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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله  
 وصحابته أمجعني. أما بعد:  

حتت   وبلداهنمملعرفة اإلسالم واملسلمني  حثيثةفقد بذل الغرب جهودًا 
فلذلك كانت حلركات االستشراق   ,ذهلا حىت اآلنوما زال يب, اسم االستشراق

أثارت اهتمام علماء   ع  ف  د   قوة   -وال سيما يف أوربا منذ القرون القدمية -يف الغرب 
اسات االستشراقية اليت  للتعرف على الدر  ؛ وذلكوجهودهم الكبريةاإلسالم 

ه  وعن مصدري ,كتبها املستشرقون عن اإلسالم يف الكتب واجملالت واملوسوعات
سلم الذي أرسله اهلل  النيب صلى اهلل عليه و وعن  ,األساسني القرآن والسنة
 .على الدين كله هباهلدى ودين احلق ليظهر 

در القرآن  ا نتحدث يف هذا البحث عن مزاعم املستشرقني يف مص وسوف 
  ,ألهنم نسبوا القرآن إىل مصادر خمتلفة عن ادعاءاهتم الباطلة؛الكرمي وجنيب 

هدفهم ليس سوى توهني و . متأثر هبا  صلى اهلل عليه وسلمالنيب وزعموا أن
وال سيما بني   ,وزرع الشكوك حوهلا يف نفوس املسلمني  ,التعاليم اإلسالمية

بسبب ختلفهم عن الغرب يف جمال   بالضعف  يشعرونالرجال املثقفني الذين 
 احلياة. وشؤون العلم  

عميقرراً يف رأي العررا  مررن تركرروا أثررراً  املنصررفني ن مررن املستشرررقني أوال غرررو 
فقررد  ,كاملستشرق الفرنسي كلررود اتيرران سررافاري  ,األوريب ِ  اإلسالمي ورأي العا   

وصررف الرسررول صررلى اهلل عليرره وسررلم يف مقدمررة ترمجترره للقرررآن بالعظمررة وقررال: 
ه العقل قر  ال تتضمن إال ما ي   ,س حممد ديانة عاملية تقوم على عقيدة بسيطةأس  ))
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ب علررررى الرذيلررررة. ويعاقرررر   ,لواحررررد الررررذي يكررررافة علررررى الفضرررريلةان باإللرررره اميرررر مررررن إ
د هوإن   يعرر ف بنبوترره ال يسررتطيع إال أن ر فررالغريب املتنررو   مررن أعظررم الرجررال  ير عرر 

ليررزي ن مثررل تومرراس كررار اليررل اإلجنو مستشرررق ومثررة .(1)((الررذين رهررروا يف الترراري 
ولرررو    ,هلل عليرره وسررلم صررلى اوالنرريب   ميهم القرررآن  و وأمثالرره الررذين ينصررفون يف تقرر 

 يؤمنوا هبما. 

  عات اليت ختص القرآن الكرمي ومع ذلك فإن املستشرقني خاضوا يف املوضو 
,  منها مصدر القرآن الكرمي ,وال حيملها نقل ,وقالوا فيه كلمات ال يقبلها عقل

ل صلى اهلل عليه  و   يتوصل أكثرهم إىل تكوين فكرة صحيحة عنه وعن الرس إذ
د التشكيك  ص  شبهات بق   حولهولكنهم أثاروا  ,هيزل القرآن علنوسلم الذي أ  

قال اهلل تعاىل   املشركون.وزعموا أن له مصدرًا بشريًا مثل ما قاله  ,والتضليل
 ٺ       ٺ       ٺ        ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ پپ ٱٻٻٻٻپ ژ: فيهم

مصدر القرآن الكرمي. فكل مستشرق   عن م آراء خمتلفة هلوكان  [١٠٣النحل: ] ژٺ
ألن غايتهم ليست   مستشرق آخر؛ يزعمهله مصدرًا غري املصدر الذي  يزعم

  و أ، بل هلم هدف سياسي أو عسكري أو اجتماعي أصيلةمعرفة علمية وثقافة 
كانوا يبحثون ألنفسهم سالحًا غري سالح القتال  لذلك  ؛اقتصادي أو ديين

,  األلسنةاألمم املختلفة األجناس واأللوان و  عم  هديهليحاربوا القرآن الذي 
  أواخر    مكرهم د  ي  وتزا   ,م للقرآن الكرمي حرهب   تفلذلك اشتد   ؛ وجعلها أمة واحدة

 

  .24التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون، ص  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

3 

لتضليل  وغرسوا بذورهم  , هذا القرن نتيجة تضليلهم األجيال يف املاضي واحلاضر
ألجيال يف املستقبل بواسطة الكتب واجملالت واملوسوعات والوسائط السمعية  ا

وغري ذلك من  رطة مسجلة وأسطوانات مدجمة وأش إذاعة وتلفازوالبصرية من 
وا الناس عن  ليضل   ؛اليت ينشرون هبا آراءهم الباطلة وأفكارهم الزائفة الوسائل

 سواء السبيل.  
م بداية لتاري   1143خوا حلركة االستشراق يعتمدون عام إن الذين أر  

سالم   اإلني أول متاس فكري ب حيدثنا بأن   يلكن الواقع التارخيو  ,االستشراق
إىل يومنا هذا. قيل:   واستمر   ,زل القرآن فيهنوأعدائه إمنا وقع يف الزمن الذي 

ك  اذ :س اليهود يومًا فسأهلم عن جربيل فقالواااهلل عنه مدر  رضي دخل عمر 
وميكائيل صاحب   , وعذاب  ف  س  خ   كل   وأنه صاحب   , حممداً على أسرارنا  ل ع ط  ونا ي  عد  

قالوا جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره  زلتهما من اهلل؟ ن  وما م : فقال  . اخلصب والسالم 
ومن    , وألنتم أكفر من احلمري   , فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين   . وبينهما عداوة 

قال   ,جربيل قد سبقه بالوحي كان عدو أحدمها فهو عدو اهلل. مث رجع عمر فوجد 
  ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک ک ک ڑ        ڑ ژ ژ ژ: اهلل تعاىل

لقد وافقك ربك  )) والسالم: عليه الصالة  فقال .[٩٨-97البقرة:] ژۀہہہژ:قوله إىل
 .  (1) ((يا عمر!

 

برررررقم  (2/382)مررررن سررررورة البقرررررة رواه ابررررن جريررررر الطررررربي يف تفسررررريه  97انظررررر: تفسررررري البيضرررراوي ل يررررة  (1)
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زول قبل أربعة عشر قرنًا وبني  فعجبًا للتوافق بني رأي اليهود يف عهد الن  
در القرآن إىل امللك  نسبوا مص فقد ,رأي املستشرقني املتأخرين يف دراساهتم

صلى اهلل عليه   وزعموا أن الرسول ,ر خمتلفةداىل مصنسبوه إ وهؤالء  ,جربيل
  .(1) وسلم اقتبس دينه كله أو بعضه من الديانات السماوية األخرى 

جندها   -مصادر القرآن عند املستشرقني -ذه املزاعم عن ه إذا حبثناو 
 والثاين املصادر الداخلية. ,يف قسمني: األول املصادر اخلارجيةتنحصر 

 

 

 

. لكنررره ضرررعيف لالنقطررراع برررني الشرررعيب 966بررررقم  (291-1/290)، وابرررن أيب حررراس يف تفسرررريه 1608
ولكرن فيره انقطراع ))وقال احلافظ ابن كثري بعد عزوه احلديث البن جرير وابن أيب حاس:  وعمر رضي اهلل عنه

وبرره ضررعفه الشرري  أرررد شرراكر وكررذا أرررد  ((وبررني عمررر فإنرره   يرردرك وفاترره واهلل أعلررم -أي الشررعيب–بينرره 
 الزهراين حمقق تفسري ابن أيب حاس.

 .18-17والقرآن, املستشرقون  ، وللزيادة انظر: عمر لطفي العا  (1)
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 المصادر الخارجيةل: القسم األو

 :مصادر القرآن في العهد المكي -أ
أو يف   تعاليم القرآن كانت يف مكة  فؤل  نظرة ترى العناصر اليت تمثة 

-1823) العا  الفرنسي أرناست رنان وقد قد م الواسع.  ااحلجاز بإطاره
 Mahomet et Les Origines del)ر: مقالته املشهورة املسماة ب ( م1892

'islamisme)  هو  و  , ن القرن السادس يف اجلزيرة العربيةعاملعلومات املهمة
  ,ن باهلل وحده الذي   يلد و  يولدو مؤمنبأهنم يعرف العرب املشركني الوثنيني 

ولكن ال   ,الذوق األديب هلذا العرق إىل ويشري الكاتب .(1) و  يكن له كفواً أحد
وجتاه العا  اإلنساين مثل وأد   اعتباره اإلنساين عند اهلل ختدش ميس أوصافه اليت 

وغري ذلك من العادات   ,وقتل األوالد خشية اإلمالق ,البنات بسبب العار
  رأينانا نظر رنان ل  ب  بوله. وإذا ق  الظاملة. وهذا النظر بدون شك ال ميكن ق  والتقاليد 

بل   ,زمن اجلاهلية الشائعةاحلركات  أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم   يرد  
خالف احلقيقة   ذا الرأي وراءهم. وه سارو  ,لدين قومه اً تبع كان بالعكس
 ة.  يالتارخي

وهي خالف ما   ,الدينية يف القرآن الكرمي  بويف احلقيقة جند حياة العر 
وبعضهم يؤمنون   ,(2) ديين ءكرون متاما كل شيني   بعضهم كانوا ألن   ؛رنان هقال

وبعضهم   .(3) رسواًل من البشر  ولكن ال يؤمنون أن يبعث اهلل  ,باهلل واليوم اآلخر

 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 226 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ژوذلك ما يشري إليه قوله تعاىل :  (2)

 [.٢٤اجلاثية: ] ژچچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
 94اإلسراء  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

6 

يؤمن   ن  ومنهم م   .(1)  يؤمنون باهلل وال يؤمن باليوم اآلخر وال باجلزاء واحلساب 
 ار وغري ذلك من األوثان.جاألصنام واألح معهباهلل ويشرك 
القرآن مأخوذ من اليهود والنصارى الذين كانوا   أن  بالزعم  -1

 يعيشون في مكة. 
ى  زاعمني أن النيب صل ةيصص القرآنالق  ويستدل املستشرقون على هذا ب

اعتداله يف أحكامه   معاهلل عليه وسلم قد أخذها منهم. فمثاًل رجيس بالشري 
والقصص اليهودي املسيحي. ويف رأيه   يشري إىل التشابه بني القصص القرآين

  فقد كان بني مع ذلك  و  .(2) يف السور املكية األوىل اً التأثري املسيحي واضحكان 
فكر  يف  ثرتؤ يف مكة مجاعة يهودية أو نصرانية  حول وجودخالف  ني املستشرق
مجاعة   ليس مثة هيع فان بأن ت على الرغم من أن املستشرقر ني  بل  وواو املكيني 

يزعم بدون دليل وال حجة   ت ن وافإ. مع ذلك من أهل الكتاب مهمة يف مكة
بية وال سيما يف  اليهودية والنصرانية كانت منتشرة يف اجلزيرة العر  ة أن الفكر 

وبل  يدعي أن املصادر األساسية لإلسالم كانت نصرانية  .(3) مكة
وتوري   ,(4) 

 (5) سالم يهودية.إل ل ية عته كانوا يزعمون أن املصادر األساسوشي

 

 . 78 ڤ (1)

 31القرآن واملستشرقون،  (2)

(3) Muhammed et Mekke, Oxford, 1953, Ünite one, F. Rahman, Kur'an'da Ana 

Konular, 292 
(4) The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926 

(5) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 232 
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 :[٢٥٩البقررة: ] ژں ں ڱ ڱ ڱژوقال بالشري يف تعليقه على قولرره تعرراىل: 
ويف الثقافرررررة اليهوديررررررة  لألسرررررطورة املنتشررررررة يف الشرررررررق إن هرررررذه القصرررررة مطابقررررررة  

 .(1)  النصرانية

بأهنما   (24و  23) ويف تعليقه على اآليتني الكرميتني يف سورة احلشر 
   .(2) باً وقالباً ل  اليهودية قر   األفكارب متأثرتان
غولدزيهر وباول كراوس وبرناد لويس   :ا املستشرقون من اليهود مثلوأم  

تشكيك يف  وال , يد على اإلسالمفوا بالتحامل الشدر  ع   فقدمن اليهود  هموغري 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم   يأت بشيء جديد ،   وحماولة إثبات أن  ,أصوله

   .(3) بل سرق كل شيء من اليهود والنصارى
و  يتحدث   ,اليهود يف مكة وال حواليهاشري إىل أن التاري  ال ي قواحل

كانوا يعيشون يف  اليهود الذين  يف الوقت الذي أشار إىل ,ثقافتهم وعلمهم عن
نوا  و ك  يوهذا يدل على أن اليهود . إياهمع الرسول وجداهلم  , وحوارهماملدينة

ولكن ليسوا من أهلها. هم كانوا   ,يف مكة وال حواليها. أما النصارى فكانوا فيها
على هذه   رمي الرد  فقد ورد يف القرآن الك ؛فيها بسبب التجارة أو الصناعة

وهو قوله   ,مه غالم نصراينل  ع  قريش أن الرسول كان ير   كفار حني زعم ,املزاعم
ى القرآن  وحمتو  [١٠٣النحل: ] ژٺپپپڀڀڀڀٺٺٺٱٻٻٻٻپ  ژ اىل:تع

 

 13فودي سوريبا، دراسة ترمجة معاين القرآن الكرمي،  (1)

 13ريبا، دراسة ترمجة معاين القرآن الكرمي، فودي سو  (2)

 37-36حممد بن رادي، تاري  حركة ترمجة معاين القرآن الكرمي،  (3)
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من اململوك أو   وال سيما ,من البشر م الرسول  يتعل   يدل على أنه ال ميكن أن
القدير الذي بيده ملكوت كل  من اهلل العليم  . إمنا هو وحي  التجار أو الصناع

 .شيء
 ذ من الراهب بحيرى.  خ  أنه أ  بالزعم  -2

م القرآن من  أنه تعل  باهتم املستشرقون الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ى. فزعموا أن الرسول كان يذهب  ر  ص  ب  ب    د ي ر ه يسكن يف   كان  الراهب حبريى الذي

حىت زعموا   ,ويتعلم شيئًا من القرآن من حبريى ,ىر  ص  ب  ب  للتجارة إىل الشام ومير 
احلقيقة أن الرسول ذهب مع عمه أيب طالب  و أن حبريى هو الذي كتب القرآن. 

عشرة سنة. فجعل   يتاثنع أو ابن تسالشام للتجارة ورآه حبريى ببصرى وهو إىل 
فجعل رسول اهلل صلى   ,يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره حبريى

ارجع  ))ن صفته. فقال لعمه: فوافق ذلك ما عند حبريى م ,اهلل عليه وسلم خيربه
وعرفوا منه ما عرفت  واحذر عليه اليهود. فواهلل لئن رأوه  ,بابن أخيك إىل بلده

فخرج   (( به إىل بلده فأسرعه شراً. فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم ن  ليبغ  
 .(1)  به أبو طالب سريعاً حىت أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام

  . ه وسلم مجاعة من قريش مع الرسول صلى اهلل علي  ويف هذه الرحلة كانت 
مت هذا من حبريى و  يتهموه بشيء منه.  إنك تعل   : غ الرسالة   يقولوافلما بل  
يزعم أن   يتهمهيل املستشرقون اليوم بعد أربعة عشر قرناً؟ فكارال ه يتهم فكيف

أجنيب الذي يتكلم بلسان  بم من الراهتعل   سنة ة  عشر يتالصيب وهو ابن اثن

 

 . 1/245ابن كثري، السرية النبوية،  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 

9 

ري ال تقول شيئًا من  الس  وكتب  .(1)  غري منطقي وهذا  تعاليم الدين األساسية 
عن  التاري  يسكت و  ,التعليم والتعلم بني حبريى وبني حممد صلى اهلل عليه وسلم

ال  عاء غري صحيح. ومع ذلك وسكوته يدل على أن هذا االد   ,املوضوع هذا
حينما رأى هذا الصيب علم أن   ، بل يقول: إن الراهب الشامي يسكت التاري 

إن هذا الصيب له شأن عظيم يف )) :ه بقولهه عم  ونب   ,فيه عالمات النبوة
و  يتعلم شيئاً   ,. وهذا دليل ملن يؤمن بالتاري  على أن الرسول صادق((املستقبل
النبوة والرسالة  بة اإلسالم لكان هو أليق جز ولو كان حبريى منبع مع ,من حبريى

 ى اهلل عليه وسلم.من حممد صل
 حاته.  ا أن الرسول أخذ القرآن من أهل الكتاب في سيبالزعم  -3

فمررثاًل يف صررغره  ,صررلى اهلل عليرره وسررلم يف البلرردان املختلفررة لو الرسرر  سرراح
 .(3)  سررعد ذهررب إىل سرروق عكرراح مرررة واحرردةومررع بررين  (2)ذهررب إىل بررين سررعد

وذهررب  .(4)شررهور ةوذهررب إىل يثرررب مررع أمرره لزيررارة قرررب أبيرره وبقرري هنالررك بضررع
مرررررتني وإىل  الشرررامذهرررب إىل و  .(5)ملرررررع يف عينررره لترررداويا إىل الطرررائف بسررربب
حات كلهررا افهررذه السرري .(7)  . وساح يف شرق جزيرة العرررب(6)اليمن مرة أو مرتني 

صررحيحة وثابتررة. إن املستشرررقني يعتقرردون أن حممررداً صررلى اهلل عليرره وسررلم كرران 
 

 .20-19كاراليل، املصدر نفسه ، ص.  (1)

 .163: 1 بالذري األنساب، قسمال (2)
 .98،. ص 1/1ابن سعد، طبقات،  (3)
 .73، ص1/1، طبقات، ابن سعد (4)

 .1/49حليب، إنسان،  (5)

 1/1129الطربي، تاري ،  (6)

 206-4/207أرد بن حنبل، مسند  (7)
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الفكر والثقافة النصرانية بة من البلدان الغنية لذلك أخذ أشياء كثري  ؛حاً ذكياً ئسا
كرررران حممررررد صررررلى اهلل عليرررره وسررررلم يف هررررذه ونررررود أن نسررررأل أ .(1)  أو اليهوديررررة

مرررن  وأ ئهوايررة مرررن أصررردقاهرررل هنررراك أي ر و معرره رفقررراء؟  كررران  احة وحرررده أميالسرر 
أخذ تعاليم القرآن من هناك أو هنالررك أو أخررذ مررن فررالن حممداً  أن تفيد أعدائه
أو  ,أو التررراجر ,يقصررردون بررره اململررروك ,: إمنرررا يعلمرره بشرررراقرررالو ن؟ كرررل مرررا أو فررال

وال يكررادون يفقهررون العربيررة.  ,الصررانع مررن النصررارى الررذين كررانوا يعيشررون  كررة
 ڦ ڤ ڤ ڤژ أو يقولررون: [١٠٣النحررل: ] ژٺ ٺ ٺ پڀڀڀڀٺژقررال اهلل تعرراىل: 

لعربيررررة وال جييرررردون ا ألهنررررم كررررانوا ال [٤الفرقررران: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ڀ ڀژ يكادون يفقهون حديثاً من العربية. والقرآن هو معجزة لساناً وعلماً وفكررراً 

ولررررره مرتبرررررة  [٨٨اإلسررررراء: ] ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 إىل هذه املرتبة. وايصل أنلبشر ارفيعة يف األدب العريب ال ميكن 

 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 243 
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 .الحنفاءأنه أخذ عن ب مالزع -4
يؤمنون باهلل وحده وال يدينون   حنفاء  اإلسالم  قبل كان يف احلجاز 

اليهودية وال النصرانية. كانوا يدينون دين إبراهيم وينتظرون نبيًا حييي هذا الدين  
ال تنتسب  فرقة  يؤلفون ميكن تعدادهم. هم من جديد. ومع ذلك كانوا قليالً 

  رهم ثلون فكرة عص وأفكارهم مبهمة. يزعم أرناست رنان أهنم مي ,الوثنية إىل
فكرة احلنفاء  بأن العرب كلهم تقريبًا كانوا وثنيني ال يهتمون  قواحل .(1) هتوثقاف

فكر ديين. ومع   يف املعلقات أي  وال ترى يف أدب العرب حىت  ,وال التوحيد
احلنفاء   كان تعاليم احلنفاء ال حتوي شيئًا مهمًا جداً. ويف احلقيقة فإن ذلك

يظلمون  ال ال يعبدون األصنام و ألهنم كانوا  ؛لح أحوال العربص   ي  ينتظرون نبياً 
ركوا ما عليه قومهم من ضالل  دؤالء بضعة نفر من العرب أ ه الضعفاء. وقد كان 

  يرويفبحثوا عن اهلداية يف اليهودية والنصرانية فلم جيدوا فيهما ما  ,واحنراف
 طلعوا على الكتب املقدسة لدى الديانتني.اف ,لالغلي

ال يعرفون كيف  ف  ذا بال,قرآن شيئاً من مفاهيم ال احلنفاء ال يعرفون كان 
نه ال يعرف كيف يعبد اهلل  فمثاًل زيد بن عمرو بن نفيل يع ف أ ؛دون اهلليعب
و  و إمنا هم ذ  ,وليسوا مجاعة (3) ألهنم كانوا ال ميلكون كتاباً وال صحيفة   (2)؛تعاىل

م الدين  تعل   قد  بالنسبة للوثنيني. ولو كان النيب صلى اهلل عليه وسلمخلق حسن 
دعاء النبوة ألنه كان أستاذاً. فاحلق لألستاذ ال  اب منهم لكان أحدهم أليق 

ن حممداً  إأحدهم  ل  ق  و  ير   ,أو رسول ع أحدهم أنه نيب  د  ولكن   ي   ,للتلميذ

 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s.  

 . 1/125ابن هشام، السرية النبوية،  (2)
(3) Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Târihi ve Câhiliyye Çağı, s. 145 
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م الدين منه. وال جند يف كتب التاري  شيئاً من ادعائهم. فمثالً ورقة بن نوفل  تعل  
ذكرت ه  : إن كان الذي  اسول من اهلل وقال خلدجية رضي اهلل عنهآمن بأن حممداً ر 

الذي جاء   (جربيل) رسول من اهلل جاءه الناموس األكرب صادقًا فهو  يل عنه
 . (1) ملوسى

أهل مكة  ه احلق حينما سأل ىأمية بن أيب الصلت أن حممدًا علواع ف 
م حينما رجع من  . وملا عليتأمل املوضوعحىت ر إسالمه ولكن أخ   ,هرأيه فيعن 

وذهب إىل الطائف حىت   ,لمس  ن   ي  ي  ر  ال يف بدر كاف  ت  الشام أن ابين خاله قد ق  
سيكون  يأمل أن وأنه ,من بسبب حسدهؤ إنه   ي :يقول املؤرخون .(2) اتويف فيه
ره ألعلن  ع  ولو كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم استفاد منه أو من ش   ( 3)نبياً.
 ( 4) و  يقل شيئاً غري أنه   يؤمن حلسده إياه. من شعره. مأنه تعل  

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم أميمة  عمة هو ابن و عبيد اهلل بن جحش 
إبراهيم عليه السالم.   به  غ ل  كان يبحث مع زمالئه عن الدين احلق الذي بر  

  , م مع رجال الدين والعلماء هبذا املوضوع ومدناً كثريًة. وتكل  اً فلذلك طاف بالد
د ذلك دخل يف  عالتحري وال دد. وبيف ي على أي  دين,وبق يستقر يف النهاية و 

ودخل اإلسالم. وبسبب تضييق قريش هاجر إىل احلبشة مع  . مث تركها النصرانية
ولو   (5) تنصر مرة ثانيًة وتويف فيها.ف نصارىاملهاجرين إليها. ورأى الناس فيها 

 

 . 3؛ البخاري، بدء الوحي، 1/238ابن هشام، املصدر نفسه  (1)
 .364-1/363الزركلي، األعالم، مادة أمية بن أيب الصلت،  (2)

(3) Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 255 

 . راجع الزركلي املادة نفسها  (4)
 .1/208ابن سعد، طبقات،  (5)
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علن يف حضور النجاشي وعلماء  واحد أل ين من أي  علم أن الرسول أخذ الد  
املشركني الذين ذهبوا إىل   من الدين الذين حضروا يف مقامه مع ممثلي قريش

   (1) دوا املسلمني إىل مكة.ياحلبشة ليع
وم،  ويرث ابن عم خدجية رضي اهلل عنها ذهب إىل قيصر الر احلعثمان بن 

وتويف يف   ,أهل مكةولكن   يقبله  ,مكةعلى  ه أمرياال  ألبسه تاجاً وو  الذي وهو
أن الرسول  ب مصدرو  يزعم أي  (2) الشام بالسم من قبل امللك عمرو بن حفنة.

 م منه.تعل  
وتويف قبل مخس   ,يسكن يف جبل حراءكان  ,زيد بن عمرو بن نفيل

رسول صلى اهلل عليه وسلم  ل وا ,سنوات من بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم
  ويزعم املستشرقون زل الوحي فيه أواًل. نقد و  ,يف رمضان يذهب إىل غار حراء 

ات اليت نعرف أن  الكلمقال سربنغر: أن زيدًا أثر يف حياة الرسول الدينية حىت 
روى ابن   [١٤هود: ] ژڄڄ  ڄژ قوله تعاىل: ها يف القرآن. فمثالزيدًا قاهلا جند

ع  ن  مثل م   ,زيد قاهلاإسحاق أن زيداً قاهلا أواًل. وجند يف القرآن أيضاً التعاليم اليت 
ألوثان الالت والعزى وغري ذلك،  عبادة ا  د  وأد البنات، وتصديق وحدانية اهلل، ور  

 . (3) للكافرين  والعذاب يف جهنم للمؤمنني والسعادة األبدية يف اجلنة  
  يا رب  ))كان يقول ويدعو ربه: و  ,حنيفاً وتويف حنيفاً  زيد  يف احلقيقة عاش

يعبد رب  كان و  ,((ولكن ال أعلم اك هبرضيك لعبدت   عبادة تأي   لو علمت  
وذهب إىل الشام   ,هر أفكارًا عالية يف شعره ألنه كان شاعراً ظ  وي   ,فقط مإبراهي

 

 .14-2/10ابن كثري، السرية النبوية،  (1)

 . )املالحظة( 1/224ابن هشام، املصدر نفسه ،  (2)
(3) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 265-267 
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ل  ت  وق   غليل صدره يف أي بلد, جيد ما يروي   ولكن   ,دين إبراهيم عن يبحث
تويف يف جبل   أنه بدوي. ويف رواية أخرى بيديف أثناء رجوعه إىل احلجاز 

لو   .(2) ما أسلم عمر رضي اهلل عنههوأسلم ابنه سعيد مع زوجته وبتلقين ,(1) حراء
يم القرآن من زيد أو من شعره هل ميكن  الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعال متعل  

وهل يقبل العقل ذلك؟ وال سيما يف العهد املكي   ؟ أن يسلم سعيد أو عمر 
 يف حقهم. الذي كان املسلمون فيه ضعفاء ال يقدرون أن يفعلوا شيئاً 

كان يعبد اهلل على دين إبراهيم عليه  أبو قبيس صرمة بن أيب أنس 
 ما هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة أسلم. فل    ,السالم

ن  إل ق  ولكن   ير   ,مل  س  وبعضهم   ي   ,أسلم احلنفاء قدنرى أن بعض 
الطرف الذي  . إمنا ذهب إىل متعلم الدين منه -صلى اهلل عليه وسلم- حممداً 

ن  إو  يتبعه أحد من العرب حىت من أقربائه وأوالده. فكيف نقول  ,يوافق منفعته
يقبل هذا االدعاء الذي ال أصل   مثة منصفدًا أخذ تعاليم الدين منه. هل محم
 له.

 
(1) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 268 

 . 1/342ابن هشام، املصدر نفسه  (2)
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 .أنه أخذ من الشعراءباالدعاء  -5
تويف )نرى يف العهد اجلاهلي نوعني من الشعر واألدب. فمثاًل األعشى 

ن ال نرى  كول ,الكنيسة أعراف وأمثاله من الشعراء وصفوا يف شعرهم  (م629
م  ر  واحلال أن القرآن ح   , ا يف شعرهم على اخلمرو ز ن هذا. إهنم رك  ميف القرآن أثراً 
ال  ف  ؟اخلمر  عين بوصفه من الشعر الذي ليمفكيف أخذ تعا ,اخلمر قطعياً 

وهناك نوع آخر من الشعر قد   .جيوز أن يكون هذا الشعر مصدراً للقرآن الكرمي
 .(1) أمية بن أيب الصلت شعر سائل الدينية مثل املبصص خت

جهررا ز  وم   ,املستشرقون أن حممداً أخذ من عادات اجلاهليررة وعباداهتررايد عي 
وسرق من شعر امرئ القيس شاعر عرب اجلاهلية. فمن املمكن أن   ,يف اإلسالم

 گ  ک  کژو [١القمر: ]  ژھھ  ےےژ :القيس مثل  ما قاله امرؤيوجد يف القرآن  

  الشطران ينسبان إليه.فهذان  [١٧عبس: ] ژگ
 يتمرررررء املررررررء يف الصررررريف الشرررررتا

 
 كررررررررررررررهنفرررررررررررررإذا جررررررررررررراء الشرررررررررررررتا أ 
 
 

واحرررررررد فهرررررررو ال يرضرررررررى حبرررررررال  
 

 تررررررررررررل اإلنسرررررررررررران مررررررررررررا أكفرررررررررررررهق   
ومن له أدىن معرفة بكالم العرب ال جيهل أن   ,ال أصل لههذا االد عاء و  

 .(2) ال جاهلي  ,راد االقتباس د أل  و  قائل ذلك م  
  ن األبيات اليت تنسب إىل امرئ القيس : إيقول األستاذ إمساعيل فين

ولو   ,(3) ديوان امرئ القيس ليست يفوتوجد بعض إفاداهتا يف القرآن الكرمي 
العرب على أنه ليس من كالم   فيه ما أفادت شيئاً, وقد أمجع فصحاءكانت 

 
(1) Draz, inititation an Coran, s. 125 

 44-30/43اآللوسي، روح املعاين،  (2)
(3) İsmâil Fennî Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 163 
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دار الكعبة بعد  جأنزلوا القصائد املعلقة على و  ,رون بالغتهوكانوا يقد   ,البشر
  اهلل ال من كالم   د  ندل على أنه معجزة من عي وهذا كلهل القرآن الكرمي. و نز 

الغيب واحلقائق الرفيعة   أخبارد اهلل. مثل فيد أيضًا أنه من عنيالبشر. وحمتواه 
 فيه.  الواردةواألحكام العالية  

 .من الصابئين ذ  خ  أنه أ  بالزعم  -6
 ؛خذت من الصابئني عي املستشرقون أن الصالة والصوم وعيد الفطر أ  د  ي

ون يف اليوم ثالث مرات  ل  ص  وي   ,ويفطرون يوم العيد , ألهنم كانوا يصومون شهراً 
خالد بن الوليد  ا أسلم بنو خزمية وأرادوا أن خيربو يف الصباح والظهر واملساء. وملا 

د أن الصالة والصوم وعيد الفطر أخذت  وهذا يؤي .((صبحنا صابئني أإنا ))  :قالوا
بينهم. وفكرة   شائعة منهم. وفكرة إبقاء الروح اليت بقيت من زمن إبراهيم كانت 

كانت أفكارًا خياليًة   فإهنا الصابئني. ومع ذلك  لدى ة واردالقيامة أيضًا كانت 
 .(1) خمتلطةً 

يعيشون يف مكة   ا كانو صابئني ل وهل هذا االدعاء صحيح؟ واحلال أن ا
ومراسيمهم الدينية كانت خمتلطة من   ,عبدون النجوم واملالئكةيكانوا و  ,شركني م

التفرقة بني املشركني   إنحية والوثنية وغري ذلك من األديان واملذاهب. حىت ياملس
  ؛اإلسالم الصابئة شبه بعض تعاليم تفمن املمكن أن  صعبة الوثنيني والصابئني 

 ,فوه وأصبحوا وثنيني ر  ولكن ح   ,ه السالمهنم كانوا أواًل على دين إبراهيم عليأل
مصدرمها الوحي   ألن   , الوجوه   إلسالم من بعض  ا الصابئة  تعاليم شبهفلذلك ت  

 فهذا ال يدل على أن اإلسالم أخذ منها.  ,اإلهلي الواحد

 
(1) İsmâil F. Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 165-166 
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 أن تعاليم القرآن أخذ من عمر رضي اهلل عنه. بالزعم  -7

صلى اهلل عليه   ه يف الرسولر عمر رضي اهلل عنعند املستشرق دوزي أث  
صلى اهلل عليه وسلم يع ف أن    لو عميقاً حىت يف الوحي. وكان الرس  تأثرياً  وسلم

وماكسم   (1) بعد بيان لزومها من قبل عمر.من السماء  ت  بعض األوامر نزل  
عمر   ح  أ  يتمد  ))قلوب الناس بقوله:  يف ال دد والشبهات  إثارة رودينسون يريد 
   .(2) ((؟له ثالث مرات كمعجزة   وافقة الوحي

ى  تسم  و  ,هة لعمر رضي اهلل عنقيات نزلت موافاحلقيقة أن بعض اآلو 
وعدم   ,(4) ، وحرمة اخلمر(3) ل األسارى يف بدرتق ب  ل  مثل ط   (( موافقات عمر))

الدخول   مصالة الرسول على جنازة املنافقني، واختاذ مقام إبراهيم مصلى، وعد
، وتس   (5) بنتهاوإيقاره أزواج النيب الطاهرات و  ,يف بيت الرسول بدون إذن 

 واج الطاهرات.  ز األ
ورأيه   فيق اهلل لهو تليست إال بسبب  للوحيفنقول: إن موافقات عمر 

الفاروق. فهذا ال   يه ة  خصائصه املميز  أخص   كونتأن وال عجب  , املصيب
بل   ،عن طريق الوحييدل على أن هذه اآليات ليست من اهلل وال نزلت منه 

 

 .60-59دوزي، تاري  إسالميت، ص.  (1)
(2) Rodinson Maxime, Mahomet, Editiondu Sevil, Pâris, 1961 

 . من سورة األنفال 67اآلية  يح الغيب، تفسريالرازي، مفات (3)
(4) Elmalılı, Hak Dîni Kar'an Dili, Bakar 219. âyetin tefsîri 

 . 66/5البخاري، تفسري سورة  (5)
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بإرادة عمر. هذا ما ال يقبله العقل. نعم، له ميزاته اخلاصة فلذلك قال الرسول  
 . (1)   ((لكان عمر بن اخلطابنيب لو كان بعدي ))صلى اهلل عليه وسلم: 

رأي عمر رضي اهلل عنه. مثالً   خمالفة  ت  ل  ز  بعض اآليات نر   فإن ومع ذلك 
كذلك أرهر الرسول    هإسالم بعدكافراً. كان  عمر حينما   خمالفاً كله نزل    يالوح

نعه فمم بأبيه س  ق  رأي عمر أحياناً. كان عمر ير   خمالفاً صلى اهلل عليه وسلم رأيه 
وجاء بعض الناس من أشراف الكفار   .(2) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فامتنع

د  يطالب فقالوا: لو أن ابن أخيك طرد هؤالء العب أيبمن عبد مناف إىل 
باعنا إياه  ت  ال أدىن و  له يف صدورنا وأطوع له عندنا,واحللفاء كان أعظم 

فقال عمر بن   , فذكر ذلك أبو طالب للنيب صلى اهلل عليه وسلم ,وتصديقه
وما   ,بقوهلميا رسول اهلل حىت ننظر ما يريدون  ت  ل  ع  اخلطاب رضي اهلل عنه: لو فر  

ائ ائ ائ  ى ىې ې ېې  ۉ ۉۋۅۅ  ژ  : فأنزل اهلل سبحانه  ,يصريون إليه من أمرهم

أقبل  فلما نزلت  [٥٣-51األنعام:] ژڀٺٺٺژ:قوله إىل ژائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ  *ائ ائ ائ ائ 

 .(3)   من مقالته رعمر رضي اهلل عنه فاعتذ
ويف احلديبية ملا تقرر الصلح بني الرسول صلى اهلل عليه وسلم و سهيل  

  , ووثب ,بعد املذاكرة و  يبق إال الكتاب   يرع عمر رضي اهلل عنه و بن عمر ا
لست برسول اهلل؟  ال: يا رسول اهلل! أقفأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف 

قال: بلى. قال: أولسنا باملسلمني؟ قال: بلى. قال: أو ليسوا باملشركني؟ قال:  
 

برقم   والصحيحة ,واللفظ له 3686انظر صحيح ال مذي برقم  .حسنوهو احلديث ,17ال مذي، مناقب، (1)
327. 

 1/296 الشوكاين، نيل األوطار، (2)

 7/159اآللوسي، روح املعاين،  (3)
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أنا عبد اهلل ورسوله لن أخالف  ))يف ديننا؟ قال:  ةالدني  فعالم نعطي  بلى. قال:
 .  ((أمره ولن يضيعين

ي وأعتق  وأصل   ,ق  عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصد  وكان عمر رضي اهلل 
ويف هذا املوضوع   .(1) أن يكون خرياً  من الذي صنعت يومئذ، حىت رجوت  

رأي عمر. حىت كان عمر يتكلم معه    ا خيالف كثرية بأن الرسول حكم  لةأمث
 .(2) منه هيبةً  بالصوت اخلفيض  

 . الفكر السائدأن القرآن مأخوذ من بالزعم  -8
الذين   عامة الناسأن حممدًا أخذ القرآن من  ونعتشرقني يد  سامل بعض

،  السائدة كون هذه الفكرة من األديان القدميةتعاشوا حوله. فمن املمكن أن 
ومن العرف اجلاهلي، ومن العقيدة األخالقية املنتشرة بني الناس. فمثالً  

املصلحني قد  يقول: إن حممدًا كأمثاله  ( H. Gibb) املستشرق اإلجنليزي جب 
األفكار اخلارجية من جانب، ومن جانب آخر قد فتح سبياًل جديداً  بتأثر 

 دشاه  ي   مستفيدًا من األفكار والعقائد السائدة يف احمليط الذي نشأ فيه. مثالً 
بإفادة  ف ,ة بينةدتأثري احمليط يف العهد املكي يف صفحات حياة حممد مشاه

 .(3)   البشر أن حممداً قد جنح ألنه مكي
مستمداً  كان  أن تأسيس حممد صلى اهلل عليه وسلم الدين اف ضنافإذا 

أن يكون   :األول ,فقد كان هذا على نوعني  ,من حميطه البشري الذي نشأ فيه

 

 . 3/320ابن كثري، السرية النبوية،  (1)
 .4845برقم   [٢احلجرات: ]  ژٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ كتاب التفسري, بر   البخاري أخرجه  (2)

(3) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 276 
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داً ا: أن يكون تأسيس دينه مستفالسماوية. والثاين األديانسراً بينه وبني قومه ج
 قومه وعاداهتم.  من عرف 

ان قومررره جسرررراً بينررره وبرررني األديررران السرررماوية هرررل كررر  أمرررا االفررر اع األول:
وسررلم برردون خرررب  هال؟ فلرريس  مكررن أن يعرريش حممررد صررلى اهلل عليرر  واألخرررى أ

ن املقاالت العائدة لألديان القدمية اليت تدور بني الناس. وال ميكن عوبدون علم 
 هرررؤالء األقررروامألن القررررآن خيررررب أن  ؛ن هرررذا املوضررروععررر عزلرررة تامرررة يف أن يعررريش 

فلررذلك طلبرروا مررن الرسررول صررلى اهلل  ,ن األديرران القدميررةعرر مسررائل شررىت  ونفرر يعر 
 األنبيراء:] ژ ک ک ک ڑ ڑژ ثل معجزة األنبياء قبله وقالوا:معليه وسلم معجزة 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑژ  وقررالوا: ,لتوحيررد أترروا بالنصرررانيةويف مقابلررة ا [ 5

ملسررريح عيسرررى برررن عبرررادة النصرررارى ابوشررربهوا عبرررادهتم لألصرررنام  [٧ :ٱ ] ژ ڳ گ
قررررالوا: حنررررن نرضررررى أن تكررررون  [٩٨األنبيررراء: ] ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹژ مرررررمي فلمررررا نررررزل
بعرررى: أمررا واهلل لررو وجدترره ألنه عبررد أيضرراً. قررال عبررد اهلل بررن الز   ؛آهلتنا مع عيسى

 ن  عبد من دون اهلل يف جهنم مررع مرر  خلصمته، سلوا حممداً: أكل ما ي   (يعين حممداً )
والنصارى تعبد املسيح بن مرمي.  ,زيراً واليهود تعبد ع   ,املالئكةعبده؟ فنحن نعبد 

 أنرره قررد احررت    اورأو  ,الوليررد ومررن كرران معرره يف اجمللررس مررن قررول عبررد اهلل بفعجرر 
 أن أحب   ن  م   كل  )): فقال وخاصم. فذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

طان ومررررن أمرررررهم يالشرررر  يعبرررردونعبررررده. فررررإهنم  ن  د مررررن دون اهلل فهررررو مررررع مرررر  برررر ع  ير  
مررررع و  (1)[١٠١األنبيررراء: ] ژ ائ  ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉژ : فررررأنزل اهلل عررررز وجررررل ((بعبادتررره
 ءيف أدب العرررب شرري ولرريس ,املسررائل الدينيررةبن العرب كانوا ال يهتمون فإذلك 

 

 ( من سورة األنبياء.103-98انظر تفسري  ابن كثري, عند تفسري اآليات ) (1)
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أسرراطري كسرررى  لررىارث كرران يررتكلم عاحلنضر بن المن مسائلها إال قليل. فمثاًل 
 قصص األنبياء. ويفهم من هذا أن   عن وال يتحدث ,(1)رستم واسفنديارو فارس 

فهرررم كرررانوا  ,وال الديانرررة الررردينبوال يهتمرررون  ,دائمررراً ذهبم جتررر  تاحليررراة الررردنيا كانررر 
الرسرررول بولرررذلك ال ميكرررن تصرررور ترررأثريهم  ؛نسررربة تسرررعة وتسرررعني باملائرررةوثنيرررني ب

احملرررف الرردين علررى الدين القيم. وتأسيس الدين القرريم بصلى اهلل عليه وسلم وال 
 لعايل من بقايا الزلزلة الشديدة اليت خترب كل بناء مع ما فيه.يشبه بناء القصر ا

 ني معلم واال ميكن أن يكون أمية   مأبرز وصفه نالنوع الثاين: أن القوم الذي
 .موأفكاره مومعامالهت موخلقه مللرسول صلى اهلل عليه وسلم باعتقاده

أنه أتى بدين جديد   ع  يد       صلى اهلل عليه وسلم أن الرسول فاحلقيقة 
وما أنزل على   ,قًا ملا بني يديه من التوراة واإلجنيلنزل مصد   القرآن إن   .أصالً 

 .(2)د اهلل إىل أنبيائهنمن ع أنزلتن الكتب والصحف اليت مإبراهيم وغري ذلك 
  أحكام و قواعد وافقت يف القرآن  كانفلذلك  ,وأنزل مطهرًا من التحريفات 

م القرآن من  على أن حممدًا تعل   وال يدل   ,عليه سالفة. فهذا ليس بعار  الكتب ال
 .ني الكتب السالفة يف قومه اجلاهل السائدة يفاألفكار 

 

 220؛ ص: 7من سورة الزخرف من تفسري ابن كثري ج:  57انظر تفسري اآلية  (1)

 .6؛ الصف 31فاطر و ؛ 47النساء و ؛ 97، 91، 41البقرة سورة انظر  (2)
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 في العهد المدني:مصادر القرآن -ب
 أهل الكتاب اليهود والنصارى -1

ويف هذا القسم نبحث عن ادعاء املستشرقني يف املصادر املختلفة اليت  
ونوضح أن مصدر القرآن   ,ستفيد منها حممد صلى اهلل عليه وسلمميكن أن ي
 ال؟   ول الكتاب والكتاب املقدس أههل هو أ

مصدر للقرآن الكرمي يف عهد  ليس مثة على الرغم من البحث الدقيق 
احمليط  عرف أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ترك وقد   ,مكة سوى الوحي اإلهلي

وهو حميط كانت فيه مجاعة   ,ديد يف املدينةووصل إىل حميط ج ,الوثين يف مكة
 من اليهود يقال هلم أهل الكتاب.

أصبح   ( يثرب)من مكة إىل املدينة  هبجرتهوالرسول صلى اهلل عليه وسلم 
من املسلمني  دائمة فلذلك كانت حركاته كلها يف مراقبة  ,ذا شأنشخصًا 

ويف هذه املراقبة  احمليط اجلديد يف جوار املدينة.  أهل  واليهود وغري ذلك من 
يف ب عليه أن يأخذ من الناس املعلومات الدينية وينسب إىل اهلل تعاىل. ع  ص  

 ال من الناس.   ,كان يعلن أنه أخذ الوحي من اهلل تعاىل  الوقت الذي
متأثر يف   صلى اهلل عليه وسلم عي بعض املستشرقني أن النيبومع ذلك يد  

واحلال أن عدد هذه السور   .(1) أليفهالقرآن من توكأن  ,فواتح السور باليهودية
تأثر الرسول صلى  فكيف  ,قرة وآل عمرانبكلها مكية سوى ال ,سبع وعشرون
 اليهود؟ ب اهلل عليه وسلم 

 

 .23القرآن واملستشرقون ص (1)
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أن تكون   (تاري  القرآن)يف كتابه  هنولدكاملستشرق األملاين وقد نفى 
عند  عيًا أهنا رموز جملموعات الصحف اليت كانت د  م   ,فواتح السور من القرآن

فمثاًل حرف امليم كان رمزاً   ,لني قبل أن يوجد املصحف العثماينو  املسلمني األ 
واهلاء لصحف أيب هريرة، والصاد لصحف سعد بن أيب وقاص،   , لصحف املغرية
ركت يف  كية الصحف. وقد ت  لعثمان. فهي عنده إشارات مل ف والنون لصح

   .(1)قرآناً   مواضعها سهواً، مث أحلقها طول الزمان بالقرآن فصارت
أن يكررون احملرريط اجلديررد مصرردراً لرره ومنوذجرراً  القرررآن قبررلونود  أن نسأل: أي

بشدة ألهنررم كررانوا  ممهح أهل الكتاب ويذيقب   وقد كاناإلسالم؟  ممثاًل لفضيلة
  (2)حيرفون الكلم عن مواضعه ويف ون على اهلل الكذب.

ون أن عزيرًا ابن اهلل.  يسكنون باملدينة كانوا يعتقدكانوا إن اليهود الذين 
 التوبة: ] ژ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھھھےے ڱڱ ژ قال اهلل تعاىل:

 وهذا يعارع اعتقاد توحيد اهلل تعاىل يف اإلسالم. [ ٣٠
ژ  ې ې ېژ وهررررؤالء اليهررررود كررررانوا يتهمررررون اهلل تعرررراىل بالبخررررل ويقولررررون: 

وهررذا يعرررارع اعتقررراد  [١٨املائرردة: ]ژ  پ پ ٻ ٻژ وأحيانررراً يقولرررون:  [٦٤املائرردة: ]
حبسرررررن هرررررون إىل الرسرررررول واليهرررررود كرررررانوا ال يتوج   ,األلوهيرررررة املطلقرررررة يف اإلسرررررالم

فكيررف أخررذ الرسررول صررلى اهلل عليرره  ,يعاملونرره معاملررة األعررداء كررانوا  جه، بررلو الت
وسررلم تعرراليم اإلسررالم مررن الررذين كانررت صررفتهم البررارزة العررداوة للرسررول واالفرر اء 

 ؟على اهلل

 

 23القرآن واملستشرقون،  (1)

 41املائدة  (2)
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إن الرسول أخذ تعاليمه من عبد اهلل بن سالم وأمثاله من أهل  فإن قيل: 
ف  وحير   ,التلميذ ردو إىل فنقول: هذا االدعاء يقلب دور األستاذ  ,الكتاب

أن التوراة يف األصل وحي إهلي   إىلفكما أشرنا األخبار التارخيية ويعارضها. 
واحد. فهذا   ألن مصدرمها ؛ذلك كان بني التوراة والقرآن تطابق يف األساسكف

 . ءذ تعاليم اإلسالم من اليهود و  يوح إليه شيخ ال يدل على أن حممداً أ
وهلم قسيس  قليل منهميف املدينة  ه كان من التاري  أنفنفهم  النصارىأما 

  ألنه  ؛اه فاسقاومس   , عليه وسلم بالفسقوصفه الرسول صلى اهلل ,امسه أبو عامر
الرسول صلى اهلل   أحد حارب ضد   غزوة  وذهب إىل مكة. ويف ,حسد رسالته

كثرية ال   أعمالوله  .(1) عليه وسلم يف صف املشركني مع رجاله الذين تابعوه 
ألنه كان يريد أن يعلن رسالته فلما   ؛ى ضد الرسول صلى اهلل عليه وسلمص  حت   

وملا   ينجح يف   .(2) جهوده ضدهوبدأ  ,جاء الرسول وجنح يف رسالته حسده
  .هناكم ومات ذهب إىل الشا  ذلك

اب مصدرًا للقرآن الكرمي وللرسول  الكذ   فهل ميكن أن يكون هذا الرجل
 صلى اهلل عليه وسلم؟  

النصارى الذين يعيشون  مع  عليه وسلم مواقف  اهلل  صلىوللرسول 
  وفدا وهم أرسلوا إليه  .(3) أرسل النيب إليهم رسواًل يدعوهم إىل اإلسالم  ,بنجران

لدين وغريهم. وجرت بينهم وبني الرسول صلى اهلل  من ستني شخصاً من رجال ا
املوضوع تسع ومثانون آيًة من أول   بشأن هذاعليه وسلم مناقشات طويلة ونزلت 
 

(1) Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I 

 1/282، األشراف البالذري، أنساب (2)
 93حممد ريد اهلل، الوثائق السياسية، رقم  (3)
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يف هذه   مذكورة . وأدلة اإلسالم وأجوبته حبق النصرانية كلها سورة آل عمران
من  ا و اليت ذكرت هبذه السورة حتققت يف النصارى الذين جاؤ  ,واملباهلة ,اآليات

جنران إىل املدينة ملناقشة اإلسالم مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم. ولكن ملا  
يف دعواه خافوا وامتنعوا من   صادق علموا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

وصاحلوه مع قبوهلم   ((لكم دينكم ولنا ديننا)) :املباهلة ورجعوا إىل بلدهم قائلني 
ع رئيسهم وقسيسهم إىل املدينة  ولكن بعد رجوعهم إىل بلدهم رجاجلزية. 
 .(1) فأسلما 

ن اهلل ثالث  إلقرآن وهم يقولون: لهل النصارى مصادر  :ونو د أن نتساءل
ثالثة، املسيح ابن اهلل، واألقنوم الثالث هو روح القدس، وإن اليهود صلبوا  

وليس هلا   ,وغري ذلك من العقائد واألفكار الباطلة اليت يردها اإلسالم ,عيسى
 وال ميكن أن يكون؟   ,يف القرآن الكرمي ل  حم أي  

 .القرآن أخذ من الكتاب المقدس  أن  بالزعم  -2
سون  د  ق  اليهود ير   ,الكتاب املقدس من العهد القدمي والعهد اجلديديتكون 

. واملسلمون يؤمنون أن التوراة  العهدينسون والنصارى يقد   ,العهد القدمي فقط
  العظيم. ولكن   نزل على عيسى من اهلل العلي  واإلجنيل أ   ,على موسى تأنزل

  ہ   ۀ ژ  فوا اإلجنيل. قال اهلل تعاىل يف اليهود: والنصارى حر   ,التوراةفوا ر  اليهود ح  

اليهود   [١٣املائدة: ]اآلية  ژ  ...ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓۓ  ے ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ
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 كما  وهم كانوا يعتقدون العقائد الباطلة أيضاً  ,(1) والنصارى بعضهم أولياء بعض
 ذكرت آنفاً.

 توللتررروراة ثرررالث نسررر : النسرررخة املعترررربة عنرررد اليهرررود وعلمررراء الربوتسرررتان
والنسرررخة املعترررربة عنرررد الكنرررائس الشررررقية ورومرررا باللغرررة اليونانيرررة.  ,باللغرررة العربانيرررة

والتعارع بني هررذه النسرر  يرردل والنسخة املعتربة عند السامريني باللغة البامرهية. 
وال نسرررررتطيع أن نبرررررني هنرررررا التحريفرررررات  .(2)حتريفرررررات كبرررررريةعلرررررى أن يف التررررروراة 

  .لضيق املكان تفصيال
 ,لوقرراو مرررقس، و نسررخة مررىت،  :ولإلجنيررل أربررع نسرر  معتررربة عنررد النصررارى

سررنة إىل  37. فهررذه النسرر  مكتوبررة بعررد عيسررى عليرره السررالم بررني سررنة اويوحنرر 
مكتوبررة  هرري بل ،بأيدي النصارى اليوم ليست هذه النس  املتوافرة. والنس  98

بينهررا. فلررذلك  واردوالتعارع أيضاً  ,بعد ثالث مئة سنة يف القرن الرابع امليالدي
ة ئإزالتهررا. فهررذه النسرر  مرجحررة مررن بررني مخسررم (القونسررل)كنيسررة إييزنيررك   تقرر 

النسررخة حررىت يف  ,بررني النسرر  األربررعاليرروم  واردالتعررارع  فررإن ومررع ذلرركنسررخة. 
تعرررررارع مرررررع العلرررررم. فكيرررررف يتصرررررور أن هرررررذه وفيهرررررا أيضررررراً مسرررررائل ت ,الواحررررردة

 ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ :األناجيل مصادر للقرآن الكرمي الذي

 .[٤٢فصلت: ] ژ ڻ ں ں

 

 

 . 51املائدة  (1)
(2) Ahmet Kahraman, Dinler Târihi, s. 124-125 
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 بين القرآن الكريم والكتاب المقدس العالقة

إن   مثال ,السماوية تطابق وتوازن الرساالتو يف احلقيقة بني القرآن الكرمي 
  ى   ى   ې   ې   ې ژ قال اهلل تعاىل:  ,لذين من قبلهمسنن اهدي املسلمني يريد أن ي اهلل

  . [ ٩٠األنعام:  ] ژ ائائائائ   ائائ ژ قال: فاألنبياء قبله بوأمر اهلل رسوله أن يقتدي  [ ٢٦ النساء:] ژائ   ائ  ائ   ائ 
  الرساالت بينه وبني  عالقةإىل ذلك   يقل القرآن الكرمي قط أن ال  وإضافةً 
ومطهراً إياها  ,والصحفجاء مصدقًا ملا بني يديه من الكتب  بل قد  ,السماوية

  ڌ ڇڇڇڍڍڌژ:قال اهلل تعاىل  , بأيدي الناس من التحريف والباطل املختلط 

وال فرق بني القرآن والكتب السماوية قبله يف العقائد    [٤٨املائدة:  ] ژ ڎڎڈڈژ 
  ( 2)الصالة والزكاة :حىت يف العبادة مثل  ,(1) األساسية واحلقيقة اإلميانية 

واألكل من   ,(5)العدالة :احلسنة مثل ألخالقا ويف  ,(4)واحل  (3)والصوم
م  هنأل ؛(7) السيئة األخالق وا م  ذواألنبياء كلهم  .(6)  والعمل الصاحل ,الطيبات

ملوسى عليه السالم   أعطيتواألوامر العشرة اليت  .رسلوا لتبليغ مكارم األخالقأ  
   القرآنيف  مذكورة لعيسى عليه السالم  أعطيتواملواعظ احلسنة اليت  ,يف التوراة

وإمنا   , خذ من التوراة ومن اإلجنيلأ   نأيضاً. فهذه كلها ال تدل على أن القرآ

 

 .185البقرة  (1)

 .14؛ طه 55، 31؛ مرمي 73األنبياء  (2)

 .183البقرة  (3)

 .27احل   (4)
 .25احلديد  (5)

 .52-51املؤمنون  (6)
 .183-181، 165، 152-151، 128الشعراء  (7)
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وأنزل   ,ة الذي أرسل الرسل بالبيناتالعز  وهو رب   ,واحد  هامصدر  نأ على تدل  
 معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط. 

  وهنا نذكر بعض األسباب اليت متنع أن يكون الكتاب املقدس مصدراً 
 : للقرآن الكرمي
  هة األسلوبجالفرق من  -أ

هناك فرق واضح بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس من جهة األسلوب  
  , درس ألويل األلبابعربة و  ما هو فالقرآن يبني من القصص  ,يف بيان القصص

الرسول صلى   ة إمنا هو يقص القصة لتسلي ,(1) رد فيها التفصيالتسنرى أن يوال 
وال يذكر تاري    ,ولتذكري الناس املسائل املهمة يف الدين والدنيا ,اهلل عليه وسلم

هي عبارة عن  التوراة اليت  أما أمهية بالغة يف تبليغ الرسالة.  ا إذا كان هل الالوقائع إ 
ويف مدخل   .(2) تدوين التاري ب ةخمتص فهي  القسم األول من الكتاب املقدس

ونشاهد عمومًا أن   .( 3) لسالمأنه يبحث عن حياة املسيح عليه ا جند اإلجنيل 
اليهود، واإلجنيل كتاب يبحث عن تاري  شخص   ي التوراة كتاب يبحث عن تار 

أمم يبحث عن  ألنه ؛والقرآن ليس كذلك  ,ح عليه السالمييعين املس ,واحد
وعن أعماهلم الصاحلة أو السيئة ونتيجتهما من املكافأة أو اجملازاة. وإذا   متعددة 

املسائل العامة املتعلقة بالناس كافة واألسباب   يفي  حبث التار  يفحبث القرآن 
 .(4) موالنتائ  اليت تؤثر يف حياة البشر كله
 

 .176؛ األعراف 111يوسف  (1)

 .50-1الكتاب املقدس، التكوين  (2)

 املصدر نفسه )مىت، مرقس، لوقا، يوحنا(  (3)
(4) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 309 
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 الفرق من جهة المحتوى -ب
  .اهلل تعاىل وعقيدة التوحيدب تليقال  سملقدايف الكتاب  عبارات دجو و  -أ

  , (1) يف القرآن الكرمي مذكورةإهنا  ,فلنبحث عن قصة نوح عليه السالم
ن الشرك  عه اهلل تعاىل ز  أنه ينر   د . ويف القرآن جن(2) يف التوراة  مذكورةا هي كم

  واليت هي أما يف التوراة احملرفة  (3) أهل الضالل. أوصافن عوالصفات الناقصة و 
بأيدينا اليوم نرى إسناد صفات البشر إىل اهلل تعاىل. فمثاًل نرى فيه أن اهلل تعاىل  

د أنه ال يفعله بعد ذلك. ولتذكري هذا الوعد  ووع ,أرهر الندامة بعد الطوفان
وفيه أيضًا أن   (4) مثل هذا الطوفان. حيدثوضع قوسه على السحاب حىت ال 

ويف اليوم السابع اس اح من   ,اهلل خلق السموات واألرع يف ستة أيام
الذي ال يكاد يغلب على عبده  ربه وفيه أيضًا غوغاء بني يعقوب و  .(5) التعب
حىت يضرب فخذه. وبعد   ,على كل عبد وقاهر فوق عباده وهو غالب, يعقوب

ولكن يعقوب قال: أنا ال أتركك أن تذهب   ,ذلك أراد اهلل تعاىل أن يذهب
أهنا   فبدهي .(7) بأيدينا اليوم  اليتواألمثلة كثرية يف التوراة  (6) حىت جتعلين مباركاً.

 

؛ وغري ذلك من 28-1؛ نوح 17-9؛ القمر 30-23؛ املؤمنون 49-25؛ هود 64-59األعراف  (1)
 . السور

 .9-5الكتاب املقدس، التكوين  (2)
وغري  43؛ اإلسراء 171؛ النساء 116؛ البقرة 180-159؛ الصف 26-22سورة األنبياء  :انظر (3)

 .ذلك

 17-9/11ن، الكتاب املقدس، التكوي (4)

 3-2/1املصدر نفسه، التكوين  (5)

 10-35/9؛ 31-32/25الكتاب املقدس، التكوين  (6)
(7)Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 312-314 
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 ر  ألهنم ح   ؛موضوعة من قبل اليهود
 
لوا كالم اهلل  وبد    , عند اهلل ل من  ز  نر  فوا كتاهبم امل

مصدراً للقرآن الكرمي الذي ال  التوراة واف اضاهتم فكيف تكون  وأضافوا اف اءهم
 ؟ من حكيم ريد يل  ز  تن   ,يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

 تعارع عدل اهلل وعقل اإلنسان.وجود األحكام اليت   -ب
حىت النسل الثالث  ذنوب اآلباء األبناء عن  هلل يسأل ا))يقال يف التوراة: 

الثور إن قتل بقرنيه )) ,(2) (( قتل ال حمالةأمه أو والده ي    ب  س  ي  والذي )) ,(1) ((والرابع
وافق  توفيه أمثلة كثرية ال  (3) ((كل حلمهؤ  وال ير   (تل باحلجرق  يعين ير  ) جمأحدًا ر  

راً  فكيف يوافق أن يكون مثل هذا الكتاب مصد , نهأناسب شتعدل اهلل وال 
  ۉ   ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ  ۆۈ ۆ  ڭۇۇژللقرآن الذي يأمر بالعدل واإلحسان ويقول: 

   [.١٥اإلسراء: ] ژ  ې ې  ې ۉ
 .اف اءات على األنبياء دوجو   -ج

ال تناسب  هلم  ا ذنوبو  ,ت على األنبياءيف قصص التوراة اف اءانرى 
  يف التوراة أن حام بن نوح رأى أباه وهو سكران  جاءمقامهم وعصمتهم. فمثاًل 

 .(4) وأخرب إخوانه حىت س وه بلباس ,رى عورتهوعريان ت  
بعد هالك قومه بعذاب إهلي ذهب إىل الغار وزىن   لوطاً أن  أيضا  هفيونرى 
داود   : مثل آخرين ت على أنبياء ءاوفيه اف ا  .(5)حىت تكونا حاملني  ,مع بنتيه

 

 20/5الكتاب املقدس، اخلروج،  (1)

 21/17املصدر نفسه، اخلروج،  (2)

 21/28املصدر نفسه، اخلروج،  (3)

 24-9/20كوين الكتاب املقدس، الت (4)

 .36-19/30التكوين  املصدر نفسه, (5)
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آيات   ذلك من األنبياء. ويف  همون ويوسف وغري ر اوسليمان وإبراهيم وموسى وه
د معلومات  أرا  ن  وآيات مصححات يف القرآن الكرمي. وم   ,حمرفات يف التوراة

 .(1) تعارع العقل أفكارأيضاً خرافات و   واسعة فلرياجعهما. ويف الكتاب املقدس

 
(1) Abdü'l-aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 317-319 
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المصادر الداخلية التي تتعلق بشخصية الرسول القسم الثاني: 
 صلى هللا عليه وسلم

 تعالى لتحقيق آماله.  أنه ينسب كالمه إلى اهلل ب الزعم  -1
يتفقون يف الزعم  صلى اهلل عليه وسلم  رسالة حممدب إن الذين ال يؤمنون 

حممد صلى اهلل   هبا وإمنا هم خيتلفون يف املصادر اليت استعان ,ف القرآنأنه مؤل  ب
دعاءات  ؛ فلذلك حنن نبحث عن هذه اال نهف القرآن ودو  عليه وسلم حينما أل  

 والفرضيات. 
لتحقيق آماله   يينسب كالم نفسه إىل مصدر إهل حممداً  أن   نعو يد  وهم 

دعاء  ال الدنيوية. هل نعتقد أن هذا اال صه على مجع األمو ر  الشخصية مثل ح  
ل صلى اهلل عليه وسلم أن  و لرسل ف ؛ؤيدهال ت التارخييةاملصادر إن ال؟  وصحيح أ
ال   وقد ,يكن غنياً  مع ذلك   يأخذ شيئًا منها و و  ,(1) سًا من الغنائميأخذ مخ   

ويعني   ,(2) وهبذه الغنائم كان يقري الوفود والسفراء  د يف بيته شيئًا يأكله.جي
وكان   , (4) وجيعلهم أحراراً  ,وأحياناً يش ي العبيد ,(3) املوايل الذين أصبحوا أحراراً 

ذكر يف القرآن  وكان يصرف أموال الزكاة يف احملل الذي ي   ,ال يأخذ الزكاة أصالً 
  ل  حتأهنا ال إعالنًا واضحًا بينًا  فكما ال يأخذ الزكاة لنفسه أعلن .(5) الكرمي

 

 41األنفال  (1)

 2/137ابن هشام، السرية  (2)

 .2953, باب قسم الفيء, برقم مارةكتاب اخلراج واإل  أبو داود، (3)

 . 1/203ابن هشام، السرية  (4)
 .60التوبة  (5)
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واألمثلة كثرية على أنه   جيمع أمواالً و    .(1) بين هاشم وبين املطلب ألقربائه من 
  .يكن غنياً 
لتحقيززززق أهراضززززه  مززززا لززززي  منززززه يالززززوحإلززززى ب سزززز  أنززززه ن  بالزززززعم  -2
 الجنسية.
  ب زينيب صلى اهلل عليه وسلم بج النزوا  وهذا الزعم يقصدون به قصة 

يد بن حارثة موىل رسول  ز متزوجة بزينب كانت  ف أن  ر  ت جحش. فكما ع  نب
بالرسول صلى  جها اهلل تعاىل قها زيد زو  فلما طل   ,هعي  د اهلل صلى اهلل عليه وسلم و 

  ڳ  گ  گ گ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڌڎڎڈڈژژ فقال:  , اهلل عليه وسلم 

  ک   ک   ڑ   ژڑ ژ  : بينت سبب زواج النيب بزينب وهو  فاآلية [٣٧األحزاب: ]ژڳ

واحلال أن الرسول كان يعرف زينب ألهنا بنت   ژ ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک
وكان ال حيتاج إىل أن يضع   ,قبل زيد لفعل ذلك  ها لو أراد أن يتزوج و  ,عمته
ملا  طل قها زيد, وذلك بوحي   مةكزوجها حلتولكنه  ,إىل اهلل شيئا وينسب ,وحياً 

 اىل. من اهلل تع
 .يالوح اختالفساقه إلى  على الرئاسةصه ر  أن ح  بالزعم  -3

عون أيضرراً كني يف زمانرره كررانوا يررد  ر ألن املشرر  ؛زعررم بررال دليررل وال حجررةهررذا 
ويررزعم ، وللحصررول عليهررا يضررع الرروحي ويسررند إىل اهلل تعرراىل. ئاسررةأنرره حيررب الر 

فرعون. إهنم قررالوا  قبلهم مثل أتباع منالرسالة بالذين ال يؤمنون  هذا الزعم أيضاً 
وقرررررالوا يف  [٧٨يرررررونس: ] ژ ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ی ی ی ی ائ  ائ ژ رون: ايف حرررررق موسرررررى وهررررر 
صررلى اهلل  ولوالرسرر  [٢٤املؤمنررون: ] ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ نرروح عليرره السررالم: 

 

 .176,15/180-7/175على مسلم  النووي: , و انظر7، 4؛ النسائي، الزكاة  51داود، الزكاة  أبو (1)
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 ؛مررا يريرردكرروه ولررو طلبهررا مررنهم ملل   ,ة و  حيررت  إليهرراسرر ئاوسررلم   يطلررب الر  عليرره
مجعنرررا لرررك مرررن  تطلرررب مررراالً  إن كنرررت إمنرررا جئرررت هبرررذا احلرررديثفررر )) ألهنرررم قرررالوا:

دناك و  أموالنرررا، حرررىت تكرررون أكثرنرررا مرررااًل، وإن كنرررت إمنرررا تطلرررب الشررررف فينرررا سررر  
فقرررال رسررررول اهلل صرررلى اهلل عليرررره  ((نرررراك علينررراك  ل  علينرررا، وإن كنرررت تريررررد ملكررراً م  

رف ش، وال الأموالكم أطلب  ما يب ما تقولون، ما جئتكم  ا جئتكم به ))وسلم: 
كتابرراً، وأمرررين   ولكن اهلل بعثين إليكم رسواًل وأنررزل علرري   ,فيكم، وال امللك عليكم

غررتكم رسررالة ريب ونصررحت لكررم، فررإن تقبلرروا مررين أن أكون لكررم بشرررياً ونررذيراً فبل  
أصرررب ألمررر اهلل  وه علرري  كررم مررن الرردنيا واآلخرررة، وإن ترررد  مررا جئررتكم برره فهررو حظ  
سرررة؟ أو هرررو ئاهرررل يف هرررذه العبرررارة طلرررب الر  .(1)(( وبيرررنكمحرررىت حيكرررم اهلل بيرررين

 ؟مهما كانت العقباتويفعل ما يؤمر  رسالة يقوم بتبليغهاصاحب 
تماعياً  جإصالح قومه ا  زعمهم أنه كان يريدادعاءات أخرى مثل  مثة -4
أو هو جمنون ال   ,إىل اهلل هنسبوي ,شاعر يقول الشعر ومثل قوهلموأخالقياً؛ 
 .ليعرف ما يفع

:  ( حممد ) يف كتابه  Hubert Grimmeيقول املستشرق األملاين هوبرت جرمي 
، بل إمنا كان يدعو إىل نوع  ر بدين جديد  يكن حممد يف بادئ األمر يبش  ))

رجعه  فاإلسالم يف صورته األوىل األصلية   يكن حيتاج إىل أن ن   ,من االش اكية
ب نراه    ثا إذا نظرنا إليه عن كألننذلك  ؛إىل ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه

جتماعي هتدف إىل تغيري  اإلصالح هو حماولة ، بل دينا مساوياً يظهر إىل الوجود 
وعلى األخص إىل إزالة الفروق الصارخة بني األغنياء   ,األوضاع الفاسدة
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عني والفقراء املضطهدين... لذلك نراه يفرع ضريبة معينة ملساعدة  ش  اجل  
ا يستخدم فكرة احلساب يف اليوم اآلخر كوسيلة للضغط  وهو إمن ,اجني تاحمل

أليس من  ))التهامي نقرة بعد نقل هذه العبارة: يقول  .(1) (( املعنوي وتأييد دعوته
النبوة عن حممد هبذه السذاجة ليجعل منه   ( جرمي)املستشرق السخف أن ينفي 

   !.؟((مصلحاً اجتماعياً يدعو إىل االش اكية
 :(املذهب احملمدي )يف كتابه  Gibbليزي جب جنول املستشرق اإل ويق
ر بضرورات الظروف اخلارجية  ل شخصية مبدعة قد تأث  إن حممدًا كك))

  ار يدًا بني األفكدج ، مث هو من جهة أخرى قد شق طريقاً احمليطة به من جهة
ا  انطباع هذدائرة يف احمليط الذي نشأ فيه... و الوالعقائد السائدة يف زمانه، و 

ن نقف على أثره واضحًا يف كل أدوار حياة حممد،  از ملكة ميكن أالدور املمت
مث يقول جب:   ((جنح ألنه كان واحدًا من املكيني  ن حممداً إ :وبتعبري إنساين

، أو بسبب  كن من أجل متسكهم بالدينويبدو أن معارضة املكيني له   ت))
ية  ب سياسل ترجع أكثر ما ترجع إىل أسباب عدم رغبتهم يف اإلميان...

 .(2) (( واقتصادية
 ؛م حجة مقنعة ال قيمة الدعائهخيالف التاري  وال يقد   ن  م   وال شك أن  

 ألنه ال يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه.
من التاري  يع ف   نصوصاً ا كون القرآن الكرمي كهانة أو شعرًا فلنقرأ وأم  

عر وال سحر.  فيها أعداء حممد صلى اهلل عليه وسلم أنه ليس بكهانة وال ش
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أن الوليد بن   سعن ابن عبا يو ر  : يف النص التايلوحنن ال نتكلم فيه شيئاً فلنقرأ 
ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر املوسم. فقال:  هو غرية اجتمع امل

مجعوا فيه  ه، وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا، فأإن وفود العرب ستقدم عليكم في
 كذب بعضكم بعضاً ويرد قول بعضكم بعضاً.  وال ختتلفوا في  ,رأياً واحداً 

  فقيل: يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به.
 أنا أمسع. و فقولوا   ,فقال: بل أنتم
 كاهن.   :فقالوا: نقول

 رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان. فقد فقال: ما هو بكاهن، 
 فقالوا: نقول: جمنون. 

وال   ه  ق  ن  فما هو ب    , وعرفناه نوناجلفقال: ما هو  جنون. ولقد رأينا 
 ه وال وسوسته. ِ  ال  خت  

 شاعر.  :فقالوا: نقول
ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه   فقال:
 عر.  ش  الهو ب ومبسوطه فما

 وسررحرهم ر  اح  هو بساحر. قد رأينا السرر   ما :قالوا: فنقول هو ساحر. قال
 ه. د  فما هو بنفثه وال بع ق  

 قالوا: فما نقول يا أبا عبد مشس؟
قعقال: واهلل إن لقوله حلالوة، وإن أصله ل فما أنتم   ,ن فرعه جلءً إو  ,ذ 

ن تقولوا: ساحر،  أل  القول  أقرب  ن  إو  ,باطلف أنه ر  بقائلني من هذا شيئًا إال ع  
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وأخيه،   وبني املرء ,وأبيه، وبني املرء وزوجتهق بني املرء ر  ف  فتقولوا: هو ساحر ير  
   (1)..وبني املرء وعشريته. فتفرقوا عنه بذلك.

عاه املشركون املعاصرون لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف  هذا ما اد  
ما يقولون!   عجب ه املستشرقون بعد القرون الطويلة فما أاوهذا ما ادع ,اجلاهلية

هرون ويظ ,وال يستطيع البشر أن يأيت  ثله ,يعتقدون أنه حق ووحي من اهلل
داً وكفراً. فماذا  ابغياً وحسداً وعن ,أو شعر ,أو سحر  ,إنه كهانة :خالفه ويقولون

 نقول؟ فاهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.  
فهرررو أيضررراً ادعررراء باطرررل ال أصرررل لررره. فرررإذا نظرنرررا إىل القررررآن  نوأمرررا اجلنرررو 
إىل  هررون اخلطررابوج  ياملشررركني يف مكرران غررري واحررد. إهنررم  اهتررامالكرررمي نرررى فيرره 

 ژ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱژ  [٦احلجرررررر:] ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ الرسرررررول ويقولرررررون: 

 [٥١القلم: ] ژ ہ ہ ۀژ [٣٦ الصافات:]
من   ء ؤمن هبا من له شيفهذه كلها مزاعم باطلة واف اءات كاذبة ال ي  

 .اموثقافتهالعقل أو علم من الدين والدنيا 
االنقالب   وحقق  ,إن من ترك منافع نفسه)): Renaulenويقول رنولني 
التوحيد يعين   ا هدم الوثنية وأقام مقامه ن  وم   ,قه ليس  جنونيف دين قومه وأخال 
وبواسطتها أخرج قومه من رلمات اجلاهلية وسبب اح ام   ,وحدانية اهلل تعاىل

وفتح سبيل الشرف من   ,وأخاف الناس منهم , مدة طويلة للعرب الناس
القوانني اليت طبقت   جموعة من من جهز الناس  الفتوحات ليس  جنون. وإن  
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منذ أكثر من ألف ومئيت سنة يف البلدان املختلفة التابعة لإلسالم ليس  
   .(1) (( جنون
  صلى اهلل عليه وسلم البدنية تعلق بصحة الرسولي آخرهناك ادعاء و  -5
  أو ن ورستين أو اخليال مثل مرع الصرع أو اهلس ي   ,والنفسية

(Hallucination).  
عوا  د  ني   ي  ملشركو أن معاصري الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اوال غر 

عاه أواًل الك ت اب  هذا االهتام قدمي، اد   فإن   . ومع ذلك عر  أن فيه مرع الص  
فمثاًل املستشرق   ( 3)اب يف أوربا إىل يومنا هذا.انتشر بني الكت  مث  (2) ,نالبيزنطيو 

رى يف الرسول عند  حلاالت اليت ت  ا))يذهب إىل أن:  الفرنسي جوستاف لوبون
وال أمهية لذلك فلم يكن  ))  نزول الوحي ليست إال نوبة مرع الصرع. فيقول:

وإمنا   ,لديانات، ويقودون الناسن ائو د من املفكرين هم الذين ينشاملزاج البار  ذوو
قاموا األديان وهدموا الدول  وا هذا الدور.. وهم الذين أل  ثر  أولو اهلوس هم الذين م  

وا اجلموع وقادوا البشر. ولو كان العقل ال اهلوس هو الذي يسود العا   وأثار 
 .(4) ((لكان للتاري  جمرى آخر 

هل هذا صحيح؟ هل كان إبراهيم وموسى وعيسى وحممد وغريهم من  
  كثري من نني؟ أو فيهم مرع الصرع؟ ولذلك اتبعهم االسالم جم م عليه األنبياء

 
(1) Abdülaziz Hatip, İddiâlara cevaplar, s. 345-346 

 انظر: دائرة املعارف اإلسالمية، مادة حممد (2)
(3) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346 

(4) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346  ،(141)نقالً عن حضارة العرب، بريوت  
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الدولة من   الن من الرجال والنساء ورجو واملفكر اصة العلماء واألدباء بالناس و 
 ؟ من دهاة قومهم الذين أسسوا الدول كان  بعضهمإن حىت  ,ني م خمتلفاأقو 

ألنه ال يفرق   ؛واف ى هذا االف اء , ر ا اجملنون هو الذي قال هذا القول
ومن ال يعي ما  وال بني النيب الذي يوحى إليه من عند اهلل  ,بني الغث والسمني 

 .يقول
ا ال  فهمررا مرضرران عصرربيان وروحيرران. أنرر سرر ي أو نورسررتينهلاوأمررا مرررع 

صررلى اهلل عليرره  إشررغال املقررام بكررالم ال يليررق برره وإمنررا أقررول لررو كرران الرسررولأريررد 
            مريضررررررراً هبرررررررذين املرضرررررررني   يتبعررررررره أبرررررررو بكرررررررر وعمرررررررر وعثمررررررران وعلررررررري وسرررررررلم 

ة بررن عبيررد اهلل وخالررد وطلحرر عرراص المعاويررة وعمرررو بررن و  وعبررد الررررن بررن عرروف
هم غررري وعائشررة وزينررب وصررفية و  تيب بن كعب وزيد بررن ثابرر عباس وأ  الوليد و البن 

ومن التابعني ومن بعدهم من العلمرراء املسررلمني  ,رضوان اهلل عليهممن الصحابة 
ثني . ومررن احملررد  اخلاصررة برره ودرسرروا األحكررامفسروا القرآن الكرمي الذين  ,املفسرين
 كانرررت  هرررل هررذه األعمرررال كلهرررا حرررىت وصررل إلينرررا بسرررنده. كالمررره  حفظررروان الررذي

حلفظ كالم رجل مررريض مصرراب باهلسرر ي أو نورسررتين أو حلفررظ كررالم اهلل الررذي 
 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ فظرره إىل يرروم القيامررة: حبهررد أنزله علررى رسرروله وتع  

 ؟[٩ احلجر:]

رررررررر: أن يف الرسرررررررول صرررررررلى اهلل عليررررررره وسرررررررلمبررررررر الرررررررزعم  -6  مرررررررا يعررررررررف بر
فهررررو  ,غررررري موجررررود   ءهررررو رررررن شرررريو . Hallucination (اخليررررال)ن هالوسيناسرررريو 

رى يف املرضررى الررذين فرريهم مرررع شرريزوفرين وبارانويررا. بعررض املستشرررقني مرررع يرر  
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وحممررد صررلى اهلل عليرره  ,خيرراال ن مصرردر القرررآن هالوسيناسرريون، يعنررونيزعمررون أ
 مسألة طبيررةفهذه  ,رى لهي   إمنا هو خيال  ,   ير جربيل و  يأخذ منه وحياً وسلم 

ولكن حنن نعرف أن الذين ال يؤمنررون  النفس,تتعلق باختصاص األطباء وعلماء 
مثل املشركني يف بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف ون عليه وعلى اهلل الكذب 

عررارع بعضررها بعضرراً. فهررم هبررذه يمكررة واليهررود يف املدينررة. فهررذه مررزاعم خمتلفررة 
 الصرررف:] ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ  هررردم اإلسرررالم. إىل املرررزاعم يهررردفون

ن مررزاعمهم وآمنرروا  حمررد وبرررالقرآن عرر فكثررري مررن املشررركني يف املاضرري رجعرروا  [٨
 فكذبوا أنفسهم. 
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منيرررة واهلررروى مثرررل أن مصررردر القررررآن األ ,أخررررى باطلرررةهنررراك مرررزاعم و  -7
 الالشرررررررررررررررررررعور اجلمررررررررررررررررررراعيأثرررررررررررررررررررر حترررررررررررررررررررت أو هرررررررررررررررررررو  ,(1)حترررررررررررررررررررت الشرررررررررررررررررررعور

(collective unconscious)(2) أن الرسررول حررىت يف و نتيجة مقام الزهررد. يقصررد أ
نتيجررة الزهررد الطويررل رهررر لرره الكشررف بالسررمع  مررنصررغره وشرربابه كرران زاهررداً. و 
 ذا الكشف.هلوالبصر. والقرآن الكرمي أثر 

القرآن   أنهو و  , النقل ه العقل وال حيمل ههناك ادعاء غريب ال يقبلو  -8
لديث يدعي أن  واملستشرق  (3)رهر نتيجة اخلوف واحلزن الشديد ملوت ابنيه.

ته، وعزلته يف غار حراء وخوفه من  ازوج كربىموت ابنه، و  على سببه حزنه
اه ثالث مرات كلها مسببة  جربيل إي ومهه رؤية جربيل وضم  تاجلن. وهو يرى أن 

 .(4) ت كر اليت ذ   األسباب ن ع
اء منذ  ذهب الرسول إىل غار حر  فلماذا  اً إذ ؛ال أصل له وهذا الكالم

ومع ذلك   ؟ كثرية كل سنة بدون خوف وال حزن ات وبقي هناك مدة ليالسنو 
هل هو يف هذه املدة كلها   ؟ أن الوحي استمر ثالثًا وعشرين سنة  ر نفسف يفك

زل والرسول بني  كان ين   يواحلزن ويف غار حراء؟ واحلال أن الوحيف اخلوف 
من  غري ذلك و  ,ارًا يف احلضر والسفر ويف السهول واجلباله لياًل وهنئأصدقا

ي ن أنزل على الرسول فيهما وحي من اهلللالزمان واملكان ال  العزيز الرحيم.  ذ 

 

 .364، املصدر نفسه،  A. Hatip. انظر: عي هذا املستشرق رودينسون لديث يد   (1)

 . 372-371عي هذا. انظر املصدر نفسه. ص. املستشرق واط يد   (2)
 . 376املصدر نفسه، ص.  (3)
 . 376املصدر نفسه،  (4)
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أن الوحي   ألهنم يرونفكرة الوحي،  لدى املستشرقني  يف احلقيقة اإلشكال
  ,ليس من خارج نفس النيب وإمنا هو إهلام فائض من استعداد النفس العالية

  , من داخلها وليس نابعاً  ,النيب ي من خارج نفسح واملسلمون يعتقدون أن الو 
خالف بني املسلمني يف أن القرآن نزل به الروح   والكما يتوهم املستشرقون.

  گ  گ گژاألمني على قلب حممد ليكون من املنذرين. كما قال عز وجل: 

والنيب املوحى إليه  [٩٥1-١٩٢الشعراء: ] ژٹۀۀ* ڻ ڻ ں ں ڱ* ڱ ڱ ڳ ڳ* ڳ

أم بغري واسطة،   أكان هذا الوحي بواسطة   ءً جيد اليقني بأنه من عند اهلل سوا 
 بصوت يسمعه أم بغري صوت.

وباب النبوة ليس مفتوحًا لكل أحد مهما  ))يقول الدكتور التهامي نقرة: 
هرة  الوحي يف مفهومه الديين الصحيح را  كما أن    ,سهنف   ت  عظم اإلشراق أو مس   

م باهلل من غري حلول  تصاهل  وبه يكون ا ,اصطفاهم النبوة ن  اهلل هبا م   روحية خص  
 تعاليمه للناس. إبالغحتاد ليكلفهم  اوال 

لول روح اهلل يف روح املوحى إليه، ر ا تفهم الوحي على أنه ح  النصرانيةو 
فيه روح اهلل صار إهلاً. وهو ما   حل   ن  م   ألن   ؛ه املسيح إال هبذا احللولفلم تؤل  

   .(1) ((وال حيل فيه غريه   ,ال حيل يف غريه فاهلل سبحانه  ,نفياً مطلقاً  ينفيه اإلسالم
عظمررة الرسررول بيع فررون  ني هيستشرقني نز فإن من امل ءمهما يكن من شيو 

مرررن  وهد  وإن   يع فررروا بنبوتررره. وال يسرررتطيعون إال أن يعررر  ,صرررلى اهلل عليررره وسرررلم

 

 . 27التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون، ص  (1)
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املسشرررررق ) أعظررررم الرجررررال الررررذين رهررررروا يف الترررراري . مثررررل كلررررود أتيرررران سررررافاري
 .(1)(املستشرق اإلجنليزي)اليل وماس كار وت (الفرنسي

ألهنررررم كررررانوا  ؛متباينررررة اً ومررررع هررررذا فررررإن للمستشرررررقني آراء خمتلفررررة وأغراضرررر 
فلررذلك  ,يريدون أن يهدموا اإلسالم بسررالح غررري سررالح القتررال وهررو االستشررراق

أو الصرررع أو حنررو وصررفوا ررراهرة الرروحي ومررا كرران يعرر ي النرريب عنررد تلقيرره برراهلوس 
القلرم: ] ژ گ گ ک ک کژ  قررال اهلل تعرراىل: (2)فات النفسررية.حنراذلك من اال

 ڇ چ چچ چ ڃ *  ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ *  ڦ ڤ ڤ ڤژ  :وقال سرربحانه [٢

  واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل. [٤٣ - ٤٠احلاقة: ] ژ ڌ ڍ ڍ ڇ *  ڇ
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