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 من بصائر الوحي
القرآن الكرمي يف آراء اليهود والنصارى.. آراء ُمنصفة حول القرآن  

 كرميال
 

 [1عبداهلل صاحل عبداهلل املوسوي*]
 

تصادق الكلمة واتفاق الفكرة مع احلركة الفكرية للغرب فيما صدر عنها من آراء   
 منصفة حول اإلسالم مبختلف مفرداته العقائدية. 

وهذه إملامة ببعض ما ُصنف يف مجع األقوال احلرة واآلراء املنصفة اليت صدرت عن 
اول أصحاهبا مجع ما تناثر من هذه الشذرات الذهبية اليت رجاالت الغرب ومفكريه، ح

رّصعت أسطر الصفحات الفكرية باحلقائق الفائقة والرباهني الساطعة، على أن اإلسالم 
 جبميع مفرداته هو الدين اإلهلي احلق.

ومل تصدر هذه اآلراء إال بعد جهد جهيد من املتابعة والبحث والتفكري املؤدي إىل  
إزاحة العتمة اليت أحاطت هبا، مما جعل أصحاب هذه اآلراء يصرحون  كشف احلقائق و 

وبكل شجاعة خمالفة لواقع اجملتمع املعاش، إال أهنا احلقيقة اليت أنارت هلم الطريق فانفلق 
صبح الصدق بقول احلق، فارتفع الصوت عالياً مدويًّا منادياً يا للحقيقة ما أمجلها ما أروعها  
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جوانح الفكر وسيطرت على منابع العقل، فخرجت من أفواه األقالم ما أعظمها! إهنا مألت 
 لتمأل الصفحات بنور احلقيقة.

وألنك تتشوق وكل عاقل يتشوق مثلك لسماع وقراءة تلك اآلراء املنصفة اليت أشرقت 
من مشس احلقيقة، وجب علينا أن نعرض لتلك اآلراء وهنيِّئ ملادهتا ولو بالشيء اليسري الذي 

 الطالع عليه العقول وتفرح ملشاهدته النفوس. ُتسرُّ با
وألن هذا العطاء اخلريِّ ال يُعرف على حقيقته لعدم مجعه بكليته، وهو أمر شبه مستحيل 
إال أن البحث اجلاد والزمن الطويل واجلهد املثابر وحتصيل املصادر؛ كل ذلك كفيل بأن يوفر  

اب شامل عملنا على توفريه لسد فراغ يف  مادة معقولة مقبولة منه. وألنه متفرق ومل جيمعه كت
 .i[2]مكتبة الفكر اإلنساين

من هنا بدأت فكرة الرصد واجلمع هلذا الرتاث اهلائل يف كمه، واملهم يف مضمونه،  
واملتفرق يف بطون الكتب واملتناثر على صفحاهتا، فجاءت فكرة التقاطه ليصبح يف جمموع  

طالع عليه للقارئ والباحث معاً، فيكون مادة  واحد يوفر اجلهد يف البحث عنه، ويهيئ اال
 للدرس والتثقيف.

وألننا حنمل دعوة عاملية، هي: )دعوة اإلسالم(، وهي يف األساس دعوة إهلية إنسانية؛  
أي أن اهلل دعا اخللق إىل رسالة تتوافق مع ما هم عليه من فطرة إنسانية، فأردنا أن نقول: إن 

حبق أن الدعوة اإلهلية املوافقة للفطرة اإلنسانية   هذه الفطرة قد نطقت بصدق وصّرحت
 السليمة اليت مل يلوثها شيطان املوبقات، هي: )دعوة اإلسالم(.

وعندما سنستعرض بعض العناوين اليت تتناول يف األغلب ما قيل حول اإلسالم والرسول 
يدة  يف فرصة أخرى، سيتبني لنا النقص الواضح يف عدم الكتابة يف جوانب عد Cحممد 

شاغرة من ذلك ومل ميأل الفراغ فيها كاألقوال اليت قيلت حول القرآن الكرمي وأمري املؤمنني 
 ، هلذا بدأنا العمل: Dعلي بن أيب طالب وبقية أهل البيت 

 وإكماله ومجعه يف كتاب واحد.  Cأواًل: إمتام ما قيل حول الرسول حممد 
 وبقية املواضيع اإلسالمية. ثانياً: سد الفراغ فيما مل يكتب فيه حول القرآن 

ثالثاً: تعترب هذه احملاولة اليت نقوم هبا هي األوىل من نوعها يف العامل اإلسالمي، واليت  
سنحاول من خالهلا رصد املصنفات املفردة يف هذه املواضيع، وكذلك مجع األقوال املنصفة 
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 ذلك. حول هذه املواضيع املختلفة، لنسد الفراغ ومنأل الفجوة احلادثة يف 
رابعاً: لكي نعرف وجهة النظر األخرى، ودرجة الفهم احلقيقي النابعة من املتابعة  
والبحث العلمي املنصف، وهذا ميّكننا من اتصال أفضل بالطرف اآلخر، واستثمار هذه  

 اآلراء يف عرض اإلسالم على الساحة الغربية املتباينة عنا فكريًّا وعقديًّا. 
لمني إىل اإلفراط يف تقديس احلضارة الغربية، فنقول هلم:  خامساً: ذهب العديد من املس 

إن استعراض هذه اآلراء واالطالع عليها سوف يؤدي إىل االفتخار باحلضارة اإلسالمية  
والتمسك باملاضي العريق الذي أضاء وال زال يضيء املسرية اإلنسانية، مما يساهم يف عودة 

الفكر الوافد الذي يغزو األمة يف الصميم حماواًل هؤالء إىل حظرية األمة، والتقليل من أمهية 
 حتطيم البنية الفكرية ألفرادها. 

سادساً: نتساءل ونقول: هل هناك آراء خمالفة وخماصمة لإلسالم ومعاندة فيما تطرح  
 وتنظر؟.

نقول: نعم توجد أفكار متشددة وسلبية حول اإلسالم، وهي جزء من العدوانية والعداء 
جبديد بل إهنا األفكار املتالزمة مع احلملة احلربية املوجهة ضد اإلسالم  لإلسالم، وهذا ليس

منذ بدء الصراع بل منذ ظهور اإلسالم، وهذا ال يعين أننا ال جند يف الطرف اآلخر منصفاً 
 يقول احلقيقة حىت وإن أضرت به.  

نظومة وهذه األفكار حاولت تشويه اإلسالم لكي ُتكوِّن حاجزاً بني اإلسالم وشعوب امل
األخرى. وألننا ال نتحدث عن الشبهات واملطاعن الصادرة عن املغرضني من املنافقني 
واملرتدين، ومن املبشرين واملنصرين واملستشرقني فإننا سنذكر هنا أمساء املصنفات املفردة اليت 

ئة  ردت تلك الشبهات واملطاعن، لنبنيِّ جهود املسلمني املبذولة يف ذلك، توعية للقارئ وهتي
لذهنيته يف االنفتاح على عامل الكتاب والثقافة اإلسالمية، وحتصينًا لألمة من الشبهات 

 الواردة عليها. 
وما تعريفنا هبذه القائمة املختارة من املؤلفات إال متهيداً ودفعاً إجيابيًّا حنو اقتناء ما ميكن 

يف دفع صولة العدوان،   احلصول عليه من هذه املؤلفات، عدة وحتصينًا للنفس وإحرازاً للفكر
والتسلح بالعلم النافع لصد جولة الصائل واملعاند منه، واالنتصار للحق واحلقيقة من خالل 

 الربهان الواضح واحلجة الدامغة. 
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وقد تصدى هلذه املهمة العديد من العلماء والكتاب من املسلمني، وفندوا الشبهات 
صنفات اليت نذكر منها ما يتعلق مبسألة بأجوبة علمية رصينة ومما أفردوه يف ذلك من امل

 الدفاع عن القرآن الكرمي: 
 آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسريه  -1

 الدكتور: عمر بن إبراهيم رضوان  
 م  1992هـ/1413، الرياض، دار طيبة،  1ط
 االستشراق والقرآن العظيم  -2

 الدكتور: حممد خليفة  
 ان عبد الصبور شاهني نقله إىل العربية املهندس: مرو 

 راجعة وقدم له األستاذ الدكتور: عبد الصبور شاهني  
   17× 24، ق 390م، ص 1994هـ/1414، القاهرة، دار االعتصام، 1ط
حتفة اإلخوان يف الرد على دعاوي الربوتستنت املنكرين إعجاز القرآن، )الرسالة   -3
 الثالثة(  

 سكندراين عبد القادر بن حممد سليم الكيالين الشهري باإل
  14×21، ق  33، دمشق، مطبعة الفيحاء، ص 1ط
 دراسات املستشرقني عن القرآن  -4

 الدكتور: مشتاق بشري  
 مطبوع 

 دفاع عن القرآن ضد منتقديه، )الدفاع...(  -5
 الدكتور: عبد الرمحن بدوي 

   234م، ص 1989)باللغة الفرنسية(، باريس، مجعية التوحيد،   1ط
   ترمجة: كمال جاد اهلل

   17×24م، ق 1997، القاهرة، دار اجلليل، 1ط
   17×24، ق 191م، ص  1998، القاهرة، مكتبة مدبويل الصغري، 1ط
 دعوة اإلميان يف القرآن ويف كتب أهل الكتاب  -ردًّا على كتاب قس ونيب  -6
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 الدكتور: أسعد حممود حومد 
 م  1998، دمشق، 1ط
 لكرمي رد افرتاءات املبشرين على آيات القرآن ا -7

 الدكتور: حممد مجعة عبد اهلل 
 17×24، ق 355م، ص  1985، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، 1ط
 الرد على النصراين يف مطاعنه على القرآن  -8

 حممد عبد املنعم 
 م  2002، الكويت، دار الشاطيب، 1ط
 الرد القرآين على كتيب: هل ميكن اإلعتقاد بالقرآن؟ -9

 انوف  السفري الروسي: م. رمح
 عبد اهلل كنون احلسين 

   17×24، ق  168م، ص  1982، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 1ط
رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني يف قراءات القرآن الكرمي دوافعها  -10
 ودفعها 

 الدكتور: عبد الفتاح إمساعيل شليب 
   151م، ص  1983هـ/1403)مزيدة ومنقحة(، القاهرة / جدة، دار الشروق،   2ط

 الغارة على القرآن الكرمي  -11
 الدكتور: عبد الراضي حممد عبد احملسن

   17×24، ق  160م، ص  2000هـ/ 1421، القاهرة، دار قباء،  1ط
 فضيحة املبشرين يف احتجاجهم بالقرآن املبني   -12

 عبد اهلل كنون احلسين 
 م  1982، مكة املكرمة، رابطة العامل اإلسالمي، 1ط

 الكرمي يف كتابات غري املسلمني القرآن  -13
 أمحد علم الدين 

 نسخة خمطوطة يف جامعة اإلمام األوزاعي يف بريوت 
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 القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي دراسة نقدية حتليلية   -14
 الدكتور: حممد حممد أبو ليلى 

   17×24، ق 424م، ص  2002هـ/ 1423، القاهرة، دار النشر للجامعات، 1ط
 ن ال يشهد لتوراة اليهود، )رد على مزاعم التنصري(القرآ -15

 اللواء: أمحد عبد الوهاب 
   12×17، ق 262، القاهرة، مكتبة الرتاث اإلسالمي، ص  2ط

القرآن ليس دعوة نصرانية، رد على كتايب احلداد واحلريري، )القرآن دعوة نصرانية   -16
 لألب درة يوسف احلداد، وقس ونيب لألب جوزيف قزي(

 تور: سامي عصاصة الدك
   17×24، ق  203م، ص  2003، دمشق، دار الوثائق، 1ط

 القرآن واملبشرون   -17
 حممد عزة دروزة  

 م  1972، بريوت، املكتب اإلسالمي، 2ط
 القرآن واملستشرقون   -18

 األستاذ: رابح لطفي مجعة  
، ق  152م، ص 1973هـ/ 1393، القاهرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، 1ط

21×14   
 القرآن وأوهام مستشرق   -19

 حممد حسني أبو العال  
،  126م، ص 1991، القاهرة، مطبعة نوبار، الناشر املكتب العريب للمعارف، 1ط

 . 17×24ق
 القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين -20

 الشيخ: عبد الفتاح عبد الغين القاضي 
 ، دار مصر  1ط
   ، املدينة املنورة، منشورات مكتبة الدار1ط
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 قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية: نقد مطاعن، ورد شبهات   -21
 الدكتور: فضل حسن عباس  

 م  1989، األردن، دار البشر،  2ط
 كتابة النص القرآين باحلرف الالتيين خطر داهم على املصحف العثماين  -22

 الشيخ: صاحل علي الَعود 
   17× 24، ق  91م، ص  1987هـ/ 1407، حلب، دار الكتاب النفيس، 1ط

 املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي  -23
 الدكتور: حممد صاحل البنداق  

 م  1973، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 2ط
 املستشرقون والدراسات القرآنية  -24

 الدكتور الشيخ: حممد حسني بن علي الصغري 
   134م، ص  1986، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات اإلسالمية، 2ط

 ملستشرقون وشبهاهتم حول القرآن ا -25
 السيد الشهيد: حممد باقر بن حمسن احلكيم 

   122م، ص 1970، النجف األشرف، مطبعة النعمان، 1ط
 ، بريوت، مؤسسة األعلمي 1ط

 (  120و  104، ع 9املستشرون والقرآن، )سلسلة دعوة احلق، س -26
 الدكتور: إمساعيل سامل عبد العال 

،  85، ص 1م، ج1990هـ/ 1410ة العامل اإلسالمي، ، مكة املكرمة، رابط1ط
 14×21، ق 114م، ص  1991هـ/1412، 2ج

املستشرقني والقرآن دراسة لرتمجات نفر من املستشرقني الفرنسيني للقرآن وآرائهم   -27
 فيه

 الدكتور: إبراهيم عوض 
   17×24م، ق  2003، القاهرة، دار القاهرة، 1ط

 ية ملناهج املستشرقنياملستشرقون والقرآن دراسة نقد -28
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 عمر لطفي العامل 
   17×24، ق 205م، ص  1991، مركز دراسات العامل اإلسالمي، 1ط

 املستشرقون والقرآن الكرمي  -29
 الدكتور: حممد أمني حسن بين عامر 

 ، األردن، دار األمل 1ط
 مصدر القرآن: دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحي احملمدي -30

 ر: إبراهيم عوض  الدكتو 
 م. 1997، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 1ط

 مع املفسرين واملستشرقني  -31
 زاهر عواض األملعي 

 ، القاهرة، مكتبة عيسى احلليب 1ط
 ، الرياض، مطابع الفرزدق  1ط

 الوحي القرآين من املنظور االستشراقي ونقده -32
 الدكتور: حممود ماضي  

   17×24، ق  188م، ص 1996هـ/ 1416لدعوة، ، اإلسكندرية، مكتبة دار ا1ط
هذه جمموعة من العناوين الرادة على الشبهات واملطاعن اليت صدرت عن املبشرين 

 واملستشرقني وغريهم من املفكرين يف منظومة الفكر املخالف لإلسالم.  
وأما إحصاء اجلهود العاملية للمبشرين واملستشرقني وغريهم من الكتاب واملفكرين 

ريف مبصنفاهتم املفردة حول القرآن الكرمي فإهنا حتتاج إىل حبث مستقل بل إىل كتاب والتع
 .ii[3]مفرد

  الكرمي القرآن حاربوا مىت
كانت االنطالقة األوىل حملاربة القرآن الكرمي والتخطيط للقضاء عليه منذ بالغه األول، 

العدة للقضاء عليه وعلى  فقد أخذ الكفار واملشركني واملرتصدين لظهور النيب اجلديد يعدون
 ديانته اجلديدة املتمثلة أساساً يف القرآن الكرمي. 

ومل تنته هذه احملاربة حىت بعد انتصار اإلسالم وانتشاره، وقد تصدَّى القرآن الكرمي نفسه 
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 لدفع املطاعن والشبهات عنه.  
ا كتاب وما أن ارحتل الرسول األعظم إىل الرفيق األعلى حىت خرج علينا مبدأ: »حسبن

اهلل«، ومنذ هذه اللحظة وآثار هذا الشعار الزالت تدمرنا وكادت أن تقضي على الركن الثاين 
 من مصادر التشريع يف اإلسالم.  

ومما يؤسف له أيضًا أن العديد من املسلمني يتهمون الطائفة الشيعية باهتامات شىت ال 
 رآن الكرمي وهم منه براء.حقيقة هلا وال وجود، ومن هذه االهتامات القول بتحريف الق

ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل إنه توجد العديد من الشبهات واملطاعن حول القرآن 
 وضعها بعض الذين ينتسبون إىل اإلسالم منذ القدم، وقد مت الرد عليها وتفنيدها. 

ومما يؤسف له وبعد هذا التطور العلمي وخاصة يف حقل التعليم وإيصال وسائل الفكر  
ىل القارئ بسهولة أن جند من باع ضمريه وأصبح تابعًا خلصوم اإلسالم، فأخذ جيرت ما قيل إ

 من شبهات ومطاعن، فأصبح بذلك عميالً فكريًّا لألعداء واخلصوم واملخالفني.
ومل يكتِف البعض بذلك بل وصل احلد هبم إىل القول بأهنم ميثلون ما يسمى 

 ذ بالسنة النبوية وبذلك يهدمون اإلسالم.  بـ)القرآنيون(، وهم جمموعة ترفض األخ
مجيع هذه احملاوالت جاءت للنيل واحلط من مكانة القرآن الكرمي، إال أن املسلمني 

 عاجلوا هذه املواضيع بالرد املنصف والقول الصائب انتصاراً لإلسالم والقرآن. 
  القرآن ترمجات 

الكرمي، فما من صغرية وكبرية من  مل يُهَتمَّ بكتاب يف العامل كما هو االهتمام بالقرآن 
أمور الدنيا والدين والعلوم العصرية إال وكتب فيها من خالل وجهة النظر القرآنية، وذلك ألن 
القرآن يغطي مجيع مفردات احلياة بال استثناء، فلهذا سّلط الضوء على كل جديد ومدى  

وات والتسجيالت ومل هتتم كما  ارتباطه بالقرآن الكرمي. كما مل تتناول األفكار واألقالم واألص
اهتمت به. فهو أكثر الكتب دراسة وتناواًل وقد فاق ما ُكتب عنه اآلالف من املدونات، 
ومنها مسألة الرتاجم ملعاين القرآن الكرمي، قد تُرجم القرآن الكرمي إىل أغلب اللغات العاملية  

للغة الالتينية بقلم »كنت« الذي احلية القدمية منها واحلديثة، وكانت أقدمها هي الرتمجة إىل ا
 .iii[4]استعان بعمله »ببطرس الطليطلي« وعامل ثاٍن عريب

ترمجة وذلك متهيداً ملواجهة القرآن الكرمي، فأغلب هذه  65وتزيد هذه الرتمجات على الـ 
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الرتمجات تدخل ضمن حماولة العدوان على القرآن والتصدي له، وقد يرتجم القرآن الكرمي يف  
 احدة ألكثر من مرة، ومن اللغات اليت ترجم هلا اللغة:اللغة الو 
اإلسربانتو،   -6اإلسبانية،  -5األزبكية،  -4األردوية،  -3األرمنية،  -2اآلذرية،  -1

  -11األندنوسية،  -10األمهرية، )لغة حبشية(،  -9األملانية،  -8األلبانية،  -7
  -16البلغارية،  -15غالية، الربت -14اإليطالية،  -13األوغندية،  -12اإلنكليزية، 

التلكو، )لغة هندية(،   -20البنجابية،  -19البولندية،  -18البوسنية،  -17البنغالية، 
  -26التشيكية،  -25التايوانية،  -24التايلندية،  -23الرتكية،  -22التاميلية،  -21

زجنبارية،  ال -31الرومانية،  -30الروسية،  -29الدمناركية،  -28احلبشية،  -27اجلاكية، 
 السريانية،   -33السانسكريتية،  -32

  -38السويسرية،  -37السويدية،  -36السواحيلية،  -35السندية،  -34
 السينهالية،  

  -43الفرنسية،  -42الفارسية،  -41العربية،  -40الصرب كرواتية،  -39
 الفنلندية،  
  -49لنايروبية، ا -48اجملرية،  -47الالتينية،  -46الكورية،  -45الكجراتية،  -44
 اليونانية، وغريها من اللغات. -53اليابانية،   -52اهلولندية،   -51اهلوسا،  -50اهلنغارية، 

وهذه الرتمجات إما ترمجات كاملة أو جزئية. وكانت إشكالية الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي  
ن املصنفات من املسائل الساخنة يف الساحة الفكرية اإلسالمية، مما خّلف حوهلا العديد م

 واليت منها:  
 إشكالية ترمجة معاين القرآن الكرمي -1

 م  1955الدكتور: سعيد الالوندي، املولود يف الدقهلية )مصر(  
   17×21، ق  175م، ص  2001، القاهرة، مركز احلضارة العربية،  1ط
 الببليوغرافيا العاملية لرتمجات معاين القرآن الكرمي  -2

 ارن.  إعداد: عصمة بينارق، وخالد
، استانبول، مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية منظمة املؤمتر 1ط

   17×24، ق  1013م، ص  1986اإلسالمي، 
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 حبث يف ترمجة القرآن الكرمي وأحكامها   -3
 هـ  1364الشيخ: حممد مصطفى املراغي، ت 

   17×24، ق 36م، ص  1936، القاهرة، مطبعة الرغائب، 1ط
 : صالح الدين املنجدتقدمي الدكتور

 م  1981، بريوت، دار الكتاب اجلديد، 1ط
 حتريف الكلم والرتمجة: قراءة يف ترمجات القرآن الكرمي -4

 الدكتور: حممد خري حممود البقاعي 
   14× 22، ق  107م، ص 2003هـ/ 1424، الرياض، مكتبة ودار ابن حزم، 1ط
 ترمجات القرآن إىل أين؟، وجهان جلاك بريك  -5

 رة: زينب عبد العزيز. الدكتو 
   17×24، ق 71م، ص 1994، القاهرة، دار الصابوين، ودار اهلداية، 1ط
 ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب  -6

 ( 174، العدد 15)سلسلة دعوة احلق، س
 هـ1344الدكتور: عبد اهلل عباس الندوي، املولود يف اهلند سنة  

  14×22، ق  154هـ، ص 1417 اإلسالمي، ، مكة املكرمة، رابطة العامل1ط
ترمجة القرآن الكرمي وأثرها يف معانيه، )مع دراسة حتليلية لثماين ترمجات متداولة   -7

بست لغات هي: اإلنكليزية والفرنسية والروسية واألملانية والرتكية والشركسية، أطروحة  
 دكتوراه(. 

 الدكتور: جندة رمضان 
 17×24، ق  404ص  م، 1998، دمشق، دار احملبة، 1ط
 ترمجة القرآن وكيف ندعو غري العرب إىل اإلسالم -8

 عبد الوكيل الدرويب
   12×19، ق 140م، ص 1982، محص، مكتبة اإلرشاد، 1ط
 دراسة حول ترمجة معاين القرآن الكرمي  -9

 الدكتور: أمحد إبراهيم مهنا 
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 ، القاهرة، دار الشعب 1ط
 رسالة ترمجة القرآن الكرمي  -10
 خ: حسنني حممد خملوف العدوي املالكي  الشي
 هـ  1351، القاهرة، مصطفى البايب احلليب، 1ط

 القرآن الكرمي يف عامل الرتمجة والنشر والتكرمي -11
 األستاذ: جاسم عثمان مرغي 

   17× 25، ق 208م، ص 1990هـ/1411، بريوت، مؤسسة البالغ، 1ط
 القرآن والرتمجة   -12

 لي األستاذ: عبد الرحيم حممد ع
 قدم له الشيخ: حممد أمني زين الدين 

   14×21، ق  81م، ص 1956هـ/  1375، النجف األشرف، املطبعة العلمية، 1ط
 القول السديد يف حكم ترمجة القرآن اجمليد   -13

 حممد مصطفى الشاطر 
 م  1936هـ/1355، القاهرة، مطبعة حجازي، 1ط

 ة القرآن كتاب حدث األحداث يف اإلسالم اإلقدام على ترمج  -14
 الشيخ: حممد سليمان  

 هـ( 1323، 1تقدمي: حمب الدين اخلطيب، )ط
هـ، ص  1355، القاهرة، مطبعة جريدة مصر احلرة، 2تقدمي: حممد أنور املرصفي، )ط

 (. 14×21، ق 226
 مسألة ترمجة القرآن   -15

 هـ1373شيخ اإلسالم: مصطفى صربي، ت 
 هـ  1351، القاهرة،  1ط

 القرآن الكرمياملستشرقون وترمجة  -16
 الدكتور: حممد صاحل البنداق  

 م1983هـ/1403، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 2ط
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املستشرقني والقرآن دراسة لرتمجات نفر من املستشرقني الفرنسيني للقرآن وآرائهم   -17
 فيه  

 الدكتور: إبراهيم عوض  
   17×24م، ق  2003، القاهرة، دار القاهرة، 1ط

 ول ترمجات معاين القرآن الكرمي الندوة العاملية ح -18
   17×24، ق 314، ليبيا، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ص 1ط
 البحوث هذه منافع من

وقد تشتمل هذه اآلراء على من هم من غري الديانتني اليهودية واملسيحية إال أننا أمسيناه  
 بذلك لألسباب التالية: 

قع فيهما التحريف، وحدث هلما النسخ بالدين  ألننا نعترب الديانتني مساويتني وإن و  -1
 اإلسالمي.

 ألن أصحاب الديانتني هم أكثر مواجهة وتصديًّا النتشار اإلسالم.  -2
ألن العديد من املسلمني معجبني حبضارة هؤالء، فأردنا أن نقول هلم: إهنم على   -3

 خطأ يف ذلك.
 وألن املواجهة احلضارية متمثلة فيما بيننا وبينهم.  -4
وألننا نريد أن نستثمر هذه األفكار يف صاحل اإلسالم واملسلمني نفرد هلا هذه   -5

 املصنفات.
وألننا نريد أن نساهم يف حل األزمات الفكرية والتأزم النفسي فيما بيننا وبني   -6

 الطرف اآلخر.
وتسهياًل ملهمة الباحثني واملفكرين والدعاة إىل اإلسالم واملبلغني عنه نساهم يف  -7

 لك.ذ
وألننا نريد أن نصنع ثقافة معرفية بالكتاب واملكتبة، وتشجيعًا للقراءة النافعة   -8

 واملفيدة. 
وهنيئ من خالل ذلك األسطر األوىل لكتابة املقدمات اليت توضع للكتب  -9

 واملؤلفات.
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نُوِجد من خالل ذلك قائمة مبصادر ومراجع البحوث العلمية لطلبة الشهادات  -10
عاهد واجلامعات، ونضع تلك القوائم اإلرشادية بني يدي األساتذة واملهتمني  العليا يف امل

 بالبحوث والكتابات. 
 الكتب  سيد

نعم إنه القرآن الكرمي سيد الكتب، تعددت أمساؤه، وامسه العلم الذي ُعرف به هو:  
 )القرآن الكرمي(، ومل يطلق على سواه وهو خاص به، وكما تعددت أمساء اهلل احلسىن وعرف

، وكذلك تعددت أمساء النيب املصطفى إال أنه عرف من بينها  -اهلل تعاىل-بلفظ اجلاللة 
 بـ)حممد(، وكذلك تعددت أمساء أمري املؤمنني ولكنه اشتهر بامسه )علي(. 

وما تعددت األمساء والصفات إال لعظيم مكانة املسمى هبا واملطلقة عليه، فكل اسم  
ة فيه تربهن على كرمي منزلته وأمهية مكانته؛ هلذا متيَّز  وصفة تعرب عن حالة وغاية ومسة وصف

 القرآن حباالت ال تتفق لكتب أخرى ومنها:  
 حفظ اهلل تعاىل له.  -1
 وجود السند لنصه.  -2
 حفظه يف الصدور من قبل احلفاظ. -3
 العمل مبضمونه. -4
 ترمجته إىل أكثر اللغات العاملية احلية.  -5
 .من أوائل الكتب املطبوعة -6
 أُلِّف ودون حوله اآلالف من الكتب. -7
 الكتاب الوحيد الذي يعترب دستوراً كامالً للحياة يف العامل. -8
يعترب منبع جلميع العلوم بالتصريح والتلميح، وموافقته للعلوم احلديثة، بل سبقه هلا   -9

 يف خمتلف الشؤون العلمية املتطورة. 
 ظار من األعداء واخلصوم.حاز على مكانة عاملية جعلته حمط األن -10
 احتفظ بنصه األصلي األول وهو املنزل به.  -11
 ُدوِّن تارخيه ومجيع شؤونه املختلفة مما مل حيدث لكتاب آخر.  -12
 تسابق أهل اخلط والزخرفة إىل خدمته فبذلوا اجلهود املضنية يف ذلك. -14
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جد ودور  كتبت بعض آياته وسوره على شكل زخارف فنية رائعة على املسا  -15
 العبادة والقصور واألماكن املهمة يف اجملتمع اإلسالمي. 

أُنشئت ألجله املؤسسات واجلمعيات ودور احلفظ واملراكز العلمية يف خمتلفة  -16
 أرجاء العامل. 

 االحتفاظ بالعديد من نسخه اخلطية القدمية يف خمتلف املكتبات العاملية.  -17
زها مل يكتف هبا وحاز خاصية أخرى أال وهي بعد مجيع هذه اإلمتيازات اليت حا -18

، الذي يقوم على تبيني  Dاالقرتان بالقرين املماثل له أال وهو اإلمام املعصوم من أهل البيت 
وتوضيح معامل القرآن وتطبيقها على أرض الواقع اإلسالمي وبصورة متطابقة مع القرآن 

 بالتطبيق. نفسه، فالقرآن إمام معصوم باحلفظ واإلمام قرآن معصوم 
ومع هذه احلقائق الواضحة مل يتخَل أعداؤه من خصومتهم وعدوانيتهم، فبذلوا قصارى 

 جهدهم حملاربته وحماولة القضاء عليه وإبعاده عن ساحة التطبيق وحياة املسلمني.
 الكرمي القرآن أعداء فعل ماذا

املبني، واليت  هلذا كانت هلم العديد من احملاوالت اليت باءت بالفشل الذريع واخلسران
 منها:  
 حماولة معارضة ]تقليد[ القرآن الكرمي. -1
وضعوا مؤلفات أطلقوا عليها أمساء خمتلفة ملضاهاة القرآن الكرمي مثل: كتب   -2

 القادياين وكتاب الفرقان األمريكي الصادر أخرياً.
 رية.قاموا بالطبعات احملرفة للقرآن الكرمي وخاصة ما طبع يف إسرائيل بأعداد كب -3

يف مجيع هذه احملاوالت مت هلم الفشل وبقي القرآن فوق التصور واخليال من احلفظ  
 والصيانة بإذن اهلل تعاىل.  

 الكرمي  القرآن لغة العربية
 هل تقوم وتؤدي ترمجة معاين القرآن مقام وأداء القرآن الكرمي؟.

اإلهلي  هذا ما ال ميكن حدوثه مع ترمجات النصوص البشرية، فكيف برتمجة النص
 املعجز!.

ولكن للرتمجة إجيابية التقريب للمعىن ملن أراد احلصول على حقيقة النص، وال يتم ذلك  
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 أيضاً إال بلغة النص األصلية اليت تعترب اللغة األم لتلك احلقيقة.
 ولقد بادر اخلصوم وكانت هلم احملاوالت األوىل يف ترمجة النص القرآين إىل لغاهتم.

اولة منهم للتصدي ألفكار القرآن وحماربة لغته وحتويله من كتاب وما كان ذلك إال حم
 إعجازي بلغته األصلية إىل نص أديب بلغة أخرى مغايرة متاماً للغته األساسية. 

ومع كل ما بذلوه من جهود مضنية وحماوالت جدية فقد فشلوا وبقي القرآن شاخماً  
 متحدياً.

غة القرآن )اللغة العربية(، وبعد أن كانت  والزالت هذه احملاوالت مستمرة يف حماربة ل
اللغة العربية اللغة العاملية تقلصت إىل لغة العلم مث إىل لغة احلرف يف بعض البلدان اإلسالمية  
األعجمية وبعدها ضربت يف عقر دارها )الوطن العريب(، فبعد انتشارها يف خمتلف أرجاء  

قلص بعد اهلجمة الشرسة اليت تعرضت هلا  العامل وسيطرهتا على مجيع ميادين احلياة أخذت تت
 فأصبحت لغة الكتابة فقط وليست لغة املخاطبة واحلياة. 

وُقضي على حرفها يف بعض البلدان اإلسالمية وحل حمله احلرف الالتيين، وأخريًا برزت 
الدعوة إىل اللهجة العامية وجعلها تقوم مقام اللغة الفصحى، ونودي بكتابة القرآن باحلرف  

يين، ودرست اللغات األخرى يف البلدان اإلسالمية والعربية فكادت أن حتل حمل اللغة الالت
 العربية يف بعض البلدان العربية كاجلزائر. 

مجيع هذه احملاوالت يف حماصرة اللغة العربية وحموها ستبوء بالفشل ألن القرآن الكرمي  
 حمفوظ وحافظ للغة العربية.

لعربية إال إبعاداً للقرآن الكرمي وفهمه بصورة صحيحة وما كانت هذه احلرب على اللغة ا
 ومن خالل احملاولة هلدم لغته األم.

فإذا حصل اخللل يف ذلك سيموت الفهم احلقيقي للنص اإلسالمي وهذا ما يساعد يف 
القضاء على اإلسالم، وهذا ما ميكن أن يصطلح عليه بالغزو الداخلي املدمر، وهذا العمل 

يف حماربتهم لإلسالم عامة والقرآن خاصة وإبعاده عن حياة املسلمني من أساليب اخلصوم 
 والفصل بينه وبينهم. 

وهناك مؤلفات مفردة يف الدفاع عن اللغة العربية و ردًا لتلك اهلجمات عنها، وسوف  
نفرد إن شاء تعاىل مقااًل عن ذلك نعاجل فيها تاريخ الدعوة إىل العامية واهلجوم على اللغة 
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 ذكر اآلراء املنصفة اليت جاءت يف مدح تلك اللغة الرسالية. الفصحى، ون
ومن األخطاء اليت وقعت يف مسرية املسلمني وسامهت يف تقليص الفهم واإلدراك 
احلقيقي ملبادئ ومفاهيم اإلسالم، هو اخلطأ الكبري الذي عملوا به أال وهو الفصل والتفريق 

وانفردوا  Dية؛ فقد حاربوا وقتلوا أهل البيت بني الثقلني املتالزمني: القرآن والعرتة النبو 
بالقرآن، مما أعوزهم إىل أهل الذكر وهم أهل البيت؛ فقد كان القرآن الكرمي تنزياًل وكان أهل 
البيت تأوياًل وتطبيقاً، فهم َمثَله البشري وعنوانه العقلي ولسانه الناطق، وإبعادهم عن ممارسة  

بتعاد عنهم يف عدم األخذ عنهم سبَّب الكوارث حقهم يف قيادة األمة اإلسالمية، واال
 التارخيية واحلالية.  

 فأسلموا استمعوا
كل من قرأ القرآن تأثر به بشكل أو بآخر، ومهما كان السبب، وأسباب التأثر ختتلف 
بني الناس وتكون هلا مسببات داخلية وخارجية حتيط هبم وتتصل بدواخلهم، فتصنع يف 

 م يعتقدون بأن العوامل متداخلة معهم بنسب وحسب ذلك التأثر.  ذواهتم التأثر مما جيعله
ومن األساليب اليت تصنع التأثري بالقرآن اإلنصات واالستماع واخلشوع له وبأمر منه 
ليُبدي تأثريه والتفاعل معه، ولُيربهن من خالل ذاته بأنه منزل من اهلل تعاىل هلداية الناس  

يف النفوس البشرية تأثريه الفعَّال يف صنع اإلميان وصحة  مجيعاً. متحديًا قائاًل بأنه يصنع 
االعتقاد. هذه احلقيقة يصرح هبا القرآن ذاته والواقع اإلنساين يقول ذلك، ومن خالل جتارب 
بعض األشخاص الذين هتيأت هلم األسباب احلقيقية والواقعية اليت أخذت بأيديهم إىل  

رب إمنا حدثت مع شخصيات حتمل الوعي اإلسالم ومن خالل القرآن ذاته، وهذه التجا
والعلم الالزم الذي حيتاج إىل حتريك التفاعل وإجياده بني القرآن والنفس، وما أن مت التوافق 

 والتوفيق يف ذلك وإذا باهلداية تنصب عليهم متبعني اإلسالم ديناً والقرآن كتاباً. 
سننقل جتارب أناس  وال نريد أن نتحدث عن جتارب وقعت للعرب يف صدر اإلسالم بل 

من شعوب أعجمية ومن أصحاب الديانات األخرى، اهتدوا إىل اإلسالم من خالل املعجزة  
اخلالدة واحلقيقة املؤثرة )القرآن الكرمي(، ومن هذه التجارب اليت اهتدت إىل اإلسالم من 

 خالل التأثري القرآين املباشر:
 :العميق البحر وسر  براون -1
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القرآن الكرمي حىت وصل إىل قوله تعاىل: }أَْو   -لبحرية الربيطانيةأحد رجال ا-قرأ بروان 
َكظُُلَماٍت يف حَبٍْر جلُِّّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوٌج مِّن فـَْوِقِه َمْوٌج مِّن فـَْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق  

 .iv[5] َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر{ بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه ملَْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمن ملَّْ جَيَْعِل اهللُ 
ويف هذه اآلية إشارة إىل البحر العميق الذي اكتشفه العلماء حديثًا حينما استطاعوا 
الغوص يف أعماق كبرية حيث الظالم التام والظلمات املرتاكبة يف تلك البحار والربودة  

 الشديدة. 
 هلند: هل ركب نبيكم حممد البحر؟وهنا قال املسرت براون لعامل مسلم من علماء ا

 فقال: ال
 فقال براون: فمن الذي علمه علوم البحار؟

 فسأله العامل املسلم: فماذا تريد من سؤالك هذا؟
قال براون: لقد قرأت يف كتاب اإلسالم آية ال يعرف أعماق ما فيها إال من أويت علماً 

ا كان حممد مل يركب البحر ومل يتلَق علوم واسعاً من علوم البحار، مث قرأ عليه اآلية، وقال: فإذ
البحار على يدي أساتذة متخصصني، ومل يدرس يف جامعة أو معهد، بل كان أميًّا، فمن 
الذي علَّمه هذا العلم النافع؟، إال أن يكون وحياً صادقاً من خالق الكائنات، فإين أشهد أن 

 . v[6]ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل
 :اإلنسان  أصابع وبصمات  أملاين عامل -2

( بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي 3يقول تعاىل: }َأحَيَْسُب اإِلنَساُن أَلَّن جَنَْمَع ِعظَاَمُه ) 
 . vi[7]بـََنانَُه{ 

وهذه اآلية تشري إىل بصمات األنامل، وقد كانت سبباً يف إسالم عامل أملاين كما حيكي  
ة حممود سامي أن هذا العامل أدركته رمحة اهلل تعاىل  الشيخ طنطاوي جوهري عن الرحال

فأسلم، وأعلن ذلك على مأل من العلماء، وملا سئل عن سبب إسالمه قال هذه اآلية: }بـََلى  
قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَُه{، فإذا الكشف عن أمر بصمات األنامل مل تعرفه أوروبا فضالً  

 .vii[8]، إذن هو كالم اهلل ال كالم البشرعن العرب إال يف زماننا هذا
وقد ُكتب عن تلك التجارب؛ اليت أسلم أصحاهبا عندما تفاعل وجداهنم مع النص 

 القرآين، ما يلي: 
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 آيات أسلم قارئوها   -1
 إعداد: عبد العزيز سيد هاشم 

   17×24، ق  16، جدة / القاهرة، ص  1ط
ية مع أربعة عشر من رواد العلوم إنه احلق: »معجزة العصر تتجلى يف حماورة علم -2

املعاصرة يف شىت اآلفاق، البيئة القرآنية احلية قائمة بني أيدينا تشع بأنوارها عرب القرون  
 وتدهش حبقائقها اليوم علماء الكون يف شىت التخصصات«.

 حماورات علمية أجراها الشيخ: عبد اجمليد الزنداين 
م، ص  2004توزيع مكتبة وحي القلم،  ، بريوت، الناشر دار وحي القلم، دمشق،1ط
   12×17، ق 168

 ( 49بالقرآن أسلم هؤالء، )سلسلة كتب قيمة، رقم  -3
 عبد العزيز سيد هاشم الغزويل 

، ق  176م، ص 2001هـ/ 1422، دمشق، دار القلم، بريوت، الدار الشامية، 1ط
17×12   

فهناك العديد من األشخاص   ومتثل حالة هؤالء االنتقالية، والتحوُّل الديين ممارسة يومية،
الذين ينتمون إىل اإلسالم يوميًّا، وينقلبون إليه، وقد رصدت هذه الظاهرة يف موسوعة 
)اإلسالم والغرب عالقة جدلية(، وهذه احلالة تستحق املتابعة والتعريف هبا مبقالة مستقلة 

االجتماعية،  نعرف من خالهلا بعض األفراد الذين أسلموا، وخنتارهم من خمتلف الطبقات 
واملستويات العلمية واملهنية، ونعرف مبا أُلف عن حياهتم وجتارهبم واألسباب اليت أدَّت هبم 

 لدخول الدين اإلسالمي احلنيف.  
 القرآن يف قالوا
  :لورهارت  داور قال -1

أشرق القرآن بصقعهم نوراً، يا له من نور، هو نور حكمة القرآن الذي أنزله على صدر  
ث، ال حمالة إلرشاد البشر، وأبقى هلم دستورًا لن يضلوا به أبدًا وهو القرآن اجلامع نبيه املبعو 

 .  viii[9]ملصاحل دنياهم وخلري آخرهتم
 :سنايس األستاذ قال -2
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إن القرآن هو القانون العام ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فهو صاحل لكل 
وعملوا مبوجب تعاليمه وأحكامه ألصبحوا سادة  مكان وزمان، فلو متسك به املسلمون حقًّا، 

 .  ix[10]األمم كما كانوا، أو باألقل لصار حاهلم حال األقوام املتمدنة 
  :كوسطا غوسطون الدكتور قال -3

وإنك لتجد يف كل موضع من القرآن آيات حتض على فعل اخلري، وكما أوضح اإلسالم 
ليت هي مثرة رمحة املرء، وأظهر شديد عنايته  رمحة املوىل جل وعال فقد نوَّه بأعمال احملبة ا

باليتيم ومحاية الفقري والرضيع واحملروم، وجعل اإلخاء واحملبة ركنني للمجتمع اإلسالمي. وهذا  
 .x[11]لعمري تقدم باهر

 :كارليل قال -4
إن القرآن كتاب ال ريب فيه، وإن اإلحساسات الصادقة الشريفة والنيات الكرمية تظهر  

رآن، الفضل الذي هو أول وآخر فضل وجد يف كتاب نتجت عنه مجيع الفضائل يل فضل الق
على اختالفها، بل هو الكتاب الذي يقال عنه يف اخلتام ويف ذلك: فليتنافس املتنافسون،  

 . xi[12]لكثرة ما فيه من الفضائل املتعددة
  :سوفال بري دي  كوزان قال -5

تعقيداً؛ ألن الباحثني مل يهتدوا إىل حلها   مسألة الوحي بالقرآن فهي أكثر إشكاالً وأكرب
 .xii[13]حالًّ مرضياً، إهنا آيات يعجز فكر بين اإلنسان عن اإلتيان مبثلها لفظاً ومعىن

  :كوبرلد أيفلن الليدي اإلجنليزية املؤلفة قالت -6
الواقع أن مجال القرآن وبديع أسلوبه أمر ال يستطيع له العامل وصفًا وال تعريفًا )ومن 

قرر أن تذهب الرتمجة جبماله وروعته(؛ ألنه صوت إهلي خيرج من قلب صاحب الشريعة امل
بصورة سور وآيات حىت أنه يردد يف كل األصقاع ويرتل يف كل بلد تشرق عليه  Cحممد 

 . xiii[14]الشمس
  :كز ون املستشرق قال -7

ًا واحرتامًا وتع ظيمًا له؛ ذلك ألن كلما أكثرنا من مطالعة القرآن يزدادنا اجنذابا وحتريُّ
أغراضه سامية وأهدافه عالية، وهو حاٍو لرتبة كرمية من اإلميان والصداقة. وهذا الكتاب  
)القرآن الكرمي( جتري قوانينه على عامة البشر ويومًا واحداً، ملا فيه من القدرة 
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 .xiv[15]العجيبة
 :ماردريس الدكتور الفرنسي املستشرق -8

سورة من السور الطوال واملئني   63لـ  1936ت سنة قال يف مقدمة ترمجته اليت صدر 
 واملفصل اليت ال تكرر فيها: 

»أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب اخلالق جل وعال، فإن األسلوب الذي ينطوي على  
كنه الكائن الذي صدر عنه هذا األسلوب ال يكون إال إهلياً، واحلق الواقع أن أكثر الكّتاب 

لسلطان تأثريه، وإن سلطانه على الثالمثائة مليونًا من املسلمني ارتيابًا وشكًّا قد خضعوا 
املنتشرين على سطح املعمورة لبالغ احلد الذي جعل أجانب )املبشرين( يعرتفون باإلمجاع  
بعدم أمكان إثبات حادثة واحدة حمققة ارتد فيها أحد املسلمني عن دينه إىل األن. إن هذا 

ان البدو كان نثرًا جدُّ طريف يفيض أجزاله يف اتساق  األسلوب الذي طرق يف أول عهده آذ
نسق، متجانسًا مسجعاً، لفعله أثر عميق يف نفس كل سامع يفقه العربية، لذلك كان من 
اجملهد الضائم غري املثمر أن حياول اإلنسان أداء تأثري هذا النثر البديع، )الذي مل يسمع  

قة، اليت ال سعة فيها للتعبري عن شعور املرأة  مبثله( بلغة أخرى، وخاصة اللغة الفرنسية الضي
اليت ال تتنازل عن حقوقها، والقاسية. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها مجيع اللغات 

 .xv[16]العصرية ليست لغة دينية، وما استعملت قط للتعبري عن األلوهية«
 :لوازون إلكس قال -9

سجل األخالق، وهو كتاب مقدس. وليس  »خّلف حممد للعامل كتابًا هو آية البالغة و 
بني املسائل العلمية املكتشفة حديثًا أو املكتشفات احلديثة مسألة تتعارض مع األسس 

 .xvi[17]اإلسالمية، فاالنسجام تام بني تعاليم القرآن والقوانني الطبيعية«
  :منس ال األب  قال -10

ات املاليني من خمتلف »إن القرآن مل يُدخل العرب يف اإلسالم فحسب، بل أدخل مئ
الشعوب، وإن ظالله تنبسط يومًا فيومًا على إفريقيا وآسيا وغريمها من القارات، يف حني أن  

 .xvii[18]املبشرين ينظرون وال يستطيعون شيئًا« 
  :إجنليزي وعريب - عريب إجنليزي قاموس مؤلف سقنيكس الدكتور قال -11

كتاب مقدس على وجه األرض، فإنه يُرينا    »إذا تأملنا يف القرآن عميقاً، جنده أنه أكرب
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سرية أكرب شخصية ممتازة وعبقرية فذة، مبا له من اآلراء والعقائد واألخالق وشىت نواحي 
 . xviii[19]حياته، وشؤونه اخلاصة والعامة أمجع«

 :األمريكاين لوماكس قال -12
الرمحن  »أول قبس يشع نوره من القرآن الكرمي )بسم اهلل الرمحن الرحيم( ففي كلمة

يشعر املؤمن أن اهلل تعاىل هو اإلله الواحد الذي ُيسبغ على عباده النعم يف احلياة الدنيا  
واحلياة اآلخرة، فمن هنا ترى حقيقة ال يدانيها أّي شك أن هذا هـو النور األعظم وهو نور 

 . xix[20]اإلله، إمنا هو الشفقة والرمحة«
 - هـ1366 :ت ) الشهري املادي املصري اللبناين  مشيل شبلي الدكتور  قال -13

 :(م1917
إن يف القرآن أصواًل اجتماعية عامة، وفيها من املرونة ما جيعلها صاحلة لألخذ هبا يف كل 
زمان ومكان حىت يف أمر النساء، فإنه كلفهن بأن يكنَّ حمجوبات عن الريب والفواحش، 

قرآن قد فتح أمام البشر وأوجب على الرجل أن يتزوج واحدة عند عدم أمكان العدل، وإن ال
أبواب العمل للدنيا واآلخرة وترقية الروح واجلسد، بعد أن أوصد غريه من األديان تلك  

 .xx[21]األبواب، فقصر وظيفة البشرية على الزهد، والتجلي عن العامل الفاين
  :زمسيز بسور املسرت قال -14

مقدس يعظمه وحيرتمه إن القرآن جامع للقوانني، موافق لآلمال العامة، فهو كتاب 
سدس العامل البشري وهذا الكتاب حيتوي ِحكماً ومواعظ وعلوماً حقيقية وقوانني ثابتة، وهذا  

( قرناً، وأخذ يدعو الناس إىل التحدي بإعجازه، وهو  13قبل ) Cالكتاب جاء به حممد 
 .xxi[22]معجزة ثابتة باقية ومعجزة جلية حقيقية 

 :ليون قال -15
جمداً، أن األربعة عشر قرنًا اليت مرت عليه مل تستطع أن ختفف حسب القرآن جاللة و 

 .xxii[23]ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي ال يزال غضًّا كأن عهده بالوجود أمس
  :جيبون  قال -16

القرآن مسلَّم له من حدود األقيانوس األتالنتيكي إىل هنر اجلاجنس )الكانج( بأنه  
بل لألحكام اجلنائية واملدنية وللشرائع اليت عليها  الدستور األساس ليس ألصول الدين فقط
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 .xxiii[24]مدار حياة نظام النوع اإلنسان وترتيب )وتدبري( شؤونه 
 :لندن يف الفلسفة يف دكتور وهو ماركس الدكتور قال -17

ففي كتاب اهلل )أي القرآن( آيات مجَّة حتضُّ على طلب العلم والتعمق يف البحث 
أن أُلفت أنظاركم أيها املستمعون )القراء( إىل نقطة مهمة أال وهي  والدروس، وال يسعين إال 

أن القرآن احلكيم قد صحح كثريًا من األغالط اليت كان البشر يتخبط فيها، إىل أن جاء  
 . xxiv[25]وعلمنا احلقيقة على ضوء العقل من العصور األوىل لإلسالم Cحممد 

 :دوانبورت  الشهري املستشرق قال -18
ين القانون اإلسالمي العمومي، حافل بالقوانني مدنية وجتارية، حربية  إن القرآن أع

وقضائية، جنائية وجزائية، وإنه يبحث عن األمور الدينية وشؤون البشر يف احلياة من احلقوق 
الشخصية واالجتماعية واألمور الصحية، )ويبحث( عن الفضيلة واألمانة والعصيان، واجلناية  

 . xxv[26]ذه احلياة الدنيا واحلياة اآلخرةوالقصاص عن اجلناية يف ه
 :جوته  قال -19

 .xxvi[27]إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية
 :رينان أرنست العالمة قال -20

لغة الكتاب العزيز تنشر يف أحناء املسكونة العلوم األدبية واألخالقية واالجتماعية  
ية والعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا، هبا تتقارب  والسياسية والشرعية وغريها، فهي الرابطة القو 

األجناس املختلفة وتتشابه األضداد بالتدريج يف األحكام واألخالق واملبادئ، وهبا تتساوى  
الناس يف معرفة الشريعة الغراء ال فرق يف ذلك بني البيض والسود والصفر واحلمر، فهي أقوى  

ة كل رابطة اجلنسية والوطنية وغريها، القرآن الكرمي  رابطة )بروح القرآن ويف ظله( وتفوق متان
احلامل تلك الشريعة املطهرة هو السبب يف إبقاء اللغة العربية حية بني الشعوب ألهنم ال  

 .xxvii[28]يفهمون دينهم على وجهه الصحيح من هذا الكتاب الكرمي إال هبا 
  :واكلريى وكسيا لورا الدكتور قال -21

زاً وخمزناً للعلم، اليت هي فوق استعداد وقابليات أذكى رجل، أكرب  إننا نرى يف القرآن كنو 
 . xxviii[29]فيلسوف، وأقوى رجل يف السياسة

 :وحممد اإلسالم كتابه يف فنربت  واال املستشرق قال -22
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إن القرآن اجمليد خيلف يف أصوله توراة اليهود وأناجيل النصارى، وآداب القرآن أعظم 
ومما هو مؤكد يف   -اآليات اليت هي املثل العليا فيها مث يقول مث يذكر منوذجًا من-اآلداب، 

اخلصال اإلسالمية، الرأفة على األطفال، والوفاء بالعهد، واملساواة احلقوقية فيما بني الناس،  
واإلحسان، والعفة حىت يف املقال، وفك األسارى، والصرب على البالء ومن بديع القرآن  

تعاىل نفسه، مما يليق به، ألنه يُنزَّهه عن الصفات البشرية العظيم الكثرية ثناء على اهلل 
الضعيفة، ومما ميتاز به القرآن عن ساير الكتب، خلوه من التصورات والتوضيحات والتقريرات 

 . xxix[30]اململة باآلداب، مما هو مذكور فيها 
  :هوز استنجاس  قال -23

يخ البشر، ومن هنا ال يصح ميكننا أن نقول بكل قوة: إن القرآن أعظم ما ُكتب يف تار 
أن نقيس القرآن بأي كتاب آخر، لقد نفذ إىل قلوب سامعيه بكل قوة وإقناع، واجتّث من 
ثناياها كل ما كان متأصاًل فيها من وحشية، وانتزع كل مهجية، مما أوجد ببالغته وبساطته  

 .xxx[31]أمة متمدنة من أمة متوحشة مترببرة 
 :مراشى الكاتب قال -24

آيات القرآن جيد أن أساسه التوحيد وقطبيه التآخي وحتسني شؤون العامل  من يتأمل
 .xxxi[32]تدرجياً بواسطة العلم، فهذه هي األسباب احلقيقية لظهور اإلسالم 

 :فنان  ديته  املسيو قال -25
إن القرآن دون الكتب املقدسة األخرى، هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بالرفق 

أحد بين سامل بن عوف وامسه احلسني، قال: يا   Cرسول اهلل  واإلحسان يف الدين، جاء إىل
رسول اهلل إن يل والدين مسيحيني يأبيان الدخول يف دين اهلل وإين جملربمها على ذلك، فقال 
له النيب: }اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن{، ويف هذا الباب ما جاء يف سورة الكافرين }َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ 

يف سورة العنكبوت }َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي ِديِن{، وجاء 
 . xxxii[33]َأْحَسُن{

  :(وخلفاؤه حممد) كتابه يف األمريكي إيرونيك  واشختون املستشرق قال -26
إن القرآن كتاب حافل ألكرب القوانني وأتقن، جاء ليهدي البشر كافة إىل الصراط 

ب قد ترجم يف القرن السابع عشر إىل اللغة الالتينية بقلم  املستقيم واملذهب املهذ 
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 . xxxiii[34]إربانبوس 
 :تيتلر بوال قال -27

من الصعب أن يظن اإلنسان يف أمره، أن قوة الفصاحة اإلنسانية تؤثر، ذلك التأثري 
القرآين، خصوصًا وأهنا تصدر عالية، بغري ضعف أبداً، وتتجدد رفيعة، إهنا معجزة إذ 

 .xxxiv[35]ها رجال األرض ومالئكة السماء يقصرون متثيل 
 :8 ج الربيطانية املعارف دائرة قالت -28

إن لغة القرآن، هلا من األمهية مبكان خطري جتد فيه أحسن اللهجات العربية وأفصحها، 
وإن ما خيصه من الفصاحة والبالغة واألسلوب البديع والتعبري العجيب، ألكرب عامل لبقائه 

فيما حيتوي من األحكام العقلية: إهنا منزهة عن اخلرافات، جديرة   وخلوده. وجيب أن يقال
بالتحسني، قابلة للقبول واإلذعان، ومل يهمَّ يقظ بصري مبطالعته إال كان له احلظ الوفري من 

 .xxxv[36]القوانني الالزمة يف احلياة، وكانت السعادة ال تفارقه مدى العمر
 :جونسون قال -29

الفؤاد حيمل معىن عاليًا أبديًّا ستحمله مجيع األصوات يف  إن القرآن نافذ إىل صميم 
مجيع األمصار شاءت أم أبت، وسيسمع صداه فوق القصور العالية والصحارى املقفرة واملدن  
واملمالك واإلمرباطوريات، فأضاء نوره أواًل يف القلوب املختارة لفتح العامل، مث اخرتق ظلمة  

 .xxxvi[37]أوروبا النصرانية الدامسة
 :موير وليم  األستاذ قال -30

 .xxxvii[38]مجيع حجج القرآن طبيعية ودالة على عناية اهلل بالبشر 
 :دروزى  رينار قال -31

بعد أن دانت العرب، وآمنت بالقرآن، واستنارت القلوب بنور الدين احلنيف، برز  
املسلمون يف ثوب جديد، أمام أهل األرض قاطبة، وهو املساملة، وحرية األفكار يف 

عامالت، وتتابعت آيات القرآن تأمر باحملاسنة، بعد تلك اآليات اليت كانت تنذر القبائل  امل
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ{، }َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِ  اهلِل  املارقة }الَ ِإْكرَاَه يف الدِّيِن، َقد تَـّبَـنيَّ

ياًل، }َوِعَباُد الرَّمْحَِن فـََيُسبُّواْ اهلَل َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  {، }َواْصربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن، َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ
الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْونًا، َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما{، هكذا هي تعاليم  
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 .xxxviii[39]بعد إسالم العرب  Bالنيب 
 :الكرمي للقرآن ترمجته  يف دول رور الدكتور قال -32

ذلك جيب أن يُعلم أن القرآن كان يف أمسى مقام املدح والثناء، حاماًل لألسرار الطبيعية 
والربانية، من الدعوة إىل توحيد اهلل وعدله والعقيدة إليه، والدعوة إىل األخالق ومبادئ  

 . xxxix[40]اإلنسانية
 :جويث الدكتور قال -33

ه، ويولع فيه ولعًا زائدًا لكثرة فصاحته وبالغته وتعاليمه  القرآن جيذب القارئ مبحاسن
 .xl[41]الدينية 

  :األفرنسي سيديو املؤرخ قال -34
هو كتاب جميد واجب التعظيم ال يسمه إال املطهرون، أبان ما هلل على عباده وما هلم  
 عليه من احلقوق، ضرب فيه من كل مثل وما فرط فيه من شيء، مجع فأوعى فضائل وحقائق

متجهًا حسب الوقائع، فكان رابطة بني قبائل العرب  Cوطاعات، ونزل على رسول اهلل 
 .xli[42]مؤسساً للوحدة الدينية 

  :هامر فون قال -35
إننا نعتقد يف القرآن أنه اليوم بكل تأكيد كما نطق به حممد، مثلما يعتقد املسلمون أنه  

 .xlii[43]كالم اهلل
 :بيكتول املسرت قال -36

الذي رفع العرب إىل فتح العامل ومكنهم من إنشاء إمرباطورية فاقت  <القرآن هو
إمرباطورية إسكندر الكبرية واإلمرباطورية الرومانية سعًة وقوًة وعمرانًا وحضارًة  

 .xliii[44]ودوامًا>
  :االنكيزي (غيبون) الشهري املؤرخ قال -37

ن هو القانون إن الناس من حدود البحر األطلسي إىل كاجنغنغ يقولون: أن القرآ
األساسي، ومل يكن حافاًل باألصول الدينية والقوانني الشرعية فحسب، وإمنا هو شامل أيضاً 

 .xliv[45]لألحكام اجلنائية والقوانني املدنية والنظامات االجتماعية حلياة البشر
 :الفرنسي بوم ال جول املسيو قال -38
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يوجه الكالم يف واحدة للكرباء  القرآن أكثر من الوعظ والزجر والرتغيب والرتهيب، فلم
والقادة ولكنه وجهه للناس كافة بقوله: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا{، }يَا  
أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءُكم بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم{، وما ذكر أولئك السادة إال يف معرض النص على 

المها لضالل قادهتا وأهواء كربائها فقال: }َوقَاُلوا َربَـَّنا ِإنَّا َأطَْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاءنَا  أمم يف استس 
فََأَضلُّونَا السَِّبياَل{، مث قال: ال جرم إن هذا األصل أقوى باعث هلداية األمم إىل الطرق احلقة 

 . xlv[46]يف حصوهلا على سعادهتا وعروجها إىل كماهلا
 :اإليطايل (سيلفيوفرديو) الدكتور وفسورالرب  قال -39

إن أغلب الباحثني يف القرآن والدارسني لتاريخ الشعوب الشرقية ممن احتكوا هبا  
احتكاكًا مباشراً، بدون أن يتأثروا بروح التعصب جُيمع هؤالء على اإلقناع بأن القرآن كان  

 .xlvi[47]أكرب عمل ممكن خلدمة البشر حىت اآلن
  :يلس املستشرق قال -40

إن أسلوب القرآن مجيل وفياض، ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان املسيحني، 
 فيجذهبم إىل تالوته، سواء يف ذلك الذين آمنوا به، أم مل يؤمنوا به، وعارضوه. 

 :موريس  الدكتور قال -41
 القرآن مبثابة ندوة علمية للعلماء ومعجم للغويني وأجرومية ملن أراد تقومي لسانه ودائرة

 .xlvii[48]معارف عامة للشرايع والقوانني
  :امشيل شبلي الدكتور قال -42

شريعة القرآن هي الشريعة الوحيدة العلمية املستوفاة بني الشرايع املدنية، ترمي إىل 
أغراض دنيوية حقيقية، مبعىن أهنا مل تقتصر على العبادات واألصول الكلية الشايعة بني  

ا باألحكام اجلزئية، وهي من هذه اجلهة الشريفة عملية الشرايع بل اهتمت أهتمامًا خاصًّ 
جامعة وأعظم ما تركه اإلسالم آثارًا أدبية خلدمة الغاية الدينية، وقد فاق هبذه اآلثار مجيع  
األمم اليت تقدمته. وشريعة التوراة مادية عملية ولكنها غري مستوفاة، وشريعة عيسى وإن  

يَّة إال أهنا نظرت يف مجلتها إىل العامل الروحاين أكثر من كانت ِحكماً ومواعظ تعترب أصوالً كل 
حياة الدنيا وحوائج البشر، فالشريعة احملمدية هي شريعة نظام اجتماعي عملي مادي قانوين 

 .xlviii[49]حقيقي
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 :الفرنسي موريس  الدكتور قال -43
 .xlix[50]إن القرآن أفضل كتاب أخرجته يد الصناعة األزلية لبين البشر

 :متشنر مسجي قال -44
لعل القرآن هو أكثر الكتب اليت تُقرأ يف العامل، وهو بكل تأكيد أيسرها حفظاً وأشدها 
أثرًا يف احلياة اليومية ملن يؤمن به، فليس طويالً كالعهد القدمي، ومكتوب بأسلوب رفيع، 

ومسواً،  أقرب إىل الشعر منه إىل النثر، ومن مزاياه أن القلوب ختشع عند مساعه وتزداد إميانًا 
وأوزانه ومقاطعه كثريًا ما قورنت بدقات الطبول وأصداء الطبيعة، واألغاين املعروفة يف 
اجلماعات القدمية. ومن املالحظ أن القرآن يتسم بطابع عملي فيما يتعلق باملعامالت بني  

ريداً  الناس، وهذا التوفيق بني عبادة اإلله الواحد وبني التعاليم العملية جعل القرآن كتابًا ف
ووحدة متماسكة، هذا هو القرآن الكرمي، معجزة نيب اإلسالم ورسول السالم خامت الرسل  

 .l[51]واألنبياء 
 :جاستون قال -45
 .li[52]العامل  حضارة إليها تستند أسس على القرآن احتوى
 :األملاين اليبنس قال -46
 والتجارب  الدنيوية  عارف امل ألن  البشرية،  العلوم إىل مفسره حيتاج ما  كثرياً  اجمليد  القرآن

 والفيوضات  العقلية االجتهادات  توضحها كما آياته  توضح الدقيقة واملباحث املفيدة

 .lii[53]الروحية
 :األفرنسي سيديو املؤرخ قال -47

 العدل وأساسها  احلكمة،  قوامها اليت اآلداب  تلك  من شيء  يف  القرآن فرط ما

 ظلمات  من واخلروج الضاللة، حمجة عن والصد احلق، سبيل قصد وغايتها  واإلحسان،

 هذا وإن الكمال، برتبة والتحلي النقص شوائب من والتطهر الفضائل، أنوار إىل الرذائل

 ملا وموافقتها حكمتها ورفعة مذهبها حرمة يف اإلسالمية الشريفة غايته تقدس على الدليل

 فأوعى مجع ألنه  يد؛اجمل القرآن فضل إىل البصري يهتدي وبذلك  الكرام، الرسل ِقبل من أنزل

 اإلسالم ينتقدون الذين هؤالء بصائر عمى على دل مما البينات، من النبيون به أتى مبا

 من الكرمي القرآن يف ما  وإليك  الصدق، سبيل يف أقدامهم وزلل احلق عن آذاهنم وصمم
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 .والتفاخر التبارز  أو بالثأر  كاألخذ الفضايح من العرب  ألفه ملا الناسخة اآليات 
 والفصاحة بالبالغة الستشهاده  الكرمي، القرآن C حممد معجزات  أشهر  وكان :الوق

 .liii[54]فيه  ويتغالبون الكالم حبسن يفتخرون كان الذين قريش عند
 :رينورت  العامل قال -48
 يف انتعشت اليت والرياضيات  والفلسفة والفلك  الطبيعية العلوم بأن نعرتف أن جيب

 .liv[55]لإلسالم  ملدينة أوروبا إن بل القرآن، من سةمقتب العاشر،  القرن يف أوروبا
 :كسرتي دي هنري الكونت قال -49

 على يستويل أن بذلك  لكفى مبانيه  ومجال معانيه هباء غري القرآن يف يكن مل لو

 .lv[56]القلوب مبجامع ويأخذ األفكار
 :بوديل .ف .ر املسرت قال -50
 ذلك  من الرغم وعلى الواقع، يف د حمم إنه بل حممد، صورة  يعكس جليل كتاب  القرآن

 القرآن،  ماهية عن فكرة أية  عندهم من اإلسالم ودارسي املسلمني غري من قليلون فهناك

 أن  النادر  فمن واألملانية  واإلنكليزية  بالفرنسية جيدة  عديدة  له  تراجم وجود من الرغم فعلى

 أو  حممد، قوانني جمموعة  هأن  اعتبار على عنه  يتحدثون  بعضهم مسعت فقد قرأه،  قد  غربياً  جتد

 أو  التحليل جتنبوا  قد حممد  مؤرخي  أن حىت أنه  والظاهر املقدس، للكتاب  تأويل أنه على

 .lvi[57]مجيعه اإلسالم قام عليه الذي العمل هلذا املختصر الشرح
  :األمريكية العام العلم جملة قالت -51

يف القرآن نفسه، وال  إن أسباب إنتشار العلوم الذي صحب اإلسالم عند ظهوره توجد
 . lvii[58]جناة لبالد اإلسالم إال بتعليم األهايل كما هو مأمور بذلك يف القرآن

 :اإلنكليزي السياسي اخلطيب العامل بورك  أدموند وقال -52
القانون احملمدي )القرآن( قانون ضابط للجميع من امللك إىل اقل رعاياه، وهو قانون  

ضل( قضاء علمي وأمسى تشريع عادل )منور( ما  نسج باحكم نظام حقوقي وأعظم )وأف
 .lviii[59]وجد قط مثله يف هذا العامل من قبل )مل يسبق قط للعامل إجياد مثله(

_____________________________ 
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i[2] لرصزد الباحز  بز  يقزو  موسزوع  عمز  مز  جزء  الدراسة وهذه 

 )).والغرب اإلسال  بي  الجدلية العالقة

 ii[3] والغزرب اإلسال ) موسوعتنا م  األول القسم ضم  يصدر أن آم 

 .اإلسال  حول العالمية المؤلفات عنوان وضم  (جدلية عالقة

iii[4]  للءنجان  القرآن تاريخ ع  نقالا  ،4 /2 :العرفان مناه. 

iv[5] 40 :اآلية النور، سورة. 

v[6]  129 - 128 :هؤال  أسلم بالقرآن ،11 :قارئوها أسلم آيات. 

vi[7]  4-3 :القيامة سورة. 

vii[8]  130 :هؤال  أسلم بالقرآن ،309 /24 :الجواهر تفسير. 

viii[9]  الظزالم  اإلسزال ، ف  قالوا ،65 ،1 دورة ،3 ع :الذكرى مجلة: 

 .32 - 26 :الخالدة المعجءة ،1 رقم 179

 ix[10] 179 :الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،28 - 27 :الخالدة المعجءة 

 .2 رقم

 x[11] الظزالم  اإلسزال ، فز  قالوا ،24 ،1 دورة ،7 ع :الذكرى مجلة: 

 .98 - 97 و 54 :سليم حسي  اإلسال ، ف  قالوا رقم، 180

 xi[12]  180 :الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،37 :دينةالم روح اإلسال، 

 فزققال   الزدرب نحزو الغرب ،3 :الكريم بالقرآن عالم  اعتراف ،4 رقم

 .108 :مفكري 

 xii[13] الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،58 :اإلسالم  والدي  الشيوعية: 

 .5 رقم ،181 - 180

 xiii[14] فز  لواقزا ،347 ،6 دورة ،11 ع :الدينيزة المسائ  أجوبة مجلة 

 .6 رقم ،181 :الظالم  حسي  اإلسال ،

 xiv[15]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،208 /1 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .7 رقم ،182 - 181 :الظالم 

 xv[16] 182 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،134 /2 :الروحية الجواهر - 

 .8 رقم ،183
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 xvi[17]  الظامل  سي ح  اإلسال ، ف  قالوا ،69 :الحدي  والعلم اإلسال: 

 .97 :مفكري  فققال  الدرب نحو الغرب ،9 رقم ،183

 xvii[18] فز  قزالوا ،208 ،6 دورة ،11ع :الدينيزة المسائ  أجوبة مجلة 

 .10 :رقم ،183 :الظالم  حسي  اإلسال ،

 xviii[19]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/208 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .11 رقم ،184 :الظالم 

 xix[20] 184 :الظزالم  اإلسزال ، فز  قالوا ،1/68 :حيةالرو الجواهر، 

 .110 :سليم حسي  اإلسال ، ف  قالوا ،12 رقم

 xx[21] فز  قزالوا ،261 ،4 دورة ،7 ع :الدينيزة المسزائ  أجوبزة مجلزة 

 حسزي  اإلسزال ، فز  قزالوا ،13 رقزم ،185 - 184 :الظزالم  اإلسزال ،

 .17 - 12 :الخالدة المعجءة ،95 :سليم

 xxi[22] الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،1/208 :التشي  ضو  عل   اإلسال: 

 .14 رقم ،185

 xxii[23]  186 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،69 :الحدي  والعلم اإلسال، 

 .15 رقم

 xxiii[24]  186 :الظزالم  اإلسال ، ف  قالوا ،38 :المدينة روح اإلسال، 

 فزققال  ربالزد نحو الغرب ،3 :الكريم بالقرآن عالم  اعتراف ،16 رقم

 .137 - 136 :مفكري 

 xxiv[25] فز  قالوا ،348 ،6 دورة ،11 ع :الدينية المسائ  أجوبة مجلة 

 .16 رقم ،187  - 186 :اإلسال 

 xxv[26]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/210 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .18 رقم ،187 :الظالم 

 xxvi[27]  187 :م الظال اإلسال ، ف  قالوا ،69 :الحدي  والعلم اإلسال، 

 .97 :مفكري  فققال  الدرب نحو الغرب ،19 رقم

 xxvii[28] 187 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،1/67 :الروحية الجواهر - 

 .20 رقم ،188

 xxviii[29] الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،59 :اإلسالم  والدي  الشيوعية: 

 .22 رقم ،189

 xxix[30]  ال ،اإلسز  فز  قزالوا ،1/218 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .23 رقم ،189 :الظالم 

 xxx[31] 24 رقم ،190 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،64 :والعق  النبوة. 
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 xxxi[32] فز  قزالوا ،347 ،6 دورة ،11ع :الدينية المسائ  أجوبة مجلة 

 حسزي  الظزالم ، اإلسزال ، فز  قزالوا ،25 رقم ،190:الظالم  اإلسال ،

 .99 :سليم

 xxxii[33] 190 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،1/65 :الروحية الجواهر - 

 .204 :الغرب علما  عند C محمد ،26 رقم ،191

 xxxiii[34]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/209 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .27 رقم ،191 :الظالم 

 xxxiv[35] الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،58 :اإلسالم  والدي  الشيوعية: 

 .28 رقم ،192 - 191

 xxxv[36]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/209 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .29رقم ،192 :الظالم 

 xxxvi[37] فز  قالوا ،347 :6 دورة ،11ع :الدينية المسائ  أجوبة مجلة 

 .30 رقم ،193 - 192 :الظالم  اإلسال ،

 xxxvii[38] اإلسزال ، فز  قزالوا ،65 :1 دورة ،3ع :الزذكرى مجلزة 

 .31 رقم ،193 :الظالم  الظالم ،

 xxxviii[39] اإلسال ، ف  قالوا ،16 ،1 دورة ،3ع :المبلغي  تصو مجلة 

 .32 رقم ،193 :الظالم 

 xxxix[40]  الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،208 :التشي  ضو  عل  اإلسال: 

 .33 رقم ،194

 xl[41] الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،58 :اإلسزالم  والدي  الشيوعية: 

 .29 :الخالدة المعجءة ،34 رقم ،194

 xli[42] 194 :الظزالم  اإلسزال ، فز  قالوا ،1/68 :الروحية الجواهر - 

 .35 رقم ،195

 xlii[43] اإلسزال ، فز  قزالوا :24ص ،1 دورة ،7ع :الزذكرى مجلزة 

 :سزليم حسزي  الظزالم ، اإلسال ، ف  قالوا ،36 رقم ،195ص :الظالم 

100. 

 xliii[44] فز  قزالوا ،347 ،6 دورة 11 ع الدينيزة المسزائ  أجوبزة مجلة 

 .37 رقم ،195 :الم الظ اإلسال ،

 xliv[45]  الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،1/209 التشي  ضو  عل  اإلسال: 

 .38 رقم ،196 - 195

 xlv[46] رقزم ،196 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،68 :الروحية الجواهر 

39. 
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 xlvi[47] 196 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا اإلسالم ، والدي  الشيوعية - 

 .40 رقم ،197

 xlvii[48] اإلسال  ف  قالوا ،26 ،1دورة ،10 ع :المبلغي  صوت مجلة: 

 .42 رقم ،197

 xlviii[49]  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/244 :التشزي  ضزو  علز  اإلسزال 

 .43 رقم ،198 - 197 :الظالم 

 xlix[50] الظزالم  اإلسزال ، ف  قالوا ،48 :اإلسالم  والدي  الشيوعية: 

 المعجزءة ،99 :سزليم حسزي  اإلسزال ، ف  قالوا ،45 رقم ،199 - 198

 .29 :الخالدة

 l[51]  46 رقزم ،199 :اإلسزال  فز  قزالوا ،70:الحزدي  والعلم اإلسال، 

 .129 - 128 :مفكري  فققال  الدرب نحو الغرب

 li[52] فز  قزالوا ،47 رقزم ،199 :اإلسال  ف  قالوا ،64 :والعق  النبوة 

 .91 :سليم حسي  الظالم ، اإلسال ،

 lii[53] فز  قزالوا ،349 ،6 دورة ،11ع :الدينيزة لمسزائ ا أجوبزة مجلة 

 .48 رقم ،200 :الظالم  اإلسال ،

 liii[54] 200 :الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،1/68 :الروحة الجواهر - 

 .49 رقم ،201

 liv[55] الظزالم  اإلسزال ، فز  قزالوا ،58 :اإلسالم  والدي  الشيوعية: 

 .44/93 و ،26/32 :الخالدة المعجءة ،50 رقم ،201

 lv[56] 201 :الظزالم  اإلسزال ، ف  قالوا ،29 - 28 :الخالدة المعجءة، 

 .51 رقم

 lvi[57] 202 :الظالم  اإلسال ، ف  قالوا ،117 :الحدي  والعلم اإليمان، 

 .52 رقم

 lvii[58] ف قالوا ،348ص ،6 دوره ،11ع :الدينية المسائ  أجوبة مجلة 

 .188 :والقرآن محمد ،44 رقم ،198 :الظالم  اإلسال ،

 lviii[59] رقزم ،188 :الظزالم  اإلسال ، ف  قالوا ،199 :والقرآن محمد 

 قالوا ،65ص  ،1 دورة ،3ع :الذكرى مجلة ،7 رقم ، 234 - 233و 21

 المسزائ  أجوبة مجلة ،117 و 113 :سليم حسي  الظالم ، اإلسال ، ف 

 .347ص ،6 دوره ،11ع :الدينية
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