التبوفيض العنيفف ىف االستسفالم ملشفاعر اليفأس يو القنفو  ُف  َرْود هللا  ُف  التلفويل ُف  اجلهف  

ْسففَرْي  ال ي ْسففرًا واحففوا. وابملثفف  ال املقابلفف  ان الرتفف  اإلهليفف  ال تويففب يبففوا وين ُفف  العسففر  ُهمففا تكففاثف واشففتو  ي  
ينبوفففى ين ننسفففى البعفففَو االلتمفففاعى ىف القفففرآن الكفففرط حيففففث لعففف  لل قفففراا وايتفففالني نصفففيبا ُ رو فففا ىف يُففففوال 
ناففا وال ت ايفففال. كففف لك ال ي وتنففا هنفففا ين نشففف  إىل قففول الرسفففول عليفففا  األ نيففاا  رلونفففا علففى سفففبي  الولفففوب ال َُ
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امتهو إأا يل أ فلا يلر. إنا   يق  إن عقابا سيخ فف  يو إنا سي وى ابلع و  ب  قال إنفا الصالة والسالم إن 
أيل  يلرا  وهو ُا ال ولود لا ىف ي  دي  يو ُ هب فلس ى يو ي  نوام سياسى يو التماعى. واحلفك ينفا لفو   

ا ألن يف ْقب   الناس عليفا إقبفاال ويفوللوا يك  ىف اإلسالم ىف جمال ال كر إال ه ا املبوي األل  لك اه فخرًا واست قاقً 
 ىف فس اطا ُباهني! 

على ين ُناقشتنا للوكتور يركون ىف ُو وع القرآن ل  تقف عنو كالُا النور  فيفا  إأ إن لفا لهفودا ت بيقيف   
اجلهفود   يراد هبا ين يقوم هليال للخ اب القفرآ  علفى حفو تعبف ه بفوال ممفا يفاه: "الت سف  املفوروث". وهفو ىف هف ه

كث  الوعاو  يركب املراكب الوعرة ُلو  ًحا بسوطا ىف اهلواا  فواًث فرقعفاٍت تلقفى الرعفب ىف قلفوب  ف  املتمرسفني  
ا فيزلففزل األرض ُفف  هففأ يقففواُهم وي تففك هبففم كمففا تصففن  احلمففم  إأ يونففون ين الرلفف  سففوا يكففر  علففى لصففُو

هف  بركاهنفا  لي الففأوا بفا ىف هنايف  امل فاا وقفو ثَفَ  ع نَففان الركانيف  ثف  قفور لفا حوفا التففاع  ين يسفك  قريبفا ُف  فو 
لواده اهلزيف  "للخلفف د ْر" ويلف  يعفوو اقصفى سفرعتا وكأنفا قفو بفرز لفا ع ريفأ فجفأة يلقفى اجلفزع وال فزع ىف قلبفا 
ا" يف الرهيف. كف لك سفوا نفراه يتنفاقض ُف  ُو ف  إىل آلفر  وقفو يكفون جمفال التنفاقض فقفرتني ُتتفاليتني. مث 

ا كث ا ُا يَفْعَلك ىف َشَرٍك يكون قفو و فعا هفو بن سفا ىف الفرتاب ُومهفا ن سفا وإايىف انفا سفوا يصف اد بفا الف ئب إن
ففَرك  مث ال يسففت ي  زلففير ن سففا ُنففا ويوفف   وجيففىا بففا ُفف  أيلففا  لكنففا سففرعان ُففا يقفف  هففو ال الفف ئب ىف هفف ا الشف

كم البيفان: ىف إحفو  هف ه ال رقعفات ا"ن شفاري   يارب رناحا على    هو  وال يُ  ىف ال رج اي  حال. وإلفي
وهويففوا ىف ُففول   اولتففا هليفف  سففورة "ال اهفف "  نففراه يافف  عففوة "إ ففااات" يقففوم هبففا هلفف ا الت ليفف   وعلففى ريس 
فففْأ ىف ن ففف   هففف ه اإل فففااات قولفففا: "إن القفففرآن ُوونففف  ُتجانسففف ...ك  العبفففارات الفففىت ُيتويهفففا كانفففأ قفففو ي ْنت ج 

للكالم يو ن ف  الوفرا العفام للخ فاب" )القفرآن ُف  الت سف  املفوروث إىل هليف  ا" فاب الفوي / الو عي  العاُ  
(. وقفو فسففر اتبعفا "..." ُعفف  الوفرا العففام للخ فاب ان "كفف  ل فاب يو كففالم يقفال ىف ظففرا ُعففني يو 114

الوائبني ال ي  ي فلعون  يحوال ُعين   وال ي  ُيارون اجللس  الىت قي  فيها ه ا الكالم ي همونا بشك  يفا  ُ 
عليا قرااًة" )ابهلاُش(. ولي  هلف ا ُف  ُعف  إال ين القفرآن كلفا قفو نفزل ىف ن ف  الوفروا العاُف  للخ فاب  وهفى 
الوفففروا الفففىت حفففودها يركفففون بعفففو يسففف ر اهنفففا ثفففالث وعشفففرون سفففن . ي  ين القفففرآن قفففو انتهفففى تشفففك لا ىف حيفففاة 

يا ويف نفَْقر َطوال عوة قرون كما ريينا قب  قلي ! ولعف  القفراا الكفرام يف كرون الرسول  و  يستمر نصاا ُ توحا ي زاد ف
ين الكاتب العبقر  قو قال ىف ُو   اثلث إن القرآن قو يلف  صفورتا النهائيف  علفى عهفو عثمفان. يرييفتم إىل هف ا 

 التناقض ال     العار  ىف ه ه املساح  الايق  ُ  الس ور والص  ات؟ 
بني طريقتا ىف تناول النر القرآ  الىت يسميها: "بروتوكول القرااة األلس  النقو " وبفني ك لك ف ى ُقارنتا  

ال ريق  الىت يتبعها امل سرون املسلمون والىت ي ْ ل ك عليها سفعادتا: "الروتوكفول الت سف  " يبفوي بتعفواد املبفادر الفىت 
ف  بوص ها يثرا ُ  خمل فات املا فى الفىت ينبوفى ين تف فزَال  تقوم عليها القرااة الت س ي  كما يراها والىت ينور إليها برت 
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أاكرا ُ  بينها ين احلقيق  الىت يتامنها القرآن  والىت هفى احلقيقف  الوحيفوة حسفب الرميف  التقليويف  للمسفلمني  ال 
ن ني  كففف  يحفففوا ين ُيفففودها يو يعرفهفففا إال "عففف  طريفففك االسفففتعان  اقفففوال اجليففف  الشفففاهو عليهفففا  يقصفففو ليففف  املفففُؤ

فف  122األوائفف  الفف ي  تَفَلقفففو ا الففوحى ُفف  فففم النففىب ُباشففرة  والفف ي  طبقففوه عمليففا فيمففا بعففو" )املرلفف  السففابك/  (. ُو
الوا ل ال   ال ُيتاج إىل فا  بيان ين ألك يتناقض تناقاا يبلك ُ  ُا ياه: "الو عي  العاُ  يو الورا العفام 

ا العفام للخ فاب" ُثلمفا ريينفا قبف  يسف ر قالئف . فمفاأا ينبوفى للخ اب"  ُو  ُا شرد با اتبع ا ُع  هف ا "الوفر 
ين نسمى ه ا يياا؟ يُا يىف فأييا: "فرقعات لن شاري ". إهنا قو تلقفى الرعفب ىف قلفوب العاُف  والصفوار فيبصفك 

ي  ىف الواحو ُنهم ىف ع ب ا وهو يبسم  إلزال  ا"وا ُف  قلبفا  يُفا الف ي  ودفكفتهم احليفاة فف هنم يبصفقون  ولكف  لف
 ع ب هم!
هف ا  و  نوففادر بَفْعففو  "الوففرا العففام للخ ففاب"  الف   ُيففوده الروفيسفف  )علففى عادتففا ىف املبالوففات وال رقعففات  

ا"ن شففاري  الففىت دلفف  أيلهففا ىف يسففناهنا وت لففك سففاقيها للففريل عنففو يول عقبفف ( انففا "جممفف  الوففروا الففىت لففر  ىف 
املفاد  وااللتمفاعى  -ش هيا. و ر ألك ىف آن ُعا ايفيط ال يزايئفى داللها فع ط كالُى   سواا يكان ُكتواب يم

الفف   ن   ففك فيففا الكففالم  َكَمففا و ففر  الصففورة الففىت شففكلها املسففتمعون عفف  النففاطك حلوفف  ت وهففا اب" ففاب  و ففر 
شفرًة هوي  هؤالا  وال كرة الىت يشك لها ك  واحو ُنهم ع  ري  ا لر فيا. كمفا و فر  األحفواث الفىت سفبقأ ُبا

عمليفف  الففتل ( ابلقففول  و اصفف  العالقففات الففىت كففان املخففاطبون يتعاَطْوهنففا فيمففا بيففنهم  مث بشففك  يلففر  التبففادالت 
(. اي يل اا السماوات! ك  ه ا اي دكتور يركون؟ لقو سببَأ ىل 114الىت انورج فيها ا" اب املع   " )السابك/ 

َوار اي رلفف ! ابهلل عليففك ُففىت  كننففا ين نن تهففى ُفف  فَفْهففم  بَفْلففَا َشففرَْد ي   شففىا ىف القففرآن إأا كففان علينففا ين حنففيط الففوي
ه ا يُر يلشى  لو بويىف فيا  ين أيل ىف هبوطفا إىل آدم  وصفعودا إىل   ب لك كلا قب  البوا ىف عملي  ال هم؟ إن

فف  ال رق عففات ا"ن شفففاري  يففوم القياُفف . ألففك ين الفففونيا ُتشففابك  بعاففها ُفف  بعفففض علففى حنففو ال يكففاد يف َتَصفففوفر! ُو
 مناى ل وة يلر  لنر  إالَم أيل ىف ه ا التن   احلواثى وَعم  ينجلى ىف هناي  امل اا!

  
إن الرلفف  ال يكت ففى هبفف ا علففى ُففا فيففا ُفف  اسففت ال  الت بيففك  بفف  يشففرت  قففرااة كفف  ُففا ك ت ففب ىف ت سفف  سففورة  

ق ي  ثا ُيتالا ألك ُ  لرد وفرز. إال ينا سفرعان "ال اه " ُ  ت اس  ُن  بواي  الت س  القرآ  حىت اليوم مث الت
ُا ُيير قائال إن ه ا العم  "ال  ك  ين يقوم با شخر واحو  وإمنا فريك كاُ  ُ  فرق الب فوث". وابملناسفب  
نفا ألفك ف لف  فما "ال اه " إال جمرد ُثال ألي  سورة يلر  نريو هليلها طبًقا لروتوكولفا األلسف  النقفو . إننفا لفو ر ُْ

ننتهى يبوا ُ  هلي  القرآن كما هو وا ل! مث فلن رتض يننا قو است عناه  فم  أا ال   اي تفر   كنفا الفزعم انفا 
سيكون الت ليَ  املثاىل ال   ال  ر  املاا؟ إن ه ا يياا بووره ُسفت ي ! لالصف  الكفالم ين الروفيسف  قفو انتهفى 

وقن  ُ  الونيم  ابإلايب فألرىف ينا سيكت ى بت سف  الفراز   الف   زعفم  إىل يْن طاََُ  ُ    َلوائا املتن ع  ال ار  
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ينففا "قففو مجفف  ىف ت سفف ه يهففم ُففا ينتجففا اجلهففو الت سفف   لففالل القففرون اهلجريفف  السففت  األوىل السففابق  لففا". لكنففا    
ُ ْوفَرٍم ابمل فاو  )و"امل فاو " ىف العاُيف  املصفري  هفى الكفالم الواسف  الف   ال  يصفوقا وال حفىت صفاحبا  ككف  ُع فاٍر 

كمففا سففبك القففول(  قففو عففزف عليففا ين ينهففزم هكفف ا علففى املفف  يُففام يول جتربفف   بينمففا ال تففزال تففرن ىف ا أان يصففواا 
فف  ين يقففوم لت سفف  الففراز  طبعفف   ققفف  ُصفف وب  بقففرااة هتففوا  فرقعاتففا األلسففني  املأُ،نيفف   فألفف  يؤكففو لنففا ينففا يُز

(. ولففي  لففو   ُفف  تعليففك علففى هفف ا إال قففول الرسففول الكففرط 137 -135بك/ ل لابفف  عمففا ال يدر  ُففاأا )السففا
ال   يبوو وكأنا قو قالا لصيصا ىف ه ا الوعو: "يَفْفَلَل إْن َصفَوق"! مث إنفا بعفو ألفك كلفا   يرلف  إىل الفراز  إال 

ًة ال تزيففو علففى ثالثفف  (  وىف الثانيفف  فقففر 127ُففرتني اثنتففني ال  فف  نَفَقففَ  ىف األوىل ُنهمففا ثالثفف  يسفف ر ونصفف ا )ص 
(  ولشففويو األسفى واألسففف   ُيسفف  االسففت ادة ُف  ي  النصففني. وهكفف ا ينبوففى 140 -139عشفر سفف را )ص 

كفف لك ففف ن ت سفف  الففراز   الفف   تولففب عليففا الصففبو  ال لسفف ي   هففو    ين تكففون ال رقعففات ا"ن شففاري   وإال فففال!
 ففف ه عنفففا  فهنفففاك الت سففف  ابملفففأثور والت سففف  االعتفففزاىل  جمفففرد لفففون واحفففو ُففف  الت اسففف  ال يوففف  عففف   ففف ه وال يوففف 

والت س  الصفوىف والت سف  ا"فارلى والت سف  الشفيعى والت سف  اللوفو  والت سف  ال قهفى والت سف  العلمفى...وهلم 
فمفاأا حنف  لرا. وحىت لو وافْقنا املؤلَف على ُا يقولا ع  قيم  ت س  الراز  وينا يو  ع  الت اس  السابق  عليفا  

 فاعلون ىف الت اس  الىت لاات بعوه؟
وعلى يي  حال فلفو هوفلنفا بعفو ألفك كلفا لنفر  ُفاأا يريفز األسفتاأ الفوكتور ىف الت ليف  ال علفى لسفورة "ال اهف    

ُ  ه ا كلا راَعنا كثرة العناوي  وتعمو الكاتب انتقاا الكلمات الاخم  الىت تسبب الفووار للفريس دون ين يكفون 
ا شففىا ابملففرة  يو علففى األقفف  دون ين تقففو  م لنففا مثففرة تسففت ك كفف  هفف ه ال ن نففات وال رقعففات. كيففف ألففك؟ ورااهفف

لنألفف  يوال العنفففاوي   وسففوا يوردهفففا ابلرتتيففب الفففىت يتففأ بفففا ىف الت ليفف  املففف كور: "الل وفف  األلسفففني  يو اللوويففف : 
ىف سففورة "ال اهفف "  األفعففال ىف سففورة "ال اهفف "   عمليفف  القففول يو عمليفف  الن ففك  ايففو  دات يو املعر  فففات  الاففمائر

األيفففاا يو الت ويففف  إىل اسفففم ىف سفففورة "ال اهففف "  الب ْنيفففات الن ويففف  ىف سفففورة "ال اهففف "  الفففنوم واإليقفففاع. العالقففف  
الشفي رة ال اه  كمن وق  يو عبارة: الل و  التار ي   النسك اللوو  يو الشفي رة اللوويف   النسفك الفوي  يو  -النقوي 

الوينيفف   النسففك الثقففاىف يو الشففي رة الثقافيفف   النسففك التففأويلى يو البففاط   الل وفف  األنثربولوليفف ". وهففى  كمففا تففر   
عناوي  خمي   جتع  قلب الواحفو ُنفا يسفقط ىف قوُيفا كمفا كنفا نعتقفو وحنف  صفوار  مث ظنن فا بعفو ين كفرىف ونافجنا 

سففت ي ...إىل ين وقعففأ  علففى هفف ا الكففالم الفف   واتسف  يفقنففا الثقففاىف ين سففقو  القلففب ىف الفف رللني يُففر لففراىف ُو
يقولا الوكتور يركون فتبني ىل ين ُا كنا نقولا وحن  صوار هو يُر ص يل ال وهم فيا وال زريف  فهفا هفو أا قلفىب 

ف  ال يفرد ين يصفو ق فليفأت ولْفَ َ بن سف . والتجربف   كمفا يقولفون  لف  برهفان. ُو ا! إال ين قو سقط فعفال ىف رللفى 
املسأل  ال زلو ُ  هف ا ُف  اجلانفب ال كفاهى  فهف ه العنفاوي  الفىت زلف  القلفوب ُف  يُاكنهفا ال تسفاو  مثف  احلفر 
الفف   ك ت بففأ بففا  إأ ال شففىا ورااهفففا  يو إأا كففان ورااهففا شففىا ف نففا ال يسفففت ك كفف  هفف ه الزي فف  والزنبلي ففف . ي  
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  داللون حراب عاملي ؟ املهم: لننور ُثال هأ عنوان "الفنوم حلوات اتر ي ؟ وي  بروتوكوالت؟ وي  ش رات؟ يحن
 واإليقاع"  وهو  كما تر  ُعى ييها القارر  مما  ك  فهما. فماأا ريو هتا؟

لقففو كتففب املؤلففف العبقففر  هففأ هفف ا العنففوان يربعفف  عشففر سفف را ىف فقففرتني: فأُففا ىف ال قففرة األوىل فقففو يشففار  
اشفى( إىل يمهيف  الفوور الف   يلعبفا التشفويو واإليقفاع والفنوم واملفوة وارت فاع الصفوت سيادتا )جمرد إشفارة عفابرة ع امل

والكثاففف  ىف عمليفف  القففول والعالقفف  بففني علففم الن ففو والنففرة  ويننففا ىف اللوفف  العربيفف   والففنر القففرآ  ابلفف ات  منتلففك 
يً  و زيفرًة لاصفً  ابلفنوم واإليقفاع  وال تفزال يدبياٍت )يع  بلوتنا حن  عباد هللا املتوا عى العق  وال هم: كتاابٍت(  ن

تنتوفر ُف  يورسففها طبقفا للمنفاه  احلويثفف  ىف الت ليف  العلمفى  وينففا "ُف   ف  املمكفف  )ىف احلالف  الراهنف ( املخففاطرة 
ُ ففْرٍض لففنرٍ  قصففٍ  كففف"ال اه ". صفف يل ين بروتوكففول القففرااة الشففعائري  )يقصففو ال ريقفف  القو فف  ىف ت سفف   بت سففٍ  

لقففرآن  وإن كففان كالُففا يففوحى ان املقصففود هففو قففرااة القففرآن علففى اجلب ففاىفت وىف املفف،   وإال فمففا ُعفف  ُصفف لل ا
"الشففففعائري " هنففففا ابهلل علففففيكم؟( وتقنففففني التجويففففو يقففففوُان لنففففا بعففففض التعليمففففات الففففىت   ي ففففْوَرس دويلهففففا الصففففوتى 

ب : الوكتور يركون دائما ُا يقفول عف  ي  شفىا ىف اإليقاعى بشك  لاد حىت ا ن" )ابملناس -وال ونيمى والنومى
فنتا علفى الفووام   ْنش  تراثنا إنا   ي ْوَرس بشك  لاد حىت ا ن  يو   يورس يصفال ال بشفك  لفاد يو هفازل. هف ه ش 
وهتاج إىل دراس  ن سي   ال يلسني  وال شعائري   وال ُارشات عسكري   ُ  الىت تصاحب املراسم الروتوكوليف   ىف 

ل وات التار ي ! فقط دراس  ن سي . يكرر: "فقط دراس  ن سي "! واي  تا ينفا   يتقفوم بفا الفُز  كفم ع ْقفًوا ُف  ال
السنني يو دلر الُز  ابلشوايق كم ع ْقوا  وإال لكان الكاتب اللبنا  ال     يك  يعجبا هف ا التن ف  ال فارغ قفو 

  ق و  ر لا ين يعم  ُعهم ىف يواسط القفرن التاسف  عشفر ىف ترمجف  و عا على السف يود كما فع  ُ  املستشرقني ال ي
 الكتاب املقوس!(. لك  حني لو اجل و  يل  أيلا ىف يسنانا ووىلف هاراب و  يعق ب! 

وإليك ك  ُا قالفا الروفيسف  بعفو هف ه ال بفول والزيُ فور املزعجف  الفىت يصفمفأ لنفا ا أان وللعفْأ ُنفا القلفوب:  
فففوه  وال بففرر ُفف  تبففاريل ي  احلقففو شففان وه: "وهلفف ا السففبب ف ننففا سففنكت ى فقففط ابلتنبيففا إىل املالحوفف   قففال ال ف ففضف 

البسفففي   التاليففف   وهفففى ولفففود قافيففف  "إط" ُتناوبففف  ُففف  قافيففف  "إيففف " ىف سفففورة "ال اهففف ". يُفففا فيمفففا  فففر الوحفففوات 
ُففرة  و"نففون"  12ُففرة  و"الم"  15"ُففيم"  الصففوتي  الصففور  )ال ونيمففات( ف ننففا نالحفف( هيمنفف  الوحففوات التاليفف :

زيف  علفى كف  وحفوة صفوتي  وعلفى عفود  5ُرة  و"هاا"  12 ُرات. حن  نعلم ين الت س  التقليو  يا ى قيمف  ُر
زيف   يو  التكرارات  وابلتاىل ف ن الوراس  النومي  يو اإليقاعي  للعالُفات يو الكلمفات ينبوفى ين تتلوهفا الوراسف  الُر

زيفف " )ص  ينبوففى ين تسففت ي  (. يرييففأ؟ إن الرلفف    يقففوم شففي ا علففى اإلطففالق ر ففم  134عفف  طريففك الوراسفف  الُر
فا ُفا  عنفوُا تقفوم القياُف  إبأن هللا  وتكفون ىف يفو الواحفو ُنفا  ك  الوعود اجلبارة الىت ال يظ  إال ينفا سفينجزها يُو

 تقوم. فسيل  فيورسها طبقا لنصي   الرسول عليا السالم وال يتعل  ان القياُ  س
فا تولبفا ُف  االسفتعان  ابلن فو   وَعْوًدا إىل ُا قالا د. يركون ع  ُبادر الروتوكول التقليو  ىف ت س  القرآن ُو
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وعلم اللو  التار ى والبال   واملن ك للوصول إىل ُع  النر القرآ   وال رق بينها وبفني ُبفادر بروتوكولفا هفو الفىت 
ا  نل أ نور القارر إىل ينا يُاى الص  ات الىت لصصها لسورة "ال اهف " ال تعرا ه ه االستعان  وال تباىل هب

ىف الكالم عما تشتم  عليا السورة الكر   ُ   مائر ويياا ويفعال وبنيفات حنويف    فاوال الوصفول إىل شفىا ُف  
تخب فففا ىف يثنفففاا ألفففك زب فففا ال يليفففك ثففف  يتصفففو  لت سففف    كتفففاب هللا املعففف  ُففف  وراا هففف ه اإلحصفففااات عبثفففا  ُو

العوفيم حفىت لفو كفان ُف  طائ ف  البسبسفانيني املأُفف،نيني! فمفثال يفر  سفيادتا بعلمفا العبقفر  ين السفورة هتفو  علففى 
نني(  وفعففٍ  واحففٍو ُففاٍض ُسففنو إىل هللا  فعلففني ُاففارعني )مهففا: "نعبففو  ونسففتعني"( ي ْسففن وا إىل البشففر )مجاعفف  املففُؤ

ف  التفوتر  فهفو يناسففب )هفو: "ينعمفَأ"(  وين السفبب ىف هف ا ين ال  عف  املافارع يفول علفى اسفتمرار اياولف  ود ُو
البشففر   ففالا املا ففى الفف   يففول علففى ين األُففر قففو   وانتهففى األُففر وال ُرلففوع عنففا  وهففو ُففا يناسففب القففورة 

 (.131 -130اإلهلي  )القرآن ُ  الت س  املوروث إىل هلي  ا" اب الوي / 
يفففا  إأ كثففف ا ُفففا ت ْسفففَنو األفعفففال املافففارع  إىل هللا  واملا فففي  إىل البشفففر  والعفففرة وهففف ا كفففالمط لفففوي ط ال ناففف  ف  

ابلسياق واملع  ال بصيو  ال ع  كما ىف الشفواهو التاليف   وكلهفا ُف  القفرآن الكفرط أاتفا: "هللا يسفتهزر هبفم وَ  فو هم 
قففو نففر  تقليففب ولهففك ىف السففماا"  "وهللا ىف طويففاهنم يعمهففون"  "قففال إنففا يقففول إهنففا بقففرةط ال فففارض وال ب ْكففر"  "

ْفر لهم ُف  الولمفات إىل  فا لل هفم"  "هللا وىل  الف ي  آُنفوا    يرزق ُ  يشاا بو  حساب"  "يعلم ُا بني ييويهم ُو
فا ىف األرض  يو فر ملف  يشفاا  ويعف ب  النور"  "ق : إن ال ا  بيو هللا يؤتيا ُ  يشاا"  "وهلل ُفا ىف السفماوات ُو

يكم هللا ىف يوالدكم: لل فَكر ُث  ح( األ نْفثَفَينْي"  "فأول ك يتوب هللا عليهم"  "يريو هللا ين   ف ُ  يشاا"   "ي وص 
عنكم"  "يول ك ال ي  يعلم هللا ُا ىف قلوهبم"  "ويسفت تونك ىف النسفاا. قف : هللا ي تفيكم ففيه "  "لكف   هللا  يشفهو 

"لقفو ك فر  -وانا س فب   السفالم"  "قفو نعلفم إنفا لََيْ ز نفك الف   يقولفون"ثا ينزل إليك"  "يَفْهو   با هللا ُ  اتفب  ر ف
ال ي  قالوا: إن هللا هو املسيل ب  ُرط"  "فم  اتب ُ  بعو ظلما ويصلل ف ن هللا يتوب عليفا"  "وقالفأ اليهفود: 

بوا ابحلفك ملفا لفااهم"  "انوفر كيفف كفَ بوا علفى ين سفهم"  "َوَأر   الف ي  ازف وا ديفنهم هلفًوا  يو هللا ُولول "  "فقو كف ف
فا قَفَوروا هللا َحفكف قَفْوره"  "ولعلفوا هلل شفركاَا اجل ف ف"...إخل إن كفان لف لك ُف  آلففر.  وَلع بًفا وَ فرفهْتم احليفاة الفونيا"  "ُو
لكنك  اي بروفيس   ال بااع  علمي  لويك أات قيم . إمنا هفى احل لقف  واالنت فال ثفا توف  ينفا عنفوك ُف  العلفم 

ففا هففو بعميففك وال ل فف . وممففا قالففا سففيادتا يياففا ىف هليلففا للسففورة إن يداة التعريففف "يل" الفففىت  ا" فف  العميففك  ُو
تكررت ىف قولا تعاىل: "اهفوىف الصفرا  املسفتقيم* صفرا  الف ي  ينعمفَأ علفيهم  ف  املوافوب علفيهم وال الافالني" 

 فوفدي  بوقفف  ُف  ق بَفف  املفتكلم وقففابلني تفول علففى ين "هف ه الرتاكيففب هفى عبففارة عف  ُ ففاهيم يو يصفناا يشففخاص 
(. ويزيففو اتبع ففا "..." األُففَر بيففاىف 127للت ويففو ُفف  ق بَفف  املخاطففب عنففوُا يصففبل بففووره قففائال يو ُتكلمففا" )ص 

فيعل ك ىف اهلاُش قائال إن "املقصود ب لك ين كلم  "املواوب عليهم" يو "الاالني" تول علفى يشفخاص  فوفدي  
وا ُعففادي  للرسففال  اجلويففوة  ولفف لك د ع ففوا بففف"املواوب علففيهم" و"الاففالني". ولكفف  القففرآن ال بوقفف  ىف ُكفف   وكففان
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كفففان"  ُففف  ين  فففان ُو ُيفففود ييفففااهم  وإمنفففا يفففرتك الصفففيا   عاُففف   وليففف  تن بفففك علفففى يعفففواا هففف ا الفففوي  ىف كففف  ُز
األحفو"  بف  املولفود عفادة امل سري  ال ي كرون يبوا ين املقصود يحو ُ  يهف  ُكف    فافال عف  ين ُيفودوا هف ا "

 ىف كتب الت س  يهنم اليهود والنصار    وإن كنأ يفهم الكالم ىف ا ي  على ينا عام ال  تر بقوم دون   هم. 
ولو كان القرآن يقصو يشخاصا اعياهنم كما يزعم بروفيس ىف جلاا تعب ه خمتل ا ُثلما هو احلفال ىف قولفا تعفاىل: 

* يْن لااه  * ويع فى قلفيال ويكفَو ؟* يعنفوه علفم الويفب فهفو يفر ؟"  "عب  وتوىلف األعمى"  "يفرييفَأ الف   تفوىلف
هففوت لفا متهيفوا* مث ي مف  ين يزيفو"  حيفث يفول السفياق   "أر  ُو  للقأ  وحيوا* ولعلأ لا ُاال ممفوودا* ُو

ا لففي  ىف يسففباب احلكففائى والتعبفف  اللوففو  علففى ين الكففالم يففوور علففى شففخر بعينففا ولففي  كالُففا عاُففا. ي  ينفف
النفففزول ا"اصففف  ابلسفففورة وال ىف طريقففف  التعبففف  فيهفففا ُفففا  كففف  ين ي هفففم ُنفففا ين املقصفففود بفففف"الاالني" و"املوافففوب 
عليهم" يشخاص ُعينون ُ  يه  ُك   و اص  ين "فاه  الكتاب" هى النر القرآ  الوحيو ال   جيب الصالة 

صفل  الصفالة ُف  دونفا  ففال يعقف  ين يكفون ُفوارها علفى شفخر با  وىف ك  ركع  ُنها ال ىف واحوة وك ى  وال ت
يو يشففخاص اعيففاهنم. وهكفف ا تففَرْون  ييهففا القففراا  كيففف ين الرلفف  الفف   يقلفف  ُفف  شففأن الن ففو واللوفف  ىف عمليفف  
الت س  القرآ  كما ريينا    يست   ين يتجاه  فيما يسميا: "هلي  ا" اب القرآ " اللو  وال الن فو  لكف  دون 
ين يسففت ي  االسففت ادة ُنهمففا لِسففف. لففي  هفف ا ف سففب  بفف  مثفف  ارتبففاك وا فف راب ىف اسففتعمال املصفف ل ات 
الن وي  وا  ان  وهو ُا يؤكو ُا قلناه ُرارا ع  قل  بااع  الروفيس  ُ  العلفم ابملو فوع الف   تصفو  لفا ر فم 

الففوكتور يركففون ُفف  لففالل ُففا يسففميا: ينففا هففو امليففوان الفف   زصففر فيففا ويصففبل يسففتاأا. وهفف ا كفف  ُففا يقوُففا لنففا 
"هلي  ا" اب الوي "  وهو ال يش ى  ليال وال يزيو القفارر علمفا بشفىا ىف السفورة  ففال رلفوع ألسفباب النفزول 
وال تعمك ىف هلي  دالالت االلتيارات املعجميف  يو الصفيا الصفرفي  يو الرتاكيفب الن ويف  الفىت ر وع يَفْأ ىف كلمفات 

فا إىل ألفك  وال الت فات ملفا تريفو السفورة ين السورة وبناا مجله ا فيها ُ  تقوط ودل  وح ا وأكر وتكرير ُو ا ُو
شاعر ُو اهيم مما تع  با كتب الت س   الىت ال تعفرا هف ه البهلوانيفات  تورسا ىف عق  املسلم وقلبا ُ  عقائو ُو

إن ُفا ن البففا بفا هففو ُف  األُففور الصففعب  األلسفني  الافف ل   ويعمف  األسففتاأ الفوكتور عبثففا علفى التقليفف  ُف  شففأهنا. 
ف  هنففا ينصفرا عنهففا النابتف  اجلويففوة ففو   وال يصفلل فيهففا التفن   الكففاأب  ُو ممف  ي َسففمفْون   الفىت هتففاج إىل صفر ول 

بفف"الكتاب احلفواثيني" ممفف  يقبلفون بَوْشففم علفى نصففوص األدب والقفرآن فيعيثففون فيهفا فسففادا كمفا ي عفف  الثفور اهلففائ  
 ال لبي  هف ا"زا  فهو يووسها اظالفا وين  ها بقرونا ألنا ال يورك قيمتها!حني يقت م  

وهفففف ا املتففففن   الفففف   ال يعجبففففا املففففنه  الفففف   يتبعففففا امل سففففرون املسففففلمون والفففف   يسففففتعينون فيففففا   ففففم  ُففففا  
ع  ُ  السورة الثانيف  يورق ىف شر ُاا يُام كلم  "يَْم" الواردة ىف ا ي  التاس  يستعينون  ابلن و والصرا والبال   

الفففىت يريففففو هليلهففففا علففففى ُنهجفففا )يو "بروتوكولففففا" حسففففب تعبفففف ه  وكأننففففا بصفففود تشففففري ات ُلكيفففف (  وهففففى سففففورة 
"الكهففف" فففال جيففو إال ُففا يقولففا اجلاهفف  رجيففى بالشفف  )الفف   يعمففاه هللا سففب انا ىف يلففرايت حياتففا حففىت يكففون 
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ة والبصر(  ف دده فرحا با كأنا وق  على كنفٍز  اتفً  ُنفا ابلقفرآن  َعَماه ُ  الَعَمى احليسى وجيم  بني عمى البص  
وكان األحر  با بوال ُ  ه ا ين يشفعر اب"جف  ألنفا دائفم التفن   ىف كتاابتفا ان ُنهجفا اجلويفو )الف   هفو آلفر 

م يسفت ك ين صي   ىف عا  األزايا الت ليلي (  تلف ع  ُنه  املستشرقني السابقني البفاىل. إال ين الكيفو ل سفال
يل   يركون كالُا وتن جاتا وينسى ُا صوع رموسفنا بفا ىف كثف  ُف  كتاابتفا وجيفر  وراا املستشفرقني الف ي  كفانوا 
ال يعجبونا ُرددا كالُهم. فماأا قال بالش  وردده ورااه يركون دون ين يفتمع  فيفا؟ قفال بالشف  إن "يَْم" هف ه ال 

ي ني  لكفف  املالَحف( يهنففا ىف آيتنفا هفف ه ال يسفبقها شففىا  كف  ين يشففك   تسفتعم  إال للتنففاوب يو امل ا فل  بففني شف
فف  مث فففف ن ا ايت قففو تعر ففأ لعمليففف  تالعففب  وهفف ا التالعفففب يففول عليفففا  ال ففرا ا لففر ىف عمليففف  التنففاوب  ُو

(. يقصففففو ين "يم" ىف قولنففففا ُففففثال: "يدكفففف  ت احففففا يم كمثففففر ؟" هففففى 148 يففففاب ال ففففرا ا لففففر للتنففففاوب )ص 
قلففوه ين "يم" ال للمناوبفف   بففني هففاتني ال ففاكهتني اللتففني ينبوففى ين زتففار واحففوة ُنهمففا فقففط. لكفف  فففات بالشفف  ُو

نفون"  تن صر ىف ه ه الوظي    ب  هلا عفوة وظفائف: ف فى قولفا تعفاىل: "سفواا علفيهم يينف رهَتم يم   تف ْنف  رهم: ال يُؤ
 احلفالتني. يُففا ىف قولنفا: "يزيفو عنفوك يم عمففرو؟" نراهفا تفول علفى ينفا ال فائففوة ىف هف ا يو أاك  فالنتيجف  واحفوة ىف

فتول على الر بف  ىف هويفو املولفود ُف  الشخصفني. وتسفمى "يم" ىف هف ي  الرتكيبفني: "يم املتصفل "  ألهنفا ُتصفل  
قلففوه ينففا كف  ُهمتهففا. لكنهمففا قفو فاهتمففا )يو ابألحففر : "ففات بالشفف  وحففوه"  ثفا قبلهففا  وهف ا ُففا ظفف  بالشف  ُو

هنا إمنا هو جمرد ُرد  د ملا قالا بالش  دون متع   فينبوى يال ُي َْسب لا حسفاب( ففات بالشف  ين هنفاك  ألن يركون
"يم" يلر  هى "يم املنق ع " الىت لي  لالسم ال   بعوها ُناوبط قبلها  بف  تنشف  كالُفا لويفوا كمفا هفو احلفال 

ففْبَأ ين يصفف اب الكهففف و  الففرفق يم كففانوا ُفف  آايتنففا َعَجبففا؟"  والففىت يقففول ىف ا يفف   ففور الكففالم  ونصففها: "يم َحس 
امل سرون إن ُعناها هنا "ب  ي...؟"  وإن كانأ دتى يحياىف ثع  "ب " فقط دون مهزة كمفا ىف قولفا تعفاىل: "فمف  

 (. ويىف ي ففيف حففالتني ي ْلففَرَينْي: يوالمهففا109جيففادل هللا عففنهم يففوم القياُفف  يم ُفف  يكففون علففيهم وكففيال؟" )النسففاا/ 
دتففى فيهففا "يم" للمناوبفف  بففني طففرفني  لكفف  ال ففرا األول ال ي ففْ َكر  بفف  يف ْ َهففم  ففمنيا ُفف  الكففالم السففابك  كمففا ىف 
قول يحوىف ُثال: "ري  ين دل  فالىف ابللني واهلوادة وين تصر عليا طفويال  ولسفوا َيْصفل ل حالفا هبف ا األسفلوب 

ق  علفى ري  هف ا يم إن لففك رياي آلفر؟"  إال ين عبفارة "يتففوافق  إن شفاا هللا. يم لفك ري  آلفر؟". واملعفف : "يتفواف
علففففى ري  هفففف ا" ليسففففأ ُفففف كورة ىف الكففففالم كمففففا هففففو وا ففففل  بفففف  تف ْ َهففففم فهًمففففا ُفففف  السففففياق. واأللففففر  ثعفففف : 

 . "يَت فراك...؟"  وهف ا املعف  األلف  ال يكفون إال ىف بعفض حفاالت  جمي هفا ُنق عف   ويىف يفهفم ا يف  علفى هف ا املعف
قلوه يال  ي  َْن  نا هب ا ال   طَْن ََنا با  فالنىب الف   لفاا ابلقفرآن )يو  ُو  ألك كلا لقو كان ينبوى على بالش  ُو
فف بفا  ف  مث فف ن ُفا يقولفا هفو الصفواب ال ُفا يف ْرل  نون بنبوتا عليا السفالم( عفر   ُو "الرتعا" كما يقول ُ  ال يُؤ

وا ىف القفرآن ُف  بعفوه صفلى هللا عليفا وسفلم  فالف ي   ف وا فيفا هؤالا األعفالم. وحفىت لفو قلنفا إن املسفل مني قفو  ف ف
فف  مث فمففا يقولونففا هففو الصففواب. يلففي  هفف ا ُففا  ليففا املن ففك؟ لكفف  القففوم  حففني يتعلففك األُففر  هففم يياففا عففرب  ُو
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ستعمال قو ابإلسالم والقرآن  ال يهتمون ثن ك وال عق   ب  تشولهم يحقادهم وت ْ ه لهم ع  ك  شىا! وه ا اال
تكرر ىف القفرآن كثف ا لفوا حبيفث ال  كف   ُهمفا تسفا نا ُف  الببوفاوات  ين نوف  ينفا ل فأ ىف كف  هف ه املوا ف ! 

 اللهم إال ين يكون العرب واملسلمون ُ  اجله  والبالدة ىف لوتهم بورل  لي  هلا نو  ىف التاريخ! 
بني( ل فالب االستشفراق فولفوهتما وقو رلعأ  إىل كتاب الن و ال   و عا بالش  )ثشفارك    لفودفروا د فُو

ال ي كران ُ  "يم" إال املتصل   وهى الىت سفبقتها مهفزة  سفواا كاتفأ مهفزة اسفت هام يو مهفزة تسفوي   كمفا ىف املثفالني 
 Grammaire de L Arabe Classique, Maisonneuve etاللف ي   فربتهما قبف  قليف  )

Larose, Paris, 1966, PP. 218, 469) فه ه ك  بااع  الن و عنو ه ا املستشفرق  وألفك هفو  
السر ىف ا"بط اجلاه  ال   تناول با ا ي  وزعم ينفا قفو سفقط قبلهفا كفالمط لفر اَا الَعبَفث الف   وقف  ىف القفرآن بعفو 

ملفف  وففاة النففىب عليفا السففالم. وعلففى ييف  حففال هأنفف ا يورد العينف  التاليفف  ُفف  الشفواهو القرآنبفف  علففى ألفك االسففتعمال 
ففْ  قففبلكم؟"  ثَفف   الفف ي  َللَففْوا ُ  ففْبتم ين تففوللوا اجلنفف  ولفففَم ا أيتكففم َُ يريففو ين ي مفف   علففى هفف ا الفف   نقففول: "يم حس 

ثلها ك  ا ايت الفىت تبتفور بعبفارة "يم حسبف)ففَأ/  (("(  "يم يقولفون: اففرتاه؟" )يفون / 214)البقرة/    38  ُو
(  16  "يم از  مما  لك بناٍت وَيْص اكم ابلبنني؟" )الزلرا/ (8  واألحقاا/ 3ُرتني  والسجوة/  35وهود/ 

ففف  ي فففر ْد شفففواهو يلفففر  ُففف  القفففرآن 37"ُفففا لكفففم؟ كيفففف هكمفففون؟* يم لكفففم كتفففاب فيفففا َتْور سفففون؟" )القلفففم/  (. ُو
  43  24  21  واألنبيففففاا/ 33  والرعففففو/ 53  والنسففففاا/ 133فبمكنتففففا ين يرالفففف  املوا فففف  التاليفففف : البقففففرة/ 

فر/ 9  وص/ 156  والصافات/ 40  وفاطر/ 20 /والنم    واألحقفاا/ 24  21  9  والشفور / 43  والُز
ثفف   " " ىف هفف ا اسففتخوام  القففرآن للوففرا "إأ" ىف 37  والقلففم/20  وامللففك/ 30  وال ففور/ 29  و مفو/ 4 . ُو

رًا يو نثرا.وهفف ه الففف"إأ" قصصففا دون ين يسففبقا كففالم  وهففو ُففا ال يأكففر ي  رييتففا لففارج القففرآن شففع  يول الكثف  ُفف 
يقابلها قولنا حني نريو ين حنكى ألحٍو حكاي : "كان اي ُا كان" يو "ُيكى ين" يو "حوث أات ُفرة" يو ُفا إىل 

فهفف  يصففل ين أيتففى ُفف    امل سففرون ان ُعناهففا: "اأكففر"  وهففو ُعفف  ال يفف هب بعيففوا عمففا قلنففاه.  ألففك. ويقففول
نففا يففول علفى ينففا كفان ههنففا كففالم  مث ح ف  ا؟ لكفف  ييف  أهففب؟ يلعلففا يت فاُك قففائال إن هف ا اسففتعمال لفاط   وإ

 يكلتا الق  ؟ 
ك لك يقف يركون ي رك يويا ابتهالا ساألا إزاا قولا تعاىل ىف ا ي  ا"اُس  والعشري  ُ  السورة أاهتا عف   

سعا"  َومْهًا ُنا  ومم  يفردد  املوة الىت بقيها يص اب الكهف ىف كه هم: "ولبثوا ىف كه هم ثالمَثائٍ  سنني وازدادوا ت
كالُهم بَعَبلا دون ين يتوقف ليتثبفأ ُنفا قبف  ترديفوه  ين فيهفا شف وأا لوفواي  إأ كفان ينبوفى ين يكفون الكفالم ىف 
سففنٍ " ال "ثالمثائفففٍ  سفففنني"  وهفففو ُففا يرتبفففون عليفففا اففففرتاض "العويففو ُففف  االفرتا فففات حفففول  رييهففم هكففف ا: "ثالمَثائففف   

كمفففا يقفففول بالشففف  )القفففرآن ُففف  الت سففف  املفففوروث إىل هليففف  ا" فففاب الفففوي /    نر"شفففرو  يو ظفففروا تثبيفففأ الففف
(. مث يايف الورويش ىف اهلفاُش قفائال إن "النقفو ال يلولفولى يكشفف عف  يشفياا ُ هلف  وي فرد تسفامالت 148
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علفى عويوة  ولك  ُ  دون ين يست ي  الق   بشىا". يقصو ين ُنه  املستشرقني السابقني   يكف  يسفاعوهم 
نهجففا الفف   يسففو  ل لففا ين ي فف  بكفف  شففبه  سففخي    االسففت ادة ُفف  النتففائ  الففىت يتوصففلون إليهففا   ففالا يركففون ُو
ُ ن نا هبا وخم    ا القرآن دون تبصر يو ُرالع ! تر  ه  ُ  املنه  العلمى ين ي   الباحفث ُف  يوهاُفا دون ين 

يشفففياا جيهلهفففا؟ ملفففاأا كلمفففا كفففان األُفففر ينصفففب  ىف ىفحيففف   يرالففف  ن سفففا لعلفففا قفففو يل فففأ يو تسفففرفع يو َسفففَها يو فاتتفففا
اإلسااة للقرآن والتشكيك فيا نر  يستاأك ي قو ح ره ووسوساتا الىت ي لقنا هبا دائما عنفوُا تكفون الوقفائ  كلهفا 
ىف صف النر القرآ ؟ فمثال ُعروا بني العاملني مجيعا ين حرص املسلمني علفى قفرااة القفرآن ىف الصفالة ولفارج 

لصالة يتعبوون با ويتقربون إىل هللا ُن  بواي  نزولا حىت ا ن كان لا دور عويم ىف احل اْ على النر القفرآ  ىف ا
ال اكرة املسلم   والوكتور  مو يركون ال  ار  ىف ألك  إأ يقفول: "إن االسفتخوام ال قسفى يو الشفعائر  للفنر 

 /155آن ُف  الت سف  املفوروث إىل هليف  ا" فاب الفوي / القرآ  سفاهم ابلتأكيفو وبشفك  ُبكفر ىف تثبيتفا" )القفر 
 (. 1هف

وُيسب القارر املسكني ينا ال لالا إأن بينا وبني الكاتفب  بيفو ين الروفيسف  ال يع يفا فرصف  لالسفتمتاع  
رففا  هب ا الوهم  إأ سرعان ُا يسود  رب     قانونيف  إىل فكفا قفائال: "لكف  هلف ا االسفتخوام ابلف ات اتريفخ ال نع

ثع  يننفا ال نعفرا ُفىت بفوي املسفلمون يسفتخوُون الفنر القفرآ  كفنر عبفاد  ىف الصفلوات وال قفوس  وال كيفف 
ت ور ألك على ُوار التفاريخ" )ن ف  املرلف  والصف    واهلفاُش(. تفر  هف  يف ْعَقف  ين يركفون جيهف  ُنف  ُفىت شفرع 

قففرآن هففى ىف حففو أاهتففا عبففادة وقففر  إىل هللا  وهففو ُففا املسففلمون ىف قففرااة القففرآن ىف صففلواهتم وعبففادهتم؟ إن قففرااة ال
يعف   هلف ا السففبب علفى األقفف   يهنفا قفو بففويت ُنف  الل وفف  األوىل لنزولفا. لكف  الففوكتور يركفون ال يسففت ي  إال ين 
يكون تلمي ا وفياا ل لك الصنف ُ  املستشرقني ال ي  ال يرتكون ي  شىا ىف اإلسالم إال ويشككون فيا: هكف ا 

ىف هلل". ولنعو ا ن ملا كنا بسبيلا  ولسفوا يطفرد عليفا وعلفى ُف  ينقفاد هلفم دون تبصفر يو ت كف  عفوة يسف ل  "هلل 
لعلهففم ُيففاولون اإللابفف  عليهففا فتتاففل هلففم علففى  ففوا هفف ه اياولفف  حقيقفف  األُففر  وإن كنففأ يشففك ىف ألففك كثفف ا: 

ن املت اولفف   ين      ففوا يسففلوب القففرآن هفف  يوفف  املستشففرقون ين ُفف  حقهففم  وهففم األعففالم  وبعففو كفف  هفف ه القففرو 
حففىت لففو قلنففا ُعهففم إن صففاحبا هففو  مففوب  عبففو هللا؟ يلففي  ُففا يقولففا  مففو هففو الصففواب الفف   ُي ْففَت   بففا ال ا" ففأ 
ال   ي ْسَتْوَرك على صاحبا؟ إن  موا ال  تلف ىف ه ه احلال  ع  ي  شاعر يو ل يب لاهلى  فاال ع  ي  

اا يسَعْون إىل البادي  لاللتقاا هبم ويلف  اللوف  عفنهم  فلمفاأا هفو ُف  دون العفرب مجيعفا الف   يعرا  مم  كان العلم
كتب الن فو الفىت ت فْوَرس ىف املفوارس؟ لكف  ُفىت كانفأ    ينبوى ين يكون خم  ا؟ األن ه ا الرتكيب ويُثالا   ترد ىف

نف  القواعففو علففى الن ففو الفف   نعرفففا ىف  هفف ه الكتففب تسففتوعب كفف  إُكففاىفت اللوفف  العربيفف  ىف اجلاهليفف  قبفف  ين تف َ فف
كتفب الن ففو والصفرا ا"اصفف  بتالُيف  املففوارس؟ إن القففرآن ن سفا ر ففم كونفا املثففال األعلفى ىف ال صففاح  العربيفف  ال 
يستوعب ه ه اإلُكاىفت  فكيف ي كر يحو ىف  اكمتا إىل كتب ال الب الصفوار الف ي  ي ريفو االبتعفاد هبفم عف   
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ب البسي   املباشرة وال يعرفون ُ  ه ه اإلُكاىفت إال يق  القلي ؟ إن ه ا ألشبا ث  يريو ك  ُا  رج ع  القوال
 َنْ   الب ر بكستبان إبرة! 

  
علفى ين لفي  ُعف  كالُفى هفف ا ينف  ي فض  ال فرا علففى التشفكيك ىف ُصفور القفرآن اإلهلففى  بف  كف  ُفا يريففو 

 ا املصور هى حج  داحا  ال تثبأ علفى  فك  النقفو قولا ين احلج  الىت يستنو إليها ُ  يقصو التشكيك ىف ه
على اإلطالق  ُو  مث فاالستناد إليهفا للتشفكيك ىف إالهيف  املصفور القفرآ  اسفتناد إىل حفائط ُائف  كمفا نقفول ىف 
ُصفر. يُفا إ فان يُثففال هفؤالا يو ك فرهم فففال يعنيف   فلسفأ ُفوكال ابلقلففوب يهفويها. إمنفا يىف واحففو ُف  يهف  العلففم 

ان هفف ا القففرآن هفو ُفف  عنففو هللا  وهلف ا ير  ينففا ال بففو ُف  وقففف هفف ه اهلجمفات اجلَرادي فف  احلمقففاا  ابملن ففك ُقتنف  
ففان كنففأ  طبعفا واحلجفف  والتفوقيك ىف الكففالم واالستشففهاد ابلنصفوص علففى الولففا املسفتقيم...إخل. ولقففو َ ففَرَ علفى  ُز

سففناها ىف املففوارس  واالعففرتاض علففى ييفف  كلمفف  ال يسففارع فيففا إىل ز  فف  ي   يسففلوب ال جيففر  علففى القواعففو كمففا در 
ْت  واْسَتْ َصفففَوْت ُعفففارىف  يلفففوها ىف املعجفففم الصفففو  الففف     يكففف  يُلفففك  ففف ه ىف شفففبا  األول. لكففف  كلمفففا َكفففر 
ارط ال يسفت ي  السفباح  فيفا كف   واتس  يفقى اللوو  تبفني ىل ين األُفور ليسفأ كمفا كنفأ يظف   وين اللوف  حبفرط هفو 

  وإال فعلينا ين خن    ُعوم الشعراا العرب األقوُني  إن   يك  كلهم  ألهنم ال جيرون دائما على ُ  هب ودب
قواعفو الن ففو والصفرا كمففا نورسففها ىف املفوارس  وهففو ُفا ال يقففول بففا ي  عاقف   بفف  احلاقفوون املوتففورون وحففوهم! 

ف  هف ا يرددهفا وىف الكتب الىت تف ْعَ  ابلصف   اللوويف  كثف  ُف  األقاويف  الفىت شفاعأ  وأاعفأ علفى  ف  يسفاس  ُو
ا"لففف عفف  السففلف كأهنففا "قففرآن ُنفففزل" )يكففاد ي فف ك ا ن علففى هفف ا التشفففبيا بعففو ين ظهففر لنففا يُثففال بالشففف  

 ويركون ومجاعات املبشري  ال ي  يت اولون على القرآن و    ونا(.
يصففل ين نقففول: "بففني عمففر وبففني  لنألفف  ُففثال دكيففوهم ين تكففرار كلمفف   "بففني" ُفف  ايففني ظففاهري  ل ففأ  فففال  

يتفو" بف  ال بفو ين نقفول: "بفني عمفر ويتفو"   فالا ُفا لفو كفان يحفو طفرىفَ  البيني ف  يو كالمهفا  فم ا ُثف : "بفني 
 مو وبي " يو "بي  وبينا"  ُ  ين العبو هلل قو است اع ين يا  يوه قب  عوة يعوام على حنو ثالثني شاهوا ُف  

ففا ىف كتففا  "ُفف  ألففائر املكتبفف  العربيفف " ىف آلففر عصففور االحتجففاج اللوففو   لتكففرار "بففني" ُفف  ايففني ظففاهري  يوردهت 
يف   ال ص  ا"اص بكتاب "ُعجم البلوان" لياقوت احلمو      ُاعثرت عليا بعو ألك. كما اثرت بيف  وبفني ُز

" كلمف فا ُافارعا  ىل يحبا ويقور علما ُناقش ط ُن  وقأ لي  ابلبعيو حول ُو  الص   ىف جمىا فع   ا" يو لواهب 
ففون علففى ينففا ال بففو ين يكففون فعفف  هفف ه األداة  ويردت ين يتثبففأ بن سففى ُفف  صففواب ري  ُفف  يرفاففون هفف ا ويل  
ولواهبا كالمها ُا يا  ف أا   يلو حنو اثف  عشفر شفاهوا ُف  الشفعر القفوط يسفتعم  فيهفا يصف اهبا فعفَ  "كلمفا" 

يفف  ا لكففرط عف  ُوق ففا الفف   كنففأ ىف البوايف  يكثففر ُففيال إليفا تبعففا ملففا كننففأ ولواهَبفا ُاففارعا  وىف احلففال ترالف  الُز
ث  ألك ُا كنأ قو قريتا ىف ُ ل  شبا  عنو بنأ الشاط  ُف  ينفا ال يصفل ين  يي  ُ  ز    ُ   ال ونا. ُو
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الن فى   نقول: "قو ال أيتى  مو"  إبدلال "ال" على "قو"  ب  ال بو ُ  استعمال "رثا" بوال ُ  "قفو" ىف حالف 
وإبقفففاا "قفففو" ل ثبفففات فقفففط. مث تبفففني ىل فيمفففا بعفففو ين ُففف  العفففرب القفففوُاا ُففف  كفففان جيمففف  بفففني "ال" و"قفففو". إن 
السبب ىف ه ه املسارع  إىل التخ    هو الو  اننا قو يح نا ابللو  ل ْرا  علفى حفني ين ُعرفتنفا هبفا ليسفأ هبف ه 

فا. يُفا ا ن  وبعفو انتشفار املوسفوعات واملعفالم اإلحاط  الىت يتصورها بعانا  وقو كنفأ يىف ُف  هفؤال ا الفبعض يُو
األلكرتونيف   فقففو يصففبل ُفف  السففه  علينففا ين نعففرا ىف ثفواٍن قالئفف  ُففا كففان يلففوادىف ين قففون ىف هصففيلا الشففهور  

 ورثا السنني يياا  وإن   ينقر ه ا ُ  قورهم  فقو كانوا عباقرة ر م ألك! 
ىف بواي  الكالم  فالصفْرَ الصفْرَ ييها القارر لرت  بن سك السفخف الشفي ا  ه  ه ا ك  شىا؟ ال  فما زلنا  

الصبيا  ال   يتعاُ  با يعفواا القفرآن ُف  هف ا الكتفاب العوفيم يونفون يهنفم قفادرون علفى ين ي   فوا نفور الشفم  
ُياربفا هف ه األايم بعفض ُف   بنَفَ ٍ  ُ  ين اسهم الواهن  املنتن . ُعفروا ين اللوف  العربيف   بسفبب ُف  إعراهبفا الف  

ففو الفف   ىف عيففوهنم  يع يهففا ُرونفف  عاليفف  ىف تركيففب العبففارة  إأ  يكرهوهنففا وال يسففت يعون ين يففَرْوا هبففاا  اسففنها للرفَُ
ُهمففا قففو ُنا يو يلففرىف يو حفف فنا ففف ن اإلعففراب ي َسففه    التعففرا علففى وظي فف  الكلمفف  ر ففم ألففك ىف ُعوففم األحيففان  

ات األلفر  بولفا عفام. إن بالشف   ويركفون ُف  ورائفا  يتصفوران ين اللوف  العربيف  ال تعفرا إال وهو ُا ال يتوفر لل وف
و عا واحوا لك  حال  ُ  حاالت التمييز  ُو  هنا ف هنم ال يتخيلون ين ُ  املمك  ين جيىا تركيب الكفالم ىف 

عمائ   كتفففاٍب" إبففففراد التمييفففز ول افففا علفففى متييفففز "ثالمثائففف " ويُثاهلفففا إال هكففف ا: "ثالمثائففف   سفففنٍ   سفففتمائ   اُفففريٍة  تسففف
اإل ففاف  كمففا تففر . لكفف  هفف ا  وإن كففان هففو ُففا يعففرا التالُيفف   لففي  كفف  شففىا  إأ كففان العففرب يياففا جيمعففون 

ففا دام هف ا االسفتعمال قففو   املعفوود ىف هف ه احلالف  ُفف  اإل فاف  يو ق عهفا  وإن   يشففتهر اجلمف   اشفتهار اإلففراد. ُو
ألففك ينففا صفف يل  حففىت لففو كففان  مففو هففو ُؤلففف القففرآن  بفف  حففىت لففو قلنففا إن القففرآن قففو ورد ىف القففرآن فمعفف  

تعرض لتول  ُ  العرب بعو وفاة الرسول حسبما يزعم الزاعمون السخ اا ُثلما سبك ين شفرحنا. إن القفول بوف  
يلوفى لنفا عقولنفا فنفردد تاقاتفا  ه ا هو الَعَتا بعينا ألنا ال ُيوث ىف يي  لو  ىف العا   إال ين احلقو امنون يريفو ين

دون تبصر  والعياأ ابهلل! وىف املثال ال   حن  بصوده ُ  سورة "الكهف"  كننا ين نرك  ب الكالم على يكثفر ُف  
و   فنقول: "ثالمَثائ   سنٍ   ثالمَثائٍ  ُ  السنني  سنني ثالمَثائٍ   ثالمثائفٍ  سفنني  ثفالث ُ فاٍت ُف  السفنني"  ولكف ٍ  

قل فوه يركفون ينفا هفو وحفوه ال سفواه نكهتها و  ظالهلفا اإلُيائيف و ويحفب ين يقفف عنفو الرتكيفب الف   ظف  بالشف  ُو
الرتكيب الص يل  مث ي قَف   َى ابلكالم ع  الرتكيفب الف   اعرت فا عليفا  يو ابألحفر  اعفرتض عليفا بالشف  ففاعرتض 

مثائ " وينا سنون  وا" فاب فيفا ُولففا إىل ُف  ال ُعا آليا د. يركون. فأُا الرتكيب املعتاد فهو يش  إىل "عود الثال
يففر  ىف العففود وال ىف متييففزه ُففا يففوعو إىل االسففتوراب يو االسففتنكار. ولفف لك فففن   نسففتخوم هفف ا الرتكيففب عففادة 
عنوُا ال نريو ين نعر ع  ي  شىا آلر    هف ا املعف  العفام. يُفا إن كفان املخاطَفب ُتشفككا فيمفا نقولفا لفا يو 

كففأن يسففتبعو ين يكففون العففود ثالمثائفف  يو ين يكففون التمييففز سففنوات ال يايُففا ُففثال  فعنوئفف  يكففون هنففاك يسففتهولا   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 33 

ُو   للرتكيب القرآ   فكأن املتكلم يريو ين يقول: نعم  العفود ثالمثائف   وهف ه الثالمثائف  هفى سفنوات ال يايم وال 
لتعب  املصر  الفوارج. ففف"سنني" ىف هف ا الرتكيفب يسابي  وال حىت شهور. إهنا سنوات " ك   سنٍ  تن ل األلر " اب

ا وإحصفاًا. إن  األل  هى بول ُ  "الثالمثائ "  ي  ين السنني ليسأ جمرد متييز هلفا  بف  هفى الثالمثائف  ن سفها عفوا
ال امل سري  وُ ْعر   القفرآن ال يتوق فون طفويال يُفام هف ا الرتكيفب ألهنفم ببسفاط  ال جيفوون فيفا شفي ا   فالا الف ي  

علم لويهم ويعرت ون على ُا جيهلون  فهم يعملون ُ  احلب  قب ! يُا يىف فلم يشفأ ين يردد فقفط ُفا قالفا الن ويفون 
ىف إعففراب ا يفف   بفف  يردت ين ي ففيف ملففا يقولففون ُففا لعلففا يكشففف شففي ا ممففا وراا ظففاهر التعبفف  ُفف  يسففرار الففن   

ثفف  هف ا القلففب الف   يقابلنففا ىف هف ه  اجلملفف  )إأ هفى ىف الواقفف   ولف  عفف  "سفنني ثالمثائفف " ال وي فراض البال ف . ُو
ع  "ثالمثائ  سن "( لا نوائر ىف اللو  كث ة  فن   نقول ُفثال: "  فر واًب ُف  املف   ويففاننَي ُف  اللف ات" علفى حفني 

اٍت يفانينا" فيا ى على العبارة العادي  حيو  ي  ُوهشف    تكف  يقول اب  زيوون ىف نونيتا العبقري : "ُ ً    رواًب ول  
هلفففا. كمفففا يننفففا نقفففول: "عفففوَة سفففنوات" و"سفففنواٍت عفففوة"  وىف هففف ه ُفففا لفففي  ىف تلفففك: ففففاألوىل تعففف  "عفففودا ُففف  

 السنوات"  يُا األلر  فتع  "عودا كب ا ُ  ه ه السنني"...وهك ا.
فرة يلففر  هف  هفف ا كف  شففىا؟ واجلفواب: كففال  فمفا زال هنففاك ُفا يقففال ممفا  كفف  ين يفتعلم ُنففا    املستشففرقون ُو

وصففبياهنم ال أل  يأكففى ُففنهم يو يكثففر علمففا  وإن كففان هفف ا لففائزا  فلسففأ ابلفف   يعمفف  ىف هفف ا املقففام علففى ين 
يبخ  ن سا حقها  ولك  أل  يب ل ك  ُا لو   ُف  لهفو ر فم ي  ىف الوفروا الفىت يىف فيهفا ا ن ال يُلفك ُف  

سيفا ىف يعمفاق  فم   ُف  الر بف  احلارقفف  املرالف  وال يدوات الب فث ُفا جيفوه هفؤالا هفأ ييفويهم  ف اففال عمفا ي ح 
املخلص  للوصول إىل برد اليقني. وعلى ه ا فقو يل ت ينق ب حبثًا ع  شواهو ُ  لارج القرآن تو ل ُفا يقفول  
ال أل  ير  ين القرآن ُيتاج ملفا يعافوه )فقفو شفرحأ كيفف ين القفرآن  حفىت لفو قلنفا إن  مفوا هفو ُؤل فا...إخل  

ُ ْسفففك  ُففف  عقففف (  بففف  ملزيفففو ُففف  التو فففيل ونفففزوال إىل ُسفففتو  ُففف   ال  كففف  ين يكفففون  ففف  شفففك عنفففو ُففف  لفففا 
نناقشففهم. فقففو قففريىف ُففثال ين والففوة اإلُففام األعوففم ي  حني فف  النعمففان   تكفف  ت مفف   إىل ُففا ي تيهففا بففا  إأ كانففأ 

حفو تالُيف ه ممف  توف  ين عنففوه ر فم كف  شفىا تنوفر إليفا علفى ينفا ابنهفا ال ألفك العفا  العمفالق  فكانفأ تقصفو ي
ُ  العلم ُا لي  عنو ابنهفا  وكفان هف ا ُيفرج التلميف  إحرالفا شفويوا. وهفو ن سفا ُفا يقاسفيا بعافنا عنفوُا يسفألنا 
يحففو يوالدىف ىف املرحلفف  االبتوائيفف  يو اإلعواديفف  ُفففثال عفف  شففىا ىف زصصففنا فنجيبفففا ثففا   يسففم  بففا ىف املورسففف   

فون  فينور إلينا ىف تشكك وأي  ين يقتن  ظناا ُنا ين الكتاب املورسى واملفورس الف   يفول  علفيهم ال صف  فيقُو
يأ اإلبرة َلَرنفْأ ال  ك  ين    ا  ب  املخ   هفو اباب  قياُا على يُشا  يرللهم وهم صاُتون لورل  ينك لو ُر

ينتصب لا عنو دلولفا عليفا واق فا يو  ال   يراه ىف ُباألا ىف البيأ يُاُا ليال وهنارا  وال يولب لا نوام  املنزل ين
 يصمأ فال يتكلم.

وعلففى ألفففك فففف ن  يسفففوق الشففواهو الشفففعري  التاليففف  الفففىت لفففاا فيهففا املعفففوود جمموعفففا ال ُ فففردا  يو ُق وعفففا ال   
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 ُتصال  يو االثنني كليهما  فم  ألك قول علقم  ال   :
 وص وتسعني يسر  ُقرنني     *    فكان فيها ُا ياتك وىف         
 وقول عمرو ب  كلثوم:  
 مثانني س وًدا ُ  أ َر  لب  اهلاب   *  رددت على عمرو ب  قي  قالدة      
 وقول ربيع  ب   ب  ال زار : 
 فقو أهب الل اأة وال تاا    *  إأا عال ال ىت ُائتني عاًُا              
 وقول عمر ب  ي  ربيع :  
 بني مخٍ  كواعٍب يتراب      اة هَتَاَد يَبْفَرز وها ُثَ  امله              
 وقول السيو احل ْمَ  : 
 عليا فأدىفهم وَحي ا ورحفبا  *   ثالث  آالٍا ُالئك سل موا      
 وقول الوليو ب  يزيو: 
نس ها   *    َبنَي مَخٍ  َكواع بٍ             َيكَرم  اجل ن   ل 
  

 وقول يابن الالحقى:
 ير  ً  كالريش طيارة   *    والده مخس ً جي ْر   على ي            
 وقول اب  املعتز:  
 وطو قو  ُثلكم إنعاُا     *      ويل لو  مخسً  يايُا             
 وقول اب  ي  احلويو: 
 ُ  بعو ستمائٍ  سنينا      *      عام ثالث مث يربعينا             
ى:   وقول إبراهيم احلاُر
 ومخ  ُثني بعو مخسني درمها                     
 وقول يتو ب  ُأُون البلوشى: 
 بعو ثالث عشرٍة ُ ينا  *  ُ  عام مخس  ويربعينا            
 وقول يتو ب  على ب  ُشرا: 
  ادعون هللا وال ينا       *         إىل ثالمثائٍ  سنينا           
  

ففياا ىف سياسففىت ىف النففزول علففى شففر  ا"صففم وع ا  ففيف   إىل ُففا سففبك  الشففواهو التاليفف  ممففا يسفففمفى: ُو قليتفففا ي   
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"الكتففاب املقففوس"  وقففو يبففوو ألففك  ريبففا  فلهفف ا يكففرر هنففا ُففا قلتففا ُفف  قبفف  ُفف  ينفف  يرا ابلقففرآن ين يكففون ي  
شفففىا آلفففر حاكمفففا عليفففا  إال ين املسفففأل  ال تتعلفففك    بففف   صفففوم سفففخ اا ال يعجفففبهم العجفففب. هلففف ا رييفففأ ين 

ففف  مث ال  كففف  ين يقفففال إهنفففم يقلفففوون يسفففلوب يستشففهو اب لكتفففاب املقفففوس  فهفففو كتفففاب نصفففرا  كتبفففا نصففار   ُو
القرآن يو يريوون الوفاع عنا. لاا ىف الرتمج  الكاثوليكي  الىت رالعها ونق ل يسلوهبا األديب والعا  اللوو  الشفه  

تشفففودا ُرهقفففا: "هففف ه عشفففائر القهفففاتيني  الشفففيخ إبفففراهيم اليفففازلى  الففف   كفففان يتشفففود ىف ُسفففأل  السفففالُ  اللوويففف 
(  28 /4إبحصفففاا كففف  أكفففٍر ُففف  ابففف  شفففهر فصفففاعوا مثانيففف  آالٍا وسفففتمائٍ  قفففائمون حبراسففف  القفففوس" )العفففود/ 

"وإلففوهتم ورموس بيففوت آابئهففم يلفففط وسففبعمائٍ  وسففتون لبففابرة  اٍس لعمفف  لوُفف  بيففأ هللا" )يلبففار األايم األول/ 
(  "وإلوتفا 30 /26ْبيا وإلوت ا يلفط وسفبعمائٍ  أوو اس" )يلبفار األايم األول/ (  "ُو  احلرونيني َحشَ 13 /9

(  وىف الرتمجففف  اليسفففوعي : "فجعففف  ُفففنهم سفففبعني يلفففف 26/32يل فففان وسفففبعمائٍ  أوو اس" )يلبفففار األايم األول/ 
(. وا ن 18 /2الثفا /  ت اٍل ومثانني يلف ق  اٍع علفى اجلبف  وثالثف  آالٍا وكفالَا لتشفوي  الشفعب" )يلبفار األايم

تقشف ا كمفا يلفل  ويكفرر دون ين  ا ُو ُاأا اي تر   ك  ين يقول د. يركون؟ يير  ينا يتبف  فعفال ُنهجفا علميفا صفاُر
ينفا     حىت ُللنا ُلال شويوا ُف  هف ا التفن   الكفاأب؟ إن الرلف  ال يكلفف ن سفا ين يتعفب قلفيال للتثبفأ ممفا يُر

نا ُا إن يق  على ي  شىا ُيسب ين فيا إسااة ل سالم حىت ي   بفا فرحفا  با ُ  ك  ُصيب  علمي  ويلتها. إ
فر  إليفا بنصفي   لعلهفا  فا التفار لن سفا  لكف  يحفب ين ي س  وال يحب ين يصادر حقا ىف ه ا ال رد  فك  إنسان ُو

ليفا السفالم يو ال تن عا إن يراد ين ينتصل وينت  : يال وهى التثبأ مما يقول  مث فليُؤ  بعو ألك ابلقرآن و مو ع
يُؤ   فه ه ُسؤوليتا هو. وال   ي اب  هنفا لفي  ينفا ال يفُؤ  إبالهيف  املصفور القفرآ   بف  عووانفا األثفيم علفى 

 احلقيق  العلمي  دون ين ي را لا ل  !
على ين د. يركون ال يقف عنفو هف ه النق ف   بف  يافيف شفي ا آلفر يوف  ينفا يسفت ي  بفا ين يسفىا إىل الفنر 

  إأ زعفم هف ا الفف"بالش " ين السفورة قفو لافعأ 25إىل  9هو االبتهاج ثا صنعا بالشف  اب ايت ُف  القرآ   و 
لت ويرات يلر  بعو ين اكتشفف ين ا ايت املف كورة ينبوفى ين يعفاد النوفر ىف ترتيبهفا  بف  إنفا رتبهفا فعفال  فجعف  

عبفففارة عففف   16إىل  13 ايت ُففف    وجمموعففف  ا25 -24ُافففافًا إليهفففا ا يتفففان  16إىل  9جمموعففف  ا ايت ُففف  
روايتني لشىا واحو  ي  يهنما نر  واحو ي ور َد بروايتني خمتل تني. وهو ُا يع  ين إحو  امموعتني زائوة ال لفزوم 

 ,Blachere, Le Coran, Librairie Orientale et Americaine, Paris, 1957هلا )

PP. 318- 319ك الرتمجف  كانفأ زفر املستشفرق الري فا  هفاُلتون . وهف ه النسفخ  الفىت ُعفى ا ن ُف  تلف
م. وقففو وصففلت  اليففوم صففورة ُفف  صفف  اهتا الففىت هتففو  علففى نففر 1982لففب  مث انتقلففأ ُلكيتهففا إىل  ىف يوليففا 

ُف  كتابفا "القفرآن ُف  الت سف  املفوروث إىل هليف   148  ترمج  سورة "الكهف". وجيو القارر كفالم يركفون ىف ص
ُفف  الفف   يفففىت لبالشفف  هبفف ا؟ ال يحففو ابل بفف  إال شففي ان السففخف االستشففراقى األثففيم! وَهْبففا  ا" ففاب الففوي "(. 
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كففان ُقتنعفففا فعفففال هبففف ا الففف   يفففزعم  يو  يكففف  ينبوفففى ين يفففورد الففنر القفففرآ  كمفففا هفففو ثفففا وقففف  فيفففا ُففف  عبفففث يو 
و املفراد  ولف  ُيقفك لفا يهواففا ا  راب على حسب يوهاُفا  مث فَفْليف َعل  فْك ىف اهلفاُش ثفا يعف   لفا؟ لكف  هف ا لفي  هف

اإلبليسي   فاملقصود هو إيقفاع الشفك واالرتيفاب ىف الفنر القفرآ  إلفقفاده قوسفيتا ولاللفا فيتعفود القفارر علفى ين 
يتعاُ  ُعا على ينا نر عاد  ُف  النصفوص الفىت يصفنعها البشفر ثفا  كف  ين يصفيبا ُفا يصفيب ي  نفر بشفر  

ودلفف ...إخل. وهفف ا اهلففوا ال يففتم علففى الولففا النففال  إال إأا تقففوم  ُفف  عبففث ونسففيان وإ ففاف  وحفف ا وتقففوط
 يحوهم ون  ه على يرض الواق   و  يكتف ابلكالم النور  ال   ال  ك  ين يكون ىف قوة الت بيك العملى. 

إن ه ا الصنف ُ  املستشرقني لي  لا ُ  عم  إال التشكيك ىف ك  ُا يتعلفك ابإلسفالم والقفرآن  حفىت إهنفم  
ليشككون ُثال ىف نسب الرسول عليا السالم زاعمني ين "عبو هللا" لي  يابه  ب  هفو جمفرد اسفم ُعنفاه: "إنسفان" 
علفى اعتبفار ين كف  إنسففان هفو "عبفو هللا"  ي  ينفا صففلى هللا عليفا وسفلم   يكف  لففا يب ُعفروا  فلف لك قيف  إنففا 

فْ  هف ا الرلف ؟ ففال يحفو يعفرا! اتهلل إن ُف  يقفول  اب  عبو ُ  عباد هللا  ثا يع  ينا "اب  رل "  والسالم. يُا َُ
ْ  َظْهر َُرَة"! )ُف  احرتاُفى الشفويو للجفن  الل يفف الف   ال كف  ين يفوور ىف  ه ا ع  رسول هللا إمنا هو "َُرَة ُ 
ابىل اإلسففااة إليففا حبففال  بفف  هففو جمففرد تعبفف  جمففاز  ُوففروس ىف "املخيففال" الشففعىب يسففتعني بففا لوففرض ففف  وإلاتحفف  

ف  هف ا الفواد  ييافا قفول ُستشفرق ال  رص  لن سى كى يت يهفك يىف ييافا  ولفو ُفرًة ىف العمفر  بكلمف  "خميفال"(. ُو
آلر إن ل ب  اجلمع  كانأ بعو ركعىتَ  الصالة كما هو احلال ىف صالة العيفوي    مث يصفب ْأ ىف العصفر األُفو  

نا كف لك َزْعفم  اثلفٍث ين عبفو امللفك بف  ُفروان قفو بف  قبف  الصفخرة كفى يسفتعيض هبفا احلجفاج األُويفون  قبلهما. ُو
ع  احل   ال   يستلزم ال هاب إىل احلجاز حيث يبسط اب  الزب  ن وأه  ُو  مث  كنا ين يفؤثر ىف والا حجفاج 
نا َزْعم ه ا األعمى البصر والبص ة  ُتابعً  ُنا لكايتا   ين "سورة املنتهى" ليسأ  الشام إأا أهبوا إىل هناك. ُو

ياوي   ب  شجرة ىف يطراا ُك   وين "لن  املفأو " دارةط )ففيلال( هنفاك. يال ُفا يعجفب هف ا العلفم ا"فارج شجرة 
ُ  يستاه املستشرقني! ه  ُ  املعقول ين ي  ُستشرق تنفبض ىف اسفتا فكفرة ُفا تفنو ر عليفا توازنفا وراحف  ابلفا ال 

 يو تلك كان ُكاهنا هناك  لكنها ن ق لأ إىل هنا؟ جيو هلا ُ  ح  إال االفرتاا على القرآن والزعم ان ه ه ا ي  
وابملناسفففب  فففف ن ُفففا يقولفففا بالشفففف   ويفففردده لل فففا يركفففون  لفففي  لففففا ي  يسفففاس ُففف  الصففف    لكنهفففا السففففخاف  
االستشراقي  الىت يوفعى يركون ين ُنهجا يتخ اها  مث يتال ينا لي  إال تقليوا هلا! وهااتن مها امموعتفان املشفار 

آايت سورة "الكهفف"  ي فعهما هفأ بصفر القفارر كفى يفر  بن سفا الرقاعف  االستشفراقي : "يم حسفبَأ إليهما ُ  
* إأ يو  ال تي  إىل الكهف فقالوا: ربنا  آتنا ُف  لفوك رتف  9ين يص اب الكهف والرقيم كانوا ُ  آايتنا عجبا؟/

* مث بعثنففاهم لففنعلم ي ي احلففزبني 11* فاففربنا علففى آأاهنففم ىف الكهففف سففنني عففودا/10وَهفف    لنففا ُفف  يُففرىف رشففوا/
* قف : هللا يعلفم ثفا لبثفوا. لفا  يففب 24* ولبثفوا ىف كه هفم ثالمثائفٍ  سفنني وازدادوا تسفعا/ 12َيْحَصفى ملفا لبثفوا يُفوا/

ْ ! ُا هلم ُ  دونا ُ  وىلٍ   وال يشرك ىف حكما يحوا/ ْر با وَييْ  "حنف   -( 1" )ُ  25السماوات واألرض. يَْبص 
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* ورب نفا علفى قلفوهبم إأ قفاُوا فقفالوا: ربينفا ربي 13نبأهم ابحلك. إهنم فتيف  آُنفوا بفرهبم وزدىفهفم هفو /نقر  عليك 
نففا ازفف وا ُف  دونففا آهلفف . لففوال 14السفماوات واألرض. لفف  نففوعو ُفف  دونفا إهلففا. لقففو قلنففا إأن شف  ا/ * هففؤالا قُو

؟ فمف  َيْظلَففم  ممفف  اففرت  علففى هللا   فا يعبففوون إال هللا فَففْأو وا 15كف اب؟/أيتفون علففيهم بسفل اٍن بففني   * وإأ اعتزلتمففوهم ُو
ْرَفقففا/ (. وا ن ي كفف  ين يكففون هلفف ا 2" )ُفف 16إىل الكهففف ينشففر لكففم ربكففم ُفف  رتتففا ويهفف    لكففم ُفف  يُففركم ُ 

الكففالم التافففا ييفف  قيمفف ؟ يو كفف  ين اممففوعتني كانتففا  كمففا ي ففرت  هفف ا األعجمففى ا"بيففث  نصاففا واحففًوا لكنففا ورد 
فف  ألففك ففف ن يركففون يبففته  بففا ويشففمأ رافعففا أيلففا تيًهففا وع ْجبًففا! إن كففال ُفف  النصففني يتنففاول  بففروايتني خمتل تففني؟ ُو
املو وع ُ  زاوي  خمتل   ويورد ت اصي  خمتل   عمفا ينوفر ُنفا ويفورده ا لفر  وهف ا ُف  الو فود ثكفان إال ابلنسفب  

 تو  لل ك سبيال!مل  يعمى هللا قلبا ولع  على بصره  شاوة  فهو ال يه
وابلنسففب  للقصففر الففثالث الففىت هتففو  عليهففا سففورة "الكهففف" يقففول يركففون إهنففا "ُوروسفف  عميقففا ىف الفف اكرة  

عف  هفف ا  151اجلماعيف  العتيقف  للشففرق األوسفط" )القفرآن ُفف  الت سف  املففوروث إىل هليف  ا" فاب الففوي /  (  ُو
بي فف  الففىت ظهففر فيهففا علففى عكفف  ُففا يتففوهم امل سففرون التقليففويون ُففرة يلففر   ين القففرآن لففي  إال النتففاج املخيففاىل لل

(. وه ا تولي  علمى 162  155 -154  153ال ي  ير  سيادتا ين ُنهجهم ال يصلل لتناول القرآن )ص
علففى يليففب طففراز. ملففاأا؟ ألن القففرآن   يففورد هفف ه القصففر الففثالث ابتففواًا  بفف  يوردهففا رداا علففى الت ففو  الفف   

ش إىل الرسول بناًا على هريض ُ  يحبفار اليهفود  الف ي  قفالوا هلفم إن إبُكفاهنم ين ُيرلفوه بسفؤالا ولها ك ار قري
ع  يب اهلا  على اعتبار ينا ل  يعفرا كيفف جييفب علفى هف ا الت فو   إأ ال علفم لفا هبف ه القصفر الفثالث. فمفا 

م هبففؤالا األشففخاص  وين قريشففا ُعفف  هفف ا؟ ُعنففاه ين يحبففار اليهففود كففانوا ُتأكففوي  ين  مففوا لففي  عنففوه ي  علفف
ف  مث فسفوا يكفون ثسفت اع  مفو اإللابف   ن سها   تك  على علم هبم  وإال لقالوا لليهود إن ألك ُ  تراثنا  ُو
على السؤال فال ُيص  املراد ُ  الت و   يال وهو تك يبا ىف قولا إنفا يتلقفى الفوحى ُف  السفماا. يلفي  هف ا هفو 

و ؟ مث ينبوى يال ي وتنا ين الوفو القرشى ال   أهب إىل يثرب ملقابل  يحبار اليهفود ُا يف ْ َهم بك  لالا ُ  الت 
ىف هفف ا الشففأن كففان ُكففوىف ُفف  الناففر بفف  احلففارث وعقبفف  بفف  ي  ُعففيط  يو علففى األقفف  كففان الناففر وعقبفف  علففى 

ن يففتهم (. وحنفف  نعففرا ين الناففر كففا157ريسففا  وهفف ا ُولففود ىف الففنر الفف   نقلففا د. يركففون عفف  ال ففر  )ص
الرسففول انففا إمنففا يقففر ىف قرآنففا يسففاط  األولففني  وعلففى هفف ا ففف ن الناففر ال بففو ين يكففون حريصففا علففى يال تكففون 
األسف ل  الفىت يعففود هبفا ُفف  يثفرب هففى ُف  يسففاط  األولفني الففىت  كف  ين ت وهلففا يفو  مففو. يُفا قففول يركفون إن هفف ه 

ي  العتيق  لشعوب الشرق األوسط  فهو كالم ففارغط يففرغ  احلكاايت الثالث كانأ ُوروس  بعمك ىف ال اكرة اجلماع
ُ  فؤاد يم ُوسى! لفو كفان ُفا يزعمفا يركفون صف ي ا ُفا فكفر يحبفار اليهفود ا"بثفاا ين ُير  فوا قريشفا علفى هفو  
الرسففول هبفف ا السففؤال  فاإلنسففان ال يقففوم علففى ُثفف  هفف ا الت ففو  ا" فف  إال وهففو ُففوق  ين ا"صففم لفف  يففنجل ىف 

لففي  ألففك كفف لك اي بروفيسفف ؟ وهففب ين هفف ه النق فف  قففو فاتففأ اليهففود  وهففم يلبففث يهفف  األرض فففال اجلففواب. ي
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 ك  ين ت وهتم  يفكانأ ت وت ُشركى قريش؟ وعنوىف ييافا الشفعر اجلفاهلى  وهفو  لفو ُف  اإلشفارة إىل ي  ُف  
كففان الكهففف  وىف ُعرففف  احلكففاايت الففثالث. مث كيففف ن سففر هفف  امل سففري  ىف شففرد ُعفف  "الففرقيم"  وىف هويففو ُ

الشخصي  احلقيقي  للعبو الصا  بف  ملوسفى ن سفا  وىف التعفرا علفى ُوا ف  الفبالد الفىت بلوهفا أو القفرنني واألقفوام 
الففف ي  قفففابلهم... إخل؟ كففف  هففف ا جيعلنفففا نلقفففى بنوريففف  "املخيفففال اجلمفففاعى" يو "الففف اكرة اجلماعيففف  لشفففعوب الشفففرق 

م نفف . علففى ين د. يركففون  عنففوُا يففوفع ى ين  مففوا قففو اسففتمو هفف ه القصففر األوسففط" ىف الق َماُفف   و ففمائرىف ُ 
الثالث ُ  تراث البي   الىت ينتمى إليها  إمنا يردد هنفا ييافا ُايقولفا املستشفرقون  الف ي  ال يكفف  يبفوا عف  التفن   

فهف ا هفو كاتفب ُفادة ان ُنهجا يتجاوز ُناهجهم ويص  إىل نتائ  ال يست يعون ين يتوصلوا إليها هب ه املنفاه . 
"Ashab al-Kahf"  يصف اب الكهفف"  ىف ال بعف  الثانيف  ُف :Encyclopaedia of Islam  "

يقول إن " موا قو ي ف هب ه احلكاي  وكث    ها ُف  احلكفاايت أات األصفول اليهوديف  والنصفراني   مث متثفلهفا وازف  
 ُنها ىف القرآن يداة للرتبي  األلالقي ". 

  
خنففتم هبفف ه ال رففف  األركونيفف : فروفيسفف ىف  بعبقريتففا البويعفف  الففىت   دت ثثلهففا وال دة  يتصففور ين القففرآن  ويلفف ا 

ثَففف  احليفففاة الففونيا كمفففاٍا ينزلنفففاه ُففف  السفففماا فففالتلط بفففا نبفففات األرض فأصفففبل هشفففيما تَفففْ روه  َُ عنففوُا يقفففول: "إمنفففا 
(. ففانور ابهلل عليففك إىل الرلفف :  149سفرع  زوال امل ففر )صالفرايد" إمنففا يريفو ين يشففبا سفرع  زوال احليففاة الففونيا ب

كيف يتصو  ملناط   القرآن  وهو ال يست ي  ين يعرا ال را الثفا  ُف  التشفبيا ىف هف ه الصفورة البال يف ؟ إن 
املشففبفا بفففا لففي  هفففو املففاا النفففازل ُففف  السففماا  بففف  هففو نبفففات األرض الففف   سففيؤول ر فففم كفف  شفففىا ىف النهايففف  إىل 

ا أ ْكفر ُففاا السفماا ىف ا يفف  فِنففا هفو الفف   يسفاعو البفف ور علففى النمفو و رلهففا ُف  ابطفف  األرض نبففااًت هشفيم! يُفف
يوزر و ِ األرا ى واحلقول! لي  ألك ف سب  ب  إنا ليف َقو  ل كتاَب هللا ُا   يقلفا  إأ يفزعم ين "القفرآن يلفل  ىف 

زاايهففا ُفف  يلفف   الرتكيففز علففى متففايزه والتالفففا قياسففا إىل الففوحى السففابك يكثففر ُفف  ُكففان علففى يمهيفف  اللوفف  العربيفف  ُو
(. وجيفففو القفففارر هففف ه التقفففوالت الكاأبففف  ييافففا ىف كتابفففا: "اتر يففف  ال كفففر 80يوراب/  -الوفففرب -عليفففا" )اإلسفففالم

ى ببفف وت  واملركففز الثقففاىف العففر  ابلففوار البياففاا وبفف وت/  (  حيففث 69 /1998اإلسففالُى" )ُركففز اإلمنففاا القففُو
ُسففأل  "املكانفف  املتميففزة وا"اصفف  لل وفف  العربيفف  ابلقيففاس إىل اللوففات األلنبيفف ... البا ُففا وردت ىف القففرآن.  نقففري ين

ألك ينا كان ُ  الارور  ترير التيار اللو  العربي  لنق  الوحى إىل البشفر ُف  دون سفواها  مث الرهنف  علفى فكفرة 
اإلتيففان ثثلفا". تفر  ييفف  ريفو ألفك ىف القففرآن؟ إن كف  ُففا إعجفاز الفنر القففرآ  وعفوم قفورة البشففر علفى تقليفوه يو 

عنفاه ين   ك  ين ي كر اإلنسان فيا ىف ه ا السياق هو وصف القرآن لن سا انا قو نفزل "بلسفان عفر  ُبفني"  ُو
 يسلوبا هو يسلوب عر  كلا لالا وو ود. 

يا انتقائهففا لوفففً  للفففوحى القفففرآ ! فففالكالم  كمفففا نالحففف(  عفف  يسفففلوب القفففرآن ال عففف  متيففز اللوففف  العربيففف  وتسفففو  
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يرييفأ  ييهففا القففارر الكففرط  كيففف ين د. يركففون  يسففتاأ اتريفخ ال كففر اإلسففالُى  جيهفف  املاففمون القففرآ  إىل هفف ا 
احلففو  مث هففو يتففن   ُفف  ألففك علففى امل سففري  وامل كففري  املسففلمني ىففشففا ريشففا علففيهم. مث إنففا  بعففو ألففك كلففا  ال 

ىف حفاهلم ر ففم عجفزه ال ا فل عفف  ُسفاُاهتم  بفف  يتفنقر ُفنهم وي ففرت  علفيهم امل ففرتايت امل سفري  املسففلمني   يفرتك
املاففف ك   إأ يفففزعم يهنفففم  حفففني يتنفففاولون القفففرآن ابلت سففف   يعتقفففوون يهنفففم إمنفففا يعفففرون عففف  ُقصفففو هللا علفففى حنفففو 

   يافيف الكلمتفني ُت ابك. وه ا وا ل  حسفب كالُفا  ىف ين ال فر   بعفو ين يفورد ا يف  الفىت يتناوهلفا ابلت سف
ا تيتففني: "يقففول هللا تعففاىل:..."  مث يافف  نق تففني علففى السفف ر  ويفف كر ت سفف ه ل يفف  علففى يسففاس ين ألففك هفففو 

نقفففو  -ُقصففو هللا   فف  واع ين ُففا يقولففا إمنففا هففو جمففرد دويففف  ُفف  التففأويالت الففىت تقبلهففا ا يفف  )ال كففر اإلسففالُى
ا هنا ين ُ سرينا  على الاو ُ  ألك  كانوا واعني متاُفا (. وولا االفرتا292 -236،291 -235والتهاد/

ين ُا يقولونا ال يعوو ين يكون جمفرد التهفاد. وهف ا وا فل ُف  يهنفم  بعفو قفوهلم كلمفتهم ىف ت سف  ا يف   يردفونفا 
عروا ع  ال فر   الف   حوفى ابلنصفيب األكف  ُف  هجفوم يركفون  ينفا كفان يفورد  عادة بقوهلم: "وهللا يعلم". ُو

كفف  األقففوال ىف النق ففف  الففىت يتناوهلففا ىف ا يففف   سففواا كانفففأ لوويفف  يو تشففريعي  يو لاصففف  اسففباب النفففزول  مث    يوال
يفوازن بينهفا قبفف  ين يقفول كلمتففا هفو  الففىت يقفوم هلففا ابلعبفارة التاليفف : "ويوىل األقفوال عنففو  ابلصفواب قففول ُف  قففال  

ون عليففا واالعتقففاد ان ُففا يقولففا هففو ُقصففو هللا علففى كفف ا وكفف ا" يو ُففا يشففبهها. فففأي  التعصففب الفف   يوعيففا يركفف
ولفففا الت فففابك؟ يُفففا القفففرطىب فهفففو  بعفففو إيفففراده ا راا املختل ففف  ىف ا يففف   يعقفففب ىف الوالفففب قفففائال: "والفففري  ال فففال  
ا يصل". كما يقول عادة: "ف ن صلف ه ا فيكون األُر ك ا وكف ا"  يو "وهللا املوففك للصفواب"  يو "وهللا يعلفم"  ثف

يكثففر  وهفو ُففا يكفف   ب دعففو  يركففون علففى امل سففري  القففوُاا   ي يفو ين املسففأل  ال تعففوو عنففوه الرتلففيل بشففروطا ال
وينس ها ُ  ل ورها  وإن   يع  ه ا يهنم   يك  هلم ُوقف يو ري  لاص يتمسفكون بفا وينا فلون دونفا ويفَرْون 

لكفف  هفف ا شففىا  والففزعم اهنففم كففانوا يونففون ين ُففا ينففا هففو الففري  األفافف   إأ إن هفف ه طبيعفف  بشففري  فينففا مجيعففا. 
يقولونففففا ىف ت سفففف  ا يفففف  هففففو ُقصففففو هللا سففففب انا  ويهنففففم قففففو احتكففففروا احلقيقفففف  امل لقفففف   شففففىا آلرخمتلففففف متففففام 

 االلتالا! 
وقو يشار د. يركون إىل شىا ُ  ه ا حني كان يتكلم ع  الراز  و اولتا العثفور علفى الصفل  الفىت تفربط ا يف   
ع  ُف  سففورة "الكهفف" اب ايت الفىت سففبقتها  إأ قفال: "يُفا امل سففر فخفر الفوي  الففراز  فيقفرتد ولفود مت صفف  التاسف

ُف  ا يف  السفابق   ولكنففا يبفوو  ف  واثفك متاُففا فيافيف قفائال: وهللا يعلفم" )القففرآن ُف  الت سف  املفوروث إىل هليفف  
تنبهوا إىل ين ىف القفرآن جمفازا واسفتعارات  ويهنفم مجيعفا  (. ك لك يوفعى زورا وهبتاىف يهنم   ي148ا" اب الوي / 

ُفف  سففن  وشففيع  وإاب ففي ...  كففانوا أيلفف ون "كففالم الففنر علففى حقيقتففا وكأنففا لففاٍل ُفف  امففاز. هفف ا ىف حففني يننففا 
رب/ الوف -يوراب -نعلم ين النر الوي  ُلىا ابماز  ب  وين جر ابمازات واالسفتعارات ا"ارقف  والرائعف " )اإلسفالم

(. والواقفف  ين ُفف  الصففعب علففى  ين يعففرا عفف  ي  ُ سففري  يففتكلم د. يركففون  فففاملعروا يهنففم كلهففم تقريبففا 192
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ي سرون آايت اجلوارد اإلهليف  علفى يهنفا ُف  ابب امفاز  فمفا ابلنفا اب ايت الفىت ال تتعلفك هبف ا املو فوع وال تثف  ييف  
رة يلر  نفر  يركفون ينف اقض ن سفا ىف ُو ف  آلفر قفائال عف  "امفاز" إنفا "قفو د ر س  حساسي  ىف هليلها جمازاي؟ ُو

كثفففففف ا بصفففففف تا يداة يدبيفففففف  إل نففففففاا األسففففففلوب ىف القففففففرآن وجتميلففففففا"  وإْن ي ففففففاا ينففففففا "  ي ففففففْوَرس يبففففففوا ىف بعففففففوه 
اإلبسففتمولولى بصفف تا  ففال ووسففيل  لكفف  الت ففويرات الشففعري  والوينيفف  واإليويولوليفف  الففىت تصففيب الواقفف " )اتر يفف  

فزاي ابطنيفا ىف 98كر العر  اإلسالُى/ ال  (  فاال عف  اعرتاففا ان ُف  امل سفري  ُف  كفان يتنفاول القفرآن دويفال ُر
 (. 193الورب/ -يوراب -ُقاب  ُ  أيل ونا على ظاهره وحرفيتا )اإلسالم

  
ففب  ين يمكففو ينفف  ال يعففاد  العلففوم اجلويففوة كمففا قففو يوفف  ل ففأً بعففض ُفف  يقففري هفف ه  الوراسفف  ملففا وىف النهايفف  ي ح 

جيوه فيها ُ  هتكمفات علفى الروفيسف  يركفون في سفب ي  يهتكفم علفى تلفك العلفوم. والواقف  ي  إمنفا يهتكفم علفى 
ُفف  يونففون ين هفف ه العلففوم هففى فكففرط ُقففوسط ال أيتيففا الباطفف  ُفف  بففني يويففا وال ُفف  لل ففا  و اصفف  إأا تسففرعوا ىف 

ي  ىف ه ا املو وع ال ينبوفى ين تنفاَقش  فافال عف  يل فائهم ت بيقها على النر القرآ  ُتصوري  ين كلمتها حا
القاتلف  ىف الت بيفك نتيجفف  لافعف إحففاطتهم ابلقافااي الففىت يناقشفوهنا وملفا دللففوا بفا احلَْلبفف  ُف  ُوقففٍف ُسفبٍك وهففًو  

لأ فاٍل  الٍب ال   ى على ك  ُ  لا عينان! ك لك لسأ يىف ابل   يايك ثناقش  النر القرآ   وإال لتجاه
بشففري  واتبعففني هلففم ُفف  يبنففاا  ُففا كتففب الرلفف  ويُثالففا ممفف  يعملففون علففى التشففكيك ىف كتففاب هللا ُفف  ُستشففرقني ُو
اإلسففالم الناشفففزي  عليففا وملفففا قارعففأ شفففبهاهتم حبججففى شفففبهً  شففبهً  ال يمججفففم وال يور    وال يىفد  يبففوا بولفففوب 

رهفففك ن سفففى وي فففوص هنفففا وهنفففاك ىف كففف  املصفففادر االبتعفففاد ابلفففنر القفففرآ  عففف  املناقشففف  يو حفففىت التشفففكيك  بففف  ي
واملرال  الفىت تتصف  ابملو فوع  ُف  عفوم الر فا ىف هنايف  امل فاا عمفا فعلفأ  ملعفرفىت ينف   ُهمفا صفنعأ   فلف  يوىف 
املو ففوع حقففا ُفف  الب ففث واجلففالا. إن كاتففب هفف ه السفف ور  علففى العكفف  ُفف  ألففك  جيففو لفف ة عجيبفف  ورائعفف  ىف 

فف  بففا لعلففى ير  شففي ا لويففوا ي ففي ا قففرااة ُثفف  هفف ه الكتففاابت   إأ يراهففا فرصفف  ملرالعفف  نورتففى السففابق  إىل ُففا يُو
لعلمى يو اقتناعى... إخل  فاال ع  يهنا هرك ُ  العق   وحرك   العقف  عنفو ُف  يعرففون قيمف  هف ه النعمف  اإلهليف  

ركففون وتلففك الففىت يتبعهففا يىف  فهففو ىف  ال  كف  تقففويرها ثففال! ولعفف  القففارر يففر  ال ففرق بففني ال ريقفف  الففىت يتبعهففا د. ي
كث  ُ  األحيان يلقى حب ْكما ال يباىل يي  يقف  وال كيفف  ودون ين يكل فف ن سفا إقاُف  الفولي  علفى ُفا يقفول يو 
الرلوع إىل يه  االلتصاص ليسرتشو ثا قالوا  ب  دون ين يهتم ُفثال ابسفتن اق املعفالم يو االسفتعان  ابلشفواهو. 

كتاابتا. إهنا كتاابت ُتسرع  ال ترفوها قرااات واسع  وعميق  ابلفر م ُف  الشقشفقات ال ار ف    وه ا ُا يزعج  ىف
صفف ل اهتا ممففا ُيسففب ينففا يلقففى الرهبفف  ىف قلففوب قرائففا ُفف  يبنففاا العففرب الفف ي   ثلففون التخلففف ىف  ايففاا العلففوم ُو

ق ألفك فهفى كتفاابت ُن ولف   فرورا َلفر اا نوره لعوم انسياقهم ُعا وراا ُفايهرا بفا الوربيفون ىف ديننفا وكتابنفا  وففو 
تاخٍم ابل ات قائم على    يسفاس كمفا يَثْفبَفأي ىف هف ه الوراسف ! يُفا العلفوم اجلويفوة فمرحبفا هبفا  إحساٍس حادٍ  ُو
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ويهففال وسففهال  علفففى ين نوفف  ُ تف ففى األعفففني والعقففول والقلففوب قفففال نت ففول إىل عب ففاد هلفففا كأننففا وثنيففون ىف ُعبفففو 
 يصنام.
وق أ  ُفثال  فو ُفا كفان د. مفو ُنفوور قفو كتبفا ىف بوايف  يربعينفات القفرن املا فى داعيًفا إىل إبقفاا النقفو لقو   

األد  بعيوا ع  العلوم  و اص  علم الن    ال   قال إن نتائجا  ف  هنائيف  وال تن بفك علفى املتميفزي  ُف  البشفر  
و األد  ُعرف ف  للخ ف . وكفان رييفا ين النقفو ال ينبوفى كاألدابا ُثال  عالوة على ين  اولف  ت بيقفا ىف ُيفوان النقف

ُ ففْرٍض إال ُفف  لففالل   ين يسففتنو إىل ي  شففىا سففو  الفف وق األد   الفف   يكففو ينففا ال  كفف  اكتسففابا علففى حنففو
قفففرااة النصفففوص األدبيففف . يُفففا يىف فقفففو قلفففأ إن النقفففو األد  ُيتفففاج  ففففوق هففف ا  إىل ين نتففف رع لفففا بكففف  ُفففا  كننفففا 

عفارا  وي ف أ ي   ر فم ُفوافقىت للفوكتور ُنفوور علفى إُكانيف  الوقفوع ىف ا" ف  عنفو ت بيفك  هصيلا ُف  علفوم ُو
نتفائ  علفم الففن   علفى األدب ونصوصفا  ير  ين ألففك ال ينبوفى يبففوا ين  ي نفا  فهف ه طبيعفف  احليفاة  ال ىف جمففال 

ف . النقو األد  فقط  ب  ىف ك  اماالت  إأ ال بو ين تق  األل اا ُهما ا حفرتزىف ويلف ىف كف  االحتياطفات الالُز
ُ ْع َيَفات علفم الفن   علفى  ُو  ي  كنأ شويوا ىف  اسب  يحو األطباا الن سفيني الف ي  يل فأوا ىف ت بيفك بعفض 
ففْعر املتنففىب فقففو ظللففأ علففى ري  املبففوئى ىف ولففوب االسففتعان  بعلففم الففن   و فف ه ُفف  العلففوم ىف جمففال النقففو ر ففم  ش 

الكرط ك  ه ا ىف ُ تتل ال ص  الثالث ُ  كتا  "ُناه  النقو العر  احلويث"  وهو ال ص   ألك. وجيو القارر
ا بعوها(. 79م/ 2004ا"اص بف"املنه  الن سى" )ُكتب  زهراا الشرق/   ُو
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