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 ةــمقدم
وجعلنا من أمة خري األنام حممد عليه   ،احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم

   :وبعد ،وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت السالم
املهتّمني بالدراسات االستشراقية عملية اإلسقاط منهجاً   بعضفقد عّد 

هذا   واحلقيقة أنّ  ،(1)  للعلوم اإلسالميةني الدارسني الغربيّ  لدى بعض  معتمداً 
نهج منهٌج نفسّي ال ميكن التحّرر منه إاّل بالتقّيد اجلازم باملنهج العلمي السليم  امل

الواقع  ّبذ وال يُ  ، ذموٌم من جهةوهلذا السبب فهو منهٌج م ،واألمانة العلمية احلقة
كما أنّه    ،عن استعماله من جهٍة أخرى اإلعالن -بقصد أو بغري قصد  -فيه 

ولعّله يرجع عند مجيع األمم إىل عهود   ،ينهليس منسوبًا يف بدايته إىل أحد بع  
متقّدمة جدًا الرتباطه بضعف اإلرادة املوجود عند كثري من األفراد يف مجيع  

  (( ّلت  ين ِبدائها وانس  ت  م  ر  )) :ولعّل املثل العريب القدمي القائل ،األمماجملتمعات و 
كما أّن األدب   ،(2) أقدم تعبرٍي عن هذا املنهج يف كالم املرء يف الرتاث العريب

 Those who)) :قوهلم وهو  ، اإلجنليزي يتوي على مث ل يشري إىل هذا األسلوب 

 
 حوليات كلية الشريعة والدراسات  ،املنهج عند املستشرقني ،عبد العظيم الديب :انظر على سبيل املثال (1)

  ، دار التنوير العريب ،المية دراسات إس ،حسن حنفي .363ص ،الدوحة  ،ه1409 :7عدد  ،اإلسالمية 
 .109-108ص ،م1982

تزوجت سعد بن مالك بن زيد   -وكان هلا مجال  -اخلزرج بن تيم اهلل بن رُف يد  تقيل هذا املثل يف رُهم بن (2)
 ،ففعلت ،إذا ساببنك فابدئيهّن هبا :فقالت هلا أّمها ،فكانت ضرائرها يرمينها بالعفل ،بن مناة على ِضرّ 

خروج من  :واالنسالل ،خاص بالنساءمرٌض  :والعفل ؛فذهب مثالً  ،((رمتين بدائها وانسّلت)) :فقيل هلا
دار  :دمشق ،حتقيق: عبد احلميد قطامش ،كتاب األمثال  ،أبو عبيد القاسم بن سالّم :انظر .اجلماعة 
  ، مأمحد عبد السال: حتقيق ،مجهرة األمثال ،احلسن بن عبد اهلل العسكري ؛110ص ،م1980 ،املأمون 

 . 387ص ،1ج ،م1988 ،1ط: ،دار الكتب العلمية  :بريوت ،حممد زغلول: ختريج األحاديث
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live in glass houses should not throw stones))، ساكنو  ))  :ويعين
 . (1) (( البيوت الزجاجية جيب أن ال يرشقوا أحداً باحلجارة

وهكذا فإّن من املتوقع أال خيلو تراث أي أمة من األمثال اليت تشري إىل  
كما يتوقع أيضاً أن تكون مجيع هذه األمثال    ،هذا األسلوب يف الكالم والتعامل

وأّن مجيع األمم   ،هبذا األسلوبتتضّمن مؤشرات االستنكار وعدم اإلعجاب 
أخالقية غري مرغوب فيها كما هو واضٌح   تعّد مثل هذه التصرفات تصرفات ال 

 .( 2) من فحوى املثل ني املذكور ين يف الرتاث ني العريب واإلجنليزي
غري أن املعنيني بدراسة الكتابات االستشراقية من املسلمني قّلما أرجعوا  

إىل هذا  ألخطاء عند تصّديهم لدراسة القرآن الكرمي ما وقع فيه املستشرقون من ا 
ورّّبا يرجع سبب ذلك إىل عدم ختصص هؤالء املسلمني يف   ،املنهج االستشراقي

األمر الذي مل ميّكنهم من التعّرف على مناهج   ،جمال دراسة حركة االستشراق
 .املستشرقني الكثرية واملتعّددة يف دراسة اإلسالم وعلومه

 
ومييل كثرٌي من الباحثني  ،يتعنّي على املرء أن ال يتهم اآلخرين بعيوب يشكو ُهو من مثلها :ويعين هذا املثل (1)

مChaucer (1340-1400 )إىل االعتقاد بأّن فكرة املثل مرّدها إىل حديث الشاعر اإلجنليزي تشوسر 
وهذا املثل له صيغة أخرى أكثر  ،عن رُجل ذي رأس زجاجي كان يقذف احلجارة يف بعض املعارك احلربية

  : أي  ،((People who live in glass houses should not throw stones)) :مداولة اليوم هي
  ، منري البعلبكي :انظر .((جارة الناس الذين يعيشون يف بيوت زجاجية عليهم أن ال يرشقوا غريهم باحل ))

 .89ص ،175 :مثل رقم ،1997: 31بريوت: دار العلم للماليني، ط ،ملحق باملورد ،مصابيح التجربة
 ، مقبوالً  وجتدر اإلشارة هنا إىل أن األستاذ حسن حنفي يرى أن )اإلسقاط( ميكن أن يكون منهجًا علمياً  (2)

يقوم بإسقاط عّلة  –يف نظره  –ألنه  ، )القياس( إسقاطاً ويدلل على ذلك بتسمية الدليل الشرعي األصويل
 .109-108ص ،مصدر سابق ،حسن حنفي :انظر .األصل على الفرع من أجل تسويتهما يف احلكم
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 : ابقةالدراسات الس
وهلذا السبب فإّن الباحث مل جيد دراسة حول استخدام املستشرقني  

وكّل ما وجده يف هذا   ،للمنهج اإلسقاطي يف دراستهم للقرآن الكرمي وعلومه
الصدد هو نقد بعض الباحثني املسلمني لألخطاء االستشراقية يف ترمجة معاين  

الحظة تأثر املرتجم  القرآن الكرمي إىل اللغات األوربية وميكن من خالهلا م
منها متعلقاً جبوانب عقدية أم ما كان متعلقاً  كان سواًء ما  باملفاهيم املوروثة لديه 

بينما جند أكثر من دراسة تارخيية ُعنيت باملنهج اإلسقاطي   ،(1) فكرية جبوانب 
 . (2) ملعاجلة األحداث التارخيية للمسلمني  امنهجً 

 :دوافع اختيار الموضوع 
ملتبعة يف أي كتابة علمية هي األساس الذي به يكم هلا  ّبا أن املناهج ا

فإن دراسة املناهج االستشراقية أمر ال بّد منه يف جمال نقد   ،أو عليها
وقد   ،(3) ومن ناحية أخرى فإّن منهج اإلسقاط منهج هامٌّ وخطري  ،االستشراق

 
ساسي سامل احلاج، الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية، مالطا: مركز  :انظر هبذا الصدد (1)

. عبد الراضي حممد عبد احملسن، مناهج املستشرقني يف 2/310، 1991: 1ة، طدراسات العامل اإلسالمي
دراسة تارخيية نقدية، )حبث مقدم لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة   –ترمجات معاين القرآن الكرمي 

ية حملة تارخي -. حممد مهر علي، ترمجة معاين القرآن الكرمي واملستشرقون 48-47ه(، ص1423املنورة 
 . 37-34(، صه1423وحتليلية، )حبث مقدم لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة 

املنهج  ،عبد العظيم الديب .109-108ص ،دراسات إسالمية ،حسن حنفي :انظر على سبيل املثال (2)
ة يف التاريخ ، مازن صالح مطبقاين، االستشراق واالجتاهات الفكري363ص مصدر سابق، ،عند املستشرقني

. حممد عامر مظاهري، مناهج  73-72ه، 1416اإلسالمي، الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 
املستشرقني يف كتاباهتم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف دائرة املعارف اإلسالمية )أطروحة الدكتوراه(،  

 .154-151ه، ص1422املدينة املنورة: قسم االستشراق جبامعة اإلمام حممد بن سعود، 
 فهو يكشف عن خطورته من حيث كونه أداة تلويث وتشويه متعّمد أو  ،انظر تعريف املنهج يف التمهيد  (3)

 . غري متعمد 
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  بعدُ  – ومل يلق   ،استعمله كثرٌي من املشتغلني بالدراسات القرآنية من املستشرقني 
فإنّه من الضروري اخلوض فيه وكشف   ؛من الدارسني املسلمني اهتمامًا يُذك ر –

الباحث هلذه النقطة املنهجية من احملور   وقع اختيار وهلذه األسباب  ،مالبساته
الثاين حملاور ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية اليت ينظمها جممع  

كما أن خربة الباحث يف    ،يف باملدينة املنورةامللك فهد لطباعة املصحف الشر 
على   –بعد اهلل  –منهج اإلسقاط من خالل أطروحة الدكتوراه ستعينه دراسة 

 . إحراز تقدم يف هذا اجملال
 : منهج الدراسة

  ،ومنهج الباحث يف هذه الدراسة هو اجلمع بني عدد من املناهج العلمية
ملستشرقني عن القرآن الكرمي  هنا يستقصي عملية اإلسقاط يف دراسات افهو 

برتمجة الكلمات أو   سواًء ما كان منها متعلقًا جبوانب تارخيية أم ما كان متعلقاً 
تحليل  على أن الباحث خيضع مجيع هذه اجلوانب لل ، التعليق على األسلوب

 . والنقد وفق معايري املنهج العلمي يف البحث
الكرمي وعلومه   وقد تناول الباحث ما كتبه املستشرقون عن القرآن 

 :مستخدمني يف ذلك املنهج اإلسقاطي على النحو التايل
 . إسقاط املفاهيم االستشراقية على التعريف بالقرآن الكرمي

 .إسقاط املفاهيم االستشراقية على تاريخ القرآن الكرمي
 . إسقاط املفاهيم االستشراقية على العقائد القرآنية

 .ائع القرآنيةإسقاط املفاهيم االستشراقية على الشر 
وقبل التفصيل يف هذه اجلوانب املذكورة يستحسن الوقوف على منهج  

ألّن ذلك أدعى لفهم طبيعة الدراسة ونتائجها   ؛اإلسقاط من الناحية التأصيلية
 .املستهدفة
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 ةـــئـتوط

 :PROJECTIONعملية اإلسقاط بتعريف  
 :يُعّرف اإلسقاط بتعريفات منها  كتب علم النفس   من خالل

تفسري األوضاع واملواقف واألحداث  )) :علم النفس احلديث هوًا لطبق •
والنظر إليها من خالل عملية انعكاٍس ملا   ،بتسليط خرباتنا ومشاعرنا عليها

 . (1) (( يدور يف داخل نفوسنا
يلجأ إليها   ،حيلة نفسية))  :هو( 2) فهوم علماء التحليل النفسيمل وطبقاً  •

مثل   ،اعر غري سارّة يف داخلهالشخص كوسيلة للدفاع عن نفسه ضّد مش
إىل أن   -على غري وعي منه  -فيعمد  ،الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص

مّث يقوم من خالهلا بتربير   ،حياله ينسب لآلخرين أفكارًا ومشاعر وأفعاالً 
 . (3) ((نفسه أمام ناظريه

 

لعملية اإلسقاط ميكن مالحظة األمور   ني السابق  ني من خالل التعريفو 
 : التالية
 . القائم به   لدى اإلسقاط هو الشعور بالنقص والدونية    إىل أّن الدافع   •

 
 .40ص ،م1987 ،3ط: ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر :بريوت ،موسوعة علم النفس ،أسعد رزق (1)
رائدها هو  ،Psychologyتفرعة عن علم النفس مدرسة م :Psychoanalysisمدرسة التحليل النفسي  (2)

، وهي مشهورة مSigmund Freud (1856-1939)الطبيب النفسي النمساوي سيغموند فرويد 
وكذلك باهتمامها املفرط بالعوامل اجلنسية  ،باهتمامها بالدوافع الالشعورية للمرء إىل تصرفاته وسلوكياته

 : القاهرة ،املوسوعة العربية امليسرة ،حممد شفيق غربال :انظر .بصفتها الدافع األساس حىت يف طور الطفولة
 . 1003ص ،م1965 ،دار الشعب

 . املرجع السابق ،أسعد رزق (3)
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ٍص يف  ـ وٍب أو نقـاع عن عيـاية من عملية اإلسقاط هي الدفـأّن الغ  •
 .القائم هبا

 .أّن إجراء عملية اإلسقاط يتّم ال شعورياً  •
ّزهًا عن  يكون منـ   -غالبًا  -أّن اهلدف الذي يتّم توقيع اإلسقاط عليه  •

 . ه إليه من خالل عملية اإلسقاطما يوج  
فاملقصود به املثريات النفسية اليت   ، عملية اإلسقاطإىل بالنسبة للدافع ف

تثري الرغبة يف قرارة القائم باإلسقاط وتدفعه ملمارسة هذا السلوك جتاه هدٍف  
أمورًا ال   -يف نظر القائم باإلسقاط  -وهذه املثريات جيب أن تكون  ،معنّيٍ 

وعلى أقّل   -ّب أن تكون فيه على الرغم من علمه بوجودها فيه يّبها وال ي 
إذن فليس من الضروري   ،ال يّب أن يكتشف اآلخرون وجودها فيه -تقدير 

بل املهّم أن تكون سلبيًة يف نظر   ،أن تكون هذه املثريات أمورًا سلبيًة دائماً 
 .القائم باإلسقاط

يعين حتقق ذلك يف املرء   إذن فاإلحساس بالنقص أو الدونية أو الذنب ال
ولوال   ،بل إّن هذا اإلحساس قد يكون وليد ظروف أخرى حميطة باملرء ،دائماً 

إجيابيًا يف القائم باإلسقاط   أمراً هذا االحتمال لكان هذا اإلحساس نفسه يعّد 
وألصبح من النفس اللّوامة اليت رفع اهلل تعاىل   ،لتمّتعه بإحساس يدلّه على سيئاته

 . ولكّن القائم باإلسقاط ليس كذلك ،(1) من شأهنا
 

، وقسم اهلل [٢القيامة: ] ژک  ک  ک  گ    ژ : بالنفس اللوامة قائالً  تـ ن زيلفقد أقسم اهلل تعاىل يف حمكم ال (1)
بريوت:  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطيب :تفسري اآلية عند وانظر ،تعاىل بشيء يدّل على تعظيمه له 

ما حاك  )) :وأّما ما جاء يف احلديث الشريف من تعريف اإلمث بأنّه ؛93-19/92مؤسسة مناهل العرفان، 
بل هو خاٌص  ،فذلك ليس عاماً يف معرفة املنكرات ألّي شخص  ،(( يف صدرك وكرهت  أن يطّلع عليه الناس

وهذا  ،ألّن اإلمث ذنٌب يرتتب عليه عقاٌب شرعي ؛رّب عليه الصالة والسالم عنه بلفظ )اإلمث(وهلذا ع ،باملؤمن
=
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   ينشديتال النتيجةفاملقصود هبا  ،وبالنسبة للغاية من عملية اإلسقاط
صرف   :ي يف مجيع احلاالت وهةٌ واحدالنتيجة  هوهذ ،القائم باإلسقاط إحرازها

نظر اآلخرين عن ذلك العيب الذي يعاين منه يف نفسه ويكره أن يعلم به  
فيسلك القائم باإلسقاط من أجل صرف النظر   ،امهاآلخرون أو يذكرونه أم

اهلجوم  )) :ةالقائل قولةاهلجوم بقصد الدفاع متمثاًل املطريقًة نفسّيًة هي املبادرة ب
 .(1) ((خري وسيلة للدفاع 

فيقصدون به أّن القائم   ،أّما قوهلم بأّن اإلسقاط عمليٌة الشعوريةٌ 
وأراد أن يصرف األنظار عن  وقد أحّس ّبا فيه من نقٍص أو ذنٍب  -باإلسقاط 

نفسه عن غري   يفيقدم على رمي غريه ّبا وجد  -وقوعها فيما علم يف نفسه 
دون سابق  على حنٍو غري شعوري بل إّن ذلك يتّم  ،قصد الرمي وإلصاق التهمة

 . ختطيط أو علٍم أثناء القيام باإلسقاط
  أمرٌ الشعورية عمليات ولكّن اإلطالق بأّن مجيع عمليات اإلسقاط هي 

فقد   ،مقصودة فهو يرى أّن هناك عمليات إسقاطٍ  ،ال يعتمده الباحث وال يقّرره
  ، أرشدنا القرآن احلكيم إىل أسلوٍب إسقاطٍي وذ ّمه وتوّعد القائم  به بالعقاب

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ  :وذلك يف قوله تعاىل

ا توّعده اهللُ  يقصد ويتعّمد الفعل ملولوال أّن القائم به  ،[١١٢النساء: ] ژۈ  ٴۇ  
ألّن الشارع احلكيم جتاوز عن األُّمة حالة اخلطأ   ؛وشّنع بعمله  الرحيُم بالعقاب

=
  

كتـاب الرّب القاهرة: املطبعة املصرية،   ،اجلامع الصحيح ،مسلم :انظر احلديث عند ،يف حق املؤمن أصالً 
 .16/111 ،يشرح النوو  ،نفس املصدر :وانظر لشرحه ؛باب تفسري الرّب واإلمث  ،والصلة واآلداب

 . يرجع إىل كونه أسلوباً عسكرياً يستعمل يف احلروب هذا القول  يبدو أّن أصل (1)
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قِدم على عمٍل ّما  ،(1)والنسيان
ُ
فـ   ،يُعّد خمطئاً  على حنو غري شعوريوامل

كما ُصرّح به يف    -)الالشعور( مصطلٌح نفسٌي يرادف كلمة )على غري و ع ي( 
 .(2) ويقابل )التعّمد( أو )عن قصد(  ،-ريف األخري التع

فذلك   ،ممّا يوج ه إليه -غالبًا  -زّه ضحية اإلسقاط ـوأخريًا فبالنسبة لتن
ولكانت   ،ا كانت العملية إسقاطًا من أصلهاألنه لو مل يكن األمر كذلك مل

سقط عليه  ،(3) .. إخل.وصفًا أو تشهرياً 
ُ
  من فاإلسقاط يُشرتط فيه براءة امل

 
 إّن اهلل جتاوز عن أُّميت اخلطأ والنِّسيان وما اسُتكرهوا  )) :فقد أُثر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله (1)

كر   :باب ،الطالق :كتاب  ، يف ُسننه هرواه ابن ماج  ،(( عليه
ُ
وله شواهد كثرية عند الطرباين   ،ه والناسيّ طالق امل

: 2ط بريوت: حمفوظ العلي، ،فتح القدير ،الشوكاين :انظر .ترفع درجته إىل احل س ن ،واحلاكم وغريمها
 .1/309 ه،1383

يضّم األول جمموعة من الدوافع  ،إّن النشاط النفسي لإلنسان ينقسم إىل جانب شعورّي وآخر الشعوريّ  (2)
ويضّم الثاين جمموعة من الدوافع اليت ُكبتت فن ِسيها الشخُص   ،تدعاؤها خلدمة حياته املعاشةاليت ميكن اس

فِمن طبيعة هذه الِصالت أّن بعض  ،وتقوم بني اجملموعت ني ِصالٌت غريبةٌ  ،وأصبح استدعاؤها أمرًا شاقاً 
مدخل إىل علم   ،ئق] أمحد فا .الذكريات يسهل تذّكرها يف مواقف معّينة ويصعب ذلك يف مواقف أخرى

اجلانب املعزول )) :وُعرِّف الالشعور أيضاً بأنّه ؛[ 311ص ،م1966 ،مكتبة األجنلومصرية :القاهرة ،النفس
ميكن اسرتجاع مضموناته بإرادة الشخص لعدم ورودها من   والذي ال ،من احلياة النفسية عن الشعور املباشر

وهو من  ،أو لكب تها وِنسياهنا لعدم مالءمتها للواقع اخللقي ،ةكالدوافع الغريزية األولي  ،ق بل يف جمال الشعور
 (( املفاهيم األساسية يف نظرية التحليل النفسي لتفسري بعض جوانب النشاط العقلي ونشأة األمراض النفسية

 Karlويرى الفيلسوف السويسري كارل جوستاف يونج  ،[1540ص ،حممد شفيق غربال، مرجع سابق]

Gustavus Young (1875-1961 أنّه وراء الالشعور الفردي الشعوٌر مجاعي يتكّون من أمناٍط )م
ويصنف الالشعور ضمن  :قلتُ  ؛[1997ص ،]املرجع السابق . زعات والتصورات املوروثةقدميٍة من الن  

 .موضوع )الذاكرة والنسيان( يف علم النفس
أتـدرون مـا )) :حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف -يف األمر  -وميكن االستئناس  (3)

أفرأيت  إن  كان يف أخي ما  :قيل ،ِذكُرك  أخاك ّبا يكره :قال -اهلل ورسوله أعلم  :فقال الصحابة - ؟الغيبة
حترمي  :باب ،مرجع سابق ،]مسلم ((وإن  مل يكن فيه فقد هبّته ،إن  كان فيه ما تقول فقد اغتبته :قال !أقول

=
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على أقل   -عليه براءًة ُكّليًة أو جزئية  ت أُسقط اليت الصفات أو السلوكيات 
وقد استخدم الباحث كلمة )غالباً( لكي يستثين بعض حاالت   ،-تقدير 

سقط عليه بريئًا ممّا مّت إسقاطه عليه 
ُ
  -اإلسقاط اليت ال يكون فيها اهلدف امل

فتكون العملية   ،ن بريئاً ولكّنه يف حسب ِعلم القائم باإلسقاط يكو  -حقيقًة 
 .ولكّن البحث يكشف احلقيقة فيما بعد ،إسقاطاً بالنظر إىل مالبساهتا

=
  

مع بيان الدافع [ ١١٢النساء: ] ژۆ  ۆ  ۈ  ژ  :وقد مّر تفسري اإلسقاط بالبهتان يف قوله تعال :قلتُ  ،الغيبة[
 .وهنا بياٌن لشرط براءة اهلدف ممّا ُرمي به ،والقصد منه
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 منهج اإلسقاط في الدراسات القرآنية 
 عند المستشرقين 

مارس املستشرقون عملية اإلسقاط   ؛عند دراسة القرآن الكرمي وعلومه
بدافع نفسي يهدف إىل  متأثرين خبلفياهتم العقدية وموروثاهتم الفكرية ومندفعني 

حماولني   ،ر مي القرآن الكرمي ّبا ثبت يف حق كتبهم املقّدسة ودياناهتم احملّرفة
ر هذا الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال  بذلك االنتقاص من قد

يشهد له يف كل عصر شهوٌد ُجدٌد باإلعجاز   –ال حمالة  -والذي  ،من خلفه
 .عظمةوال

على القرآن الكرمي  تصنيف هذه العمليات اإلسقاطية  وقد حاول الباحث
 :وعلومه من ِقبل أساتذة الغرب بالنظر إليها من زاويت ني 

 .بالنظر إىل موضوعاهتا :أوالً 
 .بالنظر إىل منطلقاهتا املذهبية :ثانياً 

ميكن   ،فبالنظر إىل هذه العمليات اإلسقاطية من حيث موضوعاهتا
 :ةتصنيفها إىل املوضوعات التالي

 .إسقاط املفاهيم االستشراقية على التعريف بالقرآن الكرمي -1
 .إسقاط املفاهيم االستشراقية على تاريخ القرآن الكرمي  -2
 .إسقاط املفاهيم االستشراقية على العقائد القرآنية -3
 . إسقاط املفاهيم االستشراقية على الشرائع القرآنية -4

  ، طية من حيث منطلقاهتا املذهبيةوأّما بالنظر إىل هذه العمليات اإلسقا
 :فيمكن تصنيفها إىل املنطلقات التالية

 . وتشمل املفاهيم اليهودية واملفاهيم النصرانية :املنطلقات الدينية -1
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 . وتشمل املفاهيم املادية واملفاهيم الصوفية : املنطلقات الفكرية -2
إىل   وسوف يتناول الباحث هذه العمليات اإلسقاطية بالتفصيل بالنظر 

املنطلقات  قسيم كل موضوع إىل قسم ني من حيث على أن يقوم بت ،موضوعاهتا
وذلك حسب توّفر اآلراء   ،املوضوعاملذهبية ألصحاب اآلراء االستشراقية يف 

 .وتعّددها
وجديٌر بالذكر أّن عمليات اإلسقاط يف اجلانب العقدي كان هلا نصيب  

ألّن   ،وال عجب يف ذلك ، لدراسةاألسد ممّا مّت مجعه من املواد إلعداد هذه ا
الراسخ الذي ال ميكن االنفالت منه ألي   األيدلوجيالعقيدة هي املوروث 

كما أّن العقيدة اإلسالمية    ،باحث أو دارس عند اإلقدام على إجناز عمل علمي
كانت وال تزال متّثل مركز اهلدف للذين يرمون اإلسالم وأهله بنبال حي لهم  

أن يناهلا األساتذة الغربيون ّبا لديهم من ِحي ٍل   فال عجب  ،وسهام مكرهم
وأَّن  هلم أن يرزوا النجاح الباهر   ،إسقاطيٍة حماولني بذلك تشويهها أو حتريفها

أو االنتصار الساحق يف هذا املضمار وقد وعد احلق تبارك وتعاىل بإمتام نوره ولو  
 .ء سراجه الوّهاجوحاولوا إطفا  ،كره الكافرون
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 اهيم االستشراقية علىإسقاط المف
 التعريف بالقرآن الكريم 

 : إسقاط المفاهيم الدينية :أولا 
لقد عّرف بعض املستشرقني بالقرآن الكرمي يف ثنايا كتاباهتم اليت صّدروا  

وأتت بعض هذه   ،هبا ترمجاهتم ملعاين القرآن الكرمي أو دراساهتم القرآنية األخرى
دية أو نصرانية وكأن املستشرق يعّرف  التعريفات منطلقة من مؤثرات دينية يهو 

 .بكتاب من كتب اليهود أو النصارى
 -: ومن هذه التعريفات ما يلي

Goldziher صّدر املستشرق الشهري جولدزيهر •
كتابه )مذاهب  (1) 

فال يوجد كتاب  )) :اإلسالمي( بتعريف للقرآن الكرمي والذي قال فيهالتفسري 
  زل أو ـمن فًا عقديًا على أنه نصّ به طائفة دينية اعرتا اعرتفت -تشريعي 
يقدِّم نصُّه يف أقدم عصور تداوله مثل  هذه الصورة من   -به موحى 

 .(2) (( االضطراب وعدم الثبات كما جند يف القرآن
ويف كتابه )العقيدة والشريعة يف اإلسالم( يعّرف جولدزيهر القرآن   •

و كتابه املقّدس  هو  ،المي ـدين اإلس ـاس األول لل ـرآن هو األس ـ الق))  :هـبقول

 
زِيه ر  (1) ن س جول د  حصل  ،م يف أسرة يهودية1850ولد يف  ،مستشرق جمري ،.Ignaz Goldziherهو أج 

مكث فرتة يتعّلم  ،أملانياب Leipziqم من جامعة اليبزيك 1870لتاريخ اليهودي عام على الدكتوراه يف ا
  .م1920وافته املنية يف  ،العربية يف األزهر

  :2ط ،دار اقرأ :بريوت ، عبد احلليم النجار :ترمجة ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولدزيهر (2)
 .4ص ،ه1403
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اً  ـوهو يف جمموعه مزيٌج من الطوابع املختلفة اختالف  ،ودستوره املوحى به
 .(1) (( واليت ط ب عت ُكاًل من العصر ين األولني من عهد طفولة اإلسالم ،جوهرياً 

Bernard Lewis ويقول برنارد لويس •
ويرى  )) :تعريفه بالقرآن ءثناأ (2)

 .( 3)((يم حممد ونشاطاتهمعظم املؤرخني أنه سجل أصيل لتعال
 .RivlinJريفلني يوسف وصف  •

مليء باإليقاع  ))الكرمي بأنه  القرآن (4) 
 .(5) ((الشعري املوسيقي ألقدم األعمال األدبية

 : مناقشة التعريفات السابقة
تشويه صورة القرآن الكرمي   –عمداً  –قد يكون هؤالء املستشرقني حاولوا  

ال يستبعد   –إن صّح  –ولكن هذا اهلدف  ،للقارئ الغريب املعين بكتاباهتم
مسألة استخدام هؤالء املستشرقني ملنهج اإلسقاط عند قيامهم بتقدمي تعريف أو  

 .أكثر للقرآن الكرمي
أّن املستشرق مل   ني اللذين ساقهما جولدزيهريالحظ على التعريف  ف

نحدر  فهو م ،يستطع االنفالت من نفوذ املؤثرات العقدية اليت نشأ وترىب عليها
ولذلك كان على   ،(6) متخصص يف التاريخ اليهودي و  ، من أسرة يهودية مرموقة

 
   ، دار الكتب احلديثة :القاهرة ،نيحممد موسى وآخر  :ترمجة ،مالعقيدة والشريعة يف اإلسال ،جولدزيهر (1)

 .22ص ،2ط
 حصل على درجة الدكتوراه يف الفرق اإلسالمية  ،م1916مستشرق إجنليزي ولد يف  :هو (2)

 .ليعمل أستاذاً للتاريخ اإلسالمي يف جامعة برنستون  ؛م1974وهاجر إىل أمريكا يف  ،م1939يف 
 . 128ص ،راق واالجتاهات الفكريةاالستش ،مازن مطبقاين (3)
يف العام  يوسف يوئيل ريفلني املرتجم اليهودي الذي ترجم معاين القرآن الكرمي إىل اللغة العربية  :وهو (4)

وكانت   ،رؤوفني ريفلنياإلسرائيلي احلايل والد رئيس الكنيست وهو  ،دار "دفري" للنشرونشرته  م1937
 . إىل اللغة العربيةترمجته هي الرتمجة احلديثة الثانية 

تاريخ الرتمجات العربية احلديثة ملعاين القرآن الكرمي )حبث مقدم لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي  ،حممد خليفة (5)
 . 24ص ،(ه1423باملدينة املنورة 

 .42-3/40 ،1980: 4ط ،دار املعارف :القاهرة ،املستشرقون  ،العقيقي  (6)
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التوراة واألنبياء   : دراية تامة ّبا احتوته الكتب املقّدسة اليهودية )العهد القدمي 
مشنا ومجارا( من فروق بني الُنس خ وتناقضات يف األخبار   : )والتلمود  واملكتوبات( 

 . ( 1) لفاظ واألساليب اللغوية عن واقعة واحدة واضطراب يف األ 
وهكذا كانت هذه املعارف الدينية عند هذا املستشرق متثل الدافع إىل  
إسقاط مفاهيمه عن الكتب الدينية اليهودية على تعريفه بالقرآن الكرمي على  

 .الرغم من عدم اتصاف القرآن ّبا اّدعاه جتاهه
 ينبئ عن استحواذ  فهو أيضاً  ؛لقرآن الكرميل وبالنسبة لتعريف برنارد لويس

فهو ذاك النصراين املتخصص   ،مهل  رّة قـ  املعارف الدينية لدى املستشرق على ج  
 ،(2) يف الدراسات السامية واملنشغل بالدراسات اليهودية من الناحية التارخيية 

ولذلك كان من الطبيعي أن تنعكس كل هذه املعلومات الدينية التارخيية على  
تعريفه بالقرآن حىت يذهب بالقول إىل أّن القرآن  كتابة الرجل عن اإلسالم و 

)سجل لنشاطات حممد( صلى اهلل عليه وسلم ألّن الغالب على كتب العهد  
  -الذي أسقطه املستشرق على حمتوى القرآن  -االهتمام القدمي هو هذا 

بينما يف حقيقة   ،(3)واملتمثل يف تسجيل أنشطة رجال الدين من األنبياء وغريهم
متثل اآليات املعنية بسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم إاّل جزءاً يسريًا من  األمر ال 

 .القرآن الكرمي

 
 ، ه1405: 6تارخيه وتعاليمه، بريوت: دار النفائس، ط –مود ظفر اإلسالم خان، التل :انظر (1)

 ، ه1423 :2ط ،دار السالم  :القاهرة ،الكتب املقدسة يف ميزان التوثيق ،عبد الوهاب طويلة. 30-22ص
58-60، 79-88، 99-103. 

 .72-69ص  ،مرجع سابق ،مازن مطبقاين :انظر (2)

التكوين  :أي ،هي أسفار العهد العتيق اخلمسة األوىل)) :ولالحظ تعريف األب فردينان توتل للتوراة إذ يق (3)
أخبار اآلباء إبراهيم   ،وتتضمن قسما تارخييا )خرب خلق العامل ،واخلروج واألحبار والعدد وتثنية االشرتاع 

وإسحاق ويعقوب وأيام بين إسرائيل يف برية سيناء( وقسم التوصيات املوسوية يف األخالق والشرائع 
املنجد يف   .يعرف باألسفار التارخيية -غري التوراة  –كما أن جزءا كبريا من العهد القدمي   .((نية والطقوس الدي 
 .361 ،115ص ،1960 :17ط ،املطبعة الكاثوليكية :بريوت ،األدب والعلوم
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القرآن الكرمي بأنه مليء باإليقاع الشعري املوسيقي   وأما وصف ريفلني 
للمفاهيم الدينية اليت ورثها  ففي ذلك إسقاط صريح  ،ألقدم األعمال األدبية

والذي   ،(1)اليت تتصف هبا أشعار )التناخ( ريفلني اليهودي عن املوسيقى الشعرية
حاول ريفلني أن يذو حذوه من حيث اللغة واألسلوب البالغي يف ترمجته ملعاين  

األمر الذي أدى إىل عزوف العامة من اليهود اليوم عن اإلفادة من   ، القرآن إىل العربية 
بينما ال   ، ( 2) افًة قدمية املثقفة ثق ترمجته على الرغم من تلّقي القبول يف األوساط اليهودية 

  ، ذلك اإليقاع الشعري املوسيقي يف آياته  –يف حقيقة األمر  –جند يف القرآن الكرمي 
  ؛ فعلى الرغم من وجود تناسق مساعي يف هنايات اآليات القرآنية يف السورة الواحدة 

هنايات اآليات يف السورة   ت وليس  ، اآليات موزونة على أوزان شعرية هذه فليست 
 . ( 3) باطراد ذات قافية أو روي واحد    الواحدة 

 :إسقاط المفاهيم الفكرية :ثانياا 
 .Rodinson Mيقول املستشرق مكسيم رودنسون  •

  وهو يصف القرآن  (4)
ما يراه ويسمعه الرسول هو نتيجة وصوله إىل إحدى درجات  إّن )) :الكرمي

 .(5) ((التصوف اليت مل تصل إىل االحتاد باهلل

 
اخلتوييم( وهي  –النبيني  –ويتكون من أوائل حروف كلمات )التوراة  ،)تناخ( هو اسم آخر للعهد القدمي  (1)

)املوسوعة احلرة(   .ألجزاء الرئيسة للعهد القدمي واليت نعرفها بالتوراة واألنبياء واملكتوباتا
www.wikipedia.org . 

 .24-20ص ،مرجع سابق ،حممد خليفة (2)
 ،مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،الزرقاين :انظر ملعرفة املزيد من الوجوه اإلعجازية يف أسلوب القرآن الكرمي  (3)

 .366-2/355 ،ه1409 :1ط ،دار الكتب العلمية :بريوت
 ،وحصل على الدكتوراه يف اآلداب ،1915 يفباريس بمستشرق فرنسي ولد  ،مكسيم رودنسون  :هو (4)

وكان عضوا  ،مث رجع إىل بالده ،1947و 1940واشتغل بالتدريس يف كل من بريوت ودمشق بني عامي 
 واإلسالمية.  د الدراسات العربيةيف اجلمعية اآلسيوية ومعه

(5) Rodinson, Mahomet, ed. Du Seuil, , p.  . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16 

 : مناقشة هذا التعريف
 ه بالنظر إىل خلفية هذا املستشرق الفكرية يتبنّي أنه رجل مادي  إنّ 

كيف يستطيع ُملحد مثلي أن يدرس مؤسس  )) :وقد قال عن نفسه  ،دلحِ مُ 
أّن امللحدين ال يؤمنون هبذه األفكار الدينية اليت   وال سيما. ؟.الدين اإلسالمي 

وقد اهتم حسب   ،(1) (( يقول عنها أصحاهبا إهنا تأيت إليهم من العامل اآلخر
وحبكم إقامته يف بريوت   ،ختصصه األكادميي بالدراسات اللغوية والتاريخ واآلثار

  ، ولكن من غري تعّمق ،مدة ال بأس هبا بدأ يهتم بالدراسات اإلسالمية ودمشق 
  ، مل ينظر إىل األديان نظرة عناية كبرية ؛وحبكم اعتناقه للفكر املادي اإلحلادي

منافساً  يف نفسه عداوة لإلسالم باعتباره ديناً  نّ كِ يُ ولكّنه يف الوقت نفسه مل 
   .(2) للنصرانية

  فرآه نتيجةً  ،مفاهيمه املادية على الوحي اإلهلي وهكذا أسقط رودنسون
وصول اإلنسان إىل حالة من الرياضة الفكرية يشعر معها أّن إفرازاته األدبية  ل

وهذه احلالة النفسية   ،وى خارقة من خارج نفسهالرفيعة ما هي إاّل من إمالء قُ 
للرياضة   غوهنا من خالل ممارساهتمأّن املتصوفة يبلُ  هي اليت يعتقد رودنسون

 . الفكرية
وقد أخطأ املستشرق يف إسقاطه نظرته املادية هذه على ظاهرة الوحي  

وإذ ليس الباحث هنا ملناقشة هذه الظاهرة وأعراضها وبيان الفوارق   ،اإلهلي

 
(1) Ibid, p. . 

 .361-1/359 ،مرجع سابق ،العقيقي  (2)
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 ؛(1) يتوّصل إليه املتصوفة ّبمارسة رياضتهم الفكرية الروحية الكبرية بينها وبني ما 
ما يعجز عن مثله   ،يكتفي بالقول بأنّه ليس مثة إنتاج بشري مهما متّيز وارتقى

  ،ألف وأربعمئة عامأكثر من ولكن القرآن الكرمي حتدى العباقرة قبل  ،اآلخرون
ال   و معجز من نواحٍ وال يزال يتحّدى البشرية بأن يأتوا ّبثل هذا القرآن ما ه

 . حتصى

 
واقرأ الردود  .366-2/365 ،الظاهرة االستشراقية :وانظر إىل الرد الذي قدمه ساسي سامل يف هذا الصدد (1)

ديني امللحدين من املستشرقني الذين ينكرون ظاهرة الوحي ويردون العلمية اليت رّد هبا التهامي نقرة على املا 
أنه لو كان القرآن واحلديث من كالم  :والسيما تساؤله اهلام ،القرآن إىل )عبقرية( النيب صلى اهلل عليه وسلم

 ؟:تعبريفِبم  نفّسر هذا الفرق الكبري والبون الشاسع بينهما يف أسلوب العرض وطريقة األداء ومنهج ال ،النيب 
مكتب الرتبية   :الرياض ،جملة )مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية واإلسالمية( ،القرآن واملستشرقون 
 .39-1/28 ،ه1405 ،العريب لدول اخلليج
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 إسقاط المفاهيم االستشراقية
 على تاريخ القرآن الكريم

 

مل يُكتب للتوراة وال اإلجنيل أن يلقيا احلرص واالهتمام املبّكر ين من أجل  
حفظ موسى عليه السالم  قد  (1) على حّد الروايات اليهودية ف ،حفظ نصوصهما

رون عليه السالم حبفظها وتعليمها بين  نسخة التوراة يف تابوت وعهد إىل أبناء ها
فتساهل األحبار من آل هارون يف مسألة الرجوع إىل األصول التوراتية   ،إسرائيل

  ،ممّا عّرض أحكامها للضياع والتبديل ؛احملفوظة يف التابوت يف فتاواهم الشرعية
ب الفلسطينيون اإلسرائيليني  ؛وبعد وفاة موسى عليه السالم جبيل ني أو ثالث  هن 

ومن ذلك الوقت مل تظهر التوراة حىت عودة   ،(2) واستولوا على تابوت التوراة 
 أجزاء منها على يد امللك طالوت الذي أرسله اهلل ملقاتلة الفلسطينيني الوثنيني

 .(3) ق.م1020عام 
مل يكن سوى تعاليم ووصايا ألقاها  وأما اإلجنيل فإّن النصارى يزعمون أنّه 

  ،كتاب تشريعي  على حنو يه , ومل يكن ًا على حواريّ املسيح عليه السالم شفوي
ويضيفون بأن األناجيل املوجودة اليوم ما هي إاّل من تأليفات احلواريني بعد وفاة  

وهذه املزاعم النصرانية تناقضها بعض الروايات يف ثنايا  ،(4) املسيح عليه السالم

 
  :إذ قال تعاىل عن التابوت ،إاّل أّن هلا شواهد من القرآن الكرمي  ،وعلى الرغم من أّن هذه روايات يهودية (1)

ويف اآلية نفسها ذكر  ، [٢٤٨البقرة: ] ژ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ى  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 
ابن   :وانظر كذلك ملكانة آل هارون  .آلل هارون وبيان لصلتهم بالتابوت الذي يتوي على بقية من التوراة

 . 1/321 ،1974 :2ط ،مكتبة املعارف :بريوت ،البداية والنهاية ،كثري
 . 66-62ص ،الكتب املقدسة )مرجع سابق( ،عبد الوهاب طويلة (2)

 .250-2/249 ،اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطيب .66ص ،املرجع السابق (3)
 .109-107ص ، الكتب املقدسة ،عبد الوهاب طويلة (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

ذكر املسيح عليه   واليت جند فيها ذكرًا لإلجنيل مع ،األناجيل املوجودة اليوم
وأكثر من ذلك ما جاء يف القرآن   ،(1) السالم دلياًل على وجوده بامسه يف حياته

لى عبده ورسوله املسيح عيسى  الكرمي من ذكر اإلجنيل كتابًا أنزله اهلل تعاىل ع
 .(2) السالمعليه 

   ، عيسى عليه السالم (3) رفع ولكّن هذا اإلجنيل قد أضاعه النصارى بعد 
ه بعد ذلك إاّل ما حفظه احلواريون يف كتبهم اليت اشتهرت بعد ذلك  ومل يبق  من
 .باألناجيل

ك األساتذة الغربيني الذين ُعنوا وهذه املعلومات مل تكن غائبة عن مدار 
ألهنم يف معظم احلاالت متخّصصون يف العلوم الدينية   ؛ بالدراسات القرآنية

ريت على كتبهم  ية اليت أج لعون عليها وعلى الدراسات التارخيلدياناهتم أو مطّ 
التارخيية عن كتبهم املقّدسة   فقد طبعت هذه املعلوماتُ  ،السبب وهلذا ،املقدسة

هم الفكرية وملكاهتم التأليفية إىل درجٍة أصبحوا معها أداًة إلسقاط هذه  مدارك  
على   -ّبا احتوت عليه من إعفاء الزمان وعبث الرجال  –املعارف واملفاهيم 

 
 .111-110 ، الكتب املقدسة ،عبد الوهاب طويلة (1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  : ويف ذلك آيات كثرية منها قوله تعاىل (2)

 .[ ٤٦املائدة: ] ژ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ژ  :يف قوله :مرتني عليه السالملقد ذكر اهلل تعاىل وفاة عيسى بن مرمي  (3)

وقد فّسر  ،[١١٧املائدة: ] ژ  ىۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ ې ېې  ېژ  [ ٥٥آل عمران: ] ژڤ  ڤ  ڦ  
 .6/376 ،4/99 :القرطيب :بعض املفّسرين )الوفاة( يف اآليتني بتفسريات منها النوم والرفع )انظر

وأما  ،رُفع حال يقظته وليس حال نومه  عليه السالمفأّما النوم فقد ثبت أن عيسى  ،(2/95 ،الشوكاين
 .فال وجه له مع ذكر )ورافعك إيّل( يف اآلية األوىل ،الرفع
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فاهتموه بالنقائص نفسها اليت اعرتت تاريخ   ،اريخ القرآن الكرميدراساهتم عن ت
 . كتبهم املقّدسة من ِقب ل علماء الدين وورثة األنبياء

 :وفيما يلي من األمثلة ومناقشتها تتضح هذه الصورة جليةً 
Buhlقال املستشرق بوهل  •

يف ثنايا مقاله عن القرآن الكرمي يف دائرة   (1) 
 عدداً من الباحثني املعاصرين سع وا بطرٍق خمتلفة إىل  إنّ )) :املعارف اإلسالمية

 حيث يؤّكد دو ساسي   ،إثبات وجود فقرات زائفة يف القرآن
( أّن ارتياب عمر جتاه وفاة حممد  535ص/ ،1832 ،املصادر اخلارجية )

يصبح أمراً مستحياًل إذا كانت اآلية اليت ذكرها أبو بكر يف تلك املناسبة غري  
 .(2) ((....بّد من أن تكون من اختالق أيب بكر الولذا ف  ؛زائفة

أي إمكان   ،واملشهورة جدًا تسّمى آية الرجم)) :وقال بعد ذلك بقليل •
وهي تالئم من حيث املوضع   ،معاقبة املرأة احملصنة الفاجرة بالرمي باحلجارة

ولكننا جند أهنا تناقض يف   ،سورة النور يف حالة اعتبارها آيًة من القرآن
كما ال ميكن أن ُتدرج حتت اآليات    ،اآلية الثانية من السورة املذكورةمفادها 
وّبا أّن الروايات تقول إّن عمر هو الذي عاقب على هذه اجلرمية   ،املنسوخة

 
كما زار البالد   ،الفرق الضالةببشخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم و و اهتم باإلسالم  ،ستشرق دمناركيهو م (1)

 اين. اإلسالمية اليت هبا نفوذ نصر 

وقد رّدد الشبهة نفسها ، Encyclopedia of Islam (first edition), vol. IV, p. 1071انظر:  (2)
. كما رّددها مستشرقون 45-43ئرة املعارف اإلسالمية(، صاملستشرق كازانوفا، انظر: املرجع السابق )دا

 . 151-150آخرون كثريون، انظر: مازن مطبقاين، االستشراق واالجتاهات الفكرية.. )مرجع سابق(، ص
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فيبدو أهنا آية متأخرة مّت صياغتها جلعل العقوبة   ،هبذه الطريقة القاسية
 .(1) ((لشديدة جداً عقوبًة مشروعةً ا

 : لسابَقينمناقشة القوَلين ا
يف الفقرتني السابقتني جند حبث ني عقلّيني ياوالن إثبات بشرية القرآن  

أهنا من   Buhlاملستشرق بوهل بالنسبة لآلية اليت زعم ف ،الكرمي عن غري جدوى
ڄ  ڄ    ڄ    ڃ   ژ  :اختالق أيب بكر رضي اهلل عنه فيقصد هبا قوله تعاىل

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ 

وقد بنّي عمر رضي اهلل عنه نفسه السبب الذي دفع به   ،[١٤٤آل عمران: ] ژژ  ڑڑ  
إن كان الذي  ))  : إىل اختاذ موقفه من إنكار وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ژ اآلية  محلين على ذلك إالّ أيّن كنُت أقرأ هذه 

فواهلل إن كنُت ألظنُّ أّن رسول اهلل صلى اهلل   ،[١٤٣البقرة: ] ژڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ 
 . (2) ((عليه وسلم سيبقى يف أُمته حىت يشهد بآخر أعماهلا
 ،[١٤٤آل عمران: ] ژڄ  ڄ ژ إذن مل يكن السبب هو عدم ِعلم ُعمر بآية 

هلل  ولكّن تأويل ه آلية شهادة الرسول على أمته جعله منكرًا لوفاة الرسول صلى ا
وذّكره بآيٍة   -حىت يف قرارة عمر  -عليه وسلم حىت جاء م ن هو أعلم منه 

 
املستشرق وجدير بالذكر أّن  ،Encyclopedia of Islam (first edition), vol. IV, p.  :انظر (1)

 ) الزَِّّنمقايل يف يتناول الشبهة نفسها باملنهج نفسه  Joseph Schachtاخت األملاين الشهري جوزيف ش
: (واألصول خ ل ي  باملوسوعة اإلسالمية )الطبعة األوىل( ، Usul، Zina يف دائرة املعارف اإلسالمية، انظر م د 

ئرة يف مقال عمر بن اخلطاب يف دا Levy Della، ويتناوهلا املستشرق ليفي داّل 8/1227و 8/1055
 .Omar ibn al-Khattab, vol.VI p.  املعارف نفسها، انظر:

 . 4/458 مراجعة: خليل هراس، القاهرة: مكتبة اجلمهورية، ،سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ابن هشام  (2)
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ر موت الرسول صلى اهلل عليه وسلم بامسه بني أصحابه الذين نزل  صرية تذكُ 
 . (1) إالّ التسليم للواقع املرير   -حينئٍذ   -فما كان من عمر   ،فيهم القرآن

لناس مل يعلموا أّن هذه اآلية  فواهلل لكأّن ا)) وأّما ما جاء يف الرواية بلفظ 
فال ميكن ألّي امرئ له إملاٌم بسيٌط باللغة   ((نزلت حىت تالها أبو بكر يومئذ

  ، وليست للتحقيق ،(2)من كلمة )كأّن( اليت هي للتشبيهالعربية أن ال يفهم املراد 
  -ولو كان األمر كما زعم املستشرق لكان أحرى بأيب هريرة رضي اهلل عنه 

وهذا األمر وأمثاله   ،((...فواهلل إّن الناس مل يعلموا)) :أن يقول - راوي احلديث
 .العربية ستشرقني ّببادئ اللغةيكشف عن جهل كثري من امل

ية  اآليشّكك يف آية الرجم  يف الفقرة الثانية عند حديث املستشرق عن و 
نتها بآية  القرآن ّبقار  يفهذه اآلية  وضع ويقّدم ما يراه أدلًة عقليًة على  (3) الكرمية 

وبإنكار إمكانية إدراجها حتت اآليات املنسوخة من غري   ،(4) اجللد يف سورة النور
أّن اآلية ال بّد أن تكون خمتلقًة    ويقّرر أخرياً  ،تقدمي أّي دليٍل لعدم اإلمكانية هذه

ّن عمر هو أول من ُعرف عنه أنّه نّفذ ُحكم  أل ؛من ِقبل عمر رضي اهلل عنه
 .(5) الرجم 

 
 . 447-446ص ،املصدر السابق (1)
 ،الدين يحممد حمي :حتقيق ،كأوضح املسالك إىل ألفية ابن مال  ،عبد اهلل مجال الدين بن هشام :انظر (2)

 .1/328 ،1979 :5ط ،دار اجليل :بريوت
يمٌ )) :وهــــــي (3) ٌز حكــــــ ــ ــــ ااًل مــــــن اهلل واهلل عزي ــ ة نكــــ ــــــّ بت ل ا ا ا فارمجومهــــــ ــ ــــ يخة إذا زني ــ يخ والشــــ ــ  . ((الشــــ

 .2/233العرفان يف علوم القرآن،  الزرقاين، مناهل
 .[٢النور: ] ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ژ  :وهي قوله تعاىل (4)
  ، ابن قدامة املقدسي  :انظر .هو رمي م ن زَّن من الرجل أو املرأة وهو حمص ن باحلجارة حىت املوت :الرجم  (5)

 .161-8/156 ،ه1401الرياض: مكتبة الرياض احلديثة،  ،املغين 
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 : يف اآليت املستشرق يف جتاوزين يتمثالنيقع هكذا 
إذ   ،وليس بينهما أّي تعارض ، ة اجللدزعم التناقض بني آية الرجم وآي

ويبدو أّن   ،(2) ِبكر زانٍ والثانية خمتّصة ب (1) حمص ن زانٍ األوىل خمتّصة ب
املستشرق زعم التعارض بالنظر إىل ظاهر آية اجللد الذي ال يفيد  

ولكّن التعارض الظاهري يزول بالنظر إىل   ،االختصاص بغري احملص نني 
 .(3) بغري احملص نني  تفسري اآلية اجملمع على اختصاصها

ضاربًا عرض   ،زعم أّن عمر رضي اهلل عنه أول من طّبق ُحكم الرجم
احلائط بكّل الروايات الصحيحة اليت تروي تطبيق ُحكم الرجم يف عهد  

 .(4) النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف هذا املقام هو مالحظة تأثر املستشرق خبلفياته الدينية  الذي يعنينا و  

تأثرًا بالغًا إىل درجٍة أصبح ينظر إىل القرآن الكرمي من خالل املنظار الذي تعّود  
وأصبح ينظر إىل شخصييت  أيب   The Bibleأن ينظر منه إىل الكتاب املقّدس 

سالفه من أمثال  ّبا اعتاد يف ِسري  أ رضي اهلل عنهمابكر وعمر بن اخلطاب 
-Constantine I (274وقسطنطني األول  Saint Paulالقّديس بولس 

 
ه اجلرمية أم كان ثيباً،  واحملص ن: ُيطلق على املتزّوج من الرجال والنساء سواًء كان باقيًا على زواجه وقت ارتكاب  (1)

 . 163-161: ابن قدامة املقدسي، املصدر السابق، ص ارجع إليها عند   ، ولإلحصان شروط سبعة 
وهو  ،يُطلق على الرُجل واملرأة اللذ ين مل يتزّوجا قط بعقد نكاح صحيٍح حالة بلوغهما أو حريتهما :والِبكر (2)

 . 167ص ،السابقاملصدر  ،ابن قدامة املقدسي :انظر .إلحصان امقابل 
 .12/159 ،اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطيب :انظر (3)
ومسلم يف   6824يف كتاب احلدود برقم وذلك يف حديث ماعز رضي اهلل عنه الذي أخرجه البخاري  (4)

 .1692كتاب احلدود برقم 
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اللذ ين بلغت هبما اجلُرأة يف الدين أن بّدال وحّرفا يف النصرانية اليت   (1) م(337
 . الوحي واإلهلام جاء هبا عيسى عليه السالم باّدعاء

إىل اهلل تعاىل   فاختالق الوحي ونسبة التشريعات املتأخرة إىل ُرُسل اهلل أو
فُهم مل يتوّرعوا من الكذب   ، نفسه أموٌر ُعرف  هبا بنو إسرائيل من اليهود والنصارى 

على عاّلم الغيوب سبحانه حىت أمام رسوله صلى اهلل عليه وسلم الذي كانوا يعرفونه  
إذ حاول بعضهم إخفاء آية الر جم يف حق   ؛ ويعرفون ِصدق نبّوته كما يعرفون أبناءهم 

  ، وسلم  على عهد الرسول صلى اهلل عليه  ي واليهودية اللذ ين ارتكبا فاحشة الزَّن اليهود 
 . ( 2) وكانوا قد وضعوا حّداً غري ما أمر اهلل به 

  ،أّما أسالف هذه األمة املرحومة فقد طّهرهم اهلل تعاىل من هذه اجلُرأة
لغ من  وب ،تباع نبّيهم وُسنّـته املطّهرة قواًل وعمالً إفكانوا أحرص األمم على 

 أنّهتباع وخوفه من االبتداع مبلغًا الصّديق رضي اهلل عنه على اإل ِحرص
الذي جّهزه الرسول صلى اهلل عليه  -أصّر على إنفاذ جيش أسامة 

على الرغم من ظهور الرِّّدة يف العرب وإمكان  -وفاته  قـُب يلوسلم 

 
زًا مقدساً وهو أول م ن رفع الصليب واختذه رم ،م306اعتلى احلكم عام  ،Romeإمرباطور روما  :هو (1)

يف   (( هبذه العالمة لك النصر )) للنصرانية، وذلك عندما زعم أّن عالمة الصليب ظهرت له يف السماء مع كلمة 
  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح،  ، ذ هذا اليوم عيداً للصليب. ابن تيمية معركة ضّد خصمه ماكسانس، فاختُ 

 . 416ص   (، مرجع سابق املنجد يف األدب ) . فردينـان توتل،  230/ 2،  360،  125/ 1،  مطابع اجملد 
فانطلق حىت جاء اليهود  ،وقصة الرجم هذه أّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أيت بيهودي ويهودية قد زنيا (2)

نسّود وجوههما وحنملهما وخنالف بني وجوههما ويُطاف  :قالوا ؟ما جتدون يف التوراة على م ن زنا :فقال هلم
الرجم وضع الفىت الذي كان  فجاؤوا هبا فقرؤوها حىت إذا مروا بآية  ،اة إن كنتم صادقنيفأتوا بالتور  :قال ،هبما

يقرأ يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اهلل بن سالم وهو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ُمره  
للرسول صلى اهلل عليه وسلم سبب تبديل    أحد ُعلماء اليهود بني  وقد فرفعها فإذا حتتها آية الرجم؛  فلريفع يده، 

كتاب احلدود،    الصحيح اجلامع، يف أشرافهم. انظر: مسلم،  اليهود حلكم الرجم بأّن ذلك يرجع إىل شيوع الزَّن 
 . ( 1699برقم )   أهل الذمة يف الزَّن و باب رجم اليهود  
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عرف اآلن با ّدد وتر  ،(1)النشقاق الداخلي واحلروب األهليةحدوث ما ُي
ه الفاروق رضي اهلل عنه  ّا حّث ًة يف أمر مجع القرآن مل رضي اهلل عنه مّد
عليه حىت شرح اهلل صدره لذلك وتبنّي له أّن األمر ليس من الِبدع 

نفسه يذكر موقف  وجديٌر بالذكر أّن املستشرق بوهل ،(2)املنهي عنها
ه يناقض هذا الذي ذكره من ،(3)الصّديق هذا من مجع القرآن  ولكّن

تباع باهتامه رضي اهلل عنه باختالق آية يف  حرص الصّديق على اإل
 .كتاب اهلل

Trittonوقد أشار املستشرق تريتون 
  إىل اقتداء عمر رضي اهلل عنه (4) 
كما ناقش كل من   ،(6) وغريه  (5) بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف أمر السواد 

Montgomery Watt املستشرق ني مونتجمري واط 
.Bell Rبل وريشارد  (7) 

 (8 )  
 

 .227-2/226، ه1398بريوت: دار الفكر،  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري (1)
مناهل   ،الزرقاين :وانظر كذلك ؛مجع القرآن : باب ،فضائل القرآن : كتاب ، اجلامع الصحيح ،البخاري (2)

 .251-1/249  ،العرفان يف علوم القرآن )مرجع سابق(
(3) Encyclopedia of Islam (first edition), Abu Bekr, vol. I, p.. 

، وكان أبوه قسيساً،  1881مستشرق إجنليزي ولد عام  ، Arthur Stanley Trittonهو: آرثر ستانلي تريتون  (4)
 ، قضى فرتة يف كل من بريوت وعدن واهلند. م 1914    حصل على شهادة الالهوت من أوكسفورد 

ا باخلضرة عن األراضي لتميزمه ؛فرات بالعراقالالسواد اسم يطلق على ضفاف هنر ي دجلة و  :أمر السواد (5)
 ،م1657 :ط ،دار صادر :بريوت ،معجم البلدان  ،ت احلمويياقو  :الصحراوية اليت تليها )انظر

طلب منه الصحابة أن يقّسمه   ؛رضي اهلل عنه وعندما فتحه املسلمون يف عهد عمر بن اخلطاب ،(3/174
فقال هلم عمر  ،أرض خيرب بني الفاحتني من أصحابه  صلى اهلل عليه وسلمبني الفاحتني كما قّسم رسول اهلل 

ن جاء من املسلمني بعدكمفم)) :رضي اهلل عنه
 
فرتك األرض وأهلها أحراراً وضرب عليهم اجلزية  ((؟ا يكون مل

 ، ه1396 :5ط ،املطبعة السلفية :القاهرة  ،كتاب اخلراج  ،أبو يوسف :انظر .وأخذ اخلراج من األراضي
 .30ص

(6) Encyclopedia of Islam (first edition) Nasara, vol.VI, p.. 

درس يف جامعة أدنربه وأكسفورد، اهتم بالدراسات   م،1909بريطاين ولد يف أسكتلندا عام مستشرق  :هو (7)
 .والسيما حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اإلسالمية 

اهتم بالدراسات القرآنية ومقارنة   همستشرق إجنليزي من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية يف جامعة أدنرب  :هو (8)
 . القرآن بالعهد اجلديد
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ق من  من حيث أسلوهبا وتوافقها مع السيا  ژڄ  ڄ  ڄ ڃ  ژ قوله تعاىل 
 .(1) نفي كل الشكوك حول موثوقيتها وخرجا بنتيجة مفادها الناحية التارخيية 

 
(1) Introduction to the Qur'an, Edinburgh, , p.-. 
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 إسقاط المفاهيم االستشراقية
 على العقائد القرآنية

 : إسقاط المفاهيم الدينية :أولا 
هودية والنصرانية على  إسقاط المفاهيم الدينية الي -1

 :مفهوم )اهلل( سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
قصب السبق يف حتريف مدلوالت القرآن   وكان للمستشرق جولدزيهر  •

الكرمي عن اهلل تعاىل بإسقاط املفاهيم اليهودية والنصرانية على هذه  
  إسقاطه ملفهوم  (1) ومن ذلك ،لعقيدة اإلسالميةاملدلوالت واليت ال تتفق وا

على التمثيل القرآين لنور اهلل   (2) التجّسد اإلهلي عند اليهود والنصارى 
وهذا اإلسقاط نابع من جهل   ،(3) بنور املصباح يف مشكاة سبحانه وتعاىل 

 
 .25ص ،العقيدة والشريعة ،جولدزيهر (1)
االحتاد بني اجلوهر اإلهلي واجلوهر املادي  :ألّن التجّسد يعين ؛مسألة التجّسد مسألة فلسفية بالدرجة األوىل (2)

احتاد اهلل  الهوت يف الناسوت( عند زعمهم لول الوهو الذي يعرّب عنه النصارى بـ )ح ،يف املصطلح الفلسفي
عليه سبحانه وتعاىل جبسد املولود الذي ولدته السيدة مرمي بنت عمران عليها السالم حىت خرج عيسى 

والتجسد عند اليهود يأخذ  ،- كبرياً   تعاىل اهلل عن ذلك علواً  –متحداً مع اهلل تعاىل يف جسد بشري  السالم
وظهور اإلله أمام البشر يف  ،عليه السالمحلول اإلله يف جسد عزير زعمهم منها  ،أشكااًل وحاالت كثرية

ومنها وصف اهلل تعاىل بأوصاف بشرية حتمل دالالت  ،عليه السالمجسد إنساين كما ظهر أمام آدم 
  ، امللل والنحل ،الشهرستاين :انظر .سبحانه وتعاىل عن كل ذلك، الضعف اإلنسانية من التعب واخلوف

 ، ه1359 :1ط ،مكتبة دار العلوم :كراتشي  ،إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندي .1/212 ،دار املعرفة :تبريو 
،  1999: القاهرة ،دار الشروق ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوهاب املسريي .2244

  .110-107ص
ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ژ  :وذلك يف قوله تعاىل (3)

 .[٣٥النور: ] ژائ   ائ  ائائ   ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ  ائ     ائی  ی  ی  ی  ائ     ى  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
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ونابع   ،(1)املستشرق باألساليب البالغية يف اللغة العربية واليت منها التشبيه
يؤمنون ببعض الكتاب  كذلك من تأثره ّبسلك آبائه من اليهود الذين كانوا 

ألّن العقائد القرآنية ال ميكن استنباطها من آية واحدة   ؛ويكفرون ببعضه
فاهلل تعاىل وإن ضرب   ، دون مجع سائر اآليات القرآنية يف العقيدة الواحدةب

ژ   : فإنه قال يف غري هذا املوضع ؛(2) مثاًل لنوره يف هذه اآلية من سورة النور 

 .[٤٣العنكبوت: ] ژٹ ۀ ۀہہہ  ہ  ھ  ھ   ژ :لوقا ،[١١الشورى: ] ژٺ  ٿ ٿٿ
ض إسقاط عقيدة جتسيد اإلله يف اليهودية والنصرانية على  ويف معرِ  •

ملذهب املشبِّهة من   Goldziherينتصر جولدزيهر  ؛عقيدة القرآن يف اهلل تعاىل
ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ    ٹ  ٹ   ژ الفرق الضالة يف اإلسالم عند وقوفه على آية 

انتقاص هلل يف هذا  ليس مثة وجيب أن نُِقّر أنه )) :قائالً  ،[ ١١الشورى: ] ژ
 .( 4) (((3) أو التفسري السُّيّن التأويل 

 
 ، اإليضاح يف علوم البالغة  ،انظر اخلطيب القزويين .هو الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن :التشبيه (1)

غري أّن من املعلوم بالضرورة عند أهل السنة واجلماعة أّن التمثيل )وهو ضرب  .121ص ،اجليلدار  :بريوت
من التشبيه( ّبعناه الذي تبيّنه كتب البالغة العربية إمّنا يقتصر على املقابالت اليت بني العباد بعضهم البعض، 

 ث ل األعلى، أي: أنه سبحانه وتعاىل ال يشبه خملو 
قاته من وجه من الوجوه ال يف ذاته وال يف وأّن هلل تعاىل امل

فضاًل عن وجود  أي صفة،يف اآلية مشاركة نور اهلل لنور املصباح يف صفاته وال يف أمسائه، وعلى ذلك فليس 
 ، ولكّن املراد من ضرب هذا املثل هو بيان عظمة نور اهلل تعاىل. أي جتسيد

يذهبون إىل أّن املراد من نور اهلل يف اآلية هو اهلداية اليت متأل  ومن اجلدير بالذكر هنا أّن كثرياً من املفّسرين (2)
 . وليس بني نور اهلل ونور املصباح ،وكأّن التمثيل يكون بني نور قلب املؤمن ونور املصباح ،قلب املؤمن نوراً 

 . 4/36 ،فتح القدير ،الشوكاين :انظر
ومجيع  ،أهل السنة يف تفاسريهم آليات الصفاتويضرب املستشرق أمثلة لتأييد ما قاله عن التجسيد عند  (3)

 .هذه األمثلة تستند إىل روايات ضعيفة وإن وجدت يف مؤلفات شهرية كتاريخ دمشق البن عساكر

 . 109-108ص ،العقيدة والشريعة (4)
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Berque quesJacوقد خضع املستشرق جاك بريك  •
أيضًا لعقيدة   (1)

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ   ژ  :التجسيد وأسقط مفهومها على قوله تعاىل

تاب  فاهلل هو الذي ))  :اها كالتايلمفسِّرًا إي [٥٤البقرة: ] ژۀ   ہ  ہ  ہ      
  .(2) (( بداًل منكم ألنّه مييل إىل التوبة

Kratchkovskiكما قام املستشرق كراتشكوفسكي  •
املنهج  بنهج  (3) 

        گ  گ  گ  ک   ک   ک  ڑ  ڑ  ژ ڈ   ڈ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ژ  : سورة الناس  ترمجة نفسه يف 
له الناس الذي خيتبئ من  أعوذ بإ)) :كالتايل  إذ ترمجها [ ٦ - ١الناس: ]  ژ ڳ   ڳ   ڳ 

 .(4) (( شّر الوسواس الذي يوسوس صدور  الناس

قرآنية تتحّدث عن مرجعية احلكم هلل  آيات  وأمام آخر ويف موضع  •
نرى جولدزيهر يستشعر بأّن القرآن قد بالغ يف نسبة   ؛وحده ال شريك له

  : حاكمًا غري حمدود اإلرادة)) –على حّد تعبريه  –احُلكم هلل حىت جعل منه 
ع ُل( والناس مجيعًا ال إرادة هلم بني يديه) أُل ع م ا يـ ف  وال شك  ، (5)((..ال يُس 

يف أّن املستشرق أمام هذه اآليات يستعيد بذاكرته موقف أجداده الذين  

 
علم  ته يفدراسكمال ونزل باملغرب إل  ،مستشرق فرنسي ولد يف العقد الثاين من القرن العشرين :هو (1)

لكرسي التاريخ االجتماعي لإلسالم   أستاذاً عنّي وأخريًا  من قبل بالده،وعمل يف مصر ولبنان  ،ماع االجت
 . معهد فرنسا املعاصر يف

 .54ص ،مناهج املستشرقني يف ترمجات معاين القرآن  ،عبد الراضي حممد عبد احملسن (2)
اللغات الشرقية يف  مستشرق روسي التحق بقسم ،(1951-1883أغناطيوس كراتشكوفسكي ) :هو (3)

يف اجملمع العلمي  وانتخب عضواً  ،على خزائن كتبها مث طاف ببالد الشام ومصر مرتدداً  ،جامعة بطرسربج
 . واجملمع العلمي بإيران  ،العريب بدمشق

 .54ص ،مرجع السابق ،.. عبد الراضي (4)
 . 88ص ،العقيدة والشريعة (5)
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حىت   ،دأبوا على االعرتاض على ُحكم اهلل وقدرته املطلقة أمام أنبيائه الكرام
  هم تفق وتصّور يريف كتبهم املقدسة ّبا وحت (1) أّدى هبم األمر إىل قتل األنبياء

لإلله وهو يف ضعف كبري من اإلرادة والعلم وال ميلك القدرة على احُلكم  
فكان من الطبيعي أن يعرتض املستشرق على   ،(2) مستقاًل عن إرادة البشر 

ويف ذلك إسقاط ملفهوم يهودي متأّصل   ،عقيدة قرآنية متأثرًا بعقيدة توراتية
رادة اإلهليتني باالستبداد واجلربوت املستخّف بقدرة البشر  يشرح القدرة واإل

 . وإرادهتم

إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ِذكر   -2
 :محمد صلى اهلل عليه وسلم في القرآن الكريم

إقدام عدد من املستشرقني الذين قاموا برتمجة معاين القرآن   فمن ذلك  •
اليت وصف اهلل تعاىل هبا   -مجة كلمة )األُمِّّي( الكرمي إىل لغات أوربية على تر 

 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ژ  :فقال تعاىل ،واقف اليهوديةمن هذه امل وقد أورد القرآن الكرمي بعضاً  (1)

 .[٨٧البقرة: ] ژۉ        ۉ  ې  
  ، يف كتب اليهود املقدسة ّبا جاء يف )العهد القدمي( يف سفر التكوين الواردةنضرب مثال هلذه التصورات  (2)

ع   : نهاحيث جاء فيه ذكر آدم عليه السالم وقد أكل من الشجرة اليت هناه اهلل ع آدُم وا مرأتُه صوت   )ومسِ 
 ا ِمن  و جِه الّربِّ اإِللِه ب ني  شجِر اجلن ِة * فناد ى الّربُّ اإللهُ ئ  الّربِّ اإللِه وهو  يتمش ى يف اجلن ِة ِعند  املساِء فا ختب 

عُت صوت ك   : * فأجاب   ((؟أين  أنت  )) :آدم  وقال  ل ه * فقال   (( ياٌن ا خت بأتُ ف خفُت وألينِّ ُعر  ،اجلن ةِ  يفمسِ 
.. وقال  ،.(( ؟هل أكلت  ِمن  الش جر ِة اليت أوص يُتك  أن  ال تأُكل  ِمنها ؟ُعريانٌ  م ن  ع ر ف ك  أن ك   )) :الّربُّ اإللهُ 
ُه إىل شجرِة ا )) :الّربُّ اإللهُ  ُدُّ ي د  حلياِة أيًضا فيأخذ  ِمنها  صار  آدُم كواحٍد ِمن ا يعِرُف اخلري  والش ر  واآلن  لعل ُه مي 

نٍ  ((ويأُكل  فيحيا إىل األبِد  وس يًفا ُمشت ِعاًل ُمتـ ق لًِّبا حِلِراسِة الط ريِق  ،* فط ر د  آدم  وأقام  الكروبِيم  ش رقي  جن ِة ع د 
در على ال يق  ،فانظر كيف صور حمرفو التوراة الرب  سبحانه وتعاىل مسلوب العلم والقدرة، إىل شجرِة احلياِة(

. سبحانه وتعاىل  .مث خياف منه أن ال ميّد يديه إىل شجرة احلياة  ،منع خملوق من الشجرة وال يعلم أكله منها
 .كبرياً   عن ذلك علواً 
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ومن أبرز  ،بـ )نيب الوثنية( أو )نيب الكفرة( -نبّيه حممداً عليه الصالة والسالم 
Henningهيننج  : هؤالء املستشرقني كٌل من

)يف ترمجته املنشورة عام   (1)
Rudi Paretورودي بارت  ،(1901

(  1966)يف ترمجته املنشورة عام  (2)
 Blachere شري بالو 

  وماسون ،(1966)يف ترمجته املنشورة يف باريس عام  (3)
Masson 

 .(5) (1976املنشورة عام   ا)يف الطبعة األوىل لرتمجته (4)
،  (6) تعين الشخص الذي ال يقرأ وال يكتبومن املعلوم أن كلمة )األُمِّّي( 

ّروا على قوله  بُّد أهنم م خافيًا على املستشرقني الذين اليكن وهذا املعىن مل 
كما أهّنم    ،[ ٧٨البقرة: ] ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ  :تعاىل

ڌ   ژ  :تعاىل كانوا على علٍم بأُّمية الرسول صلى اهلل عليه وسلم من خالل قوله 

 ،[ ٤٨العنكبوت: ] ژڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک 
 

 . مستشرق أملاين ،Max Henningماكس هيننج  :هو (1)
لسامية والرتكية ودرس يف جامعة توبنجن اللغات ا ،1901ولد عام  ،املستشرق األملاين Rudi Paret :هو (2)

 . يف مشال إفريقيا أثناء احلرب العاملية الثانية وعمل مرتمجاً  ،والفارسية
 ( مستشرق فرنسي نشأ يف املغرب ودرس 1900-1973) Regis Blachereرجيي بالشري  :هو (3)

وطنية  للغة العربية الفصحى يف املدرسة ال وعني أستاذاً  ،وحصل على الدكتوراه يف األدب من فرنسا ،فيها
 . للغات الشرقية بباريس

 . مستشرقة فرنسية اهتمت بالدراسات اإلسالمية ، Denis Masson دينيس ماسون  :هي (4)
إشكالية ترمجة معاين  ،حممود عبد السالم عزب .53-52ص ،مرجع سابق ،عبد الراضي عبد احملسن :انظر (5)

ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة ماذا يراعى يف لغة الرتمجة؟ )حبث مشارك يف  -القرآن الكرمي 
سبانية )حبث دراسة ترمجات القرآن الكرمي إىل اللغة اإل ،حممد عبد القادر برادة .36ص ،(ه1423عام 

 .28-27ص ،(ه1423مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة عام 
ونقل عن أيب إسحاق  ،الذي على ِخلقة األمة مل يتعلم الكتاب األمي :قال ابن منظور نقال عن الزجاج (6)

ب لت ُه أُمُّه أي ال يكتب :قوله بدون طبعة،  ،دار صادر :بريوت ،لسان العرب .األمي املنسوب إىل ما عليه ج 
 . 12/34بدون تاريخ، 
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مع ما يف   ،(1) مِّّي( بنيب الوثنية أو نيب الكفرةغري أهنم تعّمدوا ترمجة كلمة )األُ 
 . (2) مضافاً إليه هذه الرتمجة من خمالفة لغوية جبعل الصفة

فإّن الذي يعنينا يف هذا  ؛ومهما كانت دوافع املستشرقني إىل هذه الرتمجة
املقام هو أّن هؤالء املستشرقني أسقطوا من خالل هذه الرتمجة مفهومًا عقدياً  

حيث إّن اليهود دأبوا على إطالق كلمة   ،نصرانيًا على كلمة )األُمِّّي(يهوديًا أو 
وهذه الكلمة هي اليت كانوا   ،على غري اليهود من األمم األخرى goimومي( غ)

وهي اليت ذكرها القرآن الكرمي يف  ( ني يعرّبون عنها يف اجلزيرة العربية بكلمة )األُمِّي
وكان  ،[ ٧٥آل عمران: ] ژۈ       ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  :قوله تعاىل

ألّن الكلمة يف   ؛املرتدين والوثنيني الفاسدين أو اليهود يقصدون بكلمة )غومي( 
 .(3) اللغة العربية نفس  ومفردها )غ ِوّي( وهي على معناها يف   ،صيغة اجلمع

وأّما النصارى فإهنم قد سادت لدى الغربيني منهم عقيدة مفادها أّن  
وهذه   ،فرقة مارقة من النصرانية ومرتدة عنها إىل الوثنية اإلسالم ما هو إالّ 

أّول مرة حني أشرف على   (4) الراهب بطرس املبج ل العقيدة هي اليت رّوج هلا 
وقد تأثر   ،(5) م 1143عام أول ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية 

 
  : قلية فلريجع إليها وقد فّصل حممد الزفزاف يف مسألة إثبات أمية الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأدلة ع (1)

 . 142-141ص ،)غري مذكور الناشر( ،التعريف بالقرآن واحلديث
  ژ ڃ  ڃ  ژ ولكّن اآلية فيها  ،ّبعىن أنه لو كانت اآلية هكذا )نيب األميني( ملا كان يف الرتمجة خمالفة حنوية (2)

 . فاألمي فيها صفة للنيب
 .83-82ص ،ه1405: 2دار النفائس، ط: بريوتد، ترمجة: زهدي الفاتح، فضح التلمو  ،األب برانايتس (3)

الذي زار األندلس مرتني  Clunyرئيس دير كلوين  ،Pierre le Venerable (1094-1156) :هو (4)
 .وعندما عاد بدأ بكتابة مقاالت حول اإلسالم وّبشروع ترمجة القرآن  ،ليقف على اإلسالم هناك

 .42-1/41 ،الظاهرة االستشراقية ،ساسي سامل (5)
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لعقيدة وأسقطوها على  املرتمجون ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغات األوربية هبذه ا
 .ترمجتهم لكلمة )األُمِّّي(

ذهب بعض املستشرقني   ؛اً ملفهومهاإسقاطو وانطالقاً من العقيدة نفسها  •
 ،apostleإىل ترمجة كلميت  )النيب( و)الرسول( يف القرآن الكرمي بالكلمة اإلجنليزية 

  : أو ،مبشِّر نصراين :أو ،أحد حواريي عيسى عليه السالم : وهذه الكلمة تعين
وال تشري يف الوقت نفسه  مرّدها النصرانية ومجيع هذه املعاين  ،(1) ُمصِلح كنسيّ 

صلى اهلل عليه وسلم رجاًل من أمة   اً جتعل النيّب حممد وبذلك  ، إىل النبّوة وال الرسالة 
وهذا املفهوم وليد إسقاط عقيدة هرطقة اإلسالم اليت جاء هبا   ، عيسى عليه السالم 

 . الراهب بطرس 
سقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ِذكر  إ -3

 :المالئكة في القرآن الكريم
  يعتقد املسلمون أّن جربيل عليه السالم من املالئكة املقر بني عند اهلل  •

وهو   ، وهو الذي نزل بالوحي اإلهلي إىل أنبيائه والصاحلني من عباده ،تعاىل
وقد وصفه اهلل تعاىل   ،السالمالذي بش ر مرمي بنت عمران بعيسى عليهما 

   :منها قوله (2) بلفظ )ُروح الُقدس( يف أربعة مواطن يف القرآن الكرمي

 
)حبث مشارك يف ندوة ترمجة  ،ترمجات إجنليزية ملعاين القرآن الكرمي يف ميزان اإلسالم ،وجيه محد عبد الرمحن (1)

 .17-16ص ،(ه1423معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة عام 
قوله:  مرّتني، ويف    [ 253،   ٨٧البقرة: ]  ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ   ژ تكرر هذا الوصف يف قوله تعاىل:   (2)

 . [ ١١٠املائدة:  ]   ژ ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ژ  
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  (1) مالك :يعين الذي -املقصود هبذا الوصف و  ،[ ١٠٢النحل: ] ژائ  ائائائائ ائ  ائ ژ
أّن جربيل عليه السالم مل ٌك منز ٌه عن   – (2) الطهارة والُبعد عن النقائص 

 .(3) ى البشر من النسيان واخليانة وامليول الفطرية البشرية النقائص اليت تطرأ عل
فإّن هلم يف جربيل عليه السالم عقيدة تتمثل يف كونه   ،أّما النصارى 

وهم يطلقون عليه مسّمى )الرُّوح القدس(   ،واحدًا من األقانيم الثالثة لأللوهية
اهلل تعاىل وهلذا   حياة  :ويقصدون بالروح املعر فة  ،بإضافة )ال( إىل كلمة )روح( –

 . (4) يضيفوهنا إىل القدس
Arberry وعندما قام املستشرق آربري 

برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل   (5)
الروح   :أي The Holy Spirit بـ ترجم لفظ )روح القدس(  ؛اللغة اإلجنليزية

ومل يكن   ،(6) فجعل )القدس( صفًة بعد ما كانت يف القرآن مضافًا إليه ، القدس
جربيل  إاّل إلسقاطه مفهومه العقدي النصراين على  Arberryربري ذلك من آ

عليه السالم على الرغم من اختالف عقيدة القرآن واختالف موقع كلمة  
 . )القدس( النحوي

 
ومنها قوله   ،وأُطلقت على معىن املالك أيضاً  ،الوحي ،األمر ،الرمحة ،النفس :ومنها ،الرُّوح هلا معان يف اللغة (1)

ابن  :انظر .ألنه نكرة يدل على جنس ،أي مل كاً  ،[٥٢الشورى: ] ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  ژ  :تعاىل
 .467-2/459 ،لسان العرب ،نظورم

 .169-6/168 ،لسان العرب ،ابن منظور (2)

زول أتى مقروناً بأعمال جليلة من النُ  فقد ،الِحظ مالءمة هذا املفهوم ومواطن ذكر الوصف يف القرآن الكرمي  (3)
عن اخليانة  هٍة وذلك ألّن كل ذلك مت بإذن اهلل وعلمه بواسطة ذات منـز   ،بالقرآن وتأييد عيسى عليه السالم

 . 572/ 2،  1398:  11والنسيان. وانظر: املودودي، تفهيم القرآن، الهور: ترمجان القرآن، ط 
 .128-2/124اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح )مصدر سابق(،  ،ابن تيمية (4)
 ، ربيدجتعلم يف مدرسة اللغات الشرقية يف كيم 1905مستشرق بريطاين ولد عام  ،A. J. Arberry :هو (5)

 . وانتخب عضوا يف اجملمع العلمي العريب بدمشق ،عمل يف مصر واهلند
 . 37-36ص ،ترمجة معاين القرآن )مرجع سابق( ،حممد مهر علي (6)
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ِذكر  إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على  -4
 :في القرآن الكريم اليوم اآلخر

عن اليوم اآلخر يف القرآن  عند حديثه  يقول املستشرق جولدزيهر  •
وهلذا نراه يف   ،فمحمد منذٌر بنهاية العامل  وبيوم الغضب واحلساب))  :الكرمي

أما التفاؤل فهو من   ،نظريته اخلاصة بالدار اآلخرة مييل إىل جانب التشاؤم
 .(1)((..نصيب املصطفني للجنة دون غريهم

ّبا جاء  آن الكرمي يف القر  اآلخرة ذِكر وإذا ما قارنا رؤية جولدزيهر عن  
فلنقرأ ما جاء   ،جند اتفاق التصور ين اتفاقاً كلياً  ؛على لسان بعض رسل النصرانية

 :يف بعض كتب النصارى
قلوهبم ورفضوا التوبة مستهينني   خماطبًا الذين قست يقول الرسول بولس

لنفسك  جل قساوتك وقلبك غري التائب تذخر من أ)) :بلطف اهلل وإمهاله قائالً 
ويف سفر الرؤيا يقّدم لنا   ،((يف يوم الغضب واستعالن دينونة اهلل العادلة غضبًا 

ورأيت األموات صغارًا وكباراً  ))  : فيقول يوحنا الرائي مشهدًا موجزًا عن الدينونة
هذا هو املوت الثاين   ،... وطرح املوت واهلاوية يف حبرية النار.واقفني أمام اهلل

ل من مل يوجد مكتوبًا يف سفر احلياة طُرح  وك ،)أي االنفصال األبدي عن اهلل(
 .(2) ((يف حبرية النار

والنظرة التشاؤمية التاّمة   ،لعّلنا نالِحظ وصف القيامة بـ )يوم الغضب(
بل العربة كل العربة ّبا هو مكتوب يف ِسفر   ،للعصاة حبيث ال وزن لألعمال

نالِحظ هذا   ، ((املصطفني للجنة))وهذا ما عرّب عنه املستشرق بقوله  ،احلياة
أّما القرآن الكرمي فهو مل يسمِّ يوم   ،عند املستشرق وعند رسل النصرانيةالتطابق 

 
 . 15ص ،العقيدة والشريعة (1)
 .www.kalimatalhayat.com :موقع شبكة )كلمة احلياة( ،اخلطيئة وذيوهلا (2)
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ومل تأت هذه التسمية يف أي حديث صحيح من   ،القيامة بيوم الغضب أبداً 
فهو حقًا مصري مشؤوم   ؛وبالنسبة ملصري الكافرين ،(1) األحاديث النبوية الشريفة 

العربة يوم القيامة باألعمال وليس ّبا هو مكتوب يف  إاّل أّن  ،(2) يف نظر القرآن
 .(3) الكتاب
من إسقاط املفاهيم الدينية ألهل   ذن فليس تصّور املستشرق إاّل ضربًا إ

 .الكتاب على العقائد القرآنية 
إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على   -5

 :كلمات عقدية أخرى في القرآن الكريم
كلمة )الفرقان( حيثما وردت يف القرآن الكرمي    بريترجم املستشرق آر  •

والفرقان يف اللغة العربية   ،(4) )النجاة أو اخلالص( :وتعين salvationبكلمة 
وهو أيضًا اسم   ،(5) كّل ما فـُّرق به بني احلق والباطل أو بني شيئني   :تعين

د  وق ،(7) وأّما كلمة )اخلالص( فهي ذات مدلوالت عقدية نصرانية  ،(6) للقرآن
 

إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله )) :جاء يف حديث الشفاعة الكربى قول األنبياء عليهم السالم (1)
كن مل يطلق على ول .وصححه األلباين ،2/435 ،املسند ،اإلمام أمحد :انظر ((مثله ولن يغضب بعده مثله

   .)يوم الغضب( يوم القيامة اسم

انظر  .عند احلديث عن مآل املشركني والكفار ژڱ  ں  ژ  :رآن أكثر من مرة قوله تعاىلفقد تردد يف الق (2)
 . 6 :سورة الفتح :مثالً 

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ     * ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ژ  :وذلك صريح يف قوله  (3)

 .[٩، ٨األعراف: ] ژھ  
 .34ص ،مرجع سابق ،حممد مهر علي (4)

 .10/302 ،لسان العرب ،ن منظوراب (5)
  .[١الفرقان: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ  :قال تعاىل  (6)
 ،خروج اإلنسان من تبعات اخلطيئة األصلية وطهارته من شؤمها :فاخلالص أو النجاة يف النصرانية تعين (7)

ة من رجس اخلطيئة األصلية  وذلك باإلميان بعقيدة فداء املسيح عليه السالم على الصليب خلالص البشري
موقع )الكتاب املقدس العريب(   .اليت حلقته جراء أكل آدم عليه السالم من الشجرة يف اجلنة 

www.arabicbible.com . 
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وقد أسقط آربري   ،ألّن فيها الدعوة إىل اإلميان باخلالص  ؛تطلق على اإلجنيل
 . هذا املفهوم العقدي النصراين على كلمة )الفرقان( الواردة يف القرآن الكرمي

كلمة )املسجد( حيثما وردت يف القرآن    ترجم املستشرق جاك بريك •
املعبد   :األوىل وتعين الكلمة ،(Oratoire( و)Sanctuaireالكرمي بكلميت )

، ويف ذلك إسقاط  (1) املصلى يف كنيسة صغرية  : وأما الثانية فتعين ،الكنسي
  ،ملفهوم نصراين ملكان العبادة على مفهوم إسالمي عن كلمة )املسجد(

واألمر الذي يزيدنا يقينًا من معرفة   ، معلومة خيتلفان من عدة وجوه و 
ٹ   ژ  :ندما يأيت لقوله تعاىلاملستشرق للفروق بني املسجد والكنيسة هو أنّه ع

  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

( وهي الكلمة املعروفة  Mosquesفإنه يرتجم كلمة )املساجد( بـ ) ،[٤٠احلج: ]
ولكن   ،وكان ينبغي استعماهلا يف كل مكان ،لدى الفرنسيني عن املسجد 
دما خشي التباس املساجد  يف هذا املوضع عناملستشرق مل يستعملها إاّل 

 . (2) بالصوامع والبيع
 :إسقاط المفاهيم الفكرية :ثانياا 

إسقاط المفاهيم المادية على مفهوم )اهلل( تعالى في  -1
 :القرآن الكريم

كان    للديانات والروحانياتمن املعلوم أن املذهب املادي اإلحلادي املنكر 
ولذلك فإّن عددًا من   ،يباً سائدًا يف االحتاد السوفيييت مدة سبعني سنة تقر 

 
ك )حبث مالحظات على ترمجة معاين القرآن الكرمي للمستشرق الفرنسي جاك بري  ،حسن إدريس عزوزي (1)

 ، عبد الراضي عبد احملسن .32ص (،ه1423املنورة عام مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة 
 . 56مرجع سابق، ص

 . 33ص ،مرجع سابق ،حسن عزوزي (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 38 

املستشرقني الروس قد تأثروا هبذا املذهب الفكري عند قيامهم برتمجة معاين  
  م مفاهيمه واأسقط م نومن هؤالء املستشرقني  ،القرآن الكرمي إىل اللغات الروسية

ه بكلمة  القرآن الكرمي حيثما وردت وترمجو  املادية على كلمة )ربّنا( يف
 .(1))سلطاننا(

 
حول ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الروسية )حبث مشارك يف ندوة ترمجة   ،عبد الرمحن السيد عيطة (1)

 .14ص ،(ه1423 القرآن الكرمي باملدينة املنورة عام معاين
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 : إسقاط المفاهيم المادية على ِذكر المالئكة في القرآن الكريم   -2
ذلك املفهوم املادي السائد   (1) أسقطت املستشرقة الروسية بروخوفا لقد  •

  ،يف بعض املواطن يف القرآن الكرمي (2) يف بالدها على مفهوم )املالئكة(
هم )) :[٣٠املدثر: ] ژ ڎ  ڎ  ڈ    ژ  : حيث جندها تقول عند تفسريها لقوله تعاىل

 .(3) (( ميثّلون احلواس اليت بواسطتها يشعر اإلنسان بالعاملاملالئكة الذين  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ  :تفّسر قوله تعاىل املستشرقة نفسها كما جند •

ويف   ، تسمية هاروت وماروت بامللك ني من اجملاز))  :[١٠٢البقرة: ] ژٹ  ٹٹ   
تفّوقا يف علوم حضارهتم  وقد احلقيقة فإهنما كانا من أناس عاديني يف بابل 

 .(4) ((املختلفة 

 
وحســـب  ،1991املستشـــرقة الروســـية الـــيت قـــدمت ترمجتهـــا ملعـــاين القـــرآن الكـــرمي عـــام  :فلرييـــا بروخوفـــا :هـــي (1)

 .فــــــــــإن بروخوفــــــــــا قــــــــــد اعتنقــــــــــت اإلســــــــــالم قريبــــــــــاً  ؛مؤسســــــــــة العــــــــــامل اإلســــــــــالمي للســــــــــمعيات واملرئيــــــــــات
www.islamicworld.ru. 

-Vladimir Ilyich Lenin (1870لينني  فالدميريمن املعلوم أّن الثورة البلشفية اليت كان رائدها  (2)
على أساس من املذهب املادي املاركسي الذي وضع فلسفته اجلدلية كارل  1917( قامت يف عام 1924
 ،ة متّيزت بإنكار الغيبيات وتفسريها باحملسوساتوهذه الفلسف ،Karl Marx (1818-1883)ماركس 

واعتبار ِعّلة وجود الطبيعة ومظاهرها   ،إنكار ما وراء الطبيعة وإثبات الطبيعة :ويف االصطالح الفلسفي
وهكذا أنكر ماركس  ،متالزمًة مع وجودها غري منفصلة عنه وبالتايل ال أسبقية للوجود على العلة وال العكس

وبناء على هذه الفلسفة جلأ  ،وقّدس املادة اليت هي )الطبيعة( ،وأنكر سائر الغيبيات ،قوجود اإلله اخلال
خوفا و ومن ذلك كان تفسري بر  ،إىل تفسري الظواهر الغيبية باحملسوسات الشيوعيالسوفييت طوال العهد 

 : القاهرة  ،عاشورعبد الكرمي أمحد وحممد  :ترمجة ،كارل ماركس  ،ايسيا برلني :انظر .للمالئكة حبواس البشر
مؤسسة   :اإلسكندرية ،اإلسالم يف مواجهة املذاهب الغربية ،حممد عزيز سامل .27-19ص ،دار القلم

  .493-486ص ،شباب اجلامعة 
األخطاء العقدية يف بعض الرتمجات ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغات الروسية )حبث  ،إملري روفائيل كولييف (3)

 . 42ص ،(ه1423 القرآن الكرمي باملدينة املنورة عام مشارك يف ندوة ترمجة معاين
 42ص ،املرجع السابق ،إملري كولييف (4)
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إسقاط المفاهيم المادية على ِذكر اليوم اآلخر في  -3
 :القرآن الكريم

   : عّلقت بروخوفا على كلمة )سوء الدار( من قوله تعاىل  •
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ژ 

إذا كان اإلنسان يسعى )) :ابقوهل ،[٢٥ الرعد: ]   ژ ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ       
وإذا كان ال يعرتف إاّل بالنعم   ، إىل النعم الروحانية فهو يصعد إىل دار النور

. ويشط ب امسه من كتاب  .. ويُعدم يف آخر األمر.املادية فسوف ينحلّ 
  :وقالت يف تفسريها لقوله تعاىل ،((وهذا أخوف شيء على اإلنسان ،احلياة

 :[٨٥احلجر: ] ژے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۀہہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے ژ
املوضع   وقالت يف ،(( ة سوف ينحل ويعدم إىل األبدـالكافر املربوط إىل املادي ))

 .(1) (( ن يوم القيامة هو ساعة االحناللإ)) :هنفس
وال شك أّن بروخوفا تسقط مفاهيمها املادية على تصورات يوم القيامة   

ين الغيبية باحملسوسات على الرغم من  وهلذا نراها تؤّول املعا ، واجلزاء واحلساب
 .دعوهتا إىل االلتزام بالروحانيات

Sabloukovلوكوف  ب ويُقــدم مستشــرق روســي آخــر يســّمى ســا  •
علــى ترمجــة    ( 2) 

ژ  :فنجده قد ترجم كلمة القبــور يف قولــه تعــاىل ،معاين القرآن إىل اللغة الروسية 

ويقــول عنــد  ،((فتحــتوإذا التوابيــت )) :بقولــه [ ٤االنفطــار: ] ژڀ  ٺ     ٺ  

 
 . 50-49ص ،األخطاء العقدية )مرجع سابق( ،إملري كولييف (1)

 وعنّي أستاذاً  ،خترج يف كلية أصول الدين يف موسكو ،(1880-1804مستشرق ومنّصر روسي ) :هو (2)
 . كأول ترمجة إىل اللغة الروسية  1878ترمجته للقرآن عام  نشرت ،للغات يف جامعة قازان 
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يوم خيرجون من )) :[٤٣املعارج:  ] ژڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ژ  :قوله تعاىل
التكـاثر: ] ژک  ک  ک ژ  :وتقــول بروخوفــا يف قولــه تعــاىل ،((التوابيــت ســراعاً 

 .(1)((حىت تالقوا خشبة التابوت)) :[٢
ريمها وهكذا يسقط املستشرقان نظريتهما املادية املنكرة للغيبيات على تفس

لليوم اآلخر وما يصاحبه من البعث والنشور بتأويل كل ذلك باحملسوسات من  
 . التوابيت اليت اعتاد الروس على دفن موتاهم فيها

 
 .60ص ،املرجع السابق ،إملري كولييف (1)
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 إسقاط المفاهيم االستشراقية
 على الشرائع القرآنية 

 
حث ُوسعه بالرجوع إىل دراسات املستشرقني عن كثري من  القد بذل الب

ة يف القرآن الكرمي وإىل ترمجاهتم لكثري من املصطلحات  األحكام الشرعية املذكور 
الصالة والزكاة والصيام واحلج   :الشرعية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي مثل

ولكّنه وجد أّن هذه األحكام   ؛. إخل.والنذر والطالق واخللع والنكاح واملتعة
الستشراقية على  الشرعية مل تتعّرض من ِقب ل املستشرقني إىل إسقاط املفاهيم ا

مفاهيمها اإلسالمية عند ترمجة معانيها إىل اللغات الغربية أو إجراء الدراسة  
 .حوهلا

ولعّل السبب يف ذلك يعود إىل اعتبار معظم املستشرقني هذه الشعائر  
ت والطقوس العربية  اواألحكام مأخوذًة من اليهودية أو النصرانية أو العاد 

دراساهتم القرآنية وترمجاهتم ملعاين القرآن الكرمي  وقد صّرحوا بذلك يف  ،اجلاهلية
من الشبهات االستشراقية الكربى اليت حتاول بذلك  وهذه الشبهة  ،(1) إىل لغاهتم

إاّل أهنا ال تندرج  ؛وهي وإن كانت جديرًة بالرّد والتفنيد ،إثبات بشرية القرآن
هرة ّما  حتت منهج اإلسقاط الذي يبحث عن عالقة بني تفسري املستشرق لظا

بينما جند أن دعوى   ، وبني خلفيته املذهبية والفكرية اليت قادته هلذا التفسري

 
 . )عن شعرية احلج وما فيها من أحكام( 25-24ص ،العقيدة والشريعة ،جولدزيهر :انظر مثالً  (1)

 The Encyclopedia of Islam (First Edition), Salat, vol. VII, p.− . 
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ملنهج   ه من أصول يهودية ونصرانية خاضعةٌ املستشرقني بأخذ القرآن شرائع  
 .(1) وكالمها من املناهج االستشراقية املعروفة ،ومنهج األثر والتأثراملقارنة  

ّصل إليهما بصدد استعمال  لنموذجني أمكن التو  وفيما يلي عرضٌ 
علما بأّن   ،املستشرقني ملنهج اإلسقاط يف تفسريهم لبعض التشريعات القرآنية

إسقاط المفاهيم الدينية على التشريعات  ِكال النموذجني يأيت ضمن 
 :القرآنية

)تعميد  بـ (2) ترجم بعض املستشرقني كلمة )ِصبـ غ ة اهلل( يف القرآن الكرمي •
والدِّين   ،(4) الدِّين : غة يف القرآن يُقص د هباوالصب ،(3) (اهلل( أو )تعميد اإلله

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ :يشتمل على العقائد والشرائع كما قال تعاىل

  ،افر عند إسالمهـومن هذه الشرائع اغتسال الك ،[١٣الشورى: ] ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ
رون  وفّسرها آخ ،وقد فّسر بعض املفسِّرين كلمة )صبغة اهلل( هبذه الشعرية

ذات مدلوالت  عند النصارى  شعريةفهي  (6)وأما )التعميد( ،(5) بشعرية اخلِتان

 
 . 110-108ص ،دراسات إسالمية )مرجع سابق( ،حنفي حسن (1)
 .[١٣٨البقرة: ] ژڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ      ۀژ :وذكرت الكلمة يف القرآن يف قوله تعاىل (2)

ــه ملعـــــــــــــــاين القـــــــــــــــرآن إىل األملانيـــــــــــــــة :كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ألوىلوتـــــــــــــــرجم بـــــــــــــــا (3)   .املستشـــــــــــــــرق هينـــــــــــــــنج يف ترمجتـــــــــــــ
 :انظـر .واملستشـرقة ماسـون يف ترمجتهـا إىل الفرنسـية ،55ص ،قمرجـع سـاب ،عبـد الراضـي عبـد احملسـن :انظـر

املستشــرق سـابلوكوف يف ترمجتــه ملعـاين القــرآن إىل اللغــة  لثانيــةوتـرجم با. 35ص ،مرجـع ســابق ،حممـود عــزب
 .58ص )مرجع سابق(،األخطاء العقدية  ،إملري كولييف .الروسية

 .145-2/144 ،اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطيب (4)
، وقد ذكر املفسِّرون أن أصل ذلك أّن 148-1/147 لسابق. الشوكاين، فتح القدير،املصدر ا ،القرطيب (5)

النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف املاء، وهو الذي يسمونه املعمودية وجيعلون ذلك تطهريًا هلم، فإذا فعلوا 
 .... ژڱ  ڱ  ڱژ ذلك قالوا اآلن صار نصرانياً حقاً، فرّد اهلل عليهم بقوله: 

عن تطهري النفس من  تعبرياً  ،أو الرش به باسم األب واالبن والروح القدس  ،ماس يف املاءنغهو اال :التعميد (6)
الندوة   :الرياض ،املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة  ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .اخلطايا

=
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وقد أسقط املستشرقون   ،خمتلفة عن االغتسال أو اخلتان عند املسلمني 
على الرغم من   ،النصراين على كلمة )الصبغة( يف القرآنالشرعي مفهومهم 

 .(1)اختالفات كبرية بني املفهوم ني 

روسية ملعاين القرآن الكرمي كثريًا ما جند ألفاظ  الرتمجات البعض يف  •
)الِعبادة( املذكورة يف القرآن يرتمِجها أصحاب الرتمجات جبملة )اجلُثّو على  

وقصر معىن كلمة العبادة على هذا املفهوم فيه إسقاط   ،(2) الرُّك ب أمام الر ب(
ثّو أمام  واملتمّثل يف اجلُ  ،للمفهوم السائد عند نصارى اليوم عن عبادة اهلل

وذلك من   ،الصليب أو متثال العذراء أو صورة اليسوع عليهما السالم للدعاء
األمور املالح ظة يف كنائس النصارى وال سيما يف حمافل عقد النكاح أو  

ومن املعلوم أّن العبادة عند املسلمني هلا صوٌر كثريٌة ال   ،احتفاالت يوم امليالد
راءة القرآن اليت ميكن ِفعلها يف أي حال  ومنها الدعاء واألذكار وق ،حُتص ى

 .ويف أي مكان
وفيما يلي عرض موجز ألهم نتائج   ،وهبذا يصل البحث إىل متامه

 . الدراسة

=
  

 ، ُولد يف النصرانية أو دخل فيها من أديان أخرىم ن ل يُفعل به مع ك .504ص ه،1409 :2ط ،العاملية 
 .ويقوم به قسيس أو رجل دين

  عند النصارى،  أن التعميد أمر واجب حمتوم :منها ،مل يلحظها املستشرقون بني التعميد واالغتسال مثة فروق (1)
وأن التعميد يقوم به  ،االغتسال مسألة خمتلف يف وجوهبااخلتان وإن كان واجبًا عند بعض أهل العلم فإّن و 

يقوم به الداخل يف اإلسالم  فاالغتسال اخلتان يقوم به أي شخص ولو كان غري مسلم وأما و  ،رجل دين
وأن  ط يف اخلتان أو االغتسال أن يكون باسم اهلل،وال يشرت  ،وأن التعميد يكون باسم اآلهلة النصرانية  نفسه،

 من مقاصدمها الطهارة البدنية. االغتسال اخلتان و و  ،التعميد يقصد به التطهر من اخلطيئة األصلية
 . 14ص ،. )مرجع سابق( .حول ترمجة معاين القرآن  ،عبد الرمحن عيطة (2)
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 والتوصيات النتائج 
 

ة هلذه الدراسة تتمّثل يف إقرار استعمال املستشرقني   • إّن أهّم نتيجة معترب 
 . لدراسة ذلكوقد أثبتت ا ،ملنهج اإلسقاط يف دراساهتم القرآنية

إّن إسقاط املستشرقني مفاهيم هم على الدراسات القرآنية تأثّر ّبؤثـّر ين   •
 . املاديواملؤثر الفكري  ،املؤثِّر الديين :كبري ين مها

إّن جمال العقيدة اإلسالمية هو أكثر اجملاالت تعّرضاً لعمليات اإلسقاط   •
 . عند املستشرقني  يف الدراسات القرآنية وذلك    ،الدينية واملادية على سواء

  –يف القدمي واحلديث  –إّن ترمجات املستشرقني ملعاين القرآن الكرمي  •
ومن بينها منهج   ،هلي م ظّنة وجود أكثر املناهج االستشراقية خطورة وانتشاراً 

 . كافةً ولذلك وجب احلذر منها    ،اإلسقاط
غة  يوصي الباحث املتمّكنني من اللغات األوربية مع التمّكن بالل. .ولذا •

من الرتمجات االستشراقية ملعاين   –ما استطاعوا  –العربية أن يتصّدوا لدراسة 
ألّن   ؛القرآن الكرمي لبيان ُشبهاهتا واستخالص املناهج االستشراقية يف إثارهتا

بعض الشبهات ال ميكن مالحظتها إاّل إذا عرف الناقد مناهج املستشرقني  
 .ومسالكهم يف بّث الشبهات 

ث جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وغريه  كما يوصي الباح  •
من اجملامع اإلسالمية باالستمرار يف القيام برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل  

 . غري اإلسالميةوذلك لتقدمي البديل اإلسالمي للرتمجات  ،لغات العامل  

 . والحمد هلل رب العالمين  ،هذا وصلى اهلل على نبينا محمد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 46 

 اجعفهرس المصادر والمر
 

  : 3ط ،مطبعة اآلباء املرسلني اليسوعيني :بريوت ،العهد العتيق ،الكتاب املقدس •
1890. 

  ،دار الفكر :بريوت ، الكامل يف التاريخ ،العالمة عز الدين علي –األثري ابن  •
 .ه1398

 :املكتبة السلفية :القاهرة ، اجلامع الصحيح ،اإلمام إمساعيل اجلعفي –البخاري  •
 .ه1380

سبانية  مجات القرآن الكرمي إىل اللغة اإلدراسة تر  ،مد عبد القادرد. حم –برادة  •
جممع امللك فهد  ،)حبث مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة(

 .ه1423 ،لطباعة املصحف الشريف
دار  :بريوت ،زهدي الفاتح :ترمجة ،فضح التلمود ،األب آي. يب. –برانايتس  •

 .ه1405 :2ط ،النفائس

  : القاهرة ، عبد الكرمي أمحد وحممد عاشور :ترمجة ،كارل ماركس   ، إيسيا -برلني  •
  .دار القلم

  ،دار العلم للماليني :بريوت ، ملحق باملورد ،مصابيح التجربة ، منري -البعلبكي  •
 .1997 :31ط
  ، مؤسسة املعارف :بريوت ،فتوح البلدان ،العالمة أمحد بن يىي –البالذري  •

 .ه1407
  ، املطبعة الكاثوليكية :بريوت ،املنجد يف األدب والعلوم ، األب فردينان –توتل  •
 .1960 :17ط

اجلواب الصحيح ملن  ،عبد احلليم احلراينبن أمحد اإلسالم شيخ  –ابن تيمية  •
 .مطابع اجملد ،بدل دين املسيح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

حممد موسى   :ترمجة ،العقيدة والشريعة يف اإلسالم ،د. أجنس –جولدزيهر  •
 .2ط ،دار الكتب احلديثة :رةالقاه ،نيوآخر 

 ،عبد احلليم النجار :ترمجة ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،د. أجنس –جولدزيهر  •
 .ه1403: 2ط ،دار اقرأ :بريوت

  ، الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية ، د. ساسي سامل –احلاج  •
 .1991 :1ط ،مركز دراسات العامل اإلسالمية :مالطا

تاريخ الرتمجات العربية احلديثة ملعاين القرآن الكرمي  ،مد خليفةد. حم –حسن  •
جممع امللك فهد لطباعة  ،)حبث مقدم لندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة(

 .ه1423 ،املصحف الشريف
 .مؤسسة قرطبة :القاهرة ،املسند ،اإلمام أمحد الشيباين –ابن حنبل  •
 .م1982 ،دار التنوير العريب ،دراسات إسالمية ،حسن -حنفي  •
  :6ط ، دار النفائس : بريوت ،تارخيه وتعاليمه –التلمود  ، ظفر اإلسالم -خان  •

  .ه1405
 ،اإليضاح يف علوم البالغة ،العالمة حممد بن سعد الدين –اخلطيب القزويين  •

 .دار اجليل :بريوت
ريعة حوليات كلية الش ،املنهج عند املستشرقني ،د. عبد العظيم –الديب  •

  .الدوحة ،ه1409  : 7عدد  ،والدراسات اإلسالمية
  ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر : بريوت ،موسوعة علم النفس ، أسعد -رزق  •

 .م1987 ،3ط:
دار   :بريوت ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،الشيخ حممد عبد العظيم –الزرقاين  •

 .ه1409 :1ط ،الكتب العلمية
 .)غري مذكور الناشر( ،يف بالقرآن واحلديثالتعر  ،د. حممد -الزفزاف  •
مؤسسة   :االسكندرية ،اإلسالم يف مواجهة املذاهب الغربية ، حممد عزيز -سامل  •

   .شباب اجلامعة
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 ،د قطامشيعبد اجمل :حتقيق ،كتاب األمثال ،أبو عبيد القاسم -سالّم ابن  •
 .م1980 ،دار املأمون :دمشق

   .دار املعرفة :بريوت ،لل والنحلامل ،حممد بن عبد الكرمي –الشهرستاين  •
 :2ط ،حمفوظ العلي :بريوت ،فتح القدير ،الشيخ حممد بن علي –الشوكاين  •

 .ه1383
  ، دار السالم :القاهرة ،الكتب املقدسة يف ميزان التوثيق ،عبد الوهاب -طويلة  •
 .ه1423 :2ط
يزان  ترمجات إجنليزية ملعاين القرآن الكرمي يف م ، د. وجيه محد –عبد الرمحن  •

جممع امللك  ،)حبث مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة( ،اإلسالم
 .ه1423  ،فهد لطباعة املصحف الشريف

مناهج املستشرقني يف ترمجات معاين القرآن   ،د. عبد الراضي حممد –عبد احملسن  •
رآن الكرمي باملدينة  )حبث مقدم لندوة ترمجة معاين الق ، دراسة تارخيية نقدية –الكرمي 
  .ه1423 ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املنورة(

ماذا يراعى   -إشكالية ترمجة معاين القرآن الكرمي  ، د. حممود عبد السالم –عزب  •
جممع  ،يف لغة الرتمجة؟ )حبث مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة(

  .ه1423 ،ف الشريفامللك فهد لطباعة املصح
مالحظات على ترمجة معاين القرآن الكرمي   ، د. حسن إدريس –عزوزي  •

للمستشرق الفرنسي جاك بريك )حبث مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي 
 .ه1423 ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،باملدينة املنورة(

  ،أمحد عبد السالم :حتقيق ، مجهرة األمثال ،احلسن بن عبد اهلل -العسكري  •
 .م1988 ،1 ط: ،: دار الكتب العلميةبريوت  ،حممد زغلول :ختريج األحاديث

 .1980: 4ط ،دار املعارف :القاهرة ، املستشرقون ،جنيب  –العقيقي  •
حملة تارخيية   -ترمجة معاين القرآن الكرمي واملستشرقون  ،د. حممد مهر –علي  •

عاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة( جممع امللك فهد )حبث مقدم لندوة ترمجة م ،وحتليلية
  .ه1423 ،لطباعة املصحف الشريف
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حول ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الروسية   ،د. عبد الرمحن السيد –عيطة  •
جممع امللك فهد  ،)حبث مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة(

 .ه1423 ،فلطباعة املصحف الشري
 .م1965 ،القاهرة: دار الشعب ،املوسوعة العربية امليسرة ،حممد شفيق -غربال  •
 .م1966 ،مكتبة األجنلومصرية :القاهرة ،مدخل إىل علم النفس ،أمحد -فائق  •
 ،مكتبة الرياض احلديثة :الرياض ،املغين ،املقدسيالعالمة عبد اهلل  –قدامة ابن  •

 .ه1401
مؤسسة   :بريوت ،اجلامع ألحكام القرآن ،األنصاري اإلمام حممد  –القرطيب  •

 .العرفانمناهل 
مكتبة  :بريوت ،البداية والنهاية ،احلافظ أبو الفداء الدمشقي –ابن كثري  •

  .1/321 ،1974 :2ط ،املعارف
األخطاء العقدية يف بعض الرتمجات ملعاين القرآن الكرمي  ،إملري روفائيل -كولييف  •

مشارك يف ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي باملدينة املنورة عام  إىل اللغات الروسية )حبث
 .(ه1423

 .www.islamicworld.ruمؤسسة العامل اإلسالمي للسمعيات واملرئيات  •

املطبعة  :القاهرة ،اجلامع الصحيح ،اإلمام مسلم بن حجاج القشريي  – مسلم •
 .املصرية

دار  ،الصهيونية موسوعة اليهود واليهودية و ،د. عبد الوهاب –سريي امل •
 .1999القاهرة  ،الشروق

االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ   ، د. مازن صالح –مطبقاين  •
 .ه1416 ،مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض ،اإلسالمي

ر بن اخلطاب مناهج املستشرقني يف كتاباهتم عن عم ، د. حممد عامر –مظاهري  •
قسم  :املدينة املنورة ،رضي اهلل عنه يف دائرة املعارف اإلسالمية )أطروحة الدكتوراه(

 .ه1422 ،االستشراق جبامعة اإلمام حممد بن سعود
 . دار صادر :بريوت ،لسان العرب ،العالمة مجال الدين اإلفريقي –ابن منظور  •
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 :11ط ،ترمجان القرآن :وراله ،تفهيم القرآن ،العالمة أبو األعلى –املودودي  •
 .ه1398

 .www.arabicbible.comموقع )الكتاب املقدس العريب(  •
املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب  ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي •

 .ه1409 :2ط ، الندوة العاملية :الرياض ،املعاصرة
جملة )مناهج املستشرقني يف الدراسات   ،القرآن واملستشرقون ، يد. التهام –نقرة  •

 .ه1405 ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج :الرياض ، العربية واإلسالمية(
 :مراجعة ،سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اإلمام حممد احلمريي  –هشام ابن  •

 .مكتبة اجلمهورية :القاهرة ،خليل هراس
  ، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،د اهلل مجال الدينعبالعالمة  –هشام ابن  •

   .1979 :5ط ،دار اجليل :بريوت ،حممد حمي الدين :حتقيق
  : 1ط ، مكتبة دار العلوم :كراتشي  ،إظهار احلق ،رمحة اهلل كريانوي  -اهلندي  •

  .ه1359
 www.wikipedia.orgويكيبيديا )املوسوعة احلرة(  •

 ،املطبعة السلفية : القاهرة ،كتاب اخلراج  ،باإلمام القاضي يعقو  –يوسف أبو  •
  .ه1396 :5ط

• E. J.BRILL, The Encyclopedia of Islam (First edition), 

Leiden,   

• Rodinson, Mahomet, ed. Du Seuil, . 
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 المحتوياتفهرس  
 

 1 ............................................................... مقدمــة 
 3 ................................................. الدراسات السابقة: 

 3 .............................................. دوافع اختيار املوضوع:
 4 .....................................................منهج الدراسة: 

 5 ............................................................... توطـئـــة 
 PROJECTION: ............................ 5تعريف بعملية اإلسقاط 

 10 .................... املستشرقني منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنية عند 
 12 ................. التعريف بالقرآن الكرمي  إسقاط املفاهيم االستشراقية على
 12 ....................................... أواًل: إسقاط املفاهيم الدينية:
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 27 ....................................... أواًل: إسقاط املفاهيم الدينية:
إسقاط املفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على مفهوم )اهلل( سبحانه  -1
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