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 المقـدمـة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني  
 وبعد: وعلى آله وصحبه أمجعني.

اهلل تعاىل املنـزل  فإن مما يؤمن به املسلمون أن القرآن الكرمي هو كالم 
صلى اهلل عليه  على قلب النيب [ 105]اإلسراء:  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ بالوحي باحلق 

  ژ ڻ  ۀ     ۀ    * ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    * ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ژ  وسلم 

املكتوب يف املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته، [ 195 -193]الشعراء: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    ژ عاىل له: احملفوظ من التحريف حبفظ اهلل ت

 .[9]احلجر:  ژڱ  
ولقد شغل القرآن الكرمي كثرياً من الناس على اختالف أزمنتهم وأمكنتهم  

 وهذه طبيعة البشر. ،ومنهم من كفر ،ودياناهتم فمنهم من آمن
وأما املسلمون فقد عرفوا منذ عصر نزوله شأنه ومكانته فأكربوه، وبذل  

دراسته وتعليمه وتفسريه وحفظه، واستمرت هذه اجلهود   علماؤهم جهودهم يف
 املباركة إىل هذا العصر. 

ت اململكة العربية السعودية كتاب اهلل تعاىل مزيد عناية ورعاية ل  و  ولقد أ  
متثلت يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، الذي يقوم بتوفيق اهلل  

رمجة ملعانيه، وإثراء للدراسات القرآنية  تعاىل خبدمة كتابه العزيز طباعة وتفسريًا وت
القرآن  ))اجلادة حوله يف شىت جماالهتا، ومنها دعوة اجملمع إىل ندوة علمية عن 

 . ((الكرمي يف الدراسات االستشراقية
لدعوة كرمية من أمانة اجملمع للمشاركة يف هذه الندوة للكتابة يف   وتلبيةً 
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القرآن الكرمي يف دوائر  ))وة حول أحد موضوعات احملور اخلامس من حماور الند
القرآن الكرمي يف دائرة املعارف  )) يأيت هذا البحث حتت عنوان  (( االستشراقية املعارف 
 . (( اإلسالمية 

وقد اقتضت طبيعة الكتابة فيه أن ينتظم يف مقدمة وأربعة مباحث  
 وخامتة. 

 .ني أيدينافهذه اليت ب أما المقدمة
 ى النحو التايل:: فكانت علوأما المباحث األربعة

الطبعة   –: نبذة خمتصرة عن دائرة املعارف اإلسالمية املبحث األول
 . -األوىل

: اخللفية الثقافية للصورة العامة اليت رمسها املستشرقون  املبحث الثاين
 حلقيقة القرآن الكرمي.
 يف دائرة املعارف اإلسالمية. ((قرآن)) : مادة املبحث الثالث
ا عرفته دائرة املعارف اإلسالمية، والرد  الكرمي كم: القرآن املبحث الرابع

 على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله.
 فقد اشتملت على أهم نتائج البحث.  وأما الخاتمة:

 منهج البحث: 
يقوم البحث على الوصف والتحليل ملا ورد يف الدائرة حول القرآن  

  نا عن الرد عليها وهي قضايا كثرية حباجة إىل مناقشة يضيق النطاق ه ،الكرمي
واملناقشة سوف تكون   لذا فإن الرد    حملدودية الصفحات املطلوبة؛؛ً نظرا مجيعها
ملوضوع يتطلب   مدخال البحث هذا  لشبهات الواردة فيها، ألنين أعد ألبرز ا

 عماًل كبرياً الستيعابه من كل جوانبه، والغوص يف تفاصيله وجزئياته.
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إلمتامه على النحو الذي يرضيه سبحانه وأخريًا أسأل اهلل تعاىل أن يوفق 
 وأن يتجاوز عما يكون فيه من تقصري هو من لوازم البشر.

 وصلى اهلل وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 المبحث األول 
 نبذة مختصرة عن دائرة المعارف اإلسالمية

 

قط، بل  مل يتوقف اهتمام علماء الغرب باإلنتاج املوسوعي ملعارفهم ف
اهتموا بإنتاج األعمال املوسوعية لألديان واحلضارات األخرى، ومن بينها  
اإلسالم الذي لقي عناية خاصة يف هذا اجملال. وظهر ذلك جليًا يف إصدارهم  

اليت تعد من أكرب الدراسات االستشراقية لإلسالم،   ((دائرة املعارف اإلسالمية ))
تضمنت خالصة جهود   القرن العشرين، فقد وأعظمها خطورة خالل 

 مية، فما قصة إصدار هذه الدائرة؟ املستشرقني يف الدراسات اإلسال
مل يكن إصدار دائرة املعارف اإلسالمية عماًل فرديًا يشرف عليه بعض  

بل كان عماًل مجاعياً   ،املستشرقني املنتمني إىل قطر واحد أو إىل لغة واحدة
املستشرقون من شىت دول أوروبا،  وتنادى من أجله  ، دوليًا عقدت له املؤمترات

الذي عقد يف لندن   فقد طرحت فكرة إنشاء الدائرة يف مؤمتر املستشرقني التاسع
فكرة إنشاء   (( د. روبرتسون مسيث))طرح املستشرق اإلجنليزي إذ  م، 1892عام 

الدائرة، على أن يتحمل املستشرقون احلاضرون يف املؤمتر مسؤولية حتقيق هذه  
 إىل أعضاء اللجنة الدولية املؤسسة للمؤمتر.الفكرة، إضافة 

م تبني 1894ويف أثناء املؤمتر العاشر الذي عقد يف جنيف عام 
بعد  . (1) ومل تتقدم يف طريق حتقيقها ،للمستشرقني بأن صاحب الفكرة قد مات

م يف املؤمتر احلادي عشر  بالفكرة، وقد   ((جولدزيهر))ذلك اهتم املستشرق اجملري 

 
(1) Donzel. E. Van. The Ency., of Islam. First edition. P. 1. 

 935-030االستشراق يف كلية الدعوة باملدينة املنورة، ومسجل برقم  يف مكتبة قسم تقرير 
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م يف باريس تقريرًا حول األعمال  1897ستشرقون عام الذي عقده امل
وبعد دراسته من قبل أعضاء اجمللس أوصوا   ،التحضريية لدائرة املعارف اإلسالمية

قرر مؤمتر املستشرقني  ))وهذا نصه:  ،بقرار العتماده يف اجللسة العامة للمؤمتر
املساعي  احلادي عشر اجملتمع يف باريس تكوين جلنة دائمة مهمتها القيام ب

الضرورية لكي يتأكد جناح خطة حترير دائرة املعارف اإلسالمية، والسيما إحراز  
لحصول على مساعدهتم  اخنراط احلكومات، واملؤسسات العلمية يف املشروع، ول

 .(1) (( املالية كذلك
م  م قد  1899ويف املؤمتر الثاين عشر للمستشرقني الذي عقد يف روما عام 

حول خطة دائرة املعارف اإلسالمية اليت متت املوافقة عليها  تقريرًا  ((جولدزيهر))
احلاضرين يف املؤمتر   يف مؤمتر باريس السابق، ويف هناية التقرير طالب األعضاء  

كل الذين    ك اجملهودات باستخدام تأثريهم يف أصدقائهم ويفباالنضمام إىل تل
 .(2) يستطيعون املساعدة يف حتقيق هذا املشروع 

احل إنشاء الدائرة، فقد قامت على أساس من التعاون  هكذا كانت مر 
الدويل من خالل تلك املؤمترات الدولية للمستشرقني، واتفق على طباعتها 

  (3) اإلجنليزية والفرنسية واألملانية  :ونشرها يف وقت واحد بثالث لغات أوروبية هي
وهي لغات الدول ذات املطامع يف التوسع يف األرض، بل كانت من أكرب  

 لدول االستعمارية للعامل اإلسالمي.ا

 
(1) Actes du Douzieme Congres International Des Orientatistes. 

Rome 1899. Tome Troisieme. (Premiere Partie) Kraus Reprint – Nendeln / 

Lietenstein – 1968. p. CL XXIX. 

 .CLXXIXاملصدر السابق ص ( 2)
(3) Brill. E.J. First Ency., of Islam. 2ed. 1987. Publishers Preface. 
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صدر العدد األول منها   م، فقد 1908وقد ظهر أول نشر هلا عام 
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية فقط ومل ينشر هذا العدد باللغة األملانية؛ ألن الرتمجة  

 .(1) كانت دون املستوى املطلوب
جنليزية منه  م صدر اجمللد األول منها واشتملت الطبعة اإل 1913ويف عام 

نشرت موادها وفقاً   ، وقد(A – D)ويتناول األحرف  ( صفحة 1085)على 
م صدر اجمللد الثاين، 1927للرتتيب األجبدي حلروف اللغة األجنبية، ويف عام 

م  1936ويف عام  (E – K)ويتناول األحرف  (صفحة1175) وقد اشتمل على 
،  (L – R)األحرف ويتناول  (صفحة  1190)صدر اجمللد الثالث واشتمل على 

  ( صفحة 1243)وكان جمموع صفحاته  ،م صدر اجمللد الرابع1937ويف عام 
م صدر اجلزء التكميلي للدائرة  1938، ويف عام (S – Z) وقد تناول األحرف 

ة  ، وبه يكون جمموع صفحاهتا بطبعتها اإلجنليزي (صفحة 267) وحيتوي على 
جمللدات األربعة  ظهرت تلك ا نفسه الوقتويف . (صفحة 4960) األوىل 

باإلضافة إىل اجلزء التكميلي باللغتني الفرنسية واألملانية حسب اتفاق  
 .(2) التأسيس

وملا كانت الدائرة قائمة على أساس من التعاون الدويل، فقد اشرتك يف  
  (( آرنولد وجب )) من هولندا، و  (( فنسنك )) و  (( هوتسما )) طبعة األوىل منها ال حترير 

  (( هيفيننج )) و  (( هارمتان )) من فرنسا، و  (( ليفي بروفنسال )) و  ( ( باسيه )) من بريطانيا، و 
  (( هوتسما )) من أملانيا، وقد توىل رئاسة حتريرها يف طبعتها األوىل كل من 

 
(1) Donzel. E. Van. The Ency., of Islam. First edition. P. 4. 

، ترمجة مصطفى ماهر، 38ص ، الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية((رودي بارت))انظر: ( 2)
 م. 1967ة، لكتاب العريب، القاهر دار ا
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  (( فنسنك )) على حترير اجمللد األول فقط، مث أشرف    (( هوتسما )) وأشرف    (( فنسنك )) و 
هولندا حيث مركز  على حترير بقية اجمللدات باإلضافة إىل امللحق، وكالمها من 

 طباعتها، فيكون رئيس حتريرها على صلة مباشرة بالناشر واملطبعة. 
كل هذا االهتمام؟ وما الذي يدعو الباحث الغريب إىل بذل كل هذا    مِل  

  آداهبا وعقائدِ  يدرس لغاته وحياول فهم   ،اجلهد واملال يف دراسة عامل غريب عنه
اديًا عندما ميكث هؤالء املستشرقون  ها، وتارخيهم؟ مث إن األمر ال يكون عأهلِ 

مخسًا وعشرين سنة يف سبيل إصدار دائرة املعارف اإلسالمية األوىل، مث يعودون  
 إلصدارها مرة أخرى بطبعة جديدة. 

ــام  ــة عــ ــة الثانيــ ــاء احلــــرب العامليــ ــد انتهــ ــ  1945فبعــ ــرقون يف م فكــ ر املستشــ
موا بــذلك وقــد  ))وىل م يف الطبعــة األإصــدار طبعــة جديــدة يســتدركون فيهــا مــا فــاهت

مشــروعاً إىل املــؤمتر احلــادي والعشــرين للمستشــرقني الــذي انعقــد يف بــاريس ســنة 
م، فوافــق عليــه، وتكفــل باملبــادرة إىل تنفيــذ هــذا املشــروع اجملمــع العلمــي 1948

امللكــي اهلولنــدي متعاونــاً مــع منــدوبني مــن اجملــامع العلميــة األخــرى، الــيت يضــمها 
، وشــرعوا يف تنفيــذ املشــروع اجلديــد وأصــدروا (1)((مع العلميةاالحتاد الدويل للمجا

 صفحة،  (1359)م اجمللد األول وبلغ جمموع صفحاته 1960عام 
اشتمل  م اجمللد الثاين الذي 1965، مث أصدروا عام  ( A – B)واشتمل على حريف  

مث تواىل إصدار بقية اجمللدات،   ( C – G) تناولوا فيه األحرف  ( صفحة  1146) على 
يس املراد من هذه النبذة التعريفية بالدائرة تتبع مراحل إصدار مجيع جملداهتا يف  ول 

 
 ، دار الشعب، القاهرة. 8املقدمة ص دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة الثانية، ( 1)
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طبعتها اجلديدة، بل املراد من اإلشارة إىل هذين اجمللدين توضيح ضخامة العمل وكثرة  
املواد اليت متت إضافتها إىل الطبعة الثانية حيث كانت األحرف اليت تضمنتها مواد  

 األول والثاين  الطبعة األوىل للمجلدين 
 (A – K )  أما الطبعة الثانية يف  ( صفحة  2260) وجمموعها أحد عشر حرفًا يف .

وجمموعها سبعة   ( A – G) جملديها األول والثاين فقد كانت األحرف اليت تضمنتها 
، وقد احتفظوا بالطبعة اجلديدة باخلطة العامة للطبعة  ( صفحة  2505) أحرف يف 

ن الطبعة األوىل للدائرة، ومن دائرة املعارف  األوىل، وكانت موادها مأخوذة م 
اإلسالمية املختصرة، فأثبتوا بعضها بنصها دون تعديل، وبعضها اآلخر أثبتوه بعد  
التعديل والتنقيح، وقاموا حبذف مواد قدمية بالكلية، وأضافوا مواد جديدة كل  

 ط. ، وقد نشرت الطبعة اجلديدة باللغتني اإلجنليزية والفرنسية فق ( 1) اجلدة 
م أعيدت طباعة الدائرة يف  1987ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف عام 
وقد جعلت يف مثانية أجزاء وملحق   ،نسختها األوىل دون إحداث أي تغيري فيها

قام الناشر جبعل كل جملد يف   بداًل من أربعة جملدات وملحق، وقد تكميلي 
حق دون تغيري، وقد أعاد  الطبعة القدمية يف جزأين يف الطبعة اجلديدة، وأبقى املل

 يف هولندا. ((برل ))طباعتها الناشر السابق 

 
، 3التونسية، العدد  ، حوليات اجلامعة((الطبعة اجلديدة –دائرة املعارف اإلسالمية ))انظر: الشاذيل بوحيىي ( 1)

 .The Ency., of Islam. New Ed., Vol. 1,  P. V م، وانظر:1966، عام 230ص
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 المبحث الثاني
الخلفية الثقافية للصورة العامة التي رسمها المستشرقون  

 لحقيقة القرآن الكريم
 

لقرآن الكرمي  رن الثاين عشر امليالدي أول نقل ملعاين اظهر يف منتصف الق
بطرس  ))م برعاية الراهب الفرنسي 1143 إىل اللغة الالتينية، وكان ذلك عام

، وكان هدفه من ذلك احلصول على نسخة مرتمجة يستخدمها للرد  ((الناسك
، لكن تلك الرتمجة مل تستطع أن تنفذ إىل معاين القرآن  (1) على عقائد اإلسالم 

،  (2) باإلضافة إىل رداءهتا، وتقسيم السور، وزيادة عددها، وعدم احرتام عناوينها
جاءت الرتمجة   ملعاين القرآن الكرميسنة من ظهور الرتمجة األوىل  وبعد ستني 

وقد أجنزها بأمر من رئيس أساقفة طليطلة وأسبانيا،  ،((مارك الطليطلي ))الثانية لـ 
وذكر يف مقدمة الرتمجة أنه يهدف إىل أن يضع بني يدي املخلصني املسيحيني 

وليكتشفوا بأنفسهم أسرار  احلجج والرباهني واألدلة لدحض الديانة اإلسالمية، 
 .(3) عبادة الرب 

م نشرت يف البندقية أول طبعة للقرآن الكرمي، إال أن  1530ويف عام 
  رمي، أو ترمجته دون الرد عليه إذالكنيسة مل تكن ترغب يف نشر نص القرآن الك

 .(4) أمراً حبرق مجيع النسخ يف احلال (( البابا بولس الثالث)) أصدر 
 

العلم للماليني،   الطبعة الثالثة، دار، 63ص ، اإلسالم منهج حياة، ترمجة عمر فروخ، ((فيليب حىت))( 1)
 م.1983بريوت، 

ة، العدد السابع، ص ، جملة دراسات عربي((مصادر الدراسات اإلسالمية يف أوربا))عبد الغين أبو العزم، ( 2)
 م.1980، بريوت، 133

 .134املرجع السابق ص( 3)
، جملة جممع اللغة العربية، اجمللد الثالث واألربعون، ((صفحات من تاريخ االستشراق))حممد كامل عياد، ( 4)
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رب عدة قرون، وال توجد أي لغة يف العامل إال قام  مث تتابعت الرتمجات ع
، لكن املرتمجني كما  (1) إليها كاماًل أو ناقصاً  معاين القرآن الكرمي العلماء برتمجة 

ة الثانية، بل ومنهم من هم من  ق مستعربون من الطب)) : ((فيشر)) يقول املستشرق 
لدين، والرتمجة هي  ة الثالثة والرابعة، والقرآن هو املصدر األول ملعرفة اقالطب

إال أهنم كانوا يقدمون اإلسالم   (2) (( وحيدة إليصال اإلسالم إىل العامةالطريقة ال
معاين القرآن  يرتمجون  ومن مث   ))كما يريدون له، وليس كما هو على حقيقته 

بطريقة ختدم هذا الغرض... وميكن للمرء أن يتبني الرغبة الواضحة يف   الكرمي
اءم النص مع وجهة النظر  و تعمد تغيريها حىت يتو إخفاء بعض املعاين أ 

 .(3) ((الشخصية
يف أوربا النص العريب وجبانبه  -وألول مرة–ويف القرن اخلامس عشر نشر 

  (( إبراهام هنكلمان))الرتمجات، ويف القرن السابع عشر قام القسيس األملاين 
الضروري أن   من))بنشر القرآن الكرمي باللغة العربية، وكتب يف مقدمته قوله: 

لسبيل النتشار املسيحية  نعرف القرآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته، ومتهيد ا
يف القرن نفسه بنشر القرآن   (( ماراتشي))كما قام الراهب اإليطايل   (4) (( يف الشرق

 = 

 هـ.1388، دمشق، 577صاجلزء الثالث، 
، الندوة العاملية حول ترمجات معاين ((املستشرقون ودورهم يف ترمجة القرآن الكرمي ))انظر: حممد شيخاين، ( 1)

 م.1986، الطبعة األوىل، 147 -142صالقرآن الكرمي، 
 .138املرجع السابق ص( 2)
، الندوة ((تأمالت حول أفكار خاطئة يروجها املستشرقون من خالل ترمجات خاطئة للقرآن ))موريس بوكاي ( 3)

 .93العاملية حول ترمجات معاين القرآن الكرمي، ص
 .578، 577ص ((صفحات من تاريخ االستشراق))حممد كامل عياد ( 4)
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 الكرمي باللغة العربية مع ترمجة التينية مصحوبة حبواش وتعليقات كثرية. 
إنه قضى أربعني سنة يف دراسة  ))عربية: وقد قال يف مقدمة النسخة ال

 .(1) ((يع حماربة اإلسالم بأسلحته نفسهاكي يستط  ؛ القرآن وكتب التفسري العربية
من القرآن بأنه:  ((ماراتشي))موقف  ((جوستاف بغامنو للر))وقد وصف 

 .(2) ((نفور داخلي إزاء حممد وتعاليمه))
لقد أصبح من  )): ((توماس كاراليل))ومن العجب أن يقول املستشرق 

  أن يصغي  -القرن التاسع عشر–أكرب العار على كل فرد متمدن يف هذا العصر 
أن دين اإلسالم كذب، وأن حممدًا خداع مزور، وقد آن لنا أن   إىل من يظن

، ويف املقابل  (3)((حنارب ما يشاع من مثل هذه األقوال السخيفة املخجلة...
ه بلبلة ثقيلة وحمرية، فهو ساذج وجمدب،  إن))يقول هو نفسه عن القرآن الكرمي: 

 ناضج،  يشتمل على تكرار وإسهاب وتشابك ال حد له، وهو جاف وغري 
والقارئون  )) :((نيكلسون))! ويقول املستشرق (4) (( وباختصار هو سخف ال يطاق

وعدم   ـ  وهو حممد  ـللقرآن من األوربيني ال تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه 
بار املعضالت، وهو نفسه مل يكن على علم هبذه  متاسكه يف معاجلة ك

املعضالت، كما مل تكن حجر عثرة يف سبيل صحابته الذين نقل إمياهنم الساذج  
 .(5) ((القرآن على أنه كالم اهلل

 
 . 578ص ((صفحات من تاريخ االستشراق))حممد كامل عياد، ( 1)
 هـ.1407تبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، مك، 138ص حممود زقزوق، اإلسالم يف تصورات الغرب، ( 2)
 . 483ص((صفحات من تاريخ االستشراق))حممد كامل عياد  (3)
 .154حممود زقزوق، اإلسالم يف تصورات الغرب، ص( 4)
كتبة وهبة، ، الطبعة الثامنة، م190ص د البهي، الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريبحمم( 5)

 .هـ1395القاهرة، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 12 

وباستعراض بعض الكتب اليت أصدرها املستشرقون عن القرآن الكرمي قبل  
شرقني العام من القرآن  ظهور دائرة املعارف اإلسالمية يتضح لنا موقف املست 

 فمثاًل: 

وظهر   -راهب دومينكي– ((ريكولدو بنيين))كتبه   ((ضد قرآن حممد))_ 
يف أواخر العصر الوسيط، وقد ترجم إىل اللغات الفرنسية واألسبانية  

 .(1) واإليطالية

  -راهب إيطايل – (( لودوفيقوماراتشي))كتبه  ((يف الرد على القرآن)) -
 سابع عشر.وظهر يف أواخر القرن ال

  (( حوستاف قابل))كتبه املستشرق األملاين  ((التوراة يف القرآن)) -
 .(م 1838)

كتبه   ((نقول عن الكتاب املقدس موجودة يف القرآن واحلديث)) -
 .(م 1897) وظهر يف  ((دي خويه)) املستشرق اهلولندي 

  (( كارا دينو)) كتبه املستشرق الفرنسي  ((اهب حبريا والقرآنالر )) -
 .(م 1898)

  (( سرتستني )) كتبه املستشرق السويدي   ((القرآن: اإلجنيل احملمدي)) -
 .(2) (م 1906)

وأخذ طابع التقدير واالحرتام   ،ومن أبرز الكتب اليت ألفها املستشرقون
  (( نولدكه))للمستشرق األملاين  (( تاريخ القرآن))من قبل املستشرقني كتاب 

على من يريد  )): ((رودي بارت)) ، والذي قال عنه املستشرق (م 1860)
تاريخ  – (( نولدكه))االشتغال علميًا بالقرآن على أي حنو أن يعتمد على كتاب 

 
 م. 1989لم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية، دار الع، 211صعبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ( 1)
 ريب، القاهرة. ، دار الفكر الع90صاوي، االستشراق،  قانظر: حممد الشر ( 2)
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،  (1) ((ذلك الكتاب الذي سيظل حافظًا لقيمته العلمية على مر األيام -القرآن
  أحدث هزة كربى حيث عاجل فيه مسائل )): ((يوهان فوك))وقال عنه املستشرق 

ويف معرض املناقشة النقدية للسور حقق  ، نشوء القرآن ومجعه ووصوله حبصافة
 .(2) ((لسائر مباحث القرآن التارخيية أساساً متيناً 

هذا جند أنه يرى فيه أن القرآن ناقص، وأن هناك   (( ه نولدك )) وبالنظر يف كتاب 
إن مما الشك فيه أن هناك  )) قال:  ف   ومل حيفظ   صلى اهلل عليه وسلم وحياً نزل على النيب  

 . ( 3) (( إن القرآن غري كامل األجزاء   -وقال –ت  فقرات من القرآن ضاع 
الوحي الذي نزل على حممد ومل  ))وعقد يف كتابه هذا فصاًل جعل عنوانه: 

،  ((أخطاء املصحف العثماين)) : ه، وفصاًل آخر جعل عنوان((حيفظ يف القرآن
صائغ غري موهوب  )): صلى اهلل عليه وسلموقال يف وصف القرآن الكرمي والنيب 

 .(4) ((ة مشوشة األسلوبلسور قرآني
ومن املستشرقني الذين كان هلم تأثري قوي يف مسألة االقتداء به املستشرق  

إذ   ،أحد أهم القائمني على إنشاء دائرة املعارف اإلسالمية ((جولدزيهر))اجملري 
مهما تكن التطورات والتعديالت اليت تطرأ على  )): ((بيكر))قال عنه املستشرق 
ستقبل فمما ال شك فيه أن هذا البحث سيقوم دائمًا على  حبث اإلسالم يف امل

 
 . 27الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص  ((رودي بارت)) (1)
، دار قتيبة، ترمجة عمر لطفي العامل، الطبعة األوىل، 233ص ، تاريخ حركة االستشراق، ((وهان فوكي)) (2)

 هـ.1417دمشق، 
سسة اجلامعية، بريوت، الطبعة الثانية، املؤ ، 30ص حممد حسني الصغري، املستشرقون والدراسات القرآنية، ( 3)

 .هـ1406
اإلسالمي، الطبعة األوىل، مركز دراسات العامل ، 153-152ص عمر لطفي العامل، املستشرقون والقرآن، ( 4)

 م. 1991مالطا، 
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كما قال عنه املستشرق   (1) ((جولدزيهر ))األسس واملناهج اليت وضعها 
وهو   (2) ((ليست من األمور السهلة  ((جولدزيهر))إن خمالفة )): ((مونتومجري واط))

لدار  خاصًا با صلى اهلل عليه وسلمما كان يبشر به النيب ))الذي كان يرى أن: 
اآلخرة ليس إال جمموعة موارد استقاها بصراحة من اخلارج يقينًا وأقام عليها هذا  

 .(3) (( التبشري وأفاد من تاريخ العهد القدمي
كان له أساتذة من اليهود    صلى اهلل عليه وسلمكما ادعى أن النيب 

كانوا  صار رهبان املسيحيني وأحبار اليهود موضع مهامجة منه، وقد  )) قال: ف   والنصارى
من العسري أن نستخلص من القرآن نفسه  )) ، وقال عن القرآن:  ( 4) (( يف الواقع أساتذة له 

 . ( 5) (( مذهباً عقدياً موحداً متجانساً وخالياً من التناقضات 
هذا وإن حاول أحدهم الوصول إىل احلقائق اإلسالمية وإبرازها على  

  ـ  هم اهلل لإلسالمإال من هدا ـ أسس علمية بعيدة عن التعصب، فالبد أن يرجع 
سي  ))ويقع حتت تأثري تلك األحكام السابقة اليت ورثها عن أسالفه، يقول 

فتهيبوا  ترك مستشرقو القرن التاسع عشر تركة أرهبت عدداً من العلماء )): ((آدمز
:  (( هاملتون جب )) ، ويقول املستشرق ( 6) (( من حماولة إعادة فحص القضايا اجلوهرية 

 السنوات األخرية حماولة إجيابية حتاول النفاذ بصدق  لقد قامت يف صفوفهم يف )) 
 

، 17 ملصري، اجمللد اخلامس، العددجملة الكاتب ا ((جولدزيهر أبو الدراسات اإلسالمية))س. د. غويطاين: ( 1)
 .م1947فرباير اهلامش،  90ص

(2) Watt. M. Muhammad at Mecca. Press 1953. P. 82. 

ه، الطبعة  ر وزمالئترمجة علي حسن عبد القاد، 15ص، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ((أجناس جولدزيهر)) (3)
 . ثانية، دار الكتب احلديثةال

 . 20املرجع السابق ص( 4)
 . 78املرجع السابق ص( 5)

(6) C.J. Adams, Islamic Religion, Middle East Studies Association Bulletin Vol. 4, 

No. 3, 15 October 1970, P. 3.  
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وإخالص إىل أعماق الفكر الديين للمسلمني بدل السطحية الفاضحة اليت صبغت  
دراساهتم السابقة، ورغم ذلك فإن التأثر باألحكام اليت صدرت مسبقاً على اإلسالم،  

م، وال ميكن اإلغفال  واليت اختذت صورة تقليد منهجي يف الغرب ال زال قوياً يف حبوثه 
 . ( 1) (( عنها يف أية دراسة هلم عن اإلسالم 

إن هذا القول صادر عن أحد حمرري دائرة املعارف اإلسالمية اليت تعد  
 من أهم اجلهود املبذولة للتعريف باإلسالم خالل القرن العشرين.

يف الدائرة مبنأى   (قرآن)كاتب مادة   (2) (( ف.بول)) فهل كان املستشرق 
ن الكرمي بكل جترد وأمانة  ؤثرات الثقافية والنفسية، وكتب تعريفاً بالقرآعن هذه امل

 علمية؟ 

 
 م.1980كتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، امل، 5صعرفان عبد احلميد، املستشرقون واإلسالم، ( 1)
وبدأ حياته اجلامعية بدراسة الالهوت، وعين  [م1932 -1850]ولد يف كوبنهاجن  ((دامناركي))مستشرق ( 2)

م حصل على درجة الدكتوراه، 1878عناية خاصة بدراسة اللغات الشرقية وال سيما اللغة العربية، ويف عام 
وكان موضوعها عن دراسات النحو العريب وتاريخ اللغة، ساهم يف كتابة كثري من مواد دائرة املعارف 

أما دراساته عن اإلسالم فقد ظهرت يف بداية القرن العشرين ))من سبعني مادة اإلسالمية حيث بلغت أكثر 
باللغة الدامناركية، مث أضاف إىل كتابه هذا  ((حياة حممد))حيث نشر عدة كتب ومقاالت، ومنها كتاب 

مناركية، ونقل عدة أجزاء من القرآن إىل اللغة الدا ((دعوة حممد إىل اإلسالم كما وردت يف القرآن ))ذياًل عن 
وأما املقاالت اليت نشرها فمنها: التعريف باإلسالم، حممد، األمويون، اخلوارج، انتشار اإلسالم، القرآن وغري 

 ذلك.
 الرابعة، دار املعارف، القاهرة.  ، الطبعة523، 522ص 2انظر: جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 
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 المبحث الثالث
 في دائرة المعارف اإلسالمية (قرآن)مادة 

 
، وقد  (القرآن)تضمنت دائرة املعارف اإلسالمية يف موادها التعريفية مادة 

 . ((ف.بول)) كتبها املستشرق الدامناركي 
، ذكر يف أوهلا  (1) املادة يف ثالث عشرة صفحة  وقد عرض الكتاب هذه 

أن القرآن هو كتاب احملمديني املقدس، مث قس م حديثه عن القرآن إىل عدة  
تني وعشرين فقرة، خالصتها  أقسام جعلها على شكل فقرات مرقمة بلغت اثن

 : كما يلي
 وكيفية النطق بها: ((القرآن))معنى كلمة  -1

من حيث طريقة نطقها   (القرآن)كلمة   حتدث الكاتب يف هذه الفقرة عن
هل هي باهلمزة أم بغري اهلمزة مشريًا إىل أنه ليس هناك إمجاع بني املسلمني يف  

جيب أن   (القرآن)واملعىن احلقيقي لكلمة ))، مث قال: (قرآن) كيفية النطق بكلمة 
ي بحث عنه يف استعمال القرآن نفسه، حيث يتكرر ورود الفعل قرأ، ولكن املعىن  

 . (2) (( وقد ال تعين بالضرورة أي نص مكتوب (يتلو، ويتحدث)ألكثر تكراراً هو  ا
يف أصل   ((هورفتز))، و((فلهاوزن))بعد ذلك ذكر الكاتب رأي املستشرقني 

كلمة القرآن، وكان رأيهما أن كلمة القرآن مستعارة من إحدى اللغتني السريانية  
 أو العربية.

قد مسع القرآن من اهلل تعاىل   يه وسلم صلى اهلل علمث أشار إىل أن النيب 
 

(1) Ency., of Islam vol 4 pp. 1063 – 1076. 

 . 1063السابق ص املصدر ( 2)
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وجيب علينا أن نتخيل أن اهلل قرأ حقيقة للنيب من الكتاب  ))حيث قال: 
صلى اهلل عليه  –السماوي...، والقرآن كان يف احلقيقة كتابًا حمجوباً، والنيب 

إمنا مسع صوت اهلل ومل يقرأ شيئًا على الرغم من اآلية األوىل من سورة   -وسلم
 .(1) ((العلق

وعالقته بالقرآن   ( الكتاب )بعد ذلك انتقل الكاتب إىل احلديث عن لفظ 
 .صلى اهلل عليه وسلمالكرمي، وعن كون القرآن معجزة النيب 

 مصدر القرآن:  -2
أما يف هذه الفقرة فقد حتدث الكاتب عن مصدر القرآن وعن بعض  

زول الوحي  مل يصبح بعد ن صلى اهلل عليه وسلم موضوعاته مشريًا إىل أن النيب 
عاملًا بكل ما يف الكتاب السماوي، وإمنا ع ِلم أجزاًء متفرقة منه أعطيت له يف  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ىئىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ژلباس عريب، مستداًل بقوله تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ژوبقوله تعاىل: ، [٢٧الكهف: ] ژىئ 

 .[١٦٤: النساء] ژڃ  چ  چ   چ
ستمر الكاتب يف احلديث عن الوحي نفسه، وعن كيفية نزوله على  وا

قد أحاط كيفية   صلى اهلل عليه وسلم، ويرى أن النيب صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
نزول الوحي إليه بالسرية التامة اليت مل يرغب يف إيضاحها، أو أنه عجز عن  

 إيضاحها. 
نـز ل على النيب  مث أشار الكاتب إىل جربيل عليه السالم وعالقته با

 
لوحي امل

 خمتصر قصة الغرانيق. ، وذكر على حنو صلى اهلل عليه وسلم
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ويف آخر هذه الفقرة شك ك الكاتب يف حقيقة قصار السور، حيث ذكر  
 .(1) أهنا قد أخذت نصها احلايل بعد إعادة الصياغة

 نزول القرآن منجمًا: -3
القرآن، مشريًا إىل انتقل الكاتب يف هذه الفقرة إىل احلديث عن نزول 

إن تقسيم نزول القرآن  )) اعرتاض املشركني على عدم نزوله مجلة واحدة، مث قال: 
إىل أجزاء قصرية كان مرتبطاً هبجوم معارضيه يف مكة وبالعوامل السياسية وغريها  

أثرها على حمتويات   -صلى اهلل عليه وسلم –يف املدينة، ولذلك كانت لظروفه 
 .(2) ((القرآن وهيئته

وال جند يف أي مكان معاجلة شاملة ألساسيات العقيدة أو  )) وقال أيضاً: 
كان يتحول بسرعة من موضوع    -صلى اهلل عليه وسلم–للقوانني ولكن النيب 

إىل آخر حسب الرغبات، فنحن جند يف القرآن إشارات قليلة، ومتفرقة عن احلج  
القرآن دون   األكرب حىت ال يكون يف اإلمكان معرفة مراسم احلج كلها من 

 . (3) ((الرجوع إىل األحاديث 
 

مث أشار إىل الصلوات اخلمس ومواقيتها وكوهنا مل ترد يف القرآن، وتكلم  

تشابه، والناسخ واملنسوخ.
 
حكم وامل

 
 عن امل

 حديث القرآن عن الكتب السابقة:  -4
 

(1) Ency., of Islam vol 4 pp. 1064 – 1065. 
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حديث القرآن عن الكتب   يف هذه الفقرة فقد تكلم الكاتب علىأما 

كان يعلم أن مجيع الكتب مأخوذة    صلى اهلل عليه وسلمالنيب السابقة، وذكر أن 

ھ  ھ          *ہ  ہ  ہ  ھ   ژمن الكتاب السماوي، مستداًل بقوله تعاىل: 

إن  )) مث قال:  ،[١٩٧ – ١٩٦لشعراء: ] ژے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ

ن  للكتب السابقة، ومل يكحممدًا مل يكن لديه أي فكرة عن احملتويات احلقيقية 

من تلك   -صلى اهلل عليه وسلم-قد قرأها...، والقرآن يؤكد جبالء موقف النيب 

، أو مبعىن آخر شخص عادي ال يقدر على قراءة الكتب  (أمي)الكتب بالكلمة 

 .(1) (( املقدسة لألديان األخرى املوحى هبا سابقاً 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ   ژواستدل يف هذا بقوله تعاىل: 

، وبقوله   [٢جلمعة: ]   ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڻ  ڤ 

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ             ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پژ تعاىل: 

 .[ ٥٢لشورى: ا]  ژٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ڻ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ
 وتبليغ الوحي:   صلى اهلل عليه وسلم النبي    -5

قد   -صلى اهلل عليه وسلم -ن النيب إ )) أما يف هذه الفقرة فقد قال الكاتب: 
استفاد من األفكار الدينية املوجودة يف جزيرة العرب، واليت كانت متثل فروعاً لبعض  
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صلى اهلل عليه  -إن النيب )) . وقال أيضاً: ( 1) (( الطوائف اليت تتصل باليهود والنصارى 
رضه  كان يعرض القرآن ليس طبقًا لنماذج الكتاب املقدس، وإمنا كان يع   -وسلم 

حيث كان يف مقدمات أقدم السور يـ ق ِسم   ، بأسلوب الكهان من العرب الوثنيني 
باألشياء األشد لفتًا لالنتباه مثل التني، وشجرة الزيتون، وجبل سيناء، والسماء،  
وعالمات الفلك، والفجر، والليايل العشر، والشفع والوتر، وكان يستعمل الرتاكيب  

مسجوعاً، وكان يستعمل السجع حبرية كبرية، ولكنه    املوجودة مع أولئك الكهان نثراً 
إن النثر املسجوع كان له أمهية  )) . مث قال: ( 2) (( أمهل هذا اجلانب يف الوحي املتأخر 
ن حممدًا من استعمال كلمات غريبة مستداًل  كبرية يف أسلوب القرآن، فقد مك  

أو   ، [ ٢لتني: ]ا  ژ ٻ  ٻ ژ تعاىل:  وبقوله ، [ ١٣٠لصافات: ا ]  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ بقوله تعاىل: 
ں  ڻ  ڻ      * ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  كلمات نادرة مستداًل بقوله تعاىل:  

اتب، وكان هدفه يف  ـ رها الك ـ وغري ذلك من األمور اليت ذك   ( 3) [(( ١٩  -  ١٨ملطففني:  ]ا   ژ ٹ 
 . صلى اهلل عليه وسلم هذه الفقرة القول بأن القرآن من وضع النيب  

 :لغة القرآن وأسلوبه -6
ذكر   احلديث عن لغة القرآن وأسلوبه، فقدنا فقد انتقل الكاتب إىل أما ه

إن أجزاء القرآن املبكرة ختتلف عن أجزائه  )) أهنا حجازية بلغة أهل مكة، مث قال: 
املتأخرة، وكان يؤكد بأن تلك األجزاء املبكرة واملتأخرة هي من إنتاج الفرد  
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 .(1)((نفسه
  صلى اهلل عليه وسلموضع النيب  أن القرآن من واستمر الكاتب يف تأكيد

كان مغرمًا بالتكرار اململ   -صلى اهلل عليه وسلم -إن النيب ))ويقول مثاًل: 
راجع مثاًل أحسن القصص يف سورة   -وقال –للقصص الطويلة املختلطة 

يوسف، وكان مغرمًا بالتعليالت النفسية اجلامدة أو اجملادالت التافهة بالنسبة  
ڃ   ژ، وكان يشري إىل قوله تعاىل: (2) (( ونه نفس الفكرةألولئك الذين ال يشارك 

آل عمران: ]  ژڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

٤٠]. 
 :صلى اهلل عليه وسلمحال القرآن عند وفاته  -7

بدأ الكاتب هذه الفقرة بطرح السؤال التايل: كيف كانت حالة القرآن  
إن هذا السؤال  ))مث قال:  ؟- عليه وسلمصلى اهلل-الصحيحة عند وفاة حممد 

، وحتدث بعد ذلك عن تدوين الوحي  ((ال ميكن اإلجابة عنه بالتأكيد املطلق
مشريًا إىل أنه مل يكن هناك أي مجع للوحي يف صورته النهائية بسبب وجود  

، واستمرار نزول الوحي عليه، مث شك ك يف حفظ  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
وجيب علينا أن نعترب إمكان فقدان جمموعة  ))قال: ف ياعمن الض القرآن الكرمي

، وأشار إىل من كان يعرف  (3) (( كبرية من الوحي وعلى اخلصوص الوحي املبكر
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 وزوجاته،  صلى اهلل عليه وسلمالقراءة والكتابة من بنات النيب 
چچچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ژميكن أن نستنتج من قوله تعاىل:  ))مث قال: 

 .(1) ((أنه تعلم يف آخر حياته [٥رقان: لف]ا ژڍ
ق ع اليت ك ِتب فيها بعض اآليات أو السور،  بعد ذلك أشار الكاتب إىل الر  

مستدالً   صلى اهلل عليه وسلم وذكر أن هناك أناسًا مجعوا القرآن يف حياة النيب 
ببعض الرسائل والرقاع، وأبيات من الشعر تضمنت اإلشارة إىل كتابة الوحي يف  

 . صلى اهلل عليه وسلمه حيات
 :صلى اهلل عليه وسلم جمع القرآن بعد وفاته -8
ا هذه الفقرة فقد خصصها الكاتب للحديث عن مجع القرآن بعد  أم  

على أساس أنه تراث نبوي جاء عن طريق موهبة   صلى اهلل عليه وسلموفاته 
اة النيب  ومع وف))، حيث قال: صلى اهلل عليه وسلمتنبؤية كانت موجودة يف النيب 

موهبة حممد   أحد   ث  رِ تغري الوضع تدرجيياً، ومل ي   -صلى اهلل عليه وسلم-
التنبؤية...، وقد استدعى الواجب مجع تراثه القيم يف صورة كاملة وصحيحة  
قدر اإلمكان، وحفظه من الضياع، وهذا األمر هو ما أكدته الروايات ولكن  

عد ذلك أشار الكاتب إىل أن  ، ب(2) (( لسوء احلظ بطريقة ترتك الكثري غامضاً 
الدافع األول جلمع القرآن هو وفاة الكثري من القراء يف حرب مسيلمة الكذاب،  
وأن عمر بن اخلطاب هو الذي استحث أبا بكر الصديق رضي اهلل عنهما ليبدأ  

، مث رجع فشك ك يف هذا  -على حد تعبري الكاتب–يف مجع املواعظ املبعثرة 
لذين ق ِتلوا يف حرب مسيلمة كانوا من حديثي العهد  الدافع مشريًا إىل أن ا 
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باإلسالم، وأنه ال يتوقع أن يكون بينهم من كانت لديه دراية كبرية بالقرآن  
ه يف هذا األمر،  ، وذكر كذلك ما قام به عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن(1) الكرمي

س خ عند أم املؤمنني حفصة رضي اهلل عنها، وتساءل عن سبب  وبقاء الن  
 .(2) ((إهنا أعطيت هلا هدية تشريفية))إعطائها حلفصة رضي اهلل عنها، مث قال: 

 نّساخ القرآن وترتيب آياته وسوره:  -9
ذكر الكاتب يف هذه الفقرة أمساء الصحابة الذين كتبوا القرآن الكرمي، مث  

عند   بن كعب عنده سورتان إضافيتان مها الفلق والناس، بينما مها  يبي إن أ  ))قال: 
تمل أيضًا سورة الفاحتةاب ، وحتدث بعد ذلك  (3) (( ن مسعود غري موجودتني وحي 

إن ترتيب السور يتوقف على طول السور وقصرها،  )) عن ترتيب السور، وقال: 
، مث  (4) ((وهذه القاعدة كانت مرتوكة للفرد، وهي مأخوذة من األمثلة اليهودية 

ونسخة عبد اهلل بن  بن كعب  أشار إىل اختالف ترتيب السور بني نسخة أيبي 
إن هذا يعطينا دلياًل حمددًا هو أن هذه  ))مسعود رضي اهلل عنهما، وقال: 

صلى اهلل عليه -اجملموعة يف صورهتا احلالية ال ميكن أن تعود إىل زمن النيب نفسه 
 .(5) ((-وسلم

بعد ذلك شك ك الكاتب يف ترتيب اآليات على النحو املوجود حالياً، 
أو   -صلى اهلل عليه وسلم -ان هذا الرتتيب بواسطة النيب وتساءل بقوله: هل ك
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واستثىن من هذا التشكيك السور القصار على   أن هناك من تدخل يف ترتيبها؟
أساس أهنا وحدات أصلية، وسورة يوسف الشتماهلا على قصة مرتابطة، وسورة  

كان رأيه  يف ترتيب اآليات، و  ((نولدكه))الرمحن للتكرار املوجود فيها، مث ذكر رأي  
أن عمل األيدي األخرى يف ترتيب اآليات يظهر عندما ينكسر أو ينقطع حبل  

 .(1) االستمرار فيها 
إن عدم الرتابط، ونقص التناسق من خصائص أسلوب  ))وقال بعد ذلك: 

، وهناك بالتأكيد قطع قصرية من الفرتات املتأخرة  -صلى اهلل عليه وسلم -حممد 
لسبب ما يف قطع أقدم، إننا بالشك   -سلمصلى اهلل عليه و -خلها النيب أد

ذات الطول غري العادي،   -البقرة –نفرتض أن حممدًا رك ب بنفسه السورة الثانية 
 .(2) (( فنحن جند فيها آيات من الفرتة املكية بدون أي تفسري

  مث حتدث الكاتب عن أمساء السور، وعن مناسبة االسم للسورة، وقال:
ور كانت معروفة عموماً يف النصف األول من القرن  إن من املؤكد أن أمساء الس ))

!، وحتدث أيضًا عن  ((الثامن؛ ألن بعضها كان مذكورًا بواسطة يوحنا الدمشقي
إهنا مقسمة بناًء على السجع، وأن هناك فرقًا بني  ))اآليات حيث قال: 

 .(3) ((أقسامها، واختالفاً يف أرقامها 
ديد السور أو اآليات من  بعد ذلك أخذ الكاتب يشرح رأيه يف كيفية حت

حيث كوهنا مكية أو مدنية، مث ذكر بعض العقبات اليت تعرتض إمكان تطبيق  
تلك الكيفية اليت شرحها، مث أشار إىل أعمال بعض املستشرقني حول ترتيب  
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. وقال:  (1) (( هريشفلد))، و ((جرمي))، و((نولدكه))، و(( وايل))القرآن، وذكر منهم 
. (2) (( عامة غري ممكن يف هذا امليدانتفق عليها بصفة إن احلصول على نتائج م))

يف  ))وحتدث أيضًا عن كيفية ترتيب القرآن من حيث الرتتيب الزمين حيث قال: 
املسألة أسهل وأهون. فحيثما   الرؤى اليت حدثت يف الطور املدين، يكون حل  

يضع  جند حممدًا مهامجًا لليهود أو املنافقني، أو يدعو للحرب املقدسة، أو 
تشريعات جنائية أو مدنية، فنحن عندئذ يف املدينة، سواء كنا نتعامل مع سورة  

وال شك أن  )). وقال أيضاً: (3) ((كاملة، أو أقسام منها، أو آيات مفردات
اإلشارة إىل أحداث معروفة لنا من كتب السرية يف الطور املدين، وأنباء املعارك  

به وأحاديثه، كل ذلك يعطينا  ، وخط-صلى اهلل عليه وسلم-يف حروب حممد 
 .(4) (( وسيلة مأمونة خاصة لرتتيب السور ترتيباً زمنياً 

حول   ((سنوك هور جرونيه))بعد ذلك ذكر الكاتب شكوك املستشرق 
من حيث   صلى اهلل عليه وسلمحتديد اآليات اليت تضمنت احلديث عن إبراهيم 

م إىل مكة، وبنائه كوهنا مكية أو مدنية، وتكذيبه جميء إبراهيم عليه السال
شر فة مع ابنه إمساعيل عليهما السالم، واعتباره هذا األمر أسطورة  

 
للكعبة امل

 . (5) اخرتعها اليهود العرب مل ي سمع عنها قط يف مكة
ويف آخر هذه الفقرة أشار الكاتب إىل آخر ما نزل من القرآن  
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 .(1) واالختالف يف ذلك 
 :عنهرضي اهلل جمع القرآن في عهد عثمان  -10

بدأ الكاتب حديثه يف هذه الفقرة بقوله: وحبكم عثمان ندخل إىل أرض  
، وذكر كيفية  رضي اهلل عنهس خ اليت وزعها عثمان صالبة، مث أشار إىل الن  أشد 

ك يف ترشيح بعضهم ويف  مجعها، والذين رشحهم عثمان لكتابة القرآن، وشك  
عتمد، فإن األوىل  نص املإذا كان املطلوب هو عمل ن سخ من ال))قال: ف عملهم

إن هناك منافسني لعثمان يف هذا  ))، مث قال: (2) ((س اخ املوثوق هبماالكتفاء بالن  
األمر، واملصحف العثماين مل ميد العامل اإلسالمي بنص مقبول وموثوق به، 

ه، فقد قرأ اآلية رقم مئة من  ر  بالنص الذي اعتمده وأق وعثمان نفسه مل يلتزم 
ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ   ژ ، وهي قوله تعاىل:(3) ((بإضافة ال توجد فيها اآلن سورة آل عمران

 .[١٠٠آل عمران: ] ژىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ      ىئ 
لقد كان ه مي كاتب هذه املادة الطعن والتشكيك يف مصحف عثمان 

الذي اجتمعت عليه األمة اإلسالمية، ويظهر هذا أيضاً فيما ذكره   رضي اهلل عنه
 تالية: يف الفقرة ال
 حفظ القرآن وسالمته من التحريف والتبديل:  -11

هل جاء كل القرآن املعتمد من   :أثار الكاتب يف هذه الفقرة سؤااًل مفاده
، أو أن هناك مواد  غريبة قد أضيفت إليه،  -صلى اهلل عليه وسلم -حممد نفسه 
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رج  ، مث أشار إىل رفض اخلوا(1) أو مقطوعات قد ح رِّفت فيه ألسباب دعائية؟
  ستحق أن توجد يف القرآن، وأكد سورة يوسف على أساس أهنا قصة حب ال ت

ر فة حيث قال:  ليس مما يرد القول بتحريفها كوهنا حتمل أسلوب  )) أهنا كانت حم 
حرِّف طاقة مذهلة يف  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 
، فقد كانت لدى امل

يف نسخة عبد اهلل بن   انتر احتمااًل؛ ألن السورة كالتقليد، فالتحريف هو األكث 
. واستدل  (2) ((بن كعب، وجيب أن تكون قدمية جداً  يبي مسعود، ونسخة أ  

الكاتب على شبهته تلك مبوقف الشيعة من املصحف العثماين، حيث كانوا  
وآيات كانت تتحدث عن علي   القرآن احلايل قد ح ِذفت منه سور،يرون أن 

تفاق بني الشيعة أنفسهم فيما خيتص  وال يوجد ا))وأسرته، وقال:  رضي اهلل عنه
بالصورة الصادقة للكتاب املوحى به، وقد فشلت كل حماوالهتم اليت قاموا هبا  

الذي   (( دي ساسي)). واستدل كذلك برأي املستشرق (3) ((إلبراز النص الكامل 
ال ميكن حدوثه لو   -صلى اهلل عليه وسلم -قال: إن شك عمر يف وفاة حممد 

ڄ  ڄ     ژ بله هبا أبو بكر صحيحة، ويشري إىل قوله تعاىل:كانت اآلية اليت قا

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

ولذلك فإنه البد أن تكون   ،[١٤٤آل عمران: ] ژڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
 .(4) ((هذه اآلية قد نشأت بواسطة أيب بكر 

يف بعض   ((هرشفلد))، و((ج ويل ))بعد ذلك ذكر رأي املستشرقني 
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إن عثمان قد   -على وجه اخلصوص– ((ج ويل))اآليات، مث قال: إن قول 
ح ر ف القرآن عن طريق احلذف قول مرفوض، وكذلك اهتامات الشيعة، وذلك  

يف أي مكان يف أقدم السجالت أي   احلقيقة البسيطة وهي أنه ليس بسبب
ارضيه قد مجعوا قائمة  إشارة إىل مثل ذلك األمر، وذلك على الرغم من أن مع 

 .(1) طويلة من االهتامات ضده
واستمر الكاتب يف تشكيكه يف حفظ القرآن من التحريف والتبديل،  
حيث عاد فقال: هل حقيقة أن لدينا يف القرآن املعتمد كل الذي كان موحى به  

، وأجاب عن سؤاله هذا  (2) ؟ -صلى اهلل عليه وسلم -إىل حني موت حممد 
ات مل تدون يف القرآن ألسباب خمتلفة، مستداًل باختالف  أن هناك آي أكيدتب

القراءات احملفوظة يف الذاكرة، وبآية الرجم املنسوخة على أهنا من اآليات اليت مل  
 تدون يف القرآن.

ڀ  ڀ  ڀ   ژمث قال: إن آية الرجم تتعارض تعارضاً مباشراً مع قوله تعاىل: 

ڻ  ڤ  ڤ   ڤ              ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ

إهنا ال ميكن أن تكون من  )). [٢النور: ] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
املنسوخات بدليل أن عمر بن اخلطاب عاقب هلذه اجلرمية هبذه الصورة  

 .(3) (( القاسية
إذا  ))واستمر الكاتب يف عرض شكوكه وآرائه يف القرآن الكرمي، مث قال: 

لقرآن تقود إىل نتيجة مرضية، فإهنا ال تعين أن القرآن  كانت الدراسة النقدية ل 
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صلى اهلل  -يعطي نطقًا حقيقيًا للنيب  -رضي اهلل عنه-املعتمد يف زمن عثمان 
وخاليًا من األخطاء على اإلطالق، بل على النقيض من   -عليه وسلم

آن  القر  اليت يريد منها نفي حفظ  ـ  رأيه على حدِّ ـ ، مث ذكر بعض األدلة (1) ((ذلك
إن مما ال شك فيه أن القرآن قد احتوى على  ))قال: ف  من اإلضافة والتحريف،

ڦ   ژ تعاىل: يف قوله  (كبري )، وأشار إىل كلمة ((عدد من اإلضافات التفصيلية

    ... چ  چ  چ   چ ک               ڃ  ڃ     ڃ   ڄڄ  ڄ    ڦ    ڄ    ڦ  ڦ    

ارة، وانتقال  التحريفات غري الض واحتوى كذلك على عدد من  ، [ ٢١٧البقرة: ]  ژ 
اجلمل من مكان إىل مكان آخر يف القرآن، لكن ذلك خيتلف متامًا عن  

 .(2) التحريف املتحيز املتعمد للوحي
يف حفظ القرآن الكرمي من   واستمر الكاتب يف الطعن والتشكيك 

إن الظروف واألحوال املختلفة قد سامهت يف تغيري صورة  ))قال: ف التحريف
س اخ يف النقل  األحوال املختلفة إمهال بعض الن   تلك، وذكر من ((النص القرآين

دينة، حىت إنه ي قال بأن تلك  من النسخة املخطوطة من املصحف اإلمام بامل
س خ املرسلة إىل خمتلف البقاع مل تكن كلها مماثلة للمصحف اإلمام، وذكر  الن  

وجعل سبب  كذلك اختالف القراءات جاعاًل إياها مبنـزلة التغيري للنص القرآين، 
اختالف القراءات وجود النصوص األخرى املنافسة هلا، ونقائص وعيوب اخلط  

 .(3) العريب خللوه من عالمات التنقيط واإلعراب
خم  ري  بني   بتلك اآليات كان مرتوكًا للقارئ، فالقارئ إن النطق))مث قال: 
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املشككني   جعلها للمعلوم أو للمجهول مما يؤدي إىل تغيري املراد، وإىل استغالل
. وقال  (1) (( هم من األحكام اليت تدينهم أو تسوءريهلذا الوضع للهروب من كث 

وهبذه الطريقة نشأت قراءات متباينة ومتضاربة تثري احلرية واالرتباك، ))أيضاً: 
فبداًل من التوجه حنو التجانس كما كان متوقعاً، أصبح الناس يعتادون التوسع  

مدى غري حمدود، ومل يرتددوا يف استبدال  وسلوك سبيل احلرية يف ذلك إىل 
كلمات مبا يرادفها، أو حشو شروح وإضافات موجزة، وقد مضت هذه احلرية  
تنمو وتزداد دون وجود ما حيد من تفاقمها، إن ذلك التوسع الذي اعتاده  
الناس، أصبح يثري الشكوك، ومل تكن هناك سلطة هلا القدرة على فرض ذلك  

 .(2) (( النفوذالنص املعتمد بالقوة و 
 البسملة واألحرف الُمَقّطعة: -12

حتدث الكاتب عن البسملة يف القرآن من حيث وجودها يف بداية كل  
صلى اهلل عليه  سورة، ووجودها ضمن آية يف سورة النمل، وعن استعمال النيب 

للبسملة يف مراسالته، مث أعاد احلديث عن ترتيب السور، وأشار إىل   وسلم
جاء بعد  )). وقال بعد ذلك: (3) ال، وإىل ترتيبها يف القرآن السور السبع الطو 

. وأشار إىل  ((البسملة يف القرآن بعض احلروف الغامضة يف تسع وعشرين سورة
أن تلك احلروف قد جاءت يف السور املكية املتأخرة فيما عدا سوريت البقرة وآل  

رفني،  عمران، وأن عددها أربعة عشر حرفاً، جاءت باحلرف الواحد، وباحل

 
 . 1073املصدر السابق ص  (1)

 . 1073املصدر السابق ص  (2)
 .1072،  1071املصدر نفسه ص  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 31 

وبالثالثة، وباألربعة، وباخلمسة أحرف معاً، وأن بعض تلك احلروف جاء مرة  
،  (1) واحدة فقط، والبعض اآلخر تكرر قبل سورتني أو مخس أو ست سور

وأشار أيضًا إىل رأي املفسرين يف تلك األحرف، وإىل رأي املستشرقني  
املتكررة قبل عدد  ، وهو: أن تلك األحرف ((باور))، و ((هرتشفلد))، و((نولدكه))

 .(2) من السور، إمنا تكون سلسلة متتابعة
 قراءات القرآن الكريم: -13

ذكر الكاتب بعض الكتب اليت اعتنت مبوضوع القراءات، وقال: إن أول  
 كتاب نقدي للقراءات وضعه يهودي اعتنق اإلسالم. 

بعد ذلك أشار إىل القراءات العشر، وجعل سبب حصرها بالعشر هو  
 احلد من عدد الثقات؛ ألن املعايري اليت وضعت للقراءات كانت غري  االجتاه إىل

 . (3) حمددة وليست واضحة، لتكون فعالة فعالً حقيقياً 
لقد كان الرقم سبعة مرغوبًا وحمبوبًا بصفة خاصة، وقد و ِجد  )) مث قال: 

عن األحرف   -صلى اهلل عليه وسلم-سند لذلك يف حديث ي نسب إىل النيب 
زل هبا القرآن، واليت جلميعها مصدر إهلي، إال أن اعتبار األحرف  السبعة اليت ن

السبعة هي القراءات املختلفة غري جائز، ألن هذا االعتبار ال يستند إىل دليل،  
بن جماهد سبعة  اق واسع خاصة بعدما حدد أبو بكر ولكنه وجد قبواًل على نط

 . (4) ((ني من الرواة قراء، وجعلهم القراء املعتمدين، وجعل لكل قارئ منهم اثن
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بعد ذلك أشار الكاتب إىل القبول الواسع للقراء السبعة ورجع ليطعن يف  
طريقة اختيارهم، وجعل اختيارهم عشوائيًا أو اعتباطياً، مث أشار إىل زمن انتشار  

اليت سار عليها األقدمون   القراءات السبع، وإىل القراءات األخرى، وإىل القاعدة
 .(1) وإىل القراءات املنتشرة يف الوقت احلاضرار القراءات،  يف اختي

 إعجام المصحف وشكله: -14
انتقل الكاتب يف هذه الفقرة إىل احلديث عن العالمات اليت تبني كيفية  
النطق بالكلمة من حيث النقط الفوقية أو التحتية، ومن حيث عالمات  

طريقة   اإلعراب، وعالمات الوقف، وغري ذلك من العالمات املستخدمة لتعيني 
إن كل ما يتعلق بزمن إدخال تلك العالمات يف  )) النطق باآلية، مث قال: 

املصحف قد نسيه العرب نسياناً تاماً كعادهتم يف مثل هذه األمور، ولكن مما ال  
شك فيه أهنا مأخوذة عن استعماالت كانت شائعة يف سوريا يف بداية القرن  

ن هذا القرن، فقد استخدمت قبل  الثامن امليالدي، ولكنها يقيناً كانت أقدم م
 . (2) ((العصر احملمدي

 مكانة القرآن عند المسلمين: -15
حتدث الكاتب يف آخر هذه املادة عن مكانة القرآن عند املسلمني، الذين  
يصفهم دائمًا باحملمديني، وأشار إىل وضوح القرآن عند املسلمني مجيعاً، مث أشار  

وهل القرآن   هو خملوق أم غري خملوق؟ أ  : إشارة سريعة إىل اجلدل حول كالم اهلل 
وهو أن   -رمحه اهلل تعاىل –مث ذكر رأي أيب احلسن األشعري  خملوق أو غري خملوق؟ 
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عندئذ  )) مث قال بعدما ذكر رأي األشعري:    لكرمي كالم اهلل منـزل غري خملوق. القرآن ا 
 الس ن ة.   ، ويعين بذلك أهل ( 1) (( األرثوذكسية )) فازت املدرسة  

 ر التي رجع إليها في تعريفه بالقرآن الكريم: المصاد
إىل املصادر اليت رجع   (قرآن)أشار الكاتب يف هناية ما كتبه حتت مادة 

 إليها وقد اشتملت على مصادر إسالمية ومصادر استشراقية.
 أما املصادر اإلسالمية فهي:  

 تاريخ وأخبار مكة لألزرقي. -2 تفسري الطربي.  -1

 طبقات ابن سعد.  -4 سرية ابن هشام. -3
 امللل والنحل للشهرستاين. -6 العقد الفريد البن عبد ربه. -5
 الكشاف للزخمشري. -8 اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.  -7
 تفسري اجلاللني. -10 تفسري البيضاوي.  -9

 وهذا يعطي  ،ً وأما املصادر االستشراقية فقد بلغت تسعة وأربعني مصدرا
نهج الذي سار عليه كاتب هذه املادة حيث كان يعتمد  داللة واضحة على امل

على إسقاط الرؤية اليهودية والنصرانية وعلى األقوال الباطلة مع إغفال احلقائق  
اليت تدحض تلك األقوال والتعسف يف التفسري واالستنتاج مع املغالطة يف فهم  

 النصوص ويف املناقشة، وهذا مضاد ملوضوعية البحث العلمي.
عية يف البحث تستوجب عرض املادة العلمية حسب مصادرها  فاملوضو 

 . ة وعدم التعامل معها بأحكام سابقةاألصلي 

 
 . 1076املصدر السابق ص  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 34 

 المبحث الرابع

 القرآن الكريم كما عرفته دائرة المعارف اإلسالمية

 والرد على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله

يل، والزبور،  حتمل أمساء الكتب اإلهلية التوراة، واإلجن تضمنت الدائرة مواد  
للحديث عنها مباشرة،   -عدا القرآن–والقرآن، ومل يكن إيرادها لتلك الكتب 

بل كان للحديث عن اآليات واألخبار املتعلقة هبا يف القرآن، وعن أثر تلك  
الكتب املتقدمة يف القرآن الكرمي، وللحكم على بعض اآليات بأهنا مأخوذة  

 منها مباشرة. 
لدائرة املختلفة املتضمنة اإلشارة إىل القرآن الكرمي  ومن خالل تتبع بعض مواد ا 

-النيب ، وضعه ( 1) (( كتاب احملمديني املقدس )) جند أهنا حتدثت عن القرآن على أنه 
من عند نفسه، اهتم فيه اليهود بأهنم حر فوا التوراة،  -صلى اهلل عليه وسلم

النصارى بأهنم  وأهنم يكتمون ما أنزل اهلل هبا من البينات واهلدى، واهتم فيه
، وقد مجعه من (2)هحر فوا اإلجنيل، وأهنم حر فوا اآليات الشاهدة على صدق

،  (4) ، والتلمود(3) والتوراة، والزبور السريانية، واألساطري اليهودية،  القصص
 

(1)  Ency., of Islam. Vol. 4 Article KORAN, – p. 1063. 
 .607،  603ص  ((التحريف))مادة  4انظر: دائرة املعارف اإلسالمية ج( 2)
دت صحف إبراهيم والتوراة واإلجنيل،  الزبور هو: أحد الكتب املوحى هبا من اهلل تعاىل، وقد ف ِقد كما ف قِ ( 3)

املزامري  لى داود عليه السالم، ويزعم مؤلفووالزبور املوجود باسم املزامري فيما يسمى العهد القدمي مكذوب ع
أهنا من وضع داود وسليمان عليهما السالم، وجمموعة كبرية أخرى من أنبياء بين إسرائيل، وهي جمموعة 

لعدد كبري من املؤلفني على مدى أجيال طويلة، منذ عهد موسى عليه السالم األناشيد الدينية املنسوبة 
الذي عاش يف القرن الرابع عشر قبل امليالد إىل أواخر القرن الثالث قبل امليالد، أي أهنا ك تبت على مدى 

 ألف ومائة عام. 
، 374، ص((العهد القدمي اهلل جل جالله واألنبياء عليهم السالم يف التوراة و ))انظر: حممد علي البار،  

 .هـ1410األوىل، دار القلم، دمشق، الطبعة ، 386
 . 1ص ((التوراة))مادة  6، ج607ص ((إلياس))مادة  2، ج554ص ((آدم))مادة  1املصدر السابق ج (4)
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، ومصادر يهودية متأثرة باإليرانية، وسفر  (2) ، ومشناه سنهدرين(1) واهلاجاداة 
، وسفر التكوين، واإلجنيل، وإجنيل  (4) فر اخلروج، وسفري امللوك، وس(3) إستري

، وإجنيل لوقا، وأعمال الرسل، وقصة اإلسكندر، وملحمة  (5) صبوة املسيح 
 = 

التلمود هو: مصدر للتعاليم اليهودية، وينقسم إىل جزأين، املشناه وهو األصل أو املنت، وقد سبق تعريفها،   
مجارا وهو شرح املشناه، ومها اثنان مجارا أورشليم ومجارا بابل، أما مجارا أورشليم فهو سجل للمناقشات و 

م، وأما مجارا بابل 400اليت أجراها حاخامات فلسطني لشرح أصول املشناه، ويرجع تاريخ مجعه إىل عام 
تقريباً،  500تهوا من مجعه سنة فهو سجل للمناقشات حول تعاليم املشناه، دوهنا علماء بابل اليهود، وان

تلمود ))، ومشناه مع شرحه مجارا بابل يسمى ((شليمر تلمود أو ))شليم يسمى ر فمشناه مع شرحه مجارا أو 
 .40و 12، 11التلمود تارخيه وتعاليمه ص  –، وكالمها يطبع على حدة. انظر: ظفر اإلسالم خان ((بابل

(1)  Ency., of Islam. Vol. 6 Article MUSA, – p. 738.   
، واملشناه، واملدراش، مع جمموعة ((الكتاب املقدس))اهلاجاداة: هي جمموعة من القصص احملرفة املختارة من  

 من الطقوس والشعائر الدينية التطبيقية عند اليهود. 
 Ency, Judaca. Vol 7, Keter press, 1978, Article Haggadah, P. 1079. 

: املعرفة أو القانون الثاين، وهي أصل منت التلمود، وأول الئحة قانونية وضعها اليهود املشناه معناها بالعربية( 2)
م، وتتكون من ستة أبواب 200،  190هاناشي فيما بني عامي  هم بعد التوراة، وقد مجعها يهوذاألنفس

 تسمى سيدارمي أي أحكام، ويزعم اليهود أهنا أنزلت على موسى عليه السالم يف طور سيناء. 
ما سنهدرين فمعناها بالعربية: احملكمة العليا، وهو الباب الرابع من أبواب املشناه، وهذا الباب مقسم إىل أ 

أحد عشر فصاًل، كل فصل يعاجل حالة من احلاالت اليت ميكن للمحكمة العليا اليهودية أن تصدر حكمها  
لطبعة اخلامسة، دار النفائس، بريوت،  أو تتدخل فيها. انظر: ظفر اإلسالم خان، التلمود تارخيه وتعاليمه، ا

 .21،  15 – 11هـ، ص1404
هو: أحد أسفار العهد القدمي التارخيية اليت تعمدت تزييف التاريخ وتشويهه عمداً، وهو حيكي قصة وحياة  ( 3)

اليهود يف القرن السادس قبل امليالد، وإستري هو اسم امرأة يهودية استطاعت أن تستويل على لب امللك 
رسي أحشويروش، فاستصدرت منه أوامر بإعطاء املناصب لليهود.  انظر: حممد علي البار، املدخل  الفا

 .213، 207، 206هـ، ص1410لدراسة التوراة والعهد القدمي، الطبعة األوىل، دار القلم، دمشق، 
 ((سليمان ))مادة  12، ج110،  109ص ((بلقيس))مادة  4، ج1ص 6دائرة املعارف اإلسالمية ج (4)

 .167ص
دائرة  إنه أحد الكتب املنحولة يف النصرانية. انظر: 3/11 ((إجنيل))كاتب مادة   ((كارادي فو))قال عنه ( 5)

 املعارف اإلسالمية. 
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 .(1) جلجامش
صلى  كما جاء فيها أن القرآن كان يف احلقيقة كتابًا حمجوباً، وأن النيب 

أن اهلل   مسع صوت اهلل ومل يقرأ شيئاً، وأنه جيب علينا أن نتخيل اهلل عليه وسلم
 .(2) من الكتاب السماوي  صلى اهلل عليه وسلمقد قرأ حقيقة على النيب  

من ناحية ترتيب آياته وسوره، ومتكن   هوقد وقع فيه اختالف بني نسخ
عددًا من آياته،  -صلى اهلل عليه وسلم-الشيطان من ختليطه، ونسي الرسول 

توي على عدد من  وجاء فيه بأخبار متناقضة سعى املفسرون للتخلص منها، وحي
اإلضافات التفصيلية وانتقال اجلمل والتحريفات غري الضارة، وأعيدت صياغته، 

 .(3) فانتهى إىل صورته احلالية بعد أن فقد كمية كبرية من الوحي املبكر 

 
 10، ج368ص ((زكريا))مادة  10وما بعدها، ج 11ص ((إجنيل))مادة  3دائرة املعارف اإلسالمية ج (1)

 ، وكذلك: 368ص ((بلقيس))مادة 
 Ency., of Islam. Vol. 6 Article MUSA, – p. 739. 

، فحزن عليه أشد احلزن مث قام بعد ((انكيدو))جلجامش اسم لشخصية أسطورية مات صديق له يدعى  
كان يعيش عند منابع األهنار، وقد    ((أتنبستم))وفاة صديقه بسلسلة من الرحالت باحثاً عن شخص يدعى 

ش يف سؤاله عن نبات احلياة الذي يقى اإلنسان من ورغب جلجام -حسب هذه األسطورة–منح اخللود 
. وانظر أيضاً: حممد خليفة حسن، األسطورة  347ص  8املوت. انظر: دائرة املعارف اإلسالمية ج 

م، 1988دار الشؤون الثقافية، بغداد،  -دراسة يف ملحمة جلجامش–والتاريخ يف الرتاث الشرقي القدمي 
الواردة يف األدب السرياين، وجاء فيها أن اإلسكندر قام بسلسلة أما قصة اإلسكندر فهي إحدى القصص 

من الرحالت باحثًا عن هنر احلياة، واستصحب معه طاهيه أندرياس الذي كان إبان هذه الرحلة يف أرض 
الظلمات، يغسل مرة حوتًا مملوحًا يف عني ماء، فلما مس احلوت املاء عادت احلياة إليه، وانفلت يف املاء، 

ندرياس وراءه، واكتسب بذلك صفة اخللود، وملا قص النبأ على اإلسكندر فطن إىل أن العني هي هنر  فقفز أ
احلياة، وذهبت مجيع حماوالته يف البحث عنها أدراج الرياح وبذلك ح رم اخللود على اإلسكندر وو ِهب 

 .348 – 347، ص 8لطاهيه الذي ال يدري ما يصنع به. انظر: دائر املعارف اإلسالمية، ج 
(2)  Ency., of Islam. Vol. 4,  p. 1063, 1064. 

ص   ((سورة))مادة  12، ج273، 267، 266ص ((أصول))مادة  2انظر: دائرة املعارف اإلسالمية ج( 3)
= 
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، تعددت   الدائرة كتاب بشري ملفيقهكذا جاء احلديث عن القرآن يف
 اد املسلمون صياغته احلالية.مصادره، وبعد ما ف ِقد وح رِّف منه الكثري أع

الرد على أبرز الشبهات الواردة يف تعريف الدائرة بالقرآن  وفيما يلي 
 الكرمي:

أواًل: الرد على القول بأن القرآن الكريم من كالم النبي  
 : صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل  مما ال شك فيه أن القرآن كالم اهلل تعاىل، وهو معجزة النيب  إن  
مبلغًا ملا   صلى اهلل عليه وسلم القائمة إىل يوم القيامة وقد كان النيب  عليه وسلم

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ     ژ يوحى إليه من اهلل تعاىل: 

ومل   ،[٦٧املائدة: ] ژڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
ڑ     ڑ   * ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژيكن يأيت يف القرآن بشيء من عنده 

لكن الدائرة جعلته من كالم   ،[٤٦ - ٤٤احلاقة: ] ژک  ک   گ  گ   * ک  

، وأكدت دعواها هذه مرات عدة، ويكاد يكون هذا  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 
 
م هبا يف مجيع أجزاء الدائرة، ومما جاء فيها قول املستشرق  ل  س  األمر من األمور امل

عند كالمه عن اآلهلة   ((آهلة))اجلمع كان حممد يستعمل هذا )): ((ماكدونالد ))
، ويشري  (1) (( ألنعاميشركوهنا مع اهلل كما يف سورة ا األخرى اليت كان أهل مكة 

ٹ  ٹ  ڻ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژإىل قوله تعاىل: 

 = 

 ، وانظر كذلك: 358
 Ency., of Islam. Vol. 4 Article KORAN, – p. 1065, 1071. 

 .560ص  ((اجلاللةلفظ ))مادة  2دائرة املعارف اإلسالمية ج( 1)
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إن حممداً كان  ))وقوله أيضاً:  ،[١٩األنعام: ] ژڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ
جداً يف كل حلظة، بل هو أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد  يقول إن اهلل قريب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ژ  ، ويشري إىل قوله تعاىل: (1) ((كما يف سورة ق 

:  ((بول ))، ومن ذلك قول املستشرق [١٦ق: ] ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ
  جاء يف القرآن آيات اهتم فيها حممد اليهود بتغيري ما أنزل إليهم من كتب ))

ڀ  ڀ   ژ  ، وكان يشري إىل قوله تعاىل:(2) (( حر فوا)) وخباصة التوراة مستعماًل التعبري 

     ى ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ وإىل قوله تعاىل:  ،[٤٦النساء: ] ژ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 .[٧٥البقرة: ] ژىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ    ى 
دى النيب حممد إال  ومل يكن ل)): ((كارادي فو)) ومن ذلك قول املستشرق 

،  (3) ((د عددها سبعةوحيدِّ  ،فكرة أولية عن بناء جهنم، فهو يتحدث عن أبواهبا
  ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    * ہ  ہ  ہ  ہ  ژ وأشار إىل قوله تعاىل:

 .[٤٤ - ٤٣احلجر: ]
صلى اهلل عليه  إن األمثلة على دعوى الدائرة بأن القرآن من كالم النيب 

يف ثنايا كثري من موادها، وليس املراد هنا هو حصر تلك   كثرية، وموزعة   وسلم
املقوالت من مجيع موادها، بل املراد هو التمثيل على وجود هذه الدعوى يف  

 الدائرة. 
الشك أهنم هبذا قد خالفوا ما يعتقده املسلمون عامة يف القرآن الكرمي  

 
 .561ص  2دائرة املعارف اإلسالمية ج (1)
 .603ص  ((التحريف))مادة  4دائرة املعارف اإلسالمية ج (2)
 .197ص  ((جهنم))مادة  7دائرة املعارف اإلسالمية ج (3)
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 على قلب النيب  من أنه كالم اهلل تعاىل، منـزل غري خملوق، نزل به الروح األمني 
بلسان عريب مبني من اهلل بدأ وإليه يعود. كما أهنم قد   صلى اهلل عليه وسلم

 قالوا قوالً ال يتفق مع أبسط األدلة، ومنها: 

 : صلى اهلل عليه وسلمما يتعلق بالنبي  -1
ال يقرأ وال يكتب، ومل   كان أميًّا  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  –أ 

صلى اهلل عليه  شبه اجلزيرة العربية منذ بعثته وحىت وفاته  خيتلط حبضارة، ومل يربح
 .وسلم

لكان أسلوبه  صلى اهلل عليه وسلملو كان القرآن من كالم النيب )) -ب
وأسلوب األحاديث سواء؛ ألن من املسل م به لدى أهل البصر األديب، والباع  

يف بيانه الطويل يف اللغة، أنه من املتعذر على الشخص الواحد أن يكون له 
ولوال هذا األسلوب ما  ))، (1) ((أسلوبان خيتلف أحدمها عن اآلخر اختالفاً جذرياً 

أفحم العرب، ألهنم رأوا جنسًا من الكالم غري ما تؤديه طباعهم، وملا حاول  
بعضهم معارضته كمسيلمة جاء بشيء ال يشبهه وال يشبه كالم نفسه فأخطأ  

 . (2) ((الفصاحة من كل جهاهتا
مل يكن يدري قبل نزول الوحي  ))  صلى اهلل عليه وسلميب إن الن -جـ

بصرف النظر عن البناء التشريعي مبظاهره  عليه ما الكتاب وال اإلميان وذلك 

 
 هـ.1410وىل، دار الفكر، دمشق، الطبعة األ، 80صشوقي أبو خليل، غوستاف لوبون يف امليزان، ( 1)
 الطبعة السادسة عشرة، دار العلم للماليني، بريوت،، 31، 30صفيف طبارة، روح الدين اإلسالمي، ع( 2)

 . م1977

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 40 

قاعدة السلوك   والتعبدي، كيف نعبد اهلل؟ وما  األخالقي واالجتماعي : املختلفة
ثلى للفرد واجملتمع واإلنسانية؟ لقد كان النيب 

 
جيهل كل   وسلمصلى اهلل عليه امل

هداية نفسه يف  ن يف استطاعته هداية غريه، بينما كان عاجزًا عن ذلك، فهل كا
 . ( 1) (( أمور دينه 

القصص: ] ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳژ قال تعاىل: 

چ  چ  چ   ڇ   ژ وقال:  [٩٩يونس: ] ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ وقال:  [٥٦

وهل يصح   ،[٧الضحى: ] ژک   ک  کژ وقال:  [٢٧٢البقرة: ] ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ه ما فيه  أن ي قال مع ذلك أنه قد أتى هبذا القرآن من عند نفسه، ويضمِّن

 اهلداية للبشرية مجعاء؟ 
القرآن، ويأيت بعمل   صلى اهلل عليه وسلميؤلف النيب  هل يعقل أن  -د

إن  ))عن اإلتيان بسورة واحدة من مثله، مث ينسبه إىل غريه؟ يعجز اإلنس واجلن 
ظمة تكون أقوى وأوضح وأمسى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العامل كله،  الع

ولكان هبذا العمل فوق طاقة البشرية فريفع إىل مرتبة أمسى من مرتبة البشر، فأي  
ف القرآن وهو عمل  يف أن يؤلِّ  صلى اهلل عليه وسلم مصلحة أو غاية للنيب 

 . ( 2) ((معجز وينسبه لغريه؟
 الكريم: ما يتعلق بمضمون القرآن -2

 صلى اهلل عليه وسلمخمالفة القرآن الكرمي يف عدة مواطن لرأي النيب  –أ 
 

لي، دار القلم، ع العظيمترمجة حممد عبد ، 148صحممد عبد اهلل دراز، مدخل إىل القرآن الكرمي، ( 1)
 .هـ1404الكويت، 

 هـ.1402ار الفكر، دمشق، لطبعة اخلامسة، دا، 26، 25صشوقي أبو خليل، اإلسالم يف قفص االهتام، ( 2)
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الشخصي، ولطبعه اخلاص، ويتجلى هذا يف عتابه الشديد له يف مثل قوله  
 ژىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ     ى   ىٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې      ۈ  ۈژتعاىل: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چ  چ  چ ژ ويف قوله تعاىل:  ،[٦٧األنفال: ]

إىل   ژ پ  پ  ڀ  ڀ  * ٻ  ٻ  پ    * ٱ  ٻ  ژ، ويف قوله تعاىل: [٤٣التوبة: ] ژڎ
 [10 -1: عبس]  ژڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ له تعاىل قو 

إن القرآن من   :أن يقال معها -بل وال يصح عقالً  –فهذه املخالفة ال ي ستساغ 
 . ( 1) ه وسلمصلى اهلل عليوضع النيب 

هلا من   اشتمال القرآن الكرمي على عدد من اآليات اليت ال بد   -ب
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ژمتكلم وخماطب مثل قوله تعاىل: 

ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

، [٢٠٣عراف: أل]ژ ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھژوقوله تعاىل:  [١٤٥ألنعام: ]ژ ڭ
، وقوله تعاىل:  [٩٣اإلسراء: ] ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋۇ ژ وقوله تعاىل: 

إىل غري ذلك من اآليات   [٤٣صلت: ]فژہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ       ٹ  ڻ  ۀ  ۀ ژ
صلى  الدالة على أن املتكلم هبا هو اهلل سبحانه وتعاىل واملخاطب هو الرسول 

كما يفرتي    صلى اهلل عليه وسلمعه ض  و   ن  ، فلو كان القرآن مِ اهلل عليه وسلم
 خياطبه النيب يف مثل هذه اآليات؟املستشرقون، فمن الذي كان 

اشتمال القرآن الكرمي على عدد من اآليات اليت تتحدث عن أمور   -جـ
    ىئ  ىئ   ىئ  ىئ   ى       ى ې   ې   ې ژ ال يقدر على فعلها البشر، مثل قوله تعاىل: 

 
 . 35، ص1انظر: مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، جـ( 1)
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ژ  كدونالد وهي قوله تعاىل: تلك اآلية اليت أشار إليها ما  ثلوم ،[٤٠النحل: ]ژىئ 

إن هذا القول ال   [١٦ق: ]  ژٱٻٻٻ ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ميكن أن يصدر إال من اهلل جل وعال، فهو سبحانه الذي يقول للشيء كن  
فيكون كما يريده سبحانه، وهو الذي خلق اإلنسان ويعلم ما يف نفسه، وبيده  

بض روحه، وال ميكن أن يقال يف مثل هذه اآليات إهنا من كالم النيب  سبحانه ق
 ، بل هي من كالمه سبحانه وتعاىل.صلى اهلل عليه وسلم

إن القرآن الكرمي بعباراته وحروفه وما تضمنه من علوم ومعارف،   –د 
ومجال بالغي ودقة لغوية هو مما ال يدخل يف قدرة بشر أن يؤلفه، إذ كيف  

أن يصرح حبقائق ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور أي  ))ميكن إلنسان 
إنسان يف ذلك العصر أن يكوِّهنا، وذلك دون أن يكشف تصرحيه عن أقل خطأ  

بعدم معقولية أن إنساناً  ))ي إىل احلكم سيؤدِّ ، إن هذا ( 1) (( من هذه الوجهة 
يعيش يف القرن السابع من العصر املسيحي قد استطاع أن يصدر عرب القرآن  

ما يتعلق مبوضوعات متعددة أفكارًا ال تنتمي إىل أفكار عصره، وتتفق مع ما  في
 . ( 2) ((أمكن إثباته بعد ذلك بعدة قرون

فالقرآن الكرمي كالم اهلل تعاىل، ويستحيل أن يكون غري ذلك، قال تعاىل:  
 .[٦التوبة: ] ژىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ى   ى ې  ې   ژ 

جاء يف   ( قرآن) عن قول املستشرق بول فيما كتبه حتت مادة ا أم   -هـ
 

 ، دار املعارف، القاهرة. 150صموريس بوكاي، القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم، ( 1)
ة املؤسس، 86، 79صامللحد،  ، وانظر أيضًا مصطفى حممود، حوار مع صديقي150املرجع السابق، ص( 2)

 م. 1975العربية للدراسات والنشر، بريوت، 
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القرآن آيات اهتم فيها حممد اليهود بتغيري ما أنزل إليهم، فريد بأن هذا احلكم  
صلى  ، والنيب [٤٦النساء: ] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ صادر عن اهلل تعاىل: 

يف صورهتا   مل يكن يعلم عن التوراة أو اإلجنيل أي شيء سواء  اهلل عليه وسلم
اليهود تقر أن  )) األصلية أو احملرفة حىت ي قال بأنه اهتم اليهود بذلك، مث إن 

سبعني كاهنًا اجتمعوا على اتفاق من مجيعهم يف تبديل ثالثة عشر حرفًا من  
التوراة، وذلك بعد املسيح يف زمن القياصرة، ومن رضي حتريف موضع يف كتاب  

  -وهي فرقة منهم –كذلك يقرون أن السامرية اهلل فال يؤمن منه حتريف الكثري، و 
حرفت التوراة حتريفًا بيِّناً، والسامرية يد عون عليهم مثل ذلك من التحريف،  
ولعل الفريقني صادقان، فأين حينئذ يف التوراة شيء ي وثق به، مع تقابل هذه  

 . ( 1) (( من فرق اليهود فكفونا بأنفسهم من غريهم ىالدعاو 
املغريب، أحد أحبار اليهود، وقد اهتدى   ىيحي كما يقول السموءل بن 

أن القوم قد أحرق هيكلهم، وزالت دولتهم،    (2)  فلما رأى عزرا)) لإلسالم: 
وتفرق مجعهم ور فع كتاهبم، مجع من حمفوظاته، ومن الفصول اليت حيفظها  

–الكهنة ما لفق منه هذه التوراة اليت بأيديهم اآلن... فهذه التوراة اليت بأيديهم 

 
 . 239أبو عبيدة اخلزرجي، بني اإلسالم واملسيحية، ص( 1)
هـــو رئــــيس الكتبــــة املنشــــقني الـــذين حرفــــوا التــــوراة وبــــدلوها، وهــــو غـــري عزيــــر املعــــروف؛ ألن )عزيــــر( تعريــــب   (2)

 مي، وقد قيل عن عزير: إنه نيب أو رجل صاحل. )العازار(، وهو اسم تكرر ذكره يف العهد القد
هـ دار اجليل بريوت، د. 1405، الطبعة اخلامسة 287ص 1انظر: ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل جـ

هـ دار القلـم دمشـق، 1410، الطبعة األوىل 250حممد علي البار، املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي ص
هـ دار النفائس عمان، د. 1404الطبعة اخلامسة  47رخيها وغاياهتا ترمجة وتعليق صسهيل ديب، التوراة تا

ـهـ دار القلـم دمشــق، السـموءل بـن حيــىي 1407الطبعـة الثانيــة  47حسـن ظاظـا، الفكـر الــديين اليهـودي ص
امــة )احلاشــية(، حتقيــق حممــد الشــرقاوي، الطبعــة الثانيــة، الرئاســة الع 140، 139املغــريب، إفحــام اليهــود، ص

 هـ .1407إلدارات البحوث العلمية، الرياض، 
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 . ( 1) ((على احلقيقة كتاب عزرا وليس كتاب اهلل 
على القول بأن القرآن مأخوذ من عدة  ثانيًا: الردّ 

 مصادر:
إنه ال يدع جمااًل    ، حىت ... والتشابه بني القصتني عظيم )) يقول املستشرق فنسنك:  

ويشري هنا إىل قصة   ( 2) (( للشك يف أن القصة الواردة يف القرآن أصلها القصة اليهودية 
ڇ   ژ  مع العبد الصاحل الواردة يف سورة الكهف، قال تعاىل:    صلى اهلل عليه وسلم ى  موس 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ      * ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

   . [ ٦٦  –  ٦٥الكهف:  ]   ژ گ  ڳ 
وذكر القرآن قصة خلق املسيح لطري من الطني، وهذه القصة  )) دي فو:  ويقول كارا 

 . ( 3) (( بوة املسيح مأخوذة من إجنيل ص 
وذكر القرآن خرب ملكة سبأ اليت كانت تعبد الشمس من دون  )) كما يقول أيضاً: 

اهلل.. وهذه القصة ال شك أهنا وصلت حممداً عن طريق مصادر يهودية كانت قد تأثرت  
 ذكرها.  املتضمنة ملصادر أخرى خمتلفة سبق ، وغري ذلك من األقوال  ( 4) (( باإليرانية 

وختبطوا يف   صلى اهلل عليه وسلمع النيب ض  و   ن  لقرآن مِ جعل املستشرقون ا
حتديد املصادر اليت يزعمون بأن القرآن مأخوذ عنها، مث ذهبوا يبحثون عن تلك 
املصادر، وأتعبهم البحث كثرياً، مث مل ينته هبم ذلك إال إىل افرتاضات تكلفوا يف  

ة واملسيحية قد  إنا ملضطرون أن نفرتض أن اليهودي ))حتديدها، يقول رودلف: 

 
حتقيق حممد الشرقاوي، الطبعة الثانية، الرئاسة ، 140، 139صالسموءل بن حيىي املغريب، إفحام اليهود، ( 1)

 هـ.1407مية، الرياض، العامة إلدارات البحوث العل
 .607، ص2دائرة املعارف اإلسالمية، جـ( 2)
 .12، ص3ية، جـدائرة املعارف اإلسالم (3)
 .110، 109، ص 4املصدر السابق، جـ ( 4)
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عرفتا السبيل على حنو ما إىل مكة اليت يعنينا أمرها كثرياً ألهنا موطن حممد، وإن  
مل يكن مث ما يثبت أنه كان هبا يهود أو مسيحيون يف عهد حممد، ومن العسري  
أن نظن أنه كان هبا كثري منهم وإال الحتفظت لنا الِسري  بأنباء أكثر إسهابًا مما  

أما مدى إملام الرسول بدقائق اليهودية  ))، ويقول روم الندو: ( 1) ((تناهى إلينا
 .( 2) (( والنصرانية وتفاصيلهما فمسألة حدس وختمني ليس غري

قد و ِلد  يف مكة ونشأ فيها   صلى اهلل عليه وسلمإن من املعلوم أن النيب 
ثالثة عشر عامًا منذ أول لقاء مع جربيل عليه السالم،  وب ِعث  فيها، وظل فيها 

وكانت مكة مقر الشرك واألصنام، ومل تكن هبا أي حملات ثقافية، فمن أين للنيب  
ولو   املصادر اليت يزعمها املستشرقون؟االطالع على تلك  صلى اهلل عليه وسلم

صح ذلك لوجد يف مكة مسيحيون أو يهود أو جموس أو شاعت ديانات أخرى  
 مكة.جبانب عبادة األصنام، وهذا األمر مل يكن قد حصل يف 

وبالنظر إىل تلك املصادر اليت ذكرها املستشرقون يف الدائرة فإن القارئ هلا  
م كل تلك املصادر وبلغاهتا  كان قد تعل    صلى اهلل عليه وسلمليظن أن النيب 

يعرف   صلى اهلل عليه وسلماملختلفة، وإذا كان األمر كذلك فهل كان النيب 
صلى اهلل  للغات غري العربية؟ وهل كان النيب ا  ه  ل  القراءة والكتابة باللغة العربية بـ  

خرى غري اللغة العربية؟ وأين كانت حمفوظة تلك  يعرف لغات أ  عليه وسلم
املصادر اليت ذكرها املستشرقون؟ وأين أهل مكة منها؟ ومن هم املعلمون الذين  

صلى  أشرفوا على تعليمه مبا تضمنته تلك املصادر من أخبار؟ وملاذا خ ص  هو 
صلى  بالتعليم دون غريه من أهل مكة؟ وهل ما جاء به النيب  ليه وسلماهلل ع

 
 هـ.1406ر الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، دا، 50صعبد اجلليل شليب، صور استشراقية،  ( 1)
 .41، 40روم الندو، اإلسالم والعرب، ص ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 46 

يؤكد ويثبت صحة ما كان يعتقده اليهود والنصارى وغريهم من   اهلل عليه وسلم
ال  )) ـ ، وإما ب((ال)) ـ ب إما  ااإلجابة عنهأهل الديانات األخرى؟ أسئلة كثرية 

 .((أدري
هي آراء م تخيلة، أو دعاوى  إن هذه اآلراء اليت ذكرها املستشرقون إمنا 

قد مجع   صلى اهلل عليه وسلمباطلة، ال قضايا تارخيية ثابتة، إذ لو كان النيب 
القرآن من عدة مصادر، لنقل ذلك أتباعه الذين مل يرتكوا شيئًا ع ِلم  عنه أو ِقيل  

إال ودونوه، ووكلوا أمر صحته أو عدمها إىل إسناده، وما   ـ  ولو مل يثبت  ـ فيه 
من سرية رواته، ولو ثبت شيء من ذلك الختذه أعداؤه من كبار املشركني   ع ِلم  

  . ( 1) دلياًل حيتجون به على أن ما يد عيه من الوحي قد تعل مه من تلك املصادر 
مل يكن عند حممد أي فكرة عن حقيقة حمتوى الكتب  ))يقول املستشرق بول: 

لقرآن يؤكد موقف النيب هذا  املشار إليها يف القرآن، ومل يكن قد قرأها أبداً، وا
أو مبعىن آخر شخص عادي ال يقدر على قراءة الكتب املقدسة   ((أمي)) بكلمة 

 .( 2) (( لألديان املوحى هبا سابقاً 
إن القرآن الكرمي كالم اهلل تعاىل، فهو أعلى مما يزعمه املستشرقون، والنيب  

عدادًا لتلقي  أقل علماً كسبيًا مما يزعمونه، وأكمل است صلى اهلل عليه وسلم
 . (3) األمني كالم اهلل عن الروح  

إذن مهما بذل املستشرقون من حماوالت لتجميع أوجه التشابه بني 
احلقائق القرآنية، وبني تلك املصادر اليت يزعموهنا، فإمنا ذلك معناه اصطناع  
أسلحة للطعن من خالهلا يف مصدر القرآن الكرمي، وكونه وحيًا من عند اهلل  

 
 هـ.1391 ، املكتب اإلسالمي،الطبعة الثامنة، 122صانظر: حممد رشيد رضا، الوحي احملمدي، ( 1)

(2) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1066. 
 .128انظر: حممد رشيد رضا، الوحي احملمدي، ص  (3)
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 فيما سبق استحالة أن يكون القرآن غري كالم اهلل جل  ، وقد تبني  سبحانه وتعاىل
ٹ   ٹ  ٹ  ڻ ڤ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژوعال، قال تعاىل: 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ   چ        * ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

        ۓ  ۓ  ڭ  ڭ            ھ  ے  ے ژ ، وقال تعاىل: [٨٩ – ٨٨اإلسراء: ] ژچ

ې  ې     ې      * ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ          ۆ  ۈ  ۈ  * ڭ    ۇ   ۇ     ڭ

 .[٢٨ – ٢٦فصلت: ] ژىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ىئىئ  ىئ  ىئ     ىئ        ىئ  ىئ ى   ى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 48 

صلى  على القول بأن القرآن سمعه النبي  ثالثًا: الردّ 
 من اهلل مباشرة: اهلل عليه وسلم

ا أن نتخيل أن اهلل قد قرأ  علينوجيب ))قول املستشرق بول: ورد يف الدائرة 
على النيب من الكتاب السماوي... إنه كان يف احلقيقة كتابًا حمجوباً،  حقيقة

إال يف حاالت  –وأن حممدًا مسع صوت اهلل ومل يقرأ شيئاً... إنه صوت اهلل 
 .(1) ((مكرراً  ((حنن)) ذلك الذي يتحدث إليه بصيغة اجلمع   -قليلة 

على أدىن دليل، فإنه مل يثبت يف الكتاب  إن هذا القول دعوى ال تقوم
قد مسع شيئًا من القرآن من اهلل  صلى اهلل عليه وسلموال يف الس ن ة أن النيب 

تعاىل مباشرة، ولكن يظهر أن الكاتب قد اعتمد يف قوله هذا على آيات من 
القرآن الكرمي، وجعلها مسموعة من اهلل تعاىل مباشرة الشتماهلا على كلمة 

ٿ   ژ، وقوله تعاىل: [٥٧الواقعة: ]ژڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ژ مثل قوله تعاىل:  ((حنن))

وغريها من اآليات. مع أن القرآن قد تضمن احلكم  [٢٨اإلنسان: ]ژ ٿ  ٿ  ٿ
قد مسعه من الروح األمني، قال تعاىل:  صلى اهلل عليه وسلمالقطعي بأن النيب 

الشعراء: ] ژۀ  ڻ  ۀ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ژ 

قد اعتمد   -كما يزعم–الكاتب من هذه اآلية، مادام أنه فأين  ،[١٩٥ - ١٩٣
يف قوله هذا على القرآن الكرمي؟ أم أنه استدالل حسب اهلوى، وإذا مسع النيب  

، أو ياء املتكلم  (( حنن )) من جربيل تلك اآليات املتضمنة لكلمة  وسلم صلى اهلل عليه 
ڤ  ڤ     ژ ، وقوله تعاىل: [ ٧٥: ]ص ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋ  ۋ ژ تعاىل:  مثل قوله 

ن جربيل عليه السالم هو الذي  فهل ي فهم من ذلك أ  [ ٣٩طه: ]  ژ ڦ  
 اخللق؟  خلق 

 
(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1063, 1064. 
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إن جربيل عليه السالم إمنا هو مبلِّغ لكالم اهلل تعاىل، كما أن النيب 
بلِّغ للقرآن ألمته، فالناس عندما مسعوا القرآن من  صلى اهلل عليه وسلم م 

ڦ  ڦ  ژ مل يفهموا عند تالوته لقوله تعاىل:  صلى اهلل عليه وسلملنيب ا

: ]صژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ وقوله تعاىل:  [٥٧الواقعة: ] ژڦ    ڄ

 وأنه هو الذي خلق الناس. ،بأن هذا القول منه، [٧٥
إن هذا الفهم ال ميكن أن يتبادر إىل ذهن أي إنسان عاقل، إال إذا  

 ًا للعقل.كان مكابرًا ومصادم
جمانبة احلق، الوقوع يف  إن من نتيجة الرأي القائم على اهلوى وتعمد

وهذا التناقض يظهر جليًا يف موقف الكاتب من القرآن الكرمي  التناقض.
قد  صلى اهلل عليه وسلموأن النيب  ،فبينما يرى أن القرآن من كالم اهلل

رى أن القرآن قد ينفسه الوقت  اهلل تعاىل مباشرة، فإذا به يف مسعه من
من جربيل عليه السالم، فقد قال: ولكن  صلى اهلل عليه وسلممسعه النيب 

 .(1)حممدًا مل يسمعه من اهلل مباشرة، بل مسعه بواسطة جربيل
 

 صلى اهلل عليه وسلموكان من رأيه أيضًا أن القرآن من وضع النيب 
تغيري ما أنزل  جاء يف القرآن آيات اهتم فيها حممد اليهود ب))عندما قال: 

 .(2) (( إليهم

إن تلك اآلراء املتضاربة إمنا هي من املغالطات اليت ينتهجها الكاتب يف  

 
(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1063, 1064. 

 .603، ص 4دائرة املعارف اإلسالمية جـ  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 50 

الطعن يف القرآن الكرمي، والتشكيك يف مصدره، ومما يؤكد تناقضه أنه يرى أن  
مل تكن لديه أي فكرة عن حقيقة مضمون الكتب   صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

ويف املقابل يرى أيضًا أن بعض األمثال   -منها اإلجنيل و –املشار إليها يف القرآن 
ببعض اإلصحاحات املأخوذة من الزروع اليت كانت أقرب إىل  ))يف القرآن تذكر 

الذي و ِلد  يف واد غري ذي   -عليهما الصالة والسالم –عيسى منها إىل حممد 
:   تعاىلوأشار إىل قوله  (1) ((واألصح أنه قد اقتبس هذه الصور من اإلجنيل ،زرع
ڄڄڄڄڃڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ژ

 .[٢٩الفتح: ] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
رابعًا: الرد على القول بعدم حفظ القرآن وسالمته من 

 الزيادة أو النقص والتبديل: 
صلى اهلل عليه –إن حممدًا ))يف الدائرة قول كاتبها:  (قرآن) جاء يف مادة 

بواسطة الشيطان ليتعرف على اآلهلة   مرة أن يغوى ات مسح لنفسه ذ -وسلم
ولكنه بعد ذلك اكتشف خطأه، وعندئذ ي قال إن   عزى ومناة،املكية الالت وال

 .(2) (( الوحي قد أخذ الصورة املوجودة اآلن
إىل  صلى اهلل عليه وسلمزعمه بإغواء الشيطان للنيب ويشري الكاتب يف 

رين واحملدثني وك ت اب التاريخ يف  قصة الغرانيق اليت أقحمها بعض املفس

 
مل اإلسالمي، مالطا،  الطبعة األوىل، مركز دراسات العا، 123صالقرآن، عمر لطفي العامل، املستشرقون و  (1)

 م. 1991
(2) Ency., of Islam. Vol. 4, pp. 1064, 1065. 
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ھ  ے  ے   ژقرأ  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل ))، وملخصها (1) مؤلفاهتم

، وإن شفاعتهن لرتجتى،  تلك الغرانيق العلى [٢٠ - ١٩النجم: ]  ژۓ   ڭ  ڭ  * 

ما   ففرح املشركون بذلك، وقالوا قد ذكر آهلتنا فجاء جربيل فقال: اقرأ علي  
وإن   تلك الغرانيق العلى ژۓ   ڭ  ڭ  * ھ  ے  ے  ژ رأ جئتك به، فق 

ژ  شفاعتهن لرتجتى، فقال جربيل: ما أتيتك هبذا، هذا من الشيطان، فأنزل اهلل: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ   

 .[52: احلج] (2) ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ڻ
طلة أنكرها علماء األمة، فقد قال ابن حزم:  إن هذه القصة مصطنعة با

وأما احلديث الذي فيه الغرانيق فك ِذب حبت موضوع؛ ألنه مل يصح قط من  ))
 .(3) ((فال معىن لالشتغال به، إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحدطريق  النقل، 

إن هذا احلديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة  ))يقول القاضي عياض: 
سليم متصل، وإمنا أولع به ومبثله املفسرون واملؤرخون املولعون   وال رواه ثقة بسند

املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، وصدق القاضي بكر   ،بكل غريب
بن العالء املالكي حيث قال: لقد ب ِلي الناس ببعض أهل األهواء والتفسري،  
وتعلق بذلك امللحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده  

  ةاختالف كلماته... وقد ع ِلم من عادة املنافقني ومعاندي املشركني وض ع ف و 

 
، وابن سعد، 69 -65، ص 6، والسيوطي، الدر املنثور جـ189، ص 17انظر: الطربي، جامع البيان جـ (1)

 .439ص ، 8، وابن حجر، فتح الباري جـ 205، ص 1الطبقات جـ 
 .65، ص 6السيوطي، الدر املنثور، جـ  (2)
دار   حتقيق حممد نصر وعبد الرمحن عمرية،، 48صابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، اجلزء الرابع،  (3)

 هـ.1405اجليل، بريوت، 
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صلى  القلوب واجلهلة من املسلمني نفورهم ألول وهلة وختليط العدو على النيب 
ألقل فتنة وتعيريهم املسلمني والشماتة هبم الفينة بعد الفينة،   اهلل عليه وسلم

الم ألقل شبهة ومل حيك أحد يف  وارتداد من كان يف قلبه مرض ممن أظهر اإلس 
هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة األصل، ولو كان ذلك لوجدت  
قريش هبا على املسلمني الصولة، وألقامت هبا اليهود عليهم احلجة كما فعلوا  
مكابرة يف قصة اإلسراء حىت كانت يف ذلك لبعض الضعفاء ردة، وكذلك ما  

نة أعظم من هذه البلية لو و جدت، وال تشغيب  ر وي يف قصة القضية، وال فت
للمعادي حينئذ أشد من هذه احلادثة لو أمكنت، فما ر وي عن معاند فيها  
كلمة، وال عن مسلم بسببها بنت شفة، فدل على بطلها، واجتثاث  

 .(1) (( أصلها
عليهم، وليس يف الصحاح وال يف   إن رواهتا مطعون  ))وقال أبو حيان: 

ة شيء مما ذكروه، فوجب إطراحه، ولذلك نزهت كتايب عن  التصانيف احلديثي
ٱ  ٻ       ژذكره فيه، والعجب من نقل هذا وهم يتلون يف كتاب اهلل تعاىل: 

، مث إن هذه القصة تناقض أصول  (2)[٢ – ١النجم: ] ژٻ  پ  پ   پ  پ   ٻ  
اإلسالم، وقواعد الدين، وصريح اآليات، وصحيح املرويات، وليس هلا إسناد  

  -حيث ر ِوي ت يف سبعة عشر لفظاً –حيح، ومتوهنا مضطربة متناقضة ص
فبعضهم يقول: إن النيب  ))، (3) (( بالنكرانوألفاظها ينادي بعضها على بعض 

 
دار ، 128، 127، 125ص، 2أبو الفضل عياض اليحصيب، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، جـ  (1)

 العلمية، بريوت.  الكتب
 .382، ص 6أبو حيان، تفسري البحر احمليط، جـ  (2)
تبة الصحابة، جدة،  ، مك236ص علي حسن عبد احلميد، دالئل التحقيق إلبطال قصة الغرانيق (3)

 هـ.1412
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وبعضهم يقول: قرأها وهو يف نادي   كان يف الصالة،  صلى اهلل عليه وسلم
سه فجرى  قومه، وآخر يقول: قرأها وقد أصابته ِسن ة، وآخر يقول: بل حد ث نف

 .(1) (( ألفاظها لى لسانه، إىل غري ذلك من اختالفذلك ع
مل يرد يف نظمهم وال يف  )) كما أن وصف العرب آلهلتهم بأهنا الغرانيق 

خطبهم، ومل ي نقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريًا على ألسنتهم، وإمنا  
األبيض  ورد الغرنوق والغرنيق على أنه اسم لطائر مائي أسود أو أبيض، والشاب 

 .(2) ((اجلميل، وال شيء من ذلك يالئم معىن اآلهلة، أو وصفها عند العرب 
، ومرجوة الشفاعة عند اهلل، مث هي يف الوقت  ىلوكيف تكون غرانيق ع  

ھ   ژقال تعاىل: ف ،(3)وها هم وآباؤهم ما أنزل اهلل هبا من سلطاننفسه أمساء مس   

ۅ     * ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ    * ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  * ۓ   ڭ  ڭ    * ے  ے  

 – ١٩النجم: ] ژىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ى    ىۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

أعظم من جعلها أمساًء بال   إذ ال ذم  الغرانيق،  فهذا يتضمن منتهى ذمِّ )) [٢٣
 .(4) (( مسميات، وجعلها باطاًل ما أنزل اهلل به من سلطان

ذكر كثري من املفسرين قصة الغرانيق، وما كان من  )): وقال ابن كثري
رجوع كثري من املهاجرة إىل أرض احلبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا  

،  (5) ((ولكنها من طرق كلها مرسلة ومل أرها م سندة من وجه صحيح واهلل أعلم
 

 .212املرجع السابق، ص  (1)
رية، القاهرة، املص مكتبة النهضة، 166صحممد حسني هيكل، حياة حممد، الطبعة الثالثة عشر،  (2)

 م. 1968
 .14هـ، ص 1380، جملة منرب اإلسالم، العدد الرابع ((الغرانيق))انظر: أمحد حممد بريري  (3)
 . 216علي حسن عبد احلميد، دالئل التحقيق إلبطال قصة الغرانيق، ص  (4)
 .229، ص 3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، جـ  (5)
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ومع هذا فقد أخذ هبا الكاتب، وبىن عليها حكمه دون النظر إىل صحتها  
موقف أهل العلم منها، وهذا منهج من املناهج اليت يستخدمها املستشرقون يف  و 

كتاباهتم عن اإلسالم، فهم يأخذون بكل خرب وارد يف أي مصدر من املصادر  
 خيدم أهدافهم.اإلسالمية صحيحاً كان أو ضعيفاً مادام أنه 

صلى اهلل  –شك عمر يف وفاة حممد )) كما جاء يف الدائرة القول بأن
ال ميكن حدوثه لو كانت اآلية اليت قابله هبا أبو بكر صحيحة،   -ه وسلمعلي

ويشري الكاتب إىل     ( 1) (( قد نشأت بواسطة أيب بكر فال بد من أن تكون هذه اآلية 
ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ژ قوله تعاىل: 

مران: آل ع] ژڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

١٤٤]. 
ال شك أن قول بول هذا بعيد عن الصحة، إذ ليس من املنهج العلمي  

رضي  الصحيح استنباط حكم أو نتيجة كهذه من حادثة واحدة خاصة بعمر 
، بل كان جازماً صلى اهلل عليه وسلم، الذي مل يكن شاكًا يف وفاته اهلل عنه

قد مات بالقتل   وسلم صلى اهلل عليهحبياته، وكان يتوعد من يقول بأن الرسول 
وهو  –قال  رضي اهلل عنهإال أنه ملا مسع هذه اآلية من أيب بكر ، (2) والقطع 

واهلل ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها، )): -الذي يتوعد بالقتل والقطع 
صلى  فعقرت حىت وقعت إىل األرض ما حتملين رجالي، وعرفت أن رسول اهلل 

الصحابة ملا مسعوا تلك اآلية من أيب بكر   ، بل إن(3) (( قد مات اهلل عليه وسلم
 

(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1071. 
 هـ.1387دار الفكر العريب، الطبعة الثانية،  242ص 5بن كثري، البداية والنهاية، جـ ا (2)
 .224، ص 4ابن هشام، السرية النبوية، جـ  (3)
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خرجوا يتلوهنا يف سكك املدينة كأهنا مل تنـزل إال ذلك  )) رضي اهلل عنه
 .(1) (( اليوم

كما يزعم الكاتب،    رضي اهلل عنهكانت تلك اآلية من وضع أيب بكر  لو
فإن من املستبعد سكوت عمر وإقراره هبا، وهو يف تلك احلالة من التهديد،  

وإقراره بآية مل ترد يف كتاب اهلل   رضي اهلل عنهمن املستبعد سكوته وكذلك 
الكرمي، وهو الذي مل يسكت عندما مسع رجاًل يقرأ سورة الفرقان على غري ما  

أخذ بتالبيب ذلك الرجل، وجاء به  ، فقد صلى اهلل عليه وسلمأقرأه رسول اهلل 
آية مل تكن   وضع ، فكيف يسكت على (2) صلى اهلل عليه وسلمإىل رسول اهلل 

 يف كتاب اهلل أصاًل؟ 
وباإلضافة إىل ما تقدم فإن تلك اآلية قد نزلت يف غزوة أحد يف السنة  

  صلى اهلل عليه وسلم وذلك ملا شاع بني الناس أن رسول اهلل  من اهلجرة؛الثالثة 
، وهبذا يظهر  (3) قد قتل، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال، فنـزلت اآلية 

تب الذي أراد هبا التشكيك يف حفظ كتاب اهلل من الزيادة  بطالن دعوى الكا
 .صلى اهلل عليه وسلمفيه بغري ما أنزل اهلل تعاىل على نبيه 

إن هناك آيات تتبع القرآن،  ))يف الدائرة:  (قرآن )  كما قال كاتب مادة
، (4) (( ولكنها مل تضم إليه ألسباب خمتلفة، ... وأفضل املعروف هو آية الرجم

الشيخ والشيخة إذا زنيا  ))اآلية اليت نسخ لفظها وبقي حكمها وهي: ويشري إىل 
 

الرئاسة العامة إلدارات ، 43صالعريب، العواصم من القواصم، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، بن أبو بكر  (1)
 .هـ1404ث العلمية، الرياض، البحو 

دار  حتقيق: عبد املهيمن طحان، الطبعة األوىل،، 11صانظر: أبو عمرو الداين، األحرف السبعة للقرآن،  (2)
 هـ. 1408املنارة، جدة، 

 .409، ص 1انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، جـ  (3)
(4) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1071. 
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 .(1) (( فارمجومها البتة نكاالً من اهلل واهلل عزيز حكيم
إن هذا القول يوهم أن هناك أسباباً كثرية لعدم كتابة بعض اآليات يف 
القرآن، وهو حمض افرتاء، ألنه ليس هناك من سبب آخر غري النسخ، وذلك 

جم اليت أشار إليها الكاتب، فقد ن ِسخت تالوهتا وبقي حكمها، مثل آية الر 
راجع إىل عدم موافقة النيب عدم وجود هذه اآلية يف املصحف  مث إن سبب

مسعت رسول اهلل ))على كتابتها، قال زيد بن ثابت:  صلى اهلل عليه وسلم
ال يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة، فق صلى اهلل عليه وسلم

فقلت: أكتبها، فكأنه كره  صلى اهلل عليه وسلمعمر: ملا نزلت أتيت النيب 
ذلك، فقال عمر: أال ترى أن الشيخ إذا زىن ومل حيصن ج ِلد، وأن الشاب إذا 

 .(2)((أحصن ر ِجم؟
ال ))ويف رواية قال عمر: يا رسول اهلل اكتب يل آية الرجم، فقال: 

، فعدم (3)يف كتابتها ومكين من ذلكوقوله اكتب يل: أي ائذن يل  ((تستطيع
بكتابتها دليل على نسخ لفظ هذه اآلية،  صلى اهلل عليه وسلمإذن النيب 

صلى اهلل عليه والصحابة ما كانوا يكتبون شيئًا من القرآن إال بعد ما يأمرهم 

 
 .دار املعرفة، بريوت، 32الثاين، ص  ن يف علوم القرآن، اجلزءالسيوطي، اإلتقا (1)
 .34، ص 2املصدر السابق، جـ  (2)
 .35، ص 2املصدر السابق، جـ  (3)
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 .(1)بذلك وسلم
بالقرآن  صلى اهلل عليه وسلمإن جربيل عليه السالم كان يعارض النيب 

ان من كل عام مرة، وملا كان العام األخري من حياته عارضه فيه يف رمض
جربيل حني قرأها على  صلى اهلل عليه وسلم، ومل يثبت أن النيب (2)مرتني

يعارضه يف القرآن، إذ لو كان كذلك لنقلها الصحابة كما نقلوا لنا القرآن 
ا وخلفها وقد انعقد إمجاع األمة سلفه))الكرمي كله، وألثبتوها يف املصحف، 

على أن ترتيب آيات القرآن يف سورها على النحو الذي نراه اليوم يف 
عن جربيل عليه  صلى اهلل عليه وسلماملصاحف، كان بتوقيف من النيب 

ثالث مرات ))، وكان القرآن قد ك تب (3)((السالم عن رب العزة جل جالله
يف عهد  (4)((حىت استقر على هيئته املعروفة لنا اآلن باسم مصحف عثمان

، وعهد أيب بكر وعهد عثمان رضي اهلل عنهما، صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
فه أبو ولو كانت هذه اآلية مما مل تنسخ تالوته لكتبها زيد بن ثابت عندما كل  

بكتابة القرآن ومجعه يف مصحف واحد، وكان أبو بكر قد  رضي اهلل عنهبكر 
من جاءكما بشاهدين على شيء اقعدا على باب املسجد ف))قال لعمر وزيد: 

ومل يثبت أن جاءمها أحد من الصحابة يشهد بأن  ،(5)((من كتاب اهلل فاكتباه

 
 اهيم، دار املعرفة، بريوت. ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبر 1/232انظر: الزركشي، الربهان يف علوم القرآن،  (1)
عرض القرآن على النيب صلى اهلل عليه انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل ي (2)

 .4998وسلم، حديث 
 املشهد احلسيين، القاهرة.  مكتبة، 114صعبد الفتاح القاضي، تاريخ املصحف الشريف،  (3)
 هـ.1400لواء، الرياض، الطبعة األوىل، دار ال، 210، 209ص عبد الرمحن عيسى، ك ت اب الوحي أمحد (4)
 .77، ص 1القرآن، جـ السيوطي، اإلتقان يف علوم  (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 58 

هذه اآلية من اآليات الثابت تالوهتا، أو يشهد بكتابتها بني يدي الرسول 
 ، بل الثابت أن النيب مل يأذن لعمر بكتابتها.صلى اهلل عليه وسلم

الرجم، فقد كان فيه متبعًا لس ن ة  حلدِّ  رضي اهلل عنهأما عن تطبيق عمر 
 الرجم ليس يف القرآن الكرمي، ، وأخرب بأن حد  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 كان مما أنزل اهلل آية الرجم فقرأناهاف)): رضي اهلل عنهقال يف خطبة له ف
هلل ورمجنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان وعقلناها ووعيناها، رجم رسول ا

ل قائل: واهلل ما جند آية الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة أنزهلا أن يقو 
 .(1)((اهلل...

رب بعدم وجود هذه اآلية يف كتاب اهلل تعاىل، وهذا  فها هو عمر نفسه خي 
 دليل على أهنا من اآليات اليت ن ِسخ لفظها وبقي حكمها.

على القول بعدم صحة مصحف عثمان  خامسًا: الردّ 
 :عنهرضي اهلل 

نال القرآن الكرمي عناية فائقة يف حفظه وكتابته مما مل يسبق لكتاب 
ڳ  ڳ  ژمساوي آخر، وما توىل اهلل تعاىل حفظه ال يضيعه أحد، قال تعاىل: 

، وكفى باهلل تعاىل حافظاً ومن ِحفظ اهلل [٩احلجر: ] ژڱ  ڱ   ڱ        ڳ  ڱ
ع  يف عهدين لكتابه العزيز تيسريه سبحانه وتعاىل مجع القرآن،  فقد ك ِتب  ومجِ 

 متتاليني عهد النبوة، وعهد اخللفاء الراشدين.

 
 .6830احلدود، باب رجم احل بلى من الزىن إذا أحصنت ، حديث صحيح البخاري، كتاب  (1)
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 :صلى اهلل عليه وسلمكتابة القرآن في عهد النبي 
عثمان  صلى اهلل عليه وسلماختار رسول اهلل )) أما يف عهد النبوة فقد 

  ة بن أيب زيد بن ثابت، ومعاويو بن كعب،  يبي بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وأ  ا

زل عليه به جربيل  ـاهلل بن سعد بن أيب سرح ليكتبوا بني يديه ما ين سفيان، وعبد
فون، وقد كان غريهم  من آي القرآن الكرمي وسوره... فهؤالء هم الستة املكل  

  ، (1) ((وهم كثريون صلى اهلل عليه وسلميكتب لنفسه دون تكليف من الرسول 
. فعن أيب إسحاق عن  (2) لوحيكان أكثرهم كتابة ل   رضي اهلل عنهزيدًا  لكن  

توي القاعدون من))الرباء قال: ملا نزلت  يل  بيف س اهدونني واجملمنؤ امل ال يس 
باللوح والدواة  ادع يل زيدًا وليجئ): صلى اهلل عليه وسلميب قال الن ((اهلل

والكتف أو الكتف والدواة مث قال: اكتب ال يستوي القاعدون وخلف ظهر 
عمرو بن أم مكتوم األعمى قال: يا رسول اهلل   وسلم صلى اهلل عليه النيب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ فما تأمرين فإين رجل ضرير البصر فنـزلت مكاهنا 

 . (3)[٩٥النساء: ] ژپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ
إىل الرفيق األعلى إال والقرآن   صلى اهلل عليه وسلموما انتقل رسول اهلل 

ة من عسب وخلاف ورقاع  صحف منثور ))حمفوظ يف الصدور، ومكتوب يف 
 .(4) ((عنها شيء من القرآن، ولكنها مل يربطها خيط بني دفتني  وغريها، ال يند  

وكتب يف عهدي أيب بكر وعثمان  أما يف عهد اخللفاء الراشدين فقد مجع 

 
 .244، 243أمحد عبد الرمحن عيسى، ك ت اب الوحي، ص  (1)
 خصه البخاري يف صحيحه من بني ك ت اب الوحي برتمجة هي كاتب النيب صلى اهلل عليه وسلم. (2)
 .4990كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النيب، حديث   صحيح البخاري، (3)
 ، الطبعة األوىل، بدون تاريخ.78صحممد الزفزاف، التعريف بالقرآن واحلديث،  (4)
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 اهلل عنهما.  رضي
 :رضي اهلل عنهجمع القرآن في عهد أبي بكر 

ن ي كتب القرآن وجتمع  أ رضي اهلل عنهأما يف عهد أيب بكر فقد أمر 
 صحفه بني دفتني، وذلك حينما قتل كثري من القراء يف اليمامة.

قتل أهل  قال: أرسل إيل أبو بكر م   رضي اهلل عنهفعن زيد بن ثابت 
: إن عمر أتاين رضي اهلل عنهاليمامة فإذا عمر بن اخلطاب عنده قال أبو بكر 
  رآن وإين أخشى أن يستحر  فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء الق

القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن،  
؟ قال  صلى اهلل عليه وسلمقلت لعمر: كيف تفعل شيئًا مل يفعله رسول اهلل 

عمر: هذا واهلل خري فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهلل صدري لذلك، ورأيت  
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ال   يف ذلك الذي رأى عمر،

فتتبع القرآن   صلى اهلل عليه وسلمنتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل 
جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من   ل  ق  فوين نـ  فامجعه، فواهلل لو كل  

؟ ه وسلمصلى اهلل عليمجع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئاً مل يفعله رسول اهلل 
قال: هو واهلل خري، فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح اهلل صدري للذي شرح  
له صدر أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب  
واللخاف وصدور الرجال حىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري  
 مل أجدها مع أحد غريه  

حىت خامتة براءة فكانت الصحف عند أيب بكر    ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ
حىت توفاه اهلل، مث عند عمر حياته، مث عند حفصة بنت عمر رضي اهلل  
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 .(1) ((عنهم
أي مكتوبة، حيث كان   ( مل أجدها مع أحد غريه)قوله )) قال ابن حجر: 

ال يكتفي باحلفظ دون الكتابة، فاملراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة ال نفي كوهنا  
حيفظ هذه اآلية، وكان كثري من   رضي اهلل عنه كان زيد )) ، فقد (2) ((ة حمفوظ

الصحابة حيفظوهنا، ولكنه أراد أن جيمع بني احلفظ والكتابة، زيادة يف التوثق،  
ومبالغة يف االحتياط، وعلى هذا الدستور الرشيد مت مجع القرآن بإشراف أيب  

 .(3) ((ريبكر وعمر وأكابر الصحابة وإمجاع األمة عليه دون نك 
 :رضي اهلل عنه جمع القرآن في عهد عثمان 

فقد حصل بني املسلمني اختالف يف   رضي اهلل عنهأما يف عهد عثمان 
قراءة القرآن بطريقة فتحت باب النـزاع بينهم، خشي معها حذيفة بن اليمان  

خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى يف التوراة واإلجنيل، فعن  أن  رضي اهلل عنه 
إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان  ) )قال:  رضي اهلل عنهمالك أنس بن 

  ح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة  ت وكان يغازي أهل الشام يف ف
هم يف القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل  اختالف  

أرسل عثمان إىل حفصة أن  اليهود والنصارى، ف أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف  
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك، فأرسلت هبا  
حفصة إىل عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد اهلل بن الزبري، وسعيد بن العاص،  

 
 .4986صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، حديث  (1)
 .15، ص 9ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ  (2)
 الرتاث العريب، بريوت. ، دار إحياء 246-1/245مد الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حم (3)
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وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرهط  
تم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه  القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أن

بلسان قريش، فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف  
رد عثمان الصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر  

رق ، ومل يقتصر وقوع  (1) (( مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حي 
تلك املناطق، بل حصل أيضًا بني من كانوا باملدينة، فعن  ذلك اخلالف على 

اختلفوا يف القرآن على عهد عثمان حىت ))قال:  رضي اهلل عنهأنس بن مالك 
فبلغ ذلك عثمان، فقال: عندي يكذبون، ويلحنون   ،اقتتل الغلمان واملعلمون

تبوا  فيه، فمن نأى عين كان أشد تكذيبًا وحلناً، يا أصحاب حممد، اجتمعوا فاك
 . (2) ((للناس إماماً 

 مزايا طريقة عثمان في جمع القرآن: 
فهم عثمان رضي اهلل عنهم أمجعني كتب أولئك الصحابة الذين كل  

باالقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت  ))القرآن الكرمي بطريقة متيزت 
رتيب  روايته آحاداً، وإمهال ما ن سخت تالوته ومل يستقر يف العرضة األخرية، وت

اآليات على الوجه املعروف اآلن، وكتابتها بطريقة جتمع وجوه القراءات  و السورة 
املختلفة، واألحرف اليت نزل عليها القرآن، وجتريدها من كل ما ليس قرآناً  
كالذي كان يكتبه بعض الصحابة يف مصاحفهم اخلاصة شرحًا ملعىن أو بياناً 

 
 .4987صحيح البخاري، كتاب الفضائل القرآن، باب مجع القرآن، حديث  (1)
 .79، ص 1السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، جـ  (2)
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 .(1) ((لناسخ ومنسوخ أو حنو ذلك
املصاحف استجاب الصحابة ألمر عثمان فحرقوا   ةتهاء من كتابوبعد االن

، وقد ر ِوي عن  رضي اهلل عنهمصاحفهم، واجتمعوا على مصحف عثمان 
أدركت الناس متوافرين حني حرق عثمان ))مصعب بن سعد بن أيب وقاص قال: 

رضي  ، بل إن عليًا (2) ((املصاحف فأعجبهم ذلك، ومل ينكر ذلك منهم أحد
لو و لِّيت ما و يل عثمان لعملت  ))ال حني حرق عثمان املصاحف: ق اهلل عنه

 . (3) ((باملصاحف ما عمل
بعمله هذا كلمة األمة، وسد باب   رضي اهلل عنهوهكذا مجع عثمان 

الفتنة، وما يزال املسلمون جينون مثار عمله هذا رضي اهلل عنه وعن بقية 
 .صلى اهلل عليه وسلمأصحاب رسول اهلل 
العناية اليت ناهلا كتاب اهلل تعاىل من حفظه، وكتابته يف عهد  بعد كل تلك 

، ومجعه  عنه رضي اهلل ، ومجعه األول يف عهد أيب بكر صلى اهلل عليه وسلم النيب 
، واملنهج الذي سار عليه الصحابة يف مجعه  رضي اهلل عنهالثاين يف عهد عثمان 

على مصحف   يف عهدي أيب بكر وعثمان رضي اهلل عنهما، واجتماع األمة 
على الرغم  )) : يف الدائرة فيقول (القرآن)يأيت املستشرق بول، كاتب مادة عثمان، 

من أن القرآن العثماين قد ساد وظهر على كل منافسيه، إال أنه مل يزود العامل  

 
 .254، 253ص  ،1حممد الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، جـ  (1)
تب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، دار الك، 19صابن أيب داود السجستاين، كتاب املصاحف،  (2)

 هـ.1405
 .240، ص1، والزركشي، الربهان يف علوم القرآن، جـ80، ص 1السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، جـ  (3)
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 ، ودلل الكاتب على قوله هذا مبا يلي: (1) ((اإلسالمي بنص مقبول وموثوق به
وايات املذكورة يف تفسري الطربي، مل  أن عثمان ذاته طبقاً إلحدى الر  -١

ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ       ژ يلتزم بالنص الذي اعتمده وأقره، بل قرأ اآلية 

 فيها اآلن.  بإضافة ليست [ ١٠٠آل عمران: ] ژىئ 
إمهال بعض الن س اخ املتدربني، حىت إن النسخ املخطوطة للمصحف   -٢

مماثلة  إىل خمتلف البقاع ي قال: إهنا مل تكن كلها اإلمام باملدينة، اليت أرسلت 
 للنص األصلي.

وجود قراءات خمتلفة احتفظ هبا القراء يف ذاكرهتم، وهذه القراءات ال   -٣
يتخلون عنها يف الغالب، حىت عندما يكون أمامهم أو بني أيديهم قرآن  

القراءات و ِجدت يف النصوص األخرى املنافسة واملناهضة  مكتوب، وهذه 
 مصحف العثماين، وهكذا أصبحت متداولة.لل

نقائص وعيوب اخلط العريب، فقد كان ينقصه عالمات اإلعراب   -٤
والتنقيط، ولذلك كان أمر القراءة مرتوكًا للقارئ، فهو خم  ري  بني جعلها للمعلوم  
أو اجملهول، وكذلك أمر حتديد احلروف مثل احلاء واخلاء، والراء والزاي، والباء  

 .(2) ء، يف بداية الكلمة أو وسطها أو آخرهاوالتاء والثا
 بما يلي:  ( قرآن)ويرد على تلك األدلة التي ذكرها كاتب مادة 

كما كان  –إن القرآن الكرمي ليس كتابًا حمتكراً يف يد طائفة من الطوائف 

 
(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1073. 
(2) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1073. 
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مل   رضي اهلل عنه فيسهل عليها التالعب به، فعثمان  -حال التوراة واإلجنيل
ع يف عهد أيب بكر   بعمله هذا، بل يستبد   اعتمد فيه على املصحف الذي مجِ 

عت يف  رضي اهلل عنه ، حيث طلب من حفصة رضي اهلل عنها النسخة اليت مجِ 
، وقد  (1) عهد أيب بكر، وأمر زيد بن ثابت وآخرين باستنساخها يف املصاحف 

وهو بني ظهراين كبار الصحابة، وفيهم علي بن أيب طالب، وعبد  ))فعل هذا 
ن عوف، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن العوام، وعبد اهلل بن عباس،  الرمحن ب

مناه  عوجاجًا لقو  ارأينا فيك وغريهم من الذين قالوا لعمر بن اخلطاب: لو 
 . (2) ((بسيوفنا، فما الظن باعوجاج يـ ر ت كب ضد القرآن؟ 
، الذي استنسخ  رضي اهلل عنه كيف ال يثق املسلمون مبصحف عثمان 

ئة اليت كانت تغص حبفظته وقارئيه، الذين كانوا أشد ما يكونون  البييف تلك 
اشتغااًل بالقرآن؟ مث إن مصحف عثمان هو املصحف الوحيد املتداول يف العامل  

، وإىل أن تقوم الساعة فليس هناك  رضي اهلل عنهاإلسالمي منذ عهد عثمان 
ذي ال يأتيه كتاب ميكن أن يثق به الناس مجيعًا أصح من كتاب اهلل تعاىل، ال

 . [ ٤٢فصلت:  ]   ژ ڱ     ں  ں  ڻ ژ  الباطل من بني يديه وال من خلفه؛ ألنه  
ساقها الكاتب يف تشكيكه يف صحة  اليت أما عن األدلة أو الشبهات 

 فريد عليها مبا يلي: رضي اهلل عنهمصحف عثمان 
 الرد على الدليل األول: 

آلية املشار  : فقد رجعت إىل تفسري الطربي عند اأما عن دليله األول

 
 .79، 78انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، اجلزء األول، ص  (1)
 .هـ1356، 405جملة األزهر، اجمللد الثاين، ص ((رد شبهات على القرآن الكرمي ))حممد فريد وجدي  (2)
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، ومل أجد شيئًا مما ذكره الكاتب، مث رجعت إىل بعض كتب  (1) إليها
، فلم أجد فيها أي ذكر لقراءة أخرى هلذه اآلية، سواء لعثمان  (2) القراءات 

 أو لغريه!.   رضي اهلل عنه
 الرد على الدليل الثاني:

مل جيد الكاتب طريقًا ميكن أن يطعن من خالله يف أحد النساخ   -١
املصحف الذي مجع يف عهد أيب  باستنساخ  رضي اهلل عنههم عثمان الذين كلف 

، وهم زيد بن ثابت، وعبد اهلل بن الزبري، وسعيد بن العاص،  رضي اهلل عنهبكر 
وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، حيث وجد معهم زيد بن ثابت الذي كان  

العرضة   ، وكان قد شهدصلى اهلل عليه وسلممن ك ت اب الوحي يف عهد النيب 
صلى اهلل عليه  فه أبو بكر جبمع القرآن بعد وفاة النيب األخرية، وهو الذي كل  

إذا  ))قد قال له وملن معه من النساخ:  رضي اهلل عنه . وكان عثمان (3)وسلم
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل  

 .(4) ((بلساهنم

عض النساخ املتدربني، دون أن ي فصح عن  ولذلك قال الكاتب: ب
 أمسائهم!.

 
 . 4انظر: الطربي، جامع البيان، اجلزء الرابع، ص  (1)
العشر البن اجلزري، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملكي  ر يف القراءاتمثل النش (2)

بن أيب طالب القيسي، وحتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة البن اجلزري، وإحتاف فضالء البشر يف 
 عشر، ألمحد بن عبد الغين الدمياطي.  ةالقراءات األربع

 .4986، باب مجع القرآن، حديث انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن  (3)
 .4987املصدر السابق، حديث  (4)
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، ما كانوا  رضي اهلل عنهإن هؤالء النساخ الذين كلفهم عثمان  -٢
صلى اهلل يكتبون شيئًا إال بعد أن يعرض على الصحابة، ويقروا أن رسول اهلل 

قد قرأ على هذا النحو الذي جنده اآلن يف املصاحف، مما استقر يف   عليه وسلم
، فكيف يتأتى اإلمهال يف الكتابة مع وجود هذه املتابعة  (1) خرية العرضة األ

الدقيقة؟ وهل يصح عقاًل أن يبذل الصحابة كل ذلك اجلهد واالهتمام وزيادة  
 ابته يف الصحف إىل نساخ متدربني؟احليطة يف مجعه، مث ي وكل أمر كت

إن القول بأن النسخ املخطوطة للمصحف اإلمام، مل تكن كلها   -٣
املستشرق بول قد أخذ   نص األصلي، هو من أقوال الشيعة، ويبدو أنمماثلة لل

 اه. وتبن   هبذا الرأي
فقد ذهب أكثر علماء الشيعة أمثال الكليين، والطربسي، واجمللسي، 
والقمي، وغريهم إىل القول بتحريف القرآن، وأنه أسقط منه آيات، حىت إن  

فصل اخلطاب يف  )) نوان أحد علمائهم املتأخرين وهو النوري صنيف كتابًا بع
إن كبار أهل  ))، ويقول الشيعة أيضاً: (2) ((إثبات حتريف كتاب رب األرباب

الس ن ة وأئمتهم كأيب بكر وعمر وعثمان حر فوا القرآن، وأسقطوا كثرياً من اآليات  
والسور اليت نزلت يف فضائل أهل البيت... ومن مجلة ما أسقطوه من سورة أمل  

، ومع ذلك فقد اختلف  (3) (( ومنها سورة الوالية ((صهرك  وجعلنا علياً )) نشرح 

 
 .250انظر: حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان، اجلزء األول، ص  (1)
 هـ.1402عي اإلسالمي، بريوت، دار الو ، 63صانظر: حممد مال اهلل، الشيعة وحتريف القرآن،  (2)
تعريب غالم حممد األسلمي،  ، 31، 30ص ة االثىن عشرية،شاه عبد العزيز الدهلوي، خمتصر التحف (3)

اختصره وهذبه حممود شكري األلوسي، حتقيق حمب الدين اخلطيب، الرئاسة العامة إلدارات البحوث 
 .ه 1404لعلمية، الرياض، ا
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قال أربعة من كبار علمائهم بعدم التحريف، وهم  إذ  ذلك، علماء الشيعة يف 
الصدوق يف عقائده، والسيد املرتضى، وشيخ الطائفة الطوسي، وأبو علي  ))

  بأن ما بني دفيت هذا املصحف هو القرآن املنـزل ال غري، الطربسي... وحكموا 
إن اعتقادنا يف مجلة القرآن  ))، وقد قال بعضهم: (1) ((ومل يقع فيه تغيري وال تبديل

هو كل ما حتتويه  ، صلى اهلل عليه وسلمالذي أوحى به اهلل تعاىل إىل نبيه حممد 
عليه بني املسلمني   دفتا املصحف املتداول بني الناس ال أكثر، وعدد السور املتعارف 

فسورتا الضحى والشرح تكونان سورة واحدة،  سورة، أما عندنا  ( 114)هو 
وقال الطربسي  ))، (2) ((وكذلك سورتا الفيل وقريش، وأيضًا سورتا األنفال والتوبة 

رؤساء الشيعة يف كتابه جممع البيان وهو املرجع عندهم: أما  وهو من أكرب 
 .(3) (( الزيادة يف القرآن فم جمع على بطالهنا، وأما النقصان فهو أشد استحالة

 لرد على الدليل الثالث:ا
إن وجود القراءات املختلفة مل تكن نتيجة الجتهاد الصحابة يف   -١

ثبت تنازعهم رضي اهلل عنهم يف القراءة، لكنهم كانوا يرجعون عند  ذلك، فقد 
القراءة ليست  ))، ويف هذا دليل على أن صلى اهلل عليه وسلمذلك إىل النيب 

ائهم، فليس ألحد منهم أن يقرأ باختياره،  موكولة إىل أهوائهم، وال مفوضة إىل آر 
أو من تلقاء نفسه، وليس ألحد منهم أن يقرأ حسب رغبته وهواه، فيغري عبارة  

 
،  82صإحسان إهلي ظهري، الرد الكايف على مغالطات الدكتور وايف يف كتابه بني الشيعة وأهل الس ن ة،  (1)

 هـ.1406ة، الهور، باكستان، الطبعة الثانية، إدارة ترمجان الس ن  
 .40، 39حممد عبد اهلل دراز، مدخل إىل القرآن الكرمي، ص  (2)
وار الطبعة األوىل، دار األن، 150صحممد الصادق قمحاوي، شبهات مزعومة حول القرآن الكرمي وردها،  (3)

 هـ.1379للطباعة، مصر، 
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بعبارة، أو يأيت يف مكان اللفظ مبرادفه أو مساويه، إن الصحابة كانوا يف الذروة  
على   العليا دقة وضبطاً أللفاظ القرآن الكرمي، وإحكاماً لكلماته وحروفه، وحرصاً 

إماطة أدىن تصحيف عن ساحته، وحسبنا برهانًا على ذلك موقف عمر بن  
هشام بن حكيم، من تلبيبه له، وأخذه خبناقه، وسوقه لرسول اهلل  اخلطاب مع 

؛ ألنه مسع هشامًا يقرأ بغري الرواية اليت تلقاها عمر عن  صلى اهلل عليه وسلم
رف أن القرآن أنزل على  وكان إذ ذاك ال يع - صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 . (1)((فاعتقد أن هشاماً غري  وبد ل من تلقاء نفسه -سبعة أحرف
الكرمي أنزل على سبعة أحرف، وقد قال كثري من العلماء:  إن القرآن  -٢

إن املراد باألحرف السبعة، سبع لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد، حنو  
 . (2) احدأقبل وتعال وهلم فهي ألفاظ خمتلفة ملعىن و 

بإرسال املصاحف وحدها إىل   رضي اهلل عنهمل يكتف عثمان  -٣
م  بل أرسل مع كل مصحف عاملًا من علماء القراءة، يعلِّ ))البلدان اإلسالمية 
فق هذا املصحف، وعلى مقتضاه ... فلو كانت القراءات  املسلمني القرآن و  

ملها رسم  مأخوذة من رسم املصحف، وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة حيت
املصحف... مل يكن مث حاجة إىل إرسال عامل مع املصحف، فإيفاد عامل مع  

القراءة تعتمد على التلقي والنقل والرواية، ال على  ضح على أن ااملصحف دليل و 

 
بة الدار، املدينة مكت، 47صعبد الغين القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين،  عبد الفتاح (1)

 املنورة. 
سة الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة عشرة، مؤس، 162صانظر: مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن،  (2)

 هـ.1411
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 . (1) ((والكتابةاخلط والرسم  

النصوص املنافسة واملناهضة  )) ا عن زعم الكاتب بوجود أم   -٤
فهذه دعوى ال دليل   ((متداولة بني املسلمني  للمصحف العثماين، اليت أصبحت

،  رضي اهلل عنهنصوص متداولة خارجة عن مصحف عثمان هلا، إذ ليس هناك 
ومل يذكر الكاتب دلياًل على زعمه هذا، وإلقاء الدعوى من غري دليل منهج من  

 مناهج املستشرقني يف دراستهم لإلسالم. 

 الرد على دليله الرابع: 
أن يكون القرآن الكرمي قد قرئ يف خري العهود،  ))هذا القول يقتضي  -1

، وعهد الصحابة والتابعني، بقراءات وأوجه  صلى اهلل عليه وسلمعهد الرسول 
ل، وال املتواتر منها  ل منها من غري املنـز  ال ي عرف الصحيح منها من غريه، وال املنـز  

 . (2) ((من غري املتواتر، وبداهة العقل قاضية ببطالن هذا وفساده

املصاحف من   لو  كان مبعث اختالف القراءات وتنوعها خ   لوو  -2
النقط والشكل، وكان كل قارئ يقرأ بقراءة خيتارها من تلقاء نفسه، إذا كان  

صلى  النيب  يف ن  الوحي واملشافهة، والتلقي مِ  الرسم حمتماًل هلا، ومل يكن مبعثها
مساوياً  ومل يكن كله وحيًا ، لكان بعض القرآن من كالم البشر، اهلل عليه وسلم

ظم خصيصة من  اًل من عند اهلل تعاىل، ولو كان كذلك لذهبت أعمنـز  
اليت امتاز هبا القرآن عن سائر الكتب السماوية   خصائصه، تلك اخلصيصة 

السابقة وهي اإلعجاز، ولو ذهبت عنه صفة اإلعجاز مل يكن للتحدي به  

 
 .49، 48مللحدين، ص عبد الفتاح عبد الغين القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني وا (1)
 .83املرجع السابق، ص  (2)
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 .(1) ((ضته سرر وجه، ومل يكن لعجز العرب عن معا

كان خلو املصاحف من الشكل واإلعجام سببًا يف تنوع القراءات   لو و  -3
أي أن هذا االختالف نتيجة حتمية خللو املصاحف من الشكل  –واختالفها 

لكانت كل قراءة حيتملها رسم املصحف صحيحة م عتربة من القرآن   -واإلعجام 
ثبت  فقد ))  [  ٦٩ب: األحزا ]  ژ ڻ  ڻ  ٹ  ڻ ژ ، فمثاًل قوله تعاىل: ( 2) (( وليس كذلك 

بطريق اآلحاد، وصح سنده، ولكنه مل يشتهر، ومل يظفر بالذيوع واالستفاضة، ومل  
، وهي قراءة شاذة حتر م  ( وكان عبدًا هلل وجيهاً ) قراءهتا  ( 3) (( يتلقه علماء القراءة بالقبول 

كان اختالف القراءات وليد خلو  ، فلو ( 4) القراءة هبا، وال حيل التعبد بتالوهتا 
  (( عند اهلل وعبدًا هلل )) احف من عالمات اإلعراب والتنقيط، لصحت القراءتان املص 

 الحتماهلما. 

چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ         ڃ  ڃژ مثال آخر قوله تعاىل: 

وعدها إياه، ووعدها )حيتمل قراءهتا فإن رسم املصحف  [١١٤التوبة: ] ژڇ  ڇ
قرآناً، وحترم   فإهنا ال تعدي  (هوعدها أبا)أما  ژڇ  ڇژ ، ولكن الثابت هو (أباه

ولو كان اختالف القراءات وليد خلو املصاحف  ، (5) القراءة هبا بإمجاع املسلمني 
  (( وعدها إياه، ووعدها أباه )) من عالمات اإلعراب والتنقيط، صحت القراءتان 

 الحتماهلما. 

 
 .84املرجع السابق، ص  (1)
 .49املرجع السابق، ص  (2)
 . 51عبد الفتاح القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني، ص  (3)
 .51انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني، ص  (4)
 .51ظر املستشرقني، ص انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات يف ن (5)
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كان اختالف القراءات تابعًا للخط والرسم ملا اختلف القراء يف  ولو   -1
وردت يف   ژ ٺ ژ ة كلمة وردت يف أكثر من آية مع تـ و ح د رمسها، فمثاًل كلمة قراء 

وقال  ، [ 4 ]الفاحتة:  ژ ٺ  ٺ    ٺ ژ عدد من اآليات، وبرسم واحد، قال تعاىل: 
،  [ ٢الناس: ]  ژ ڌ  ڎ  ژ ، وقال تعاىل: [ 26 ]آل عمران: ژ ژ     ڎ  ڈ      ڈ ژ تعاىل: 

ٺ  ٺ     ژ  قراءهتا يف قوله تعاىل: ولكن مع توحد رمسها فإن القراء اختلفوا يف 

 فمنهم من قرأها فيه حبذف األلف، ومنهم من قرأها فيه بإثبات األلف.   ،   ژ ٺ 

فقد اتفقوا على قراءهتا فيه بإثبات   ژژ    ڎ  ڈ   ڈژأما يف قوله تعاىل: 
اتفقوا على قراءهتا حبذف األلف، مع أهنا لو   ژڌ  ڎژ األلف، ويف قوله تعاىل: 

وله  ـباهتا يف قـوبإث ژژ ڎ ڈ ڈژلكلمة حبذف األلف يف قوله تعاىل: قرئت هذه ا
لكان ذلك سائغًا لغة ومعىن، ولكن اآليتني مل تثبت قراءهتما   ژڌ  ڎژاىل: ـتع

 . (1) إال بطريقة واحدة
فلو كانت القراءات بالرأي واالجتهاد ال بالتلقي والتوقيف، وكان تنوع  ))

ن اختالف القراء مقصورًا على موضع  القراءات تابعًا لرسم املصحف مل يك
الفاحتة، بل كان يتناول املوضعني اآلخرين، لكنهم اختلفوا يف موضع الفاحتة،  

هذا على أن القراءات مل تكن   واتفقوا يف موضعي آل عمران والناس، فدل  
باالختيار واالجتهاد، ومل يكن تنوعها تابعًا للخط والرسم، وإمنا هو تابع للسند  

 .(2) (( والنقل والرواية
كان أمر القراءة عائداً لرأي القارئ إن شاء جعلها للمعلوم، وإن  ولو   -2

 
 .53انظر: عبد الفتاح عبد الغين القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني، ص  (1)
 .53املرجع السابق، ص  (2)
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الواردة يف سورة   ژچژشاء جعلها للمجهول ملا اختلف القراء يف قراءة كلمة 
  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چژ واحدة مكررة يف آيتني متفرقتني، قال تعاىل: 

فقد [ 25: ]الروم ژٺ ٺ  ٺ  ٺ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ژ ، وقال تعاىل: [19: ]الروم
اآلية األوىل، فمنهم من قرأها  ﴾ الواردة يف خترجوناختلف القراء يف قراءة ﴿

، ومنهم من قرأها بفتح  وفتح الثالث على البناء للمفعول بضم احلرف األول
األول وضم الثالث على البناء للفاعل، واتفقوا على قراءهتا يف اآلية الثانية بفتح  

 لراء على البناء للفاعل.التاء وضم ا
القراءات ناشئة من رسم املصحف الختلف القراء يف اآلية  فلو كانت 

الثانية، كما اختلفوا يف اآلية األوىل، لكنهم اتفقوا يف اآلية الثانية، مع أن املعىن  
ال خيتلف، واللغة جتيز القراءتني، وهذا يدل على أن القراءة ال تكون بالرأي  

د املصحف من الشكل سببًا يف تنوع القراءات  ون جتر  واالختيار، وال يك
واختالفها، وإمنا سببها الروايات املتواترة، واآلثار الصحيحة، وليس األمر مرتوكاً  

 .(1) للقارئ، وال دخل للرسم والكتابة فيها مطلقاً 

 
 .63، 60انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات يف نظر املستشرقني، ص  (1)
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 الخاتمـة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على الصادق األمني الذي أنزل  
 وبعد:  ه القرآن الكرمي بواسطة جربيل األمني عليه السالم، علي

القرآن الكرمي يف دائرة  )اهلل تعاىل به من احلديث يف موضوع  فهذا ما من  
وقد جاء بقدر ما يقتضيه املقام ويتسع له اجملال، ولوال أن   ( املعارف اإلسالمية

ل مبحث يستحق  املقام ال يسمح باملزيد لكانت الكتابة أوسع من هذا؛ ألن ك 
أن يكون فصاًل يتبعه عدة مباحث. لذا جاء املوضوع يف أربعة مباحث، حتدثت  
يف املبحث األول عن دائرة املعارف اإلسالمية من حيث نشأهتا واملراحل اليت  
مرت هبا من خالل مؤمترات املستشرقني واجلهات اليت تضامنت وساعدت على  

 إصدارها.
خللفية الثقافية للصورة العامة اليت رمسها  وحتدثت يف املبحث الثاين عن ا

املستشرقون حلقيقة القرآن الكرمي، وذلك من خالل عرض بعض أقوال  
املستشرقني وكتبهم اليت ألفوها حول القرآن يف الفرتة اليت سبقت إصدار دائرة  

 املعارف اإلسالمية. 
وأما املبحث الثالث فقد تضمن عرضًا ملا ورد يف الدائرة حتت مادة  

 . (قرآن)
ائرة حتت عدد من  وجاء املبحث الرابع عن القرآن الكرمي كما عرفته الد 

 موادها املختلفة، مع الرد على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله. 
 

 وقد تبني من خالل البحث مجلة من احلقائق وهي كالتايل:
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يف إنشاء الدائرة،   (( جولدزيهر))أواًل: وضوح دور املستشرق اليهودي 
ت ألجله من وجهة  ى إمتامها لتحقيق اهلدف الذي أنشئالشديد علوحرصه 

وكونه املسؤول األول يوضح   ،نظره، وهو معروف بيهوديته وعدائه لإلسالم
 هدفها.

ثانياً: جاء التعريف بالقرآن الكرمي يف الدائرة بصورة تتفق مع االنطباع  
لى إساءة التعريف  اب الدائرة عالعام املوجود أصاًل عند الغرب. فلم يقتصر كت  

بالقرآن، بل إهنم كانوا حريصني على إبقاء شرائح من قرائها على جهلهم  
ما أصل اإلنسان؟ إجابات العلم  )يف كتابه  ((موريس بوكاي))بالقرآن. يقول 
وا على سوء فهم اإلسالم  إن معظم الناس يف الغرب قد ترب  )): (والكتب املقدسة

اً كبريًا من حيايت كأحد هؤالء الناس... والقرآن، ولقد قضيت أنا نفسي شطر 
ولقد قيل يل مرارًا وتكرارًا إن مؤلف القرآن قد مجع ببساطة قصصًا من التوراة  
واإلجنيل بشكل خمتلف شيئًا قلياًل، كما قيل: إن املؤلف قد أضاف بعض  
النصوص وحذف البعض اآلخر، بينما كان حيدد مبادئ وقواعد الدين الذي  

رفت به الدائرة كتاب استمد مقوماته من عدد  فالقرآن الذي ع   .((أوجده بنفسه
 من املذاهب واألديان السابقة.

ثالثاً: االهتمام بالرؤية املضادة العتقاد املسلمني، سواء مضادة من داخل  
ضادة من خارج الفكر اإلسالمي  الفكر اإلسالمي كرؤى الفرق املنحرفة، أو م

 اليهودية والنصرانية. كرؤى
: االعتماد على ما يوافق اهلوى من اآلراء الشاذة واألقوال الساقطة  رابعاً 

 مع عدم االلتفات ملا ورد يف املصادر اإلسالمية املعتمدة وحقائق التاريخ. 
وأخرياً فإن الباحث يوصي بالنظر يف دائرة املعارف اإلسالمية على أساس  
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م حيث  أهنا إحدى أهم أدوات املواجهة اليت وضعها الغرب ضد اإلسال
فهي دائرة معارف ال متثل اإلسالم كما   ت تشويهًا متعمدًا للقرآن الكرمي،تضمن

متثل دوائر املعارف األخرى ديانات ومذاهب من كتبوها، بل متثل الرؤية  
 االستشراقية لإلسالم. 

وحيال هذا األمر كان البد لنا حنن املسلمني من مبادرة مدروسة بإنشاء  
  على غرار هذه الدائرة االستشراقية، بل تفوقها بأصالتها للمعارف اإلسالمية دائرة 

 ونزاهتها.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املؤمتر العاملي األول لتوجيه الدعوة وإعداد  

هـ، وشارك فيه علماء  1397الدعاة الذي عقد يف اجلامعة اإلسالمية عام 
ية بتبين  من أقطار العامل كان من بني توصياته توص اً ودعاة من سبعني قطر 

 مشروع دائرة معارف إسالمية.
ولعل هذا البحث توكيد خلطورة هذه الدائرة، وجتديد للدعوة إىل إنشاء  

 دائرة معارف إسالمية يعدها ويصدرها املسلمون أنفسهم. 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على سيد ولد  

 وعلى آله وصحبه أمجعني.  آدم أمجعني حممد بن عبد اهلل النيب األمي
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 77 

 كشاف المراجع

 القرآن الكرمي. -1
 البار، د. حممد علي.   -2
اهلل جل جالله واألنبياء عليهم السالم يف التوراة والعهد القدمي،   –أ 

 هـ. 1410الطبعة األوىل، دار القلم، دمشق، 
املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي، الطبعة األوىل، دار القلم،   -ب

 هـ. 1410مشق، د
 بارت، رودي.  -3

الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية. ترمجة د. مصطفى  
 م.1967ماهر، دار الكتاب العريب، القاهرة، 

 بدوي، د. عبد الرمحن.  -4
موسوعة املستشرقني، الطبعة الثانية، دار العلم للماليني، بريوت،  

 م. 1989
 بريري، أمحد حممد. -5
 هـ. 1380، جملة منرب اإلسالم، العدد الرابع، ((نيقالغرا))
 البهي، د. حممد. -6

الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب، الطبعة الثانية، مكتبة  
 م. 1975وهبه، القاهرة، 

 بوكاي، موريس. -7
تأمالت حول أفكار خاطئة يروجها املستشرقون من خالل ترمجات  )) –أ 

دوة العاملية حول ترمجات معاين القرآن الكرمي، الطبعة  . الن((خاطئة للقرآن
 م.1986األوىل، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 78 

 القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم. دار املعارف، القاهرة.  -ب
ما أصل اإلنسان؟ إجابات العلم والكتب املقدسة. مكتب الرتبية   -جـ

 هـ.1406العريب لدول اخلليج، الرياض، 
 بوحيىي، الشاذيل.  -8
حوليات اجلامعة   ((-الطبعة اجلديدة –ة املعارف اإلسالمية دائر ))

 م. 1966التونسية، العدد الثالث،  
 ابن اجلزري، حممد بن حممد. -9

حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة. كتب هوامشه وصححه مجاعة  
 هـ. 1404من العلماء، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت،  

 س.جولدزيهر، أجنا  -10
العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ترمجة: د. حممد يوسف موسى، د. علي  
حسن عبد القادر، عبد العزيز عبد احلق، الطبعة الثانية، دار الكتب احلديثة  

 مبصر، ومكتبة املثىن ببغداد. 
 حىت، فيليب.  -11

اإلسالم منهج حياة. ترمجة: د. عمر فروخ، الطبعة الثالثة، دار العلم  
 م.1977ريوت،  للماليني، ب
 ابن حجر، اإلمام احلافظ أمحد بن علي.  -12

فتح الباري بشرح صحيح الباري، قرأ أصله تصحيحًا وحتقيقًا الشيخ عبد 
 هـ. 1379العزيز بن عبداهلل بن باز، املكتبة السلفية، القاهرة، 

 ابن حزم الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد.  -13
يق: د. حممد إبراهيم نصر، د.  الفصل يف امللل واألهواء والنحل. حتق

 هـ. 1405عبدالرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت،  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 79 

   .ظاظا ،دحسن -14
 .هـ 1407  ،دمشق ،دار القلم، الفكر الديين اليهودي الطبعة الثانية

 حسن، د. حممد خليفة. -15
دراسة يف ملحمة   –األسطورة والتاريخ يف الرتاث الشرقي القدمي 

 م. 1988قافية، بغداد، دار الشؤون الث -جلجامش
 حيان، حممد بن يوسف.  أبو  -16

 هـ. 1403البحر احمليط، الطبعة الثانية، دار الفكر،  
 خان، ظفر اإلسالم. -17

التلمود تارخيه وتعاليمه، الطبعة اخلامسة، دار النفائس، بريوت، 
 هـ. 1404

 اخلزرجي، أبو عبيدة. -18
 مكتبة وهبة، القاهرة.  بني اإلسالم واملسيحية، حتقيق: د. حممد شامه،

 أبو خليل، شوقي.  -19
اإلسالم يف قفص االهتام، الطبعة اخلامسة، دار الفكر، دمشق،   -أ
 .ه 1403

غوستاف لوبون يف امليزان، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق،   -ب
 .ه 1410

 دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار املعرفة، بريوت.   -20
 ارف اإلسالمية، الطبعة الثانية، دار الشعب، القاهرة. دائرة املع  -21
 الداين، عثمان بن سعيد. -22

األحرف السبعة للقرآن، حتقيق: د. عبد املهيمن طحان، الطبعة األوىل،  
 هـ. 1408دار املنارة، جدة، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 80 

 دراز، د. حممد عبداهلل.  -23
م،  مدخل إىل القرآن الكرمي، ترمجة: حممد عبد العظيم علي، دار القل

 هـ. 1404الكويت،  
 .بن حممد الدمياطي، أمحد  -24

عشر، رواه وصححه وعلق   ةإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع 
 عليه: علي حممد الضباع، دار الندوة اجلديدة، بريوت. 

 الدهلوي، شاه عبد العزيز. -25
خمتصر التحفة االثىن عشرية، تعريف: غالم حممد األسلمي، اختصره  

ود شكري األلوسي، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، الرئاسة العامة  وهذبه: حمم
 هـ.1404إلدارات البحوث العلمية، الرياض، 

 رضا، حممد رشيد.  -26
 هـ.1391الوحي احملمدي، الطبعة الثامنة، املكتب اإلسالمي، 

 الزرقاين، حممد عبد العظيم. -27
 ، بريوت. مناهل العرفان يف علوم القرآن، دار إحياء الرتاث العريب

 الزركشي، حممد بن عبداهلل. -28
الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة،  

 بريوت.
 الزفزاف، حممد. -29

 تاريخ.  بدونالتعريف بالقرآن واحلديث، الطبعة األوىل، 
 زقزوق، د. حممود محدي. -30

ة وهبه، القاهرة، اإلسالم يف تصورات الغرب، الطبعة األوىل، مكتب
 هـ. 1407

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 81 

 السجستاين، عبد اهلل بن أيب داود سليمان بن األشعث. -31
كتاب املصاحف، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت،  

 .ه 1405
 سهيل ديب   -32

 ،دار النفائس ، الطبعة اخلامسة، التوراة تارخيها وغاياهتا ترمجة وتعليق
 هـ. 1404، عمان

 الدين عبد الرمحن بن أيب بكر.السيوطي، جالل  -33
 اإلتقان يف علوم القرآن، دار املعرفة، بريوت.  -أ 

 الدر املنثور يف التفسري باملأثور، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت.  -ب
 الشرقاوي، د. حممد. -34

 م. 1992شراق، دار الفكر العريب، القاهرة،  االست
 شليب، د. عبد اجلليل عبده. -35

 هـ.1406ية، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، صور استشراق
 الشوكاين، حممد علي. -36

 فتح القدير، دار املعرفة، بريوت.
 شيخاين، حممد.  -37

الندوة العاملية حول ترمجات   ((املستشرقون ودورهم يف ترمجة القرآن الكرمي))
 م.1986معاين القرآن الكرمي، الطبعة األوىل، 

 د حسني.الصغري، د. حمم -38
املستشرقون والدراسات القرآنية، الطبعة الثانية، املؤسسة اجلامعية،  

 هـ.1406بريوت، 
 طبارة، عفيف عبد الفتاح. -39

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 82 

روح الدين اإلسالمي، الطبعة السادسة عشرة، دار العلم للماليني، 
 م.1977بريوت، 

 الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير.  -40
لطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البايب  جامع البيان عن تأويل القرآن، ا

 هـ.1388احلليب، مصر،  
 ظهري، إحسان إهلي. -41

الرد الكايف على مغالطات الدكتور وايف، يف كتابه بني الشيعة وأهل  
 هـ. 1406الس ن ة، الطبعة الثانية، إدارة ترمجان الس ن ة، الهور، باكستان، 

 العامل، عمر لطفي.  -42
لطبعة األوىل، مركز دراسات العامل اإلسالمي،  املستشرقون والقرآن، ا

 م. 1991مالطا، 
 عبد احلميد، د. عرفان. -43

املستشرقون واإلسالم، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي، بريوت،  
 م. 1980

 عبد احلميد، علي بن حسن. -44
 هـ. 1412دالئل التحقيق إلبطال قصة الغرانيق، مكتبة الصحابة، جدة، 

 قاضي أبو بكر.العريب، ال -45
العواصم من القواصم، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، الرئاسة العامة  

 هـ.1404إلدارات البحوث العلمية، الرياض، 
 أبو العزم، عبد الغين. -46

جملة دراسات عربية، العدد   (( باو مصادر الدراسات اإلسالمية يف أور ))
 م. 1980السابع، بريوت، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 83 

 العقيقي، جنيب.  -47
 الطبعة الرابعة، دار املعارف، القاهرة.  املستشرقون،

 عياد، حممد كامل.  -48
جملة جممع اللغة العربية بدمشق، اجمللد   (( صفحات من تاريخ االستشراق ))

، واجمللد الرابع واألربعون، اجلزء الثالث،  ه 1388الثالث واألربعون، اجلزء الثالث، 
 م. 1389

 عيسى، د. أمحد عبد الرمحن.  -49
 هـ.1400ي، الطبعة األوىل، دار اللواء، الرياض،  ك ت اب الوح

 غويطاين، س. د.  -50
جملة الكاتب املصري، اجمللد   (( جولدزيهر أبو الدراسات اإلسالمية))

 م. 1947اخلامس، العدد السابع عشر، فرباير  
 القاضي، عبد الفتاح عبد الغين. -51

 .تاريخ املصحف الشريف، مكتبة املشهد احلسيين، القاهرة –أ 
 القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين، مكتبة الدار، املدينة املنورة.  -ب

 القطان، مناع خليل.  -52
القرآن، الطبعة السابعة عشرة، مؤسسة الرسالة، بريوت،   علوم مباحث يف 

 . ه 1411
 قمحاوي، حممد الصادق.   -53

ار  شبهات مزعومة حول القرآن الكرمي وردها، الطبعة األوىل، دار األنو 
 هـ. 1379للطباعة، مصر،  

 القيسي، مكي بن أيب طالب.  -54
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق: د. حمي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 84 

 هـ.1404الدين رمضان، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بريوت،  
 ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر.  -55

 هـ.1387فكر العريب،  البداية والنهاية، الطبعة الثانية، دار ال –أ 
 تفسري القرآن العظيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر.  -ب

 الندو، روم.   -56
اإلسالم والعرب، ترمجة: منري البعلبكي، الطبعة الثانية، دار العلم  

 م.1977للماليني، بريوت،  
 مال اهلل، حممد. -57

 هـ.1402الشيعة وحتريف القرآن الكرمي، دار الوعي اإلسالمي، بريوت، 
 حممود، د. مصطفى.   -58

حوار مع صديقي امللحـد ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت،  
 م. 1975

 املغريب، السموءل بن حيىي. -59
إفحام اليهود، حتقيق، د. حممد الشرقاوي، الطبعة الثانية، الرئاسة العامة  

 هـ.1407إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض،  
ج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، الطبعة األوىل،  مناه -60

 هـ. 1405مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض، 
 ابن منيع، حممد بن سعد. -61

 الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت.
 ابن هشام، أبو حممد عبد امللك.  -62

 وت.السرية النبوية، تعليق طه عبد الرؤوف سعد. دار اجليل، بري 
 هيكل، حممد حسني. -63

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 85 

، الطبعة الثالثة عشرة، مكتبة النهضة  صلى اهلل عليه وسلمحياة حممد 
 م.1968املصرية، القاهرة،

 وجدي، حممد فريد.   -64
 هـ.1356جملة األزهر، اجمللد الثامن،   ((رد شبهات على القرآن الكرمي))

 اليحصيب، القاضي أبو الفضل عياض.  -65
 املصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت.الشفا بتعريف حقوق  

66- Actes Du Douzieme Congres International Des 

Orientalistes, Rome 1899, Tome Troisieme [Premiere Partie] Kraus 

Reprint – Nendeln / Lietenstein – 1968. 

67- Adams. C.J. ((Islamic Religion)) Middle East Studies 

Association Bulleotin: Vol. 4, No. 3, 15 October 1970. 

68- Donzel. E. Van. The Ency., of Islam, First Edition. 

69- Encyclopedia Judaica, Keter  Press, 1978. 

70- Encyclopedia  of Islam, New Edition, E. J. Brill, Leiden 

1965. 

71- Encyclopedia of Religions and Ethics Edinburgh T. and T. 

Clask, 1974. 

72- First Encyclopedia of Islam, E. J. Brill, Leiden 1987. 

73- Watt, M. Muhammad at Mecca, Oxford, Clarendon Press 

1953. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 86 

 فهرس الموضوعات
 

 4 ................... سالمية نبذة خمتصرة عن دائرة املعارف اإل  املبحث األول
اخللفية الثقافية للصورة العامة اليت رمسها املستشرقون حلقيقة القرآن  املبحث الثاين

 9 ................................................................ الكرمي 
 16 .................. مادة )قرآن( يف دائرة املعارف اإلسالمية  املبحث الثالث

 16......................هبا ... قوكيفية النط ((القرآن))ة معىن كلم -1
 17 ................................................ مصدر القرآن: -2
 18 ........................................... نزول القرآن منجماً:  -3
 18 ............................. حديث القرآن عن الكتب السابقة: -4
 19 ........................ وتبليغ الوحي:  النيب صلى اهلل عليه وسلم -5
 20 ............................................ لغة القرآن وأسلوبه -6
 21 ..................... حال القرآن عند وفاته صلى اهلل عليه وسلم:  -7
 22 ...................... مجع القرآن بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم: -8
 23 ...............................نسياخ القرآن وترتيب آياته وسوره: -9

 26 ..................... مجع القرآن يف عهد عثمان رضي اهلل عنه: -10
 26 .................. حفظ القرآن وسالمته من التحريف والتبديل:  -11
 ق طيعة:  -12

 30 ................................... البسملة واألحرف امل
 31 ........................................ قراءات القرآن الكرمي:  -13
 32 .................................... إعجام املصحف وشكله: -14
 32 .................................. مكانة القرآن عند املسلمني: -15

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 87 

 33 ...................... مي:املصادر اليت رجع إليها يف تعريفه بالقرآن الكر 
 34 ............ القرآن الكرمي كما عرفته دائرة املعارف اإلسالمية  املبحث الرابع

أواًل: الرد على القول بأن القرآن الكرمي من كــالم النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم:
 ................................................................. 37 

 40 صلى اهلل عليه وسلم .........................ما يتعلق بالنيب -1
 40 ............................. ما يتعلق مبضمون القرآن الكرمي:  -2

 44 ............. ثانياً: الرد على القول بأن القرآن مأخوذ من عدة مصادر:
عليــه وســلم مـــن اهلل  ثالثــاً: الــرد علــى القــول بــأن القــرآن مسعــه النــيب صــلى اهلل

 48 .......................................................... مباشرة:
ــادة أو الـــنقص  رابعـــاً: الـــرد علـــى القـــول بعـــدم حفـــظ القـــرآن وســـالمته مـــن الزيـ

 50 ......................................................... والتبديل:
 58 ....خامساً: الرد على القول بعدم صحة مصحف عثمان رضي اهلل عنه:

 59 ...................... كتابة القرآن يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 60 .......................... مجع القرآن يف عهد أيب بكر رضي اهلل عنه:
 61 ........................... مجع القرآن يف عهد عثمان رضي اهلل عنه:

 62 ................................... آن:مزايا طريقة عثمان يف مجع القر 
 74 .............................................................. اخلامتـة 

 77 ...................................................... كشاف املراجع 
 86 ....................................................فهرس املوضوعات 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


