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مقدمة
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ  ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ ]الكهف [2 – ١ :ونصلي ونسلم على
النيب العريب القرشي اهلادي البشري النذير الذي أنزل هللا تعاىل عليه القرآن
بو ِ
اسطة أمني الوحي جربيل عليه السالم ،فتكفل سبحانه حبفظه فوصل إلينا

يف أو تبديل أو ز ٍ
ساملاً من غري حتر ٍ
ايدة أو نقص ،فقال تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [احلجر ،] ٩ :اللهم صل وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله
وأصحابه الغُ ِر امليامني.
أمااا بعااد :ف ا ن القاارآن الكااره ااو املعجاازة العظمااى واحلجااة البالغااة ااا ا نبيااا
واملرس ا ا االني ،ال يتط ا ا اارش إلي ا ا ااه ش ا ا ا ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ااد
ااد إعج ا ااا ٍز و داي ا ااة ،وإت ا ا ُ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فص ا اال  ،]٤٢-٤١ :فه ا ااو إت ا ا ُ
تشاري ٍ  ،وقااد وصااف نبينااا حممااد صاالى هللا عليااه وساالم ااذا الكتاااد فوصااا
ِ
اد هللاِ فِيا ِاه ناب اَُ ما ا إا ان ق ابل ُكم
ومازااي فقااال عليااه الصاالةُ والسااالم…(( :إت ا ُ
ال لايس ِابهلاازل ،مان تارإا هُ ِما ن
وخا ربُ ما ا بعااد ُإم و ُحكا ُام ما ا بياان ُكم ،و ُ ا و الفصا ُ
جبَّا ٍر قص م ه هللا ،ومن ابتاغى اهلد ى ِِف غ ِريهِ أضله هللا ،و و حب ِ ِا
ني ،
ال هللا املت ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ط امل ست ِقيم  ،و ِ
ِ
ِ
ِ
الذ ي ال ت ِزي ُاُ بِا ِه ا اوا ُ وال
يم  ،و ُ و الص را ُ ُ ُ ُ
إر احلك ُ
و ُ و الذ ُ
تلت ابِس بِا ا ِه ا ِ ا
لسا ن ةُ ،وال ي ش ااب ُ ِمن ااهُ العُلم ا ا ُ ،وال يل ا ُق عل اى إث اارةِ ال ا َّاردِ  ،وال
ُ
ِ
تنق ِضي عج ائِبُهُ ُ ،و الذ ي مل تنت ِه اجلِ ُّن إِذ ِس عتهُ اح َّى ق االُوا ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ [اجلاان ]٢ -١ :م ا ن ق اال بِ ا ِه ص ا د ش  ،وم ا ن
ﭝ  ﭟ ﭠ
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ع ِما ا ل بِ ا ا ِه أ ِ ا
ُجا ر  ،وم ن حكا ا م بِ ا ا ِه ع دل ،وم ن دع ا إِلي ا ِاه د ى إِىل ِصا ا ر ٍ
اط
اا اا
اا
اا
اا
ُم ست ِقي ٍم)) (.)1

والقرآ ُن الكره معجزة النيب صلى هللا عليه وسلم ا الدة ،ومن ُذ نزوله حياول

املرجفون اإلسا ة إليه واالعتدا عليه ،والطعن واالنتقاص منه خاص ًة ِف
مصدره ،وقد ذإر القرآ ُن الكره بعض ذه املطاعن ورد عليها ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [الفرقان،]٦ - ٥ :
ووصفوه فنه مفرتى من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال هللا عز وجل

عنهم :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
قول شاعر أو إا ن فَبطل
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [ا حقا  ،] ٨ :وأشاروا إىل أنه ُ
هللا الدعوى ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
[احلاقة ،] ٤٣ - ٤١ :ولقد إرس املستشرقون جهود م املالية والفكرية لدارسة ِ
القرآن
الزَّايت عن أيب
( )1أخرجه الرتمذي ِف سننه ،إتاد فضائل القرآن ابد ما جا ِف فضل القرآن من طريق محزة َّ
ِ
املختا ِر الطائِ ِي عن اب ِن أ ِخي احلا ِر ِث ا عوِر عن احلارث عن علي مرفوعاً ،وقال عقبه (( :ذا حديث غ ِريب
جه ،وإِسناده َمهول وِِف احلا ِر ِ
الُ نع ِرفُه إال ِمن ذا الو ِ
ث مقال))  173 ،172/5وضعفه اإلمام ا لباين،
ُ
ُُ ُ

انظر ضعيف سنن الرتمذي  ،303وقد وثق احلديث موقوفاً بعض العلما  ،فقال العالمة ابن إثري رمحه هللا
تعاىل(( :مل ينفرد بروايته محزة بن حبيب الزايت بل قد رواه حممد بن إسحاش عن حممد بن إعب القرظي عن
احلارث ا عور ،فربئ محزة من عهدته ،على أنه وإن إان ضعيف احلديث ف نه إمام ِف القرا ة ،واحلديث
مشهور من رواية احلارث ا عور وقد تكلموا فيه ،بل قد إذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده ،أما أنه تعمد
الكذد ِف احلديث فال وهللا أعلم))  ،مث قال رمحه هللا (( :وقصارى ذا احلديث أن يكون من إالم أمري
املؤمنني علي رضي هللا عنه ،وقد و م بعضهم ِف رفعه ،و و إالم حسن صحيح ،على أنه قد روى له
ٍ
مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم))  ،مث ذإر ذا الشا د انظر
شا د عن عبد هللا بن
فضائل القرآن البن إثري ص .17 ،16

3

This file was downloaded from QuranicThought.com

الكره واإلسالم ،ووقفوا منهما موقف ا صومة واالستنكار حى أضحى القرآ ُن
الكره و أغىن املواضي عند م على اإلطالش ،وأنشئ ِف العامل معا د
حرد ا مة اإلسالمية ِف قرآهنا وعقيدهتا وأخالقها
وإليات غرضها الرئيس و ُ
وسلوإها ،والعمل على غرس مبادئ الكفر واإلحلاد ِف نفوس املسلمني وأبنائهم،
و دم القيم الصحيحة املوجودة ِف القرآن ،وصدش هللا ،فقد قال ِف أوجز عبارٍة
و ِ
تصوير:
أدش

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [البقرة ،] ١٢٠ :وقد قالوا فن القرآن الكره و َمموعة من
االفرتا ِ
ات وا ساط ِري ،فضالً عن ا شيا ا خرى اليت اهتموا القرآن هبا من أن
ٍ ِ
يال النيب صلىﭪهللا عليه وسلم( ،)1إما
ينطلق فيها خ ُ
القرآن ذو صياغة شعرية ُ
أإد ذل مونتيه ( ،)2وبالشري ( ،)3وأرادوا أن يستغلوا ذا ِف ِ
أتييد فكرهتم ِف
أن القرآن ليس وحياً من عند هللا تعاىل ،و ذه غاية خبيثة ،وإان ِحمور الطع ِن
و الوحي السماوي املتمثل ِف إتاد هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم ومل
يرتإوا شيئاً من التشويه إال نسبوه إليهما ،يقول املستشرش الفرنسي إارادي
فو((( :)4ظل حممد زمناً طويالً يُا ْعر ِف الغرد معرف ًة سيئة ،فال تكاد توجد
( )1انظر :االستشراش للسيد فرج ص .137
( )2ولد مبدينة ليون من أصل سويسري ،اشتهر بدراساته عن العرد واإلسالم ،ترجم معاين القرآن إىل الفرنسية،
ونقل الرتمجة إىل اإليطالية انظر :املستشرقون ،جنيب العقيقي .229/1
( )3بالشري مستشرش ولد سنة 1900م إان حماضراً ِف السوربون ِف ا دد العريب ،من أ م مؤلفاته ترمجة
القرآن ِف ثالثة َملدات ،وإتاد مشكلة حممد ،انظر :املستشرقون ،جنيب العقيقي .309/2
( )4مستشرش فرنسي مولود سنة  1867م له مؤلفات منها :مفكرو اإلسالم ،انظر :املستشرقون ،جنيب العقيقي
.238/2
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خرافة وال فظاظة إال نسبو ا إليه))( ،)1وال ريب أن لالستشر ِاش آاثراً بليغة ِف
بعض أبنا املسلمني ،وِف صد الغربيني عن الدخول ِف اإلسالم ،م أن ناك
بعض الدراسات اليت اتَّسم

ابملوضوعية ،وما يفعله ا عدا ِف ذا العصر

وخاصة بعض املستشرقني الذين يتظا رون اب مانة العلمية والنَّزا ة اجملردة عن
وتنوع حيلها
اهلوى أشد خطراً وأعظم مكراً ود ا ً؛ اللتوا ذه ا ساليب ِ
الفنون ِ
ِ
للصد عن سبيل هللا ،والطع ِن ِف إتاد هللا تعاىل(،)2
واستخدامها مجي
والغرض الرئيس هلؤال املستشرقني و تذويب شخصية ا مة اإلسالمية ومتييعها
ومنهج رهبا.
وقط الصلة بينها وبني قرآهنا وسنة نبيها
ِ

ولقد تعرض القرآن الكره الفرتا ات ودسائس إثرية منذ فجر الدعوة
اإلسالمية ،وألف ِف ذل إتب إثرية ا تم بنواح ِعدة ،فكان ناك
إتب ا تم أصحاهبا مبصادر القرآن ،وهتد غالبية ذه الكتب إىل إاثرة
الشبهات واملزاعم حول املصد ِر اإلهلي للقرآن الكره وأصالة القرآن،
فمنها-:
 املدخل إىل القرآن لبالشري الفرنسي ،ونشر ِف ابريس 1947م.
 املدخل إىل القرآن د .بل ،ونشر ِف إدنربه عام 1954م.
 املصادر ا صلية للقرآن للمنصر البورتستانيت سان إلري تسدال.
 مصاادر القصص ا صلية ِف القرآن وقصص ا نبيا  ،لساايدر
سكاي ،ابريس 1932م.
( )1انظر :منا ج املستشرقني ِف الدراسات العربية اإلسالمية .22/2
( )2املستشرقون والقرآن ص  6ا .7
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مصادر القصص الكتايب ِف القرآن ،لسباير.
مصادر اتريخ القرآن ،آلرثر جفري.
القرآن والكتاد ،للخوري احلداد.
اتريخ القرآن لبوتيه ،طب ِف ابريس 1904م.
التطور التاريي للقرآن ،إلدوارد سيل ،مدراس اهلند 1898م.
مواد لدراسة اتريخ نص القرآن ،آلرثر جفري ،ليدن 1937م.
اتريخ النص القرآين ،جناس جولدتسهر ،جوتنجن 1860م.
اتريخ النص القرآين ،لنولديكه.

ٍ
صحيحة عن مصدر ِ
القرآن
وأإثر املستشرقني مل يتوصلوا إىل تكوين فكرة

اد الغربيون ورا م
وال عن الوحي الذي أنزله هللا على نبيه ،فانساش ال ُكتَّ ُ
يرددون الفكرة نفسها من غري بينة ،بل إن املتعصبني منهم عندما يتحدثون عن
تحول ألسنتهم إىل معاول ٍ
دم( ،)1وما أمجل ما قاله
الرسول والقرآن واإلسالم ت َّ

ا مري شكيب أرسالن( )2عنهم(( :وإذا عثروا على حكاية شاردة أو نكتة واردة
الذابد على احللوى،

ِف زاوية إتاد قد يكون حمرفاً تساقطوا عليه هتاف
وجعلو ا معياراً ومقاساً ،ال بل صريو ا حم ًّكا يعرضون عليها سائر احلوادث))(،)3
والواجب على أمة ِ
القرآن و التصدي لشبهات املستشرقني وأابطيلهم وحتريفاهتم
ُ
ِ
للقرآن الكره؛ امتثاالً لقوله تعاىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ [احلجر ]٩ :وقوله:
( )1انظر :منا ج املستشرقني .32/2
( )2شكيب بن محود بن حسن أرسالن من ساللة التنوخيني ملوك احلرية ،من أإابر ال ُكتَّاد يُنع فمري البيان
من أعضا اجملم العلمي العريب ،توِف سنة  ، 1366انظر :ا عالم للزرإلي .173/3
( )3انظر :الفكر العريب املعاصر ِف معرإة التغريب والتبعية الثقافية ص .326
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ﮠﮊ [فصل :

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
القرآن ِ
بذإ ِر ِح ِ
 ،]٤٢وقد نوه هللا تعاىل بعظمة ِ
فظه له قبل نزوله فقال تعاىل :ﮋ

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮃ ﮄ ﮅ  ﮇ ﮈ  ﮊ ﮋ

ﭻﭼ
 ﮍ ﮎ ﮊ [عبس ،] ١٦ - ١١ :وحفظه أثنا نزوله ،فقال :ﮋ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﮊ

[اإلسرا  ،]١٠٥ :وحفظ هللا تعاىل القرآن بعد نزوله إما وعد ،وسيبقى حمفوظاً إىل
ِ
ابلقرآن
قيام الساعة ،وامتثاالً مر النيب صلى هللا عليه وسلم الذي حثنا على العناية
الكره واال تمام به وتقديره وصونه ،يقول طلحةُ بن مصر  :سَل عبد ِ
هللا بن
ُ
َّيب صلى هللاُ عل ِيه وسلم؟ فاقال :ال ،فا ُقل ُ  :إيف ُإتِب على
أِيب أوف :أوصى النِ ُّ
اد ِ
وص؟ قال :أوصى بِ ِكت ِ
َّاس الو ِصيَّةُ ،أُِمُروا ِهبا ومل يُ ِ
الن ِ
هللا ( .)1قال احلافظ ابن
()2
النيب صلى هللا عليه وسلم اقتصر على الوصية بكتاد
حجر رمحه هللا(( :ولعل َّ
هللا؛ لكونه أعظم وأ م ،و ن فيه تبيان إل شي إما بطريق النص ،وإما بطريق

االستنباط ،ف ذا اتب الناس ما ِف الكتاد عملوا بكل ما أمر م النيب صلى هللا عليه
وسلم به؛ لقوله تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮊ [احلشر .)))3(] ٧ :وقال(( :واملر ُاد ابلوصية
ِ
سافر به أرض العدو،
بكتاد هللا تعاىل حفظه حساً ومعىنُ ،
فيكرم ويُصان ،وال يُ ُ

( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد الوصاة بكتاد هللا عز وجل ص .1093
( )2أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين أبو الفضل شهاد الدين ،ابن حجر ،من أئمة العلم والتاريخ ،له
مؤلفات إثرية ،قال السخاوي عنه(( :انتشرت مصنفاته ِف حياته وهتادهتا امللوك وإتبها ا إابر)) توِف سنة
 ، 852انظر :ا عالم ِ
للزِرإلي .178/1
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري .443/5
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ويُاتَّب ما فيه ،فيعمل فوامره وجيتنب نوا يه ،ويداوم على تالوته وتعلمه وتعليمه
وحنو ذل ))(.)1
حق إل ٍ
وإنه من ِ
أمة أن يعر أبناؤ ا ما يقوله اآلخرون عنها ِف عقيدهتا
وأخالقها وثقافتها وحضارهتا ،إما أن من حق علمائها وأبنائها أن يتناولوا ذه
ا قوال ابلتحليل والنقد ،وأن يردوا على املتعسفني اب دلة املنطقية ،واحلجج
الواضحة ،والربا ني القوية.

وقد عني ا مة اإلسالمية عناي ًة فائقا ًة ابلق ِ
ارآن الكاره مناذ نزولاه علاى نبيناا

حمما ٍاد صاالى هللا عليااه وساالم إىل يومنااا ااذا ،ومل ياادع العلمااا محي ا ًة ماان ن اواحي
الق ِ
ارآن الكااره ا صاابة إال وألفاوا فيهااا املؤلفااات القيمااة ،فماانهم ماان ألااف ِف ناازول
القرآن ،ومنهم من ألف ِف إعجاازه ،ومانهم مان ألاف ِف إعراباه ،ومانهم مان ألاف
ِف تفسريه ،ويتمالك العجب حني تارى الكام اهلائال مان إتاب التفساري  -و ام
يتبااارون ِف تفسااريه  -فماانهم ماان يهااتم زب ارا ِز اجلانااب اللغااوي ،وماانهم ماان يهااتم
زبارا ِز اجلانااب البالغااي ،وماانهم ماان يهااتم زبارا ِز اجلانااب البياااين ،وماانهم ماان يهااتم
ِ
اجلانب اإلعجازي.
زبرا ِز اجلانب الفقهي ،ومنهم من يهتم زبرا ِز
وحكوم ا ا ااة خ ا ا ااادم احل ا ا اارمني الش ا ا اريفني املل ا ا ا عب ا ا ااد هللا ب ا ا اان عب ا ا ااد العزي ا ا ااز
آل ساعود ساباقة إىل ا اري ،فهاي حتارص علاى املشاارإة واحلضاور ِف مجيا ا وجاه
والنشاطات اليت ختدم الكتااد والسانة خاصا ًة فيماا يتعلاق ابلعناياة ابلق ِ
ارآن الكاره

واال تمام به ،وجهود َمم املل فهد بن عبد العزياز آل ساعود رمحاه هللا لطباعاة
املصحف الشريف ِف ِ
خدمة القرآن الكره والسانة النبوياة الشاريفة والادفاع عنهماا
( )1فتح الباري شرح صحيح البخاري .85/9
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جها ااود مبارإ ا ااة ال ختف ا ااى علا ااى أح ا ااد ،وق ا ااد أحسا اان وزارة الشا ااؤون اإلسا ااالمية

وا وقااا وال اادعوة واإلرشاااد ِف اململك ااة العربيااة الس ااعودية ،زقامااة ااذه الن اادوة
(القرآن الكاره ِف الدراساات االستشاراقية) ،وإانا مشاارإيت ِف اذه النادوة
ِف موضوع ((مصدر القرآن)).

خطةالبحث
يتكو ُن البحث من مقدمة و ثالثة ٍ
فصول وخامتة.
مقدمة :وأبني فيها أمهية املوضوع.
الفصل األول :تعريف ِ
القرآن ِف اللغة واالصطالح.
الفصل الثاني :عن مصدر ِ
القرآن الكره وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :املنا ِزل و و املوىل جل وعال عن طريق جربيل عليه السالم.
9
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املبحث الثاين :عن طريق حممد صلى هللا عليه وسلم.
املبحث الثالث :عن الصحابة ،ووصوله إلينا عن طريق التواتر.
الفصل الثالث :شبهات املستشرقني حول مصدر القرآن وفيه مبحثان:
املبحث األول :االستشراش ِف اللغة واالصطالح.
املبحث الثاين :دحض ونقد أ م شبهات املستشرقني حول مصدر القرآن.
الشبهة األوىل :بشرية القرآن.
الشبهة الثانية :أن مصدر القرآن و الدايمت ا خرى.
الشبهة الثالثة :أن مصدر القرآن احلنيفية ورجاهلا قبل البعثة احملمدية.
الشبهة الرابعة :احلالة اليت إان تعرتي النيب صلى هللا عليه
وسلم حالة صرع.
الشبهة اخلامسة :أن القرآن مل يناقل عن طريق التواتر بل
عن طريق اآلحاد.
الشبهة السادسة :أن القرآن ُح ِر وبُ ِدل بعد وفاة النيب صلى
هللا عليه وسلم.
النتائج اليت توصل ُ إليها.
خاتمة :وتتضمن أ م ِ

الفصل األول
القرآن في اللغة واالصطالح.
تعريف
ِ
اختلف العلما ِف إلمة القرآن ِف اللغة من جهة االشتقاش أو عدمه ،ومن
جهة إونه مهموزاً أو غري مهموز ،ومن جهة إونه مصدراً أو وصفاً على أقوال،
فمنهم من قال فنه مهموز وقد اختلفوا على رأيني-:
10
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األول :القرآن مصدر قرأ مبعىن تال إالرجحان والغفران مث نقل من ذا
املعىن املصدري ،وجعل اساً للكالم املنزل على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم

من ابد تسمية املفعول ابملصدر ،ويشهد هلذا الرأي ورود القرآن مصدراً مبعىن

القرا ة ِف الكتاد الكره ،قال تعاىل :ﮋ ي ﰀ ﰀ ﰀ  ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﮊ [القيامة ] ١٨ - ١٧ :أي قرا ته.
الثاين :أنه على وصف فُعالن مشتق من القر مبعىن اجلم  ،يقال ِف اللغة:
قرأت املا ِف احلوض أي مجعته ،مث سي به الكالم املنزل على نبينا حممد صلى
هللا عليه وسلم جلم السور واآلايت فيه ،أو القصص وا وامر والنوا ي ،أو
جلمعه مثرات الكتب السابقة ،و و على ذين الرأيني مهموز ،ف ذا ترإ اهلمزة
فذل للتخفيف.
ومنهم من قال فنه غري مهموز ،وقد اختلفوا ِف أصل اشتقاقه فقال قوم:
و مشتق من قرن الشي ابلشي  :إذا ضمم أحدمها إىل اآلخر ،وسي به
القرآن لقران السور واآلايت واحلرو فيه.
وقال الفرا ( :)1و مشتق من القرائن؛ ن اآلايت منه يصدش بعضها
بعضاً ،ويشابه بعضها بعضاً ،و ي قرائن أي أشباه ونظائر ،وعلى ذين القولني
فنونه أصلية ،خبالفه على القولني ا ولني فنونه زائدة.

( )1حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي ،أبو زإراي املعرو ابلفرا  ،إمام الكوفيني وأعلمهم ابلنحو
واللغة وفنون ا دد ،توِف سنة  ، 207ا عالم  ،145/8اللباد .414/2
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و ناك رأي خامس مقابل لألقوال السابقة و و أنه اسم علم غري منقول
وض من أول ا مر علماً على الكالم املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم،

و و غري مهموز ،و ذا القول مروي عن اإلمام الشافعي (.)1

أما القرآن الكره ِف االصطالح فاملراد منه(( :إالم هللا ،منه بدأ -بال
إيفية -قوالً ،وأنزله على رسوله وحياً ،وصدَّقه املؤمنون على ذل حقاً ،وأيقنوا

أنه إالم هللا تعاىل ابحلقيقة ،ليس مبخلوش إكالم الربية ،فمن سعه فزعم أنه

إالم البشر فقد إفر))(.)2
ومن أ م خصائص القرآن الكره أنه إالم هللا ،وأنه منزل على نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم ،ومتعبد بتالوته ،ومعجز بلفظه ،فهو إالم هللا.
ومن عظمة القرآن الكره روعة ألفاظه والتناسب والتناسق والرتتيب
ِف آايته.
و و متعبد بتالوته ،و ذا التعبد إمنا ورد ِف خصوص القرآن وألفاظه دون

ِ
أي ألفاظ أو أساليب أخرى ،ولو إان عربية مرادفة لفاظ ا صل وأساليبه.
ِ
القرآن ابملعىن ،وملا أنزل على
و و معجز بلفظه ومعناه ،فال جتوز قرا ة
ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم حتدى هللا به العرد ا وإانوا أفصح الفصحا ومصاق
ا طبا ا على أن أيتوا مبثله ،وأمهلهم طول السنني فلم يقدروا ،إما قال تعاىل:

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﮊ [الطور ،] ٣٤ :مث حتدا م بعشر سور منه ِف قوله

( )1انظر :ذه ا قوال ِف إتاد منا ل العرفان ِف علوم القرآن  15-14 /1وإتاد املدخل لدراسة القرآن،
للدإتور حممد حممد أبو شهبة ص .19 – 17
( )2شرح العقيدة الطحاوية .168
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تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﮊ [ ود ،] ١٣ :مث حتدا م بسورة منه ِف قوله :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯵﮊ [البقرة] ٢٣ :
ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
فلما عجزوا عن معارضته واإلتيان بسورة تشبهه على إثرة ا طبا فيهم والبلغا
مدى عليهم زظهار العجز وإعجاز القرآن فقال :ﮋﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [اإلسرا  ،]٨٨ :فلو إان ِف مقدرهتم
معارضته لعدلوا إليها قطعاً للحجة ،ويكفينا شهادة العرد الفصحا قدمياً
زعجازه فعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن الوليد بن املغرية( )1جا إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكَنه رش له فبلُ ذل أاب جهل ،فَاته
فقال له :اي عم ،إن قوم يريدون أن جيمعوا ل ماالً ،قالِ :مل ؟ قال:
ليعطوإه ،ف ن أتي حممداً لتتعرض ملا قبله ،قال :قد علم قريش أين من
أإثر ا ماالً ،قال :فقل فيه قوالً يبلُ من قوم أن منكر له وإاره ،قال:
وماذا أقول؟ فوهللا ما فيكم رجل أمل ابلشعر مين ،ال برجزه وال بقصيده وال
فشعار اجلن ،وهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من ذا ،ووهللا إن لقوله الذي
يقوله حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإنه ملثمر أعاله ،مغدش أسفله ،وإنه ليعلو
وما يعلى ،وإنه ليحطم ما حتته ،قال :وهللا ما يرضى قوم حى تقول فيه،

( )1الوليد بن املغرية بن عبد هللا بن عمرو بن خمزوم أبو عبد مشس ،من قضاة العرد ِف اجلا لية ومن زعما
قريش ومن زمدقتها توِف سنة  ، 1الكامل  ،26/2ا عالم .122/8

13

This file was downloaded from QuranicThought.com

قال :فدعين حى أفكر ،فلما فكر قال :ذا سحر يؤثر ،أيثره عن غريه،
فنزل  :ﮋﯲﯳﯴ ﯵ ﮊ ([.)1املدثر.]11 :

( )1أخرجه احلاإم ،إتاد التفسري ،ابد تفسري سورة املدثر  ،506/2وقال عقبه :ذا حديث صحيح اإلسناد
على شرط البخاري ومل يرجاه.
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الفصل الثاني
القرآن الكريم وفيه ثالثة مباحث
عن مصدر
ِ
تمهيد:
يعتق ا ُاد املس االم مت ااام االعتق اااد بص ااحة الق اارآن الك ااره وص ا ِ
احة مص اادره ،فه ااو
ُ
ماوحى مان عناد هللا تعااىل بواساطة أماني الاوحي جربيال علاى نبيناا حمم ٍاد صاالى هللا

عليااه وساالم ،فَلفاااظ القا ِ
ارآن تاادل عل ااى صااحة املصاادر ،فهااو ِف أعلااى درج ااات
ظمه وفواص ُال إل ِماه؛
البيان العريب من حيث ألفاظه وعباراته وبالغته وفصاحته ون ُ
مما يدل دالل ًة قاطعة على عجز البشر عن اإلتيان مبثل ذا ا سلود الاذي يادل
على أنه موحى به من عند هللا تعاىل ،وق اد قاال من ازله ع َّاز مان قائال :ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [اإلسارا  ،]٨٨ :وإال وجااه مان وجااوه
ادل علااى أن مصاادر القا ِ
البيااان وا ساالود يا ُّ
ارآن ماان عنااد هللا تعاااىل ،ومااا إااان ِف
اس ااتطاعة أح ا ٍاد أن أي مبثل ااه ،وأذإ اار بع ااض أقا اوال العلم ااا ال ااذين ق اااموا بتوجي ااه
ا نظااار إىل ن اواحي ا س االود البي اااين ِف الق ا ِ
ارآن الكااره ال ااذي ي اادل عل ااى أن ااه ال

ميك ا اان أن يكا ااون م ا اان أتلي ا ااف بش ا ا ار :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ
[ال ا ا ا اانجم ،]٤- ٣ :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮊ [النس ا ا ا ااا  ]٨٢ :فقا ا ا ا ااال
القاضي أبو بكر الباقالين ((( :)1إن القارآن بادي الانظم عجياب التاَليف متنااه ِف
البالغااة إىل احلااد الااذي يُعلاام عجااز ا لااق عنااه ،والااذي يشااتمل عليااه باادي نظمااه
املتضمن لإلعجاز وجوه ،منها :ما يرج إىل اجلملة ،وذلا أن نظام القارآن علاى
( )1و حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر أبو بكر ،قاض ،من إبار علما الكالم ،من إتبه إعجاز القرآن،
توِف سنة  403انظر ا عالم .176/6
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تصاار وجو ااه واخااتال مذا بااه خااارج عاان املعهااود ماان نظااام مجي ا إالمهاام،
ومباااين للمااَلو ماان ترتيااب خطاااهبم ،ولااه أساالود يااتص بااه ويتميااز ِف تصاارفه
عن أساليب الكالم املعتاد ،وذل أن الطرش اليت يتقيد هبا الكالم البدي املنظاوم
تنقسم إىل أعاريض الشعر على اختال أنواعه ،مث إىل أنواع الكاالم املاوزون غاري
املقف ا ااى ،مث إىل أص ا اانا الك ا ااالم املع ا اادل املس ا ااج  ،مث إىل مع ا اادل م ا ااوزون غ ا ااري
مسااج  ،مث إىل مااا يرساال إرساااالً ،فتطلااب منااه اإلصااابة واإلفااادة وإفهااام املعاااين

املعرتض ااة عل ااى وج ااه ب اادي وترتي ااب لطي ااف)) .إىل أن ق ااال(( :إن عجي ااب نظم ااه
وباادي أتليفااه يتفاااوت وال يتباااين علااى مااا يتصاار إليااه ماان الوجااوه الاايت يتصاار
فيها من ذإر قصص وماواعظ واحتجااج ،وإعاذار وإناذار ،ووعاد ووعياد ،وتبشاري
وختوياف وأوصااا  ،وتعلايم أخااالش إرمياة ،وشاايم رفيعاة ،وسااري ماَثورة وغااري ذلا
مان الوجاوه الايت يشاتمل عليهاا)) .مث قااال(( :وقاد أتملناا نظام القارآن فوجادم مجيا
مااا يتصاار فيااه ماان الوجااوه الاايت قاادمنا ذإر ااا علااى حا ٍاد واحا ٍاد ِف حساان الاانظم
وبا اادي التا ااَليف والرصا ااف ،ال تفا اااوت فيا ااه وال احنطا اااط عا اان املْنزلا ااة العليا ااا ،وال
إساافا فيااه إىل الرتبااة الاادنيا ،وإااذل قااد أتملنااا مااا يتصاار إليااه وجااوه ا طاااد
م اان اآلايت الطويل ااة والقص اارية ،فرأين ااا اإلعج اااز ِف مجيعه ااا عل ااى ح ا ٍاد واح ااد ال

يتلاف ،وإاذل قاد يتفااوت إاالم النااس عناد إعاادة ذإار القصاة الواحادة تفااواتً
بينااً ويتلااف اختالفااً إب ارياً ،ونظاارم القاارآن فيمااا ذإااره ماان القصااة الواحاادة فرأيناااه

غاري خمتلاف وال متفاااوت ،بال ااو علاى هناياة البالغااة وغاياة الرباعااة ،فعلمناا بااذل
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أنه مما ال يقدر عليه البشر؛ ن الذي يقدرون عليه قاد بيناا فياه التفااوت الكثاري عناد
التكرار وعند تباين الوجوه واختال ا سباد)) (.)1
وقااال الزرإشااي ()2رمحااه هللا:

((

ااو الكااالم اجلاازل ،و ااو الفصاال الااذي لاايس

ابهل اازل ،س اراج ال يب ااو ضااياؤه ،وش ااهاد ال يم ااد ن ااوره وسااناؤه ،وحب اار ال يُاادرك

غااوره ،هباارت بالغتااه العقااول ،وظهاارت فصاااحته علااى إاال مقااول ،وتظااافر إجيااازه
وقسام لفظاه ومعنااه إىل ماا ينشا
وإعجازه… قد أحكم احلكايم صايغته ومبنااهَّ ،
الساام ويقا ِرط املسااام  ،ماان جتناايس أنايس ،وتطبيااق لبيااق ،وتشاابيه نبيااه ،وتقساايم
وسيم ،وتفصيل أصيل ،وتبليُ بليُ ،وتصدير ابحلسان جادير ،وتردياد مالاه مزياد؛
إىل غ ااري ذل ا ا مما ااا احت ااوى ما اان الص ااياغة البديعا ااة ،والص ااناعة الرفيعا ااة ،فا اااآلذان
فقراطاه()3حاليااة ،وا ذ ااان ماان أساطااه( )4غاري خاليااة ،فهااو ماان تناسااب ألفاظااه،
وتناس اق أغراضااه ،قااالدة ذات اتساااش ،وماان تبساام ز ااره ،وتنساام نشااره ،حديقااة
مبهجااة للنفااوس وا ساااع وا حااداش ،إاال إلمااة منااه هلااا ماان نفسااها طاارد ،وماان
ذاهتاا عجااب ،وماان طلعتهااا غاارة ،وماان هبجتهااا درة)) إىل أن قااال(( :فلااه علااى إاال
وح ْس ا ُن ارتباااط أواخااره وأوائلااه ،وباادي
إااالم ساالطان وإماارة ،هب ار مت ُّك ا ُن فواصاالهُ ،
( )1إعجاز القرآن للباقالين  36ا .38
( ) 2حممد بن هبادر بن عبد هللا الزرإشي أبو عبد هللا بدر الدين ،عامل بفقه الشافعية وا صول واحلديث
والتفسري ،أحد العلما ا ثبات ،له تصانيف إثرية ،توِف سنة  794ا عالم .60 /6
( )3أقراط مج قُرط ،وال ُقرط و ما يعلق ِف ش ِ
حمة ا ِ
ذن من دُ ٍر أو ذ ٍ
ب أو فضة أو حنو ا ،انظر املعجم
ُ
الوسي .727/2
( )4ا ساط مج س  ،والسم ُ و ا ي ُ ما دام فيه ا رز وإال فهو سل  ،والسم ُ خي النظم نه يعلق،
وقيل ي قِالدة أطول من املِخنقة ،قال أبو اهليثم :السم ُ ا ي الواحد املنظوم ،لسان العرد .14/7
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إشاراته ،وعجيب انتقاالتاه ،مان قصاص اب ارة إىل ماواعظ زاجارة ،وأمثاال ساائرة،
وحكم زا رة ،وأدلة على التوحيد ظا رة))(.)1
وقااد اعتاااد املستشاارقون الطعاان ِف القا ِ
ارآن الكا ِ
اره بشااى الطاارش ،فقااد حااددوا
مصادر ِ
القرآن ِف مزاعمهم حسب ا ولوية:
 .1ا ساس اليهودي مث النصراين ميثل املصدر ا ول للقرآن.

 .2املصدر الثاين و ا ساس اجلا لي ،وإليه يرج ما ذإر ِف ِ
القرآن من
تقديس الكعبة وقصص عاد ومثود.
 .3وأخ ا ارياً أي املص ا اادر اإلس ا ااالمي الص ا اار و ا ااو ا فك ا ااار اجلدي ا اادة ال ا اايت
أضافتها عبقرية حممد الدينية (.)2

وسايتبني ماان املباحاث الثالثااة اآلتيااة عادم صااحة أقاواهلم مان خااالل نصااوص
الكتاد والسنة.

( )1الرب ان ِف علوم القرآن .5-3/1
( )2االستشراش ،سيد فرج ص  ،135املستشرقون والقرآن ،إبرا يم عوض ص .121

18

This file was downloaded from QuranicThought.com

المبحث األول :المن ِّزل وهو المولى جل وعالعن طريق جبريل
عليه السالم:

فالقرآن الكره إالم هللا تعاىل أوحاه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إما

قال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
َمر الوحي أمر عظيم عند هللا
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [الشورى ] ٥٣ - ٥٢ :ف ُ
تعاىل ،فيختار سبحانه من عباده من ِخريهتم لألمر الذي يريد إما قال تعاىل:
ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [احلج ] ٧٥ :وقال :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮊ
النيب صلى هللا عليه
أمني الوحي جربيل على قلب ِ
[النحل ،] ٢ :والقرآن الكره نزل به ُ
وسلم.
والوحي في اللغة :تقول وحي إليه ،وأوحي  :إذا إلمته مبا ختفيه عن
غريه ،وأصله اإلشارة السريعة ،وقد يكون على سبيل الرمز والتعر ِ
يض ،وقد يكون
بصوت َمرد أو زشارة بعض اجلوارح ،فيكون معناه اللغوي :اإلعالم ا في
السري ا اص مبن يوجه إليه حبيث يفى عن غريه(.)1
وقال ا ز ري(ِ )2ف قوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ [القصص:] ٧ :
((قيل :الوحي نا إلقا هللا ِف قلبها… وإذل اإلشارة واإلميا يسمى وحياً،
( )1انظر املفردات ِف غريب القرآن للراغب ا صفهاين ص .515
( )2حممد بن أمحد بن ا ز ر اهلروي أبو منصور ،أحد ا ئمة ِف اللغة وا دد عين ابلفقه فاشتهر به مث غلب عليه
التبحر ِف العربية ،من إتبه هتذيب اللغة ،توِف سنة  ، 370انظر الوفيات  ،501/1وا عالم .311 /5
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والكتابة تسمى وحياً .وقال هللا عز وجل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ
ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﮊ [الشورى،]٥١ :
ومعناه :إال أن يوحي هللا إليه وحياً فيعلمه مبا يعلم البشر أنه أعلمه إما إهلاماً
وإما رؤاي ،وإما أن ينزل عليه إتاابً إما أنزل على موسى ،أو قرآمً يتلى عليه إما
أنزل على سيدم حممد صلى هللا عليه وسلم ،وإل ذا إعالم وإن اختلف
أسباد اإلعالم فيها))(.)1
وفي االصطالح:
إالم هللا تعاىل املنازل على نيب من أنبيائه إما بكتاد أو برسالة مل ِف
منام أو إهلام(.)2
ٍ
بكتاد
وعرفه اإلمام القسطالين( )3فنه :إعالم هللا تعاىل أنبيا ه الشي إما
أو برسالة مل أو منام أو إهلام (.)4
وال ميكن معرفةُ الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مبا نقله لنا
الصحابة رضوان هللا عليهم ،فهم قد شا دوا النيب صلى هللا عليه وسلم حال
نزول الوحي عليه ،ودالئل ثبوت الوحي اإلهلي ٍ
حملمد صلى هللا عليه وسلم أإثر
من أن حتصى:
( )1هتذيب اللغة ( 297/5وحى).
( )2انظر مباحث ِف علوم القرآن .33
( )3أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد املل القسطالَّين أبو العباس شهاد الدين ،من علما احلديث ،من
إتبه :إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ،وإتاد املوا ب اللدنية ِف املنح احملمدية ،توِف سنة ، 923
انظر :البدر الطال  ،102/1ا عالم .232/1
( )4إرشاد الساري لشرح البخاري .48/1
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الدليل األول :عن عائِشة أُِم امل ِ
ؤمنِني رضي هللا عنها أ َّهنا قال  :أ َّوُل ما
ُ
ِ
ول ِ
ِ
ِ
الصاحلةُ ِف النَّوم،
بُ ِدئ بِِه ر ُس ُ
الرؤاي َّ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم من الوح ِي ُّ
بح (ُ ،)1مثَّ ُحبِب إِل ِيه ا ال ُ وإان
الص ِ
فكان ال يارى ُرؤاي إِال جا ت ِمثل فل ِق ُّ
ٍ
َّث فِ ِيه ،و و التاَّعبُّ ُد الليال ذو ِ
ات العد ِد قبل أن يانْزِع إِىل
يلُو بِغا ِر ِحرا فاياتحن ُ
ُ
أ ل ِه ،وياتازَّوُد لذل ُمثَّ ي ِرج ُ إِىل خ ِدجية فاياتازَّوُد ملِثلها ح َّى جا هُ احل ُّق وُ و ِِف
غا ِر ِحرا ٍ فجا هُ املل ُ فاقال :اقرأ ،قال :ما أم بِقا ِر ٍئ ،قال :فَخذِين فاغطَِّين
ح َّى بلُ ِم ِين اجلهد ُمثَّ أرسل ِين فاقال :اقرأ ،قُل ُ  :ما أم بِقا ِر ٍئ ،فَخذِين فاغطَِّين
الثَّانِية ح َّى بلُ ِم ِين اجلهدُ ،مثَّ أرسل ِين فاقال :اقرأ ،فا ُقل ُ  :ما أم بِقا ِر ٍئ ،فَخذِين
فاغطَِّين الثَّالثة ُمثَّ أرسل ِين فاقال :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮆ
ﮇ ﮈ ﮊ [العلق ]٣ – ١ :فارج ِهبا رس ُ ِ
ِ
رج ُ
ف فُاؤ ُادهُ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسلم ي ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
فدخل على خدجية بِن ُخويلد رضي هللاُ عنها فاقال :زملُ ِوين زملُ ِوين ،فازَّملُوهُ
الروع ،فاقال ِدجية وأخرب ا ا رب لقد خ ِشي على ن ِ
فسي،
ح َّى ذ ب عنهُ َّ ُ
ُ
فاقال خ ِدجيةُ :إال وهللاِ ما ُي ِزي هللا أب ًدا إِنَّ لت ِ
الرِحم وحت ِم ُل الك َّل
ص ُل َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ني على ناوائِ ِ
ب احل ِق ،فانطلق بِِه خدجيةُ
ب امل ُ
عدوم وتق ِري الضَّيف وتُع ُ
وتكس ُ
ح َّى أت بِِه ورقة بن نوفل ب ِن أس ِد ب ِن ع ِ
بد ا ُلعَّزى ابن عِم خ ِدجية وإان امرأً قد
ِ
ِ ِ
ِ ِ
تان َّ ِ
ب ِمن ا ِإل ِجنيل ِابلعِربانِيَِّة ما
ب الكتاد العرباينَّ ،فايكتُ ُ
صر ِف اجلا ليَّة وإان يكتُ ُ
يخا إبِ ًريا قد ع ِمي ،فاقال لهُ خ ِدجيةُ :اي ابن عِم
شا هللاُ أن يكتُب ،وإان ش ً
ول هللاِ
اس ِمن اب ِن أ ِخي  ،فاقال لهُ ورقةُ :اي ابن أ ِخي ماذا تارى ،فَخربهُ ر ُس ُ
( )1أي :ضوئه وإمرته ،واملعىن ظهرت مطابقتها للواق إظهور ضيا ِ الصب ِح ِ
لناظ ِره ،انظر النهاية ِف غريب
احلديث .471/3

21

This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
ِ
صلى هللاُ عليه وسلم خرب ما رأى ،فاقال لهُ ورقةُ :ذا الن ُ
وس الذي ناَّزل هللاُ
َّام ُ
ِ
ِ
وم  ،فاقال
على ُموسى ،اي ليت ِين فيها جذ ًعا ليت ِين أ ُإو ُن حيًّا إذ ُي ِر ُج ق ُ
ول ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم :أوُخم ِرِج َّي ُ م؟ قال :ناعم ،مل أي ِت ر ُجل ق ُّ مبِِثل
ر ُس ُ
ما ِجئ بِِه إِال ع ِ
ودي ،وإِن يُد ِر ِ
صرا ُمؤزًَّرا ُمثَّ مل ينشب ورقةُ
ُ
وم أ ُ
إين ي ُ
نصرك ن ً
ِ
حي (.)1
أن تُا ُوِف وفرت الو ُ
ِ
بد ِ
قال جابِر بن ع ِ
ث عن فرتةِ
هللا ا نصا ِر ُّ
ي رضي هللا عنهما  -وُ و ُحيد ُ
ُ ُ
مشي إِذ ِسع صوات ِمن َّ ِ
الوح ِي – فقال ِف حديثه :بينا أم أ ِ
ُ ً
السما فارفع ُ
بص ِري فِذا املل ُ ال ِذي جا ِين ِِحبرا ٍ جالس على ُإ ِ
السما ِ وا ِ
رض
رس ٍي بني َّ
فاُر ِعب ُ ِمنهُ فارجع ُ فا ُقل ُ  :زِملُ ِوين زِملُ ِوين فَنزل هللاُ تاعاىل:
ِ ِ
ِ
حي (.)2
ﮋ ﮬ ه  ﮯ ﮰ ﮊ إىل قوله :ﮋ ﯙ ﯚﮊ فحمي الو ُ
و ذا اللقا الذي بني ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم وبني ورقة بعد أن بلُ
ِِ
وس ال ِذي ناَّزل
من الك ِرب عتيًّا ،و نا ندقق النظر ونسَل :مل قال ورقة (( :ذا الن ُ
َّام ُ
هللاُ على ُموسى)) ومل يقل على عيسى ،علماً فن ورقة نفسه يقيم على شي ٍ من

النصرانية ؟

ابن حجر العسقالين إىل أن ورقة أعلن هبذا أن املل الذي لقيه حممد
ذب ُ

صلى هللا عليه وسلم ِف غار حرا

و مل

الوحي الذي أمج أ ل الداينتني

( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه إتاد بد الوحي ص ،1وأخرجه مسلم ِف صحيحه إتاد اإلميان ،ابد بد
الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .127/1
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه إتاد بد الوحي ص ،1وأخرجه مسلم ِف صحيحه إتاد اإلميان ،ابد بد
الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .127/1
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(اليهودية والنصرانية) على ِ
اإلميان بنُزوله إىل موسى ،ومل يقل ورقة (إنه الذي نزل على

عيسى)؛ ن اليهود ينكرون نبوة عيسى وصلته بوحي هللا (.)1
الدليل الثاني :عن اب ِن عبَّ ٍ
اس رضي هللا عنهما ِِف قول ِه تاعاىل :ﮋ ﯸ
ول ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم يُاعالُ ِمن
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ قال :إان ر ُس ُ
ِ
ِ
ِ
ابن عبَّ ٍ
اس :فَم أُح ِرُإ ُهما ل ُكم إما
التَّاْن ِزيل ش َّد ًة ،وإان ممَّا ُحي ِرُك شفتيه ،فاقال ُ
ول ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم ُحي ِرُإ ُهما ،وقال سعِيد :أم أُح ِرُإ ُهما إما
إان ر ُس ُ
رأي ُ ابن عبَّ ٍ
اس ُحي ِرُإ ُهما فحَّرك شفت ِيه ،فَنزل هللاُ تاعاىل:
ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ي ﰀ ﰀ ﰀ ﮊ قال :مج ُعهُ ل ِِف
صد ِرك وتقرأه ﮋ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﮊ قال :فاست ِم له وأ ِ
نص ،
ُ
ُ
ول ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه
ﮋ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﮊ ُمثَّ إِ َّن علينا أن تقرأهُ ،فكان ر ُس ُ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َّيب صلى هللاُ عل ِيه
يل قارأهُ النِ ُّ
يل استم  ،ف ذا انطلق جرب ُ
وسلم بعد ذل إذا أات ُه جرب ُ
وسلم إما قارأهُ ( ،)2و ذا يدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم إان حيرك شفتيه
أثنا تلقي الوحي حرصاً على الد ِقة ِف استحفاظ ِ
القرآن الكره.
الرمح ِن ب ِن ع ٍ
الدليل الثالث :عن ع ِ
بد القا ِر ِي قالِ :سع ُ ُعمر بن
بد َّ
ا طَّ ِ
َّيب صلى هللاُ عل ِيه وسلم إِذا أُن ِزل عل ِيه
اد ر ِضي هللا عنهُ يا ُق ُ
ول :إان النِ ُّ
()3
ِ
ِ
الو ِ ِ
وما فمكثنا ساع ًة ف ُس ِري
حي ُس عند وج ِهه إد ِو ِي النَّحل  ،فَُن ِزل عليه ي ً
ُ
ِ
ِ
ِ
عنهُ فاستقبل القبلة ورف يديه وقال(( :الل ُه َّم ِزدم وال تن ُقصنا وأإ ِرمنا وال ُهتنَّا
( )1فتح الباري البن حجر  ،20/1وانظر وحي هللا ص .90
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد بد الوحي ،وأخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد الصالة ،ابد
االستماع إىل القرا ة .277/1
ي :صوت ليس ابلعال إصوت النحل وحنوه ،النهاية ِف غريب احلديث .143/2
(َّ )3
الد ِو ُّ
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عطنا وال حت ِرمنا وآثِرم وال تُؤثِر علينا وأ ِ
وأ ِ
رضنا وارض عنَّا))ُ .مثَّ قال صلى هللا
عل ِيه وسلم(( :أُن ِزل علي عشر آاي ٍ
ت من أقام ُه َّن دخل اجلنَّة)) ُمثَّ قارأ :ﮋ ﭑ ﭒ
َّ ُ
ﭓﮊ ح َّى ختم عشر آاي ٍت (.)1

الدليل الرابع :عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قال (( :إن إان ليوحى
فتضرد ِجراهنا( )2من ثِقل ما يوحى إليه)) (.)3
إليه و و على مقته
ُ
الدليل الخامس :عن اب ِن عبَّ ٍ ِ
َّيب صلى هللا
اس رضي هللاُ ع ُنهما أ َّن النِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ورم؟ فانازل :
يل ما مينا ُع أن تاُزورم أإثار ممَّا تاُز ُ
عليه وسلم قال :اي جرب ُ

ﮋ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﮊ
 ]64إِىل ِ
آخ ِر اآلي ةِ  ،قال :إان ذا اجلواد ملح َّم ٍد صلى هللا عل ِيه وسلم (.)4
ُ
و ذه اآلايت وا حاديث السابقة تبني وتؤإد بيقني حقيقة الوحي ،وأن
القرآن نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم وحياً عن طريق جربيل عليه السالم
إما قال تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﮊ [النحل ،]١٠٥ - ١٠٢ :وإما قال :ﮋ ﯹ ﯺ
[مره:

( )1أخرجه الرتمذي ِف سننه ،إتاد تفسري القرآن ،ابد ومن تفسري سورة املؤمنون  ،326/5وضعفه ا لباين.
انظر ضعيف سنن الرتمذي ص .339 ،338
( )2اجلران :ابطن العنق ومجعه ُج ُرن ،واملعىن :من شدة الوحي وثقله إان البعري ميد ِجرانه على ا رض ليسرتيح،
انظر غريب احلديث البن اجلوزي .152/1
( )3أخرجه أمحد ِف املسند .118/6
( )4أخرجه البخاري ِف صحيحه إتاد التفسري ،ابد سورة إهيعص ص .997
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ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﮊ [الشورى.]٥١ :
ﰀﰀ ﰀ
فهذه اآلايت يثق املؤمن فيها و ي تتضمن القول الفصل ِف مصدر ِ
القرآن
الكره.
وِف ذا يقول ا ستاذ حممد رشيد رضا((( :)1إن القرآن إتاد ال إالكتب،
و آية ال إاآلايت ،و معجزة ال إاملعجزات ،و نور ال إا نوار ،و سر ال
إا سرار ،و إالم ال إالكالم ،وإالم احلي القيوم الذي ليس لروح القدس
جربيل ا مني منه إال نقله بلفظه العريب من سا ا فق ا على إىل ذه ا رض،
وال ٍ
حملمد رسول هللا وخا النبيني صلى هللا عليه وسلم منه إال تبليغه للناس
بلفظه ونظمه و دايته وأتثريه)) (.)2
وقد ذ ب العلما ِف إيفية وحي هللا تعاىل إىل جربيل املذا ب اآلتية (:)3
المذهب األول :أن جربيل عليه السالم تلقاه ساعاً من هللا عز وجل،
اين
َّواس بن سعان ِعند الطَّربِِ
و و مذ ب أ ل السنة واجلماعة ،وِف ح ِديث النا َّ
السما رجفة أو قال:
وعا ما يؤإد ذل (( :إِذا تكلم هللا ِابلوح ِي أخذت َّ
مرفُ ً
صعِ ُقوا وخُّروا ُس َّج ًدا
رعدة ش ِديدة ِمن خو هللا  ,فِذا ِس أ ُل َّ
السما بِذل ُ
 ,فاي ُكون أ َّول من يرف رأسه ِج ِربيل  ,فايُكل ُمهُ هللا ِمن وحيِ ِه ِمبا أراد  ,فاينت ِهي بِِه
( )1حممد بن رشيد بن علي رضا القلموين ،البغدادي ا صل ،صاحب َملة املنار وأحد رجال اإلصالح
اإلس المي ،من الكتاد العلما ابحلديث وا دد والتاريخ والتفسري ،توِف سنة  ، 1354انظر ا عالم
.126/6
( )2الوحي احملمدي حممد رشيد رضا .164
( )3انظر ذه ا قوال ِف منا ل العرفان 47 /1ا  ،48مباحث ِف علوم القرآن ص  35وما بعده.
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على املالئِكة ُ ,إلما مَّر بِسما ٍ سَلهُ أ له ماذا قال ربُّانا ؟ قال :احلق  ,فاينت ِهي
()1
بِِه ح ُ ِ
َّيب صلى هللاُ عل ِيه وسلم(( :إِذا قضى هللاُ ا مر ِِف
يث أُمر))  ،وقال النِ ُّ
َّ ِ
الس ِ
ام لقول ِه إ ِ
لسل ِة على صفو ٍان)) (،)2
السما ضرب املالئِكةُ ِفجنِحتِها ُخضع ً
قال اإلمام أمحد - :فيما رواه ابنه صاحل عنه (( -افرتق اجلهمية على ثالث
فِرش ،فِرقة قالوا :القرآ ُن خملوش ،وفِرقة قالوا :إالم هللا وتسك  ،وفِرقة قالوا:
لفظنا

ِ
ابلقرآن

قال

خملوش،

هللا

عز

وجل:

ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [التوبة ،]٦ :فجربيل سعه من هللا ،وسعه النيب من

جربيل ،وسعه أصحاد النيب من النيب ،فالقرآ ُن إالم هللا غري خملوش)) ( ،)3قال
الزرقاين ((( :)4ولتعلم ِف ذا املقام أن الذي نزل به جربيل على النيب صلى هللا
عليه وسلم و القرآن ابعتبار أنه ا لفاظ احلقيقية املعجزة من أول الفاحتة إىل
ِ
آخر الناس ،وتل ا لفا ُظ ي إالم هللا وحده ال دخل جلربيل وال حملمد ِف

إنشائها وترتيبها ،بل الذي رتبها أوالً و هللا سبحانه وتعاىل ،ولذل تُنسب له
دون سواه وإن نطق هبا جربيل ،وحممد ،وماليني ا لق من بعد جربيل وحممد
من لدن نزول القرآن إىل يوم الساعة))(.)5

( )1ذإره ابن حجر ِف فتح الباري  457/13ا .459
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد تفسري القرآن ،تفسرية سورة احلجر ابد قوله ( إال من اسرتش السم )
ص .984 ،983
( )3العقيدة السلفية ِف إالم رد الربية للجدي .35
الزرقاين ،من علما ا ز ر مبصر ،خترج ِف إلية أصول الدين ،وعمل هبا مدرساً لعلوم
( )4حممد عبد العظيم ُّ
القرآن واحلديث ،من إتبه منا ل العرفان ِف علوم القرآن ،توِف سنة  ، 1367انظر ا عالم .210/6
( )5منا ل العرفان .49 ،48 /1
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المذهب الثاني :أن جربيل حفظه من اللوح احملفوظ ،ف ن هللا تعاىل

يقول :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [الربوج ] ٢٢ - ٢١ :وقال بذل
القسطالين ،ومن وافقه( ،)1و ذا الرأي غري ُمسلَّم؛ ن ذا من اإلخبار
ابملغيبات اليت ال دليل قطعيًّا فيها.
المذهب الثالثَّ :
أن معىن القرآن موحى من عند هللا تعاىل ،واللفظ إما
جلربيل أو حممد صلى هللا عليه وسلم ،و ذا قول ابطل أثيم مصادم لصريح

الكتاد والسنة ،واإلمجاع( ،)2وقد قال بذل القول إثري من املستشرقني ،و و
قول ليس له دليل ال من نقل وال من عقل ،وممن اشتهر هبذا القول املستشرش
جولدزيهر ،و ذا أنسب ابلسنة؛ هنا وحي من هللا أوحي إىل جربيل مث إىل
حممد صلى هللا عليه وسلم ابملعىن ،وأايً ما تكن ذه ا قوال ف ن ذا املوضوع

ال يتعلق به غرض إبري ما دمنا نقط ُ فن مرج التْنزيل و هللا وحده (.)3
ِّ
طريق محمد صلى هللا عليه وسلم
المبحث الثاني :عن

إن القرآن الكره موحى من عند هللا تعاىل مناَّزل على النيب صلى هللا عليه

وسلم إما قال تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮘ ﮙ ﮚ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [الشعرا  ،]١٩٤ - ١٩٢ :وإما قال تعاىل:
ﭓ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭠ ﭡ
ﮋﭑ ﭒ
ﭢﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [النجم ،] ٥ - ١ :ﮋﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [النمل،]٦ :
ﮛ 

( )1انظر لطائف اإلشارات للقسطالين .22 ،21/1
( )2منا ل العرفان .49/1
( )3منا ل العرفان .58/1
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ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ
[النسا  ،] ١٦٣ :وقد خص هللا تعاىل نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم مبز ِ
يد فضل فقال:
ﮋﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ي ي ﰀ ﰀ ﰀﮊ [النسا ،]١١٣ :
ووظيفة حممد ي التبليُ إما قال تعاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [املائدة:
 ،]٦٧ومنصب النبوة منصب رفي وعظيم يتص هللا تعاىل به من يشا من
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
عباده ،إما قال تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮊ [احلج ،]٧٥ :فالرسول حممد صلى هللا عليه وسلم و النيب املرس ُل من عند هللا
ِ
الكتب السماوية ،و ذا و االعتقاد املوجود
تعاىل لتبليُ الناس القرآن خا
إن
لدى املسلمني ،فلذل يتحدثون عن ذا النيب زجيابية فهو ا ساس والر ُ
لقبول الدين اإلسالمي واعتناقه ،أما املستشرقون ف هنم غالباً يتحدثون عن النيب
صلى هللا عليه وسلم بسلبية واضحة ويبينون للناس فنه أسطورة وأنه رجل مبتدع
إذاد خمادع ،وال صحة لدعوته ونبوته عليه السالم وأن القرآن مل يْنزل عليه،
فهم هبذا يردون الناس عن دينهم إن استطاعوا ،ولكي يكونوا حجر عثرة ِف طريق من
يبحث عن احلق ودين احلق()1وهللا تعاىل يقول :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﮊ [الشورى ،] ٥١ :وقد قال عليه الصالة والسالم(( :ما ِمن ا نبِيا ِ نِيب إِال أ ِ
ُعطي ما
ٌّ

( )1االستشراش واملستشرقون وجهة نظر ص .44
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رجو أن أ ُإون
ِمثلهُ آمن عل ِيه البشُر وإَِّمنا إان ال ِذي أُوتِي ُ وحيًا أوحاهُ هللاُ إِ َّ
ل فَ ُ
أإثار م اتبِعا يوم ِ
القيام ِة)) (.)1
ُ ً

ومن اآلايت السابقات نستفيد أن القرآن الكره ليس من أتليف أو
قول ٍ
رسول إره ذي قوة عند ذي
قول النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا و ُ
العرش مكني ،مطاع مث أمني ،ذلكم و جربيل ا مني نزل به على النيب
صلى هللا عليه وسلم من عند هللا ٍ
بلسان عريب مبني ،ومل يكن للنيب صلى هللا
عليه وسلم بعد ذل أي عمل سوى الوعي واحلفظ ،مث احلكاية والتبليُ ،مث
البيان والتفسري ،مث التطبيق والتنفيذ ،أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما
و منها بسبيل وليس له من أمرمها شي  ،إن و إال وحي يوحى (.)2
بن ِ ش ٍام ر ِضي هللاُ عنهُ رسول هللا صلى هللا عليه
وقد سَل احلا ِر ُ
ث ُ
هللا إيف أيتِي الوحي؟ فاقال رس ُ ِ
وسلم فاقال :اي رسول ِ
ُ
ُ
ول هللا صلى هللاُ
ُ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ام أيت ِيين مثل صلصلة اجلرس و ُ و أشدُّهُ عل َّي ،فايُفص ُم
عل ِيه وسلم(( :أحي ً
()4
َّل ل املل ُ ر ُجالً فايُكل ُمِين فَ ِعي
ع ِين وقد وعي ُ عنهُ ما قال ،وأحي ً
ام ياتمث ُ

( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد إيف نزل الوحي وأول ما نزل ص ،1084
وأخرجه مسلم ِف صحيحه إتاد اإلميان ،ابد وجود اإلميان برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل
مجي الناس  69/1ا .70
( )2انظر :النبَ العظيم  12ا .13
( )3الصلصلة و صوت احلديد إذا حرك ،النهاية ِف غريب احلديث .46/3
((( )4يفصم عين وقد وعي )) يعين الوحي ،أي يقل  ،وأفصم املطر إذا أقل وانكشف ،النهاية ِف غريب احلديث
.452/3
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ِ ِ
ِ ِ
حي ِِف الي ِوم
ما يا ُق ُ
ول)) .قال عائشةُ رضي هللاُ عنها :ولقد رأيتُهُ ياْنزُل عليه الو ُ
َّد ِ
الش ِ
يد الربِد فاي ِ
ص ُد ()1عرقًا (.)2
فص ُم عنهُ وإِ َّن جبِينهُ لياتاف َّ

المبحث الثالث :عن الصحابة ،ووصول القرآن إلينا عن طريق

التواتر.

الصحابة رضوان هللا عليهم م خلفا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف نشر

ِ
القرآن والدعوة وإيصاهلا إىل الناس ،فهم الذين حضروا َمالس التنْزيل و م الذين نقلوا
إلينا القرآن الكره إما سعوه من ِف النيب صلى هللا عليه وسلم ،و م طبقات،

ومجيعهم عدول ،وقد شهد هللا تعاىل هلم فقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الفتح،]29:وقال
ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭦﮊ [التوبة ،]١٠٠ :والصحايب إما قال احلافظ ابن حجر (( :و من لقي النيب صلى
()3
اإلسناد خصيصة من
هللا عليه وسلم مؤمناً به ومات على اإلسالم))  .و ُ
ِ
صائص اليت خص هللا تعاىل هبا ا مة احملمدية ،فلم تُعن ا مم السابقة
ا
ابإلسناد مثل ا مة احملمدية ،قال اإلمام أبو حممد بن حزم ((( :)4نقل الثقة عن
ص هللا به املسلمني
النيب صلى هللا عليه وسلم ،خ َّ
الثقة م االتصال حى يبلُ َّ
( )1تفصد عرقا :أي سال عرقه عليه الصالة والسالم ،النهاية ِف غريب احلديث .450/3
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد بد الوحي ،ابد إيف إان بد الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ص  ، 1وأخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد الفضائل ابد عرش النيب صلى هللا عليه وسلم ِف الربد
وحني أيتيه الوحي .1449/4
( )3نز ة النظر ص .55
( )4علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظا ري أبو حممد ع امل ا ندلس ِف عصره وأحد أئمة اإلسالم ،أشهر
مصنفاته احمللى ،والفصل ِف امللل وا وا والنحل ،توِف سنة  ، 456انظر ا عالم .254/4
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دون سائر أ ل امللل إلها وأبقاه عند م غضاً جديداً على قده الد ور))(.)1
وقال سفيان الثوري((( :)2اإلسناد سالح املؤمن إذا مل يكن معه سالح فبَي
شي ٍ يقاتل؟)) (.)3
وقال ابن املبارك((( :)4اإلسناد من الدين ،لوال اإلسناد لقال من شا ما
شا )) ،وقال أيضاً(( :بيننا وبني القوم القوائم ،يعين اإلسناد))( .)5وميزة القرآن
الكره أنه يعتمد فيه على النقل والرو ِ
يسمح فيه ابلرأي أو
اية واإلسناد ،وال
ُ
التفكري أو النظر أو االجتهاد ،والصحابةُ رضوا ُن هللا تعاىل عليهم إانوا أمنا ِف
نقل ِ
النيب صلى
القرآن الكره وِف ضب ِ ألفاظه وإلماته وحروفه إما سعوه من ِ

هللا عليه وسلم وتلقوه مشافه ًة فَوصلوه وقرؤوه ونقلوه إىل التابعني الذين نقلوه
إىل ا جيال من بعد م جيالً بعد جيل ،حى وصل إلينا إما أنزل مصداقاً لقوله
تعاىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ [احلجر ،]٩ :فالقرآ ُن مَخوذ ابل ِ
ِ
املشافهة والسما ِع
تلقي و
منه صلى هللا عليه وسلم حى وصل إلينا متواتراً وهلل احلمد ،والتواتر و :ما رواه مج

عن مج ٍ يستحيل ِف العادة تواطؤ م على الكذد ،فال يتحقق التواتر إال إذا إان
ذا العدد ِف إل ٍ
طبقة من الطبقات بد اً من أول السند إىل منتهاه ،و ذا متحقق
( )1الفصل ِف امللل وا وا والنحل .82/2
( )2سفيان بن سعيد بن مسروش الثوري أمري املؤمنني ِف احلديث ،ولد ونشَ ِف الكوفة ،وإان سيد زمانه ِف
علوم الدين والتقوى ،توِف سنة  ، 161انظر :حلية ا وليا  ،356/6ا عالم .104/3
( )3مقدمة إتاد اجملروحني البن حبان ص .27
( )4عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي املروزي شيخ اإلسالم ،صاحب التصانيف والرحالت ،أفىن
عمره ِف ا سفار حاجاً وَما داً واتجراً ،ومج احلديث والفقه والعربية وأايم الناس والشجاعة والسخا  ،توِف
سنة  181ا عالم .115/4
( )5ذإره اإلمام مسلم ِف مقدمة صحيحه  87/1ا ،88وانظر مقدمة إتاد اجملروحني ص .26
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ِف قرا ات ا ئمة العشرة و م (مف بن أيب نعيم ،وأبو جعفر يزيد بن القعقاع
املدنيان ،وعبد هللا بن إثري املكي ،وأبو عمرو بن العال  ،ويعقود بن إسحاش
البصراين ،وعبد هللا بن عامر الشامي ،وعاصم بن أيب النجود ،ومحزة بن حبيب

الزايت ،وعلي بن محزة الكسائي ،وخلف بن شام البزار الكوفيون)(.)1

ويؤإد ذا ما قاله ا ئمةُ ا عالم ،فقاال اإلماام القارطيب( )2رمحاه هللا(( :وقاد
أمج املسلمون ِف مجي ِ ا مصاار علاى االعتم ِ
ااد علاى ماا صاح عان اؤال ا ئم ِاة
ااع علااى
فيمااا رأوه ورووه ماان القارا ات ،وإتباوا ِف ذل ا مصاانفات ،واسااتمر اإلمجا ُ
الص اواد ،وحصاال م ااا وعااد هللا بااه م اان ِحفااظ الكتاااد)) .وق ااال اباان عطي ااة (:)3
((ومضا ا ا عص ااار وا مص ااار عل ااى قا ارا ِ
ات ا ئم ااة الس اابعة ب اال العش اارة ،وهب ااا

()4
يصلى؛ هنا ثبت ابإلمجاع)) .وقال ابن اجلازري (( :فالاذي وصال إليناا متاواتراً
وصحيحاً مقطوعاً به َممعاً علياه غاري مناازع فياه متلقاى ابلقباول او قارا ةُ ا ئماة

العشرة ورواهتم املشهورين))(.)5

( )1انظر القرا ات ِف نظر املستشرقني وامللحدين .91
( )2حممد بن أمحد ب ن أيب بكر ا نصاري القرطيب ،من إبار املفسرين صاحل متعبد من أ ل قرطبة ،من إتبه
اجلام حكام القرآن ،توِف سنة  ، 671انظر ا عالم .322/5
( )3و أبو حممد عبد احلق غالب بن عبد املل بن عطية الغرمطي القرطيب ،علم املفسرين ،إان فقيهاً عارفاً
اب حكام وا حادي ث والتفسري واللغة من أ م مؤلفاته احملرر الوجيز ،توِف سنة  ، 542انظر طبقات
املفسرين للداودي .260/1
( )4حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف أبو ا ري الشهري اببن اجلزري شيخ اإلقرا ِف زمانه ،ولد ونشَ
ِف دمشق وابتىن فيها مدرسة سا ا دار القرآن ،من إتبه النشر ِف القرا ات العشر ،وغاية النهاية ِف طبقات
القرا  ،توِف سنة  ، 833انظر ا عالم 450/7
( )5انظر ذه ا قوال ِف إتاد القرا ات ِف نظر املستشرقني وامللحدين لعبد الفتاح القاضي .97 ،93
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الفصل الثالث
شبهات المستشرقين حول مصدر القرآن وفيه مبحثان
المبحث األول :االستشراق في اللغة واالصطالح.

االستشراق في اللغة :لفظة مولدة من استشرش املَخوذة من مادة

شرش ،واستعملها احملدثون ترمجة لكلمة ( )Orientalismاليت تدل على معىن

االستشراش ،أما احملققون فيقولون( :علما املشرقيات) ،ولكن إلمة
(مستشرقون) أإثر شيوعاً خاصة ِف اآلونة ا خرية (.)1
وفي االصطالح :دراسة يقوم هبا الغربيون لرتاث الشرش وحضارته،
وخباصة إل ما يتعلق بتاريه ولغاته وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده وعاداته واجتا اته
النفسية وحاالته االجتماعية ( .)2و ناك تعريف أعم من التعريف السابق و و:
اشتغال غري املسلمني بعلوم املسلمني بغض النظر عن وجهة املشتغل اجلغرافية
وانتما اته الدينية والثقافية والفكرية ( .)3أو يكون أعم مما سبق فيطلق االستشراش
على :عناية الغرد بدراسة آداد وثقافة أقطار الشرش ،إالصني ،واهلند وفارس،
والياابن ،والعامل العريب واإلسالمي ،وغري ا ،وِف َمال االستشراش برع عدد من
ا وربيني فسموا ابملستشرقني ( ،)4وإان فرنسا وبريطانيا مها املسيطراتن على
الشرش ،ومن بعدمها جا دور ا مريكان.
( )1االستشراش نشَته وتطوره وأ دافه ،إسحاش حممد احلسيين .1
( )2املستشرقون والدراسات القرآنية ص .11
( )3االستشراش والدراسات اإلسالمية ص .124
( )4آربري ،املستشرقون الربيطانيون ص .8
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ِّ
شبهات المستشرقين حول
أهم
المبحث الثاني :دحض ونقد ِّ
مصدر القرآن الكريم (.)1

ِ
يعتز املسلم
يعتقد أنه إالم هللا تعاىل فريتب به ارتباطاً
ابلقرآن نه ُ
ُ
ويلتمس منه الطريق للتفقه ِف دين هللا تعاىل عقدايً ولغوايً وثقافياً
وثيقاً
ُ
ِ
القرآن يؤدي إىل فصله عن أصول
وفقهياً وتفسريايً ،وفصل املسلم عن
املنهاج السليم للسلوك اإلسالمي الصحيح و ذا
العقيدة وعن معرفة الدين و ِ
و الذي يريده املستشرقون ومن حنا حنو م ،والقرآن الكره و املصدر ا ول
وا ساس ِف شريعة اإلسالم ،وقد اعتاد ِ
املنصرون واملستشرقون الطعن ِف ِ
القرآن

فسلود أو آبخر ،وال يفى على املسلم أن عملهم ال يُاع ُّد نقداً ،أو التعبري
برأ ٍي آخر إما يرددون من أنه حرية ِف البحث ،بل و صادر عن ِح ٍ
قد وإرا ية
لإلسالم والقرآن ،وأحيامً عن عصبية شديدة ،والتعصب يعمي ويصم ويقلب
احلق ابطالً والباطل حقاً ،وغرضهم الرئيس من ذل و التشكي ُ ِف ِ
القرآن
َّ

الكره وقداستِه إي يتوصلوا إىل صر أنظار املسلمني عن ِ
القرآن الكره ،و ذه
الطعو ُن مبنية على رو ٍ
اايت ابطلة أو خمتلقة أو آرا شاذة و ٍ
أدلة وا ية ،أو على
ٍ
مقاالت لبعض الباحثني ،أو على ِ
بعض الرواايت الصحيحة أو املقبولة اليت قاموا
( )1انظر ذه الشبهات ابلتفصيل ِف إتاد ((آرا املستشرقني حول القرآن الكره وتفسريه)) إعداد الدإتور عمر
بن إبرا يم رضوان ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وإتاد ((دعوى املستشرقني أن القرآن من
صن البشر)) ،رسالة أعد ا الباحث أمحد شر الدين للحصول على درجة املاجستري من جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،وقد استفدت إثرياً من الرسالتني العلميتني ،وأشكر عمادة شؤون املكتبات
جبامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض ،وعميد ا الدإتور مساعد الطيار على جهود م ِف مساعدة
الباحثني ،وانظر إذل إتاد ((منا ل العرفان ِف علوم القرآن)) للزرقاين ،وإتاد ((املدخل لدراسة القرآن
الكره)) للدإتور حممد حممد أبو شهبة ص .287

35

This file was downloaded from QuranicThought.com

بفهمها إما حيلو هلم من وجهة نظر م ،والشبه إثرية ،وأتناول ِف ذا البحث
أمهها:

الشبهة األولى :بشرية القرآن:

ِ
القرآن و حممد ،فهو قرآ ُن
ذ ب بعض املستشرقني إىل أن مصدر
إتاد حممد ،وألفه حممد صلى هللا عليه وسلم بلغته ،ولذل إان
حممد أو ُ

ِ
القرآن الكره ويبدل حسب واه ،وإذل
يغري ِف

الصحابة إانوا يغريون ِف

يتفق م السياش واملقام؛ مما يدل داللةً أإيدة
القرآن الكره ويبدلون فيه مبا ُ
على أن ((القرآن ليس من عند هللا تعاىل)) ( ،)1بل و من عند ٍ
حممد صلى
هللا عليه وسلم إما قال املستشرش  .ج ويلز(( :حممد و الذي صن
( ،)2وإما قال يوليوس فلهاوزن(( :القرآ ُن من عند ٍ
حممد من أتليفه)) (.)3

القرآن))

و م هبذا القول ين ُفون إهلية الن ِ
إالم هللا عز وجل ،وين ُفون
َّص القرآين ،وأنه ُ

النبوة ،ويهدمون إل أرإان اإلسالم ،ويشككون املسلمني ِف عقيدهتم ،ويقولون
ببشرية القرآن ،و ذه فرية قدمية قال هبا زعما الشرك والكفر مبكة ،فقالوا فنه

ِ
نطق القدما و م ِ
ِ
قول ٍ
نط ُق
رجل به جنة ،وقالوا فنه أساطري ا ولني ،فم ُ
احملدثني ،والكفر ملة واحدة ،فهم يريدون التشكي ِف نبوة حممد صلى هللا عليه
وسلم ،ومل جيدوا طريقاً وال وسيلة إال ذا الطريق وتل الوسيلة القدمية.

( )1دائرة املعار اإلسالمية .244/4
( )2معامل اتريخ اإلنسانية للمستشرش ج ويلز .626/3
( )3انظر اتريخ الدولة العربية ص  ،8وغوستا لوبون ِف حضارة العرد ص .111
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ِ
ابلقرآن الكره ،ولكنهم
على أن نال بعض املستشرقني الذين أعجبوا
نسبوه إىل حممد فقال سيل ((( :)1من املعرت ِ به أن لغة ٍ
حممد صلى هللا عليه
ِ
الروعة والنقا  ،وقد استند حممد إىل إعجاز الكتاد
وسلم قد بلغ الغاية ِف
إلثبات حقيقة بعثته ،وأعلن حتديه عظم الرجال وأإثر م فصاحة)) .وقال
القرآن مذ ل فهو مجيل مشرش ،و و مفعم ٍ
أيضاً(( :وال ش أن أسلود ِ
بذوش
ُ
تنطق ابحلِكمة ،إما أن
شرقي فضالً عن أنه ممتلئ ابلتعبريات اهلادية َّ
املنمقة اليت ُ
املواض اليت تذإر عظمة هللا وصفاته ي الذروة فيما قدم ا سلود القرآين من
فنون البيان))( .)2وقال ريتشفلد((( :)3إن ذا الدين الذي أحدث الثورة الكربى
مل يقم على َمرد ا يال))(.)4
أن

ونرد على ذل ابلنصوص القرآنية اليت تُثب ُ مبا ال يدعُ َماالً للش
القرآن مل يُبدل فيه النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يغري فقد قال تعاىل:

ﭧﭨﭩ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [يونس]١٥ :
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﮊ  ﮌ ﮍ ﮎ  ﮐ ﮑ ﮒ
وقال تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
النيب صلى هللا
ﮓ
ﮊ [احلاقة ،]٤٦ – ٤٤ :و ذا يدل داللة قاطعة على أن َّ
( )1سيل ،مستشرش إجنليزي إان حمامياً فداوم على دراسة العربية ووض أشهر ٍ
ترمجة ملعاين ا ِ
لقرآن الكره ،انظر:
املستشرقون جنيب العقيقي .47/2
( )2انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .60 ،59
( )3مستشرش يهودي ،من آاثره اإلسالم واليهودية ،وحبوث جديدة ِف ترتيب القرآن وتفسريه ،انظر :املستشرقون
جنيب العقيقي .401/2
( )4انظر :دعوى املستشرقني أن القرآن من صن البشر .143
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عليه وسلم ال يستطي أن يبدل ِف ِ
القرآن الكره وال أن يغري إلم ًة فخرى أو
ُ
حرفاً آبخر؛ نه وحي أوحاه هللا إليه ،وابلتال ال يستطي ُ الصحابة أو التابعون
ٍ
اعتقاد راسخ فن القرآن الكره وحي
أو غري م أن يفعلوا ذل  ،هنم على

النيب صلى هللا عليه وسلم ال دخال للبشا ِر فيه ،وال حياق هلم
أوحاه هللا تعاىل إىل ِ
أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ٍ
بوجه من الوجوه ،مث إنه لو إان القرآ ُن من صن

البشر الستجاد العرد للتحدي القائم ِف قوله سبحانه :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﮊ [البقرة ]٢٤–٢٣ :وقوله :ﮋ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [الطور.]٣٤ – ٣٣ :
يقول الرافعي (ِ (( :)1
وحكمة ذا التحدي وذإره ِف القرآن إمنا ي أن
يشهد التاريخ ِف إل عصر بعجز العرد عنه و م ا ُطبا اللُّ ُّد ،والفصحا
اللُّسن ،حى ال جيي بعد ذل فيما جيي ُ من الزم ِن مولد ،أو أعجمي إاذد،
أو منافق ،أو ذو غفلة فيزعم أن العرد إانوا قادرين على مثله وأنه غري معجز))
ُ
(.)2
و ناك أمر مهم جيب أن نعيه ،و و أن ما يكتبه البشر حيمل الطاب
البشري ،و ذا ما ال جنده ِف أسلود ِ
القرآن الكره ومضمونه الذي حيمل روعة
السْب  ،متني ا سلود ،قوي االتصال،
الس ِرد ،دقيق َّ
حمكم َّ
ا سلود ،فهو ُ
( )1مصطفى صادش عبد الرزاش الرافعي ،شاعر عامل اب دد ،من إبار الكتاد ،له إتب منها :إعجاز القرآن،
والبالغة النبوية ،وحت راية القرآن ،توِف سنة  ، 1356انظر ا عالم .235/7
( )2إعجاز القرآن .22
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نُظم حروفه وإلماته ،ونُ ِسق مجله وآايته ،وجا آخره مساوقاً وله ،وبدا
أوله مواتياً آلخ ِره( ،)1إما قال ِف حمكم التنْزيل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
يسود القرآن من مبتدئه إىل منتهاه ،إذ ال
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ ود ،]١ :و ذا ُ

البشر اإلتيان مبثله( ،)2فهو إالم الواحد الداين ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
يستطي
ُ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النسا  ،] ٨٢ :فا سلود ا ديب للقرآن الكره أسلود رفي عال
ٍ
يفوش أي
أسلود من ا ساليب العربية ا خرى ،سوا أإان قصيدةً أم نثراً
مسجوعاً أم غري مسجوع ،أو شعراً ،فلغة النيب صلى هللا عليه وسلم تدل على
ِ
رصانة ألفاظه وقوة فصاحتِه وبالغته ،فقد أو جوام الكلم صلى هللا عليه
وسلم ،و و ما بدا واضحاً ِف سنته عليه الصالة والسالم ،وم ذل إله ال
ميكن أن يصل ملستوى ِ
القرآن الكره فهو معجز ،عجزت اإلنس واجلن عن أن
أيتوا مبثله ولن يستطي أحد اإلتيان مبثله ولو إان بعضهم ٍ
لبعض ظهرياً ،بعكس
احلديث النبوي ف ن أعجز عامة الناس اإلتيان اب سلود البشري فال يعجز
بعض خاصتهم اإلتيان فسط ٍر منه ،وابملقارنة بني ِ
يتضح الفرش
القرآن والسنة
ُ
بني ا سلود اإلهلي الذي يدل على روعة النظِم القرآين وبني ا سلود
البشري ،قال ابن عطية(( :لو نُزع منه لفظة مث أدير لسان العرد ِف أن يوجد
أحسن منها مل يوجد))( )3وقال الزرقاين ِف البيان والتوضيح بني ا سلوبني:
((حى إالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أو جوام الكلم ،وأشرق
( )1انظر :منا ل العرفان .61/1
( )2مصدر القرآن ص .295
( )3تفسري ابن عطية .52/1
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نفسه بنور النبوة والوحيِ ،
وصيُ على أإمل ما خلق هللا ،ف نه م حتليقه ِف
وسُ ِوه على إل إنسان ال يز ُال ناك بون بينه وبني القرآن)) (.)1
سا ِ البيان ُ
وما إسالم لبيد بن ربيعة

()2

وعمر بن ا طاد رضي هللا عنهما املعروفني

ابلفصاحة والبيان إال دليل واضح على ا سلود البالغي الراقي الذي انفرد به
القرآ ُن الكره عن غريه من ا ساليب ،فقد إان

ناك قصيدة شعرية للبيد تُاع ُّد

من أعظم ما قيل من الروائ ِف عهد حممد صلى هللا عليه وسلم ،ومل جيرؤ أحد
من الشعرا على منافستها حى علق جبانبها بعض ٍ
آايت من ِ
القرآن الكره،
فَسلم لبيد ِف احلال وقال قولته(( :إن إالماً إهذا ليس من قول البشر ،وإنه ال

ش وحي إهلي)) ( ،)3وعمر بن ا طاد إان فصيحاً ال نظري له ،وإان يعادي

اإلسالم والقرآن حى وجد عند أخته صحيف ًة هبا بعض القرآن فطلبها فامتنع

فقرأ ا ،فلما متكن من قرا هتا مألت اآلايت القليلة قلبه إعجاابً ور بة ،ومنذ

تل اللحظة أصبح عمر بن ا طاد واحداً من رموز قادة اإلسالم (.)4
ااذا ابلنساابة لألساالود ،أمااا املضاامون ف ا ن آايت القا ِ
ارآن الكااره تاادلنا علااى
أنه ال ميكن ٍ
حملمد صالى هللا علياه وسالم أن يقاول القارآن مان عناد نفساه ،بال او
وحي يوحى ،فقد طابق احلقائق التاريية مث الكونية اليت اإتشفها العلام احلاديث،
وال ا ا ا ا اايت ال ميك ا ا ا ا اان لرجا ا ا ا ا ا ٍال أم ا ا ا ا ااي أن أي هبا ا ا ا ا ااا قب ا ا ا ا اال أربعا ا ا ا ا ااة عش ا ا ا ا اار قا ا ا ا ا اارمً
( )1منا ل العرفان .298 /2
( )2ل بيد بن ربيعة بن مال  ،أبو عقيل العامري أحد الشعرا الفرسان ا شرا ِف اجلا لية ،من أ ل عالية جند،
أدرك اإلسالم ووفد على النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويُعد من الصحابة ،توِف سنة  41ا عالم
.240/5
( )3انظر االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .52
( )4انظر االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .53
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ِف حم ا ا ا ااي ٍ إ ا ا ا ا اان ُي ا ا ا اايِ ُم علي ا ا ا ااه ا مي ا ا ا ااة واجلهال ا ا ا ااة ،فم ا ا ا ااثالً ِف قول ا ا ا ااه تع ا ا ا اااىل:

ﯜﮊ [لقم ا ا ا ااان ]١٠ :أش ا ا ا ااار

ﮋﮬهﮬهﮮﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
إىل أن ا رض حت أتثري قوتني قوة اجلاذبية ا رضية ( )1وقاوة الطارد املرإازي( ،)2ومهاا
ميكن ابلطب ِ رؤيتهما فعيننا ،فلو أن حممداً صلى هللا علياه وسالم او الاذي
قواتن ال ُ
إتب ذه اآلية قبل اإتشا اجلاذبية بني ا رض وبني الكواإب ا خرى ،بل وقبل
معرفتناا احلاليااة ابلكاون ماان حولناا ،فلماااذا حتااوي اآلياةُ تعبااري(( :تروهناا))؟ وملاااذا مل يقاال
ببساااطة ﮋ ﮬ ه ﮬ هﮊ [لقمااان ،] ١٠ :باال وأإثاار ماان ذل ا  :إيااف اسااتطاع حممااد
ص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االى هللا
عليه وسلم أن يفكار ِف أن وجاود اجلباال ِف أماإنهاا وبفعال وزهناا ا ااص حيادث
نوعااً مان االتازان امليكاانيكي لاألرض حااول حماور دوراهناا فاال نشاعر حنان ساااإنيها
في اضااطراد أو ا ت ازاز أثن ااا دوراهنااا بساارعتها اهلائل ااة( ،)3وإااذل نق ارأ ونتَم اال
الكث ااري م اان اآلايت القرآني ااة ال اايت ت اادل عل ااى أن حمم ااداً ص االى هللا علي ااه وس االم ال
يس ا ا ااتطي أن يقا ا ا ااول ا ا ا ااذا الكا ا ا ااالم ما ا ا اان عنا ا ا ااد نفسا ا ا ااه ،منها ا ا ااا قولا ا ا ااه تعا ا ا اااىل:
ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
( )1قوة اجلاذبية ا رضية :ا رض جتذد ا جسام املادية جتا ها ،وإل جسمني ماديني يتجاذابن بقوة يتناسب
مقدار ا طردايً م إتلتيهما ،وعكسياً م مرب املسافة بينهما ،ولكننا ال نشعر هبذه القوة بني أجسامنا
والكتل من حولن ا بسبب أن قوة جذد ا رض لنا أإرب بكثري من قوة جتاذبنا م بعضنا ،و ذا القانون
يفسر حرإة ا جرام السماوية وقوى التجاذد بينها واليت جتعلها اثبتة ِف أماإنها النسبية ابلنسبة لبعضها
البعض.
( )2قوة الطرد املرإزي :عندما يدور اجلسم ِف مسار دائري ف نه مييل إىل االبتعاد عن مرإز احلرإة مبا يسمى با :قوة
الطرد املرإزي ،وسبب ذه القوة و إتلة اجلسم وقصور ا الذا  ،انظر :إتب الفيزاي للصف الثاين اثنوي،
طب وزارة الرتبية والتعليم ابململكة العربية السعودية.
( )3انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .69
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 ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﮊ[ال واقعة ،]٧٠- ٦٨:وقا وله تعاىل  :ﮋﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
()1
أول دلي ٍال علاى مصاد ِر الق ِ
ااز الق ِ
ارآن الك ِ
ارآن الكاره
اره ُ
ﯣﯤﮊ [ياونس ، ]٥ :وإعج ُ
اوت صادش رساالة النايب صالى هللا علياه وسالم ،لاذا قاام املستشارقون
اإلهلي ،وبه ثب ُ
ابلتشاكي ِف إعجاازه والطعاان فياه ،وِف مجااال أسالوبه وبالغتااه ،وال يعار ذلا
إال الع اارد ا ل ااص ال ااذين عرفا اوا البي ااان ،وأىن للمستش اارقني أو املس ااتعربني ما انهم
ميكن ي إائ ٍن أن يُاق ِدر إعجاز القرآن
ذل  ،و ذا و الذي أإده الباقالين ال ُ
اص عبارتاه ِف إتاباه
ساوى أ ال اللغاة والبياان ذوي ا اربة بعلاوم اللغاة املختلفاة .ون ُّ
إعجااز القاارآن(( :فَماا ماان إااان متنا يااً ِف معرفا ِاة وجااوه ا طااد ،وطا ِ
ارش البالغااة
والفن ا ااون ال ا اايت ميك ا ا ُان فيه ا ااا إظه ا ااار الفص ا اااحة ،فه ا ااو م ا ااى سا ا ا الق ا اارآن ع ا اار
إعجازه))(.)2
وهبذا يبطل ما ذإروه من أن مصدر ِ
القرآن و حممد صلى هللا عليه وسلم.
ونتيج ًة لقول بعض املستشرقني إن مصدر ِ
القرآن و حممد أجاز بعضهم
ِ
القرآن
القرا ة ابملعىن ،فزعم بالشري وجولدتسيهر( )3وغريمها على جواز قرا ة
ابملعىن ،وأنه ال يهم مطابقته حلرفية اللفظ ،واستدل جولدتسيهر على زعمه مبا
نسبه لعثمان بن عفان رضي هللا عنه من قرا ة آية آل عمران ﮋ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [آل عمران ]١٠٤ :زضافة ((ويستعينون هللا على ما
( )1انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة من ص  70إىل ص  77فقد ذإر ا دلة العلمية الواضحة
من ِ
القرآن الكره على استحالة أن يكون مصدر القرآن و النيب صلى هللا عليه وسلم.
( )2إتاد إعجاز القرآن ص  ،51وانظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .56
( )3إجناس مستشرش َمري موسوي يلفظ اسه اب ملانية ((إجناتس جولد تسيهر)) ،له تصانيف ابللغات
اإلجنليزية وا ملانية والفرنسية ِف اإلسالم والفقه وا دد العريب ،ا عالم .84/1
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أصاهبم)) ومبا نسبه البن مسعود من قرا ته ((أرشدم الصراط املستقيم)) بدالً من

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﮊ ،مغرياً الكلمة مبرادفها ،واستدل بقول ابن مسعود رضي هللا

عنه إذل (( :لقد سع القرا ووجدت أهنم متقاربون فاقرؤوا إما علمتم فهو
إقولكم :لم وتعال)) ،واستدالهلم ابطل؛ ن قرا ة عثمان رضي هللا عنه قرا ة
آحاد ال يُعتد هبا وال تُاع ُّد قرآمً؛ لعدم استيفائها شرط التواتر ،ويؤإد رد ا إحراش

عثمان رضي هللا عنه –املنسوبة له ذه القرا ة – لكل مصحف احتوى أمثال
ذه القرا ات ،قال أبو حيان( )1تعقيباً على ذه القرا ة(( :ومل تثب
ِف سواد املصحف وال تكون قرآمً))( ،)2وإذل قرا ة (أرشدم) ِف الفاحتة عن

ذه الزايدة

ابن مسعود ،وقد محل العلما ذه القرا ات على أهنا قرا ات تفسريية ،وذل
هنا آحاد وخالف

سواد املصحف ،وأراد الصحايب من ذإر ا توضيح معىن

النص مبرادفه ِف اللفظ أو توضيح املقصود منه من حيث املعىن (.)3
وقد استدل بعضهم جبواز القرا ة ابملعىن اعتماداً على حديث نزول القرآن

على سبعة أحر  ،و و زعم ابطل؛ ن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم مل
يكونوا يقرؤون هبوا م وإيفما يشاؤون إما صور ذل

بالشري ،بل إان

ِف

املسموع املتلقَّى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،و ذا ما أمج عليه
حدود
ِ

( )1حممد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرمطي ا ندلسي أبو حيان ،من إبار العلما ابلعربية والتفسري
واحلدي ث والرتاجم واللغات ،من إتبه البحر احملي ِف تفسري القرآن توِف سنة  ، 745انظر ا عالم
.152/7
( )2تفسري البحر احملي .10/1
( )3انظر آرا املستشرقني حول القرآن الكره وتفسريه .387 /2
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احملققون

العلما

(،)1

واستدل

بعضهم

بفعل

الصحابة

إعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ف نه إان جييز القرا ة ابملعىن ،وقد ذإر احملققون
من العلما فن ذا غري صحيح ،فقال القاضي أمحد بن عمر احلموي ((( :)2أما
ما نقل عن الصحابة فهنم جييزون القرا ة ابملعىن دون اللفظ ،إالذي نُسب البن

مسعود ف نه ال يصح))( ،)3وقال ابن تيمية ((( :)4وأما من قال عن ابن مسعود
أنه إان جيوز القرا ة ابملعىن فقد إذد عليه ،وإمنا قال :نظرت إىل القرا فرأي

قرا هتم متقاربة وإمنا و إقول أحدإم :أقبل ،و لم ،وتعال ،فاقرؤوا إما علمتم
أو إما قال)) ( ،)5وبطالن القرا ة ابملعىن يبطل ما ذإروه من أن مصدر ِ
القرآن
و حممد.
ورمبا استنب بعضهم مما إان يدور بني الصحابة من خال

ِف القرا ة

جواز االجتهاد ِف القرا ة والقرا ة ابملعىن إما حصل ِف قصة الصحابيني
الرمح ِن ب ِن ع ٍ
اجلليلني عمر بن ا طاد وأيب بن إعب ،فعن ع ِ
بد القا ِر ِي قال:
بد َّ
ِسع ُ ُعمر بن ا طَّ ِ
ولِ :سع ُ ِ شام بن ح ِكيِم ب ِن ِحزٍام يقرأُ ُسورة
اد يا ُق ُ
ول ِ
ال ُفرق ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم أقرأنِيها،
ان على غ ِري ما أقرُؤ ا ،وإان ر ُس ُ
( )1انظر :املدخل للقرآن الكره ،د .حممد أبو شهبة ص  207ا .208
( )2أمحد بن عمر بن أيب الرضا ،شهاد الدين أبو ا ري ،قاضي حلب ،إان عاملاً ابلقرا ات ،قتل ِف ، 791

وله ز ا أربعني عاماً ،انظر :النجوم الزا رة  ،382 /11شذرات الذ ب  ،315/6ا عالم .187/1
( )3القواعد واإلشارات ِف أصول القرا ات أمحد بن عمر احلموي ص .28
( )4أمحد بن عبد احل ليم بن عبد السالم أبو العباس ،تقي الدين بن تيمية اإلمام شيخ اإلسالم ،آية ِف التفسري
وا صول فصيح اللسان ،من إتبه الفتاوى ،والسياسة الشرعية ،توِف سنة  728انظر :ا عالم
.144/1
( )5فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .397/13
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ِ
دت أن أعجل عل ِيهُ ،مثَّ أمهلتُهُ ح َّى انصر ُ ،مثَّ لبَّبتُهُ بِ ِردائِِه ف ِجئ ُ بِِه ر ُسول
فك ُ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم ،فا ُقل  :اي رسول ِ
ِ
هللا إِِين ِسع ذا يقرأُ سورة ال ُفرق ِ
ان
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ول ِ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم(( :أ ِ
رسلهُ ،اقرأ)) فاقرأ
على غ ِري ما أقرأتنِيها ،فاقال ر ُس ُ
ُ
ول ِ
ِ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم (( :كذا أُن ِزل )) ُمثَّ
القرا ة ال ِيت ِسعتُهُ يقرأُ ،فاقال ر ُس ُ
أت فاقال (( :كذا أُن ِزل  ،إِ َّن ذا ال ُقرآن أُن ِزل على سبع ِة
قال ل(( :اقرأ)) فاقر ُ
حر ٍ فاقرُوا ما تاي َّسر ِمنهُ)) (.)1
أ ُ
عب قال ُإن ِِف امل ِ
ُيب ب ِن إ ٍ
وعن أ ِ
سج ِد ،فدخل ر ُجل يُصلي ،فاقرأ قِرا ةً
ُ
أنكرُهتا عل ِيهُ ،مثَّ دخل آخر فاقرأ قِرا ةً ِسوى قِرا ِة ص ِ
الصالة
احبِ ِه ،فل َّما قضينا َّ
ُ
مجيعا على رسول ِ
ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم ،فا ُقل ُ  :إِ َّن ذا قارأ قِرا ًة
دخلنا ً
ُ
احبِ ِه ،فَمرُمها رس ُ ِ
أنكرُهتا عل ِيه ،ودخل آخر فاقرأ ِسوى قِرا ِة ص ِ
ُ
ول هللا صلى هللاُ
ُ
عل ِيه وسلم فاقر ا فح َّسن النَِّيب صلى هللا عل ِيه وسلم شَهنُما ،فسق ِِف ن ِ
فسي
ُّ
ُ
ول ِ
ِمن الت ِ
َّكذ ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم
يب وال إِذ ُإن ُ ِِف اجلا ِ ليَِّة ،فل َّما رأى ر ُس ُ
ما قد غ ِشي ِين ضرد ِِف صد ِري ف ِفض عرقًا وإََّمنا أنظُر إِىل ِ
هللا عَّز وجل فارقًا،
ُ
ُ
ٍ
ُيب أ ِ
دت إِل ِيه أن ِون على
ُرسل إِ َّ
فاقال ل(( :اي أ ُّ
ل أن اقرأ ال ُقرآن على حر فارد ُ
ل الثَّانِية اقرأهُ على حرف ِ
ل
دت إِل ِيه أن ِون على أ َُّم ِيت ،فارَّد إِ َّ
أ َُّم ِيت ،فارَّد إِ َّ
ني ،فارد ُ
ِ
حر ٍ  ،فل بِ ُكل رَّد ٍة رددتُكها مسَلة تسَلُنِيها ،فا ُقل ُ :
الثَّالثة اقرأهُ على سبعة أ ُ

( )1أخرجه البخاري ،إتاد ا صومات ابد إالم ا صوم بعضهم ِف بعض ص  ،477وأخرجه مسلم ِف
ص ِر ا ،ابد بيان أن القرآن على سبعة أحر وبيان معناه  468/1ا .469
إتاد صالة املسافرين وق ْ
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ٍ
ِ
ِ
لق ُإلُّ ُهم
ب إِ َّ
الل ُه َّم اغفر َُّم ِيت ،الل ُه َّم اغفر َُّم ِيت ،وأ َّخ ُ
لا ُ
رت الثَّالثة ليوم يرغ ُ
ح َّى إِبرا ِ ُيم صلى هللاُ عل ِيه وسلم)) (.)1
ٍ
بصدش ووضوح َّ
أن مصدر الصحابة
والشا د من احلديثني الذي يدل
مجيعاً ِف ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأنه ال جيوز هلم االجتهاد
القرآن الكره و ُّ
إال وفق ما بينه النيب صلى هللا عليه وسلم أو أقره هلم قوله(( :ف ِجئ ُ بِِه ر ُسول
ِ
هللا صلى هللاُ علي ِه وسلم)) ( ،)2وقول النيب صلى هللاُ عل ِيه وسلم لالثنني املتخاصمني
اللذين ترافعا إليه صلى هللا عليه وسلم (( :كذا أُن ِزل )) ( ،)3وِف احلديث الثاين:
َّيب صلى هللاُ عل ِيه وسلم شَهنُما)) ( ،)4مما يؤإد أن املصدر و هللا
((فاقرآ فح َّسن النِ ُّ
تعاىل.
الشبهة الثانية :أن مصدر القرآن الديانات األخرى:

ذ ب بعض املستشرقني إىل أن مصدر ِ
القرآن و الدايمت ا خرى،

نيب اإلسالم حممداً صلى هللا عليه وسلم أنه نقل
وإن مما اهتم به املستشرقون َّ
القرآن عن را ٍ
ب من ر بان الكنيسة ( ،)5أو تعلم أشيا من حبريا ،بل إن
بعضهم يزعم إذابً أنه عليه الصالة والسالم قد سكن م الرا ب أثنا إحدى

رحالته إىل الشام ،ويزعم واشنجنت إرفنج ا تمام حبريا ابلصيب حممد وأنه إان

ص ِر ا ،ابد بيان أن القرآن على سبعة أحر وبيان
( )1أخرجه مسلم ِف صحيحه إتاد صالة املسافرين وق ْ
معناه  469/1ا .470
( )2انظر :خترجيه ِف الصفحة السابقة.
( )3انظر :خترجيه ِف الصفحة السابقة.
( )4انظر :خترجيه ِف الصفحة السابقة.
( )5انظر :إتاد ((القرآن)) ص  ،26 ،12وإتاد ((املستشرقون والقرآن)) ص .24
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يريد تنصريه حى إذا ما رج إىل قومه قام و بدوره حبمل بذور النصرانية
إليهم( ،)1أو أن حممدا صلى هللا عليه وسلم تلقى القرآن وتعلمه ونقله عن ورقة
بن نوفل ،وقد ذ ب إىل ذل قدمياً درمنغام ،وحديثاً الربوفسور (مونتكمري
واط)( ،)2فقال ِف أثنا حديثه عن زواج النيب صلى هللا عليه وسلم من خدجية:
((إما أن خدجية إان ابنة عم ٍ
رجل يدعى ورقة بن نوفل ابن أسد ،و و رجل
ِ
وابلتَإيد ف ن خدجية وقع حت أتثريه،
متدين اعتنق أخرياً املسيحية غالباً،

ميكن أن يكون حممد قد أخذ شيئاً من محاسة فكرته)) ،وقال(( :ويبدو ورقة من
و ُ

بني الذين اتصل هبم حممد لسبب معرفته بكتب املسيحية املقدسة ،وال ش أن

املقط القرآين حني ردده حممد جيب أن يكون قد ذإره مبا و مدين به
لورقة))( ،)3ويؤإد ذل ا وري احلداد امل ِ
نصر اللبناين بقوله(( :فوجود العامل
املسيحي ورقة بن نوفل ِف ِجوار حممد مخسة عشر عاماً قبل البعثة وأعواماً
بعد ا ِف أوائل الدعوة ،ووجود ذه احلاشية الكرمية ِف املدينة م النيب ِف إل
زمان ومكان حجة قاطعة على أن بيئة النيب والقرآن إان إتابية من إل
نواحيها ،وأن ثقافة حممد والقرآن إتابية ِف إل مظا ر ا وذل مبعزل عن الوحي
والتْنزيل)) (.)4

وللرد على ذه الفرية نستطي أن نقول :إهنم خلطوا بني احلق والباطل:

( )1انظر :مصدر القرآن ص .111
( )2مستشرش عميد إلية الدراسات العربية بعد ريتشارد بل جبامعة أدنربه ،من مؤلفاته ((مدخل إىل القرآن))،
و((الوحي اإلسالمي ِف العصر احلديث)) ،انظر :املستشرقون ،جنيب العقيقي .132/2
( )3انظر :وحي هللا للدإتور حسن عرت ص  85نقالً عن .Mohammad at Mecca.
( )4احلداد ،القرآن والكتاد .1060 /2
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ناك لقا

بني حممد صلى هللا عليه وسلم وبني ورقة بن نوفل ،و ذا

وس
اثب ابلنصوص حيث قال ورقة للنيب صلى هللا عليه وسلم (( :ذا الن ُ
َّام ُ
ال ِذي ناَّزل هللاُ على ُموسى ،اي ليت ِين فِيها جذ ًعا ،ليت ِين أ ُإو ُن حيًّا إِذ ُي ِر ُج
ول ِ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم :أوُخم ِرِجي م؟ قال :ناعم ،مل أي ِ
ت
وم فاقال ر ُس ُ
َّ ُ
قُ
ُ
رجل ق ُّ مبِِثل ما ِجئ بِِه إِال ع ِ
ودي ،وإِن يُد ِر ِ
صرا
ُ
وم أ ُ
إين ي ُ
ُ
نصرك ن ً
)
1
(
ُمؤزًَّرا))  ،و ذا اللقا قد ِف زم ٍن متَخر بعد َمي مل الوحي املرة ا وىل
عدم ِ
وجود ٍ
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما يدل على ِ
صلة سابقة بينهما
( ،)2بل السيدة خدجية ي اليت عَّرفته به فكان ورقة من الذين تنصروا ِف
اجلا لية وإان يعر ُ العربية والعربانية ،وإان له علم ابلكتب السابقة ،وعندما
علم خدجية حبال النيب صلى هللا عليه وسلم وما حصل له من أمور وتطورات

ذ ب إىل ابن عمها ورقة ،فَخربه النيب صلى هللا عليه وسلم مبا رأى ،فقال له
ورقة ما قال ،و ذا اللقا الذي حصل بينهما ال ميكن أن يكون ينبوعاً ِ
للقرآن

الكره إما يقول املستشرقون؛ ن املقابلة إان

خاطفة ،وما روي من بقا

ورقة حى شهد الدعوة احملمدية والصراع بني املسلمني واملشرإني فغري صحيح
و ي رواية شاذة (.)3
تتبدد سريعاً عند املقارنة بني القرآن الكره وبني رواايت
و ذه الشبهةُ أيضاً ُ
ِ
القرآن
التوراة واإلجنيل لقصة من القصص أو صفحات منهما ،فبينما جند ِف
( )1انظر :احلديث ص .17
( )2انظر :وحي هللا للدإتور حسن عرت ص .92 ،91
( )3انظر :املدخل لدراسة ِ
القرآن الكره ص .95
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صياغ ًة على ٍ
نسق عال من البيان واحلكمة ،جند ذل مفقوداً ِف اإلجنيل والتوراة
احملرفتني ،أما ما زعمه واشنجنت إرفنج من أن حبريا إان يريد تنصري ٍ
حممد صلى
هللا عليه وسلم ،حى إذا ما رج إىل قومه قام و بدوره حبمل بذور النصرانية
إليهم فهو قول سخيف؛ ن عمر النيب صلى هللا عليه وسلم إان آنذاك ال
يتجاوز الثانية عشرة سنة ،ولقد سفه املستشرش إاراليل أن يتعلم صيب ِف ذه
السن من را ٍ
ب يتحدث لغةً أجنبية شيئاً ذا ابل ( ،)1وابلنظر ِف علم اإلسناد
يتبني لنا أنه مل ِ
أيت على ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم
لسان أي مؤرٍخ ما ُ
يفيد أن َّ
قد جلس وتعلم شيئاً من أحد ،أو حى جلس وتشاور م أصحابه إال بعد أن
أصبح نبياً (.)2

وشبهة أخرى قريبة من الشبهة السابقة ،و ي أن القرآن ُملفَّق من اليهودية
والنصرانية ِف موضوعه ومصادره وقِصصه وجدله ،وأن حممداً إان متَثراً إىل أبعد

فمصدر القرآن و التوراة واإلجنيل ،يقول املستشرش
احلدود ابليهود والنصارى،
ُ
اليهودي إبرا ام جيجر ِف إتابه ((ماذا اقتبس حممد من اليهودية))(( :إن القرآن
مَخوذ ابللفظ أو ابملعىن من إتب اليهود)) ،ويؤإد اليهودي برمرد لويس(:)3
((أن حممداً خض للتَثريات اليهودية واملسيحية إما يبدو ذل واضحاً ِف
القرآن)) ،ويشرح جولدتسيهر قائالً(( :تبشري النيب العريب ليس إال مزجياً منتخباً
( )1انظر :مصدر القرآن .111
( )2انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة .48
( )3برمرد لويس املولود عام 1916م عني معيداً للتاريخ اإلسالمي ِف جامعة لندن ،مث أستاذاً للتاريخ ِف جامعة
إاليفورنيا ،له مذإرات وإتب منها ((الوحي وأثره ِف التاريخ اإلسالمي)) ،انظر :املستشرقون للعقيقي
.561/2
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من معار وآرا دينية بفضل اتصاله ابلعناصر اليهودية واملسيحية اليت أتثر هبا
أتثراً عميقاً ،واليت رآ ا جديرة فن توقظ ِف بين وطنه عاطف ًة دينية صادقة،
فصارت عقيد ًة انطوى عليها قلبه ،إما صار بعد ذه التعاليم وحياً إهلياً))(،)1
ٍ
تسيطر
مستشرش أيخذ ذه الفرية ممن سبقه على أهنا مسلمة استشراقية
وإل
ُ

على املستشرقني مجيعاً ،وهلم ِف ذل فروض افرتضو ا.

وللرد على ذه الشبهة نستطي أن نقول :إنه ال يوجد دليل واحد على

ساع ذه التهمة ،فضالً عن قبوهلا،
ميكن وفق املنهج العلمي ُ
ذا االدعا  ،وال ُ
وم ذل نبني أن ناك عالقة بني القرآن الكره وبني الكتب السماوية ،فقال

تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮬ ه
ﮬ ه ﮮ ﮯﮊ [يونس ] ٣٧ :وقال تعاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮊ [الشورى،]١٣ :
والعالقةُ بني القرآن الكره وبني الكتب السماوية السابقة ليس عالقة اقتباس،
ٍ
ٍ
وتفصيل إما قال تعاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
تصديق
بل ي عالقة
فالقول فن القرآن مقتبس من التوراة واإلجنيل قول
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [املائدة،] ٤٨ :
ُ
مرفوض ،وقد رد املستشرقون بعضهم على بعض ،فها و امل ِ
نصر الدومنياين
الرا ب دي مون إروس يقول معارضاً قوهلم :إنه مقتبس من التوراة واإلجنيل
ومؤإداً ذل بقوله(( :اي حممد أم ال أصدش أن قد تسلم ذه اآلرا من
هللا ،ن عجيب غريب ِف رسالت  ،ن ال تتفق م أي ٍ
إتاد مصدش،
( )1انظر :إتاد الغارة التنصريية ص .59
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جيب أن ننبذ ما ادعى حممد أنه تسلمه من هللا؛ نه مناقض متاماً لألحكام اليت

إتبها موسى وا نبيا والرسل من بعده)) (.)1

والغريب حقاً ادعاؤ م أن القرآن يقتبس من اليهودية والنصرانية ِف حني أن
القرآن الكره قد رد حتر ِ
يفات أ ل الكتاد ،ف ن اليهود إانوا يزعمون أن عزيراً

ابن هللا ،وقد رد القرآ ُن عليهم وبني
ابن هللا ،وإان النصارى تقول فن املسيح و ُ

أن ذا االعتقاد و اعتقاد شرإي قده ،قال تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ
ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮬهﮬهﮮﮯﮱﯓﯕﯖﮊ

[التوبة]30:

والعقيدة اإلسالمية ختالف عقيدة

اليهود والنصارى من أساسها ،فبينما يقول النصارى فن هللا اثلث ثالثة:
ﮋﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮊ [املائدة ] ٧٣ :يرإز القرآ ُن على عقيدة التوحيد،
فاهلل تعاىل ِف ِ
ويستحيل أن يكون اثنني أو ثالثة أو أإثر ﮋ ﭑ ﭒ
القرآن واحد،
ُ
ﭓ ﭔ  ﭖ ﭗ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [اإلخالص،]٤ - ١ :
فالذي مييز القرآن عن غريه من ا داين و الوحدانية املطلقة بكل معانيها،
و ذه الوحدانية املطلقة ختالف العقائد اليت إان

موجودة أايم ظهور اإلسالم

( ،)2فكيف حيصل االقتباس ،و ناك اختال جو ري ِف العقيدة ؟
((والذين يدعون أن القرآن الكره مصدره اإلجنيل والتوراة ،ف هنم جيهلون ما أورده
القرآن من أصول عديدة مل ترد ِف الكتابني ،ومن تفصيالت ِف بعض ا حداث مل
يعرفها اليهود والنصارى ،فقد أخرب القرآن فشيا ما إان يعلمها أحد من أ ل
الكتاد أنفسهم م أهنا تتعلق بصميم مسائل دينهم ،فهم مل يكونوا يعرفون شيئاً عن
( )1انظر :الغارة التنصريية ص .65
( )2انظر :مصدر القرآن .217
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إفالة زإراي للسيدة مره بعد والدهتا ،إذل فقد أخرب القرآن فشيا إثرية حتقق
حتققاً اتماً بعد اإلخبار هبا ،منها إخباره عن انتصار الروم بعد اخنذاهلم ،وإان الفرس

قد غلبوا الروم عام 610م ،وأخرب القرآن الكره فمور ما عرف إال ِف ذا العصر
يؤمن هبا إال املسلمون ،ومل يرد هبا أي أاثرٍة من علٍم
احلديث وما إان أحد يعرفها أو ُ
ِف التوراة أو اإلجنيل ،ومن ذل إخباره ابخنفاض الضغ اجلوي ِف أعال اجلو ﮋ ﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ [ا نعام،)1( ]125:
النيب صلى هللا عليه وسلم قد تعلم من
وال يوجد دليل واحد صحيح على أن َّ
يهودي أو نصراين ،و ذا ال مين أن تكون ناك بعض النقاط املوافقة لبعض ما
عند أ ل الكتاد مما مل يُصبه التحريف ( ،)2وذل

ن اإلسالم يعرت ابلكتب

السماوية السابقة ويوجب على أقوامهم أن يعرتفوا هبا ،ومن نا نفهم قوله تعاىل :ﮋ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ [املائدة ،] ٤٨ :وهبذا يبطل ما
ذإروه من أن مصدر القر ِ
آن و بعض الدايمت ا خرى.
الشبهة الثالثة :أن مصدر القرآن هو الحنيفية:
ذ ب بعض املستشرقني ومنهم تسدال ومسرت إانون إىل أن مصدر ِ
القرآن
ُ
و احلنيفية ورجاهلا قبل البعثة احملمدية ،بدليل أن ناك توافقاً بني أحكام ِ
القرآن
توحيد هللا ِف ألو يته ،واحلديث
وبني ما يدعو إليه احلنفا ِ ،ف أمور إثرية منهاُ :
عن اجلنة والنار ،واإلميان ابلبعث والنشور واحلشر واحلساد ،وأمور القيامة وغري
ذل  ،وقد زعم شربجنر أن أفكار ٍ
حممد ال خترج عن ا فكار اليت إان يدعو
( )1اإلسالم واملستشرقون .208
( )2انظر :مصدر القرآن .240
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إليها زيد بن عمرو بن نفيل

()1

أحد ؤال احلنفا  ،وقد إتب املستشرقون ِف

معىن إلمة احلنيفية واشتقاقها وأصلها و ل ي عربية ا صل أم عربية أم إنعانية
آرامية حبواثً إثرية.
و ذه الكلمة عربية ا صل ،و ي ِف اللغة العربية تدل على ٍ
معان منها:
امليل ،قال أبو عمرو :احلنيف املائل من خ ٍري إىل شر أو من شر إىل خري،
ِ
مييل إىل احلق .قال أبو منصور:
واحلنيف املسلم الذي يتحنف عن ا داين أي ُ
معىن احلنيفية ِف اإلسالم امليل إليه واإلقامة على عقده ،واحلنيفية مج حنيف،
()2
َّيب صلى هللاُ عل ِيه
و و املائل إىل اإلسالم الثاب عليه  .وِف احلديث قال النِ ُّ
وسلم(( :أحب ا داين إىل هللا احلنيفية السمحة)) ( .)3وقال صلى هللا عليه
وسلم(( :إِِين أرسل حبنيفية سحة)) ( ،)4فاحلنفا إذن م َمموعة من
اإلصالحيني الذين مالوا عن الشرك والوثنية إىل التوحيد ،حمافظني على دين
إبرا يم وبقااي شرعه من ٍ
دعوة للتوحيد ونبذ عبادة ا صنام واإلقرار ابلبعث
والنشور وتبشري املؤمنني ابجلنة وختويف الكافرين ابلنار ،وقد ظهر احلنفا ِف
أماإن خمتلفة ومتباعدة فظهروا ِف اليمن متَثرين مببادئ التوحيد اليت محلتها
أحد احلكما و و ابن عم عمر بن ا طاد ،مل
( )1زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويُ ،
يدرك اإلسالم ،وإان يكره عبادة ا واثن وال أيإل مما ذبح إليها توِف سنة  17ش  606 ،م ،انظر
ا عالم .60/3
( )2لسان العرد .57 ،56/9
( )3أخرجه البخاري ِف صحيحه تعليقاً ،إتاد اإلميان ،ابد الدين يسر وقول النيب صلى هللا عليه وسلم
وحسن إسناده
( أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة) ص  ،12وأخرجه اإلمام أمحد ِف املسند َّ ،326/1
احلافظ ابن حجر (الفتح  ،)94/1وصححه ا لباين (السلسلة الصحيحة برقم .)881
( )4أخرجه اإلمام أمحد ِف املسند  ،116/6وقال عنه حمقق املسند الشيخ ا رمؤوط(( :حديث قوي ،و ذا
سند حسن)) املسند  349/41برقم .24855
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إليهم اليهودية والنصرانية ،وظهروا ِف مصر على يد إخناتون الذي إان داعية
التوحيد عند م ،وظهروا ِف بالد فارس على يد زرادش بعد مولد إبرا يم عليه
السالم ابلدعوة نفسها ،وظهروا ِف اجلزيرة العربية امتداداً لدعوة أبينا إبرا يم وابنه
إساعيل عليهما السالم ،فبقوا حمافظني على شي ٍ من تراث إبرا يم عليه السالم
من دعوة للوحدانية ونبذ لعبادة ا صنام ،وخري من وضح عقيدهتم( )1قُس بن
ساعدة( )2حيث وقف يوماً ِف سوش عكاظ فقال(( :اي معشر الناس اجتمعوا
فكل من فات فات ،وإل شي ٍ ٍ
آت آت ،ليل داج ،وسا ذات أبراج ،وحبر
عجاج ،جنوم تز ر ،وجبال مرسية ،وأهنار َمرية ،إن ِف السما ِ رباً ،وإن ِف
ا ِ
رض لعرباً ،مال أرى الناس يذ بون فال يرجعون ،أرضوا ابإلقامة فَقاموا ،أم
ترإوا فناموا ،أقسم قس ابهلل قسماً ال ريب فيه ،إن هلل ديناً و أرضى من ِدينكم
ذا)) ( ،)3و ؤال احلنفا إانوا حريصني أن يصلوا لدين إبرا يم عليه السالم،
وإانوا على يق ٍ
ني أن هللا تعاىل سيبعث من جيدد أمر دين إبرا يم عليه السالم،
وإانوا يبحثون عن دي ٍن إاإلسالم ويبشرون بنبيه ويتمنون لو يدرإونه فينصروه
ويسلموا معه ،وذإر املستشرقون نا أن دعوة ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم مل تتعد
أفكار ا أفكار احلنفا املذإورين ،و ذا ِف احلقيقة جهل حبقيقة مصدر ِ
القرآن
و و خال الواق واحلقيقة؛ ن حممداً صلى هللا عليه وسلم مل أيخذ منهم ومل
جيلس معهم إال لقا ات عابرة بسيطة ،فالقرآن و إالم هللا تعاىل الذي أنزله
( )1آرا املستشرقني حول مصدر القرآن الكره .184
( )2قُس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مال من بين إايد ،أحد حكما العرد ومن إبار خطبائهم ِف
اجلا لية ،طال حياته وأدرإه النيب صلى هللا عليه وسلم قبل النبوة ،توِف حنو  23ش ا انظر ا عالم
.196/5
( )3انظر :البداية والنهاية .233 ،232/2
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على نبينا ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم ،و ناك بون شاس بني القرآن وبني ما
ذإره ؤال احلنفا ِف إتبهم ِف ا سلود والطرح والفكر والعقيدة ،وحنو ذل
من ا مور اليت ال يلتقيان فيها إال ِف بعض ا مور اليت ي بقااي دين إبرا يم
عليه الصالة والسالم وإالمها من مصدر واحد و و املصدر اإلهلي ،فمن ذا
القبيل جا االتفاش بينهما ِف الدعوة إىل عبادة هللا تعاىل وحماربة الشرك
فنواعه( ،)1وهبذا يبطل ما ذإروه من أن مصدر ِ
القرآن و احلنيفية.

الشبهة الرابعة :أن الوحي حالة من الصرع يصيب النبي صلى

هللا عليه وسلم:
أن احلالة اليت إان تعرتي النيب صلى هللا عليه وسلم ي حالةُ صرٍع
تتمخض عما يرب به أنه وحي ( ،)2ومن أوائل من اهتمه بذل
ونوابت منه
ُ
الكاتب البيزنطي ثيوفانيس( ،)3ويؤإد ذل نولدإه ( )4فيقول(( :إن سبب
الوحي النازل على حممد صلى هللا عليه وسلم ،والدعوة اليت قام هبا و ما إان
ينتابه من دا الصرع))( ،)5وأإد سان بدرو( )6أن النيب إان مصروعاً مبعىن أن

( )1انظر :آرا املستشرقني حول ِ
القرآن الكره وتفسريه ،لعمر بن إبرا يم رضوان من ص  183إىل .187
( )2انظر :اإلسالم واملستشرقون  ،201واملدخل إىل القرآن  ،106 ،103دعوى املستشرقني  132وما بعده.
( )3وانظر :مصدر القرآن ص .190
( )4ولد سنة  1836م من أسرة عريقة قاتل قدماؤ ا الرومان وشغل أفراد ا مناصب علمية وإدارية إبرية ،ومل
جائزة َمم الكتاابت واآلداد ِف ابريس على رسالته أصل وترإيب سور القرآن ،املستشرقون جنيب العقيقي
.738/2
( )5انظر :حاضر العامل اإلسالمي ،لوثرود ستودارد .34/ 1
( )6انظر :اإلسالم واملستشرقون  ،201واملدخل إىل القرآن د .حممد حممد أبو شهبة .106 ،103
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الشياطني إان تسيطر عليه وتتحكم فيه ،وإذل وصف رودينسون( )1القرآن
فنه لوسة سعية وبصرية و ذاين (.)2
تستند إىل واق ٍ وال دليل
ونعوذ ابهلل من ذه االهتامات وا إاذيب اليت ال ُ
علمي أو اتريي وينقضها العقل ويكذهبا الواق  ،وقد سبق أن بينا ِف الفصل
الثاين صحة مصدر الوحي ،فظا رة الوحي رابنية املنشَ مالئكية النقل بشرية
التبليُ ( ،)3فرسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم ُمبالُِ فق  ،وقد نفى هللا تعاىل
عن نبيه صلى هللا عليه وسلم صفة اجلنون؛ هنا تناقض دي النبوة ُِ
وخت ُّل
بشر الرسالة ،فقال تعاىل :ﮋ ﮩ ﮬ ه ﮊ [التكوير ،] ٢٢ :والغريب من ؤال
أهنم يثبتون الوحي ِف أنبيائهم فيقبلون أن تكون التوراة وحياً من هللا تعاىل،
وتْنزيالً منه على موسى عليه الصالة والسالم ،ويقبلون أن تكون أقوال احلواريني
وتالمذة املسيح عليه السالم إما وصل

إليهم على أهنا وحي من هللا تعاىل،

وال يثبتون الوحي ِف حممد صلى هللا عليه وسلم بل يعتربون ذل صرعا ونوابت
وحنومها من ا مور اليت ال يصدقها عاقل ،ويستطي أي ٍ
إنسان يعر سرية النيب

ٍ
مصاد ابلصرع؛ إذ لو
عليه الصالة والسالم وشخصيته أن جيزم صادقاً أنه غري
إان إذل لقام أصحابه وأنقذوه ،ولكنهم إانوا يدعونه وال يقربونه حى ينجلي
عنه الوحي فيفيق ٍ
حينئذ من نفسه دون أن يكون ناك عالمة فازٍع على وجهه

املصروع ساعة إفاقته،
أو زوغان بصر أو معامة أو أي شي ٍ مما يُشا ُد على
ِ

( )1رودينسون املولود عام 1915م من أساتذة مدرسة الدراسات العليا بباريس مث مدير ا ،له حبوث منها :حياة
حممد ،واملشكلة االجتماعية املتعلقة فصول اإلسالم .املستشرقون جنيب العقيقي .328/1
( )2انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .42
( )3انظر :آرا املستشرقني حول ِ
القرآن الكره وتفسريه ،عمر بن إبرا يم رضوان ص .286
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ابلصرع لكان يسق على ا رض شَن
ولو إان عليه الصالة والسالم مصاابً َّ
املصروعني حينما إان يفاجئه الوحي و و قائم أو جالس أو متوإئ على
ٍ
عسيب أو راإب على مقته ،ولكنه ال يسق (.)1
مث إن وصف ظا رة الوحي اإلهلي وما إان يعرتي النيب صلى هللا عليه
وسلم عند تلقيه ابهلوس أو الصرع أو حنو ذل

من االحنرافات النفسية جهل

خطري حبقيقة النبوة ،ومن املعرو من الناحية الطبية أن آاثر نوابت الصرع ي
التمزش واحلزن الشديد ،ولكن ال توجد أي عالمات من ذا القبيل ِف أدش
اضح
التفاصيل عن حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل إان يسيطر بشكل و ٍ
على إل قدراته وملكاته العقلية والشخصية ِف ٍ
آن واحد( .)2والذي يظهر لنا
جليا وواضحاً أن ما إان يعرتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي حالة نفسية

وجسدية لتلقي وحي هللا تعاىل ،و ناك فرش واضح بني احلالتني :حالة الصرع
ِ
املصروعني ،وحالة الوحي اليت تعرتي أنبيا هللا تعاىل ،ويؤإد ذل ما
اليت تنتاد
شهدت به ا عدا  ،فهذا املستشرش أميل درمنغم( )3يقول(( :وحياة حممد إان
تكون إذل

منتظمة موزونة قبل بعثته ،وما انفك

بعد ا إال ِف حاالت

الوحي)) ( ،)4ويقول أرميا(( :واحلق أن حممداً إان مربأ من مثل ذه ا مراض

( )1انظر :مصدر القرآن .191 ،190
( )2انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة .42
( )3مدير مكتبة اجلزائر ،له إتاد ِف حياة حممد ،وقيل إنه خري ما صنف مستشرش عن النيب ،املستشرقون جنيب
العقيقي .297/1
( )4انظر :الوحي والقرآن الكره ،د .حممد حسني الذ يب ص .28
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على الدوام ،فقد إان اتم الصحة إىل أن بلُ سن الكمال)) ( .)1مث إن ِف
ِ
شهادة خدجية رضي هللا عنها له ما يدف ذه الشبه ((إال وهللا ما ُي ِزي هللاُ
ِ
ِ
أب ًدا إِنَّ لت ِصل َّ ِ
ِ
ني على
ب امل ُ
عدوم وتق ِري الضَّيف وتُع ُ
الرحم وحتم ُل الكل وتكس ُ
ُ
ِ ()2
ناوائِ ِ
ب احلق))  ،واملستشرقون يقرون ابلوحي ِف إتبهم ف ذا إانوا يقرون به فكيف
يطعنون فيه ،وقد جا ِف إتاد دائرة املعار الربيطانية ((الوحي  Revelationفرتة
دينية حتدد اجتاه ا مة الروحي ،وأي

ذا التحديد من خالل إهلام أو أحداث أو

ممارسة روحية هتد إىل تغيري حياة أفراد أو مجاعات ،وإل دين من ا داين الكبرية
يفسر الوحي ٍ
مبفهوم واس حيمل اتبعيه على االعتماد على أحاسيس أو مشاعر
مؤسسة من فرد أو مجاعة ،والوحي من وجهة النظر الدينية تعاليم تلقى على مؤمتن
من الرجال ،اهلد منها تغيري حياة ا مة ،و و ِف ا داين النبوية إاليهودية
واملسيحية واإلسالم رسالة من هللا إىل ٍ
رجل أمني يبلغها قومه ...وأي الوحي بطرش
خمتلفة من إالم مسموع أو رؤاي أو غيبوبة أو إهلام يلقى ما يفهم منه أنه إالم هللا
ليمكن النيب من احلديث ٍ
ِ
بتَإد عن هللا))(.)3

الشبهة الخامسة :أن القرآن الكريم لم ينقل عن طريق التواتر
بل عن طريق اآلحاد:
واستدلوا على ذل

للطعن ِف القرآن الكره بوجوه عدة أذإر منها

وجهني:
( )1انظر :آرا املستشرقني حول ِ
القرآن الكره وتفسريه ،عمر بن إبرا يم رضوان .283
( )2تقدم ختريج احلديث ص .17
( )3انظر :دعوى املستشرقني أن القرآن من صن البشر ص  126ا.127
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الوجه األول :قول زيد بن اثب رضي هللا عنه وأرضاه(( :فتتبع ُ القرآن
دت من سورة التوبة آيتني م خزمية
أمجعه من ِ
الرقاع وا إتا حى وج ُ
ا نصاري مل أجدمها م ٍ
أحد غريه ﮋ ﮬ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
ﮊ)) [التوبة:

ﯘ ﯙ ﯚ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ
.)1( ]١٢٩ – ١٢٨
الوجه الثاني :أن زيداً قال ِف أثنا ِذإره حلديث اجلم ِف عهد النيب
الصحف ِِف املص ِ
اح ِ
دت آي ةً ِمن ُسورةِ
ف فافق ُ
صلى هللا عليه وسلم(( :نسخ ُ ُّ ُ
اد ُإن أس رسول ِ
ا حز ِ
هللا صلى هللاُ عل ِيه وسلم يقرأُ ِهبا فلم أ ِجد ا إِال م
ُ ُ ُ
خزمية ب ِن اثبِ ٍ ا نصا ِر ِي ال ِذي جعل رس ُ ِ
ِ
ُ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم شهاادتهُ
ُ
شاهادة ر ُجليا ِن و ي قولُهُ ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ)) [ا حزاد ،)2( ]23 :فهذا
يدل على أن القرآن نُقل عن طريق اآلحاد ،وليس عن طريق التواتر إما
تزعمون ،وابلتال فال ُح ِجية لآلحاد نظرا لوقوع ا خطا فيه.
وللرد على هذه الشبهة نقول:
إن املعول عليه ِف التواتر و التواتر اللفظي ،و ذا ينطبق على القرآن الكره،
فقد نقله جيل عن جيل حى وصل إلينا حفظاً ،ففي أول ا مر حفظه النيب صلى
هللا عليه وسلم واستظهره وبلُ من استظهار القرآن وحفظه أنه إان حيرك لسانه ِف
أشد حاالت حرجه وشدته ،ويقصد بذل استعجال حفظه خشية أن تفل منه
( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد تفسري القرآن ،ابد قوله تعاىل :ﮋ ﮬ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ [التوبة:

 ] ١٢٨ص  974ا .975
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد اجلهاد والسري ،ابد قول هللا تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﮊ [ا حزاد ]23 :ص .570
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إلمة أو يعزد عنه حر حى طمَنه ربه فقال له :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ  ي ﰀ ﰀ ﰀ  ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ  ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﮊ [القيامة ]١٩ - ١٦ :وِف ذا تعليم من هللا عز وجل لنبيه صلى هللا
عليه وسلم ِف إيفية تلقيه الوحي من املل  ،ف نه إان يبادر إىل أخذه ويسابق
املل ِف قرا ته فَمره هللا عز وجل إذا جا ه املل ابلوحي أن يستم له ،وتكفل
هللا أن جيمعه ِف صدره وأن ييسره دائه على الوجه ا إمل الذي ألقاه إليه
وأن يبينه له ويفسره ويوضاحه ،فااحلالة ا وىل مجعه ِف صدره ،والثانية تالوته،
والثالثة تفسريه وإيضاح معناه (.)1
وإان املصطفى عليه الصالة والسالم يعرض القرآن ِف إل عام مرة واحدة
على جربيل عليه السالم ،وعارضه مرتني ِف العام الذي توِف فيه صلى هللا عليه
وسلم ،مث حفظه الصحابة فكان اجلم الغفري منهم :ا لفا الراشدون ،وطلحة،
وسعد ،وابن مسعود ،وحذيفة ،وسامل موىل أيب حذيفة ،وأبو ريرة ،وابن عمر،
وابن عباس ،وعمرو بن العاص ،وابنه عبد هللا ،ومعاوية ،وابن الزبري ،وعبد هللا
بن السائب ،وعائشة وحفصة ،وأم سلمة وغري م إثري ،و ؤال إلهم من
املهاجرين ،ومن ا نصار :أيب بن إعب ،ومعاذ بن جبل ،وأبو الدردا  ،وزيد بن
اثب  ،وأبو زيد ،وَمم بن جارية ،وأنس بن مال رضي هللا عنهم أمجعني.
و ذا يدل على أن حفاظ القرآن إانوا ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
إثرة إبرية ،ومما يؤيد ذا ما ثب أن إثرياً من الصحابة اشتهروا ِف عهده صلى
هللا عليه وسلم حبفظ القرآن حى إانوا يعرفون ابسم القرا  ،فعن ع ِ
اصٍم قال:
( )1تفسري القرآن العظيم البن إثري .449/4
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ِ
ٍ
الرُإوِع
وت .قُل ُ  :قبل ُّ
سَل ُ أنس بن مال ع ِن ال ُقنُوت ،فاقال :قد إان ال ُقنُ ُ
وع ،فاقال:
الرُإ ِ
أو بعدهُ ،قال :قبلهُ .قال :فِ َّن فُال ًم أخربِين عن أنَّ قُل بعد ُّ
ول ِ
هرا أُراهُ إان باعث
الرُإ ِ
إذد إَِّمنا قان ر ُس ُ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم بعد ُّ
وع ش ً
ال هلُُم ال ُقَّرا ُ ُز ا سبعِني ر ُجالً إِىل ق ٍوم ِمن املش ِرإِني ُدون أُولئِ  ،وإان
وما يُاق ُ
قً
ُ
ول ِ
بيناهم وبني رسول ِ
هللا صلى هللا عل ِيه
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم عهد فاقن ر ُس ُ
ُ
ُ
ِ ()1
دعو عليهم .
هرا ي ُ
وسلم ش ً
والذين حفظوا القرآن ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم م أإثر من
التواتر ،فقد قال القرطيب(( :قد قتل يوم اليمامة سبعون من القرا  ،وقتل ِف عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببئر معونة مثل ذا العدد)) ،وقال ابن اجلزري:
ِ
القرآن على حفظ القلود والصدور ال على حفظ
((مث إن االعتماد ِف نقل

ٍ
خصيصة من هللا تعاىل هلذه ا مة ،ففي
املصاحف والكتب ،و ذه أشر
احلديث الصحيح الذي رواه مسلم ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِ َّن ريب
(ِ )2
ِ
قال ل :قم ِف قريش فَنذر م ،فقل له :رد إِ ًذا يثلغُوا رأسي حى يد ُعوهُ
ومْبات ٍل ب  ،ومنازل علي إتاابً ال يغسله املا  ،تقرؤه
ُخبزةً .فقال :إين مبتلي ُ
مئماً ويقظان…)) ( ،)3فَخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج ِف حفظه إىل صحيفة
( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد الوتر ،ابد القنوت قبل الرإوع وبعده  ،)1002 ( 197وِف إتاد
اجلهاد والسري ابد من ينكب أو يطعن ِف سبيل هللا ص ،)2801( 569وِف مواض أخرى.
( )2أي يشدخوه ويشجوه إما يشدخ ا بز أي يكسر ،النهاية ِف غريب احلديث  ،220/1وانظر شرح النووي
على مسلم .198 /17
( )3أخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد اجلنة وصفة نعيمها ،ابد الصفات اليت يعر هبا ِف الدنيا أ ل اجلنة
وأ ل النار .)2865( ،1741/4
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تغسل ابملا بل يقرؤه ِف إل حال إما جا ِف صفة أمته ((أمجيلهم ِف
صدور م)) ،وذل

خبال

أ ل الكتاد الذين ال حيفظونه إال ِف الكتب وال

يقرؤونه إله إال نظراً ،ال عن ظهر قلب ،وملا خص هللا تعاىل حبفظه من شا من

أ له أقام له أئمة ثقات جتردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم ِف إتقانه ،وتلقوه من

النيب صلى هللا عليه وسلم حرفاً حرفاً مل يهملوا منه حرإ ًة وال سكومً وال إثبااتً وال

حذفاً وال دخل عليهم ِف شي منه ش وال و م ،وإان منهم من حفظه إله،
ومنهم من حفظ أإثره ،ومنهم من حفظ بعضه))(.)1

وأما بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم فقد حفظه عدد إبري وخلق إثري،

واشتُ ِهروا زقرائه جبمي قرا اته ومروايته ،فمن الصحابة عثمان بن عفان اثلث
ا لفا الراشدين :تتلمذ على يديه الكثريون منهم املغرية بن أيب شهاد املخزومي.
وعلي بن أيب طالب راب ا لفا الراشدين :تتلمذ عليه إثريون منهم أبو عبد الرمحن
السلمي .وإذل أُيب بن إعب من إتاد الوحي :تتلمذ عليه إثريون منهم عبد هللا
بن عباس وأبو ريرة .وإذل زيد بن اثب ا نصاري :و الذي مج القرآن ِف
عهد ا ليفتني ،فقد تتلمذ عليه إثريون منهم عبد هللا بن عمر وأنس بن مال .
وعبد هللا بن مسعود :الذي قال عنه املصطفى عليه الصالة والسالم(( :من أحب
أن يقرأ القرآن غضاً ()2إما أنزل فليقرأه على قرا ة ابن أم عبد))( ،)3فقد تتلمذ عليه
( )1النشر ِف القرا ات العشر .6/1
( )2الغض :و الطَّري الذي مل يتغري ،أراد طريقه ِف القرا ة و يئته فيها ،النهاية ِف غريب احلديث .371/4
( )3أخرجه االمام أمحد ِف املسند  ،445/1وأخرجه البخاري ِف التاريخ الكبري  ،308 /2:3وصحح إسناده
ا رمؤوط ِف حتقيقه للمسند (.)309/1
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إثريون منهم علقمة بن قيس ( ،)1وا سود بن يزيد النخعي( .)2وأبو موسى
ا شعري :الذي قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لقد أوتي

مزماراً من

مزامري آل داود))( )3فقد تتلمذ على يديه الكثريون منهم سعيد بن املسيب وأبو
رجا العطاردي (.)4
وإل ذا يدل على اال تمام الكبري من الصحابة رضوان هللا عليهم بكتاد
هللا تعاىل قوالً وعمالً (.)5

ومن أ م العوامل اليت أدت ابلصحابة إىل حفظ القر ِ
آن ِف عهد الرسول

صلى هللا عليه وسلم (:)6
 )1أن الصحابة إانوا أميني ال يعرفون القرا ة وال الكتابة إال نزر يسري
منهم ،ولذل إانوا يعتمدون على حافظتهم؛ ن احلفظ و السبيل الوحيد إىل
إحاطتهم ابلقرآن الكره.
( )1علقمة بن قيس بن عبد هللا النخعي ،فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها ،ج َّود القرآن على ابن مسعود ،توِف 62
السري  ،53/4ا عالم .248/4
( )2ا سود بن يزيد بن قيس النخعي الكوِف ابن أخي علقمة ،اتبعي فقيه ،من رؤوس العلم ،قرأ على عبد هللا
بن مسعود ،توِف سنة  ، 75انظر السري  ،50/4ا عالم .230/1
( )3أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد حسن الصوت ابلقرا ة للقرآن ( )5048وأخرجه
مسلم ِف صحيحه ،إتاد صالة املسافرين وقصر ا ،ابد استحسان حتسني الصوت ابلقرآن ( 457/1
.)236
ِ
( )4أبو رجا العطاردي ،عمران بن ملحان التميمي البصري ،من إبا ِر املخضرمني ،أدرك اجلا لية وأسلم بعد
فتح مكة ،مات سنة مخس ومئة السري  ،254/4تقريب التقريب  ،431/االستيعاد .1211/3
( )5اإلتقان للسيوطي  ،204منا ل العرفان  ،414/1فضائ ل القرآن العظيم البن إثري  ،93– 85القرا ات
للدإتور شعبان إساعيل .64 ،63 ،62
( )6انظر :البيان ِف مباحث من علوم القرآن لعبد الو اد غزالن .156-146
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 )2احملبة الصادقة للرسول صلى هللا عليه وسلم وما يتصل به وما نزل
عليه ،ومن املعلوم أن احلب إذا صدش ومتكن محل احملب محالً على ترسم آاثر

حمبوبه والتلذذ حبديثه واإلإثار فخباره ،ولذل إان حب الصحابة للرسول

صلى هللا عليه وسلم من أقوى العوامل على حفظهم إتاد هللا تعاىل حيث إانوا
يتسابقون إىل إتاد هللا أيخذون عنه وحيفظون منه.
 )3أن الصحابة رضوان هللا عليهم إانوا أمة يضرد هبم املثل ِف الذإا
وقوة احلافظة وصفا الطب وسيالن الذ ن وحدة ا اطر.

أما إتابة القرآن فكان يقصد منها زايدة التوثق واالطمئنان ،و ذا و
معىن قول زيد بن اثب رضي هللا عنه(( :مل أجدمها عند غريه)) أي :مل
أجدمها مكتوبتني ،وم أن الكتابة إان يقصد منها زايدة التوثق
واالطمئنان ،إال أن القرآن قد تواتر إتابياً أيضاً ،فكان الرسول صلى هللا
عليه وسلم أيمر بكتابة اآلية إما نزل ساعة نزوهلا ،ويقرؤ ا على املؤمنني
ليحفظو ا ،وقد اختذ الرسول صلى هللا عليه وسلم ُإتَّاابً للوحي من أمل
الصحابة إا لفا الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وممن اشتهر
بكتابة القرآن ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم :عبد هللا بن سعد ابن أيب
سرح و و أول من إتب له مبكة ،والزبري بن العوام ومعاوية ،وخالد وأابن
ابنا سعيد بن العاص بن أمية ،وأيب بن إعب و و أول من إتب له ابملدينة،
وزيد بن اثب  ،وشرحبيل بن حسنة ،وعبد هللا بن رواحة ،وعمرو بن
العاص ،وخالد بن الوليد ،وا رقم بن أيب ا رقم ،واثب بن قيس ،وعبد هللا
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بن ا رقم الز ري ،وحنظلة بن الربي ا سدي وغري م (.)1
وإان ؤال الصحابة يكتبون ما ميليه عليهم الرسول صلى هللا عليه
وسلم وما يرشد م إىل إتابته من غري أن يزيدوا فيه حرفاً أو ينقصوا منه
حرفاً ( ،)2فكان القرآن ينْزل شيئاً فشيئاً ،وإلما نزل شي قرأه النيب صلى هللا

ول ِ
هللا صلى هللا عل ِيه وسلم ِممَّا
عليه وسلم وعلمه أصحابه ،فعن ُعثمان :إان ر ُس ُ
ِ
ِ
ِ
أيِ عل ِيه َّ
الزما ُن وُ و تانْ ِزُل عل ِيه ُّ
السوُر ذو ُ
ات العدد فكان إذا نازل عليه الشَّي ُ
ول :ضعوا ؤال ِ اآلاي ِ
السورِة ال ِيت يُذإُر
ت ِِف ُّ
ب فايا ُق ُ ُ ُ
دعا بعض من إان يكتُ ُ
السورِة ال ِيت
فِيها إذا وإذا ،وإِذا نازل عل ِيه اآلي ةُ فايا ُق ُ
ول :ض ُعوا ِذ ِه اآلي ة ِِف ُّ
يُذإُر فِيها إذا وإذا (.)3
وإان نزول القرآن على غري الرتتيب الذي نقرؤه اآلن ِف السور الكرمية ،بل

إان ذل الرتتيب بعد النُّزول بعمل النيب صلى هللا عليه وسلم بوحي من هللا
تعاىل ،فاكان عليه الصالة والسالم يقول هلم إما نُقل(( :ضعوا آية إذا ِف
موض إذا)) ،فتكون جبوار ا متسقة متالحقة املعىن مرتابطة متناسقة اللفظ
( )1االستيعاد على امش اإلصابة  ،51/1فتح الباري  ،18-16/9املدخل إىل القرآن الكره ،338
.339
( )2املدخل لدراسة القرآن الكره .339
( )3أخرجه الرتمذي ِف سننه ،إتاد تفسري القرآن ،ابد ومن سورة التوبة  )3086( 272/3وقال عقبه :ذا
حديث حسن صحيح ،وأخرجه أبو داود ِف سننه ،إتاد الصالة ،ابد من جهر هبا ،786( 208/1
 ،)787وأخرجه ابن أيب داود ِف املصاحف ،خرب قران سورة ا نفال ابلتوبة  ،230وأخرجه اإلمام أمحد
ِف املسند  ،69 57/1وأخرجه احلاإم ِف املستدرك ،إتاد التفسري ،بسم هللا الرمحن الرحيم 220/2
وابد تفسري سورة التوبة  ،330/2وقال عقبه :ذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه ،ووافقه الذ يب،
وأخرجه البيهقي ِف السنن الكربى إتاد الصالة  ،42/1واحلديث حسن لغريه.
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تلتقي هبا إَهنا لِ ْفق معها وإَهنما إالم واحد قيل ِف زمن واحد أحدمها الحق
واآلخر سابق ،وإَن املتكلم قاهلما ِف نفس واحد من غري زمن بينهما يرتاخى أو
يتباعد ،وذل من سر اإلعجاز ،وال غرابة ِف ذل

ن القائل واحد و و هللا

سبحانه وتعاىل العليم ا بري ،ولذل إان ترتيب القرآن الكره ِف إل سورة
بتْنزيل من هللا تعاىل (.)1

الع ُسب(،)2
وإان الصحابة رضوان هللا عليهم يكتبون القرآن ِف ُ

واللخا ( ،)3وا لواح( ،)4وا إتا ( ،)5وا ضالع( ،)6وا قتاد( ،)7والرقاع(،)8
وا ده( ،)9يقول زيد بن اثب

رضي هللا عنه(( :إنا عند رسول هللا صلى هللا

( )1القرآن الكره ،املعجزة الكربى ،حممد أبو ز رة ص  ،27وانظر البيان ِف مباحث من علوم القرآن .164
( )2بضم املهملتني مث وحدة مج عسيب و و جريد النخل الذي إانوا يكشطون ا وص عنه ويكتبون ِف
الطر العريض ،النهاية ِف غريب احلديث  ،234/3فتح الباري .14/9
( )3بكسر الالم مث خا معجمة خفيفة وآخره فا مج فة بفتح الالم وسكون املعجمة و ي احلجارة الرقيقة،
وقال بعضهم :صفائح احلجارة الرقاش ،وخصها بعضهم ابلبيضا فقال :حجارة بيض رقاش ،النهاية ِف
غريب احلديث  ،244/4فتح الباري .14/9
( )4اللوح :الكتف وإل عريض يكتب فيه ،وِف القاموس احملي  :إل صحيفة عريضة خشب أو عظم ،الصحاح
 ،402/1القاموس احملي .256/1
( )5مج إتف و و العظم الذي للبعري أو الشاة إانوا إذا جف إتبوا فيه ،وِف النهاية الكتِف :عظم عريض يكون
ِف أصل إتِف احليوان من الناس والدواد إانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عند م ،النهاية ِف غريب
احلديث  ،150/4فتح الباري .14/9
( )6مج ِضل  ،و ِ
الضل واحد الضلوع وا ضالع و ي معروفة ،الصحاح .1250/3
( )7بقا ومثناة وآخره موحدة مج قاتب بفتحتني و و ا شب الذي يوض على ظهر البعري لريإب عليه،
النهاية ِف غريب احلديث  ،11/4فتح الباري .14/9
( )8مج ُرقعة ابلضم و ي تكون من جلد أو ورش أو إاغد أو غريه ،فتح الباري .14/9
( )9و اجللد ،انظر لسان العرد .9/12
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عليه وسلم نؤلف القرآن من ِ
الرقاع)) ( ،)1وإان الصحابة رضوان هللا عليهم
يعرضون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظاً وإتابة

إذل  ،ومل ينتقل الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق ا على إال والقرآن إله
مكتود مسطور اب حر السبعة غري َمموع ِف مصحف واحد ،ولذل قال
الزرإشي(( :وإمنا مل يكتب ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مصحف لئال
يفضي إىل تغيريه إل وق فلهذا أتخرت إتابته إىل أن إمل نزول القرآن مبوته
صلى هللا عليه وسلم

))

( ،)2وا دلة على إتابة القرآن ِف عهد النيب صلى هللا

عليه وسلم إثرية منها:
قوله صلى هللا عليه وسلم:
عين غري القرآن فليمحه)) (.)3

((

ال تكتبوا عين شيئاً غري القرآن ،ومن إتب

وقول الصديق لزيد بن اثب رضي هللا عنهما(( :إن رجل شاد عاقل ال
نتهم إن تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)4
وتوِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وا مة اإلسالمية قد حفظ القرآن
واستظهرته وإتبته ابلطرش والوسائل املوجودة لديها ،وإان

ذه الكتابة ملحوظاً

( )1أخرجه الرتمذي ِف سننه ،إتاد املناقب ،ابد ِف فضل الشام واليمن  ،734/5وقال :حسن غريب.
وأخرجه احلاإم ِف املستدرك ،إتاد التاريخ  ،611/2وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل يرجاه،
واحلديث صحيح.
( )2الرب ان للزرإشي .262/1
( )3أخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد الز د والرقائق ،ابد التثب ِف احلديث وحكم إتابة العلم 1818/4
(.)3004
( )4أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد التفسري ،ابد قوله ﮋ ﮬ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ
ص.)4679( 974
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فيها أن تشمل ا حر السبعة غري أن بعض الصحابة إان قد إتب منسوخ
التالوة وبعض ما و اثب خبرب الواحد ،ورمبا إتبه غري مرتب ،ومل يكن القرآن
على ذل العهد َمموعاً ِف صحف وال مصاحف عامة ( )1لألسباد اآلتية:

 )1مل توجد الدواعي جلمعه إما وجدت ِف عصر أيب بكر وعثمان ،فاملسلمون
خبري واحلفاظ إثرة ،وأإثر الناس يعولون على احلفظ أإثر من الكتابة،
وأدوات الكتابة مل تكن متوافرة ابلصورة الكبرية.
 )2أن القرآن مل يْنزل مرة واحدة بل نزل منجماً ِف خالل ثالث وعشرين سنة،
وإان عرضة للنسخ ورف تالوة بعضه ،فلو مج ِف ذل

العهد لكان ِف

ذل من العنا واملشقة الشي الكثري ،قال الزرإشي ِف الرب ان(( :فثب أن
القرآن إان على ذا التَليف واجلم ِف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم،
وإمنا تُِرك مجعه ِف مصحف واحد؛ ن النسخ إان ي ِرُد على بعضه ،فلو
مجعه مث رفع تالوة بعضه دى إىل االختال

واختالط الدين ،فاحفظه

هللا ِف الاقلود إىل انقضا زمن النسخ ،مث وفَّق جلمعه ا لفا

الراشدين))

(.)2
 )3إان اآلايت الكثرية تْنزل من السور الكثرية املختلفة على حسب الدواعي

بال ترتيب مث يعلم الرتتيب فيما بعد ،فلو إتب أوالً الحتيج إىل إتابته اثنياً
وِف ذل من املشقة ما فيه ،ومل ينتقل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق

ا على إال وإان القرآ ُن إله مكتوابً ِف الرقاع والعسب ،ومل جيم ِف صحف
( )1منا ل العرفان .248/1
( )2الرب ان ِف علوم القرآن .235/1
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أو مصحف سباد معروفة ،و ذا يدل على أن ُإتَّاد الوحي قد سجلوا

القرآن وإتبوه حت

اإلشرا

املباشر للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وبذل

تتوافر الكتابة م احلفظ والرتتيل ،فيلتقي حفظ السطور م حفظ
الصدور(.)1
وقد وردت اإلشارة ِف القرآن إىل إتابة القرآن وتالوته ،فقال جل وعال ِف

أول حمكم آايته :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮆ ﮇ
ﮈ  ﮊ ﮋ ﮌﮊ ،مث قال جل وعال :ﮋ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮊ ،و ذا يدل على أن التوإيد على القرا ة والكتابة قد بدا
جلياً واضحاً منذ أوائل الوحي ( ،)2وقد جا ِف ِ
القرآن إلمتا القلم والقرا ة ِف
بعض من آايته اليت سبق ِذإر ا ،وأإثر من ذل أن هللا وصف القرآن ِف
أماإن متعددة بلفظة إتاد ،واليت أت أحيامً ُمعَّرفة (الكتاد) ،و ذا مثال آخر
نعام.)3(]92 :

ِف قوله تعاىل ﮋ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ
الشبهة السادسة :أن القرآن الكريم حرف وبدل بعد وفاة النبي
صلى هللا عليه وسلم وفي صدر اإلسالم األول:
وممن قال بذل (فيل ،وجولدتسيهر ،وبول ،ونولدإه ) ( ،)4وا دلة على
حتريفه وتغيريه عند م إثرية من أمهها :عدم نقطه وشكله مما جيعل القارئ ال يثق
فيما و مكتود ،وقد قال جولدتسيهر(( :وإذاً فاختال حتلية يكل الرسم
[ا

( )1مدخل إىل القرآن ص .287
( )2انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .80 ،79
( )3انظر :االستشراش والقرآن العظيم د .حممد خليفة ص .82
( )4املستشرقون والدراسات القرآنية ص  ،16اإلسالم واملستشرقون .201
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ابلنق واختال احلرإات ِف احملصول املوحد القالب من احلرو الصامتة إام
مها السبب ا ول ِف ِ
نشَة حرإة اختال القرا ات ِف ٍ
نص مل يكن منقوطاً

أصالً أو مل تتحر الدقة ِف نقطه أو حتريكه)) ( ،)1واعتمد ِف ذل على رواايت
ضعيفة وعلى خياالت وأو ام.

وقد جا ِف املوسوعة الربيطانية( :إن طبعة ِ
القرآن العربية مل تكن إاملة،

وذل لوجود حرو ساإنة متعددة تثري إثرياً من البلبلة ِف الفهم ،إما مل يكن
ناك طريقة بواسطتها يتبني أن حرو

العلة من املمكن أن متيز بني معاين

خمتلفة ومتَصلة ِف َمموعة خاصة من احلرو

الساإنة ،ولتكون الطبعة

صحيحة ال بد من حفظها ِف الصدور دون إتابتها ،إال أن ذه الطريقة أاثرت
حتسينات على الطبعة

اختالفاً نتيج ًة لتعدد القرا ات ،إال أنه أخرياً أدخل
العربية حيث أدخل إشارات لتميز احلرو املتشاهبة ِف الشكل ،وحرو العلة
الطويلة دلل عليها ابحلر (ألف) بدل (أ) ،و(واو) بدل (يو) ،و(اي) بدل
(ي) ،إما أن إشارات حرو العلة وضع فوش أو حت احلر حيث أعط
لومً خاصاً ال عالقة له بلب القرآن).
والرد على ذل من وجهني:

الوجه األول :أن عدم النق واإلعجام إان ميثِل تنوع القرا ات القرآنية
اليت روا ا قرا الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ،)2والقرآن الكره

( )1مذا ب التفسري اإلسالمي ص  ،97وانظر :آرا املستشرقني حول القرآن وتفسريه .365/2
( )2انظر :دعوى املستشرقني أن القرآن من صن البشر ص .214
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نزل على سبعة أحر إما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إِ َّن ذا ال ُقرآن أُن ِزل
ِ
حر ٍ فاقرُوا ما تاي َّسر ِمنهُ))( )1حلِكٍم عظيمة ،ومن أ م احلكم:
على سبعة أ ُ
 )1التخفيف على ا مة اإلسالمية ف هنا إان قبائل إثرية ،وإان بينها
اختال ِف اللهجات ونربات الصوت.
 )2اإلجابة لقصد نبيها أفضل ا لق حيث أاته جربيل فقال له(( :إن هللا
أيمرك أن تقرأ أمت القرآن على حر  ،فقال صلى هللا عليه وسلم :أسَل هللا
معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذل  ،ومل يزل يردد املسَلة حى قال :إِ َّن هللا
ِ
حر ٍ فَُّميا حر ٍ قارؤوا عل ِيه فاقد
أي ُمُرك أن تقرأ أ َُّمتُ ال ُقرآن على سبعة أ ُ
أصابُوا))( ،)2وذل أن ا نبيا السابقني عليهم السالم إانوا يبعثون إىل قومهم
ا اصني هبم ،والنيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل مجي ا لق أمحر ا وأسود ا
عربيها وعجميها ،وإان العرد الذين نزل القرآن بلغتهم لغاهتم خمتلفة وألسنتهم
شى ،ويعسر على أحد م االنتقال من لغته إىل غري ا أو من حر إىل آخر،
فلو إلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف مبا ال
يستطاع( )3لظرو ا مية واللغات واللهجات ،و ذه التوسعة إان ِف ا لفاظ
دون املعاين ،وِف حدود مانزل به جربيل وما سعوه من النيب صلى هللا عليه
( )1أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد أنزل القرآن على سبعة أحر ،4992 ،1087
وأخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد صالة املسافرين وقصر ا ،ابد بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر ،
انظر مسلم بشرح النووي .99/6
( )2أخرجه مسلم ِف صحيحه ،إتاد صالة املسافرين ،ابد بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحر  ،انظر مسلم
بشرح النووي .103/6
( )3النشر ِف القرا ات العشر .22/1
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وسلم ،وذل بدليل أن إال من املختلفني إان يقول :أقرأنيها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وأن النيب صلى هللا عليه وسلم إان يعقب على قرا ة إل من
يتومهن متو م أن ذل إان ابتباع اهلوى
املختلفني بقوله (( :كذا أنزل )) ،وال
َّ
والتشهي ،فذل ما ال يقوله عاقل ،ن القرا ة سنة متبعة (.)1
 )3مج ا مة اإلسالمية اجلديدة على لسان واحد يوحد بينها و و لسان
قريش الذي نزل به القرآن الكره ،والذي انتظم إثرياً من خمتارات ألسنة القبائل

العربية اليت إان ختتلف إىل مكة ِف موسم احلج وأسواش العرد املشهورة فكان

القرشيون يستملحون ما شا وا ،ويصطفون ما راش هلم من ألفاظ الوفود العربية
القادمة إليهم من إل حدد وصود مث يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه ِف دائرة
لغتهم املرنة اليت أذعن العرد هلا ابلزعامة ،وعقدوا هلا راية اإلمامة (.)2
 )4تيسري القرا ة واحلفظ على قوم أميني؛ ن حفظ إلمة ذات وجوه ِف
ا دا أيسر من حفظ مجل من الكالم تؤدي معاين تل القرا ات.
 )5إعجاز القرآن الكره للفطرة اللغوية عند العرد وِف املعاين
وا حكام(.)3
 )6فيه آية ابلغة وبر ان قاط على صدش الرسول صلى هللا عليه وسلم
وعظمة اآلية القرآنية ،إذ إنه برغم تنوع ا دا مل يتطرش إليه تناقض وال ختالف،
بل يصدش بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على من واحد وأسلود واحد.
( )1انظر :منهج الفرقان حملمد على سالمة  ،59 ،58واملدخل لدراسة القرآن الكره ،172 ،171منا ل العرفان ،151
.252
( )2انظر :منا ل العرفان .147 ،146/1
( )3انظر :مباحث ِف علوم القرآن مناع القطان .146 ،145
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الوجه الثاني :أن مصحف ا ليفة الراشد عثمان بن عفان الذي تسلمه من
أم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها إان خالياً من النق واإلعجام؛ وذل

ن النق

واإلعجام مل يتم إال بعد منتصف القرن ا ول من اهلجرة على يد أيب ا سود الدؤل(.)1
اد :إ َّن أنس بن مال ٍ حدَّثه أ َّن حذيفة بن اليم ِ
يقول ابن ِشه ٍ
ان ق ِدم على
ُ ُ
ُ
تح إِ ِرمينِية وأذربِيجان م أ ل العِر ِاش،
ُعثمان ،وإان يُاغا ِزي أ ل َّ
الشاِم ِِف ف ِ
فَفزع حذيفة اختِالفُاهم ِِف ِ
القرا ِة فاقال حذيفةُ لعثمان :اي أِمري امل ِ
ؤمنِني أد ِرك
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
اد اختِال الياه ِ
ِذ ِه ا َُّمة قبل أن يتل ُفوا ِِف ِ
الكت ِ
ود والنَّصارى ،فَرسل ُعثما ُن
ُ
ف ننسخها ِِف املص ِ
ف ُمثَّ نارُّد ا إِلي ِ
اح ِ
لصح ِ
ِ ِ
ِ
ُ
إىل حفصة أن أرسلي إلينا ِاب ُّ ُ
ُ
فَرسل ِهبا حفصةُ إِىل عثمان ،فَمر زيد بن اثبِ ٍ وعبد ِ
الزب ِري وسعِيد
هللا بن ُّ
ُ
الرمح ِن بن احلا ِر ِث ب ِن ِ ش ٍام فانسخو ا ِِف املص ِ
اح ِ
بن الع ِ
ف ،وقال
اص وعبد َّ
ُ
بن اثبِ ٍ ِِف شي ٍ ِمن
ُعثما ُن ل َّلر ِ ال ُقرِشيِني الثَّالث ِة :إِذا اختلفتُم أنتُم وز ُ
يد ُ
رآن فاإتُابوه بِلس ِ
ال ُق ِ
ان قُار ٍ
الص ُحف
يش فِ َّمنا نازل بِلساهنِِم ،فافعلُوا ح َّى إِذا نس ُخوا ُّ
ُُ
الصحف إِىل حفصة وأرسل إِىل ُإل أُفُ ٍق ِمبُصح ٍ
ِ ِ
ف ِممَّا
ِِف املصاحف رَّد ُعثما ُن ُّ ُ
نسخوا وأمر ِمبا ِسواه ِمن ال ُق ِ
رآن ِِف ُإل ص ِحيف ٍة أو مصح ٍ
ف أن ُحيرش (.)2
ُ
ُ
ُ
فالصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم مل يكونوا يقرؤون هبوا م وإيفما
املسموع املتلقَّى عن رسول هللا صلى هللا عليه
يشاؤون ،بل إان ِف حدود
ِ
وسلم ،و ذا ما أمج عليه العلما احملققون ( ،)3واالعتماد على احلفظ ِف
( )1ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤل الكناين ،أبو ا سود ،واض علم النحو ،إان معدوداً من الفقها
وا عيان وا مرا والشعرا والفرسان واحلاضري اجلواد ،توِف سنة  ، 69ا عالم .237/3
( )2أخرجه البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد مج القرآن ص .1086
( )3انظر :املدخل للقرآن الكره ،د .حممد أبو شهبة ص  207ا .208
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الصدور إان أإثر من السطور ،قال العالمة احملقق ابن اجلزري(( :مث إن
االعتماد ِف نقل ِ
القرآن على حفظ القلود والصدور ال على حفظ املصاحف
والكتب ،و ذه أشر

ٍ
خصيصة من هللا تعاىل هلذه ا مة))( ،)1مث إن رسم

املصحف إان اتبعاً للرواية والنقل من أفواه احلفظة ،ف ذا احتمل الرسم قرا ةً غري

ابن اجلزري،

مروية وال اثبتة وال مسندة إسناداً صحيحاً ُردت إما ذإر ذل
ِ
القرآن على حر قريش
وَمهود عثمان بن عفان ومن معه إان من أجل مج

الذي و واحد من سبعة أحر  ،أما اختال
تناقضاً ال سيما وأن ذل
القرآن ،وإان ذل االختال

االختال

قرا ة الكلمة الواحدة فال يعترب

قد صح

نسبته إىل من أنزل عليه

لفوائد لغوية وتشريعية ،وقد ب َّني ابن اجلزري
أحوال اختال القرا ة وحصر ا ِف ثالثة:

 .1اختال اللفظ واملعىن واحد.

 .2اختالفهما م جواز اجتماعهما ِف شي ٍ واحد.
 .3اختالفهما م امتناع جواز اجتماعهما ِف شي ٍ واحد بل يتفقان من وجه
آخر ال يقتضي التضاد (.)2
ف مجاع الصحابة على مصحف عثمان دليل واضح على صحة النص
القرآين ،ومصحف عثمان ما و إال نسخة من املصحف الذي إان عند
حفصة ،واملصحف الذي إان عند حفصة رضي هللا عنها و الذي قام زيد ابن
ف ِعند أِيب بك ٍر
اثب رضي هللا عنه جبمعه فمر من أيب بكر ،فكان
ُّ
الص ُح ُ
( )1النشر ِف القرا ات العشر .6/1
( )2النشر ِف القرا ات العشر .50-49/1
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ح َّى تاوفَّاهُ هللاُُ ،مثَّ ِعند ُعمر حياتهُُ ،مثَّ ِعند حفصة بِن ِ ُعمر ر ِضي هللاُ ع ُنهم
مجيعاً ( ،)1وإل ذل يدل داللة واضحة على أن القرآن الكره مل حير ومل يبدل

بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وِف صدر اإلسالم ا ول إما زعم

املستشرقون.

( )1انظر :البخاري ِف صحيحه ،إتاد فضائل القرآن ،ابد مج القرآن ص .1086
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خاتمة وتتضمن أﮬم النتائج التي توصلتُ إليها
 .1أن القرآن الكره إالم هللا تعاىل املناَّزل ابلوحي على قلب الرسول صلى
هللا عليه وسلم ابللفظ واملعىن إلمة إلمة ،بل حرفاً حرفاً ،فهو منقول
إلينا عن طريق التواتر.

الكتاد السماوي الوحيد الذي حفظه هللا تعاىل ،فقد وصل إلينا
 .2أنه
ُ
إامالً غري مقص ساملاً من التغيري والتحريف والزايدة والنقصان إما قال
ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [احلجر.]٩ :

تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
 .3أن القرآن حق ،والوحي حق ،وجربيل حق ،والنبوة حق ،وحممداً صلى
هللا عليه وسلم حق ،ويستحيل أن يكون القرآ ُن من عقل ٍ
حممد صلى هللا
عليه وسلم أو نِ ِ
إالم ٍ
تاجه أو فك ِره أو ِ
خملوش سواه ،بل و وحي إهلي
ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮊ [فصل  ،]42 :ووظيفة حممد صلى هللا عليه وسلم التبليُ.
ِ
صحة ِ
النص القرآين وأمانة النقل من النيب صلى هللا
الوثوش ِف
 .4الثقةُ و ُ
عليه وسلم إىل الصحابة إىل التابعني ،و ذا ما أإده املستشرش الدإتور
()1
الطبيب موريس بوإاي الذي قال(( :لو إان مؤلف القرآن إنسامً
فكيف استطاع ِف القرن الساب من العصر املسيحي أن يكتب ما
أي َمال للش ،
اتضح أنه يتفق اليوم م العلوم احلديثة ؟ ليس ناك ُّ
( )1مستشرش فرنسي مل شهادة الطب وأصبح من أمهر اجلراحني ِف فرنسا ،أسلم وقال(( :لقد دخل اإلسالم
وآمن هبذا القرآن ،وذل بسبب قوله تعاىل(( :فاليوم ننجي ببدن لتكون ملن خلف آية)) منقول من طريق
اإلسالم ن .
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فنص ِ
القرآن الذي منل اليوم و النص ا ول نفسه ،ومن ذا الذي إان
ِف عصر نزوله يستطي أن ميل ثقافة علمية تسبق حبوال عشرة قرون
ِ
القرآن قضااي ذات صبغة علمية تثري
ثقافتنا العلمية ؟ إن ِف إشارات
الد شة)) (.)1

 .5أن واجب العلما و ِ
الدعاة إبري ِف إشف ابطل املستشرقني وحتريفاهتم
ِ
للقرآن الكره ،والرد عليهم ابحلجج الساطعة والربا ني الواضحة.
النيب صلى هللا عليه وسلم قد
 .6أنه ال ي ُ
وجد دليل واحد صحيح على أن َّ
أخذ القرآن من يهودي أو نصراين.
ِ
القرآن الكره،
 .7أن غالبية املستشرقني ُجيمعون على الوقو ِف وجه
وإتبهم مليئة اب إاذيب على ِ
القرآن الكره وحماوالت النيل منه.

 .8أن االستشراش لون من ألوان الغزو الفكري ،وللمستشرقني أ دا
ِ
الشبهات حول اإلسالم ،وإثرياً ما حيرفون النصوص
خطرية ،أمهها إاثرة
اإلسالمية ويضعوهنا ِف غري موضعها ،وقد دأد املستشرقون على ذل

قدمياً وحديثاً.
 .9اندف املستشرقون إىل ذه الطعون بسبب عداوة الغرد لإلسالم اليت
أتصل

فيهم فَجلَهتم إىل الكذد والتشويه وذإر أساطري خيالية مبنية

على ا و ام ،وبسبب موروثهم االستشراقي من جهة أخرى.
.10أن ذل

ال مين من وجود طائفة من املستشرقني عند م نوع من

اإلنصا

واحلياد مثل املستشرش روبرت ورتون إامريون الذي قال:

( )1انظر :منا ج املستشرقني .37/2
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(( ذه الكتب فريدة ِف نوعها ِف إثري من الوجوه ،و ي تسمح لإلنسان
ِ
بصحة ما جا ت به ِف إثري من املواطن،
بتدبر ا ومتحيصها حى يثق

وقد حتقق إثري من نبو هتا بكل دقة بعد ٍ
قرون عديدة ،ومل يثب خطؤ ا
ِف أي أم ٍر اتريي أو جغراِف))( ،)1ومثل السري وليم مور( )2الذي قال:

((فلعل القرآن و الكتاد الوحيد ِف الدنيا الذي بقي نصه حمفوظاً من

التحريف طوال ألف ومائيت سنة))( ،)3ومثل الربوفيسور و ريي الذي
قال(( :إن القرآن أبعد الصحف القدمية ابإلطالش عن ا ل واإلحلاش
وأإثر ا صحة

وأصالة))

()4

ومثل الربوفيسور إدوارد جيبون الذي قال:

((إن القرآن و قانون اهلداية حبيث ال مثيل له)) ( ،)5ومثل ا ديب
اإلجنليزي جورج برمردشو الذي قال(( :القرآن و الكتاد الوحيد الذي
يستطي أن يساير الرإب البشري ِف مقتضياته إلها ِف عصوره املختلفة
حبكم مشول تعاليمه ،و و يستطي أن يستلف أنظار البشرية إليه ِف إل
عصر ومصر ،وأقول :بصراحة :إن القرآن ليس غريه يستطي ُ أن حيل
معضالت قضااي النوع البشري املعقدة حبيث يتيسر لإلنسانية أن تصل
إىل غايتها املنشودة من الطمَنينة واهلدو اللذين تتسك ُ اإلنسانية ِف
( )1انظر :اإلسالم واملستشرقون ص .412
( )2مستشرش اسكتلندي إان رئيساً جلامعة أدنربه ،من آاثره :حياة حممد ،والتاريخ اإلسالمي ،انظر املستشرقون
جنيب العقيقي .63/2
( )3انظر :اإلسالم واملستشرقون ص .418
( )4انظر :اإلسالم واملستشرقون ص .418
( )5انظر :اإلسالم واملستشرقون ص .419
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البحث عنهما منذ قرون))( ،)1ومثل ما ذُإر ِف املوسوعة الربيطانية
اعرتا املستشرقني بعدم إمكانية حماإاة القرآن واإلتيان مبثله ،و ذا أمر
يعترب مما وفق فيه دائرة املعار الربيطانية (.)2
.11وجود ِ
محاية املسلمني من االستشراش واملستشرقني وذل
ُ
ابإلسالم ومبادئه حى ال يكونوا عرضة هلم و دافهم.

بتحصينهم

وأوصي ببيان حقيقة القرآن الكره وعظمة ذا الدين ،وبيان حقيقة
املستشرقني وإشف فساد مز ِاع ِمهم ووض ِ برامج للحد من ُخططهم ،وأقرتح
إنشا مراإز علمية متخصصة عن االستشراش ،ودراسة إل ما يتعلق
ابملستشرقني حت إشرا منظمة املؤمتر اإلسالمي ،أو أي ٍ
جهة أخرى ،وتوض
هلا ميزانية مستقلة.

وِف ختام ذا البحث أرف أسى آايت الشكر والتقدير إىل مقام خادم
احلرمني الشريفني املل عبد هللا بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة على خدمة
إتاد هللا تعاىل واالعتنا به قوالً وفعالً ،وما َمم املل فهد إال مثرة من
مثرات ذه الدولة (السعودية) املبارإة اليت دأب وحرص على خدمة إتاد
هللا تعاىل.
أﮬم المصادر والمراجع
 .1آرا املستشرقني حول القرآن الكره وتفسريه ،رسالة دإتوراة جبامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،إعداد د .عمر بن إبرا يم رضوان.
( )1انظر :اإلسالم واملستشرقون ص .420
( )2انظر :قضااي قرآنية ِف املوسوعة الربيطانية ص .23
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 .2اإلسقاط ِف منا ج املستشرقني واملبشرين ،د .شوقي أبو خليل ،الطبعة
ا وىل  ، 1416دار الفكر املعاصر ،بريوت لبنان.
 .3أضوا على االستشراش ،د .حممد عبد الفتاح عليان ،دار البحوث
العلمية الطبعة ا وىل . 1410
 .4إعجاز القرآن ،مصطفى صادش الرافعي.
 .5ا عالم ،ري الدين ِ
الزِرإلي ،طبعة دار العلم للماليني ،بريوت لبنان.
 .6الغارة التنصريية على أصالة القرآن الكره .د .عبد الراضي حممد عبد
احملسن ضمن حبوث ندوة عناية اململكة العربية السعودية ابلقرآن الكره
وعلومه.
 .7االستشراش ،الذرائ  ،النشَة واحملتوى ،الدإتور السيد أمحد فرج.
 .8االستشراش والدراسات اإلسالمية ،عبد القهار داود العاين املدرس ِف
إلية اآلداد ،مطبعة العاين بغداد.
 .9االستشراش والدراسات اإلسالمية ،لألستاذ الدإتور علي بن إبرا يم
احلمد النملة ،مكتبة التوبة ،الطبعة ا وىل . 1418
.10االستشراش والقرآن العظيم ،للدإتور حممد خليفة ،راجعه وقدم له
ا ستاذ الدإتور عبد الصبور شا ني ،دار االعتصام.
.11االستشراش واملستشرقون ،وجهة نظر ،د .عدمن حممد وزان.
.12اإلسالم ِف مواجهة االستشراش العاملي ،د .عبد العظيم املطعين ،دار
الوفا للطباعة والنشر والتوزي .
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.13

اإلسالم واملستشرقونَ ،مموعة من ا حباث اليت قدم للندوة

العلمية عن اإلسالم واملستشرقني اليت عقدت مبجم دار املصنفني ِف

اهلند ،أتليف خنبة من العلما املسلمني.

البحر احملي  ،يب حيان ا ندلسي ،دار الفكر للطباعة
.14
والنشر والتوزي .
البيان ِف إعجاز القرآن ،د.صالح عبد الفتاح ا الدي،
.15
دار عمار للنشر والتوزي .
اجلام الصحيح (و و سنن الرتمذي) يب عيسى حممد بن
.16
عيسى بن سورة ،توزي دار الباز.
دعوى املستشرقني أن القرآن من صن البشر ،عرضها،
.17
ومناقشتها ،والرد عليها ،رسالة أعد ا الباحث أمحد شر الدين
للحصول على درجة املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية.
صحيح البخاري ،لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إساعيل
.18
البخاري ،دار السالم للنشر والتوزي .
صحيح مسلم ،لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج ،دار
.19
ابن حزم.
ضعيف سنن الرتمذي ،حممد مصر الدين ا لباين ،مكتبة
.20
املعار للنشر والتوزي  ،الرايض.
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علم القرا ات ،نشَته ،أطواره ،أثره ِف العلوم الشرعية ،د.
.21
نبيل حممد إبرا يم آل إساعيل ،مكتبة التوبة.
.22على مائدة القرآن م الكتاد واملفسرين ،لألستاذ أمحد حممد مجال.

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر
.23
العسقالين ،دار املعرفة بريوت ،لبنان.
فضائل القرآن ،البن إثري الطبعة ا وىل  ، 1406دار
.24
املعرفة بريوت.
القرا ات ِف نظر املستشرقني وامللحدين ،الشيخ عبد الفتاح
.25
عبد الغين القاضي ،مكتبة الدار ابملدينة.

قضااي قرآنية ِف املوسوعة القرآنية ،نقد مطاعن ورد
.26
شبهات ،د .فضل حسن عباس ،دار البشري ،عمان.
.27القواعد واإلشارات ِف أصول القرا ات ،أمحد بن عمر احلموي ،دار
القلم.
.28مباحث ِف علوم القرآن ،مناع خليل القطان.
.29املدخل لدراسة القرآن الكره للدإتور حممد حممد أبو شهبة ،الطبعة
الثانية.
.30املستشرقون واإلسالم ،املهندس زإراي اشم زإراي ،إصدار اجمللس ا على
للشؤون اإلسالمية . 1385
.31املستشرقون والدراسات القرآنية ،د .حممد حسن الصغري ،املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي .
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.32املستشرقون ،موسوعة ِف تراث العرد م تراجم املستشرقني ودراستهم
عنه منذ ألف عام حى اليوم ،جنيب العقيقي ،دار املعار مبصر.
.33املستشرقون ومشكالت احلضارة ،د .عفا

سيد صربة دار الفكر

العريب.
.34املستشرقون والقرآن ،إبرا يم عوض ،دراسة لرتمجات نفر من املستشرقني
الفرنسيني للقرآن وآرائهم فيه ،دار القا رة.
.35املستشرقون والقرآن ،د .إساعيل سامل عبد العال ،سلسلة دعوة احلق
الصادرة من رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة العدد  104عام
. 1410
.36املعجم الوسي الصادر عن َمم اللغة العربية ،طب على نفقة إدارة
إحيا الرتاث اإلسالمي بقطر.
.37املفردات ِف غريب القرآن ،للراغب ا صفهاين ،دار الباز للنشر.
.38النبَ العظيم عن القرآن الكره والطريقة املثلى ِف دراسته ،ا ستاذ حممد
عبد هللا دراز.
.39نز ة النظر شرح خنبة الفكر ،البن حجر ،دار املكتبة العلمية.
.40النشر ِف القرا ات العشر ،يب ا ري حممد بن حممد الدمشقي الشهري
اببن اجلزري.
.41لسان العرد ،البن منظور ،املكتبة الفيصلية.
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.42حملات ا نوار ونفحات ا ز ار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر ِف
ثواد قارئ القرآن ،للغافقي حتقيق د .رفع

فوزي ،دار البشائر

اإلسالمية.
.43منا ل العرفان ِف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،دار الفكر.
.44مصدر القرآن ،دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحي
احملمدي ،د .إبرا يم عوض ،مكتبة ز را الشرش.
.45املعجزة ا الدة ،الدإتور حسن ضيا الدين عرت ،دار البشائر
اإلسالمية.
.46منا ج املستشرقني ِف الدراسات العربية اإلسالمية ،املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،مكتب الرتبية العريب لدول ا ليج ،صدر ِف إطار
االحتفال ابلقرن ا امس عشر اهلجري.
وحي هللا ،حقائقه وخصائصه ِف الكتاد والسنة ،نقض مزاعم
ُ .47
املستشرقني د .حسن ضيا الدين العرت ،سلسلة دعوة احلق الصادرة من
رابطة العامل اإلسالمي ،مبكة املكرمة العدد  28عام . 1404
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