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 كلمات الشكر
 فلله الحمد رب السموت ولارض رب العاملين وله الكبرياءفى السموات ولارض وهو العزيز الحكيم

 ۔ 

فى القسم العلوم إلاسالمية يسرنى أن أقدم الشكر الجزيل إلى الاستاذ الدكتور عبد الرؤف ظفر

الثمينة التى تدلنى فى  ى استفدت من علمه وإرشاداته القيمةوان ، الذي أشرف على رسالتى هذه

 واقدم الشكر الجزيل إلى استاذى الفاضل الدكتور الحافظ افتخار احمد، جميع حياتى العلمية

 زيد فضله عميد سابق 

ن كر الجزيل إلى لاستاذ الدكتور ضياء الرحملكلية الدراسات إلاسالمية وكذالك أقدم الش

 ۔  الدكتور عبد الرؤف ظفر رحمه هللا  ۃاملشرف الحال بعد وفا

وكذالك أشكر جميع لاساتذة من قسم العلوم إلاسالمية وجميع زمالئى ورفقائى الذين 

ستشرق كما راجعت بواسطة صديقى إلى الدكتور أندرو ريبين امل۔  ا البحثساعدونى فى انجاز هذ

(  أستاذ التاريخ وعميد الكلية لعلوم إلانسانية 2016 و مات فى كندا 1950 الكندى)ولد فى لندن

 ‘كندا فساعدنى فى أمرى ‘كولومبيا البريطاني ‘ فى الجامعة فيكتوريا كندا

تخصصة فى التاريخ يشيا كرون املستشرقة لامريكية املولكن اذا راجعت إلى الدكتورة باتر 

( وكان أهم 2015يرس ى أمريكا نيو ج‘فى برنستون  مات و  1945إلاسالمي )ولدت فى الدانمارك 

رغبتها فى الدراسات إلاسالمية وألفت كتابها "الهاجريون" مع إشتراك مائكل كوك وكذالك راجعت 

رق البريطاني املتخصص فى التاريخ إلاسالمي ستشامل (2019-1940إلى الدكتور مائكل كوك )

ولافريقية فى الجامعة وأستاذ فى قسم إلاستشراق فى كيمبريدج وفى كليةالدراسات الشرقية 

وأستاذ قسم الدراسات الشرق لادنى فى برنستون فاعتذر كالهما من مساعدتى فى مادة  لندن

 ۔  رسالتى للدكتوراة

الجزيل إلى صديقى خورشيد احمد سعيدى أستاذ فى الجامعة  أقدم الشكر  ووجب علي أن
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 محمد امين سعيدى  
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Abstract 

when be claimed that Allah Send to him Jibraeel with Revelation, they changed their 

views and began to appose him ۔  After Hijrah in Madina, met the Muslims Jews and 

Christians, they opposed him as well, thought some of them became Muslims but were 

a few peoples ۔  They according to Makkans, called him “Sahir” Majnoon, Kahin, and 

So many charges they exposed ۔  They chaged that Quran is not reviled by Allah, but 

quran is made by Muhammad ۔  They targeted Quranic Revelation, Quranic text, 

Quranic Stayle, “Ijaz-ul-Quran”Beginning letters of Suras, (Horoof-e-Mugataa  ۔  

But Allah Clear his prophet and all their charges ۔ When in the crosades, they were 

defeated, and of after this, they decided to treat Muslims with orgraments, and 

evidances because war is not solution ۔  So they learnt Arabic language and other 

Islamic sciences and began to start cold war  of  study with the name of “Orientalism” 

against Muslims ۔  They also studied other Islamic sabjects ۔  The aime of this study 

was to defeat Muslims ۔  In this situation, Muslims Scholars start defence to the Quran 

and Islam against Orientalists,s intellectual war ۔  This Intelactual war called, 

Orientalism, this thesis is related to this subject with the name of” The most known 

orientalists of twentyth centaury, and their comments on Quranic Interpretations and 

its critical study” ۔  This thesis is consist of five chapters ۔  Thedetail of those all 

chapters is as under :  

 The schools of thoughts of most famous orientalists of twenty century and their  ۔ 1

goals ۔  

  ۔ Introduction of most famous orientalists of twent thcentury and their books  ۔ 2

 ,Review of thoughts of orientalists over the Revelation, its complication  ۔ 3

chronology of Suras ans style of Quran ,Huroof-e-Muqattaat ۔  
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-Signs of verses (Fawasil-e-ayaat),beginning letters of Suras, Muhkamat-o  ۔ 4

Motashabihat and stories of Quran ۔  

 Comparative study of thoughts of orientalists and their effects upon the Quranic  ۔ 5

interoperation literature ۔   
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 املقدمة
 أهمية املوضوع۔  1

م هللا سبحانه و القرآن الكريم كال  ۔  أهمية املوضوع تتضح من ناحية أنه يتعلق بالقرآن

هذا   ۔  و له مكانة رفيعة وفضيلة معترفة على سا ئرالكالم كفضل هللا على ما سواه ، لىوتعا

فهو  ، بواسطة امللك جبريل عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلص  حاه إلى نبيه محمد و أو   هللا كالم الذي تكلم به 

 و من   ، به عدلمن حكم  ، ئن القلوبوهو الذكر الذي به تطم ، الهدى والنور وهو الشفاء

وال يعــز آخرها  ، عزَّ به أول هذه لامة ، استشفى به شفي بإذن هللا و من   ، استهدى بـه هدي

 :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ، إال به

ولن يتفرقا حتى يردا  ، كتاب هللا وسنتي :  " تركت فيكم شيئين لن تضلـوا بعدهما  

 صحيح" :  وقال  2937برقم معروف أخرج  في الجامع الصغير وهذا حديث ۔  على الحوض"

وتلقفه  ، من الوحي ملسو هيلع هللا ىلص  فتلقاه النبي  ، السلف والخلف من هذه لامة بكتاب ربها يهتم  ولقد 

 ثم جاءت من بعدهم لاجيال املتعاقبة ، الصحابة رض ي هللا عنهم فحفظوه وفهموه وعملوا به

فوا فيه املؤلفات الكثيرة ،
ّ
 وأخرى في ناسخه  ، وآخر ما نزل  فهناك كتٌب في أول ما نزل  ، الذين أل

إلى كتب في باإلضافة  ، وكتٌب في التفسير بأنواعه ، سوخه وهكذا في محكمه ومتشابههو من 

 ولو رجعنا إلى هذه الكتب لوجدنا أنه لم ُيترك ش يء من موضوعات القرآن الكريم إال  ۔  فضائله

ف فيه تعلم   ِّ
ّ
ام بنشر هذه يهتم  ت القرآنية و الو مع ذلك نري أن الخوض في املوضوعا ۔  وأل

ملسلمين فقط و الدراسات والعنايةإليصال هذه املطبوعات إلي انحاء العالم مستمر ليس عند ا

 ۔  إنما عند غير املسلمين كذلك

تاريخ الاستشراق والكتابات فيه يقدم للقارئه تفصيل هذه الحقيقة أن املستشرقين اشتغلوا في 

وال شك في أن الدراسات إلاستشراقية  ۔  ية املتنوعة منذ قرون طويلةدراسات املوضوعات القرآن

 في كشف 
ً
النواحي الخفية وتركت أثراواضحا في الحياة الثقافية أفادت دارس ي القرآن إفادة كبيرا

حتى أسلم   ۔  ما في مراكز البحوث في الغرب أيضاوان  والفكرية ال في العالم إلاسالمي فقط 

ولكن ـ إضافة إلي ذلك ـ هناك  ۔  تشراقيةملسلمين بسسب هذه البحوث إلاسعدد كبير من غير ا

ية في املوضوعات القرآنية التي أثارت النقاش حول الدراسات إلاستشراقية والكتابات الغرب

  القضايا القرآنية الثابتة واملتفقة لدي لامة إلاسالمية
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وخاصة صاحب  ، رآن للبشر لذلك تحاول بعض مدارس املستشرقين دائًما إثبات أن الق

وقد سعى بعض املستشرقين إلى طرق مختلفة خاصة منذ  ۔  صالة هللا وسالمه ، سيدنا محمد 

أن يقدموا اعتراضات وافتراضات حول القضايا الخارجية  منتصف القرن التاسع عشر

 ه و آياتهترتيب سور  ، والداخلية للقرآن بالصبغة العلمية لاكاديمية مثل جمع القرآن وتدوينه

شبهات أن القرآن رتب علي أساس املصادر وتخلقوا ال ۔  محكمه ومتشابهه ، آوامره ونواهيه ،

 وغير ذلك من الشبهات ۔  اليهودية و النصرانية حتى قيل إنه هذه أخذ كثيرا من لافكار اليونانية

 ۔  غيرهمورّواد هؤالء املستشرقين اجناز جولدتسيهر وثيودور نولدكة و وليم ميوئر و  ،

بما في ذلك الرئيس  ، وصاغوا استنتاجاتهم طور آلاخرون الذين تبعوه في القرن العشرين آرائهم 

 درو ريبين وتوبي ليستر وان  ريتشارد بيل وطالبه ويليام مونتغمري وات وفانسبرا وجيمس بيلمي 

 ۔ 

عشرين وآرائهم في وفيما يتعلق بهذه الرسالة يريد الباحث دراسة آراء أشهر مستشرقي القرن ال

 ۔  تفسير القرآن الكريم

 البحثمشكلة ۔  2

عدد من الدارسين املسلمين الشبهات املثارة حول القرآن  ولكن هذه الدراسات  تعلم   

هذا الجانب ولكنه  تعلم   ولو كان هناك باحث  ۔  تدور حول شخصية أو موضوع سوى التفسير 

أما في هذا الرسالة يأخذ  ۔  ط املتعلقة بالتفسير فوقف عند عدة النقا ، لم يستوعب املوضوع 

 :  عاتقه بحث القرن العشرين بتمامه و أمامه لاسئلة التالية علي

مستشرقى القرن العشرين؟ وما مدارسهم املعروفة؟ وما هى مجاالتهم فى  من هم اشهر 

وتفسيره  هم لفهم القرآنمساعي هم الذين بذلوا  و من  البحث عن املوضوعات القرآنية ؟ 

أشهرمستشرقى القرن العشرينفي توضيح معاني القرآن؟ ما هي ل وإلانصاف؟ وما هى آراء بالعد

واملراحل في تطور الفكر إلاستشراقي من بداية القرن العشرين إلي نهايتة؟وما  هي  وان  لال

ت في الفروق في دوافع املستشرقين حول الدراسات التفسيرية للقرآن الكريم؟وما هى التطورا

غاير مناهجهم  فى القرن العشرين ؟وما هى الدوافع اهدافهم لدراستهم القرآنيه ؟وهل تت

والاهداف والاسباب والاغراض لتدوين دائرة املعارف القرآن فى القرن العشرين؟ وما هى 

 مصادرآراءهم التفسيرية ؟وكيف ظهرت تأثيراتهم فى العالم الاسالمى؟
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 منهج البحث۔  3

تحليلي و املقارنة والنقدي  ويرجع سالة طريق البحث البيانى والفي هذه الر  يتبع الباحث

الى القرآن والاحاديث والتفاسيروالادب العربى والجرائد العلمية ودوائر املعارف ومهرة اهل العلم 

 ۔  فى الاستشراق في الشرق و الغرب

 :  أهداف البحث۔  4

 :  أهداف هذا البحث حول املوضوع كما يأتى

 والطبقات إلاستشراقية في القرن العشرين(تحديدأهم مدارس الفكرية 1)

 (معرفة  اتجاهات دراساتهم  القرآنية2)

 واع تفسيرهم للقرآنوان (معرفة تطور مناهجهم 3)

 (الاستفادة من مناهجهم املفيدة والاحترازمن مناهجهم املضرة 4)
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 الباب االول

 اهجها وأهدافهاو من  مدارس املستشرقني يف تفسريالقرآن 
 

 

 هذا الباب يشتمل علي هذه الفصول 

 

 أشهر مدارس املستشرقين في التفسير 

  مناهجها في التفسيرأسس هذه املدارس و 

 أهداف هذه املدارس و أغراضها في التفسير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

 

    

 

 

 

 الفصل االول :

 ستشرقني يف التفسريدارس املأشهر م 
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هذا الباب مشتمل على ثالثة فصول يعنى الفصل الاول اشهرمدارس املستشرقين 

منشأالاستشراق وخلفية الاستشراق ومدارس الاستشراق واعالم فى التفسيريبحث فيها 

ا فى التفسير املستشرقين تتعلق بهذه املدارس والفصل الثانى اسس هذه املدارس و مناهجه

يبحث فيها الامور الاساسية التى تبنى عليهاهذه املدارس والفصل الثالث أهداف هذه املدارس 

 ة الحواش ىالباب قائمودوافعهاوتلحق فى آخر هذا 

 :  الستشراق في اللغة:  أولا 
وهي مأخوذة من   ، مصوغة على وزن استفعال نجد أنها  "استشراق "عند النظر إلى لفظة 

 ، ومعناها طلب الشرق  ، الثة حروف هي الهمزة  والسين والتاءشرق ثم أضيف إليها ث كلمة

 :  وجاء في لسان العربوليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأديانه 

  :  شرق 
ً
 ۔  املشرق  :  واسم املوضع ، طلعت :  " شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا

س حين تشرق وشرقت الشمس ضعف ضوءها ق الشمالشار  :  وفي القاموس املحيط

وفي املعجم الوسيط  : ۔  1واشرق دخل في شروق الشمس والتشريق لاخذ في ناحية الشرق 

 إذا طلعت ۔ 
ً
 وشروقا

ً
  2 شرقت الشمس شرقا

والشارق املراد بها الشمس حين تشرق أو غيرها من الكواكب  ، و الشرق  الجهة التي تشرق 

 3على الجهات التي في جهة الشرق ۔ منها الشمس وأطلق 

رقوا ذهبوا إلى  
ّ

والتشريق :  لاخذ في ناحية املشرق ، يقال :  شتان بين مشّرق ومغّرب ، وش

، وفي الحديث عن الغائط  :  " ال تستقبلوا  الشرق ، وكل ما طلع من املشرق فقد شرق 

ربوا
ّ
رقوا أو غ

ّ
 4"القبلة وال تستدبروها ولكن ش

 غة العربيةيف بالنسبة للهذا التعر     

 

بادي  ، مجد الدين القاموس املحيط  ، موسسة الرسالة بيروت الطبعة الثاني1
ٓ
 1160ة صالفيروزا

 1/482العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط  :  مجمع اللغة  2

الطبعة   ، سنة  وجدي محمد فريد   ، دائرة معارف القرن العشرين  ، دار املعرفة بيروت لبنان 3

  379ص 5م ج 1971

 لنجاة بيروت لبنانبخاري ،ابوعبدهللا محمد بن اسماعيل ،الجامع الصحيح البخاري ، دار طوق ا 4

  48ص  1كتاب الوضوء ، باب ال تستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء   ،ج ,ھ  1422
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اءالشرق ءليسءبالشرق ءاملقصودءأنءعلىءيدلءآخرءتعريفءفثمةءلاروبيةءاللغاتءفيءأما

 ء۔  1ءوالهدايةءوالنور ءوالضياءءالشروقءبمعنىءاملقترن ءالشرق ءوان ما ءلجغرافي

 ءوالفرنسيةء، ءلاملانيةء)ءلاروبيةءاللغويةءاملعاجمءالىءالشاهدءمحمدءالسيدءرجعءوقدء

املقصودءالشرق ءمنطقةءالىءيشارءأنهءفوجدء(orient)ءكلمةءعنءليبحثء(ءوإلانجليزيةء،

ومعرءالصباحءوتعنيء(morgenlandءء(ءءمعنوي ءبطابعءتتميزءبكلمةءالشرقيةءبالدراسات

 ءالشمسءفيهءتشرق ءالصباحءأنءوف

يالذءالصباحءمعنىءعلىءالتركيزءالىءالفلكيءالجغرافيءاملدلول ءتحول ءعلىءالكلمةءوتدلء،

 abend)ءءكلمةءاللغةءفيءتستخدمءذلكءمقابلءوفيءواليقظةءالنور ءمعنىءيتضمنء

land2۔  ءوالراحةءالظالمءعلىءلتدلءاملساءءبالدءوتعنيءء(ء 

 ءماءشيئءعنءيبحثءأوءيتعلمء( orientء)ءكلمةءتعنيءالالتينيةءوفي

 ءأرشدءأوءهدىءأوءوجهةء:  ء(orienterء)ءكلمةءتعنيءوبالفرنسيةء،

:  ء(ءorientateءوءorientationء)ءيةباإلنجليز ء،

ءالفكرءأوءإلاجتماعءأوءلاخالقءمجالءفيءماءعالقةءأوءاتجاهءنحوءالحواسءتوجيهءتعنيء

و من  ء۔  ءالروحيءأوءالفكري ءاملجالءفيءشخصيةءيهتم امات ءنحوءلادبءأو

( ۔ orientation)ءإلاعداديةءالسنةءتسمىءالجامعاتءبعضءفيءلاولىءالسنةءأنءذلكء

۔  ءماءشيئءعنء(ءمعرفةء)ءمعلوماتءيجمعء(sichorientiern)ءءكلمةءتعنيءلاملانيةءيوفء

 ءء3

حـدثون ءاستعملءوقد
ُ
فءاملحققون ءأماءء(oriebtalism)ءلكلمةءترجمةءاستشراقءكلمةءامل

 ءيستعملون 
ً
 ءأكثرءمستشرقون ءءكلمةءولكنء(ءالشرقياتءعلماءء)ءمنهاءبدال

ً
خاصةءشيوعا

 تشراق في الاصطالح  : سالا ء4۔  ءالخيرةءآلاونةءفيء

 

ءبدون ءتءبدون ءطءإلاسالميةءسعودءءامللكءجامعةء،ءءءالاستشراقء،ءءءصالحءمازن ء،ءمطبقاتيء 1

 3ءص

إلاجتهاد(ءمجلةء)ءاملعاصرينءاملسلمينءدعنءالنقدءومنهجيةءالاستشراقء،ءءءالشاهدءمحمدءالسيدء 22

 ء191صءم1994ء،ءءه1414ءالسادسةءالسنةء22ءعددء

 ء197ءصء ء،ءءءالشاهدءمحمدءالسيدء3

ن الكريم و تفسيره ،  ء4
ٓ
راء املسترقين حول القرا

ٓ
الدكتور رضوان عمر، ابراهيم ، ا

 ء21صء1جءءبدون ءتءبدون ءطءالرياضءللنشرءطيبةءدارء



- 5 - 
 

في بحث له  (Arberry)1لعل كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق ، فهذا آربري 

م أحد 1638في هذا املوضوع يقول "واملدلول لاصلي الصطالح )مستشرق( كان في سنة 

 Anthony م وصف آنتوني وود1691أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية" وفي سنة 

Wood   الركيل كصمو Samuel Clarke   بأنه )استشراقي نابه( يعنى ذلك أنه عرف بعض

يتحدث عن املستر   Childe Harold's Pilgrimage ون في تعليقاته علىاللغات الشرقية ۔  وبير

  2ثورنتونوإملاعاته الكثيرة الدالة على استشراق عميق ۔ 

يختص بفقه اللغة خاصة ، ( أن الاستشراق هو " علم RUDI PARET) 3ويرى رودي بارت

مشتقة من كـلمة أقرب ش ي إليه إذن أن نفكر في الاسم الذي أطلق عليه كلمة استشراق و 

وكلمة شرق تعني مشرق الشمس  ، وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق أو ’ شرق ’

 ۔  ويعتمد املستشرق إلانجليزي آربري تعريف قاموس أكسفورد الذي 4عـلم العالم الشرقي"

 5يعرف املستشرق بأنه "من تبّحر في لغات الشرق وآدابه" ۔ 

 ونتعرض لتعريف الكتاب  والباحثين العرب لالستشراق :   

فيعرف  البرفسور إدورد سعيدالاستشراق  :  بأنه  أسلوب من الفكر  قائم على تميز وجودي 

 6ومعرفي بين الشرق والغرب  ۔ 

 

( مستشرق انجليزي برز في التصوف الاسالمي  ARTHUR JOHN ARBERRY    ،1905     ،1969 (آربري  1

والادب الفارس ي  منحته جامعة كامبردج الكتوراة في لادب    ، تولى  كرس ي الدراسات العربية وإلاسالمية 

 لهويلوك )
ً
 مة  حرفيةاصدر ترجمة مفسرة للقرآن الكريم  في مجلدين وهي ليس ترجwheeloch ) خلفا

 بل  ترجمة مفسرة تعطي املعنى

م 1993الطبعة   ،   )بدوي  ،عبد الرحمن   ، موسوعة املستشرقين  ، دار العلم للماليين بيروت لبنان  

 (8/  5ص 

 8ص 1946وليم كولينز  آبري املستشرقون البريطانيون   ، تعريب محمد الدسوقي النويهي   ، لندن -2

(  مستشرق أملاني درس في جامعة توبنجن اللغات RUDI PARET 1901     ،1983  رودي بارت  : ) 3

وتخرج على يد املستشرق لاملاني ليتمان  ، 1924حتى  1920السامية والتركية والفارسية في الفترة من 

ة والدراسات إلاسالمية هتمام باللغة العربيكان اهتمامه في البداية باألدب الشعبي ولكنه تحول إلى الا 

   62وبخاصة القرآن الكريم  فترجم القرآن الكريم  الى اللغة الاملانية  ) عبد الرحمن بدوي  ایضا  ص 

 ،63 ) 

رودي بارت  ، الدراسات العربية وإلاسالمية في الجامعات لاملانية  ، ترجمة مصطفى ماهر  ،دار الكتاب  4

  11م ص 1970،  ةالعربي القاهر 

 8ایضا   ص 5

 32، ص   البرفسور إدوارد سعيد  ، الاستشراق  ، مكتبة ديوان العرب بيروت لبنان 6
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الجندي إذ افي  و من  هؤالء الكاتب املصري أنور وهنالك من يرى أن الاستشراق  عمل ثق  

ستشراق عمل ثقافي  يحمل معنى دراسة  الشرق وجغرافيته وتاريخه ونفسية يقول  : الا 

أمته وليس الكشف عن التراث املدفون واملخطوطات الفريدة النادرة  وتقديمها محققة 

 يخف
ً
ي الهداف  والغاية التي في مراجعة على مختلف النسخ مبوبة مفهرسة إال غشاًء شفافا

 ۔  1ة وإعدادها للغزو والتبشير والاستعمارحقيقتها استكشاف لارض املستعمر 

و من هم من ينظر إلى أن الاستشراق  :  علم ي تعلم   لغات شعوب الشرق وتراثهم  

 2ومجتمعاتهم وماضيهم وحاضرهم ۔ 

طالحي  ، فقد أطلقت على الدراسة وعليه فإن العالقة وثيقة بين التعريفين اللغوي والاص   

قي مصطلح الاستشراق وأطلق على الغربيين الذين يقومون بتلك التي تعني بالعالم الشر

 3الدراسة باملستشرقين  ۔  هذا هو الاستشراق بمفهومه الواسع 

بير أطلقه غير الشرقيين على الدراسات املتعلقة و من هم من يرى أن الاستشراق  :  تع 

عهم الاجتماعية  ، وبلدانهم  شعوبهم  ، وتاريخهم  ، وأديانهم  ، ولغاتهم  ،  و أو  ضابالشرق  و 

 4، وسائر أراضيهم وما فيها من كنوز وخيرات وحضارات وكل ما يتعلق بهم  ۔ 

اق أعم  فيقول  :  الاستشراق عندي ويرى البرفسور علي إبراهيم النملة أن الاستشر       

لق م املسلمين من غير املسلمين بغض النظر عن الوجهة التي ينطظاهرة محددة بدراسة علو 

منها الاستشراق سواء أتى من الغرب أم من الشرق بل إني أزعم  أن العرب غير املسلمين 

 5الذين ي تعلم  ون إلاسالم يدخلون في مفهوم الاستشراق  ۔ 

 6املسلمين  ۔ رى الدكتور محمد موس ى البر  أن الاستشراق قوة ضد الاسالم و و ي   

 

الدكتور محمد موس ى البر  ، الاستشراق   ، الاستعمار والصهيونية العاملية  دراسة لآلثار السياسية  1

م شركة مطابع السودان للعملة  2009ي الطبعة الثانية والثقافية والاجتماعية على العالم الاسالم

  180،    179ص

لاهلية للنشر والتوزيع الاردن الطبعة    الدكتور  ، فاروق عمر فوزي ، الاستشراق والتاريخ الاسالمي ، 2

  30ص 1998

  18محمد حمدي زقزوق ، الاستشراق الخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، دار املعارف  مصر  ص 3

م  2000امليداني ،عبد الرحمن حنبكة ، أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، دار القلم  دمشق ، الطبعة   4

  120ص 

الدكتور، علي بن ابراهيم النملة ، اسهامات املستشرقين في نشر التراث العربي الاسالمي  الطبعة  5

  15م  ص 1996الرياض 

  180الدكتور، محمد موس ى البر ، ص 6
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فالفكر الاستشراقي يمثل قوة باغية من القوى املضادة لإلسالم واملسلمين وينسحب هذا      

الفكر على كل فكر غربي أو شرقي غير إسالمي عرض لتراث الشرق الديني والحضاري وبخاصة 

 1سة والبحث  ۔ الشرق إلاسالمي بالدرا

شراق  :  حركة علمية واسعة النطاق تقوم ويرى الدكتور أبو املجد السيد أن الاست     

  ۔  ۔  الخ بقصد النيل بالد
ً
 وثقافة

ً
 وحضارة

ً
 ولغة

ً
راسة والبحث والتأليف في إلاسالم تاريخا

ته  ، وقد من إلاسالم والدفاع عن غيره من لاديان واملذاهب والتمهيد لالستعمار ومساعد

 2ذا قليل  ۔  يكون قصده وقفات علمية موضوعية حيادية  وان  كان ه

ويعرف الشيخ محمد الغزالي الاستشراق فيقول  :  إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح 

العلم والرهبانية والتجريد وجمهرة املستشرقين مستأجرون إلهانة الاسالم والافتراء عليه  ۔ 

3 

ب ريفات نجد أنها تتفق على أن الاستشراق  ۔ واملستشرقون هم الكتاومما سبق من تع

 4۔ الغربيون الذين كتبوا عن الفكر إلاسالمي والحضارة إلاسالمية 

          إلغاء مصطلح الستشراق
مصطلح استشراق أو 5يجب أن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن استخدام 

املصطلح قد ألقي به في مزابل التاريخ ، فقد رأى الغرب أن هذا كما قال لويس إن هذا 

على حموالت تاريخية ودالالت سلبية  وان  هذا املصطلح لم يعد يفي املصطلح ينطوي 

ين املختصين في العالم إلاسالمي ، فكان من قرارات منظمة املؤتمرات العاملية بوصف الباحث

بأن يتم الاستغناء عن هذا املصطلح ،  وان   1973في مؤتمرها الذي عقد في باريس  سنة  

 ـرات العاملية للدراسات إلانسانية حـول آسيا وشمال أفريقيايطلق على هذه املنظمة )املؤتمـ

(ICHSANA)  وعقدت املنظمة مؤتمرين تحت هذا العن وان  إلى أن تم تغييره مرة ثانية  ۔

 

  180ص   ایضا 1

الدكتور،  محمد زين الهادي العرمابي، الدعوة الاسالمية الشمول وإلاستيعاب ، شركة مطابع السودان  2

  62م  ص 2012للعملة الطبعة 

  180الدكتور  ، محمد موس ى البر ، ایضا   ص 3

توزيع، شروالمالك بن نبي ، إنتاج املستشرقين وأثره  في الفكر الاسالمي ،دار إلارشاد للطباعة والن 4

  1969الطبعة   

  6 -5الدكتور  ،مازن بن صالح مطبقاتي الاستشراق ، ایضا    5
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وقد عارض هذا  ۔  (ICANAS) مال أفريقيةإلى )املؤتمرات العاملية للدراسات آلاسيوية والش

مر دول التي كانت تدور في فلكها(  ، ومع ذلك ففي املؤتالقرار دول الكتلة الشرقية )روسيا وال

الدولي الخامس والثالثين للدراسات آلاسيوية والشمال أفريقية الذي عقد في بودابست 

ات ، مما يعني أن باملجر كان مصطلح استشراق ومستشرقين يستخدم دون أي تحفظ

 على 
ً
هذا املصطلح ولعل هذا ليفيد لاوروبيين الغربيين ولامريكيين هم لاكثر اعتراضـا

أو Arabistsهم غير ذلك بل هم مستعربون املغايرة بحيث يتحدثون عن املستشرقين ليثبتوا أن

في  أو مختصون  (Humanists )( أو باحثون في العلوم إلانسانية Islamists إسالميون )

منطقة جغرافية  الدراسات إلاقليمية أو إلاجتماعية أو إلاقتصادية التي تختص ببلد معين أو 

سعنا ما وسع الغربيين معينة ، أما موقفنا نحن من هذا إلاختصاص أو إلاخصاصات فإنه ي

فإن هم اختاروا أن يتركوا التسمية فال بأس من ذلك شريطة أن ال نغفل عن استمرار  يهتم 

راستنا والكتابة حول قضايانا وعقد املؤتمرات والندوات ونشر الكتب والدوريات امهم بد

م عن الوعي حول العالم إلاسالمي واستمرار أهداف الاستشراق ،  وان  ال يصرفنا تغيير الاس

 والانتباه ملا يكتبونه وينشرونه ۔   

 مع فكرة السامرائي الذي يق 
ً
 ول  :  وأجد نفس ي في نهاية مقدمتي هذه متفقا

" إن الاستشراق بتباين ضروب مظاهره ودراساته وأعالمه  لم يكن الجل 

 أل ا
ً
 إذا قررنا هذه النتيجة  سنة ا

ً
ن لعلم الصرف  ،  وان نا نخطئ أيضا

هذه النتيجة تضم أولئك الذين آثروا إلانزواء في صومعة العلم ألجل 

 1العلم واملعرفة 

 اهمية دراسة اإلستشراق : 
يه القرآن الكريم في أكثر مواضع حيث أكد على أهمية الدعوة إلى لامر الذى نبه إل 

بالحكمة  الحكمة واملوعظة الحسنة واملجادلة بالتي هي أحسن ۔ "ادع إلى سبيل ربكهللا ب

"كما أكد على أهمية الدعوة إلى هللا  و أو  ضح 2واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

ى وبخاصة أهل الكتاب فبين ما هم عليه من اعتقادات القرآن الكريم عقائد لامم لاخر 

عتقدات املشركين وسلوكهم وأخالقهم ۔  وفي هذا إشارة قوية إلى أهمية وسلوك ۔  كما بّين م

 

 19م  ص1998الدكتور  ، عمر فاروق فوزي  الاستشراق والتاريخ الاسالمي،  ایضا   1

 125النحل  :   -2
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رفة آلاخر حتى يستطيع أن يدعو املسلم إلى ربه على بصيرة كما جاء في   قول هللا عزوجل   مع

 "1رة أنا  و من  اتبعني"قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصي : 

 نشأة الستشراق
اي وقت كان  عني بالدراسات الشرقية وال في ال يعرف بالضبط من هو أول غربي

۔ فيرى بعضهم أن الاستشراق ظهر مع ظهور إلاسالم  ۔  ولعل  يهتم ام النصارى  2ذلك 

 وما دار 
ً
بهذا الدين يعود إلى هجرة املسلمين الى الحبشة وقد كان ملكها النجاش ي نصرانيا

هذا امللك حقيقة هذا من حديث حول هذا الدين من البطارقة في مجلسه وكيف أدرك 

فرصة الثانية لتعرف النصارى على هذا الدين حينما بعث الدين فاعتنقه  ۔  وكانت ال

رسله إلى امللوك ولامراء خارج الجزيرة العربية  ، وكان هرقل عظيم الروم أحد ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  

سالم هؤالء امللوك وكان أبوسفيان في تجارة له إلى الشام فاستدعاه هرقل وسأله عن إلا 

 ۔   3وأظهر هرقل إقتناعه بهذا الدين وحقيقته

 ونصـارى نجران  ۔ ملسو هيلع هللا ىلص  و من هم  من يرى أن الاستشراق ظهر مع أول لقاء بين الرسول   

و من  املؤرخين من يرجعون أسباب نشوئه الى عوامل مختلفة منها إحتكاك املسلمين  

يومها وقف املسلمون والنصارى بالرومان في غزوة مؤته  ،  و من  ثم غزوة تبوك  و من  

وهناك من يرجح الاستشراق في بدايته بدراسة العلوم إلاسالمية  موقف خصومة سياسية

مأخوذة بالنتائج العلمية التي حققها املسلمون ولكنه استشراق عفوي ال يضمر أي قصد 

 للحضارات  ۔ 
ً
 جديدا

ً
 4سوى إلاستفادة من حضارة الشرق بإعتبارهأنموذجا

جيوش الفتح إلاسالمي  ن من يرى أن الاستشراق بدأ  منذ أن دقتالباحثيو من   

 للولوج الى أوربا  ۔  وكان 711أبواب أروبا العريضة بفتح لاندلس)
ً
هـ( التي كانت منطلقا

املسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدولية ومألوا سمع الزمان وبصره وقلبه وسائر مشاعره  

 

 108يوسف  :   -1

اق للنشر والتوزيع  املكتب الور  مصطفى السباعي ، الاستشراق واملستشرقون ما لهم وما عليهم ، دار  2

 17الاسالمي  بيروت ، ص 

  6الدكتور  ، مازن بن صالح مطبقاتي  ، الاستشراق ، ص  3

  189الدكتور  ، محمد موس ى البر  التنصير ، الاستشراق  ، الاستعمار والصهيونية العاملية  ایضا  ص  4
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نهضة ي الجهل والتخلف الحضاري يومئذ تبحث عن أسباب ۔  وأخذت أروبا الغارقة ف

 1املسلمين  ، وبلوغهم هذا املجد  ۔ 

ال شك في أن إلانتشار السريع لإلسالم في الشرق والغرب لفت بقوة أنظار رجاالت الالهوت 

النصراني الى هذا الدين  و من  هنا بدأ  يهتم امهم باإلسالم ودراسته  و من  بين العلماء 

م ـ ال من أجل إعتناقه  وان ما من أظهروا في وقت مبكر  يهتم امهم بدراسة إلاسال  الذين

م( 749-676) 2أجل حماية إخ وان هم النصارى منه ـ فالعالم النصراني يوحنا الدمشقي

من مؤلفاته في هذا الصدد إلخ وان ه في الدين النصراني كتابه ) محاورة مع مسلم ( وكتابه 

 ۔  3جدل املسلمين (  ) إرشاد النصارى في

يين قصدوا لاندلس في إبان عظمتها ومجدها وتثقفوا في مدارسها إن بعض الرهبان الغرب

وترجموا القرآن والكتب العربية  الى لغاتهم وتتلمذوا على علماء املسلمين في مختلف العلوم 

ب الفرنس ي " وبخاصة الفلسفة و الطب  والرياضيات  ۔   و من  أوائل هؤالء الرهبان الراه

م( بعد تعلمه في معاهد 999)بابا( في كنيسة روما  سنة  )الذي انتخب  Jerbert"4جربرت "

 pierreleAenereم( 1156-1094) 5لاندلس وعودته بالده  ، وبطرس املحترم

 

 121امليداني ، عبد الرحمن،   ،أجنحة املكر الثالثة ص   1

  في البالط الاموي ، - 2
ً
هو منصور بن سرجون التغلبي )املعروف بالقديس يوحنا الدمشقي كان مقربا

 جاء بكتاب 
ً
 بل مبتدعا

ً
 عن الديانة الصحيحة  واعتبر أن النبي محمد لم يكن مرسال

ً
أعتبر إلاسالم منشقا

ريخنا يوحنا الدمشقي ون تاموضوع مختلق ساعده فيه بعض الرهبان املنشقين عن الكنيسة ) هكذا يكتب

 للدكتور شوقي  خليل   ،  دار الفكر  ، دمشق ط اولى  
ً
الاستشراق   120-117م ص2008أنموذجا

 والتاريخ الاسالمي  

 ( 52،أ  ،د فاروق عمر فوزي ص

  185الدكتور  ، محمد موس ى البر ، التنصير ، الاستشراق ، الاستعمار والصهيونية العاملية   ص   3

( من الرهبانية البندكتية ) املوسسة عام  Jerbert  de  oraliac  (  )938 -  1003أورياك)ت دي جربر  4

(  قصد لاندلس وأخذ على اساتذتها في مدرسة ريبول  وأشبيلية  ، حتى أصبح أوسع علماء عصره 529

 بأسم سلفيتر الثاني فكان أ
ً
 اعظما

ً
با فرنسيأمر ول باثقافة بالعربية والرياضيات انتخب في روما حبرا

بأنشاء عربيتين   في روما والثانية في رايمس وبث الاعداد العربية في أروبا  )نجيب العقيقي ، املستشرقون 

 ( 120، ص 

 pierreleAenere (1094-1156بطرس املحترم  5
ً
م( من الرهبانية البندكتية عينته لسعة إطالعه رئيسا

صالح عمت النصرانية لاروبية  قصد الاندلس فيمن  قصدها على ديرها في كلوني  وانطلقة منه حركة إ

 وملا رجع الى ديره نظمه وطفق يصنف الكتب في الرد على علماء املسلمين وشجب اليهود 

 (123-122م ، ص 1964املستشرقون ، دار املعارف بمصر، ) نجيب العقيقي  ، 
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وبعدأن عاد هؤالء الرهبان الى   gerarddegermoneم(1187-1114)  1وجيراردي كريمون 

العربية  عرب ومؤلفات اشهر علمائهم  ، ثم أسست املعاهد للدراساتبالدهم نشروا ثقافة ال

أمثال  مدرسة  )بادوي ( العربية واخذت لاديرة واملدارس العربية ت تعلم   مؤلفات العرب 

 2ئذ  ۔ املترجمة الى الالتينية وهي لغة العلم في جميع بالد أروبا يوم

كاك الفعلي بين املسلمين والنصارى  ، ويري آخرون أن الحروب الصليبية هي بداية الاحت

ذي دفع النصارى الى محاولة التعرف على املسلمين  ۔  وبخاصة أنه بعد هزيمة لامر ال

لويس التاسع وأسره في املنصورة وما تمخض عنه تفكيره من صعوبة هزيمة املسلمين 

 فال بد
ً
تمخض عنه من التخطيط الفكري بجانب التخطيط الحربي والسياس ي مما  عسكريا

 ۔   3بداية الدراسات الاستشراقية   

ويرى الدكتور محمد البهي الخولي  :  أن الاستشراق انتشر في أروبا بصفة جدية بعد فترة 

 4إلاصالح الديني التي قادها ) مارتن لوثر ( 

البداية الحقيقية لالستشراق الذي أصبح ينتج ألوف الكتب والشك أن هذه البدايات ال تعد 

 
ً
ما يقول الدكتور  ومئات الدوريات ويعقد املؤتمرات ،  وان ما تعد هذه جميعا كسنويا

النملة "من قبيل إلارهاص لها وما أتى بعدها يعد من قبيل تعميق الفكرة ، والتوسع فيها 

ستشراق الذي يوجد في العالم الغربي اليوم وال فالبداية الحقيقية لال  5وشد الانتباه إليها

امعات أوروبا نهضتها الصناعية والعلمية و أصبح  فيها العديد من الج سيما بعد أن بنت

ومراكز البحوث  وان فقت وال تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث قد انطلقت منذ القرن 

الدوائر العلمية وأخذت السادس عشر حيث "بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط فتحركت 

 بعد آلاخر 
ً
ي بعد تأسيس كراس للغة العربية في نشاط الاستشراق، ثم ازداد ال 6تصدر كتابا

 

من الرهبان البندكتية قصد طليطلة  إيطالي gerardde germoneم( 1187-1114وجيراردي كريمون )   1

 في الفلسفة والطب والرياضيات  فقدت معظم  87وعطف على مصنفاتها فترجم ماال يقل عن 
ً
مصنفا

 (126تينية )نجيب العقيقي ، املستشرقون ، صأصولها العربية وسلمت ترجماته الال

  18-17الدكتور ، مصطفى السباعي ، الاستشراق واملستشرقين ، ص   2

 6مازن مطبقاتي ، الاستشراق  ، ص  3

   429ص  القاهرة  الخولي ، محمد البهي ، الفكر الاسالمي وصلته باالستعمار الغربي ،  املكتب إلاسالمي 4

علي النملة ،الاستشراق في لادبيات العربية ، مركز امللك فيصل للبحوث الدراسات إلاسالمية الرياض  5

 30م ۔ ص1993، 

احمد سمايلوفيتش ، فلسفة الاستشراق وأثرها في لادب العربي املعاصر ، دار إحياء التراث العربي،  6

 ،  77، ص  لبنان
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،  1632وكامبريدج  سنة   1638عدد من الجامعات لاوروبية مثل كرس ي أكسفورد  سنة  

ية ويضيف سمايلوفيتش بأن تأسيس الجمعيات العلمية مثل الجمعية لاسيوية البنغال

البريطانية وغيرها بمنزلة والجمعية الاستشراقية لامريكية والجمعية امللكية آلاسيوية 

ت فيها العناصر العلمية وإلادارية واملالية فأسهمت إلانطالقة الكبرى لالستشراق حيث تجمع

 عما 
ً
 في البحث وإلاكتشاف والتعرف على عالم الشرق وحضارته فضال

ً
 فّعاال

ً
جميعها إسهاما

  1لها من أهداف استغاللية واستعمارية"كان 

 رسة  اللغات الشرقية الحية في فرنساشراقية املهمة إنشاء  مدوكان من املشروعات الاست

التي كانت تعد قبلة Silvester de Sacyبرئاسة املستشرق الفرنس ي سلفستر دي ساس ي

،   2مدة من الزمناملستشرقين لاوروبيين وأسهمت في صبغ الاستشراق بالصبغة الفرنسية 

 بداية منظمة املؤتمرات العاملية للمستشرقين  سنة  معيات الاسشتراقوان شاء الج
ً
ية وأيضا

  3في عقد مؤتمراته السنوية 1873

 الترك والقبول لصطالح "اإلستشراق" : 

 خلفية الستشراق : 
فى انحاء  بلغ صوتهملسو هيلع هللا ىلص  ملا انزل هللا كالمه املعجزوكتابه العظيم على نبيه محمد  

بهم اليه وجذب التفاتهم كاملغناطيس ى اقرع آذان الناس  وان تبه قلو العالم مثل الرعد الذ

كانه احدث زلزلة وضجة فى عقائدهم وافكارهم القديمةواجبرهم ليتوجهوااليه و ليتفكروا 

 فيه وتدبروافيه فتوجه الناس اليه ليعلموا ما ذا يقول وما معناه فمنهم من آمن به  و من

تفكر فيه ليطيع احكامه  منهم من ’ من هم من ادبر وتولى منهم من تقبله  و ’هم من كفر به

و من هم من خاض في آياته ليناقشه ويعارضه ويستهزء به ويرده ويمنع الناس من اطاعته 

 فظهر من اول يوم نزوله املوافقون واملخالفون ۔ 

أعمق من الذى بين يعنى أنه الاستشراق فى الحقيقة حركة لها جذور ودوافع أوسع و 

جاه علمي لدراسة مل علمي محض ُيرادبه اللغات وآلا :  ع
ّ
ه ات

ّ
داب والعلوم الشرقية ، أو أن

 

 ،  81ایضا  ، ص  1

  140،  ص 1964،  نجيب العقيقي، املستشرقون ، دار املعارف القاهرة 2

 7ق ، ص مازن مطبقاتي، الاستشرا 3
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 ُيخفي تحته 
ً
الشرق الاسالمي وحضارته ۔  بل إن هذا الاّدعاء ال يبتجاوز من كونه ظاهرا

 غير معلنة هي الواقع الحقيقي من ورائه ۔  وقد تنورت هذه الا 
ً
 أهدافا

ً
 فشيئا

ً
هداف شيئا

 للشك والتردد ـ أن الاستشراق قد احاط الاخيرين حتى ظهر ـبشكل ال يدع في القرنين 
ً
مجاال

عات الحضارية ألوربا ، ومّهد لحركتها  الاستعمارية ة في الشرق ۔ 
ّ
 في حركته أغلب التطل

د هذا املعنى عند استعراضنا لنشأة الاستشراق وتنوره ضمن مسير حركته 
ّ
وتأك

د لنا أكثر عن
ّ
ولى ، وسيتأك

ُ
طروح ضمن مراحل تكّونه د تقييمنا للجهد الاستشراقي املالا

 لذلك نعرض عّدة خلفّيات في واقع املستشرقين 
ً
وصيرورته إلى عصرنا الحاضر ۔  وتمهيدا

ت من خالل ما سبق لنلقى من خاللها الضوء على منهجّية التقويم واملراحل التي مّر 
ّ
اسُتل

 بها : 

 الخلفية األولى
ير ملونة بلون العداوة التي بدأ بها بهدف اختراق راق واقترانه بالتبشبمالحظة نشأة الاستش

 ، لدحرهم بسلب مواطن قّوتهم وإخمادها في واقعهم ، نجد أّن أوائل 
ً
املسلمين ثقافّيا

رين نصارى ، وكان طابع احتقار الاسالم واملسلمين السمة البارزة في 
ّ

املستشرقين كانوا مبش

جاه
ّ
رة عظيمة على ما استهدفوا دراسته من فية ، مما انعكس بصو اتهم الفكرية والثقاات

 مليئة باملثالب 
ً
 ناقصة

ً
الاسالم وواقع املسلمين ، فجاءت تلك الدراسات ولابحاث مشّوهة

 في الوجود ۔  
ً
 وحقا

ً
 والافتراءات التي ال تستند إلى دليل ، فهم ال يرون لغير مذهبهم فضال

ر الاميركي :  املسلمون ال ستامل  Henry Jessap  بيقول هنري جيس
ّ

شرق واملبش

رون ،  وان  التبشير 
ّ
يفهمون لاديان وال يقّدرونها قدرها ۔  ۔  ۔  إنهم لصوص ، وقتلة ، ومتأخ

 من التفكير لاوربي  1سيعمل على تمدينهم
ً
 اساسيا

ً
۔ إن هذا املعنى الذي أشير إليه يعتبر جزءا

 
ً
 موروثة

ً
  ، وغريزة

ً
 راسخا

ً
 دلس ۔  فيهم منذ سقوط لان،  وان طباعا

 بعد الحروب الصليبية ، حيث انتهجت 
ً
 جديدا

ً
خذت املواجهة لالسالم شكال

ّ
وقد ات

سس واملضامين الحّية لدينهم 
ُ
سلوب الغزو الفكري املبرمج للمسلمين بهدف قلعهم عن الا

ُ
ا

 
ً
ف تأثيرات بالغة

ّ
ستثمرتها في عقول لاوربيين ا ، والتي يكمن فيها سّر قوتهم ، مما خل

 

الرياض  –الدكتور ، خالدي و الدكتور ، فروخ ، التبشير والاستعمار في البالد العربية ، مكتبة الرشد  1

 37،ص  
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سياسية ، ووظفتها في عملّية خلق لارضية الفكرية والثقافية للقيام بغزو املؤسسات ال

 شامل للشرق وإحكام السيطرة  الاستعمارية ة عليه ۔ 

 الخلفية الثانية
ق باالسالم بُبعديه 

ّ
إن املستشرقين الذين كّرسوا حياتهم لدراسة كل ما يتعل

ز ف إلايديولوجي
ّ
 ي أذهانهم اعتقاد ثابوالحضاري قد ترك

ً
ل خطرا

ّ
ت بأن الاسالم لاصيل يشك

وربية  في الشرق ، 
ُ
عات  الاستعمارية ة  لدولهم الا

ّ
 أمام كل التطل

ً
 منيعا

ً
 يقف سّدا

ً
حقيقّيا

بل إنه يحمل في الحقبقة النقيض الشامل ملدارسهم الفكرية وكيانهم الحضاري ، ويهّدد 

واقعية وشمولية منحته ا ملا يملكه من عمق و دهم القائم على اساسهبالزوال كّل وجو 

 للنفوذ إليه 
ً
وتمنحه القدرة الفائقة على التغيير والامتداد إلى اي مجتمع إنساني يجد طريقا

 :  إن 1944۔  وإلى هذا يشير لورانس براون بصراحة في كتابه الذي أصدره  سنة  
ً
م قائال

إنه  وفي حيوّيته ۔ لى التوّسع والاخضاع الاسالم وفي قدرته ع الخطر الحقيقي كامن في نظام

 :  إذا 
ً
خرى قائال

ُ
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار لاوربي ۔  ويضيف براون في مناسبة ا

 ، أما إذا بقوا 
ً
 على العالم وخطرا

ً
حد املسلمون في امبراطورّية أمكن ان يصبحوا لعنة

ّ
ات

ون حينئذ ب
ّ
املضمون نشرت مجلة العالم فس وبن۔   1ال وزن وتأثيرمتفّرقين فإنهم يظل

ـ في عددها املؤّرخ في حزيران  ـ الاستشراقية التي تصدر في لندن The Muslim World الاسالمي

 من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي ، ولهذا 1930سنة 
ً
م ما نّصه :  إن شيئا

 في الخوف أسبابا منها :  اّن الاسالم منذ أن ظهر في 
ً
 ، بل هو دائما

ً
ة لم يضعف عدديا

ّ
مك

 فحسب
ً
ساع ، ثم إّن الاسالم ليس دينا

ّ
 بل إّن من أركان  ازدياد وات

ّ
ه الجهاد ۔  ولم يّتفق قط

 دخل في إلاسالم ثّم عاد نصراني
ً
ولعّل املستشرق لاملاني كارل بيكر كان أكثر  ۔  2أّن شعبا

نية لالسالم ، بسبب أن الاسالم عندما صراحة حينما قال :  إن هناك عداًء من النصرا

 في وجه ا
ً
 منيعا

ً
ثم امتّد إلى البالد التي  نتشار النصرانيةانتشر في العصور الوسطى أقام سّدا

 لصولجانه ۔ 
ً
 3كانت خاضعة

 

1- C F Brown 37, Islam And Missions   :  44 _ 48  

  37الدكتور ، خالدي ، مصطفى و الدكتور ، فروخ ، عمر ، التبشير والاستعمار في البالد العربية ص 

 م  ، 1930الجغرافية السياسية للعالم املحمدى) الاسالمي( ، عدد يونيو سنة  -2

و جريدة البالغ  527 الحديث وصلته باالستعمار الغربيالدكتور  ، محمد البهي في الفكر الاسالمي  -3

 ،  12:    58الكويتية العدد 
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 الخلفية الثالثة
إّن اسلوب البحث الاستشراقي و منهجه  و من طقه عبارة عن محاكاة املادّية 

لعلمانية الضاربة في قلب الوجود الغربي ،  وان  رؤيته منتزعة من بيئة الوضعّية  و من هج ا

انت الدراسات الاستشراقية بعيدة كل البعد عن املسلك ۔  لذلك ك تلك املنهجّية الغربّية

إلالهي واملنطق العقلي الذي تتمّيز به املدرسة  الاسالمية ، إن لم نقل إنها جاءت مشّبعة 

م في طرق تفكير تلك املجتمعات ، وبهذا الصدد يرى دينيهبالروح املادّية التي ت
ّ
 :  1تحك

ً
مثال

إنه يتعذر إن لم يكن من املستحيل أن يتجّرد املستشرقون عن عواطفهم وبيئتهم ونزعاتهم 

 ُيخش ى على صورتها 
ً
املختلفة ،  وان هم لذلك قد بلغ تحريفهم لسيرة النبي والصحابة مبلغا

باعهم ألساليب النقد البريئة الحقيقية من شّدة التحريف 
ّ
فيها ۔  ورغم ما يزعمون من ات

صلى هللا عليه وآله 
ً
ولق وان ين البحث العلمي الجاّد فإننا نلمس من خالل كتاباتهم محّمدا

 
ً
 ، وبلهجة إيطالية إذا كان الكاتب إيطاليا

ً
وسلم يتحّدث بلهجة أملانية إذا كان املؤلف أملانيا

ا في دصلى هللا عليه وآله وسلم بتغّير جنسية الكاتب ۔  وإذا بحثن، وهكذا تتغّير صورة محم

 هذه السيرة عن شكل صحيح فإننا ال نكاد نجد لها من أثر ۔ 

 هي أبعد ما تكون عن الحقيقة ۔  إنها  
ً
 خيالية

ً
إّن املستشرقين يقّدمون لنا صورا

فها أمثال وو 
ّ
،   2لتر سكوتأبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التأريخية التي يؤل

اصها من أبناء قومهم ، فليس عليهم ۔  وذلك أن هؤالء يصورون أشخ 3والكسندر دوماس

 أن يحسبوا حساب اختالف لازمنة ۔  أما املستشرقون فال ُيمكنهم أن يلبسوا الصورة 
ّ
إال

 الحقيقية ألشخاص السيرة ، فشكلوهم حسب منطقهم الغربي وخيالهم العصري 

مور التي 
ُ
للعمل ـ ارتباط املنهج ـ كرؤية فكرية وطريقة باتت واضحة اليوم هي إّن من الا

بالرؤية الفكرية والثقافية من حيث الانتماء والهوّية ، وهذه العالقة ال تستثنى في حقل دون 

خرى ۔ 
ُ
 حقل ، وال في طريقة دون ا

 

اسة عميقة حتى اهتدى إلى هو ألفونس اتيان دينيه ، وهو عالم مستشرق درس الشرق ونتاجه در  - 1

 من سيوفه يدافع عنه ويرّد الشبه واملكائد التي يثيرها أعداؤه من ب
ً
حث الاسالم واعتنقه وأصبح سيفا

 للدكتور شوقي أبو خليل  ،

م( ، شاعر وروائي اسكتلندي من أشهر رواياته آيفنهو وابنة الجّراح 1832،   1771سكوت )وولتر(،) - 2

 (10 :   9)موسوعة املورد 

 من الروايات التاريخية  ، 1870،    1802دوماس )ألكسندر( روائي فرنس ي ) - 3
ً
 كبيرا

ً
م( ، وضع عددا

 (  ،7:    4:  الفرسان الثالثة والكونت  ،دي مونت  ،كريستو )موسوعة املورد من أشهر رواياته  
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 فخالصة الخلفيات السالفة الذكر هي : 

 ، وتقأن مساعي  املستشرقين ونتائج حركتهم تص 
ً
صة سلفا

ّ
 وفق أهداف مشخ

ً
ع در جميعا

ل في موقفهم الفكري والثقافي وما يلزمه من دفاع عن الهوّية 
ّ
عند التأّمل بطريق واحد يتمث

وربية بصورة  سنة ۔ ۔  ولهذا السبب نجدهم قد جانبوا الحق ، فألقوا الكذب والاختالف 
ُ
الا

وصدقهم في مجال البحث العلمي مترّسمين  هم ، فكانت اساليبهم ال تخبر عن أمانتهمفي دراسات

 وقبل كل ش يء وهو :  تمهيد لارضية لعاملّية أوربا وسيطرتها كقاعدة 
ً
هدفهم الراسخ أّوال

 تأّسست عليها الحركة الاستشراقية العاملّية ۔ 

 مدارس الستشراق : 
مختلفة  ، حسب عناوين البحوث  يمكن مناقشة مدارس الاستشراق بطرق 

ولاصل  ، أي البلد الذي ينتمي إليه الاستشراقية  ، أو حسب أسماء الباحثين  والدراسات

املستشرقون أنفسهم ۔  لدى مدارس الاستشراق أساليب وأساليب مختلفة  ، لكن الهداف  

 واحد في النهاية ۔ 

يمكن القول أن الفكر الديني املسيحي  ، املليء بالكراهية والذي حافظ على الروح العد وان 

ة والانتقامية تجاه الشرق ورجله املسلم  ، كان أول عالم الهوٍت يشكل وجهة النظر الغربية ي

الخرافات املترجمة من الشرق بعد الرجل الغربي أثرت على صور خيالية أخرى لهذا   ۔

  العالم ۔

من هنا إجتمعت و توحدت هذه الرؤوية أزاء الشرق ، و ان اختلفت بالنسبة ألشياء  

تى يری الشرق أخری ، و 
ّ
لم يتمکن انتاج املستشرقين ان يثقب و يخترق جدار املرآة ال

استثناء ، ولذلک ما ظهر تحول أساس ى فی منهج البحث لديهم بالرغم من  بواسطتها ، إال 

تى ينتسبون اليها ۔ تغير لازمان ، و اختال 
ّ
 ف البلدان ال

ذی ذهب إليه ب
ّ
عض الدارسين ، بنسبة وال يصح فی ضوء ذلک ، ان نقر التقسيم ال

بعضه استشراقا انجليزيا ، و بعضه آلاخر فرنسيا ، الاستشراق إلی مدارس ، بحيث نسمى 

تمون اليها ، غير أو أملانيا ، أو هولنديا ، صحيح أن الدارسين يسمون بأسماء البلدان التى ين

تى توصلنا إليها تنفی صحة هذا التقسيم اذا کان ال بد من و 
ّ
 جود اختالف ،أن النتيجة ال
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 المدرسة  اإليطالية : 
ال بد من البدء بإيطاليا وذلك أنها مهد الدراسات العربية وإلاسالمية في أوروبا ، 

و من  هنا صدر القرار البابوي   فقد كان البابوات هم الذين وجهوا إلى دراسة اللغة العربية ،

وسالونيكا وغيرها ، وقد تعاون بإنشاء ستة كراٍس لتعليم اللغة العربية في باريس ونابولي 

الكاثوليكية في املشرق ،  مجموعة من نصارى الشام مع الكنيسة الكاثوليكية لنشر الديانة

م ، وقام 1575سنة    وقد بدأ هذا التعاون باتحاد الكنيستين املارونية والكاثوليكية

  ۔  1 املارونيون بترجمة عديد من كتب الالهوت إلى اللغة العربية ۔ 

ستمر  يهتم ام إيطاليا بالعالم إلاسالمي وظهر مستشرقون في امليادين املختلفة  و او 

من  هؤالء على سبيل املثال املستشرق لامير كايتياني الذي أصدر مؤلفه الكبير)حوليات 

،  و من هم أيضا املستشرق كارلو نيللو الذي  تعلم   الفلك ولادب في جامعة إلاسالمي( 

  2۔  القاهرة

 بعض أعالم المدرسة  الستشراقية اإليطالية : 
 (1931-1855ا )David Santillanaديفيد سانتيالنا1

م من عائلة 1881 -  2 -  25ارثر ستانلي ترتون مؤرخ و مستشرق الهوتي انكليزي ولد في      

لهذا نرى البيئة التي عاش فيها لها اثر ( , 3دينية اذ كان والده قسيسا في كنيسة يارموث)

كبير في حياته , ونرى ذلك من خالل حصوله على الالقاب واملناصب , وتعلم  في مختلف 

في اللغة الانجليزية   A۔  pوحصل منها على ال  الاوربية , وتعلم في جامعة لندن الجامعات

 (  ۔ 4م من اكسفورد)1914ي  سنة  م , ثم حصل على شهادة الالهوت ف 1899سنة  

وتعلم  في جامعة جوتنجن وتمكن خالل هذه املدة التي قضاها في هذه الجامعة ان       

(  ۔  وكذلك  تعلم   في كلية مانسفلد والقديسة 5يحضر احدى محاضرات يوليوس فلهاوزن)

 

 ،  املنسوب إلى رئيس الكنيسة القديس مارمارون  القرن الرابع امليالدى -  1

  408ص  1نجيب العقيقي ، املستشرقون ، ج - 2

-3 http  : //www   ، fosay   ، co   ، uk/ 18-12-2018  

   538 /2م , 2006:    شرقون ، دار املعارف القاهرةالعقيقي ، نجيب ، املست-4

 156م ،ص1993بدوي ، عبد الرحمن ، موسوعة املستشرقين ، دار العلم للماليين بيروت  :   

م(  :  مستشرق أملاني بدأ بدراسة الالهوت لنقد 1844 – 1918) Julius Wellhausen(يوليوس فلهاوزن 5)

التوراة ثم تخرج باللغات الشرقية على يد ايفالد الذي كان من أبرز العلماء املشتغلين باللغات السامية 
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اسة الفقه الاسالمي , كاترين , وبما انه من اسرة الهوتية , نراه قد وجه جل  يهتم امه في در 

على ش يء فانه يدل على تأثره بوالده واملجتمع الذي ترعرع فيه , وكان ترتون  وهذا ان دل

باحث ورحالة , اذ قض ى بعض الوقت في عدن إلكمال كتابة اطروحة الدكتوراه  حول 

اليونانية  نشأة الائمة في اليمن , و ذهب الى سوريا ولبنان وزار تدمر واثار الزباء وقرأ نقوشها

, و طاف بقالع املسلمين والفرنجة في الحروب الصليبية وصعد على  والسريانية والتدمرية

وحاور الرهبان هناك في قراءة السريانية وترجمتها الى العربية , وكان يسمي الازهار  جبل لبنان

    1)ة , ويذكر ما اختص به لبنان منهاوالاشجار والطيور بأسمائها العربية والاوربي

  ( في لبنان2م  كان م تعلم  ا في  مدرسة  البعثة التبشيرية في برمانا)1909و في سنة  

م كان مساعدا الستاذ اللغة العربية 1916-1911۔  وتولى مناصب كثيرة ففي السنوات 

, وقض ى في جنوب اليمن عدة اشهر مبشرا   واللغة السامية في جامعة ادنبرة  ) اسكتلندة (

م صار استاذا للغة العربية في جامعة عليكرة في الهند وامض ى ما يقارب 1921۔  وفي سنة 

في  مدرسة  الدراسات  ۔  كما تولى منصب م تعلم  ا للغة العربية في لندن  ة سنوات فيهاتسع

 

اره  :  دراسة عن أبي فراس الحمداني في جامعة جوتنجن فعد من أشهر تالميذه وقد خلفه فيها ، من آث

 وسياسة )م( ، ولاحزاب املعارضة في إلاسالم 1899م( ، وفتوح إيران )برلين 1896)
ً
 دينا

ً
م( 1901قديما

، والسيادة العربية )نقله إلى العربية حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم( ، والخوارج والشيعة 

، والدولة العربية وسقوطها من ظهور الاسالم حتى نهاية الدولة )نقله إلى العربية عبد الرحمن بدوي( 

 بو ريده(  ،لاموية )نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أ

  387‘  2/386العقيقي ، املستشرقون   

 409,  408بدوي  ، موسوعة املستشرقين , ص

لكتب العلمية بيروت  :  مراد ، يحيى، معجم أسماء املستشرقين  منشورات محمد علي بيضون  ، دار ا

 ،   517م ، ص2004

 ،   349مراد , معجم اسماء املستشرقين , ص-1

وتبعد عن العاصمة  إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء املتن في محافظة جبل لبنانبرمانا  هي -2

 كم  ويطلق عليها مدينة الورود   20بيروت 

ْرد َعلي  ، محمد بن عبد ال
ُ
د  ، مكتبة النوري دمشق   :  ك    173,  161 /4, 1983رزاق بن محمَّ
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( كأستاذا للغة 1م خلف السيرهاملتون جب)1938م  ۔  وفي  سنة  1931الشرقية  سنة  

 ( ۔ 2م )1948العربية في تلك املدرسة   ۔  حتى تقاعد في  سنة  

لق بالتاريخ  و من ها ما يتعلق بالعقائد واخرى في مجال وله مجموعة مصنفات منها ما يتع   

 اللغة والاثار و من أهم مؤلفاته  : 

 سالم(م و كــــذلك )أهل الذمة في الا 1925ة )ائمة الزيدية في صنعاء ( ألـفه في سن

"The Caliphs and their non-Muslim subjects " 

اع غير املسلمين في الدولة العربية وتناول فيه اوض 1930قام بتأليف هذا الكتاب سنة 

الاسالمية أي اهل الذمة وركز بصورة اساسية على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

(وخاصة الشروط الع)لعربية الدكتور حسن حبش ي ,  و من  مؤلفاته مرية وترجمه الى ا

)علم العقائد م  وكتاب 1947" الذي الفه سنة Teach Arabicالاخرى )علم نفسك العربية ("

م  و من  كتبه الاخرى ) الاسالم  1947" قام بتألفيه سنة Muslim Theologyالاسالمية(  "

م , و 1951"  وصدر هذا الكتاب سنة Islam :  Belief and Practices،ايمان وشعائر (   "

( 3م)1957كذلك كتاب )مواد تتعلق بالتربية الاسالمية في العصور الوسطى ( الفه في سنة 

 ۔  

و ايضا له مجموعة اخرى كبيرة من املصنفات و هي متنوعه من حيث الاختصاص  و من    

الجمعية امللكية الاسيوية منها  :  ها )دين محمد( ترجمة اسبانية , وله ابحاث في مجلة 

 

م 1971م ، وتوفي عام 1895ليزي ، ولد في مدينة إلاسكندرية عام السير هاملتون جب  :  مستشرق انك-1

 للعربية ، كان محاض في أكسفورد  عضو املجمع العلمي العربي في دمشق ، واملجمع اللغوي في القاهرة
ً
را

 للغة العربية في جامعة لندن
ً
  في مدرسة الدراسات الشرقية وأستاذا

ً
وفي أكسفورد وفي هارفارد ومديرا

م ، وفي عام 1923ملركز دراسات الشرق لاوسط ، ومن آثاره  :  )فتوح العرب في آسيا الوسطى( عام 

 بعنوان )1926
ً
 صغيرا

ً
ي( ، كما ترجم تاريخ ابن القالنس ي إلى إلانكليزية عام لادب العربم أصدر كتيبا

 م ، وله الكثير من املؤلفات لاخرى والتي ال مجال هنا لذكرها  ، 1932

 2/129العقيقي  :  املستشرقون ، 

  174بدوي  :  موسوعةاملستشرقين ،ص 

  156ایضا  , ص -2

  349مراد , معجم اسماء املستشرقين , ص  

 ،  109، 108يد صالح   طبقات املستشرقين , مكتبة مدبولي, صن, عبد الحمحمدا 

  539، 2/538العقيقي ، املستشرقون  ، -3

 ،   2/1بدوي  ، موسوعة املستشرقين ,  
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)الاسالم وحماية الاديان ودار الرقيق( )و مدرسة  النابطة ( وبمساعدة السير هاملتون جب 

بعض البحوث  و من ها  :  )الحملتان الصليبيتان الاولى و الثانية نقال عن حوليات قام بشر 

رواح والشياطين في الجزيرة (  و من  ابحاثه الاخرى  :  )الا 1933سريانية غير منشورة( )

م , و)فهرس املخطوطات 1942م , و)القانون الاسالمي( في سنة 1934العربية( نشره  سنة  

م و نشر عدة ابحاث في  مدرسة  1951معهد العلوم الطبيعية امللكي( سنة الشرقية في مكتبة 

ـ 1933سامية ( )الدراسات الشرقية والافريقية منها )مكان حرف النون من صيغ اللغات ال

م , و له بحث )مالبس الحداد في 1937م( وكذلك له الفقه الاسالمي عمله به سنة 1935

وثه )دراسات عن الحياة في فجر الاسالم( كتبه في م , وكذلك من بح1937الاسالم( نشره 

 م 1943م وله ايضا بحث بعن وان  )السير وليم جونز( بدأ في كتابته  سنة  1940

سوريا في القرنين الرابع عشر و الخامس عشر كتبه في الطبقات في  وكتب عن ثورة

يعة( كتبه في سنة م , وكتب ابحاث في الفكر الاسالمي منها بحثه بعن وان  )الش1948سنة 

م , ونشر في صحيفة تاريخ الهند  :  )ثورة 1952م وكذلك كتب بحثا عن املعتزلة سنة 1951

م , وفي صحيفة الفنون 1925عرب في التربية(  سنة  م , و)مدارس ال1921ائمة صنعاء( في 

( الشعبية قام بنشر مجموعة بحوث منها  : )التقاليد الشعبية في اللغة العربية الفصحى

م , وفي صحف اخرى نشر ايضا مقاالت  1955( في الاسالم (سنة 1م , و)الطيرة)1949سنة 

بية والعبرية ) صحيفة جمعية م ( , وكذلك اللغتان العر 1922:  منها النظم العربية )

( , وكذلك له بحث )الدجال( في مؤتمر املستشرقين  1928ـ  1923جالسجو الشرقية  

 (  ۔ 1م)1930الهندي 

 Leone Caetani(1869-1926) مير ليوني كايتانيلا 

، ولد في  1869سبتمبر -أيلول  12، املوافق  1286في الخامس من جمادى آلاخرة من سنة 

ْه كايتاني ، أو كيتاني ، روما املست يونِّ
ْ
، مؤسس املدرسة   Leone Caetaniشرق إلايطالي ل

 

الطيرة   :  التشاؤم بالش يء  ، وهي عكس التفاؤل  ، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرج أحد لحاجة -1

نه تيمن به واستمر ، وإن طار عن يساره تشاءم به ورجع ، وربما هيجوا طار عن يمي ، فإذا رأى الطير 

الطير ليطير فيتعمدون ذلك ويصح معهم في الغالب لتزيين الشيطان لهم ذلك ، وبقيت بقايا من ذلك في 

 كثير من املسلمين ، فنهى الاسالم على ذلك ۔

م  1996لتراث العربي ، بيروت  :  دار إحياء اابن سيده  ، أبو الحسن علي بن إسماعيل،املخصص ، 

4/18  
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كثرين في التاريخ إلاسالمي وبخاصة باللغة الاستشراقية الجديدة في إيطاليا ، وأحد املؤلفين امل

ْه باإليطالية :  لاسد ۔  يونِّ
ْ
 إلايطالية ۔  ومعنى ل

الية النبيلة الثرية ، ويعود أصل العائلة ولد كايتاني لعائلة من أعرق العائالت إلايط

ته الواقعة على البحر املتوسط شمال نابولي ، وينتمي إلى عائل Gaetaاسمها إلى بلدة جاييتا و 

اثنان من من البابوات السابقين ، هما البابا جيالسيوس الثاني الذي تولى البابوية فترة 

بونيفاسه الثامن ، واسمه بندكيت  م ، والبابا1119=512شهور قصيرة قبل موته في سنة 

 ،  1303=703إلى موته في سنة  1294=693كايتاني ، الذي تولى البابوية من سنة 

 وكان له دور في توطي
ً
د مكانة العائلة وثروتها ، فقد كان البابا في تلك الحقبة ملكا

 ، فعين أفراد عائلته في الجيش وبعض مناصب الدولة ،
ً
 روحيا

ً
 وزعيما

ً
و من حهم   دنيويا

من إلاقطاعات ما ينتاسب مع هذه املناصب ، كما تسنم بعدها عدد من أفراد لاسرة 

ي القرنين املاضيين ، وُعرفوا برعايتهم لألدب والفن مناصب هامة في روما والدولة إلايطالية ف

ات ، وكانت عمته إرسيليا أول امرأة تنال عضوية لاكاديمية إلايطالية ، وللعائلة عدة مؤسس

ثقافية في إيطاليا إلى ي و من ا هذا منها قلعة من القرون الوسطى وحديقة تخلب لالباب 

سن الخامسة عشرة ، ثم تابع ذلك في قسم  ۔ توجه كايتاني لدراسة اللغات الشرقية في

آلاداب من جامعة روما ف تعلم   العربية والعبرية والفارسية والسنسكريتية والسريانية ، 

ر إغنازيو جويدي ، املولود سنة على يد شيخ  واملتوفى سنة  1844= 1260املستشرقين املعمَّ

، وقام وهو ال يزال  1891ة ،  وتخرج من قسم آلاداب من جامعة روما في سن 1935=1354

 بأولى رحالته فزار في سنة 
ً
 حتى خزانات النيل ثم  1889 -1889طالبا

ً
مصر واتجه جنوبا

ير القديسة كاترينا ، وعرج في عودته على إزمير فاستانبول دخل شبه جزيرة سيناء وزار د

 نشره في سنة 
ً
 صغيرا

ً
:  في صحراء   بعن وان 1891فاليونان ، وكتب عن رحلته إليها كتابا

إلى الجزائر وتونس وزار فيها مع دليلين مسلمين  1889سيناء ، ثم قام برحلة في آخر سنة 

الجزائرية حتى وصل بسكرة وتقرت ،  و من ها  من البربر وهران وتلمسان ودخل الصحراء

ل  قام برحلة ثالثة بدأت من القاهرة 1894إلى تونس وطرابلس ، وفي سنة 
ّ
فالقدس ثم شك

قافلته الصغيرة فسافر من القدس إلى دمشق فتدمر فدير الزور ، ثم زار اليزيدين في جبل 

كربالء ، ثم تابع إلى إيران فزار أهم املدن إلايرانية سنجار قرب املوصل ثم عرج على النجف و 

 إلى إيطاليا ۔  وفي 
ً
قام كايتاني  1900-1899سنتي ،  و من ها عبر إلى روسيا وعاد منها برا

أشهر زار فيها مدنها ومعاملها إلاسالمية ، وشارك في الصيد بالفهود  6برحلة في الهند دامت 
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ملناطق ، وفيها رأى ألول مرة من يفوقه في طوله البالغ التي كانت ال تزال باقية في بعض ا

بيع زار فيها مواقع قام برحلة إلى مصر والشام دامت بضعة أسا 1908سم ، وفي سنة 194

املعارك إلاسالمية الفاصلة مثل املتعلقة بفتوح مصر والشام مثل أجنادين واليرموك ودمشق 

 ۔ 

عدة لغات منها العربية والفارسية ، عمل أحد من املستشرقين إلايطاليين ، كان يتقن 

 لبالده في الواليات املتحدة ، زار الكثير من البالد الشرقية منها الهسف
ً
ند وإيران ومصر يرا

وسوريا ولبنان ، من أهم مؤلفاته حوليات إلاسالم املكون من عشرة مجلدات تناولت تاريخ 

 من أموال35إلاسالم حتى  سنة  
ً
ه على البعثات العلمية لدراسة املنطقة هـ ۔   وان فق كثيرا

 لكثير من املستشرقين ۔ 
ً
 مهما

ً
 ، يعد كتابه الحوليات مرجعا

 1938-1872و ) )"Carlo Alfoso Nallino"نللينوكارلو 
ولد كارلو نيلينو في تورينو وتعلم اللغة العربية في جامعته ۔  عمل  لاستاذ للغة العربية 

نابولي  ، ثم في جامعة باليرمو  ، ثم  لاستاذ في جامعة روما  في املعهد العلمي الشرقي في 

سالمية بجامعة روما تمت دعوته من قبل ، وُعين  لاستاذ ۔  التاريخ والدراسات إلا 

الجامعة املصرية كمحاضر في علم الفلك ثم في لادب العربي ثم في تاريخ جنوب الجزيرة 

 العربية قبل إلاسالم ۔ 

 ة : المدرسة  الفرنسي
تعتبر املدرسة  الفرنسية من أهم مدارس الاستشراق  ، خاصة منذ إنشاء  مدرسة  

، برئاسة املستشرق الشهير سيلفستر دي السيس ي  ،   1795سنة  اللغات الشرقية الحية  

 1وهذا املستشرق املسمى العميد ۔  منافس في النصف لاول من القرن التاسع عشر ۔ 

ه ساس ي في قواعد اللغة ال ويقول السامرائي عن كتاب
ّ
 عربية إن

 2"قد لّون الاستشراق لاوروبي بصبغة فرنسية ، "

ء وآدابهاء العربيةء اللغةء شملتء حيثء تنوعتء فقدء ساس يء ديء يهتم امات ء أما

ء إلىء افتقدتء السامرائيء يقول ء كماء الفترةء وهذهء والجغرافيا ،ء والفرق ء والتاريخ

 

  1408السامرائي ، الفهرس الوصفي للمنشورات الاستشراقية في جامعة إلامام محمد بن سعود  ، 1

               15،ص 

 9ايضا ،ص - 2
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ء أنء يستطيعء أنهء يظنء املجالء هذاء بدخولهء ستشرق ملاء كانء حيثء التخصص

 ء استمرء النمطء هذاء ولكنء واملسلمين ،ء إلاسالمء يخصء ماء كلء فيء يكتب
ً
ء كثيرا

 هذا ۔ ء ي و من اء حتىء الفترةء هذهء بعد

ء فقدء وبعدها ،ء مصرء علىء الفرنسيةء الحملةء قبلء نشطء الفرنس يء الاستشراقء و

ء ليحدثء املختلفةء املجاالتء فيء العلماءء منء كثيراء جمعاء معهء ن ليو نابء اصطحب

ء أوضاعء دراسةء فيء وليزيدء الغربية ،ء بالحضارةء وعلمائهمء املسلمينء لدىء انبهارء هزة

 ء الحملةء هذهء عنء وصدرء إلاسالمية ،ء املجتمعات
ً
ء )وصفء بعن وان ء ضخماء كتابا

ء عليء محمدء وصول ء بعدء استمرء الفرنس يء اقالاستشر ء نفوذء إنء مصر(كما

ء تحتء وكانتء عهدهء فيء العلميةء البعثاتء بدأتء حيثء السلطةء إلىء سرششمة

ء لاقص ىء واملغربء وإيرانء تركياء أرسلتء وقدء جومار ،ء الفرنس يء املستشرق ء إشراف

ء ومخاطرهء اثبتعالا ء عنء كتابهء فيء الصباغء محمدالدكتور ء ويقول ء مماثلة ،ء بعثات

ء أول ء كانتء أنهاء فرنساء إلىء توجهتء التىء العلميةء البعثاتء أولىء أنء فيء الوجهء أن

ء كانء لاخالقيء الفسادء وان  ء حياة ،ء منهجء العلمانيةء اتخذتء التيء لاوروبيةء الدول 

 لاوروبية ۔ ء الدول ء منء غيرهاء منء أكثرء فيهاء ينتشر

ء البعثةء علىء املشرفء أنء الحديث(ء العربيء املغربء )يقظةء كتابهء في ءاملنونيء ويذكر

ء مدةء فرنساء فيء بالبقاءء للمبتعثينء لتسمحء الفرنسيةء السلطاتء إلىء كتبء الغربية

ء ويقول ء ، فرنساء وعظمةء الفرنسيةء بالحضارةء ليتشبعواء مهمتهمء انتهاءء بعدء مديدة

ء فرنساء بعثتهمء الذينء الفرنسيينء الدارسينء أنء لويسء برناردء إلانجليزي ء املستشرق 

ء إنء كماء والفكر ،ء لادبء فيء مختارةء كتباء معهمء حملواء التركيء الجيشء لتدريب

ّجعواء املبتعثينء الطالب
ُ

 والثقافة ۔ ء لادبء كتبء قراءةء علىء ش

ء فيء العلميةء ولاقسامء الاستشراقيةء دراساتلاء مراكزء منء الكثيرء الفرنسيون ء وأقام

ء مارسيلياء وجامعةء ليون ء وجامعةء باريسء فيء السوربون ء جامعةء و من ها ء جامعاتهم

ء املراكزء و من  ء وغيرها ،ء Provenceء -ء enء –ء Aixء بروفانسء انء اكسء وجامعة

ء العالمء وبحوثء دراساتء ومركزء املتوسطية ،ء املجتمعاتء دراساتء معهدء املهمة

 ء فرنساء وتسعىء بإكس ،ء وإلاسالميء العربي
ً
 ء تستضيفء حاليا

ً
ء الباحثينء منء عددا

 ء عقدياء انحرفواء الذيء املسلمين
ً
ء تكادء والء فكرهم ،ء لبثء الفرصء لهمء وتيهئء وفكريا
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 ء املهاجرةء الصحفء إحدىء تفتح
ّ

ء لمء سالميإلا ء العالمء كأنء هؤالءء أسماءء وتقرأء إال

 ء ينجب
ّ
 املنحرفينء إال

 المستشرقين الفرنسيين :  أعالممن 

 م(1838-م1758ء)Silvester de Sacy سيلفستر دي ساسي1 
۔  تعلم الالتينية واليونانية  ، ثم  تعلم   على يد بعض  1758في باريس  سنة   DCCولد 

والفارسية والتركية ۔  عمل في الكهنة  ، بما في ذلك القس مور ولاب براتو  ، ثم العربية 

قية باملكتبة الوطنية في باريس  ، وكتب العديد من املقاالت عن العرب املخطوطات الشر 

 وأدبهم  ،  وان تج العديد من املخطوطات ۔  ۔ 

ن دي سيس ي  لاستاذ للغة العربية في  مدرسة  اللغات الشرقية الحية  سنة   ّ
ُعيِّ

 عن القوا  1795
ً
ركية  ، و أصبح  عد وترجمه إلى إلانجليزية ولاملانية والدنما، وكتب كتابا

۔  وإذا تم إنشاء الجمعية آلاسيوية أصبح رئيًسا لها في  سنة   1833مدير املدرسة   سنة  

۔   و من  أهم  يهتم اماته "الدروز" ألنه ألف كتاًبا عنه في جزأين  ، وفي زمانه أصبحت  1822

احثين إن املستشرقين من جميع أنحاء القارة لاوروبية ۔  يقول أحد البهة وج فرنسا

الاستشراق ملون بالفرنسيين  ، وعمل ديكي مع الحكومة الفرنسية وترجم التصريحات التي 

 1بثت إبان الاحتالل الجزائري  ، وتم الاستيالء على مصر من خالل الحملة ۔  ۔ 

 م1962-مLouis Massingon 1883لوي ماسنيون - 2
 عنء بحثء فيء العلياء الدراساتء دبلومء علىء وحصلء باريسء فيء ولدء ملسنيون 

 الشرقيةء اللغاتء مدرسة  ء منء العربيةء اللغةء دبلومء علىء حصلء كماء املغرب ،ء

 ء وزار ء و سنة ية(ء )فصحىء الحيةء
ً
 اللقاءء انعقدء الجزائر ء وفيء واملغربء الجزائر ء منء كال

 وسنوكء ثيوسبالء وآسينء جولدزيهر ء مثلء املستشرقينء كبار ء بعضء وبينء بينهء

 شاتيليه ۔ ء وليء هورخرونيهء

-م1907ء أعوامء عدةء القاهرةء فيء الشرقيةء لآلثار ء الفرنس يء باملعهدء ولقدلحق

 لازهر ء دروسء بعضء حضر ء وهناكء مصر ء إلىء رجعء م1909ء سنة  ء وفيء م1908

 ء وكانء
ً
 والقاهرةء الحجاز ء منهاء إلاسالميةء البالدء منء كثيراء زار ء لازهري ،ء الزي ء مرتديا

 

 م1993طبع ،  334موسوعة املستشرقين  ، عبد الرحمن البدوى ، دارالعلم للماليين  ، بيروت  ،ص  - 1



- 25 - 
 

 ء عملء و ء وتركيا ،ء ولبنانء والقدسء
ً
 معهدء فيء إلاسالميء الاجتماعء كرس يء فيء معيدا

 ء م(1954-م1926)ء كرس يء أستاذء و أصبح ء م(1924-م1919)ء فرنساء
ً
 ومديرا

 م ۔ 1954ء سنة  ء تقاعدهء حتىء العلياء ةالعلميء املدرسة ء فيء للدراساتء

 حّققء حيثء بالحالجء وبخاصةء إلاسالميء بالتصوفء ب يهتم امهء ماسنيون ء اشتهر ء قدل

 الحالجء )آالمء بعن وان ء للدكتوراهء رسالتهء وكانتء )الطواسين(ء الحالجء دي وان ء

 ألفء علىء اتهصفحء تزيدء كتابء فيء نشرتء وقدء جزأينء فيء التصوف(ء شهيدء

 والتشيع ،ء بالشيعةء يهتم ام ء ولهء إلانجليزية(ء اللغةء إلىء الكتابء )ترجمء صفحةء

 لهاء املشورةء وتقديمهء الفرنسيةء بالحكومةء صلتهء لويسء عنء وعرفء

 م(1973-م1900)Blacher  ۔ L ۔ Rريجيس بالشير-3
ابه )تاريخ لادب العربي( من أهم إنتاجاته ترجمته ملعاني القرآن الكريم وكذلك كت

 كتاب ( أبو الطيب املتنبي :  دراسة  في جزأين وترجمه إلى العربية
ً
إبراهيم الكيالني ، وله أيضا

 في التاريخ لادبي( ۔ 

لغة العربية ولد بال شير في باريس وتلقى تعليمه الثانوي بالدار البيضاء وتخرج بال

اللغات الشرقية الحية ومعهد الدراسات الغربية من كلية آلاداب بالجزائر ۔  مدير  مدرسة  

م بباريس  ، محاضًرا في سوريا  ، ثم مدير  مدرسة  الدراسات  1935 -( 1924باريس )العليا ب

 العليا والعلمية  ، ثم أستاذ اللغة العربية ۔  وحضارتها في باريس ۔ 

العربي( في جزأين دمه هو ترجمة نبّيه ملعنى القرآن وكتابه )تاريخ لادب وأهم ما ق

ي ۔  وله كتاب )أبو الطيب املطوبي دراسة في التاريخ وترجمته إلى العربية إبراهيم الكيالن

 لادبي( ۔ 

  ۔م Maxim Rodinson  ،1915مكسيم رودنسون-4
الدكتوراه في آلاداب ثم م ، وحصل على 1915يناير  26رودنسون ولد في باريس في 

 للغات الشرقية الحية واملدرسة  العلمية العليا ،وتولى على شهادة من املدرسة  الوطنية

عدة من املناصب العلمية في كل من سوريا ولبنان في املعاهد التابعة للحكومة الفرنسية 

وم التاريخية هناك ، وصار مدير الدراسات في املدرسة  العلمية للدراسات العليا قسم العل

 فيها قسم العلوم الا
ً
قتصادية والاجتماعية ، نال العديد من لاوسمة واللغوية ثم محاضرا

 من الجهات العلمية الفرنسة ولاوروبية ۔  والجوائز 
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له كثير من املؤلفات منها )إلاسالم والرأسمالية( و)جاذبية إلاسالم( و)محمدوإسرائيل 

ي الدراسات التاريخية والتاريخ الاقتصادي للعالم إلاسالموالرفض العربي( ، وله العديد من 

  ۔ 

وهناك العديد من املستشرقين يتعلق بفرنسا مثل هنري الوست وكلود كاهن وشارل بيال 

وإميل درمنجهم ولاب لويس جارديه ولاب البلجيكي لاصل الفرنس ي الجنسية لاب المانس 

 ۔   وان دريه ريموند ، وروبير مانتران ۔  وغيرهم ۔ 

 المدرسة  الهولندية : 
 اسم اليعتبر كتاب الدكتور ق

ً
سمري )الاستشراق بين املوضوعية والافتعالية( مرجعا

 في دراسة الاستشراق الهولندي  ، حيث يشير إلى أن الاستشراق الهولندي ال يختلف 
ً
هاما

الكاثوليكي الهولندي يتجول عن الاستشراق لاوروبي ألنه بدأ بالروح التبشيرية ۔  كان البوب 

                                    ۔             1في علم الفلك ۔ 

يشبه الاستشراق الهولندي الاستشراق لاوروبي من حيث أنه كان مدفوًعا بروح 

۔  تبشيرية  ،  وان  هولندا كانت تتجول في علم الفلك الجماهيري الكاثوليكي ۔ 

النصوص ا قاموا بتحقيق واملستشرقون الهولنديون قد  يهتم  باللغة العربية ومعاجمها كم2

، ومما يميز الاستشراق الهولندي وجود مؤسسة برل التي تولت طباعة املوسوعة العربية 

إلاسالمية ونشرها في طبعتيها لاولى والثانية ، كما تقوم هذه املؤسسة بطباعة كثير من 

 الكتب حول إلاسالم واملسلمين ۔ 

ج عبد ق عليه اسم الحاالذي أسلم وأطل من أهم املستشرقين الهولنديين سنوك هورجونيه

الغفار  ، وقد جاء إلى مكة ومكث هناك ملدة ستة أشهر حتى طردته السلطات من هناك  ، 

وسافر إلى إندونيسيا في الفصل لاول من هذا دولة إسالمية  ، وكذلك مع أعالم الاستشراق 

نبي  ،  ( وفينسنت1990ي الهولندي  ، لالستيالء على السلطات الهولندية ۔  دي خوي )توف
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2   ، Said   ، Edwerd, Orientalism, Vintage Books, 1978, p129   ،  
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جم انطباعات الحديث  ، وله كتاب عن املعتقدات إلاسالمية وكذلك املستشرقين مؤلف مع

 في مينسك واملستشرق دوزي ۔  ۔ 

الاستشراق الهولندي قد شهد في السنوات املاضية ظهور تيار من املستشرقين الشباب 

ثار غيظا وغضب اياه وهذا مما أالذين يميلون إلى النظرة املوضوعية إلى إلاسالم وقض

 ، ولهولندا مركز للبحوث والدراسات العربية وإلاسالمية في مصر ۔  ا
ً
ملستشرقين لاكبر سنا

ت جامعة ليدن تنظيم مؤتمر عالمي حول إلاسالم في القرن الواحد والعشرين في 
ّ
وقد تول

ملؤتمر ونيسية ، وحضر ابالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية إلاند 1996يونيو  7-3الفترة من 

 من أنحاء العالم ، وقد بحث املؤتمرون أوضاع العالم إلاسالمي في القرن مئة وعشر 
ً
ون باحثا

 القادم من خالل ثالثة محاور : 

 إلاسالم واملجتمع الدولي وإلاسالم والتنميةوإلاسالم والتعليم ۔ 

 أكثر منه 
ً
 ۔  ولم يوقد عقد املؤتمر الثاني في مصر وكان طابعه رسميا

ً
عقد املؤتمر علميا

 الث حسب علمي حتى آلان ۔ الث

 من أعالم الستشراق الهولندي
 م(1883-م1820)،  Rienhart Dozyرانيهارت دوزي- 1

في ليدن ۔  بدأ دراسة اللغة العربية في املرحلة الثانوية وتابع  1920فبراير  21ولد دوزي في 

 18حثه )أخبار بني عياد عن ب 1881دراسته في الجامعة ۔  حصل على الدكتوراه  سنة  

كاتب( ۔  املخطوطات العربية وخاصة ابن بسام وغيره من خالل الذكيرة  ، ويهتم بتاريخ 

لاندلس وأشهر مؤلفاته كتاب "تاريخ مسلمي إسبانيا" والذي يتكون من عدة  املسلمين في

 مجلدات ۔  ۔ 

 م( ۔ 1909-م1836،) Michael Jan De Gojeمايكال دي خويه - 2

، استقر في جامعة ليدن للدراسات   1836أغسطس  9من مواليد  وية دي خ

ا ۔   ، عمل محاضًرا
ً
في جامعة ليدن  ، وكانت  الشرقية  ، وكان أحد أساتذته مستشرق

الجغرافيا والتاريخ إلاسالمي من أهم  يهتم اماته ۔  دوزي وكانت رسالته للدكتوراه بعن وان  

 صف املغرب""نموذج من الكتابات الشرقية في و 

 م(1936-م1857،)  Christiaan Snouk Hurgronjeسنوك هورخرونيه-3
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م ،  تعلم   الالهوت)إلهيات( ثم بدأ دراسة العربية 1857فبراير 8ولد هورخرونية في 

وإلاسالم على يد املستشرق دي خويه ، وتعلم  أيضا على يد مستشرقين آخرين منهم 

الته للدكتوراة حول الحج إلى مكة املكرمة  سنة  املستشرق لاملاني نولدكه ، كانت رس

1880 
ً
في معهد تكوين املوظفين في الهند الشرقية )إندونيسيا( ، أعلن م ۔  عمل م تعلم  ا

إسالمه وتسمى باسم عبد الغفار وسافر إلى مكة املكرمة وأقام فيها ستة أشهر ونصف ، و 

وبخاصة الذين تعود أصولهم إلى  تعرف خالل هذه الفترة على عدد من الشخصيات في مكة

ة املكرمة ۔  وان تقل إلى العمل في إندونيسيا الجزر إلاندونيسية ، جمع مادة كتابه عن مك

 إلدارة املستعمرات في  سنة  
ً
م ، كان 1891لخدمة الاستعمار الهولندي حيث عمل مستشارا

ر عل
ّ
 للمستشرق الذي خدم الاستعمار خدمات كبيرة وسخ

ً
مه لهذا الغرض ۔ سنوك نموذجا

 سنوك من كتاب تاريخ مكة تعريف أوسع في الرابط آلاتي۔  1

 م(1939-م1882،)   Arnet Jan Wensinkأرنت فنسنك -4

م كان فى هولندة أحد 1939سيتمبر  19مومات 1882أغسطس  7ولد فنسنك 

أعالم املستشرقين تتلمذ على يد املستشرق هوتسمان ودي خويه وسنوك هورخرونيه 

۔  بدأ م 1908و  ۔ حصل على الدكتوراه في بحثه )محمد واليهود في املدينة(  سنة  وسخا

 بعدد من الباحثين وتمويل من 
ً
في عمل معجم مفهرس أللفاظ الحديث الشريف مستعينا

 في فهرس 
ً
أكاديمية العلوم في أمستردام ومؤسسات هولندية  و أو  روبية أخرى ، وأصدر كتابا

د الباقي بعن وان  )مفتاح كنوز السنة( أشرف على طباعة كتابات الحديث ترجمه فؤاد عب

ونيه في ستة مجلدات ، له مؤلفات كثيرة منها كتاب في العقيدة إلاسالمية سنوك هورخر 

 نشأتها وتطورها التاريخي ۔ 

 Jacque Waardenburg  2جاك واردنبرج-5

 ء    وتعلم ء    أمستردامء    بجامعةء    القانون ء    تعلم   ء    م ،1930ء    مارسء    15ء    فيء    واردنبرجء    ولد
ً
ء    علمء    أيضا

ء    أمستردامء    بجامعةء    م1956ء    إلىء    م1953ء    منء    الفترةء    فيء    العربيةء    نفسها ۔ وتعلم ء    بالجامعةء    الالهوت

ء    لزيارةء    اليونسكوء    منء    منحةء    علىء    حصلء    باريس ،ء    فيء    الحيةء    الشرقية  ء  اللغاتء    مدرسة  ء    وفيء    ليدنء    وفي

بعن ء    للدكتوراهء    رسالتهء    كانتء    ولاردنء    ومصرء    ولبنانء    إيرانء    فزارء    وإلاسالميةء    العربيةء    الدول ء    بعض

ء    بجامعةء    إلاسالميةء    الدراساتء    معهدء    فيء    عملء    أمستردام ،ء    جامعةء    منء    الغرب(ء    مرآةء    يفء    )إلاسالمء    وان 
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ء    فيء    عاتالجامء    حول ء    بحوثء    ألجراءء    علميةء    بزياراتء    قامء    م ،1963ء    -م1962ء    منء    الفترةء    فيء    بكنداء    قيلء    ما

 ولاردن۔ء    والعراقء    وسورياء    ولبنانء    تونسء    منء    كلء    فيء    العربيء    العالم

 ء    عملء    
ً
 ء    باحثا

ً
ء    أوترختء    جامعةء    فيء    م تعلم  اء    وصارء    أنجلوسء    لوسء    كليفوريناء    جامعةء    فيء    زائرا

ء    سنة  ء    تقاعدء    حتىء    فيهاء    وأقامء    بسويسراء    لوزانء    جامعةء    إلىء    انتقلء    ثمء    م(1987-م1968)ء    بهولندا

 م ۔ 1995

ء    الجامعاتء    و)واقعء    الغرب(ء    مرآةء    فيء    سالم)إلا ء    منهاء    إلاسالميةء    الدراساتء    مجالء    فيء    غزيرء    إنتاجء    له

ء    املعارفء    دائرةء    فيء    الكتابةء    فيء    شاركء    الدين ،ء    لدراسةء    الكالسيكيةء    والطرق ء    مجلدان(ء    العربية

 مادةمستشرقون ۔ ء    كتبء    الثانية(وقدء    الطبعةء    إلاسالمية

 مدرسة  اإلنجليزية : لا
و  1632وأكسفورد في  لاقسام لاولى للغة العربية في جامعات كامبريدجتم إنشاء 

، على التوالي  ، في الجامعات البريطانية  ، وكانت الدراسات العربية إلاسالمية في   1636

جد ۔  حتى يتمكن شركة الهند الشرقية كانت تعمل ب املقام لاول ذات طبيعة فردية  ، لكن

من إكمال احتالله للهند ثم تسليمها للحكومة البريطانية ۔  كما تأسست املجتمعات 

 الاستشراقية مثل البنغالية في أواخر القرن التاسع عشر ۔ 

، وظلت العاصمة  بريطانيا انتشرت املراكز الاستشراقية في جميع أنحاء اململكة 

مستقلة عن هذا املركز حتى صرح اللورد كرزون في جلسة للبرملان إلانجليزي بضرورة  لندن

 إنشاء مثل هذا املركز  وان ه كان أحد لاجزاء لاساسية لإلمبراطورية ۔  يكون ۔ 

،  وان تقل إليها   1916تأسست  مدرسة  الدراسات الشرقية ولافريقية  سنة     

وماس أرنولد وألفريد غيوم وآخرون  ، واستمرت املدرسة  ين العظماء مثل تبعض املستشرق

في النمو والتطور حتى أصبحت أول مركز شرقي بريطاني ۔  وذهبت حتى تنافست  ۔  مراكز 

 أكبر املستشرقين في العالم ۔ 

لدراسة ظروف الدراسات السالفية   1947كلفت الحكومة البريطانية لجنة في  سنة  

ق إفريقيا  ، وأعدت اللجنة تقريًرا زاد من الدعم ملراكز الدراسات روبا الشرقية وشر و أو  

الشرقية  ، ووظائف للباحثين  ، واملنح الدراسية ۔  يحتوي على توصيات رئيسية  ، بما في 

ذلك توفير  ۔  وحددت اللجنة املستفيدين من املعرفة من الحكومة البريطانية واملبشرين في 
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عة البريطانية  ، وزارة التجارة ولاعمال ذات ال يهتم امات في ول ۔  هيئة إلاذااملقام لا 

 العالم إلاسالمي ۔  ۔ 

واحتاجت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في أوضاع الدراسات العربية وإلاسالمية بعد 

م بهذا العمل م للقيا1961الحرب العاملية الثانية فأمرت لجنة برئاسة سير وليام هايتر  سنة  

 لهذه اللجنة لزيارة عشر جامعات أمريكية ، و 
ً
قدمت مؤسسة روك فللر تعاونا ماليا

وجامعتين كنديتين لإلفادة من التجربة لامريكية في ميدان الدراسات العربية إلاسالمية ، 

وقدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن خالصة الرحلة لامريكية ومقابالت مع املسؤولين عن 

المية في الجامعات البريطانية ، وجاءت التوصيات من جديد لدعم سات العربية إلاسالدرا

 هذه الدراسات وإلافادة من الخبرة لامريكية ۔ 

 من أعالم المستشرقين البريطانيين : 
ولتقدم فيما يأتي تراجم لابرز  املستشرقين البريطانيين من القديم والحديث 

ن إلاستشراق لتعرف أثراتهم على من أعمالهم  فى ميداللنعرف عن شخصياتم وأفكارهم و 

 بعدهم فى العالم على أمل أن يتم تحديث هذه املعلومات بصورة دورية بإذن هللا ۔ 

 م(1632-م1516،)    William Bedwellوليام بدول  - 1

 لكنيسة إيلبيرج وجمع إلى عمله الكنس ي 
ً
املستشرق البريطانى بدول عمل راعيا

بية ۔  تأليفاته امتألت بالحقد على إلاسالم و حول الرسول  ثه في اللغة العر دراساته وبحو 

 1۔ ملسو هيلع هللا ىلص  

 م(1736-م1697)  George Saleجورج سيل -2

التحق في البداية  جورج سيل هو من لابرز  مستشرقىن البريطانىين ، ولد في لندن

 ، من بالتعليم الالهوتي تعلم العربية على يد معلم من سو 
ً
ريا وكان يتقن اللغة العبرية أيضا

ي القرآن الكريم التي قدم لها بمقدمة احتوت على كثير من لابرز  أعماله ترجمته ملعان

د الرحمن بدوي الافتراءات و قلبه مملو بالحقد ضد إلاسالم  و من  الغريب أن يقول عنها عب

 عظي
ً
 ، ولهذا راجت رواجا

ً
 طوال القرن الثامن عشر "ترجمة سيل واضحة ومحكمة معا

ً
ما

 1746إذ عنها ترجم القرآن إلى لاملانية  سنة  
ً
م" ويقول في موضع آخر "وكان سيل منصفا

 

 ،  140-110ايضا  ، ص  - 1
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 رغم تدينه املسيحي من تعصب املبشرين املسيحيين وأحكامهم السابقة الزائ
ً
فة لإلسالم بريئا

 "1۔ 

 م(1940-م1858) David Samuel Margoliouthديفيد صموئيل مرجليوث-3

مرجيليوث بدأ بدراسة اليونانية والالتينية ثم  يهتم  بدراسة اللغات السامية فتعلم 

العربية  و من  أشهر مؤلفاته ما كتبه في السيرة النبوية ، وكتابه عن إلاسالم ، وكتابه عن 

العالقات بين العرب واليهود ۔  ولكن هذه الكتب اتسمت بالتعصب والتحيز والبعد الشديد 

ية كما وصفها عبد الرحمن بدوي ، ولكن يحسب له  يهتم امه بالتراث العربي ضوععن املو 

كنشره لكتاب معجم لادباء لياقوت الحموي ، ورسائل أبي العالء املعري وغير ذلك من 

 2لابحاث ۔ 

 م1930-مSir Thomas Walker Arnold  ،1864توماس وولكر آرنولد-4

حيث أبدى حبه للغات  ، فتعلم اللغة العربية  بدأ الدراسة في جامعة كامبريدج

( بالهند حيث عاش ملدة عشر سنوات Alicaraواستمر في العمل كباحث في جامعة أليكارا )

۔  في   ۔  كتب كتابه الشهير )الدعوة إلى إلاسالم(  ، ثم أصبح أستاذا للفلسفة بجامعة الهور 

ليصبح مساعد سكرتير مكتبة إدارة الحكومة الهندية في وزارة  عاد إلى لندن 1904سنة  

الخارجية البريطانية  ، وفي الوقت نفسه عمل  لاستاذ غير متفرغ في جامعة لندن  ، وفي  

 في بريطانيا ۔   1909سنة  
ً
ا  سنة ا على الطال • انتخب هنديا

ً
إلحاق  ب ۔  تمأن يكون مشرف

شرت في طبعتها لاولى في مدينة ليدن بهولندا  ، بكلية الدراسات ا
ُ
ملوسوعة إلاسالمية  ، التي ن

۔  وعمل في الجامعة املصرية   1916الشرقية ولافريقية بجامعة لندن منذ إنشائها  سنة  

ا زائًرا  ، له عدة مؤلفات باإلضافة إلى كتاب 1930سنة  
ً
ة إلى ه )الدعو ۔  وبصفته أستاذ

سالم( الذي يتضمن كتابا عن )الخالفة( والعقيدة إلاسالمية  ، وكتب الطبعة لاولى تراث إلا 

ا باملستشرق املعتدل على الرغم من الدراسات 
ً
إلاسالم ۔  على الرغم من أن أرنولد كان معروف

شارك  تظهر أنهالعديدة في الفنون الجميلة إلاسالمية  ، إال أن الدراسة الدقيقة لكتاباته 

دوء مع املستشرقين املتعصبين آلاخرين في تحدي إلاسالم  ، نعم  ، خاصة في كتابه به

 

1 - Alastair Hamilton William Bedwell ,The Arabist(1563-1632)  ،(Leiden  : 1985)p  ، 69  ، 

 252،ص   1984، دار العلم للماليين بيروت   وسوعة املستشرقينعبد الرحمن بدوي  ، م - 2
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الخالفة وكتابه ۔  الدعوة إلى إلاسالم كما وصفها الباحث في املعهد العالي للدعوة إلاسالمية 

 1باملدينة املنورة ۔ 

  Gibb ۔  A ۔  Sir Hamilton R۔   سير هاملتون جيب-5

، ثم انتقل إلى اسكتلندا عندما كان في   1895يناير  2رية في يب في إلاسكندولد هاملتون ج

الخامسة من عمره للدراسة هناك  ، لكنه أمض ى الصيف في إلاسكندرية مع والدته ۔  

التحق بجامعة إدنبرة لدراسة اللغات السامية  ، وعمل محاضًرا في كلية الدراسات الشرقية 

ا للغة   1921سنة    معة لندنولافريقية بجا
ً
، وتقلد مناصب أكاديمية حتى أصبح أستاذ

۔  نشأ أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد  ، انتقل إلى الواليات  1937العربية  سنة  

 املتحدة للعمل كمدير ملركز دراسات الشرق لاوسط في جامعة هارفارد ۔ 

م  وان تشاره بدمج هذا ال يهتم ام في تاريخ إلاسال  باإلضافة إلى  يهتم امه اللغوي  ، قام

 وتأثر به املستشرقين الكبار مثل تومار أرنولد وآخرين ۔ 

م ودراسات في لادب 1933من أبزر إنتاج جب )الفتوحات إلاسالمية في آسيا الوسطى( سنة 

ين يتجه ثة في إلاسالم( وشارك في تأليف )إلى أالعربي املعاصر وكتاب )الاتجاهات الحدي

ة اللغة وآلاداب والتاريخ إلى دراسة العالم إلاسالمي املعاصر إلاسالم( ، انتقل جيب من دراس

وهو ما التفت إليه الاستشراق لامريكي حينما أنشأ الدراسات إلاقليمية أو دراسات املناطق 

لرسول  شره بعن وان  )إلاسالم( وله كتاب عن ا، وله كتاب بعن وان  )املحمدية( ثم أعاد ن

 2۔ ملسو هيلع هللا ىلص  

  ۔  Montgomery Watt مونتجمري وات-6

د وات في  ، وتلقى والده  ، الواعظ أندرو   لوالده كريس فايف 1909مارس  14ُولِّ

وكلية جورج واتسون في إدنبرة :  جامعة إدنبرة  1919-1914وات  ، تعليمه في أكاديمية الرك 

م   1933م  ، جامعة جينا بأملانيا  1933 - 1930م  ، كلية بول  ، أكسفورد  1927-1930

م على  1943إلى  1940و من   م  1939م إلى  1938، جامعة أكسفورد وجامعة إدنبرة من 

 

  9ايضا  ، ص  - 1

،محمود حمزة عزوني   ،دراسة نقدية لكتاب الدعوة إلى إلاسالم تأليف توماس ولكر آرنولد  ، بحث    - 2

باملدينة املنورة والترجمة تكميلي لنيل درجة املاجستير في الدعوة من املعهد العالي للدعوة إلاسالمية 

 Aurel Srien  ،  Proceedings of British ة من مقالة أوريل سراين في محاضر لاكاديمية البريطانيةمستقا

Academy  ،  1930 6 
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وإدنبره وتخصص في اعتنق إلاسالم لقس إنكليزي  التوالي  ، عمل قًسا لعدة كنائس في لندن

 س  ، وعاد بعد التقاعد ليعمل في مناصب دينية ۔ في القد

شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية والدراسات إلاسالمية في جامعة إدنبرة 

ا زائًرا في كل  1964لى درجة لاستاذية  سنة  ۔  حصل ع 1947-1979
ً
۔  تم تعيينه أستاذ

وكلية باريس الفرنسية  ،   1978و  1963من الجامعات التالية :  جامعة تورنتو في  سنة ي 

 ۔  1979-1978، وجامعة جورج تاون في واشنطن  سنة    1970سنة  

)محمد باملدينة(  ، )محمد  له العديد من املؤلفات  ، منها أشهرها )محمد بمكة(  ،

نبي وسياس ي(  ، )فلسفة ومعتقد إسالمي(  ، )الفكر السياس ي إلاسالمي(  ، )أثر إلاسالم )في 

صور الوسطى( و )لاصولية إلاسالمية والحداثة( ۔  و )العالقات املسيحية أوروبا في الع

)عصر الفكر إلاسالمي وكتاب  1996إلاسالمية( وآخر مؤلفاته )واقع الدين في زماننا(  سنة  

والعديد من الكتب لاخرى   1995و )تاريخ قصير لسالمة إلاسالم(  سنة   1998املبكر(  سنة  

 1هو يعمل حالًيا كقسيس لكنيسة في إدنبرة ۔  ۔ ، وسرعان ما تقاعد و 

 م1969-م1905ء  Arthur John Arberryآرثر جون آربري -7

بريطانيا ، التحق بجامعة   مدينة بورتسموثم في 1905مايو 12ولدأربرى في 

 لدراسة اللغات الكالسيكية  كامبريدج
ّ
به أحد أساتذته منس على الالتينية واليونانية ، ورغ

دراسة العربية والفارسية ، ارتحل إلى مصر ملواصلة دراسته للغة العربية ، عاد إلى مصر 

 لق
ً
 سم الدراسات القديمة )اليونانية والالتينية( وزار فلسطينليعمل في كلية آلاداب رئيسا

  وسوريا ولبنان ۔ 

باألدب العربي فترجم مسرحية مجنون ليلي ألحمد شوقي كما حقق كتاب )التعرف  تم يه 

املواقف واملخاطبات( )إلى أهل التصوف( واصل  يهتم امه بالتصوف وذلك بنشره كتاب 

 للنفري وترجمه إلى إلانجليزية ۔ 

 عمل آربري مع وزارة الحرب البريطانية في أثناء الحرب العاملية الثانية مهت
ً
ؤون إلاعالم بش ما

م صار أستاذ كرس ي 1943والرقابة البريدية ، وأصدر كتابه )املستشرقون البريطانيون( سنة 

 

1 -An interview with  the Last Orientalist  the Rev Prof William Motgoary Watt by Bashir Maan 

& Alastair Mclntosh ,was published in the Coracle,the Lona Community,summer 2000,issue 3  

: 51,pp 8-111   ،   
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اللغة العربية في  مدرسة  الدراسات الشرقية ولافريقية ، ثم انتقل لجامعة كمبردج ليحتل 

 منصب أستاذ كرس ي اللغة العربية في هذه الجامعة ۔ 

 بعض آيات القرآن بمقدمة ته رجممن لابرز  مساعي آربري ت
ً
ملعاني القرآن  ، حيث أنزل أوال

 1۔  ۔  1955مطولة  ، ثم أكمل ترجمتها وأصدرها في  سنة  

 مBernard Lewis ،1916 لويس برنارد-8

م وتلقى تعليمه لاول في كلية ولسون واملدرسة  املهنية 1916مايو 31ولد لويس في 

  حيث أكمل دراسته الثانوية وال تذكر 
ً
 يهوديا

ً
 دينيا

ً
املراجع أية معلومات عن تلقيه تعليما

 ۔ 
ً
لدراسة التاريخ ثم انتقل إلى فرسنا للحصول على دبلوم  التحق بجامعة لندن خاصا

م متتلمذا على املستشرق الفرنس ي ماسنيون وغيره ۔  ثم رجع 1937الدراسات السامية سنة

سات الشرقية ولافريقية وحصل على الدكتوراه  سنة  إلى جامعة لندن ،  مدرسة  الدرا

  م عن رسالته القصيرة حول أصول إلاسماعيلية ۔ 1939

استدعي في فترة الحرب العاملية الثانية ألداء الخدمة العسكرية وأعيرت خدماته 

م ، عاد بعد الحرب إلى  مدرسة  الدراسات 1945م حتى 1941لوزارة الخارجية من سنة 

لافريقية لتدريس التاريخ إلاسالمي و أصبح  أستاذ كرس ي التاريخ إلاسالمي  سنة  الشرقية و

1949 
ً
 لهذا القسم حتى انتقل 1957لقسم التاريخ  سنة  م ثم أصبح رئيسا

ً
م ، وظل رئيسا

 م ۔ 1974إلى الواليات املتحدة لامريكية  سنة  

 في العديد من الجامعات لامريكية ولا 
ً
 زائرا

ً
 وربية منها جامعة كوملبياعين أستاذ

وس أنجلوس وجامعة أكالهوما وجامعة برنستون التي وجامعة انديانا وجامعة كاليفورنيا بل

 1986م حتى تقاعده  سنة  1974انتقل إليها والعمل فيها من 
ً
 مشاركا

ً
م ۔  وهنا عّين مديرا

بوالية  ت اليهودية والشرق أوسطية في مدينة فيالديلفياملعهد أنانبرج اليهودي للدراسا

 سلفانيا ۔ بن

يعتبر لويس من أكثر املستشرقين )رغم أنه كان قادًرا على إعادة إنتاج بعض ما نشر في 

املجتمع إلاسالمي أشكال أخرى ۔  وكان  يهتم امه مختلًفا عن التاريخ إلاسالمي كما فعل في 

ر ۔  كتب عن املذاهب املختلفة( كان يتحدث عن املجتمع إلاسالمي  ، لكنه تقاعد على الفو 

 

 ،  8-5بدوي  ، موسوعة املستشرقين  ،ص  -1
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في نهاية حياته ۔  في وقت الحق  ، أصبح مهتًما بشؤون العالم العربي وإلاسالمي الحديث  ، 

 لذلك كتب عن الحركات إلاسالمية )لاصولية( وإلاسالم والديمقراطية ۔ 

نصائحه للحكومة البريطانية  ، مما دفعه للسفر إلى العديد من الجامعات ماته و قدم خد

تحدث إلى إلاذاعة والتلفزيون وقدم املشورة للكونجرس  1954لامريكية  ، وفي  سنة  

( ألقى محاضرة أمام أعضاء 1974مارس  8لامريكي أكثر من مرة ۔  في إحدى املناسبات )

لامريكي حول قضية الشرق لاوسط ونشر أهمية  كونجرسفي ال لجنة الشؤون الخارجية

 1املحاضرة بعد أسبوعين من وزارة الخارجية إلاسرائيلية ۔  العرض  ۔ 

 املدرسة  ألامريكية : 

نشأ الاستشراق في أوائل القرن التاسع عشر بطابع ديني أساس ي  ، لكن الطموحات 

في بريطانيا ال تغرب فيها اطورية اك إمبر السياسية ال يمكن نسيانها  ، فكيف تكون هن

الشمس وال تملك الواليات املتحدة مصالح إمبريالية؟ كان الهداف ان مشتركين وتأسست 

وأرسلت باحثيها إلى العالم العربي إلاسالمي  ، واضطرت  1840الجمعية الشرقية  سنة  

شترت لذلك ا يكية  ،بعض الجامعات للمشاركة في املخطوطات إلاسالمية للمخطوطات لامر 

جامعة برينستون عدًدا كبيًرا حتى أصبحت الثانية ۔  اكبر مجموعة اسالمية ۔  الوصفات 

 الطبية

املدرسة  لامريكية لالستشراق مهمة في الكفاح من أجل أبحاث الاستشراق ألن 

عشر الواليات املتحدة رائدة على مستوى العالم ۔  نشأ الاستشراق في أوائل القرن التاسع 

الدرجة لاولى  ، لكن الطموحات السياسية ال يمكن نسيانها  ، فكيف ستبدو ديني ب وهو 

إلامبراطورية البريطانية؟ الشمس ال تغرب والواليات املتحدة ليس لها مصالح إمبريالية  ، 

وإرسال باحثيها  1840وكان الهداف ان هو التأسيس املشترك للجمعية الشرقية في  سنة  

 مي ۔ إلاسال  العربي إلى العالم

 

1C   ،  E   ،  Bosworth, et al   ، (ed   ، ) The Islamic World From Classical To Modern Times   ،  

(Princeton,1989)p   ،  p   ،  IX-X and Also Who’s Who in the USA 1989   ،   

منهج املستشرق برنارد لويس في دراسة الاتجاهات الفكرية في التاريخ إلاسالمي ، مكتبة امللك فهد الوطنية 

 وما بعدها  ، 69عنون   :  الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ إلاسالمي ، ص ب1416بالرياض 
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وحرصت بعض الجامعات لامريكية أن تأخذ نصيبها من املخطوطات إلاسالمية  

كمية من املخطوطات حتى أصبحت تضم ثاني أكبر مجموعة  فاشترت جامعة برنستون 

  مخطوطات إسالمية ۔ 

وكثرت البعثات التنصيرية في بالد الشام فأسست املدارس واملعاهد العلمية ، وفي 

هـ( وصلت إلى البصرة طالئع البعثة 1307م )1889شر وفي  سنة  ن التاسع عأواخر القر 

العربية )سميت كذلك تمويها( وكانت برئاسة املنّصر املشهور صموئيل زويمر ، واستمرت 

 م1973-م1393هذه البعثة حتى  سنة  

ا لت بريطانيورأى الاستشراق لامريكي نهضة شاملة بعد منتصف القرن العشرين حينما أخ

للنفوذ لامريكي كما ذكر ذلك مايلز كوبالند في كتابه )لعبة لامم( ، ووجد لامريكيون مواقعها 

حاجة إلى عدد كبير من املتخصصين في شؤون الشرق لاوسط ، فأصدرت الحكومة 

م  وان فق لذلك كثيرا لتشجيع الجامعات على افتتاح أقسام 1952لامريكية مرسوما  سنة  

ية ، واستقدم لذلك خبراء في  هذا البحث  من الجامعات االغربية ية إلاسالماسات العربالدر 

 ۔ 

وتقدم من بريطانيا كل من جوستاف فون جرونباوم وهاملتون جب وبرنارد لويس وغيرهم  

، فأسس هاملتون جب مركز دراسات الشرق لاوسط بجامعة هارفارد وجرونباوم أسس 

 في جامعة كاليفورن
ً
  ۔  لوس أنجلوسيا بمدينة مركزا

 جديًدا  ، حيث وصلت 
ً
تطورت العلوم العربية إلاسالمية في الواليات املتحدة لتأخذ شكال

إلى عصر عدد كبير من املستشرقين الذين يدعون أنهم يعرفون كل ما يتعلق بالعالم العربي 

ة ها أكثر دقوإلاسالمي في جميع املجاالت ۔  نعم  ، لهذا بدأت الدراسات لصنعه ۔  إن

في منطقة معينة وفرع معرفي  ، وفتحت باب املشاركة في مختلف املجاالت في وتخصًصا 

تطوير العلوم العربية الحديثة  ، بحيث تكون بعض رسائل املاجستير والدكتوراه تحت 

إلاشراف ۔  أكثر من مجال علمي  ، وأصوات معتدلة تشير إلى الاستشراق الهولندي ولاملاني 

 أو لادب لاكاديمي ۔  لامريكية ئل إلاعالمفي وسا

على سبيل املثال  ، إسبوزيتوس  ، وبعض الذين يتعاطفون مع العالم إلاسالمي  ، أخطأوا  

في إسرافهم لامريكي في الدفاع عن املصالح اليهودية وحتى تقديمها للمصالح لامريكية  ،  و 

، يجب أن نكون حذرين  ا للجميع  مع تحياتن أو  لئك الذين يتحدثون بإيجابية عن إلاسالم ۔ 

۔  وعلى املسلمين أن يحذروا من وجودهم على خريطة إلاعالم الغربي  ، ويتضمن هذا 
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 بعن وان  "مناظرات شرقية 
ً
القسم مقدمة لبعض املستشرقين لامريكيين البارزين ومقاال

مريكي ستشراق لا أمريكية معاصرة"  ، كتاب بعن وان  "البحث جزء من الكتاب" ۔  الا 

 م ۔  2000 -هـ  1420عاصر ملازن مطبكاني  ، نشر في جدة  سنة  امل

 من أعالم الاستشراق ألامريكي : 

  Cornilius Van Dyke كرنيليوس فانديك- 1
،  م مستشرق أمريكى  تعلم   العربية في لبنان1895-م 1818كرنيليوس فانديك 

كملة ترجمة التوراة إلى اة الجامعة لامريكية ، شارك في تأسهم في إنشاء  مدرسة  كانت نو 

 اللغة العربية ، وله كتابات في املجال العلمي ۔ 

 م(1943-م1863، )  Dunckan Black MacDonaldدنكان بالك ماكدونالد- 2

لدراسة في م  بدأ ا1943سيبتمبر  6م و مات 1863أبريل  9ولد دنكان بالك  

لين للدراسة مع املستشرق زاخاو م اللغات السامية ثم انتقل إلى بر جالسجو )اسكتلندا( وتعل

م لتعليم اللغات السامّية ، وأسس في 1893، فانتقل إلى الواليات املتحدة لامريكية  سنة  

ا م وشارك مع زويمر في السنة نفسه1911الواليات املتحدة  مدرسة  كندي للبعثات  سنة 

ية والدراسات اللغوية ، تنوع إنتاجه بين الدراسات الشرعفي تأسيس مجلة العالم إلاسالمي 

 ۔ 

 م( ۔ 1956-م1884، ) George Sarton جورج سارتون - 3

لاصل متخصص في العلوم الطبيعية والرياضية  تعلم   العربية Belgiumبلجيكي 

م ، ألقى محاضرات حول فضل العرب على 1932-م1931في الجامعة لامريكية في بيروت 

م ولابرز  إنتاجه 1946-م1913إلانساني ، أشرف مع ماكدونالد على مجلة إيزيس الفكر 

 املدخل إلى تاريخ العلم( ۔ )

 م(1972-م1909،) Gustav Von Grunbaum باومجوستاف فون جرون- 4

فهاجر إلى م ،  تعلم   في جامعة فينا وفي جامعة برلين ، 1909-9-1في  ولد في فينا

ثم أقام في  م ، ثم جامعة شيكاغو 1938الواليات املتحدة والتحق بجامعة نيويورك  سنة  

ي تأسيس مركز دراسات الشرق لاوسط الذي أطلق عليه جامعة كاليفورنيا حيث تعاون ف

ما  يهتم  بدراسة لادب اسمه فيما بعد ، من أهم كتبه إلاسالم في العصر الوسيط ، ك

 العربي وله إنتاج غزير في  هذا البحث  ۔ 
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  George Rentz جورج رنتز - 5

كاليفورنيا وجامعة  مستشرق أمريكي  تعلم   في واشنطن وفي جامعة الفلبين

، أسس قسم  القاهرةتخصص في اللغة العربية وآدابها ، عمل في السفارة لامريكية في 

البحوث والترجمة في شركة أرامكو ، شـارك في مشروع التاريخ الشفوي ملنطقة الخليج العربي 

 ملجموعة الشرق لاوسط في جامعة ستانفورد ، من أهم  يه
ً
تم اماته حركة ، عمل أمينا

، وله كتابات كثيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث كانت موضوع رسالته للدكتوراه 

 توفي منذ عدة سنوات ۔  عن الجزيرة العربية من النواحي التاريخية والجغرافية ،

 Wilfred Cantwell Smith۔   ويلفرد كانتويل سميث- 6

 واملنتج الاألبرز  في املنطقة

صل م ،  تعلم   اللغات الشرقية في جامعة تورنتو ، ح1916سنة    كنداولد في 

ن جامعة برنستون ، متخصص على املاجستير والدكتوراه في مجال دراسات الشرق لادنى م

في دراسة إلاسالم  و أو  ضاع العالم إلاسالمي املعاصرة و لابرز  إنتاجه في  هذا البحث  

ستاذ في جامعة هارفرد وفي معهد الدراسات إلاسالمية )إلاسالم في العصر الحديث( عين  لا 

 سيحية بمدينة الهور ماكجيل بكندا ، قام بتدريس الدين إلاسالمي بكلية نورمان املبجامعة 

 في العديد من الجامعات ، صدر 1945-م1941بباكستان 
ً
م ، لقد دعي للعمل  لاستاذ زائرا

منها )نماذج إلايمان حول العالم( وكتاب )إلايمان نظرة م( عدة كتب 1998له حديثا )

 1ية( وكتاب )إلايمان والاعتقاد والفرق بينهما(تاريخ

 2ء ۔ owasserBarbara Regina Fryer Stباربرا ريجينا فراير ستواسر-7

ها لاولي ثم حصلت على الشهادة مستشرقة أملانيةولدت في أملانيا حيث تلقت تعليم

عة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة واللغة الفارسية الجامعية من جام

والعربية والتصوف ، حصلت على املاجستير من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في تاريخ 

بأملانيا في  Munster الشرق لاوسط وحضارته ، حصلت على الدكتوراه من جامعة منستر

 م2012مايو  13الدراسات إلاسالمية ۔  مات  

لقد تولت كثيرا من املناصب منها أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية في جامعة جورج 

صارت مديرة ملركز الدراسات العربية املعاصرة بالجامعة تاون بواشنطن العاصمة ۔  ثم 

 

 256– 226م  ص 1999،   محمد قطب املستشرقون وإلاسالم  ، دار وهبة القاهرة - 1

 ايضا - 2
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ن وفي حتى آلان ، لها العديد من املؤلفات منها )النساء في القرآ1993رة من نفسها في الفت

الحديث وفي التفسير( و)التطور الديني والسياس ي ، بعض لافكار حول ابن خلدون 

مية وبخاصة فيما يتعلق باملرأة في وميكيافيللي( وكثير من البحوث حول الدراسات إلاسال 

 ۔ 
ً
 إلاسالم قديما وحديثا

في املجلس لامريكي لجمعيات الدراسات إلاسالمية ، وعضو في الجمعية  و مؤسسوهى عض

 الاستشراقية لامريكية وعضو الرابطة لامريكية ملعلمي اللغة العربية ۔ 

 ءRichard Bulliet ريتشارد بوليت-8

تخرج من جامعة هارفارد  1۔  عاًما  80وعاش حتى  1940ولد ريتشارد بوليت عام 

، ودرجة املاجستير في تعليم  1967، حيث حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ عام 

۔   1967، ودكتوراه في التاريخ وتعليم الشرق لاوسط عام  1964رق لاوسط عام الش

معة هارفارد بكاليفورنيا ۔  الجامعات ، بما في ذلك جامعة بيركلي وكولومبيا وتخرج من جا

م  1993و من    1990إلى  1984التي ترأس فيها معهد الشرق لاوسط من  ۔  الجامعة ،

مناصب علمية في مؤسسات مختلفة ، بما في ذلك السكرتير حتى الوقت الحاضر ، شغل 

، وعضو مجلس إدارة واحد ۔   197781981سط ، التنفيذي لجمعية دراسات الشرق لاو 

لس أمناء املعهد لامريكي للدراسات قدم مدير جمعية الدراسات إلايرانية ، وعضو مج

لسياسية ، بما في ذلك وكالة إلايرانية ، خدمات استشارية لعدد من املنظمات العلمية وا

 وغيرها ۔ إلاعالم الحكومية بوزارة الخارجية لامريكية ۔  ومجلة تايم 

لديه العديد من الكتب ، بما في ذلك تاريخ إلاسالم الاجتماعي في العصور الوسطى 

، والتحول إلى إلاسالم في العصور الوسطى ، وكتاب إلاسالم ، وهو كتاب بعيد عن لانظار ۔  

 شاركة إلاعالمية في الصحافة وإلاذاعة والتلفزيون ۔امل

 املدرسة  لاملانية  : 

بالدراسات العربية إلاسالمية منذ سن مبكرة ، حيث تبين أن  ماء لاملانيهتم  العل 

مارتن لوثر تأثر بالفكر إلاسالمي عندما تمرد ضد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، لكن 

إلسالم ۔ ۔ تميز املستشرقون ، وخاصة من إلامبراطورية العثمانية موقف لوثر كان معادًيا ل

البحث ، وحتى العلوم إلاسالمية في أوروبا كانت ملوثة باللون لاملاني  في أملانيا ، بجديتهم في

 

 16حيدرآباد  ،الهند ص الفهرس الوصفى ، عطمت هللا ندوى ، دائرة املعارف العثمانية  - 1

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=36&RPID=36&LID=2#_Hamesh
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=36&RPID=36&LID=2#_Hamesh
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=36&RPID=36&LID=2#_Hamesh
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لسامرائي :  "رغم كل هذا ، أبدت املدرسة  لاملانية بالفعل  يهتم اًما علمًيا ۔  قال الدكتور ا

  1م مقارنة باملدارس الشرقية لاوروبية لاخرى"جاًدا باإلسال 

رت  يهتم ل هذا فإن املدرسة  لاملانية وحدها أظهويقول في ذلك الدكتور السامرائي "ومع ك 

وذكر 2اما علميا جادا باإلسالم في وقت مبكر عن غيرها من املدارس الاستشراقية لاوروبية

أمثلة على هذا ال يهتم ام باملخطوطات وبالتاريخ إلاسالمي حيث ظهر كتاب مغازي الواقدي 

 ۔  ‘تاريخ لادب العربي’ان في كتابه وبدأ تحقيق كتاب الطبري ، وظهرت مساعي  بروكلم

 في الكثير من الجامعات ، وقد لحق الاستشراق لاملاني 
ً
الاستشراق لاملاني وما زال مزدهرا

ه في ال يهتم ام بالقضايا املعاصرة فقد قدم املستشرق راينهارد شولتز محاضرة في شهر غير 

إلاسالم السياس ي في القرن ’وان  في جامعة برنستون بالواليات املتحدة بعن  1986سبتمبر 

 ۔  ‘العشرين

 أعالم الستشراق األلماني : 
 Johann Jakob Reiske (1716-1774)يوهان جاكوب رايسكه1

يعد رايسكه مؤسس الدراسات العربية في أملانيا حيث تعلم العربية ثم  تعلم   في 

ات العربية فيها و يهتم  وان تقل إلى جامعة ليدن لدراسة املخطوط  Leipzig جامعة ليبزيج

لعربية والحضارة إلاسالمية  وان  كان له فضل في  هذا البحث  فهو الابتعاد بدراسة اللغة ا

الدراسات العربية إلاسالمية عن الارتباط بالدراسات الالهوتية التي كانت تميز هذه ب

 الدراسات في القرون الوسطى )لاوروبية( ۔ 

 Jullius Wellhausen (1844-1918)يوليوس فيلهاوزن-2

 

تخصص في دراسة التاريخ إلاسالمي واملذاهب إلاسالمية ،  و من  أهم نتاجاته 

 بعن وان  "إلامبراطورية العربية  وان حطاطها" وكان البحث في تاريخ ال
ً
طبري ، وكتب كتابا

ب عن من  يهتم اماته كتبه ، 'معارضة لاحزاب في إلاسالم' وكتابه 'لاجانب والشيعة' وكت

 

 17ص   ايضا  1

عبد الكريم علي باز ، افتراءات فيليب حّتي وكارل بروكلمان على التاريخ إلاسالمي ، مكتبة الرشد  - 2

 1/215-م 1983 الرياض
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في كتابه ، نظم محمد باملدينة املنورة هذه الجماعة ، وكتابه محمد والسفارات ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  

 التي بعثت إليه ۔ 

 Theodor Noldeke (1836-1930) نولدكه يودور ث-3

تعلم   فيها اللغة   1836مارس 2أحد من أهم مستشرقي أملان ولد في هامبرج في 

ينا وليدن وبرلين ۔  عّين  لاستاذ للغات إلاسالمية والتاريخ العربية وتعلم  في جامعة ليبزيج وف

 تبرج ۔  ستراسإلاسالمي في جامعة توبنجن ، وعمل أيضا في جامعة 

 بعن وان  
ً
و لقد  يهتم  بالشعر والجاهلي وبقواعد اللغة العربية وأصدر كتابا

وهو  1860ره  سنة  نش‘ تاريخ القرآن’من أهم مؤلفاته كتابه ‘ مختارات من الشعر العربي’

 ابتدعه 
ً
رسالته للدكتوراه وفيه تناول ترتيب سور القرآن الكريم وحاول أن يجعل لها ترتيبا

 عبد الرحمن بدوي أن نولدكه يعد شيخ املستشرقين لاملان ۔ ۔  ذكر 

 Carl Brockelmann (1868-1956) بروكلمان كارل -4

وستوك ، بدأ بتعلم اللغة العربية وهو في مدينة ر 1868سبتمبر  17مستشرق أملاني ولد في 

ة الثانوية ، وتعلم  في الجامعة باإلضافة إلى اللغات الشرقية اللغات الكالسيكية في املرحل

 )اليونانية والالتينية( ۔ 

مي وله في  هذا البحث  وتعلم  على يدي املستشرق نولدكه ۔   يهتم  بدراسة التاريخ إلاسال  

ت على إلاسالم ۔ ولكنه مليء باملغالطات والافتراءا‘ ب إلاسالميةتاريخ الشعو ’كتاب مشهور 

1 

الذي ترجم في ستة مجلدات وفيه رصد ملا ‘ تاريخ لادب العربي’من خدماته الكتب املختلفة 

 وجودها ۔ كتب في اللغة العربية في العلوم املختلفة من مخطوطات ووصفها ومكان 

 Josef Schacht (1902-1969) شاخت جوزف-5

،  تعلم   اللغات الشرقية في  1902مارس  15أستاذ بريطاني أملاني ولد في ولد في 

لتدريس فقه اللغة العربية والسريكي في  1934جامعة بريسالو وليبتيسك ، وتم تعيينه عام 

لف بذلك ۔   ۔  وشارك في نسخته الثانية في هيئة تحرير قسم 
ُ
الجامعة املصرية ، وك

اشتهر شوخ ب يهتم امه بالفقه إلاسالمي ، لكنه أيًضا مؤلف أعمال  ۔ الدراسات إلاسالمية 

 في مجاالت املخطوطات وعلم الكالم وتاريخ العلم والفلسفة ۔ 

 

1-  
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 Annemarie Schimmel (1922) شميل آنا ماري -6

يناير  26م  ومات  1922أبريل 7من أشهر املستشرقين لاملان املعاصرين ولدت 

العربية في سن الخامسة عشرة وتتقن العديد من لغات املسلمين  م بدأت دراسة اللغة2003

تعلم  ت في العديد من الجامعات في أملانيا وفي الواليات وهي التركية والفارسية ولاردية ۔   

 ة وفي أنقرة ۔ املتحدة لامريكي

يهتم ت بدراسة إلاسالم وتابعت أهدافها لاكاديمية بأسلوب علمي ، حتى عندما  

على جائزة السالم لكاتبة في أملانيا ۔  إال أن بعض لاطراف املعادية لإلسالم لم حصلت 

عجبه دفاع الباحث عن إلاسالم رغم الهجمات الغربية عليه وحاولت منعه من استالم ت

 الجائزة ۔ 

قبل أربعين عاًما ، أدرك مكانة هذا العالم والخطيب إلاسالمي املستشرق في أوروبا ، الدكتور 

 لي ، عندما كتب :  شامل وخبير دراسة محمد إقبال حكيم والشاعر الباكستاني ۔ زكي ع

ترجم مجموعة من كتاب "جافيد نامه" وكتاب بعن وان  "رسالة الشرق عن الفارسية" إلى 

نية ۔  وهو أستاذ في بون وجامعات أخرى وأحد علماء أملانيا البارزين ۔  إلاسالم اللغة لاملا

 كثيرا جزاهم هللا خير ۔  "واملسلمون ينصفون 

بسطت فيه مظاهر تعظيم ‘ ملسو هيلع هللا ىلص  محمد رسول هللا’أصدرت الكثير من الكتب منها كتاب  

للمسلمين في أملانيا  ۔ وقد مدحها رئيس املجلس لاعلى 1ملسو هيلع هللا ىلص وإجالل املسلمين لرسول هللا  

 2بأنها ما زالت تواصل كتاباتها املوضوعية وترجماتها عن إلاسالم ۔ 

 :   اإلسبانيةالمدرسة  
نشأ الاستشراق إلاسباني في أحضان حركة عدائية لكل ما هو عربي ومسلم ، وكان 

هدفها التحقير وإلانتقام والتشويه ، وقد وصف املستعرب إلاسباني خ وان  غويتسولو في 

 من هذا النوع حين يكتبون عن إلاسالم واملسلمين 3كتابه )في الاستشراق إلاسباني( 
ً
نماذجا

 إنهمبقوله 

 

مة الدكتور زكي علي  ،جدة  :   - 1
ّ
-1418الجوهري ، عبد اللطيف ، من أعالم الدعاة في أوروبا ، العال

 ،  1963-6-25املقالة التي كتبها الدكتور زكي علي نشرت في مجلة البريد إلاسالمي في  123(ص1988

 م 1996أغسطس 16، ) 1417، ربيع آلاخر  10961مجلة عكاظ  ، عدد  - 2

  165م  ص1987تسولو  ، في الاستشراق الاسباني  ، ترجمة كاضم جهاد  ، بيروت ، خوان غوي 3
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كتبون ويتصرفون وينطقون باسم املسيحية في مواجهة حضارة "إنما ي 

متدنية ، وفي أفضل لاحوال ، فإن استحضار املاض ي املجيد الذي عرفه 

العالم إلاسالمي يدفعهم إلى التفجع على نحو متحذلق على الانحطاط 

ي الحالي انحطاطا كان في رأيهم محتما وال مناص منه( وعلى عجزه الطبيع

دم لاوروبي" ووصف غويتسولو دراسات املستشرقين عن هضم التق

لاسبان للغات إلاسالمية بأنهم ي تعلم  ونها كما لو كانت "لغات حضارات 

منقرضة ، ومقطوعة عن اللغات الحالية التي هي وريثها الشرعي ، حاكمين 

 أو ما هو أقل من العدم" ۔ 
ً
 عليها بذلك بأن تشكل عدما

حاقد بدافع استعماري سياس ي حينما بدأت حركات الاحتالل لافع الديني ا(واشتمل الد 

لاوروبي للعالم إلاسالمي وطمعت إسبانيا في املناطق املجاورة لها فهزت مستشرقيها إلعداد 

الدراسات ملعرفة مواصفات السكان وطبائعهم وتجارتهم وزراعتهم ، وكذلك معرفة اللغات 

سبانية العديد من املراكز لتعليم العربية ال ت الحكومة لا واللهجات املحلية ، وقد أنشأ

 ۔ (  سنة ية واملغربية ، وقد تجاوزت خمسين  مدرسة 

وما تزال إسبانيا تجمع بالكثير من املخطوطات العربية في مكتباتها الكبرى كمكتبة 

  الاسكوريال ومكتبة مدريد الوطنية ، ومكتبة جمعية لابحاث الوطنية ۔ 

 الستشراق اإلسباني : م من أعال
 م1944-مMiguel Asin Placios  ،1871مقيل آسين بالثيوس-1

، وهو مستشرق من أملانيا ، وتعلم  في معهد  1871يوليو  5ولد في سرقسطة في 

سنودال والتحق بكلية آلاداب في جامعة سرقسطة ، حيث تخرج كقس ۔  في يد املستشرق 

ل على الدكتوراه وكان تحت سلطة الغزالي ۔  من أبرز ربيرا ، التحق بجامعة مدريد للحصو 

د بحثه )النمو النظري في علم الالهوت( ۔  بحثه عن تأثير أعماله العلمية في جامعة مدري

القديس توماس إقناس والشاعر إلايطالي دانتي )اللقب إلاسالمي في الفكاهة إلالهية( ، وأبدى  

 لغزالي ومحي الدين ابن عربي ۔ يهتم امه بابن حزم والقرطبي وأبو حامد ا

ارك في نشر املجلة إلاسبانية كان له دور فعال في مجال الاستشراق لاملاني ، وش

انتخب عضوا في لاكاديمية  1912م مع املستشرق ربيرا ، وفي عام  1909-1906للثقافة 

 1919امللكية للعلوم لاخالقية وحصل على جائزة لاسبانية لاكاديمية عضو معين ۔  
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  Secode Lucena Paredes سيكودي لوثينا باريديس -2

، ي تعلم   الفلسفة في كلية آلاداب بجامعة  غرناطةمستشرق أملاني من مواليد 

غرناطة ، عمل مستشارا للثقافة والتعليم في املقر إلاسباني باملغرب ، ي تعلم   اللغة العربية 

عين مديرا ملعهد الدراسات العربية في  1942ة غرناطة ، عين أستاذا ۔  في عام في جامع

معهد الدراسات لافريقية بمدريد ، وتم اختياره  غرينادا ورئيسا لقسم الدراسات العربية في

عضوا في أكاديمية الفنون الجميلة بإنتاج متميز ۔  مجال التحرير والبحث في الشريعة 

 إلاسالمي وتوقيع آلاثار إلاسالمية ۔ إلاسالمية والتاريخ 

 Emilio Varcia Gomez إميليو جارثيا جوميز-3
و بجامعة مدريد  ين  لاستاذ بجامعة غرناطةولد في مدريد وتعلم  في جامعتها ، ع

 في املجمع العل ۔ 
ً
مي تولى إدارة املعهد الثقافي إلاسباني ، زار سوريا ولبنان ، انتخب عضوا

 لبالده في بغداد وفي لبنان1948العربي بدمشق  سنة  
ً
، له دراسات عديدة  م ، عمل سفيرا

 في لادب العربي وترجمات لبعض الشعر العربي إلى إلاسبانية ۔ 

  Bosch Villa بوش فيال-4

برشلونة وحصل اللغة السامية في جامعة ، وتعلم  فقه  1922عام  ولد في فيجراس

على الدكتوراه من جامعة مدريد )إلاقطاع ، مملكة الطوائف في أيام بنو راجين( ۔  قام 

 بتدريس اللغة العربية في كل من جامعة برشلونة وجامعة سرقسطة ۔ 

دريد ، و أصبح  شغل منصب أستاذ مساعد للتاريخ والنظم إلاسالمية في جامعة م

ربية في مدريد ، و تعلم   التاريخ ولانظمة إلاسالمية في بة في معهد الدراسات العأمين مكت

۔  لعب دوًرا مهًما في مجال الاستشراق لاملاني ۔  ترأس الرابطة إلاسبانية  جامعة غرناطة

حاثه زت أبللمستشرقين ، وكان عضوا في دراسات الشرق لاوسط في أمريكا الشمالية ، ورك

 على الدراسات إلاسالمية ۔  الجغرافيا والتاريخ وقضايا العالم العربي الحديث

م ،  تعلم   في جامعة برشلونه فقه اللغات السامية وحصل 1922ولد في  سنة  

على الدكتوراه من جامعة مدريد بعن وان  )إلاقطاع ، مملكة الطوائف على عهد بنو رزين( 

 من جامعتي برشلونة وجامعة سرقسطة ۔  في كلربية عمل في تدريس اللغة الع

تولى منصب أستاذ مساعد للتاريخ والنظم إلاسالمية بجامعة مدريد وعين أمين  

۔   مكتبة معهد الدراسات العربية بمدريد وتعلم  التاريخ والنظم إلاسالمية بجامعة غرناطة
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تولى رئاسة الجمعية إلاسبانية مهم فيه ولقد و أسهم فى مجال إلاستشراق لاملاني وله دور 

للمستشرقين ، وكان عضو جمعية شمال أمريكا لدراسات الشرق لاوسط ، تركزت بحوثه 

في مجال الدراسات إلاسالمية والجغرافيا والتاريخ كما  يهتم  بقضايا العالم العربي املعاصرة 

 ۔ 

  Fedrico Coriente فيدريكيو كورينتي-5

م  تعلم   اللغات الشرقية في 1940- 11- 14في  غرناطةني ولد في مستشرق أملا

 للمركز الثقافي في القاهرة
ً
 جامعة مدريد ، حصل على الدكتوراه في علم اللغة ، عين مديرا

عة م ، تولى منصب أستاذ اللغة إلاسبانية في  مدرسة  لالسن العليا بجام1965-م1962

وترأس قسم اللغة الاسبانية بجامعة محمد الخامس بالرباط   عين شمس في الفترة نفسها ،

لاستاذ للغات الشرقية والعربية ،   م ، عمل في جامعة فيالديلفيا1968-م1965سنة  

 م ۔ 1976أستاذ كرس ي اللغة العربية بجامعة سرقسطة منذ  سنة  

 :   املدرسة  الروسية

ي روسيا ، إذ يعود إلى عهد الدولة العباسية بين روسيا والعالم لطاملا ترسخ الاستشراق ف

إلاسالمي ، حيث تبادلت الدولة إلاسالمية السفارات مع روسيا ، وعندما احتلت روسيا 

بعض لاراض ي إلاسالمية ، فكان ال يهتم ام باإلسالم والبالد. نما العالم إلاسالمي ، 

، حيث  المية في أوروبا ، وخاصة في فرنساوسيا من العلوم العربية وإلاسواستفادت ر 

عرضت روسيا شيًئا ما للدراسة في  مدرسة  اللغات الشرقية الحية في باريس ، وإرسالها إلى 

 الباحثين.

تعزز ال يهتم ام باالستشراق في روسيا في أوائل القرن التاسع عشر عندما أسست بعض 

وإلاسالم ، بما في ذلك جامعة قازان وجامعة موسكو لجامعات الروسية كراس ي للغة العربية ا

 وجامعة بطرسبرغ وكلية الزاريو وغيرها.

 بعض أعالم الاستشراق الروس ي  : 

 م(1930-م1869،) Barthold ۔  V۔  V بارتولد ف ۔ ف ۔ -1

وعمل فيها  لاستاذ مستشرق روس ي  تعلم   التاريخ إلاسالمي في جامعة بطرسبرج 

سالمي ، يهتم بدراسة مصادر التاريخ العربي إلاسالمي وكذلك ابن خلدون لتاريخ الشرق إلا 
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ونظريته في الحكم. انتخب عضوا في لاكاديمية الروسية للعلوم ورئيسا للجنة املستشرقين 

 ، وله كتابات كثيرة في مجال التاريخ إلاسالمي وكتب عن عمر بن الخطاب. 

 Ignaij Julianovic Krackovskij  ،1كراتشكوفسكي   اطيوسإجن-2
، وقض ى طفولته في إلامبراطورية الروسية حيث تعلم اللغة  1883مارس  16ولد في 

التحق بكلية  1901لاوزبكية ، واليونانية الكالسيكية والالتينية ، والعربية بنفسه. في عام 

ة والحبشية والتركية لغات منها العبري اللغات الشرقية بجامعة سانت بطرسبرغ وتعلم عدة

والفارسية. تعلم التاريخ إلاسالمي من املستشرق بارتولد. زار العديد من الدول العربية 

وإلاسالمية ، منها تركيا وسوريا ولبنان ومصر ، وتعّرف على العديد من لافكار العربية 

عر آخرون مهتمون بالشإلاسالمية البارزة.الشيخ محمد عبده والشيخ محمد كرد علي و 

 العربي في لامويين۔ والعهد العباس ي.

 م(1970-م1886، )  Ivanov ۔  Wو ۔  إيفانوف3۔  

يهتم  بدراسة إلاسماعيلية ،  و من  آثاره املخطوطات إلاسالمية في املتحف لاسيوي  

  ، وثائق جديدة لدراسة الحجاج وعقيدة الفاطميين ۔ 

 م(1941-م1871، )  Krymsky ۔  E۔  Aكريمسكي -4

م اللغات السالفية 1896م إلى 1892تعلم   في جامعة موسكو في الفترة من  

م ، عين  لاستاذ 1898م إلى 1896والعربية والفارسية ۔  عاش في سوريا في الفترة من 

م ۔  فاز 1918م إلى 1898من  للعربية وآدابها في كلية الزاريف ، و لاستاذ للعربية في قازنا

منصب سكرتير مجمع العلوم لاكراني ۔  وترأس قسم الدراسات العليا في خاكوف بعد 

م( ، )تاريخ إلاسالم 1889م ۔  من آثاره )العالم إلاسالمي ومستقبله ،1917الثورة البلشفية 

عشر ، موسكو م( و)لادب العربي الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع 1904في جزأين 

 م ۔ 1906

 م(1941-م1871، )  Schmidt ۔  E۔  Aشميت-5

مستشرق روس ي تلقى تعليمه على يد املستشرقين روزين وجولدتسهير ، تخصص في 

دراسة اللغة العربية والتاريخ إلاسالمي ، عين  لاستاذ في جامعة بطرسبرح مدة عشرين سنة 

 

أنا دولينينا  ، اغناطيوس كراتشوفسكي، من تاريخ الاستشراق في الاتحاد السوفيتي  ،  في الاستشراق   - 1

 59-56، ص  1987شباط  2، )سلسلة كتب الثقافة املقارنة( العدد 
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م ليؤسس جامعة فيها وكان أول رئيس لها ، من آثاره 1920سنة    ، ثم انتقل إلى طشقند

و)محاولة التقريب بين السنة والشيعة, )فهرس ملسو هيلع هللا ىلص ( محمد  )تاريخ إلاسالم( و)النبي 

 املخطوطات العربية في طشقند( ۔ 
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 الفصل الثانى

 أسس هذه املدارس و مناهجها يف التفسري
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 مناهج البحث عند المستشرقين
يعتمد املستشرقون في تحرير أبحاتهم عن الشريعة إلاسالمية على ميزان غريب بالغ في 

الغرابة في ميدان البحث العلمي  ، فمن املعروف أن العالم املختص يتجرد عن كل هوى 

، فما أدت اليه   وميل شخص ي فيما يريد البحث عنه ويتابع النصوص واملراجع املوثوق بها

 1يص كان هو النتيجة املحتمة التي ينبغي له إعتمادها ولاخذ بها  ۔ بعد املقارنة والتمح

 2وتتلخص موازنة البحث عند املستشرقين بما يلي  :  

 تحكيم الهوى ونزعات العداء لإلسالم واملسلمين والتعصب لاعمى للنصرانية  ۔  - 1

 ثم الب - 2 
ً
واهية ، ولو عيفة حث عن ادلة تؤيدها مهما كانت ضوضع الفكرة مقدما

 اضطرهم الامرالىإعتماد أسلوب املغالطات ولاكاذيب  ۔ 

 ال يتفق مع دالالتها  - 3
ً
تفسير النصوص والحوادث والوقائع والنيات والغايات تفسيرا

 وأماراتها الحقيقية  ، وال مع النتائج التي أثبتها تاريخ لامة إلاسالمية  ۔ 

والسيطرة عليها في صورة التاريخ إلاسالمي. صورة غير واضحة تضخيم لاخطاء الصغيرة  - 4

 في هذا التاريخ.

۔ لتجميع هذه لاخطاء مهما كانت عظمة لامة ، ووضعها في صورة واحدة ، وتقديمها -

 على أنها الصورة الكاملة لتاريخ املسلمين.

يكتشفونها إال  ر من الناس في صحتها وال التعامل مع الشكوك والريبة التي يشتبه كثي -6

 بعد اختبارها بتجربة طويلة.

تبني كل خبر ضعيف حسب رغباتهم ورأي غريب ووقع ساقط ال تعاون له مع العقل  -7

 الحقيقي وال بث واضح.

 عقلية مادية بحتة ال تتفاعل مع الحقائق الروحية - 8

 وعرضها عرض - 9
ً
 مشوها

ً
 وإساءة فهم ما ال يجدون تحريف النصوص ونقلها نقال

ً
 مبتورا

ً
ا

 لتحريف
ً
 ه  ۔ سبيال

 

 55-54ي ، الاستشراق واملستشرقون ، ص ى السباعالدكتور  ، مصطف 1

 147امليداني ، عبد الرحمن ، أجنحة املكر الثالثة ، ص    2
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وهم يتحكمون في الوسيلة التي يمرون بها ، ألنهم يقلدون ، على سبيل املثال ، كتب  -  10

تاريخ الفقه.  لادب التي يحكمونها في تاريخ الحديث ،  و من  كتب التاريخ التي يحكمونها في

في املوطأ  ،  مالك اب الحي وان  ويكذبون ما يرويهويصححون التقليد. من الدميري في كت

 عن الحق ۔ 
ً
 مع الهوى  وان حرافا

ً
 1كل ذلك انسياقا

وبهذه الطريقة في البحث سقطت معظم الجامعات في بالد املسلمين تحت لايدي       

ن اهجها وتوجيهاتها تخضع بطريقة غير مباشرة الخفية لالستشراق  ، وغدت خططها  و م

أن العلوم إلاسالمية والعلوم رضه وتمليه لايدي الخفية  ، وغدت الكنيسة تفتخر بملا تف

 2العربية ت تعلم   على طريقتها التي تخدم أغراضها في بالد املسلمين 

منظور  كان املستشرقون الذين كرسوا جهودهم لدراسة كل ما يتعلق باإلسالم من 

ا في أذهان
ً
هم بأن إلاسالم الحقيقي يشكل تهديًدا حقيقًيا ال أيديولوجي وثقافي ، إيماًنا راسخ

في الشرق  -دولهم لاوروبية  -كن تصوره لجميع التطلعات  الاستعمارية ة ، وهناك عقبة يم

 ، ولكن في الواقع هناك تناقض شامل بين مدارسهم الفكرية ووجودهم الثقافي ، وسيؤدي

ثم أعطاها الحًقا القدرة املطلقة.  عمق وجودهم وعمليته وشموله إلى انقراض كل وجودهم ،

تمع بشري يسعى للتأثير فيه. يقتبس لورنس براون ، في كتابه القانون ، تغيير وتوسيع مج

شر عام 
ُ
 :  1944الذي ن

ً
 ، هذه الكلمات صراحة

على التوّسع والاخضاع وفي حيوّيته  ( إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الاسالم وفي قدرته

 :   لوحيد في وجهإنه الجدار ا ۔ 
ً
خرى قائال

ُ
الاستعمار لاوربي ۔  ويضيف براون في مناسبة ا

 ، أما إذا بقوا 
ً
 على العالم وخطرا

ً
حد املسلمون في امبراطورّية أمكن ان يصبحوا لعنة

ّ
إذا ات

ون حينئذ بال وزن وتأثير (۔ 
ّ
 3متفّرقين فإنهم يظل

نت أرًضا واحدة ، ثبت أنها كا بعد فشل حملة صليبية 4ولعل ما نادى به لويس التاسع

خصبة لظهور الاستشراق ، لامر الذي ساعد على ترسيخ تعليم لعب دوًرا رئيسًيا في دعم 

 

 57الدكتور  ، مصطفى السباعي ، الاستشراق واملستشرقون  ، ص 1

 150امليداني ، عبد الرحمن، أجنحة املكر الثالثة  ، ایضا  ص    2

 ،  37عمار في البالد العربية  :  ر والاستالدكتور  ، خالدي ، مصطفى ،التبشي - 3

م( أشهر امللوك الفرنسيين ، قاد الحملتين الصليبيتين  :  السابعة 1270،    1214لويس التاسع ، ) - 4

سر في معركة املنصورة عام 1249التي وصل فيها إلى دمياط عام 
ُ
بعد  م ، وانقلب إلى فرنسا1250م ، وا

لصليبية الثامنة ولكنه مات بالطاعون في تونس ُبعيد مغادرته فرنسا عام الحملة ا أربع سنوات  ، وقاد

 146:    6م  ، املنجد في لاعالم ، وموسوعة املورد 1270
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الحركة الشرقية العاملية. ليس من قبيل املصادفة أن تكون الترجمة لاولى للقرآن قد 

ر بجنوب فرنسا. بعد الحروب م في دي 1540وبقيت محفوظة حتى عام  ، اكتملت في فرنسا

  م. 1250ضد املسلمين ، بدأت لاعمال العدائية على يد لويس التاسع عام  الصليبية

ورغم ما يمكن أن يقال من أن هذه البدايات والظواهر ال تختص باملدرسة  الفرنسية 

  جميع املدارس الاستشراقية ونشوئها ،وحدها ، بل هي بدايات وظواهر مشتركة في قيام 
ّ
إال

هنا لل مدرسة  الفرنسّية في أن أول كرس ي للعربية تأّسس  أنه يمكننا أن نجعل الخصوصية 

م ، واقترن بأوج ما وصلت إليه الحروب الصليبية ، كان في الكالج دو فرانس في 1539سنة  

 ، وشغل هذا الكرس ي 
ً
املستشرق الفرنس ي غليوم باريس ، التي كانت قد تأسست حديثا

املستنير ـ حسب وصف رودنسون ـ الذي دّرب تالميذ عديدين من أمثال عالم ، ال 1بوستل

 2سكاليجر الذي كانت مكانته في مجال الاستشراق ال يستهان بها ۔ 

قدمت الدراسات الشرقية في جميع ج وان ب الحضارة والسياسة والفلسفة والدين 

ادة من مدارس املستفلدروس والاقتصاد وغيرها ، وكانت هناك اتجاهات خاصة لكل من ا

الاستشراق ، مثل الاستشراق الفرنس ي والهولندي واللغويات وما يتصل بها. بالنسبة لألدب 

، فإن الاستشراق البريطاني ولاملاني يهتم بدراسة املعتقدات إلاسالمية والدين إلاسالمي ، 

اق. ۔ ستشر دارس الا أما املعلمة الروسية فقد تكون مهتمة بدراسة التراث ، وهي من أهم م

3 

لنأخذ في الاعتبار تكوين املعرفة الاستشراقية ، وحقيقة أن الالهوت املسيحي ، الذي تجمع 

فيه الكراهية وتجمع روًحا عد وان ية انتقامية ضد الشرق ورجله املسلم ، كان أول من 

رت في رق ، أثلاساطير املترجمة من الشرق ، ثم من الش -شكل وجهة نظر غربية ، كان نهًرا. 

نسان الغربي ، وهي صورة خيالية أخرى لهذا العالم. لذلك ، فإن هذا الرأي موحد فيما إلا

 يتعلق بالشرق ، على الرغم من اختالفه فيما يتعلق بأمور أخرى.

لم يستطع إعداد املستشرقين الدخول في جدار املرآة التي يرون من خاللها الشرق باستثناء  

هري في أساليب بحثهم رغم تغير الزمن وتغير الدول املختلفة. غيير جو يوجد ت واحد ، وبالتالي ال 

عالقة. وفي ضوء ذلك ، ال يصح تصنيف الاستشراق في املدارس ، وهو ما عرفه بعض 

 

 في أبجديات اثنتي عشرة 1581،    1510بوستل غليوم ) - 1
ً
(م  ،مستشرق ورّحالة فرنس ي ألف كتابا

 الاعالم  لغة ،منها اللغة العربية  ، املنجد في 

  1/62رودنسون ، مكسيم   ، تراث الاسالم  - 2

    933-3/917م 1964نجيب العقيقى ، املستشرقون ،داراملعارف  ، مصر  ،  - 3
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العلماء ، لذلك نطلق على بعضها اسم الاستشراق إلانجليزي ،  و من هم من الفرنسيين أو 

أسماء الدول التي ينتمون إليها. ، غير أن تسمى ب العلماءلاملان أو الهولنديين. صحيح أن 

تى توصلنا إليهاو باستعراض طرق البحث و التفکير و املحصالت ، تنفی صحة هذا 
ّ
النتيجة ال

التقسيم ، و اذا کان ال بد من وجود اختالف ، فليسس مرده إلی الجغرافية ، بل إلی التناوب 

ا ان وقفت  مدرسة  املستشرق دی فانه م أخری ، فی تسيير عجلة الاستشراق ، و بعبارة

، أو   ساسيه فی باريس عن العطاء ، حتى استنأنفته  مدرسة  تيودور نولدکه فی شتراسبورج

، أما املوضوعات فتوشک ان تکون متطابقة مکملة ،   1مدرسة  هورجرونيه فی هولندا 

ت املنتظمة لم ينقطع أبدا ، جازلنا ل عبر املؤتمرات السنوية و الدوريافاذا عرفنا أن الاتصا

القول : إن سحنة الاستشراق واحدة ، ال سيما فی وسائلها و غاياتها املتهجة نحو القرآن 

 2الکريم ۔ 

وتجدر إلاشارة هنا إلى وجهين متشابهين أثيرهما املستشرقون مراًرا وتكراًرا تجاه الرسول لامين 

الكريم ، ومهما كانت آثارهما. أشكال مختلفة من  ة هللا عليه وآله وسلم ، والقرآن، وصال 

هذين التشابهين. ثم الثاني الذي يأتي بعده يلتقطها ويعرضها مرة أخرى ويحاول استفزازها 

بطريقة جديدة ، وكذلك الثالث الذي يأتي بعد الاثنين ، ولكن هذا هو مركز الشك. طرق 

 لفة. ۔ التعبير عنها مخت

؛ ألنه هو مصدر القوة في حياة املسلمين ، ( وكان القرآن محط أنظار 
ً
املستشرقين عموما

وهو منبع الرؤية في حضارة إلاسالم ۔  فهو املوجه لحركة الحياة عند املسلمين ، وملناحي 

م وهو الذي ُيحدد عالقة إلاسال  التفكير لديهم ، وهو لاصل لاول في معرفة حقيقة إلاسالم ۔ 

هيمن على الكتب السابقة ، واستصفى مقاصدها في رساالت السماء بالديانات السابقة ، إذ 

 أخرى  إلى أهل لارض ۔ 
ً
 مرة ، وسحرا

ً
وكما وقف مشركو قريش من القرآن ، واعتبروه شعرا

فتراء والكذب تارة ، وكهانة مرة ، وأساطير لاولين مرات ، وكما رموا صاحب الرسالة باال 

تارة أخرى  ، وبحثوا له عن مصدر في لارض؛ كانت مساعي  الاستشراق ال تخرج  جنون وبال  ،

 

کان دی ساسیه املستشرق الفرنس ى اللغوی علی رأس املدرسة الفرنسیة فی باریس ، بینما کان نولدکه  - 1

و طبع حرکة الاستشراق سبعين سنة بشخصه ، و  ملانیة ،فی مدینة شتر اسبورج علی رأس املدرسة لا

 کان املستشرق هو رجرونیه فی مدینة ال یدن بهولندا کذلک بالنسبة لالستشراق الهولندی  ،

  26عمر لطفی  ،املستشرقون و القرآن  ص  - 2
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عن هذه التوجهات والتوجيهات التي استفاد منها كثير من العلمانيين في عاملنا العربي طيلة 

  ۔    " القرن العشرين ، وما يزال بعضهم تشكل لديه منطلقات فكرية و" منهجية
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  الفصل الثالث

 هذه املدارس و أغراضها يف التفسرياف أهد
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 أهداف ودوافع الستشراق : 
التحفيز الدينية التبشيرية: كان ظهور الاستشراق والفشل السياس ي والعسكري  .1

لاوروبي وراء الحركات التبشيرية. كوسيلة بديلة للحرب انتصروا فيها على شر 

 الهزيمة

ظهور لفشل لاوربي السياس ي والعسكري وراء الدافع الديني التبشيري :  فقد كان ا .2

  الاستشراق وحركات التبشير ؛ كوسيلة بديلة للحرب التي هزموا فيها شر هزيمة ۔ 

الدافع  الاستعمارية  :  وتتحول هذه الاستمرارية إلى طموحات سياسية واقتصادية  .3

العديد  الشرق ، وفد قام بصياغة مثل هذه الروابط بينوعسكرية لدول أوروبية في 

، الذين تبادلوا خبراتهم وثقافتهم مع هذه من املستشرقين وحكوماتهم لاوروبية 

 الدول. حتى يمكن السيطرة على املنطقة.

الدافع العلمية :  مما ال شك فيه أن بعض املستشرقين كانت لهم رغبة علمية  .4

اسات لى الحقيقة ، وقد أنتج هؤالء مجموعة من الدر صادقة  ، وحاولوا الوصول إ

مي ،  وان  كانت ال تخلو أحيانا من بعض العلمية القيمة في تفسير التاريخ إلاسال 

التحريف والتشويه ،نتيجة للتقصير أو تأثيرات البيئة املعادية لإلسالم ، أو غير ذلك 

  ۔ 

لتي من أجلها بذل املستشرقون وبعبارة اخرى نقصد بهذا العنصر الحديث عن لاهداف ا

دوافع ، وبعضهم بالدواعي ، هم ومساعي هم ، ويعبر عنها بعض املثقفين بالأوقاتهم وأموال

وهي  وان  اختلفت في مدلولها اللغوي إال أن مؤداها ونتائجها واحدة ، ويمكن أن نجمل 

 1هذه لاهداف في التالي : 

   :  الهداف  الديني
لطويلة  ، وهو يتمثل ء نشأة الاستشراق  ، وقد صاحبه خالل مراحله اكان هذا الهداف  ورا

   :  في

 

 –شر والتوزيع السباعي   :  مصطفي  ، الاستشراق واملستشرقون ما لهم وما عليهم  ، دار الوراق للن 1

  125املكتب إلاسالمي  س 

 281م ص 1989محمد حمدي  ، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، دار املنار ، 
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، والزعم بأن الحديث النبوي إنما هو من عمل ملسو هيلع هللا ىلص   (التشكيك في صحة رسالة النبي  1

املسلمين خالل القرون الثالثة لاولى  ، والهداف  الخبيث من وراء ذلك هو محاربة السنة 

م ولحياة لمون الصورة التطبيقية الحقيقية ألحكام إلاسال بهدف إسقاطها حتى يفقد املس

  ۔   أكبر عناصر قوته، وبذلك يفقد إلاسالم ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  

(التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه  ، حتى ينصرف املسلمون عن الاتقاء على هدف 2

باعتباره املصدر واحد يجمعهم ويكون مصدر قوته وتنأى بهم اللهجات القومية عن الوحي 

  ۔   يد"لاساس ي لهذا الدين "تنـزيل من حكيم حم

  ۔   (التقليل من قيمة الفقه إلاسالمي واعتباره مستمدا من الفقه الروماني3

( تخلى عن قدرتك على إيذاء اللغة العربية ومواكبة التقدم وركز على دراسة اللهجات 4

 لتغيير اللغة العربية الفصحى.

إلاسالم وهاتين  م إلى مصادر يهودية ونصرانية بدال من إرجاع التشابه بين(إرجاع إلاسال 5

  ۔   الديانتين إلى وحدة املصدر

  ۔   (العمل على تنصير املسلمين6

 الاعتماد على لاحاديث الضعيفة لتأييد رأيهم وصياغة رأيهم وإعداد لاخبار. (7

كان الهداف  الديني الاستراتيجي لحملة سمير ضد إلاسالم هو منع أوروبا من التحول إلى 

  ب الصليبية في القضاء عليه. ۔ إلاسالم بعد فشل الحرو 

   :  الهداف  التجارية 
عندما بدأت أوروبا نهضتها العلمية والصناعية والثقافية واحتاجت إلى مواد أولية 

أيًضا إلى أسواق تجارية لتدمير بضائعها ، كان من املهم بالنسبة  لتغذية مصانعها ، واحتاجت

هناك أسواق مفتوحة للموارد الطبيعية  و من لهم معرفة الدول التي يمتلكونها. قد تكون 

لبلدان ، فكانت نشطة تجاتها. وهكذا كانت دول الشرق إلاسالمي وأفريقيا وآسيا هي هذه ا

 جتماعية واللغوية والثقافية وغيرها.في أبحاثها الجغرافية ودراساتها الا 

أهداف لم يتوقف الهداف  التجاري عند بداية الاستشراق ، إذ ال يزال من أهم 

اجه في أسواقهم املحلية استمرار الدراسات الشرقية. ما زالت مصانعهم تنتج أكثر مما تحت

لك ، تصدر بعض البنوك ، وما زالوا بحاجة إلى املواد الخام املتوفرة في العالم إلاسالمي. لذ
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كنها الغربية املعروفة )لويدز وبنوك سويسرية( تقارير شهرية تواجه تقاريرها الاقتصادية ، ل

 في الواقع مرتبطة بالعلوم الشرقية. ۔ 

م ما ينص 1336جاء في قرار إنشاء كرس ي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 

النصرانية والهداف  التجارية  وخدمة صراحة على أن الغرض هو الهداف  الديني بنشر 

من لادب الجيد  الامبراطوريةحيث جاءونحن ندرك أننا ال نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب

مها ، 
ّ
بتعريض جانب كبير من املعرفة للنور بدال من احتباسه في هذه اللغة التي نسعى لتعل

ريق تجارتنا مع لاقطار الشرقية كننا نهدف أيضا إلى تقديم خدمة إلى امللك والدولة عن طول

هؤالء الذين  ،وإلى تمجيد هللا بتوسيع حدود الكنيسة ، والدعوة إلى الديانة املسيحية بين

 يعيشون في ظلمات ۔ 

 الهداف   الستعمارية  : 
لقد خدم الاستشراق لاهداف السياسية  الاستعمارية ة للدول الغربية فقد سار 

مار وهم كما أطلق عليهم الدكتور محمود شاكر رحمه هللا  املستشرقون في ركاب الاستع

فصلة عن الدول التي رغبت ،حملة هموم الشمال املسيحي فقدموا معلومات موسعة وم

في وقت  الدول الغربية في استعمـارها والاستيالء على ثرواتها وخيراتها ۔  وقد اختلط لامر 

ير من املوظفين  الاستعمارية ين على دراية من لاوقات بين املستعمر واملستشرق فقد كان كث

  ۔  وقد أصدرعلى سبيل امل
ً
 وسياسة واقتصـادا

ً
ثال مستشرق بريطاني بالشرق لغة وتاريخا

 بعن وان  : )دليل الخليج :  الجغرافي والتاريخي( وكان امل
ً
 من أربعة عشر مجلدا

ً
وظف  كتابا

ستعمارية ة ما لم يكن على دراية باملنطقة الاستعمارية  ال يحصل على الوظيفة في إلادارة  الا 

  التي سيعمل بها ۔ 

مية وبين الحكومات الغربية حتى ي و من ا واستمر الارتباط بين الدراسات العربية إلاسال 

 من الباحثين الغربيين دفعهم حب العلم هذ
ً
ا بالرغـم من أنه قد يوجد عدد محدد جدا

 لدراسة الشرق أو العالم إلاسالمي ۔ 

و من  لادلة على هذا الارتباط أن تأسيس  مدرسة  الدراسات الشرقية ولافريقية بجـامعة  ( 

ّسَست بناء على اقتراح من أحد النواب في البرملان البريطاني ۔  وبعد انتهاء الحرب  لندن
ُ
قد أ

ي بدأ ينحسر فكان ال العاملية الثانية رأت الحكومة البريطانية أن نفوذها في العالم إلاسالم

بد من ال يهتم ام بالدراسات العربية إلاسالمية فكلفت الحكومة البريطانية لجنة حكومية 
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لدراسة أوضاع الدراسات العربية إلاسالمية في  Scarbrough برئاسة إلايرل سكاربورو

 الجامعات البريطانية (

ووضعت اللجنة تقريرها حول هذه الدراسات وقدمت فيه مقترحاتها لتطوير هذه   

 الدراسات واستمرارها

 Sirم هايتركونت الحكومة البريطانية لجنة أخرى برئاسة السير وليا 1961وفي  سنة  

William Hayter  لدراسة  هذا البحث  املعرفي  ، وقامت اللجنة باستجواب عدد كبير من

في  هذا البحث   ، كما زار أقسام الدراسات العربية وإلاسالمية في جامعات  املتخصصين

بريطانية وعشر جامعات أمريكية وجامعتين كنديتين. كانت زيارته للواليات املتحدة للتعرف 

 .Ford Foundationو  Rufflerتقدم لامريكيين في هذا البحث ، وتم تمويله من قبل  على

ات العربية إلاسالمية ولاهداف السياسية الاستعمارية )رغم انتهاء إن الارتباط بين الدراس

الاستعمار العسكري( تؤكده حقيقة أن حكومة الواليات املتحدة مولت ، وال تزال تمول ، 

ز الدراسات العربية وإلاسالمية في مختلف الجامعات لامريكية. تم ربطها ، العديد من مراك

 ة الواليات املتحدة وسياستها.كلًيا أو جزئًيا ، بأهداف حكوم

كما يستضيف الكونجرس وبخاصة لجنة الشؤون الخارجية أساتذة الجامعات والباحثين 

حوثهم وإلقاء محاضرات على املتخصصين في الدراسات العربية إلاسالمية لتقديم نتائج ب

 
ً
 محدودا

ً
لفائدة  أعضاء اللجنة  ، كما ينشر الكونجرس هذه املحاضرات والاستجوابات نشرا

  رجال السياسة لامريكيين ۔ 

وحين نتحدث عن الهداف   الاستعمارية  يحسن بنا أن نذكر لامثلة ۔  ۔  على بعض 

بعضهم كان مبتعثا كجاسوس إلى  املستشرقين الذين خدمت دراساتهم الاستعمار بل إن

 العالم إلاسالمي۔

 الستعمارسنوك هرجرونجه باسم عبدالغفار  ،خدماته  
م تحت اسم 1884م قدم إلى مكة  سنة  1936-1857الهولندي سنوك هرجرونجه 

عبد الغفار  ، ومكث مدة نصف  سنة   ، وعاد ليكتب تقارير تخدم الاستعمار في املشرق 

سنة  ، وقد صدرت الصور التي أخذها  17سبق له أن أقام في جاوه مدة إلاسالمي  ، وقد 

في كتاب بمناسبة مرور مائة سنة على تصويرهامعهد اللغات الشرقية ملكة ولاماكن املقدسة 
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م كانت مهمته الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية 1885بباريس املؤسس  سنة  

 ۔   سهل عملية الاستعمار في تلك املناطقوبلدان الشرق لاقص ى مما يكل أرضية ت

انية  ، قام بدراسات تخدم لاهداف  م مؤسس مجلة إلاسالم لامل1933كارل هنيريش بيكر ت

  ۔   الاستعمارية ة في أفريقيا

م مؤسس مجلة عالم إلاسالم الروسية  ، قام ببحوث تخدم 1930بار تولد آلشقفاخمي ت 

  1۔   الوسطىمصالح السيادة الروسية في آسيا 

لصليبي وهكذا نرى أن مثل هؤالء املستشرقين جزء من مخطط كبير هو املخطط الصهيوني ا

ملحاربة إلاسالم  ، وال نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إال عندما نراهم في إطار ذلك 

املخطط الذي يهدف إلى تخريج أجيال ال تعرف إلاسالم أو ال تعرف من إلاسالم إال الشبهات  

مر وقد تم انتقاء أفراد من هذه لاجيال لتتبوأ أعلى املناصب ومراكز القيادة والتوجيه لتست ،

  ۔   في خدمة الاستعمار

 الهداف  السياسي  :  
 إضعاف روح لاخوة بين املسلمين والعمل على انقسامهم للتغلب عليهم (1

 دة املجتمعات إلاسالمية.الاهتمام باللهجات السنية ودراسة الطقوس السائدة لكسر وح - (2

تلك البالد ودراسة آدابها ودينها (كانوا يوجهون موظفيهم في هذه املستعمرات إلى تعلم لغات 3

  ۔   ليعرفوا كيف يسوسونها ويحكمونها

تم إلحاق خبراء شرقيين بأجهزة املخابرات للتحقيق في أوضاع املسلمين وإبالغهم بما  (4

القيامة إلاسالمية. يزداد الخوف من التيار إلاسالمي. فبدأ  يجب عليهم فعله ملقاومة حركات

ه ، وبدأ يصر على محاولة تشويه إلاسالم والتشكيك فيه بتشويه يفكر في وقف هذا الاتجا

صورته ، والبدء بعملية املسيحية. وهكذا ارتبط الاستشراق بالكنيسة والحروب الصليبية 

رقون لاوائل في عملهم نوًعا من النضال ضد بشكل عام منذ بداية نشأتها ، ورأى املستش

 العروبة وإلاسالم.

 

 ايضا - 1
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 اإلستشراق والمستشرقين  : اختالف الباحثين حول 
اكثر الباحثين يلومون املستشرقين لتعصبهم باإلسالم ويقولون ان إلاستشراق غزو 

بد فكرى و شر كله وبعضهم أنه حركة علمية يراد به دراسة التراث الشرقى ، لكن عائشة ع

ا الرحمن بنت الشاطى تقول : "هم بشر مثلنا ينعصبون لدينهم وقومهم كما نتعصب لدينن

ما يقولون" ۔  وق و من ا  ۔  ۔  الينبغى ان نلومهم  ۔  ۔ ليس عليهم بأس فى ان يقولوا فينا

1 

والحاصل أن الهداف  الرئيس من مساعي  املستشرقين في القرن الثاني عشر 

فه بأنه إقناع املسلمين بلغتهم   الدي وفي القرون التالية هو التنصير ،املي ببطالن إلاسالم وعرَّ

 ۔  2، واجتذابهم إلى النصرانية

م أخذت حركة الاستشراق طابعها الرسمي بصدور قرار مجمع فيينا 1412و من ذ سنة  

 ۔   بيةالكنس ي القاض ي بإنشاء كراس ي للغة العربية في عدد من الجامعات لاور 

العوامل الدينية القائمة  الاستشراقية اتدراسوبحلول العصور الحديثة اصطرعت في ال 

بغ ذلك كلهعلى التنصير والتبشير بالعوام
َ
باملظاهر   ل الاقتصادية  الاستعمارية ة  ، واصط

 و ظاهرة الاستش السياسية املتأثرة بالبحوث العلمية ۔  وهكذا امتدت
َ
راق و أخذت أبعادا

الالهوتية في مراحلها  دراساتخلفيات ، في املعاهد والجامعات الغربية ، وهي   وان  تأثرت بال

لاولى؛فإن ضغوط الكنيسة بدأت تتقلص وتحل محلها إلاديولوجيات الحديثة  ، وبدأت 

 تتأثر باملعارف املستحدثة  ۔  الستشراقيةا دراساتال

و من  هنا عرف الاستشراق تحوالت  و من جزات في حقول املعرفة  سنة ۔ ، وفي حقول   

في ورها املعرفي فاعليتها وحض الاستشراقية املعارف إلاسالمية خاصة ۔  و أثبتت الظاهرة

 أصبح  الاستشراق مادة علمية ممثلة بكرس ي في كل جامعة ۔  أكثر البلدان لاوربية ، و 

 

 

 

 

  74م ص  1989 القاهرةداراملعارف  تراثنا بين ماض ى و حاضر ، - 1
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 دوافع الستشراق  : 
إذا سلطنا لاضواء على الدوافع التي حدت باملستشرقين للقيام بأبحاثهم ودراساتهم 

ستشراق  ،إذ أن والظروف التي أحاطت بهؤالء املستشرقين ألمكننا أن نفهم طبيعة الا 

 إلختالف الازمنة والعصور وتنوع 
ً
 تبعا

ً
الاستشراق هو نتيجة ولكن الدوافع تختلف كثيرا

   املستويات الحضارية  ۔

وفيما يلي خالصة من دوافع وأهداف املستشرقين مع العلم بأن الدوافع تلتقي مع لاهداف 

لتي توصل الى لاهداف الغائية من بإعتبار أن الدافع يمثل املحرك النفس ي إلتخاذ الوسائل ا

 ۔    1العمل 

 تتنوع دوافع الاستشراق من خالل فترات نشأته منها  :       

 ي :  الدافع النفس-  1
ال شك أن حب إلاطالع والتعرف على حياة آلاخرين وافكارهم وسبل معيشتهم أمر فطري 

بشرية اليمكن أن تستأصل  غريزي في لانسان  ، وهذه الرغبة متأصلة في أعماق النفس ال

 ۔   و من  أجل هذه الرغبة يتحمل إلانسان املتاعب واملصاعب بأنواعها  ۔  

ول الدوافع التي جعلت املستشرقين يهتمون بالشرق وحضارته لذا فهذا الدافع كان من أ

 ۔   2وسبل عيش أهله  ، وطرق تفكيرهم الى غير ذلك مما يجهلون ويحبون أن يطلعوا عليه

 ع التاريخي  : لدافا- 2
  ، كان يصحبها في بعض لاحيان حروب بين الطرفين  

ً
العالقة بين الشرق والغرب قديمة جدا

وصراع من أجل السيطرة سواء كانت فكرية أو عسكرية مما يدعو كل طرف منهما لألطالع 

ل على ما عند آلاخر من عقائد وتراث وحضارة وعادات وقيم ليخترقه ويسيطر عليه من خال

يها  ۔   و من  لامثلة على ذلك الحروب الصليبية  حيث إقتضت هذه نقاط الضعف التي ف

الحروب إستصحاب من له خبرة وإطالع على جغرافية الشرق وأحوال أهله ودياناتهم 

 3وعاداتهم الى غير ذلك من لامور  ۔ 

 

 125عبد الرحمن،   ، اجنحة املكر الثالثة ،  ص  امليداني ،   1

ن الكريم و تفسيره ،  2
ٓ
راء املسترقين حول القرا

ٓ
 27ص 1جالدكتور رضوان عمر، ابراهيم ، ا

 74زقزوق ،محمود محمد ، الاستشراق و الخلفية الفكرية  للصراع  الحضاري  ،  ص 3
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 الدوافع اإلقتصادية والتجارية  :   - 3
تشراقية  ۔  رغبة الغربيين في الت سنة في تنشيط حركة الاسمن الهدف التي كان لها لاثر 

ل مع الشرق لترويج بضائعهم في أسواقه وإلاستيالء على موارده الطبيعية الخام بأبخس 

لاثمان  ، لذا حرصوا على فتح أسواق تجارية لصناعتهم في الشرق  ۔  وحرصوا كذلك على 

  ، و  قتل النشاط الصناعي والتجارية  في الشرق حتى
ً
 بالنقص  ،والحاجة يبقى متخلفا

ً
شاعرا

 أمام تقدمهم مما يسهل خصوعهم  وخنوعهم  وان قياده لهم
ً
 نفسيا

ً
 ۔  1لهم  و من هزما

كما ظهرت مجموعة من الباحثين املهتمين بالدراسات الشرقية لنشر كتب عن التراث الثقافي 

الحصول عليها. شر بشكل عام. يتم إلاسالمي ، واستغلوا هذه املنشورات في جمع لاموال للنا

 2۔  

 الدافع الديني  : - 4
الاستشراق أول ما بدأ من الفاتكان وكان أول رواده من رجال الكنيسة وعلماء  الالهوت 

 3حيث ظلوا املشرفين على هذه الحركة املسيرين لها  ۔ 

قة وجاءت وقد تركت الحروب الصليبية في نفوس الاوروبيين ما تركت من آثار مرة عمي 

في شروح كتبهم  حركة إلاصالح الديني فشعر املسيحيون بحاجة ضاغطة إلعادة النظر 

وللدفاع عن الكنيسة وسلطانها وملواجهة الضغوط الشديدة التزايدة من املفكرين  4الدينية 

  املتمردين عليها خاصة 
ً
وان  بعض املتمردين وجدوا في الاسالم فرصة لتفكيرهم وتخلصا

نائسهم التي حجرت عقولهم  ، واظهر بعضهم إعجابه باالسالم مماأفزع من سلطان ك

۔  وهدف هذا الدافع هو إخراج املسلمين عن دينهم عن  5ة ودفعها ملحاربة إلاسالم الكنيس

 6طريق  : 

 

راء املسترقين حول  1
ٓ
ن الكريم و تفسيره ، الدكتور رضوان عمر، ابراهيم ، ا

ٓ
ص 1ج القرا

30 

 128عبد الرحمن، أجنحة املكر الثالثة  ص  امليداني ، - 2

ن الكريم و تفسيره ،  3
ٓ
راء املسترقين حول القرا

ٓ
 31ص 1ج الدكتور رضوان عمر، ابراهيم ، ا

 11محمد البهي    ، املبشرون واملستشرقون ،مطبعة لازهر ط بدوت ت بدون ص  4

 31ص 1راهيم رضوان ، آراء املستشرقين حول القرآن  ج عمر بن اب 5

  126امليداني ، عبد الرحمن،  أجنحة املكر الثالثة ،  ص   6
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 ملهم على كراهيته  ۔ تنفير املسلمين من دينهم وح -أ 

 طاعن له ۔ تشويه إلاسالم  ، والتشكيك في أسسه  ، وتوجيه امل-ب 

 تزيين ما في املسيحية من تعاليم وأحكام  ۔  -ج 

 إدعاء أن الفقه الاسالمي مأخوذ من القانون الروماني  ۔  -د 

 محاولة تنصير املسلمين  ۔  -هـ 

صة اليهود. يبدو أنهم تبنوا الاستشراق ألسباب هناك رأي لبعض العلماء في املستشرقين وخا

سالم والتشكيك في أهميته من خالل إثبات التفضيل اليهودي دينية ، في محاولة لتقويض إلا 

خالل ادعاء اليهودية. إنها نظرية قد ال تجد أي مرجع مكتوب لدعمها ،  في نظر اليهود من

ال الاستشراقية تعزز هذا الرأي النظري باستثناء أن املرادفات السياقية العامة لهذه لاعم

 1وتعطيها بعض الاستنتاجات العلمية.۔ 

 الدافع  الستعمارية  والسياسي  : - 5
ويتشعب هذا الدافع الى لاطماع السياسية والاقتصادية والعسكرية للدول لاوربية 

لاروبية  في الشرق وقد حدث مثل هذا الربط بين فئة  من املستشرقين  وبين حكوماتهم 

ن أجل توطيد سيطرتها التي استعانت بخبراتهم وثقافاتهم عن البلدان التي ي تعلم  ونها م

حركة الاستشراق في جانب منها على املنطقة  ۔  وهذا ما جعل بعض الباحثين الى إعتبار 

 سياسية تتعلق باملصالح  الاستعمارية ةإلروبا وتهدف الى تعريف 
ً
على لاقل تمثل أهدافا

تغاللها لتثبيت دوائر  الاستعمارية ة بتاريخ وحضارة املنطقة عارضة لامور التي باإلمكان إسال

 2النفوذ وتطبيق مبدأ فرق تسد  ۔ 

وعندما كانت لديهم سيطرة فكرية وسياسية ، كان من أغراض تشجيع الاستشراق 

طراب في إضعاف املقاومة الروحية ولاخالقية في نفوس املسلمين ونشر الضعف والاض

في الغرب ، تفكيرهم ، والهدف من ذلك تدمير ثقتهم بأنفسهم وتدميرهم. حمل السالح 

خاضعا للمسلمين من  معتمدا على املعايير لاخالقية واملبادئ واملعتقدات ، لجعل الغرب

 3أجل إخضاع حضارتهم وثقافتهم. غير موجود. ۔ 

 

 12محمد البهي ، املبشرون واملستشرقون ،  ص 1

 34الدكتور ، فاروق عمر فوزي   ، الاستشراق والتاريخ إلاسالمي ، ص  2

 22،ص  مصطفي السباعي ، الاستشراق واملستشرقون   3
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وائر  الاستعمارية ة حاجتها وبعد تحرر البالد إلاسالمية من الاستعمار رأت الد

تها من لديهم زاد جيد من الدراسات السياسية تقتض ي بأن يكون لها في قنصلياتها وسفارا

تعددة مرتبطة بالشعوب إلاسالمية  ۔  وكم الاستشراقية  ،ليقوم هؤالء بمهمات سياسية م

ن أجزاء بث حاملو هذه الدوافع في شعوب املسلمين من أفكار وسموم؟! وكم استخدموا م

 1إلثارة الفتن الى غير ذلك من لاعمال  ۔ 

 الدافع العلمي  :  - 6
أن الحقب  املتتابعة التي مر بها الاستشراق عبر مسيرته الطويلة لم تكن  اقعالو 

۔  فهنالك مجموعة من  2غالبيتها تخلو من باحثين أروبيين اتسموا بالحيدة واملوضوعية 

املستشرقين اندفعت الى العالم إلاسالمي نتيجة لإلنبهار بالحضارة والتاريخ إلاسالمي والعقيدة 

بنيت على التسامح مع آلاخرين الامر الذي لم يتحقق في إطار الديانتين ) إلاسالمية التي 

شرق والتعمق في علوم نحو الاليهودية والنصرانية( وهذا إلانبهار حدا بالبعض الى إلاتجاه

 لعوامل إجتماعية  وسياسية  ۔ 
ً
 إلاسالم  وان  أخفى بعضهم إيمانه نظرا

ائج في جو البيئة التي يتعلم  ها فيأتي بنت و من  املستشرقين  من يعيش بقلبه و فكره

 من سائر املستشرقين إذ 
ً
تنطبق مع الحق و الصدق والواقع  ، ولكن هؤالء يلقون عنتا

همونهم باإلنحراف عن املنهج العلمي  ،أو الانسياق وراء العاطفة أو الرغبة في سرعان ما يت

الذي أنصف املسلمين  3ماس ارنولد"مجاملة املسلمين والتقرب اليهم  ۔   و من  هؤالء " تو 

 ۔   4في كتابه " الدعوة الى إلاسالم " 

لكن هؤالء الناس ال يكادون يحصلون على أي ش يء إال عندما يكون لديهم موارد مالية 

خاصة تمكنهم من تكريس أنفسهم للدراسات الشرقية بأمانة وإخالص ألن تحقيقاتهم خالية 

 

 129ثالثة  ، ص امليداني ، عبد الرحمن، أجنحة املكر ال   1

 37الدكتور  ، فاروق عمر فوزي ، الاستشراق والتاريخ إلاسالمي ، ص  2

تخرج من جامعة كمبردج إجتذبته  1864توماس ارنولد مستشرق  إنجلتري متعاطف مع الاسالم ولد في  3

توفي سنة  ة العربية  والدراسات إلاسالمية في جامعة لندنالدراسات الشرقية  أول من شغل كرس ي اللغ

 م 1932

 ( 10 -9)بدوي، عبد الرحمن  ، موسوعة املستشرقين ص 

  32الدكتور  ، مصطفى السباعي ، الاستشراق  واملستشرقون ، ص  4
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، ال في العلماء وال في السياسيين وال في أهل السنة.  من لاوهام ال تحظى بشعبية. نعم

  ۔ 1 باحثون غربيون 

 
ً
 اصبح فيه الاستشراق علما

ً
ويحدد املستشرق ) بارت (منتصف القرن التاسع عشر موعدا

بعد ان تخلص املستشرقون من آلاراء القديمة  و من  كل أل وان  إلانعكاس الذاتي وبعد 

يانه الخاص وحياته الخاصة  ۔  وعند ذلك إجتهد املستشرقون أن إعترفوا للعالم الشرقي بك

ضوعية للشرق واستمرت مساعي  املستشرقين نحو تنقية الاستشراق من في نقل صورة مو 

شوائبه الدينية و الاستعمارية ة حيث وصل الاستشراق الى مرحلة التحول النهائي فأصبح 

 على النقد التاريخي  ۔ 
ً
 قائما

ً
 2علما

لشرق بها من الجيل الجديد من الباحثين الاروبيين املختصين بتاريخ اة ال بأس ولعل شريح

والذين يرفضون أن يطلقوا على أنفسهم تعبير " املستشرقين " 
ً
 أو إلاسالم خصوصا

ً
عموما

سيسيرون على نهج هذه الفئة من املستشرقين في دراساتهم التي بدأت بالظهور أتسمت 

ا املنهج العلمي املتجرد قدر إلامكان إذا ما قرنت بالفئة ذات بقربها من الحقيقة  والتزامه

 3تزمت  ۔ املنهج امل

 الدوافع الشخصية :  - 7
هناك أسباب شخصية ومزاجية لبعض الناس الذين قدموا الفراغ واملال وشبعوا 

رغبتهم في السفر إلى الاستشراق كوسيلة للتعرف على ثقافات العالم القديم. ومن بين الذين 

ة العلماء في خلوا الاستشراق هربوا عندما حالت قدراتهم الفكرية دون وصولهم إلى مرتبد

 4التخصصات لاخرى. ۔  

وفي ختام الدوافع يرى الباحث أن من الدوافع املعاصرة للغربين لدراسة إلاسالم كانت نتيجة 

لتي تتحدث الى ما آل اليه املسلمون من انحطاط  و من  ثم ظهرت الحركات إلارهابية  ا

إللتفات الغربيين ـ على كل باسم الاسالم  وكان ألحداث الحادي عشر من سبتمبر اثر كبير 

مستوياتهم العلمية وغير العلمية ـ الى هذا الدين وعندما بدات الكنيسة ـ مرة أخرى ـ  تصف 

 

 130امليداني ، عبد الرحمن ، أجنحة املكر الثالثة  ، ص   1

 37روق عمر فوزي ، الاستشراق والتاريخ إلاسالمي  صالدكتور  ، فا2

 27الدكتور  ، فاروق عمر فوزي ، الاستشراق والتاريخ إلاسالمي ص  3

  12محمد البهي ، املبشرون واملستشرقون ،ص  4
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 في شخص
ً
ية املسلم بأنه قاتل  ۔  وتطور لامر الى  أن صاروا يستهزئون باإلسالم متمثال

املسلمون من ذلك  برسم الرسومات وتأليف الافالم املسيئة له , فهبملسو هيلع هللا ىلص  الرسول الاكرم  

 مدافعين عن الرسول لاكرم  
ً
 واحدا

ً
ملسو هيلع هللا ىلص  الثبات ونفضوا الغبار من على رؤسهم ووقفوا صفا

وعندها وقف الغربيون في حيرة من أمرهم وتساءلوا من هذا الذي هب العالم إلاسالمي 

اد أوا  عن الرسول الكرم وعن دينه إلاسالم مما كان  له أثر في إسالم أعدللدفاع عنه فقر 

كبيرة منهم  وقد قدر علماء حاضر العالم الاسالمي أن عدد املسلمين قد أزداد بعد هذين 

 وصاروا من عداد املسلمين وال نقول من عداد 
ً
الحدثين ودخل الغربيون في دين هللا أفواجا

 املستشرقين  ۔  
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 الباب الثانى

للقرآن وخلفيتهم أشهر مستشرقي القرن العشرين و دراساتهم 
 التارخيية فيها

 

 

 هذا الباب يشتمل علي هذه الفصول 

 

 الدراسات القرآنية إلاستشراقية قبل القرن العشرين 

 أشهر مستشرقي  القرن العشرين في دراسة القرآن 

 فسير القرآنأشهر مؤلفات مستشرقي  القرن العشرين في ت 
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 الفصل االول

 قية قبل القرن العشرينالدراسات القرآنية اإلستشرا
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 من دراسات المستشرقين فى دراسة القرآن الكريم بالعموم : 
اشنغل املستشرقون فى كل عصر ان يهدفوا القرأن فى دراساتهم وابحاثهم وجعلوا 

إلثبات أن القرآن من وضع البشر ، وبخاصة  القرآن هدف تنقيدهم ۔  وبذلوا اشد سعيهم

غهم الرسول رسالته ۔  ملسو هيلع هللا ىلص  تأليف محمد  
ّ
وموقفهم هذا عكس موقف مشركين مكة الذين بل

و الوحي القرآني ۔  كان موقف مشركين مكة "إن هو إال قول البشر"  وان  كانوا يعترون 

بنزول الوحى تولوا و  قبل ذلك أّن صاحبهم هو "الصادق"و"لامين" و"لامي"وملا أخبرهم

  آخر علمه جوههم و ابدلوا موقفهم بأنه قد أصبح شا
ً
عرا أو ساحرا مجنونا ؛ أو أن بشرا

القرآن؛ وقالوا آلايات القرآنية ليست إال" أساطير لاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيال 

 يعنى هى قصص لاولين وهنا معلمون يملون عليه صباحا ومساء ۔ 1"

 مختلفة : دعاويهم ردا قاطعاا فى القرآن فى آياته بأساليب هلل رد ا
يقول هللا سبحانه تعالى إن القرآن ليس بقول البشر ، وما هو بقول شاعر ، وال بقول  -1

 2كاهن "وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، إن هو إال ذكر وقرآن مبين" ۔ 

فرقان على عبده ليكون للعلمين ويكرر هللا بكل صراحة في القرآن أنه "هو الذي نزل ال -2

 3ل من رب العاملين ، بلسان عربي مبين" ۔ نذيرا" ،" و إنه تنزي

۔   4"  ال تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنهملسو هيلع هللا ىلص  " كما يأمر هللا لرسوله 

كانت حقيقة واقعيةو نصا ملسو هيلع هللا ىلص  هذه آلايات القرآنية تدل على أن ما يوحى هللا إلى الرسول  

و الخيا ال فقط الذى اخترعه من نا ولم يكن فكرا ذهنيا من  النبي نفسه و التصورا معي

 عند نفسه كما قالوا ۔ بل الجبريل ليس اسم للقوة الذهنية ،

 

 

 

ن الكريم، سورة ، الفرقان   -1
ٓ
 5:    القرا

 69، يس  :    42 -41،الحاقة  :   25املدثر  :  -2

ن  - 3
ٓ
،الواقعة تنزيل من  192، الشعراء لتنزيل رب العلمين    :  1:     الكريم، سورة ، الفرقان  القرا

 ،  195،الشعراء  :   80رب العلمين  : 

 16القيامة  :   - 4
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 :ول الوحیح ہالسير سيد وفکر
و الوحى ليس اسم لخياالت الذهنية والنفسية ،و الرسول ليس اسم لشخص املعى 

كأنه فى كالمه أثر من  1قال سرسيداحمد خان فى تقسيره   يتكلم باقوال بديعة ۔ كما

 دراسات املستشرقين ۔ 

مرارا وبتشجيعه على تحمل معارضة ملسو هيلع هللا ىلص  كما يقوم هللا سبحانه وتعالى بمواساة نبيه   -3

عراضهم عن الحق بالصبر واملصابرة ، مذكرا إياه بأنه لم يكن من قبله الكافرين وإ

 جهوه بالظلم والاضطهاد ۔ من نبي مرسل إال وكذبه قومه ووا

 كما اوضح هللا للجميع الناس أنه -4

"لو تقول علينا بعض لاقاويل ، ألخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما    -5

 2  منكم من أحد عنه حاجزين" ۔

ويخبر هللا الناس بشهادته على صدق رسوله ووحيه كتابه ، يقول :  "لكن هللا يشهد  -6

 3نزله بعلمه ، واملالئكة يشهدون ، وكفى باهلل شهيدا" ۔ بما أنزل إليك أ

و يأمر هللا نبيه أن يقول للناس إن هللا هو شاهد بينه وبينهم في أمر الوحي القرآني  :   -7

" قل أي ش يء أكبر شهادة ، قل هللا شهيد بيني وبينكم ،  و أو  حي إليَّ هذا القرآن 

نها تقرر أن وحي هللا أمر خاص مهمة جدا ، فإوهذه آلايات  4ألنذركم به  و من  بلغ" ۔ 

 بيه وال يستطيع أحد آخر الاطالع عليه ۔ بينه وبين ن

 وفوق كل هذا ، يتحدى هللا الجميع ويحذرهم قائال  : -8

" وان  كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من  

لوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها دون هللا إن كنتم صادقين ۔  فإن لم تفع

 5ة ، أعدت للكافرين" ۔ الناس والحجار 

 

ن الكريم، سورة ، الفرقان  ر السيد احمد خان ، تفسير القرآن وهو الهدى و يالس - 1
ٓ
 ، فى تفسير  القرا

ن ا
ٓ
 –م 1995، مكتبة خدا بخس إلاستشراقية العامة ، باكستان ، 24:   ورة ، البقرة لكريم، سالقرا

2/175 

 46الحاقة  :  - 2

ن الكريم، سورة ، النساء   - 3
ٓ
 166:    القرا

ن الكريم، سورة ، الانعام   - 4
ٓ
 19:   القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 5
ٓ
 24:    القرا
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 والتحدي مفتوح إلى لابد ۔ 

 بعض الج وان ب من اتجاهات المستشرقين ودراساتهم فى القرآن هذه : 
 الطعن في تواتر النص القرآني -أ

 الطعن في إعجاز القرآن اللغوي ۔  -ب

  الطعن في قصص القرآن وتكرارها ۔ -ت

 الطعن فى اسلوب القرآن وآيات لاحكام وغيرها -ث

 نناقش هذه الشبهات في إيجاز : 

 الطعن في تواتر القرآن :  ۔ا
يقول غولد ستاك :  "من املستحيل أن يكون القرآن الحالي حاويا لجميع ما 

أنزل؛ إذ من املؤكد أنه قد ذهب منه جانب ليس بقليل  وان س ي منه جانب 

ح آن الحالي ال يتضمن جميع ما كان مسطورا في اللو آخر" ويقول :  "القر 

 1املحفوظ وال هو طبق ما نطقت به شفتا محمد"

ويقول :  إن الكتاب الذين كان محمد يملي عليهم آياته كانوا أحيانا يتالعبون بها كما يشاءون 

 2وكان محمد يتسامح معهم ويقول لهم إن تلك آلايات كانت تنزل كما كانوا يكتبون 

به طائفة دينية اعترافا عقديا على ال يوجد كتاب تشريعي اعترفت "نسهير :   جولد ويقول 

ه في أقدم صور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب  م نصُّ أنه منزل أو موحى به ، يقّدِّ

 3وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن"

 

ريف في الكتاب الشريف،  املطبعة إلانكليزية لامريكية ببوالق هل من تحويليام عولد ستاك ، - 1

 1/105م،  1909مصر

وقد اعتمد في هذا على ما نقله بعض املفسرين من أن رجال كان يكتب الوحي ويبدل فيه بعض  -2

 في تخريجالكلمات ، ثم ارتد عن إلاسالم ، ولكن القصة في ذاتها واهية جدا كما بينه بن حجر العسقالني 

أحاديث  الكشاف للزمخشري  عند قوله تعالي  :   ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو قال أوحي إلي 

 ولم يوح إليه ش يء۔

 2/53م  ،1987الزمخشري، جار هللا ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف دار الكتاب العربي 

تور عبد الحليم النجار ، مطبعة  :  السنة جمة الدكغولد تسهير ، مذاهب التفسير إلاسالمي ، تر  -3

 1/104،  1955املحمدية 
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يه وحاشاه ، أو فملسو هيلع هللا ىلص  وقد عزا هؤالء املشككون عدم تواتر النص إما إلى تساهل الرسول  

نس ي" أو يعزون ذلك إلى بعض لاخبار التي ورد في
ُ
ها نسخ ش يء من القرآن معبرا عنه بأنه "أ

، ويقولون كذلك إن سبب  1إلى تعدد القرآت ويهولون لامر حتى يصورونه شحناء وحربا

مر لا و 2اختالف القراءة هو قابلية املصحف العثماني "غير املنقط" ألكثر من وجه في القراءة

بأن القرآن أنزل عليه هو الذي أخبرنا بأنه يتلى على على العكس مما تصوروا فالذي أخبرنا 

 أكثر من وجه ،  و من  كذب بهذا لاخير فال فائدة في إقراره باألول ۔ 

واملستشرقون يرمون ايضا إلى املسلمين إن علماء املسلمين كانوا يحرفون القراءة من مبناها 

لذلك بمثال واحد  وان ما جاءوا ى جديد يتالءم مع العقل مع أنهم لم يأتوا لاصلي إلى مبن

 بأباطيل ال أساس لها من الصحة

 الطعن في إعجاز القرآن :  -ب 
قال املستشرقون أن القرآن غير معجز وذكروا فى هذه املسئلة ابحاث في املوسوعة البريطانية 

بها ى النحو التالي :  "إن اللغة التي صيغ عن رؤية املسلمين إلعجاز لفظه في شكل ساخر عل

آي القرآن تعد بأنها ال يمكن التفوق عليها في نقائها وجمالها وأسلوبها الرائع ،  وان ه ال 

يقول"غولد ستاك :  "يظهر جليا أن من  3مجال للتقليد حيث إن هذا هو الجنون بعينه"

عض صحابته وإذا أعجبته فصاحتها بل نطق بها بملسو هيلع هللا ىلص  القرآن آيات لم تنزل على لسان النبي  

لى القرآن وقال إنها وحي من هللا والناقد املنصف يرى أنها تفند دعوى إلاعجاز وتفند ضمها إ

 4حجة الذين يقولون فأتوا بسورة من مثله"

 

 4غولد ستاك في كالمه عن حديث ، أنزل القرآن على سبعة أحرف ص  -1

م  1987الزمخشري، جار هللا ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف دار الكتاب العربي   -2

،2/53 

 ،  23ایضا  ص  :   -3

أيضا على ما سبق ذكره من قصة الرجل الذي كان يكتب  الوحي وارتد ، وبقي عليه أن  وهذا اعتماد  -4

ن الكريم، سورة ، من مثله  ليست كالم الناس وإنما هي كالم هللا وأن التحدي بها ما 
ٓ
:   فأتوا ب القرا

 زال قائما  ،
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وهذه الدعوى استند فيها هؤالء إلى ما يروى من موافقات عمر للوحي ، ولم يدروا أن عمر 

تصور أن يأتي القرآن موافقا لرأي فجاء القرآن موافقا لها ، وإال فال يوغيره إنما قال فكرة 

 1عمر مخالفا آلراء كل الناس كما في أسرى بدر ۔ 

وأما لفظ القرآن فيبقى معجزا لكون التحدي فيه مازال باقيا  و من  أنكر ذلك فالقرآن 

 أمامه فليأت بحديث مثله ۔ 

لتناسق ناقض أخرى وبعدم التزام املوضوع وعدم افهم يعيبون القرآن بالركاكة تارة وبالت

ذلك من الشبه  إلى غير  2ويعزون ذلك إلى أن جمع القرآن وترتيبه كان تقريبيا وليس دقيقا

التي تجد في الهوى والحقد متكئا وموضع قدم ، وال يبقى لها في امليزان العلمي أي أثر للوجود 

 ۔ 

 ئما : ينة على املدعي ، والتحدي ما زال قاالرغم من تفاهة هذه الدعاوى فإن البوعلى 

وا  " 
ُ
ت
ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ِلِه ف

ْ
 ِبَحِديٍث ِمث

َ
وا َصاِدِقين

ُ
ان

َ
 ك

ْ
  3" ِإن

بهذا التحدي الجازم الحازم يواجه هللا تعالى كل من يدعي أن لفظ القرآن غير معجز ۔  ۔  ۔  

على غيره من  مع أن الخطأ املنهجي الذي يرتكبه هؤالء هو إلاسقاط بمعنى قياس القرآن

إضافة إلى جهلهم باللغة  الكتب املحرفة ومحاكمة أسلوبه إلى أساليبها رغم اختالف اللغة ،

 العربية وعجزهم عن فهمها في كثير من لاحيان ۔ 

 الطعن في قصص القرآن :  -ج 
واتجاه املستشرقين فى هذه املسئلةانهم يدعون أنها قصص خرافية كما في قصة 

وان  القصص مقتبسة من الكتب لاخرى ومحرفة كما في قصة مريم أصحاب الكهف ، أ 

 ل تسدال : عليها السالم يقو 

 ،  4"فال شك أن محمدا توهم أن مريم أخت هارون التي كانت أيضا ابنة عمران" 

 

آن وال يقرب منه فكيف ل أسلوب القر والصحابة رضوان هللا عليهم لم يدع أحد منهم أن أسلوبه يص -1

 فات عليهم أنهم كانوا مشاركين في نزوله ۔

 9غولد ستاك في كالمه عن حديث ، أنزل القرآن على سبعة أحرف ص  

 27ويليام موير ، القرآن نظمه وتعاليمه وشهادته للكتب املقدسة ، ترجمه مالك مسلماني  ، ص  -2

ن الكريم، سورة ، الطور    -3
ٓ
 34:   القرا

 43-37،ص  :  م2004دكتور  ، وليام  ،سينت ،كلير تسدال  ، مصادر لاسالم  طبع ، ال -4



- 74 - 
 

كما يقولون من كتب كاذبة كما في قصة عيس ى عليه السالم ، –واستقى القرآن 

املهد أو أنه ينفخ من الطين كهيئة الطير فيكون طائرا حيث ينكر تسدال أن عيس ى تكلم في 

ض قصص القرآن خرافة ليست معروفة عند أهل الكتابين كذب ، وكون بع 1بإذن هللا

محض إذ أن قصة أصحاب الكهف كان سبب نزولها سؤال من اليهود عنها مما يوحي أن 

 أصلها كان معلوما عندهم ۔ 

دين فالكتب على أساس من عقل وال من فكر وال من وهذه محاكمة جائرة للقرآن ال تستند 

 فيما بقي فيها ثابتا وما سوى ذلك فلن يتفق معها فيه ۔ محرفة والقرآن يتقاطع معها 

وعلى كل فلو كان في قصص القرآن كذب لبينه الذين نزل وهم أحياء من اليهود واملسيحيين 

فمعناه أن ما جاء في القرآن واملشركين الذين يتصيدون له السقطات وملا لم يكن ذلك 

 صحيح ال يقبل الطعن والتشكيك ۔ 

 فظ القرآن : الطعن في ح -د
فبعض املستشرقين يرى أن بعضا من القرآن ضاع ولم يحفظه املسلمون بل يدعي 

بعضهم أن الشيعة تنسب للسنة حذف بعض من القرآن واستبداله بغيره  وان  أهل السنة 

 2يتهمون الشيعة بمثل ذلك ۔ 

 وقد جاء "كانون سل" على ذلك بدعاوى ساقطة من بينها أن عليا رض ي هللا عنه

"لم يعترف بنسخة عثمان ، واعتبر نسخته لاصل" ،  وان  ولديه اعترفا ملعاوية ظاهريا 

، وال يعلم في التاريخ الحقيقي لتلك الفترة اعتراض من  3ولكنهما لم يقبال بغير نسخة أبيهما

ريف  وان ما املصحف العثماني لقي إلاجماع من املسلمين وأما ما علي على املصحف الش

قراءات فليست بقرآن عند كل املسلمين ، ويكفي في ذلك ما نقله كانون سل خالفه من 

نفسه عن القمي وهو شيعي من قوله :  "اعتقادنا في القرآن الذي أنزله هللا تعالى على نبيه 

ما بين الدفتين في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك   محمد صلى هللا عليه وآله وسلم أنه هو 

 4قرآن غير ذلك فهو كاذب"و من  نسب إلينا أن ال

 

 45ایضا   :  ص  :  -1

  35-30محمد حسن على  ، الصغير ص  :  -2

    15كانون سل ، تطور القرآن التاريخي  ، ترجمة مالك مسلماني ، ص  :   -3

  14سلماني ، ص  : ترجمة مالك مكانون سل ، تطور القرآن التاريخي  ،  -4
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ولعل الكاتب "سل" أعماه سيل الهوى الجارف واتباع شواذ املفاهيم عن هذا القول 

الصريح الواضح القاطع في أن الشيعة ال يختلفون مع السنة في أن القرآن هو ما بين دفتي 

 ۔ املصحف 

ولكن هؤالء يمرون على الحق فيتجاوزونه ليدونون الباطل على أنه الحق الذي 

ل إليه بالبحث العلمي املتجرد ۔  ُوّصِّ
ُ
 ت

إن هللا تعالى تكفل بحفظ كتابه املبين قال تعالى :  "إنا نحن نزلنا الذكر  وان ا له 

من القرآن على مر وان  لامة إلاسالمية في جميع طوائفها لم تفرط في ش يء   1لحافظون"

كر ، وال في فترة جمعه في بيت حفصة بنت عمر بن العصور ال في فترة جمعه في خالفة أبي ب

الخطاب ، وال في فترة جمعه في أيام عثمان بن عفان رض ي هللا عنهم أجمعين ، وال في أي 

 ء ۔ فترة أخرى كما يزعم هؤال

ها كما في سابقاتها الطعن في إن هذه الشبه املساعدة املكملة والتي يراد من خالل

ه وثبوته وفي مصدره وقصصها وفي صالحيته للعمل به ليست سوى القرآن الكريم في صحت

 غيض من فيض فالطعن جاء بكل طريقة وعلي كل أسلوب وفي كل مستوى ۔  ۔  ۔ 

ة املستشرقين للقرآن الكريم وما هو املشكل الذي بعد كل هذا بم يمكن أن نصف دراس

 ه سواء على مستوى املنهج أو على مستوى املصدر ۔ تعاني من

 حاصل البحث : 
 إن الدراسة الاستشراقية للقرآن الكريم تميزت بعدة مميزات يمكن أن نوجزها فيما يلي : 

لدراسات الجادة له ما حيث فصل بين أول ترجمة للقرآن وعصر ا:  ۔   التأخر في الظهور ا

ري أن النص القرآني بهرهم حتى وقفوا أمامه لفترة يزيد على خمسة قرون؛ ما يعني في نظ

امتين ، بل ربما لم يستطيعوا استنطاقه إال بعد املصادر إلاسالمية لاخرى طويلة ص

 2باعتبارها مفاتيح له كما صرح بذلك ويليام موير

 3مع املعلومات املتعلقة بدراسته )منهج حاطب الليل(في ج اعتماد املنهج التجميعي  -ب

 

 ،  9القران الكريم، سورة ، الحجر    :    -1

 16ص  –م 2006بيروت  –القرآن وتعاليمه ،ترجمة مالك مسلمانى ، دار إحياء التراث العربي  -2

م ص  :  1988الدكتور  ، فضل حسن عباس ، قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية ، دار البشير    -3

181 
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حيث ينسبون طعون قريش في القرآن ألنفسهم باعتبارها نتائج  فكرية : رقة الالس -ج

توصلوا إليها بالبحث العلمي مثل قول أحدهم :  "ويبدو واضحا أنه كان ملحمد بعض املعارف 

 1يغتها الحالية في القرآن"اليهود ، وقد استقى رواياته منهم ، لتتخذ الحقا ص

ما يظهر في عدولهم عن لاصح إلى لاضعف  التاريخية ، في الروايات الانتقاء السلبي -د

 2رواية دون أي مبرر ۔ 

 3لبعض لاحكام ال سنة ۔ دون دليل علمي مقنع إطالقهم -هـ

 4عن فهم القرآن في كثير من لاحيان عجزهم -و

 5عن منهج املحدثين واعتمادهم على التلفيق والتركيب للمتناقضات عدولهم -ز

 6على لادب والكتب املحرفة مع وجود الفارق  قياسهم للقرآن -ح

وتزويرهم في بعض لاحيان حيث يتناقض ما توصلوا إليه في كتبهم كثيرا مع  تناقضهم -ط

 7في املوسوعاتما يكتبونه 

وهي احتماالت على أنها حقائق علمية ، ويظهر هذا التدليس أكثر  تقديمهم الفتراضاتهم -ي

ملستشرقين" لتوهم أن ما كان قبل العن وان  هو رأي في املوسوعات حين تكتب "رأي ا

 8املسلمين في حين أنه رأي مستشرق ليس إال

ه وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل وصلى هللا علي سيدنا محمد وعلى آل

 وصحبه أجمعين وآخر دع وان ا أن الحمد هلل رب العاملين ۔ 

 القرن العشريندراسات القرآنية إلاستشراقية قبل 

لم يزل النقاد من الكفار وغير املسلمين ملسو هيلع هللا ىلص  من حين نزول الوحى و القرآن على نبينا محمد  

 يكررون آراء مشركي مكة حيال القرآن ، 

 

  47م ۔ ص  : 2005طور القرآن التاريخي  ، ترجمة مالك مسلماني ،كانون سل ، ت1

  55م ص ، 1999الدكتور  ، حسن عزوزي ، دراسة في الاستشراق ومناهجه ،  -2

الدكتور ، محمد حسين على الصغير ، املستشرقون والدراسات القرآنية ،املؤسسة الجامعية  - 3

 31-30م ، ص1986للدراسات والنشر 

 ،  31ایضا  ، -4

 ،  180فض محمد حسن على  ، الصغير ص ، -5

 ايضا -6

  3عباس رحيلي ،  الدراسات الاستشراقية للنص القرآني ص ،  -7

 ،  179-178فضل حسن عباس  ،ص ،  -8
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 م(  749حوالي فلسطين -م 650حوالي)دمشق  John of Damascusيوحنا الدمشقى : 
 حياته ۔  1

ولد باسم يوحنا منصور بن سرجون  هوتي ۔  الشرقية ، قديس وال آخر آباء الكنيسة     

شأ في بالط الخلفاء لامويين ، كان حفيد ون الدولة لامويةخالل حكم  دمشقفي  676سنة  

 في 
ً
منصور بن سرجون ، رئيس دي وان  املالّية على عهد معاوية ۔  وقد عمل يوحنا أيضا

بالقرب من  ينفي فلسط  دخل دير القديس سابا ترك كل ش يء و  690البالط لكن نحو  سنة  

 في الدفاع بقلمه وبعظاته عن العقيدة 
ً
 عظيما

ً
 ۔  بذل جهدا

ً
القد س ، حيث سيم كاهنا

املسيحية ۔ ويظهر من أعمال يوحنا أنه كان أشد الناس عداوة و تعصبا ضد إلاسالم و 

ك حوله و وبذل رسوله ۔ فلهذا أقدم فى اوائل عهد إلاسالم ليسد سبيل إلاسالم ويثير الشكو 

ليميل الناس إلى دينه املسيحية فألف كتبا يمطر منها عداوة   سب استطاعتهجهده ح

 إلاسالم ۔ 

وفي املجادلة التي قامت مع محطمى  لايقونات بشأن تكريم لايقونات ، أسهم يوحنا 

 بذلك الدمشقي في الدفاع عنها ضدَّ أمر الامبراطور الون الثالث إيزاوريكوس بإتالفها ، من
ً
شأ

 هوت لايقونات وقد عاد قبل موته إلى سوريا للدفاع عن هذه العقيدة ۔ ما يعرف بال 

ُيعَتَبر يوحنا الدمشقي آخر آلاباء الشرقيين ، فمعه ُيختُم عهٌد ويبدأ آخر أي عهد العصور 

الوسطى ۔  من الجدير بالذكر أن القديس توما لاكويني يستشهد بيوحنا الدمشقي بشكل 

 ي أعماله ۔ واسع ف

 في الكنيسة ۔  يحتفل بذكراه في التقويم الونالبابا  1890سنة   
ً
الثالث عشر أعلنُه معلما

 كانون لاول )ديسمبر( ۔  4الغربي يوم 

 ۔  أفكاره :  2

 بعلوم عديدة فقد كتب عن العقيدة ، شرح الكتاب    
ً
 ملّما

ً
لقد كان يوحنا كاتبا

ف والشع
ّ

ن من عمل املقدس ، لاخالق ، التقش
ّ
ر ۔  لكن أهميته الكبرى تكمن في أنه تمك

سيحي ۔  هو ذاته يقول خالصة واضحة وأكيدة فيما يخص التعاليم لاساسية في الالهوت امل

 من عندهِّ ۔ في "منهل املعرفة" بأ
ً
     نه ال يود أن يضيف شيئا

 ۔ مؤلفاته3

، وينقسم إلى ثالثة أقسام اشتهر يوحنا بمؤلفاته الالهوتية ، وأشهرها "منهل املعرفة" 

وتاريخ البدع ، وعرض للعقيدة املسيحية القويمة  :  تفسير الهوتي ملقوالت أرسطو ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 لاناشيد  وتنسب إليهِّ مختارات روحانّية وأخالقية واسعة  ۔ 
ً
۔  وقد نظم يوحنا أيضا

في الكنيسة الدينية ورتب الغناء في بعض الطقوس والصلوات ، ولهذا فإن تقواه ال تزال حّية 

 البيزنطية بفضل تلك لاناشيد ۔ 

 أثرات يوحنا الدمشقى :  -4

من أثرات يوحنا الدمشقى حركة إلاستشراق التى فشت فى اطراف العالم وقام فى 

ثارة الشبهات حول الرسول  
ُ

ودينه ملسو هيلع هللا ىلص  إتباعه جنود املستشرقين الذبن شدوا ظهورهم ال

امليالدي على لاخص ، أخذ بعض علماء  وكتابه  ۔  و من  منتصف القرن التاسع عشر 

ضات وافتراضات مماثلة حول القرآن ، وذلك بحجج الغرب من املستشرقين يعيدون اعترا

 )AloySpernger,1813-1893(وادعاءات متنوعة ، ورواد هؤالء املستشرقين ألوي سبرنجر 

  )1836deke,TheodoreNol -1930(وثيودور نولدكة  ) ,1819WilliamMuir -1905(،ووليم ميوير 

، وليون    Wellhausen(۔  )Wوسن ، ودبليو فلها  )(IgnazGoldziher، واجناز جولدتسيهر 

 ۔ )(DavidSamuelMargoliouth، ودافيد سامويل مرجليوث   )(LeonCaetaniكايتاني 

وقد قام بتطوير آرائهم وتضخيم استنتاجاتهم آخرون تبعوهم في القرن العشرين  

وتلميذه وليم مونتغمري وات  RitchardBell)(في مقدمتهم ريتشارد بيل  امليالدي ،و 

WilliamMontgomeryWatt)(  ۔ وجميع هؤالء املسشترقون يسعون بشتى لاساليب إلى

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص  محمد   الاستنتاج أن القرآن الكريم من تأليف

لجيل ولكن في الربع لاخير من القرن العشرين امليالدي ظهر اتجاهات جديدة بين ا

فحسب ، بل ملسو هيلع هللا ىلص  الجديد من املستشرقين الذين يقترحون أن القرآن ليس بتأليف محمد  

إنه اتخذ شكله الحالي تدريجيا عبر تطورات وتعديالت تمت في القرنين لاول والثاني من 

 (Wansbourough ۔  J)لجديرون بالذكر من بين هؤالء املحدثين ج ۔   وان سبرة الهجرة ۔  وا

۔  وقد قام  (Andrew Rippin)،  وان درو ريبين   (Bellamy ۔  A۔  J)بيالمي  ، وج ۔ أ ۔ 

، ومايكـل كـوك  (Patricia Crone)ببسط ادعاءاتهم وترويجها آخرون أمثال باتريشيا كرون 

(Michael Cook) ينيث كراج ، وك(eth agg)  وتوبي ليستر ،(by ster)  ۔ 
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 كتب حول القرآن وتفسيره : مساعي  املستشرقين فى تحقيق ونشر ال

 ترجمة التراث اإلسالمي : 
يرسل ملسو هيلع هللا ىلص  :  عرف املسلمون الترجمة منذ فجر الاسالم فعندما كان الرسول الكريم    توطئة

 الرسل الى ملوك املمالك لاخرى كانت هذه الرسائل تصل الى امللوك  عن طريق الترجمان  ۔ 

ه خليفة العباس ي الثاني ـ حجر لاساس لعاصمتم( وضع أبو جعفر املنصور ـ ال762وفي سنة )

وجمع له صفوة من مختلف النواحي  ، وشجع على ترجمة كتب العلوم الجديدة بغداد 

ولادب من اللغات لاخرى الى اللغة العربية فاستجاب  كثير من العلماء والباحثين لهذه 

مه ) كتاب كليلة ودمنة ( وغيره الرغبة  و من  لابرز  هؤالء عبد هللا بن املقفع وأشهر ما ترج

 1م املنصور فترجم كتب أبقراط  ، وجالينوس  ۔ من املترجمين الذين إستدعاه

م( شيد املأمون ببغداد  أول مجمع علمي ومعه مرصد وهيئة للترجمة  ۔ وفي 832وفي سنة )

هذا يظهر هذا املعهد ترجمت أمهات الكتب من اللغات املختلفة الى اللغة العربية ۔   و من  

لنطاق وشملت ما أنتجه لاقدمون من أن حركة الترجمة الى اللغة العربية كانت واسعة ا

 على تأسيس بغداد حتى كان العرب يقرءون بلغتهم 
ً
فلسفة وعلم  ، ولم تمض ثمانون  سنة ا

معظم ما كتبه أرسطووما نسب اليه ولم يقفوا عند علوم اليونان بل تجاوزوها الى الترجمة 

 ۔  2فارسية والهندية من ال

 مفهوم التراث  :  
لو رجعنا الى كلمة تراث أو الارث في القاموس املحيط نجد أنها تعني  :  بقية الش يء  

وفي حديث الحج  :  )اللهم متعني بسمعي 3۔  وامليراث لامر القديم توارثه آلاخر عن لاول 

 ۔  4وبصري واجعلهما الوارث مني  (

 

مكتبة النهضة   1986الفكر الاسالمي  منابعة وآثاره  ترجمة الدكتور أحمد شلبي الطبعة الثامنة - 1

 43املصرية ص 

  48-46ایضا  ص 2

 167ص  1الفيرزوابادي   ، القاموس املحيط ایضا  ج  3

املباركفورى، أبو العال محمد عبد الرحمن ، تحفة لاحوزي بشرح الترمذي ، دار الفكر بيروت حديث 4

   10/71،  3681رقم 
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أي إنتاج علمي وفكري وثقافي إلى أهله الذين  المي إطالق ينسب الىفالتراث العربي الاس

يصبغونه بالصبغة إلاسالمية  ، وال يعني هذا نسبته الى إلاسالم  ، ذلك أن إلاسالم يعني 

ـ وسيرته الصحيحة ملسو هيلع هللا ىلص  الكمال ولذا فإنا نستبعد أن يكون القرآن الكريم وسنة  املصطفى  

 من التراثالثابتة سند
ً
 ومتنا

ً
ه املصادر كاملة بكمال الدين  وان ما ، ذلك أننا نعد هذ  ا

النقص يعتري املطبقين لهذا الدين الكامل  ، واملتوقع أن يعتريهم النقص فينعكس هذا على 

أدائهم بما في ذلك إلانتاج العلمي والفكري والثقافي الذي تعارفنا على تسميتة القديم منه 

 
ً
 عربيا

ً
 إال أن املتراثا

ً
هم لترجمة معاني القرآن الكريم الى  ستشرقين كرسوا مساعيإسالميا

لغاتهم املختلفة لذلك كان البد لنا من أن نولي ترجمة معاني القرآن الكريم بالغ لاهمية ملا 

 له من مكانة مقدسة عند املسلمين فقد حفظه هللا تعالى من الزيغ والتحريف والتبديل ۔ 

 تعريف الترجمة 

 : لدكتور صفاء خلوص ي الترجمة في تعريف ا

)فن جميل يعنى بنقل ألفاظ ومعان وأساليب من لغة إلى أخرى ، بحيث 

إن املتكلم باللغة املنقول إليها يتبين النصوص بوضوح ، ويشعر بها بقوة 

 ۔  1كما يتبينها ويشعر بها املتكلم باللغة لاصلية

 تاريخ الترجمة   
آن الكريم والتعرف على مضمونه من قبل بدأت املحاوالت لاولى لترجمة معاني القر 

 2روبيين في العصور العباسية  لاخيرة وقبل سقوط الخالفة العباسية على يد  املغول ۔  لا 

ذلك أن لاروبيين أدركوا بعد خسرانهم  املتكرر في الحروب الصليبية أن سالح القوة و 

 في القضاء على إلاسالم  إلكتساح الوطن العربي إلاسالمي لم  يجد نفوإستخدام الجيوش 
ً
عا

إستخدام سالح الفكر والثقافة من خالل الرد على  لاعداء املسلمين باظهار  وان ه البد من

تناقض عقيدتهم إلاسالمية وسذاجتها وكشف أصولها التي استقت منها أفكارها ثم اظهارها 

 رأي ال سنة  لاروبيبمظهر مشوه متهافت أمام ال

 

 م ص 1982لنشر ، الرياض صفاء خلوص ي  ، فن الترجمة في ضو الدراسات املقارنة  ، دار الرشيد ل  1

14 

 199الدكتور ، فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاريخ الاسالمي،ص  2
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لحروب الصلبيية بدأ الغزو الثقافي املضاد زو العسكري من خالل اوهكذا حين عجز الغ   

من خالل دراسة اللغات الشرقية وترجمة ما يتيسر من كتب املسلمين وخاصة ترجمة معاني 

 القرآن الكريم  ۔ 

مت بإيعاز واشراف وان  أول ترجمة ملعاني  للقرآن الكريم كانت بالألتينية وقد ت 

الراهب ) بطرس املبجل ( وكان ذلك سنة  بجنوب فرنسا  Clugnyرئيس دير كلوني  

وراهب  Robert de Retinaللميالد  ،  وعلى يد راهب انجليزي يدعى روبرت الرتييني1143

جابهت الدوائر الدينية املسيحية هذه الترجمة بإتخاذها من   Hermann املاني يدعى هرمان 

 وهو ممخطوط
َ
 حازما

ً
 نعها من الظهور بعد أن إتها موقفا

ً
 مهما

ً
عتبرتها ـ هذه الدوائر ـ  سنة ال

 من أن تخدم الهداف  
ً
من شأنه أن يسهل التعرف على إلاسالم  وان تشارهذا الدين بدال

 وهو محاربة إلاسالم وظلت هذه الترجمة ضمن محفوظات 
ً
الذي سعت اليه الكنيسة أصال

بسويسرا وبعد أن تم طبعها بأمر البابا   ) (Baleا الظهور في مدينة بال الدير حتى قيض له

بولس الثالث بإتالفها ولم تسمح الكنيسة بطبع ترجمة القرآن بالالتينية إال في عهد البابا 

 م( وبعد ذلك أخذت الترجمات تتوالى بالعديد من  اللغات  ۔ 1567ـ 1555الكسندر السابع )

 :    أقسام الترجمة

 : قسم الترجمة الى نوعين  تن

ترجمة حرفية وهي نقل الكالم من لغة الى أخرى مع مراعات التوافق في الترتيب والنظم   -أ 

 والحفاظ على جميع معاني لاصل املترجم  ۔ 

ترجمة تفسيرية  :  وهي شرح الكالم وتوضيحه وبيان معناه بلغة اخرى دون رعاية لترتيب  -ب 

 ۔  1املرادة منهني لاصل ونظمه  و من  غير الحفاظ على جميع املعا

 ترجمة القرآن الكريم أم ترجمة معاني القرآن الكريم؟
يخطئ كثير من الباحثين والدارسين في كتابات املستشرقين في التفريق ما بين ترجمة 

القرآن الكريم وترجمة معاني القرآن الكريم ويبدو أن الخالف لفظي ألن الترجمة كما ذكر 

 تنقسم الى حرفية وتفسي
ً
رية  ۔  فترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية تعني نظم القرآن سابقا

 بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات القرآن الكريم بلغة 
ً
اخرى تحاكيه حذوا

 

محمد شاكر عالم شوق، ترجمة معاني القرآن الكريم ودور املستشرقين فيها  ،مجلة دراسات الجامعة  1

 4/60م،  2007العاملية إلاسالمية شيتاغونغ  ، 
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الكريم وأسلوبه حتى تحمل الترجمة ما يحمله نظم لاصل من املعاني املقيدة بكيفياتها 

اللهسبحان وتعالى جعل إعجاز القران ممكن ألن وهذا غير 1البالغية وأحكامها التشريعية  ۔  

 لى الكريم بلغة العرب قال تعا

ون    
ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َّ
 ل

ً
 َعَرِبّيا

ً
ْرآنا

ُ
اُه ق

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ا أ

َّ
 2۔  ِإن

ْعَجِميٌّ  ويقول تعالى  :   
َ
أ
َ
ُه أ

ُ
 آَيات

ْ
ت

َ
ل ّصِ

ُ
 ف

َ
ْوال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َّ
 ل

ً
ْعَجِمّيا

َ
 أ

ً
ْرآنا

ُ
اُه ق

َ
ن
ْ
ْو َجَعل

َ
۔  ۔    َوَعَرِبيٌّ  َول

 ۔   3۔  

أما ترجمة معاني القرآن الكريم فهي ترجمة تفسيرية تعني شرح نظم القرآن الكريم وتوضيحه 

وبيان معانيه  بلغة أخرى بحيث يودي الغرض الذي سيق من أجله وال تراعى فيه املحاكاة 

 ۔  لقوله عليه الصالة والسالم  :   4املطلوبة في الترجمة الحرفية 

ي )  ِ
ّ
وا َعن

ُ
غ ِ

ّ
ًدا ، َبل َعّمِ

َ
يَّ ُمت

َ
َب َعل

َ
ذ

َ
 َحَرَج ،  و من  ك

َ
وا َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل َوال

ُ
ث  ، َوَحّدِ

ً
ْو آَية

َ
َول

ارِ 
َّ
ُه ِمَن الن

َ
َعد

ْ
 َمق

ْ
أ َبوَّ

َ
َيت

ْ
ل
َ
 ۔  5(  ف

ولارجح لدى العلماء إستعمال إصطالح " ترجمة معاني القرآن الكريم "  وليس " ترجمة 

 للشكوك والظنون  ۔  والذي يعنينا في جانب الكريم " وذلك تفاد القرآن
ً
 للخالف ودفعا

ً
يا

املستشرقين هي ترجمة معاني القرآن الكريم ـ الترجمة التتفسيرة ـ وليست الترجمة الحرفية  

 6جدول يوضح الفرق مابين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية ۔ 

 

 61ایضا   ص   1

ن الكريم،  2
ٓ
  2سورة ، يوسف  آية   القرا

ن الكريم، سورة ، فصلت  آية     3
ٓ
 44القرا

  105،   104موس ى ودحروج ، كيف نفهم القرآن  ، ص   4

كتاب الانبياء  ،باب  ما ذكر عن  ,بخاري ،ابوعبدهللا محمد بن اسماعيل ،الجامع الصحيح البخاري  - 5

 - 3461بني اسرائيل  رقم الحديث 

ن الكهذا الجدول هو صفح 6
ٓ
ريم، سورة ، الفاتحة من املصحف املترجم الى اللغة ة مصورة  ل القرا

 ( nThe NoBle QurA(إلانجليزية 

ترجمة الدكتور تقي الدين الهاللي والدكتور محمد محسن خان  ، دار السالم الرياض اململكة العربية 

  9السعودية  ص 
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  ۔   ۔الكريم؟           لماذا ترجم المستشرقون القرآن
ء تلكمء عنء تختلفء الكريمء القرآنء دراسةء فيء اهجء منء وء ء طرائقء املستشرقون ء سلك

ء بالقرآنء تعلقء ماء كلء أنء املعروفء منء باتء لقدء ء ۔ء ء لاخرى ء إلاسالميةء والعلومء القضاياء فيء املتبعة

لماتء محطمء محالةء الء ألنهء ،ء ألبتة ءبهء إلاعتدادء يمكنء الء القومء دراساتء في
َّ
ء بهاء يجزمء التيء للمسـ

مء أنء ء :ء اليقينء حكمء فيء ء أصبحء وء بهاء يؤمنون ء التيء لاسسء فيء ومشككء ،ء املسلمون  ء املشرقياتء عالِّ

 ء ،ء القرآنء بشريةء دعوى ء عينيهء نصبء يضعء الكريمء القرآنء لدراسةء يتأهبء عندما
ً
ء أن ءمحتمال

ء عندء يصبحء الذيء إلاعتقادء هذاء علىء وبناءء وبالتاليء ،ء السماءء منء إالء جهةء كلء منء مصدرهء يكون 

لمةء الرجل ء ء ،ء صحيحء غيرء أساسء علىء استوتء قدء دراساتهء وجميعء أبحاثهء كلء تأتيء بدهيةء مسَّ

 ء يفرضء الذيء الصائبء املنهجء عنء حرفتء وان
ً
 ء لاقلء علىء أوء اطفتعالء منء نوعا

ً
ء منء نوعا

ء ترجمةء منء غرضهمء يكنء لمء القرآنيء الوحيء عليهء ينبنيء الذيء الغيبيء للمصدرء النسبيء إلاحترام

ء علىء الوقوفء بعدء محاربتهء هدفهمء كانء ماء وانء ء ،ء منهء إلاستفادةء أوء عليهء إلاطالعء الكريمء القرآن

ء ء لتحقيقء بينهاء فيماء همء مساعيء تضافرتء لقدء ء ،ء حولهء والتشكيكء تبهاالشء وإثارةء ،ء مضمونه

ء ،ء والعقديةء املذهبيةء واملنظوراتء ،ء لاخالقيةء ولامانةء ،ء العلميةء املناهجء باسمء ء الهدافء هذا

ء ،ء املبجلء الدينء ورجلء ،ء والقسيسء والراهبء املثقفء ء ء ء املفكرء ء :ء ء املمساعيء هذاء فيء شارك

ء مشروعء –ء املشروعء هذاء يديء بينء وضعواء البدءء وقبلء ،ء املحنكء ء الاستعماريةء ء والسياس ي

 ء ۔ء ء ء وانء ولالء لاشكالء متعددةء مسوغاتء –ء القرآنء تشويه

فقد بينت الدراسات املحققة في املوضوع أن القرآن ترجمه املستشرقون ليحاربوه 

 ۔  1لية الترجمة تسودها املعاداة املطلقة لإلسالم ، وكانت عم

وان طلقوا من فكرة ترجمة القرآن الكريم صراحة لدحض املبادئ إلاسالمية  

في مقدمة 2ورجسيلولقدأعلن بعض منهم صراحة عن أهدافهم ، كما قال جوتفنيدها 

 كان في  "  :  ترجمة معاني القرآن الكريم إلى إلانجليزية
ً
الحقيقة مؤلف القرآن أما أن محمدا

 

بل  ركة ترجمة معاني القرآنالدكتور  ، محمد حمادي الفقير التمسماني ،تاريخ ح1  الكريم من قِّ

  15املستشرقين ودوافعها وخطرها ، ص 

( مستشرق انجليزي مسيحي يتقن اللغة العربية عرضت عليه  1697   ،1736) GeorgeSaleسيل  2

جمعية تنمية املعرفة املسيحية أن يكون احد املصححين للترجمة  العربية للعهد القديم ترجم القرآن 

 (  358لدكتور  ،  عبد الرحمن بدوي  ، موسوعة املستشرقين ص لى اللغة إلانجليزية )االكريم ا
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واملخترع الرئيس ي له  ،فأمر اليقبل الجدل ،  وان  كان من املرجح أن املعاونة التي حصل 

 1"عليها من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة ۔ 

۔  Rنعم هنالك ترجمات  قيمة للقرآن الكريم من قبل املستشرقين مثل ترجمة كاراليل )

CARILE  باسم القرآن امل )( جيدThe Hole Quranنشرتها الجمعية القرآنية في لندن )    سنة

 من قبل املستشرقين ألن صاحبها نوه بالقرآن وأسلوبه 1826
ً
م إال أنها لم تنل تشجيعا

 2۔ ملسو هيلع هللا ىلص   واعترف بمكانة الرسول  

  
ً
 عاليا

ً
 لت سنة ل الغرب مع النص القرآني على أنه نص عادي وليس نصا

ً
، يحتمل نظرا

وقد استخدموا هذه الترجمة لدس ما يرغبونه من سموم لافكار  كثير من التأويالت واملعاني ۔ 

 وإلاعتقاد وليتلقى أهل  الغرب القرآن بحسب وجة النظر الاستشراقية  ۔ 

 ة معاني القرآن الكريم أساليب المستشرقين في ترجم
ساليب التي استخدمها الترجمة وسيلة تحمل في طياتها أساليب كثيرة فمن لا 

 املستشرقون  :  

 :  أسلوب العنوان  -أ 

إن اختيار كلمة واحدة فقط عن وانا لترجمة معاني القرآن الجديد ، وهي )القرآن( 

للنسخة العربية وأن القرآن مكتوب ، يشير إلى أن الترجمة إلانجليزية هي النسخة لاصلية 

غة العربية ، فقد تمت ترجمة الكلمة من لاصل العربي باللغة إلانجليزية. كما هو الحال في الل

. وهذا يعني أن القارئ بهذه الطريقة يخلق الوهم بأن ما في هذا الكتاب إلى اللغة إلانجليزية

قرآن( إلى أن هذا القرآن كتبه محمد هو القرآن الكريم. ومن املستشرقين أشار مستحقوه )ال

 صلى هللا عليه وسلم.

 للغة أسلوب  نمط ا -ب 

 إنجليزية تعود الى عهد إلانجليزية الحديثة )وهي لغة  
ً
إستخدم املستشرقون الفاظا

شكسبير ( أي ما يسمى خطأ باللغة الانجليزية القديمة  فاإلنجليزية القديمة تكاد تكون 

 

محمد عزت إسماعيل  ، التبشير والاستشراق، أحقاد وحمالت على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم   1

  154ص 1991 وبالد إلاسالم ، الزهراء لإلعالم العربي   ، القاهرة

املستشرقون والقرآن الكريم طبع ضمن مجموعة الاسالم واملستشرقون محمد صدر  الحسن الندوي  ،  2

 381م  ص  1985( عالم املعرفة جدة   
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  ۔  فترجمة معاني القرآن بهذه 
ً
مبهمة وال تفهم من لانجليزأنفسهم  فهي غريبة عليهم تماما

 هم القرآن الكريم  ۔ تعيق فاللغة 

 أسلوب إستخدام املفردات السهلة  :  -ج 

يميل املستشرقون في ترجمة معاني القران الكريم الى إستخدام املفردات الضعيفة  

) آربري ل  1وهذا له أثر كبير في إضاعة بالغة القرآن الكريم وفصاحته وبيانه  ۔  مثل ترجمة 

 قول هللا عزوجل   

اَل َرّبِّ  )
َ
يق ِّ

ّ
ن    إِّ

ً
ْيبا

َ
ُس ش

ْ
أ َتَعَل الرَّ

ْ
ي َواش ّنِّ ُم مِّ

ْ
َعظ

ْ
 َوَهَن ال

ً
ّيا قِّ

َ
َك َرّبِّ ش ُدَعائِّ ن بِّ

ُ
ك

َ
ْم أ

َ
 2( َول

Be hold the bones with in meare feeble and my  headis all afhame with noariness 

 هللا عزوجل   فإن آبري  ترجمة بلغة ضعيفة ولكن ضاعة الكناية في هذه آلاية عند   قول 

 )  
ً
ْيبا

َ
ُس ش

ْ
أ َتَعَل الرَّ

ْ
 (َواش

 الفرج اللفظيةأسلوب سد  -د 
ينص هذا لاسلوب في نظرية الترجمة على قيام املترجم بإضافة كلمات واشارات 

وضمائر وأسماء وأفعال يرى أنها في نص الترجمة وضرورية لتوضيح إشارات غامضة أو 

 و  الهداف  فيقوم املترجم بإضافتها  لتعويضالنقصألتعويض كلمة أو كلمات ناقصة في لغة 

في ترجمته   (  GeorgeSale(  (  سيل  ( د إستخدم هذا لاسلوب املستشرق الغموض وق إزالة

نسبة للملك   ( مصر  ( ملعاني القرأن الكريم الى حد إلافراط على سبيل املثال أضاف لفظ 

 يوسف  :غير املوجودة في   قول هللا عزوجل   في سورة 

َم (  َراٍت سِّ
َ
َرى َسْبَع َبق

َ
ي أ ِّ

ّ
ن ُك إِّ لِّ

َ ْ
اَل امل

َ
 in my drem( ۔  كما اضاف في منامي   3(  اٍن َوق

 ۔    4بعد أرى  ( 

وهذا لاسلوب من خطورته أن املترجم يضيف كلمات من عنده حتي يجعل القرآن مثل 

 ۔   
ً
 الكتب التي طالها تحريف كاآلنجيل مثال

 الكريم  :  ة ترتيب القرآن  أسلوب إعاد  -هـ 

 

الدكتور  ، حسين سعد غزالة ، أساليب املستشرقين  في ترجمة القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية  1

 11القرآن الكريم ص لترجمتي سيل وآربري ملعاني 

ن الكريم، سورة ، م  2
ٓ
 4ريم   رقم القرا

ن الكريم، سورة ، يوسف آية   3
ٓ
 43القرا

 14الدكتور  ، حسين سعد غزالة ، أساليب املستشرقين في ترجمة القرآن الكريم ، ص 4
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عمد عدد من املستشرقين الى إعادة ترتيب القرآن الكريم حسب الترتيب الزمن 

للنزول  بحيث  ال تأتي السور وآلايات منظمة توقيفية كما هي  ۔   وقد إعتمد هذا الترتيب 

ى هذا التاريخي ريجيسبالشير في ترجمتة فبدأ بسورة العلق وختم بسورة املائدة  ۔  وأد

 سورة  114( بدالمن )116السور  الى فقرات فصار عدد السور )الترتيب الى تجزئة بعض 

 ۔  أسلوب تحريف النصوص تحريفامقصودا -و 

 مقصودا يظهر 
ً
وهذا الذي سعى اليه أغلب املستشرقين فحرفوا النصوص تحريفا

 Rodwellجمة رادول من خالله تناقض القرآن الكريم أو إلسباب يريدها املترجم  ۔  مثل تر 

 عزوجل   ل  قول هللا

رِّ َوَعمِّ   َيْومِّ آلاخِّ
ْ
هِّ َوال

َّ
الل يَن َمْن آَمَن بِّ ئِّ ابِّ

َصاَرى َوالصَّ  َوالنَّ
ْ
يَن َهاُدوا ذِّ

َّ
 َوال

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
نَّ ال  ( إِّ

ً
حا َل َصالِّ

و 
ُ
 ُهْم  َيْحَزن

َ
ْم َوال ْيهِّ

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ْم َوال هِّ نَد َرّبِّ ْجُرُهْم عِّ

َ
ُهْم أ

َ
ل
َ
 1(   َن ف

 

 
 

 

 

 فإذا نقلت هذه الترجمة الى العربية نجدها  : 

 سيكافأون من سيدهم  ، وسوف 
ً
 طيبا

ً
( إن الذين يؤمنون باإلله واليوم آلاخر ويعملون عمال

ال يلحقهم خوف أو حزن سواء كان هؤالء مسلمين أو متبعين للديانات إلاسرائلية أو سابئيين  

 2۔  ۔  الخ 

ريف فقط بل وعلى تحوير معنى آلاية وهى دعوة الى الديانات تقتصر على التحفهذه الترجمة ال 

 إلاسرائلية 

 

ن الكريم، سورة ،  1
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  القرا

ٓ
 62   القرا

 122،  121وترجمة القرآن ، ص البنداق املستشرقون  2
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انها تهدف إلى  وأهم ما يالحظ على ترجمته معاني القرآن الكريم ولاساليب السالفة الذكر 

إطفاء هالة القداسة املحيطة بالنص القرآني   وان ه نص عادي مثل بقية النصوص 

يف للقرآن ياملستشرقون عال َيرَعوِّ  -البشرية  ند هذا الحّدِّ ، بل تسّوِّل لهم أنفسهم أن ُيضِّ

التحريف املتعمد ، فهي ترجمة تكشف عن سوء فهم كامل كما يبدو وتمتلئ  ما ليس منه ،

باإلختالقات والتصرف في معاني آلايات "وربما يرجع ذلك إلى إنطالقها من إلاعتقاد الذي 

 في الغرب لقرون م
ً
  ۔  ۔  (  إلاسالم فرقة مسيحية منشقةضت ومؤداه  أن كان منتشرا

 ۔ اول ترجمة القرآن الالتينية : ۱

، (  1092enerable ,PeterV- 1156فى البداية ،بطرس امللقب باملحترم الفرنس ى)

م ، فجمع بأمره أسقف الطليطلي 1141زاراسبانيا ، فى رحلته الثانية ، سنة 

املترجمين ،فيهم بطرس الطليطلي ،وهرمن  (  ،فى طليطلة مجمعRoymondريموند)

(  ،وبطرس بواتيةالذى كان مساعدا لبطرس املؤقر ، والقس HermanndeDalmatieالدملاش ى)

 إلانجليزى روبرت كنت ،

أو روبرت كنرتكاتن ، رجل عربي مسلم ليس له لقب أو لقب أو اسم آخر ، وأمر 

ي الزنزانة أعاله طبعها الراهب بطرس ملدة فبالترجمة لاولى ملعنى قرآن نوبل إلى الالتينية. 

م ، وطبع الطبعة الثانية أيًضا في بازل  1543أربعة قرون ، ثم طبع في بازل )سويسرا( عام 

 ۔  ( 1)م. "  1553عام 

،مطبعة ليدن بهولندا ،و قيل كانت  م1617وصدرت "قصة يوسف"يعنى سورة يوسف ،سنة 

 2اوربا  هى اول طبعة عربية بصورة كاملة  ، فى

و اعدها فى اربعين سنة ،وطبعت   (LudwigoMarracciو"ترجمة القرآن"لودفيجو ماراتش ى )

م ۔ وايضا طبع لوئس مراكى  ، تفاسير القرآن 1721،و فى ليبزج أملانية  م1698فى بادو ، ايطالية 

 ، بادوا ايطاليا ۔   م1698: البيضاوى ،الزمخشرى  ، السيوطى  ، 

ملاني برجستراسر ،ولم يكمل فمات ،ثم بحث القرآن"املستشرق لاشرع فى بحث"تاريخ  •

دكة وطبعه املجمع العلمى ( وشارك معه نولم1889-1806فيه املستشرق اماري إلايطالي)

 ۔   م1858بباريس  سنة  

 

 م،1989، دار العلم للماليين ، بيروت ،  305من ،  موسوعة املستشرقين ، صبدوي ، عبد الرح -1

 83، ص   1900،  3املشرق  : ج  - 2
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( كتابا "القرآن والدين املحمدي"وطبع  سنة  م1895-1805وصنف  : برتلمى سنت هيالر) •

 ۔  م1865

 م1861التنزيل للبيضاوى ،تحقيق النستشرق لاملاني"فرايتاج"ت ويل  وان وار "اسرار التأ  •

 ۔  م1845،ونشره ليبزيج  سنة  

 ۔  م1889مخشري ،تحقيق املستشرق إلانجليزى"ناسوليزت و"الكشاف للز  •

 ۔  1( م1893- 1813و"إلاتقان للسيوطى ،نشر املستشرق النمساوى"شبرنجر)ولد  •

،تحقيق املستشرق لاملانى   م1932 لوية" طبع  ،القاهرةو"القراءات الشاذة إلبن خا •

 فى مدينة بالون بسكونية(  ۔  م1886"برجشتراسر")ولد 

وذكر فواد سزكين عدددا من املخطوطات املتعلقة بعلوم القرآن املحفوظة فى املكتبات  •

 2لاوربية ۔ 

مسية عددا فىاحدى وعشرين لغة وترجمات القرآن ألهل الغرب زادت من ستمائة و خ

 3۔ 

(  ،وصارمأخذا 1736- 1697،للمستشرق إلانجليزى جورج سيل) م1734رآن"طبع "ترجمة الق •

 ملنبعده ۔ 

 ۔  م1828م وأعادها فاهل  1773"ترجمة القرآن" إلى لاملانية للمستشرق بويسن  •

 ۔ "مدخل تاريخى نقدى إلى القرآن" للمستشرق لاملانى ، جوستاف فايل  •

 ۔  مFaiel ،1835"التوراة فى القرآن" للمستشرق لاملانى ، جوستاف فايل  •

 ۔  م1840"ترجمة القرآن" لألملانية  ، للمستشرق أوهلمان  •

 ۔  م1841"ترجمة القرآن" لألملانية لجوستاف فلوجل  •

،صدرت من مطبعة آكسفورد  ,1840Palmer - 1882۔  H۔  E،باملر ۔ "ترجمةالقرآن"الى ۔ ه  •

 ۔  م0188

 

 3/632م  ،1963الحمد النملة، علي بن إبراهيم،  املستشرقون داراملعارف  ، مصر  - 1

د عجلك ،التراث إلاسالمي تاريخ التراث العربي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  : نقال عن  : بسام داؤ  - 2

  200-199م ،ص 1990وإلاستشراق ، مجلة كلية الدعوة إلاسالمية ،طرابلس ،ليبيا ،العدد السابع ،

بم ، نشر  :  مركز الابحاث الجداول املنشورة بالبيبليوغرافياالعاملية لترجمات معانى القرآن الكر  - 3

 م  ،1986ه ، 1406للتاريخ والفنون والثقافة إلاسالمية ،استانبول 
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 ,1808Rodwell - 1900 ۔  M۔  G"ترجمةالقرآن"للمستشرق إلانجليزى"القس ج ۔ م ۔ رودول ۔  •

 ۔   David Samowol Margoliathبمقدمة ملرجليوث م1886،صدرت  سنة  

"طاف كثيرا من بالد العرب لتعلم لهجات اللغة العربية وحصل OttoPretzl"اوتو بريتزل  •

قراءات القرآن" وتجويده وفهارس مخطوطاطه   احدى و ستين مخطوطا ،فى "علم

ارسه ونشر قراءات القرآن وبحوثه ،وحفظها فى احدى وثالثين خزانة ، ثم  رتب فه

اجع القرآن وعلومه ،وصمف بريتزل كتابا عن مر  م1934 – 1933الدقيقة فى أملانيا فى 

شرالجزء الثالث ،ورسالة فى تاريخ علم قراءة القرآن ،وشارك مع استاذه برجستراسر قى ن

تعمال م( وأتم كتابه  : "مشروع الس1938 – 1926من تاريخ النص القرآنى لنولدكة)

 م ۔ 1934أسلوب النقد فى نشر القرآن سنة 

 م ۔ 1898، للقرآن"للمستشرق إلانجليزى ، ادوارد سيل ،مدراس ،الهند"التطور التاريخى  •

ان ب كتاب هللا كافة فبحثوا في نزوله كان للمستشرقين عناية فائقة و يهتم ام كبير من ج و 

وترتيبه وتفسيره ، وفصاحته وبالغته وأسلوبه ، بل في ألوهيته وبشريته وفي ووحيه وجمعه 

هللا الكريم ۔ وال يخلو أدب من آداب الاستشراق إال ويعالج  كل املوضوعات املتعلقة بكتاب

 من موضوعاته؛ ل
ً
 قضّية من قضايا القرآن الكريم أو موضوعا

ً
 رئيسا

ً
كون القرآن مصدرا

 للكتب  -في اعتقاد املسلمين-لدى املسلمين للشريعة إلاسالمية, ولكون القرآن 
ً
ناسخا

 ة لاخرى ۔ السماويّ 

 عة للقرآن الكريم في أورباصدور أول نسخة مطبو  -2
و من  ضمن  يهتم امات املستشرقين بالقرآن وعلومه قيامهم بطباعة النص القرآني  

 ۔  1ر من اختراع أوربا لفن املطابعفي وقت مبك

و أو  ل طبعة للقرآن الكريم في نصه العربي يلفها الغموض في تحديد تاريخها ومكان  

يرها ومما قيل عنها :  إنها طبعت في البندقية أو روما في طباعتها والجهة املشرفة عليها ومص

 م دون الاتفاق على تاريخ محدد ۔ 1538م و1499الفترة ما بين 

 

ز بأملانيا, وذلك 1468-1397وكان يوحنا جوتنبرج ) -( 1 م( هو املكتشف لاول لفن املطابع في مدينة  ماينِّ

 -ھ1405العربي ، ط م  ، د  ،محمود محمد الطناحي ، مدخل إلى تاريخ نشر التراث 1436 -ھ840عام 

 ،   م ، مطبعة املدني ، القاهرة1984
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 على أن هذه الطبعة أتلفت بأمر من البابا ، وإذا كان هناك من 
ً
 أن هناك اتفاقا

ّ
إال

الصحيح للمصحف  الباحثين من يرجع سبب إتالفها إلى رداءة طباعتها وعدم تقيدها بالرسم

 أن 
ّ
حسب ما اتفق عليه علماء املسلمين ، مما جعل املسلمين يحجمون عن اقتنائها ، إال

 وراء إتالف هذه الطبعة  تدخل البابا وأمره
ً
 أيضا

ً
 دينّيا

ً
 ۔  1بإتالفها يوحي بأن هناك دافعا

 م1694 -ھ1125و أو  ل طبعة للقرآن بقيت بدون إتالف هي تلك التي قام بها إبراهام هنكلمان  

 ۔ 

 م1667-م1655ألكسندر يقول يوهان فك في تاريخ حركة الاستشراق :  "القرآن الذي حّرم البابا 

 طباعته في نهاية القرن السابع عشر مرتين على التوالي بفاصل زمنيّ رجمته تمت نشره أو ت

 يدعى إبراهام هنكلمان 2م من قبل راهب من مدينة هامبورج 1694قصير ، مّرة في سنة 

 ۔  3من قبل لودفيجو ماراتش ي م1698م ومّرة أخرى في سنة 1695-م1652

طبعة للنص الكامل للقرآن الكريم  والطبعة التي قام بها إبراهام هنكلمان هي أول 

 منها نسخ في بعض مكتبات أوربا ۔ ة,  وان تشرت وال تزال توجد بحروف عربيّ 

صفحة ، وإبراهام هذا مستشرق أملاني  560وقد استغرق نص القرآن في هذه الطبعة 

م ينتمي إلى الطائفة البروتستانتّية ، وقد حدد هدفه من هذه الطبعة بأنه ليس نشر إلاسال 

 ۔  4بين البروتستانت,  وان ّما التعرف على العربّية وإلاسالم 

 

  52-51الدكتور  ، محمد سالم بن شديد العوفي ، تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته ، ص - 1

 ،  520-516الدكتور  :  يحيى محمود بن جنيد  :  الطباعة في شبه الجزيرة العربية ، ص

ق هامبورج ، تقع في مدينة أملانيا واسم املطبعة سكلوتزويو، الدكتور  ، عبد القهار  :  الاستشرا - 2

  22والدراسات إلاسالمية ، ص

 ،  97يوهان فك  :  تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة عمر لطفي العالم ، ص -3

 ،  52الدكتور  ، محمد سالم العوفي  :  تطور كتابة املصحف وطباعته ، ص -4

 ،   22الدكتور  :  عبد القهار  :  الاستشراق والدراسات إلاسالمية ص 

ه ثمة نسخة في دار الكتب املصرية, برقم ويقول الدكتور يحيى مح
ّ
, ونسخة أخرى 176مود بن جنيد  :  إن

  522هامبورج  ، الطباعة في شبه الجزيرة ص  Hamburgفي مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض هي طبعة

، 
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نسخة التي حظيت بالشهرة والذيوع بسبب جودتها وتطور حروفها هي ولكن ال

وكان  Ludvico Marracci 1الطبعة الكاملة للقرآن الكريم التي قام بطبعها لودفيجو مراتش ي 

 للبابا أنوست الحادي عشر ، وطبعت في مد
ً
ينة بتافيا بمطبعة السيمناريين سنة معرفا

 ۔  شار إليها يوهان فكم وهي التي أ1698

وقد تمت طباعة سور مختارة قبل التاريخ املشار إليه وبعده في جهات مختلفة في 

أوربا ، يقول الدكتور عبد القهار العاني :  إنه نشرت مختارات من القرآن الكريم في برلين 

سّية والتركية والالتينّية قام بنشرها أندريا أكولوتوس الالهوتي م بالعربّية والفار 1701سنة 

غات الشرقية في براتسالفا ، وتقع في خمسة و سبعين صفحة ويورد في العن ، وأست
ّ
اذ الل

 
ً
 ۔  2وان  أّن النص العربي حقق على ثالثين مخطوطا

ؤالء املستشرقين في ومهما يكن من أمر ، فإن الواقع التاريخي املّر الذي أثبتته مساعي  ه

 كان ملجرد كونه
ً
ثيقة تاريخية ثمينة تاريخّية باعتبارها و  سبيل إخراج النص القرآني مطبوعا

 إليمان وعقيدة أولئك الذين ملكوا العالم وملؤوه بحضارتهم وثقافتهم ، ولم 
ً
مبدأ أساسيا

زَّال من هللا سبحانه وتعالى ۔ 
َ
 ُمن

ً
 يقوموا بطباعة القرآن بصفته وحيا

هذا ما ينبغي مراعاته عند القراءة في دراسات املستشرقين أو مناقشتهم حتى ال يحصل 

 الخلل في الفهم والنتائج ۔ 

 الترجمات الستشراقية لمعاني القرآن الكريم ونشأتها
أشرنا قبله إلى أن الترجمات الاستشراقية ملعاني القرآن الكريم الصادرة من الغرب  

في إطار بحثنا ، كما أن بعض الباحثين يرى أن تاريخ الترجمات و أو  ربا هي التي تدخل 

الاستشراقية هو نفسه تاريخ والدة الحركة الاستشراقية ۔ ولكي نقف على أهدافها ودوافعها 

 نلقي الضوء على بعض الترجمات الاستشراقية الهاّمة على وجه التمثيل ال الحصر ۔ 

 

ينية ، ولويجي مراتش ي باإليطالية, ولودفيج باألملانية ، ولويس مراتش ي بالفرنسية ، وماراكيوس بالالت -1

 ،  57وكلها أسماء لشخص واحد  ، الدكتور  :  حسن املعيارجي ، الهيئة العاملية للقرآن الكريم ، ص

 ،  23ة ، صالدكتور  ، عبد القهار العاني  :  الاستشراق والدراسات إلاسالمي  - 2
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 الترجمة الالتينية :  -9
ركة الترجمة الاستشراقية يعود تاريخها إلى القرنين الحادي يذكر املؤرخون أن ح

عشر والثاني عشر امليالدي ، فأّول ترجمة كاملة تلك التي دعا إليها ورعاها رئيس ديركلوني 

Cluny م ، وقام بها رهبان ريتينا وعلى رأسهم روبرت أوف 1156ت  1بطرس الطليطلي

2تشتر
Robert of Chester وهرمان الدملاطي صلالذي كان إنجليزي لا ,Hermann Alemanus3  من

أصحاب صومعة الدملاطيا وراجع هذه الترجمة الالتينية بييردى بواتيه وتمت هذه الترجمة 

 ۔   ھ528 -م1143في سنة 

وبقيت هذه الترجمة الخطّية محفوظة في صومعة الراهب بطرس املذكور طيلة أربعة 

 في  م1543قرون ، ثم طبعت في بازل سويسرة سنة 
ً
، وطبعت طبعة ثانية في بازل أيضا

۔  Tم والذي قام بنشر هذه الترجمة الالتينّية هو تيودر بيبلياندر في ثالثة أجزاء 1553سنة

Bibliander "من زيورخ "سويسرة 
ً
 ۔  4وكان الهوتّيا

 ويقول الدكتور عبد هللا عباس الندوي :  

هبان ا الر ام بهإن هناك رواية أخرى حول هذه الترجمة التي ق

بالالتينية تقول :  إن بعض الرهبان من إيطاليا وأملانيا أحرقوها 

اشئة وضعاف إلايمان من 
ّ
خائفين من تأثير القرآن في عقول الن

م في مدينة بازل فهي 1553الرهبان ۔ أما الترجمة التي طبعت  سنة  

 

 لدير من أه - 1
ً
م لاديرة في أوربا بطرس هو امللقب  باملحترم من أشهر رجال الدين املسيحي ، وكان رئيسا

 لجهودهم في إنجاز الترجمة  :   وهو ديركلوني في فرنسا
ً
، وقد أجزل بطرس هذا العطاء للمترجمين تقديرا

السامرائي  :  الاستشراق بين املوضوعية أحمد غراب ، رؤية إسالمية لالستشراق نقال عن د/قاسم 

 ،  78-63و 23-21والافتعالية ، ص

 على 1148م إلى 1141شتهر من عام ا - 2
ً
م من أهالي كيتون ، دخل الرهبانية البندكتية وعين أسقفا

 ،  113 -م ، وفي لاندلس تثقف بالثقافة العربية  ، نجيب العقيقي  :  املستشرقون ا 1143بامبلونة 

 لكنيسة زميل روبرت في رهبانيته ودراسته وترجمته وقد عّين رئيسا لشمامسة سربابيلونا   - 3
ً
ثم راعيا

 على أستورجة ، وتوفي 1143-1141شيني 
ً
 - 1م  ، نجيب العقيقي  :  املستشرقون 1172م ثم أسقفا

113  ، 

 ،   305م ص1989بدوي ، عبد الرحمن  موسوعة املستشرقين ، دار العلم للماليين ، بيروت ،  -4
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الترجمة ألاخرى التي قام بها آلاخرون من رهبان إيطاليا 

 ۔  1يكيينالكاثول

م ظهرت الترجمة الالتينية لاخرى التي قام بها مع النص العربي املستشرق 1689وفي سنة 

وأضاف ليوجي بعض الاقتباسات من التفاسير املختلفة Ludvigo Marracciلود فيجو ماراش ي

اختيرت بعناية لتعطي أسوأ انطباع عن إلاسالم لألوروبيين ، وقدم لترجمته بجزء كامل 

 اه تفنيد مزاعم القرآن ۔  ضّمنه ما سّم 

 يقول الشيخ عبد هللا عّباس الندوي :  

إنه ال يعرف أحد من معاصريه  و من  بعده املراجع التي استفاد منها أثناء عمله للترجمة ''

 
ً
فلم يكن ثمة قاموس عربّي أو كتاب عربّي في مكتبته التي بيعت بعد موته ، وكان مستشارا

 ۔  2''وأهدى ترجمته إلى إمبراطور الّروم ليبولد لاول ntPope Innoceلألسقف العاشر 

 اإليطالية األولى :  الترجمة -2
بعد أن فتحت الترجمة الالتينّية باب الهجوم توالت الترجمات لاوربّية واحدة تلو 

م ظهرت عن هذه الترجمة الالتينّية ترجمة إيطالّية قام بها أندريا 1547لاخرى ۔ ففي  سنة  

ه وهي تقع في مأئة وخمسون ورقة من الحجم الّصغير وادع 3ي في فينيسياأريفابين
ّ
ى املترجم أن

 ۔  4اعتمد في ترجمته على لاصل العربي للقرآن مباشرة ال عن الترجمة التي نشرها بيبلياندر

 الترجمة األلمانية األولى :  -3
 ألول ترجمة أملانّية قام

ً
بها سلمون شفايجر  كانت ترجمة أريفابيني إلايطالية مصدرا

, كنيته فراون كيرشة
ً
 واعظا

ً
م وهذه 1616, في نورمبرج سنة Frauenkircheالذي كان قسيسا

م, ثم  1659م, ثم  سنة  1623الترجمة لاملانية بطبعة شفايجر أعيدت طباعتها في  سنة  

 ۔  ( 5)م1664سنة  

 

 ه عند العرب  ، جامعة رانجو ، الهور الشيخ ، عبد الحليم، ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهم -1

 1/25م  ،1922، 

 30الندوي  ، ترجمات معاني القرآن الكريم ص -2

 ،  24الدكتور  ، عبد القهار  :  الاستشراق والدراسات إلاسالمية ، ص -3

 ،  51الدكتور  ، حسن معايرجي  :  الهيئة العاملّية للقرآن الكريم ، ص -4

 ،  51دكتور  ، حسن معايرجي  :  الهيئة العاملّية للقرآن الكريم ، ص ،ال -  5
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 الترجمة الهولندية :  -4
غة الهولنكانت الترجمة لاملانية آلانفة الذك

ّ
 ألول ترجمة بالل

ً
دية وقام بها ر مصدرا

 م وطبعت في هامبورج ۔ 1641رجل مجهول  سنة  

وهذا يعني أن هناك ثماني طبعات في أربع لغات كلها من مصدر واحد ، وهي ثالث 

 ۔   1وواحدة بالهولندية طبعات بالالتنّية وثالث باألملانية لشفايجر ، وواحدة باإليطالية

 األولى : الفرنسية  الترجمة -5
م والذي كان قنصال 1580املولود  سنة   Andre Du Ryerقام املستشرق أندريه دي ريور 

غة 
ّ
ه يجيد الل

ّ
 أن

ً
في إلاسكندرية بمصر بترجمة ملعاني القرآن الكريم في جزأين مّدعيا

ل مشقة أول ترجمة ملع حمَّ
َ
ة كأول اني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيالعربية,  وان ه ت

في سبيل  -كما يقول -أفادنا به د ۔ معايرجي بعدما عانى ترجمة للقرآن الكريم؛ هذا ما 

 
ً
 ، ثم تساءل الدكتور :  هل دي ريور ترجم حّقا

ً
الحصول على هذه املعلومة عناًء شديدا

عربي بالصورة الرهيبة عن العربية أو كانت مصادر أخرى تعينه على ترجمة النص ال

قة التي  وصل إليها؟ املمزَّ

وهل كان على غير علم بالترجمات التي ظهرت قبلها في اللغات لاوربية؟ وهل ُيَعدُّ 

عمل دي ريور بداية في ذاته مثل ترجمة دير كلوني دون التأثر بالترجمات التي سبقته؟ ومهما 

غة الفرنسّية, قام بوضعها سنة كان لامر فإن ترجمة أندريه دي ريور هي لاولى ف
ّ
  2م1647ي الل

 ويقول الدكتور :  عبد الرحمن بدوي في موسوعته : 

إن هذه الترجمة الفرنسية نقلت إلى لغات أخرى, إلانجليزية  

 
ً
 ۔  3والهولندية,  و من  الهولندية إلى ألاملانية أيضا

 الترجمة الفرنسية الثانية :  -6
وقد قدم لها تعد ترجمة سافاري من أهم الترجمات التي صدرت باللغة الفرنسية, 

ح أسلوبها وروعته مع أمانة الضبط ، وعاش هذا املستشرق الفرنس ي كاردون, ونّوه بدقتها ووضو 

 

 ،  ايضا   -   1

 ،  53-52الدكتور  ، معايرجي  :  الهيئة العاملية للقرآن الكريم ، ص ، -  2

 ،  305لبدوي ،دار العلم للماليين ، بيروت ، ص ،موسوعة املستشرقين, ا  -  3
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م ، ويذكر عن 1772املترجم في القرن الثامن عشر امليالدي وصدرت أول طبعة من ترجمته سنة 

 من السنين 
ً
وتحادث نفسه أنه أتم هذه الترجمة بمصر تحت بصر العرب الذين عاش معهم كثيرا

القرآن بجمال لاسلوب وروعة التصوير ، وقد  معهم وتعلم  عاداتهم وعظمة لغتهم التي يمتاز فيها

 ۔    1ملسو هيلع هللا ىلص وضع في مقدمة الترجمة دراسة عن حياة الرسول  

 الترجمة اإلنجليزية األولى :  -10
م منقولة عن ترجمة فرنسّية في 1649طبعت ألول مّرة ترجمة إنجليزية في  سنة  

دأ بترجمتها إلى إلانجليزية م ب1688ونيفرسل بإنجلترا, وكانت تصدر مجّزأة إلى  سنة  مطبعة ي

وسماها ألكسندر "قرآن Tailor۔  Rثم تبعه ر ۔  تيلور  Alexander Rossألكسندر روز 

 ۔  2م في لندن1718وطبعت هذه الترجمة بكاملها في  سنة  TheAlcoran of  Mohametمحمد"

البريطاني ولغتها وأسلوبها غامضان ملن لم ة من هذه الطبعة في مكتبة املتحف نسخ وثمة

 ۔  3يألف قراءة الكتب القديمة

 أقدم ترجمة إنجليزيّة من العربّية :  -11
غة العربّية مباشرة فهي التي 

ّ
أما أقدم ترجمة إنجليزية ملعاني القرآن الكريم من الل

م وحظيت بانتشار 1734سنة    جمة في لندنقام بها "جورج سيل"وقد ظهرت هذه التر 

واسع منذ ظهورها حتى اليوم, وأعيد طبعها مرات ، وكانت الطبعة الثانية في لندن  سنة  

 م في مجلدين ۔ 1764

 ويقول الشيخ عباس الندوي :  

ن في هذه 
ّ
إن الشيخ عبد املاجد كان واهما عندما أحسن الظ

ل لم يكن أقّل دح والثناء؛ ألن املستشرق سيالترجمة وأطرى في امل

 على إلاسالم من بني جلدته من املستشرقين غير أنه أكثر دهاء 
ً
حقدا

 وذكاء منهم

 

، طبع مجمع امللك  9-8عاني القرآن الكريم من بعض الفرق الضالة صيوسف الهمذاني  :  ترجمة م - 1

 ،ھ  1423فهد 

 ،  32عبد هللا عباس الندوي  :  ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند العرب ، ص - 2

 ،  3ساب  :  دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم ، صالدكتور  ، هيثم   - 3
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 الفصل الثانى

 أشهر مستشرقي  القرن العشرين يف دراسة القرآن
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املستشرقون فى القرن العشرين كثيرون الذين عملوا فى عدة ج وان ب من 

 شراق بل فيهم آخرون الذين بذلوا جهدهم لدراسات القرآن الكريم فى ج وان بهالاست

املختلفة منهم من مض ى ليترجم القرآن منهم من ذهب ليبحث فى جمعه وتدوينه بعضهم 

رحروفه وكلماته ووحيه وترى بعضهم بخوضون بذل جهده فى مصدره و آلاخر قام لبعلم اسرا

منهم من رمى الى منزله وتنزيله كلهم حامل لواء البحث  فى اسلوبه وترتيب سوره وآياته و 

 من ج وان ب القرآن الكريم ۔ والخوض فى أى جانب 

وجمبع هذه املساعى قطعة و جزء من تفسير القرآن الن كلمة التفسير يجوز ان  

يع كلمات القرآن كله و توضيح بعض سوره وآياته ايضا مثال يقال يطلق على توضيح جم

ر ورة الكوثر و هذا تفسير سورة الفاتحة وكذالك يطلق كلمة التفسير على تفاسيهذا تفسير س

التى تشمل على آيات الاحكام فقط  وان  تشمل هؤالء التفاسير على بعض آيات القرآن غير 

يطلق كلمة التفسير على تفاسير فرق الباطلة كما محيط على جميع آيات القرآن وكذالك 

 فى كتب علوم القرآن ۔ هومذكور فى اقسام التفسير 

 اسماءاشهر مستشرقي القرن العشرين الذين لهم دراسات حول القرآن الكريم 
أما املستشرقون فى الغرب أسمائهم كثيرة جدا بل أشهرهم الذين قاموا فى الدراسات 

 القرآنية هم كما يلى : 

ر(  ۔  أو جولد تسيهر مستشرق من هنغاريا)املج Ignaz Goldziherإجناس کولد صهر 

من أکابر الاملان  ۔  وبالشير ۔  ريجيس ، ل ۔   Theodor Noldekeو تيودور نولدکه :  

Blachere  ۔ R  ۔ L ۔  و جودلف برشتراسرGotthelf Bergstrasser  مستشرق أملانی ۔

۔  وجوتهولد فيل :   م1926’ليبزج’ بحوث قرآنية برلين’۔ وهوروفيتز    HERRSCHWELDهيرشفيلدو 

d WailGotthol  مستشرق أملانی ۔  و دانکن بالک ماکدانلدMacdonald:   DuncanBlack مستشرق

 Edwardمستشرق بريطانی ۔ وإدورد هنری پاملر  Arberrv۔  J Arthurأميرکی  ۔  وأرثر ج ۔  أربری 

Henry Palmer مستشرق إنکليزی  ۔  وألويس سپرنجرAloys Sprenger   ۔ ودافيد هاينرش

مستشرق  Sir William Muirمستشرق نمسوی  ۔ وليم موير :  Muller ۔  H ۔  Dمولر :  

 بل اشهرهم بدراسة القرآن وعلومه نولدكه وبالشير وجيفرى وجولد زيهر وآربرى ی  ۔ بريطان
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 تراجم بعض اشهر هم : 
 هيرشفيلد ومساعي ها : 

’ دالاسالممستشرقة املانية يهودية تظهر التعصب ض  1854HERRSCHWELD-1934هيرشفيلد

Louis LOEWE )1809-واسم والدها  م1934ومات  سنة  Prussia, Thornفى  م1854ولدت فى املانيا سنة 

كانت ام اربعة اوالد ۔  بدأ لتحصيل العلم  من  Emma SILBERSTEIN )1822واسم والدتها  8891

Posen إقليم بروسيا ، في شمالي أملانياثم إلتحقت بجامعة برلينBerlinجمهورية هي عاصمة برلين

 Université  : بالفرنسية، ثم دخلت فى جامعة استرابورج )استراسبورغ(   أملانيا الاتحادية

de Strasbourg الفرنس ي واقع  لالزاسبإقليم  ستراسبورغتقع في مدينة فرنسيةجامعةهي

كان معلما هنالك الذى  Derenbourgوايضاتعلمت فى جامعة باريس عند  لاملانيةعلى الحدود 

بعن وان  "العناصر  م1878فى سنة  Strasbourgتلك الايام وحصلت على الدكتوراة من جامعة 

نية (  وصنفت كتابا  باسم"الدراسات القرآJudah Hallevi's Kitabal Khazariاليهودية فى القرآن 

"Qirqisani Studies London,1918  ۔ 

 Beitrage Zurبعن وان  " اسهامات فى ايضاح القرآن "  م1981و صنفت كتابا آخر سنة 

1881, Erklarung des Korans Leipzig  م  1989فىو ادخلت هذااملوضوع فيه ثم هاجرت الى انجلترا

نفى وكلية الجامعة بجامعة لند واختارت التدريس وصارت استاذة فى كلية اليهودية لندن

كتاباآخر وهى باللغة الانجليزية وسمتها "أبحاث جديدة في تأليف وتفسير القرآن"  والفت’م1901

New researches into the composition and exegesis of the Qoran  1902۔, Royal Asiatic Society, London   وكان استاذا

في  مدرسة  فوتفيوري  م1996الى  م1989مية من لقديم واللغات العربية والسالحواش ى العهد ا

 ۔ التى تقع فى لندن ولها كتب اخرى ايضا ۔  Ransgateفي رانسجيت

 RUDI  PARETرودى بارت : 

 ( مستشرق أملاني ، ترجم القرآن إلى لاملانية مع شرح فيلولوجي ۔ )1901 – 1983

في الغابة السوداء بجنوبي FreudenstadtبنواحيittendrofWفي 1901أبريل سنة  3ولد في 

 أملانيا؛ من أسرة يكثر فيها القساوسة املسيحيون ۔ 

http://www.kurrein.com/The%20Whole%20Family/f154.htm#f22
http://www.kurrein.com/The%20Whole%20Family/f154.htm#f22
http://www.kurrein.com/The%20Whole%20Family/f154.htm#f22
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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و لتمن
ّ
فحصل منها  LittmanEnnoودخل جامعة توبنجن ، وتتلمذ في الدراسات العربية على إن

معة في سنة ، ثم على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجا 1924على الدكتوراه لاولى في سنة 

 في قسم الدراسات الشرقية في جامعة توبنجن  1926
ً
 مساعدا

ً
ن م تعلم  ا  ۔  وفي إثر ذلك ُعّيِّ

 لباو  1941وفي سنة 
ً
 Kahleل كالهشغل كرس ي علوم إلاسالم والساميات في جامعة بون خلفا

 1942، وعمل في جيش رومل في ليبيا ، وأسر في سنة  1941وان خرط في خدمة الجيش سنة 

عين  لاستاذ للساميات وإلاسالميات في جامعة  1951۔ وفي سنة  1946وظل في لاسر حتى سنة 

ض ، إثر مر  1983يناير سنة  31۔ وتوفي في  1968- 9- 30توبنجن ، حتى أحيل إلى التقاعد في 

 قصير املدة ۔ 

 إنتاجه العلمي : 

ى لاملانية في مجلد هذا العمل املهم املرتبط باسم رودي بيرت هو ترجمة للقرآن إل

اني  ، وفي هذه الترجمة لم يرغب بارت في الدخول واحد وتعليق على الترجمة في املجلد الث

في مغامرة ريتشارد ۔  ولكن ريتشارد بيل قطع سورات القرآن إلى قطع عشوائية ولم يشرح 

عمل ترتيب ، بل قام بتقسيم القرآن إلى أجزاء ۔  راجي بالشير ال يحاول دوافعه وأسبابه  

هـ إلى ي و من ا هذا  30رآن من  سنة  تاريخي للجدار ۔  حتى نزوله كما تخيل  ، ترجم الق

 حسب الترتيب العثماني بين املسلمين ۔ 

جملة لاملانية :  أصر على دقة الترجمة  ، حتى لو كانت أحياًنا تأتي على حساب الجمال في ال

ا بالنص ۔   في فهمه للنص  ، تجنب إهمال املعلقين ذوي 
ً
امليول الخاصة  ، بل كان مرتبط

۔  وعندما ال تكون الترجمة الحرفية واضحة  ، كان يضيف كلمات إضافية ألنه سهل الفهم 

 إلى املربع لشرحها ۔ 

 على أمور يصعب فهمها في بعض 
ً
السور بعد السور ونشر في املجلد الثاني شروحا

، وخاصة عن املستشرقين  ، مما يعطينا  ۔  وهو يلخص البحث الذي تم في هذا املوضوع 

لعديدة التي يجب أن تتناول هذه القضية أو تلك التي تثير نص القرآن إشارة إلى الدراسات ا

۔  نعم  ، هذا شامل ۔  كشف الوحي املعرفة التي بحثت ما هو مكتوب في هذا القسم  ، 

من البحث في نقاط هذه وبالتالي أصبح أداة قيمة لتوجيه أولئك الذين يريدون مزيًدا 

 لثاني أداة ببليوغرافية مفيدة للغاية للباحثين ۔ القضية ۔  وهكذا  ، أصبح هذا املجلد ا

باإلضافة إلى هذا العمل لاساس ي  ، كتب بارتيس رسائل قصيرة إلى القرآن  ، بما في ذلك 

غير ن  "محمد تحت الكوري"  ، وهو دليل واضح على حاجة املستمعين رسالة بعن وا
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كان بارت متعاطًفا جًدا مع إلاسالم  ، ولهذا  Made forاملسلمين لفهم حقيقة رسالة النبي ۔  

السبب بذل جهًدا كبيًرا إلطالع لاوروبيين على حقيقة إلاسالم ورسالة محمد من خالل 

الراديو ۔  لذلك  ، وبسبب العالقات بينه وبين مسلمينه الخطب ال سنة ۔ واملحادثات في 

ران(  نسخة جديدة من انيا وخارجها  ، خاصة في إيران  ، طبعت املدرسة  في قم )إيفي أمل

ترجمة القرآن الكريم  ، والسفارات إلايرانية في أوروبا  ، وتم التبرع بنسخ منها ۔  هذا للزوار 

 لاوروبيين الكبار ۔ 

 رسالة بعن وان  :  "إلاسالم والتراث الثقافي اليوينبغي أن 
ً
وناني" ، وقد نذكر أيضا

، وفيها فحص أحوال البحث في التراث اليوناني في الحضارة إلاسالمية سواء  1950ظهرت سنة 

 ۔  1950في أملانيا وخارجها حتى سنة 

 ( Regis Blachereريجيس بالشير )
في القرن  م(   ، من أشهر املستشرقين في فرنسا 1973-1900ريجيس بالشير  ،م ۔  )

و الجمعية العلمية العربية بدمشق ۔  ولد في مونتروز  ، في ضواحي باريس عشرين  ، وعضال

۔   تعلم   اللغة العربية في الدار البيضاء باملغرب وتخرج في كلية آلاداب بالجزائر  سنة  

وان تقل   1935-1924لاستاذ بمعهد الدراسات املغربية العليا بالرباط  ۔  أصبح  1922

كمحاضر في السوربون ۔  ثم مديرا لل مدرسة  العليا للدراسات  1938سنة   إلى باريس 

وأشرف على مجلة "علم" الباريسية باللغتين العربية والفرنسية ۔   1942سنة  العلمية  

عضها مترجم للعربية ونجح البعض آلاخر في فرض كتب العديد من الكتب بالفرنسية ب

  ۔  من كتبه :  تعليمهم باملدارس الثانوية الفرنسية

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية في ثالثة أجزاء ، أولها مقدمة القرآن  .1

 الكريم ۔  ثم نشر الترجمة 

 م1966ثم أعيد طبعها  سنة   م1957وحدها في  سنة   .2

 دب العربي ، نقله إلى العربية د ۔  إبراهيم الكيالني ۔ تاريخ لا  .3

 قواعد العربية الفصحى ۔  .4

 أبو الطيب املتنبي ، نقله إلى العربية د ۔  أحمد أحمد بدوي ۔  .5

 معجم عربي فرنس ي إنكليزي ۔  .6
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عن "  م1921و من  أشهر كتابات املستشرقين عن التفسير كتاب جولد تسهير ت  

ي " الذي ترجم إلى العربية مرتين لاولى  :  قام بها د  ۔  علي مذاهب التفسير إلاسالم

م  ، وقد 1954، والثانية  :  أنجزها د  ۔  عبد الحليم النجار  سنة  حسن عبد القادر  

اب وال زال من املراجع الرئيسية  ، التي يأخذ منها الدارسون رغم تعصب كان هذا الكت

كثير من لاخطاء العلمية والجهاالت التي تعمدها مؤلفه ضد إلاسالم والقرآن  ، ورغم ال

اب "مذاهب التفسير" مكانة فريدة في أوساط ، فضال عن ذلك نجد لكت -املؤلف  

ية مصطنعة ۔ عد كتاب تسهير تأتي في املستشرقين  ، كما نجد لصاحبه سمعة علم

 ۔ م1973الدرجة الثانية تآليف املستشرق الفرنس ي ريجس بالشير ت 

واستجمع ريتشارد بل اتجاهات التفسيرية الاستشراقية من جميع املستشرقين فى 

لقرآن" الذى نشرفى منتصف القرن العشرين وبأضافةصدر من كتابه "تعارف ا

 Bell,s Introduction to the Quran“”مونتجومرى وات بأسم 

 دراسات اشهر مستشرقي القرن العشرين : 

 رقين واحوالهم واعمالهم : نذكر فى هذا النوع اشهر مستش 

معاني القرآن الكريم م(  بترجمة 1973 – 1900م قام ريجيس بالشير)1949في  سنة   - 1 

ق نزولها ، سيرا على نهج بعض املترجمين ۔  وفي الطبعة لاولى وضع ترتيب السور وف

عن ذلك  البريطانيين ، وذلك بقصد تفسير التشريع على ضوء الوقائع التاريخية ۔  ثم تخلى

 في الطبعات التالية بعدما اقتنع بعدم جدوى مخالفة ترتيب املصحف العثماني ۔  

ويذكر دائما في مقدمة السورة مصدر اسمها وآراء املفسرين املسلمين وغير املسلمين في  - 2

ح آراء غير املسلمين في أغلب لاحيان ، وقد يذك ر مكيتها أو مدنيتها جزئيا أو كليا ۔  لكنه يرّجِّ

 معلومات أخرى عن السورة ۔ 

 ثر من معنى ۔ ويترجم بعض آلايات مرتين أو أكثر ، إذا رأى أن لآلية أك - 3

ويذكر في ترجمته رقمين لآلية :  الرقم لاول هو رقمها حسب طبعة فلوجل للمصحف  - 4

لثاني الذي اعتمد في عّدِّ آياته على ترقيم خاص به مخالف ملا عليه علماء لامة ، والرقم ا

ذي كتبـه قبل مقدمـة ۔  وقد أشار إلى ذلك في " التنبيه " ال رقمها حسب طبعة القاهرة

هو  Flugelإن :  "آلاية في ترجمته تحمل رقمين :  الرقم لاول أي رقم طبعة  1ترجمته قائال

 

  7، ص ،   بالشير ، مقدمة القرآن  - 1
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 الذي ما زال يستعمل غالبا في أوروبا ، والرقم الثاني هو رقم طبعـة القاهرة" ۔ 

والنسفي اعتمد في ترجمته كما يدعي على أربعة تفاسير وهي :  الطبري ، والبيضاوي ،   - 5

رقين على ما جاء ، والرازي ۔  ولكن عند قراءة ترجمته يالحظ أنه يرجح دائما آراء املستش

  في هذه الكتب ۔

و من  آرائه أنه يرى أن بعض آلايات إلحاقية نزلت متأخرة عن آلاية السابقة لها ۔    – 6

عن آلايات لاخرى  ويشير إلى هذه آلايات التي يراها متأخرة بطباعتها بطريقة خاصة تميزها

وذلك إما بطباعتها في الجانب لايمن من الصفحة أو بطباعتها بحرف مائل ۔  ومثال ذلك 

 في سورة النساء  291آلاية 

عي في مواضع أن آلايات ناقصة ، فيأتي بعبارات من التوراة ليستكمل بها هذا  - 7 ويدَّ

 النقص املزعوم ۔ 

 نها ۔  كما قام بنقل بعض آلايات من أماك - 8

وقد وصف جاك بيرك ترجمة بالشير هذه بقوله :  "ترجمة بالشير لها مزاياها ، فهو 

 وضالعة في قواعد اللغة العربية وآدابها ، ولكن من من أفضل املستشرقين لا 
ً
وربيين اطالعا

 على تذوق املضمون الروحي للقرآن وأبعاده 
ً
 ، أي أنه لم يكن قادرا

ً
نواقصه أنه كان علمانيا

ترجمته للقرآن  على الرغم من مزاياها فإن لها نواقصها ، ولكنها تبقى من أفضل  إن

 ۔  1جمة الجزائري حمزة بوبكر الترجمات القرآنية للقرآن مع تر 

 موقفهم تجاه القرآن الكريم 
هدف املستشرقين في ترجماتهم ملعاني القرآن الكريم معروف ۔  وهو محاربة القرآن 

م نفسه ۔  وذلك بما يبثون في ترجماتهم ومقدماتهم وحواشيهم من الكريم بالقرآن الكري

القراء بأن القرآن الكريم من تأليف محمد  ، ألنهم أكاذيب وافتراءات يحاولون بذلك إقناع 

الطبعة لاولى لترجمة بالشير في   2سالم في الصميم ۔  وتقع مقدمة يرون أن ذلك يصيب إلا 

 نها :  صفحة ضمنها عدة موضوعات ، م 310

 تدوين القرآن الكريم ۔   -  

 وصف للمصحف العثماني ۔  -  

 

 ،   85، ص   1990في حوار معه نشرته مجلة   رسالة الجهاد الليبية  ، عدد يناير   - 1

 ،    أي  تقديم للقرآن الكريم Introduction au Coran جعل من هذه املقدمة كتابا مستقال بعنوان  - 2
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 انتقادات مثارة من خالل النص القرآني ۔  -  

  ۔األوربية  الترجمات -  
فلم تتجاوز مقدمتها عشر صفحات ،  1ة املذكورةللترجم م1980أما طبعة  سنة    

ضمنها تحليالت وتعليقات مزيفة  حاول فيها تقسيم فترة النبوة املحمدية إلى أربع مراحل ،

لنيل من القرآن الكريم ۔  وسترى تيهئ ذهن القارئ لقبول ما يختلقه في ترجمته من افتراءات ل

إن شاء هللا ۔  وهذا يدل على ما بذله نماذج من هذه الافتراءات في الصفحات القادمة 

هذا الهداف  بالشير  الذي هو من أشهر املستشرقين من ممساعي ات مضنية لتحقيق 

 الاستشراقي ۔ 

 نبذة من اتجاهات بالشير في القرآن الكريم

 2التشكيك في أصالة ترتيب سور القرآن الكريم  -1
ذكر بالشير أنه :  "لم تعد هذه النصوص القرآنية تظهر حسب تسلسل الوحي ، لكن 

نا نقرأ القرآن طبقا لتدرج طول سورها تنازليا ۔  وبناء على ذلك يمكن القول إلى حد بعيد إن

الكريم اليوم مقلوبا ، ألن النصوص لاولى يعني السور ، التي هي لاطول ، هي على العموم 

لى محمد " ۔ اهـ فقد بدأ بالشير بادئ ذي بدء بالتلميح إلى أن القرآن الكريم آخرها وصوال إ

رتبا بحسب كان في البداية مرتبا حسب تسلسل النـزول ، أي كما سبق أن قام هو بترجمته م

 النزول ، ثم تغير الترتيب حسب ترتيب طول السور تنازليا ۔  

آن الكريم ال تنازليا وال تصاعديا ، فرأيه هذا غير صحيح ،فلم يتغير ترتيب سور القر  

بل هو كما كان منذ عهد النبوة ۔  فقد ثبت في كتب التفاسير ولاحاديث املوثوقة أنه كان 

الكريم ، يقول لهم :  ضعوا آية كذا في مكان كذا في سورة كذا للنبي  كتبة يكتبون القرآن 

 خاف طبقا لتوجيهاته ۔  ،  وان ه كتب كل القرآن الكريم في حياته  في الرقاع والل

  زعمه أن القرآن الكريم من تأليف محمد -2
 و من  أقواله في ترجمته لدعم هذه الفرية :  

 

 - 1C  ، G  ،, P  ، Maisonneuve ET Larose 1980  ،ISBN  :  2-7068-0338-x     

 11مقدمة القرآن ،ص ، - 2
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  48كتب في حاشية الصفحة (  –أ   
ً
ة :  (يقول السفهاء من الناس ما والهم على آلايمعلقا

1عن قبلتهم التي كانوا عليها قل هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقـيم( 
 

 يلـي :  

 أي حتى يئس محمد   
ً
"بقي أي القد س قبلة املسلمين مدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا

إشارة واضحة إلى أن النبي  أمر بكل ذلك من من والء إسرائيل ثم تحول إلى الكعبة" ۔  هذه 

 تلقاء نفسه بدون وحي من السماء ، ألن القرآن الكريم ، كما يزعم ، من تأليفه( ۔  

حاشية الصفحة ثالثة و خمسون على هذا الجزء من آلاية الكريمة فمن  وفي تعليقه في -ب 

تخفيف من ربكم ورحمة عفي له من أخيه ش يء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 

، قال :  "في هذه آلاية إقرار بكل بساطة للدية التي كانت سائدة في الجاهلية" ثم جاء  2

لتهمة الشنيعة التي يؤكد فيها تأثير حكم الجاهلية في بكلمات منمقة ليخفف من وطأة هذه ا

 استهجان إلاسالم الصريح لهذا الحكم في قول 
ً
هللا تعالى : ( الشريعة إلاسالمية ، متناسيا

 ۔   3أفحكم الجاهلية يبغون  و من  أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون 

ي هذه السورة أدخلت عليها من وجود آيات هامة ف4ما قال في مقدمة سورة لان سنة   -ج 

 تعديالت بعد الهجرة إلى املدينة املنورة بزمن وجيز ۔  

دنا إبراهيم في هذه السورة الخاصة بسيأن آلايات 5كما زعم في مقدمة سورة إبراهيم  -د 

 هي بكل تأكيد نصوص قديمة تمَّ تنقيحها باملدينة املنورة ۔   42 - 38أي من آلاية ـ 

ما قال في   قول هللا عزوجل   :    484اته السخيفة في حاشية الصفحة و من  تخمين  –هـ

عملوا الصالحات وقليل وان  كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا و 

 لداود حسب زعمه ، أضيف إلى  24ما هم ص : 
ً
ه تفكيرا من أن هذا الجزء الذي يمكن عدُّ

 ليكون عبرة مستخلصة 
ً
 من القصة ۔  آلاية مؤخرا

 في سورة العصر على أن هذه آلاية  664وفي الصفحة  –و 
ً
استدل بطول آلاية الثالثة نسبيا

 ۔ 
ً
 ضمت مؤخرا

 

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 1
ٓ
  142:   القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 2
ٓ
  178:   القرا

ن الكريم، سورة ، املائدة   - 3
ٓ
  50:   القرا

ن الكريم، سورة ، الانعام   - 4
ٓ
  151:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
  279، 278إبراهيم   :   القرا
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 أثر باليهودية والنصرانيةالقرآن الكريم تإيهامه بأن  – 3

"إن 1معلقا على   قول هللا عزوجل   :   أو كالذي مر على قرية 69قال في حاشية الصفحة -أ 

 في الشرق وفي الثقافة اليهودية النصرانية" ۔  
ً
 هذه القصة مطابقة لألسطورة املنتشرة جدا

ران  24و23ين على آلايتين الكريمت 589علق في حاشية الصفحة  –ب 
ّ
: الحشر بأنهما تذك

 بالتأبينات اليهودية قلبا وقالبا ۔ 

 زعمه أن بعض آلايات في غير محلها – 4

:  إن   قول  96(وصلت به الجرأة على كتاب هللا العزيز إلى أن قال في حاشية الصفحة  -أ

ين ، أولهما :  قد تغير مكانه في آلاية! ثم تقدم باقتراح2هللا عزوجل   "فأثابكم غما بغم "

كما يلي :  "فأثابكم غما بغم إذ تصعدون وال تلوون على أحد"  وضعه على رأس آلاية لتكون 

فتكون كما يلي :  "فأثابكم غما بغم ثم أنزل عليكم  154ثاني :  وضعه على رأس آلاية ، وال

 من بعد الغم أمنة نعاسا" ۔ 

من تغيير مكان هاتين آلايتين  478حة و من  غرائب أعماله الشنيعة ما قام به في الصف -ب 

ر مكانهما بالفع 3في النجوم  فقال إني سقيم": "فنظر نظرة  ل ووضعهما بعد آلاية ۔  فقد غيَّ

فكان الترتيب كما يلي :  )وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فنظر نظرة في النجوم فقال  99

ما استبعد صحة أقوال  إني سقيم رب هب لي من الصالحين ثم قال في الحاشية ، بعد

 املفسرين ، إن قبول هذا التغيير يجعل تتمة القصة الثانية سليمة ۔ 

 فسرين بتغيير معنى بعض آلايات طبقا للجو السياس ياتهامه على امل -5

معلقا على   قول هللا عزوجل   : "سبحان الذي أسرى  305وزعم أيضا في حاشية الصفحة  -أ

أن املسلمين الذين عاصروا النبي أي 4م إلى املسجد لاقص ى " بعبده ليال من املسجد الحرا

أن املراد من املسجد لاقص ى مسجد في الصحابة رض ي هللا عنهم كانوا يرون فيما يبدو 

السماء   وان  إلاسراء يعني املعراج أي الصعود في السماء ، ولكن في عهد لامويين كانت 

 لإلسالم ، وتبعا لذلك لم يعد هناك محاولة لتجريد مكة املكرمة من مركز 
ً
ها الفريد عاصمة

 يهودية ۔ املسجد لاقص ى مسجدا سماويا لكنه صار يعني مدينة في دولة 

 

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 1
ٓ
 259:   القرا

ن الكريم، سورة ، ال عمران   - 2
ٓ
  153:    القرا

ن الكريم، سورة ، الصافات   - 3
ٓ
  89،  88:   القرا

ن الكريم، سورة ، بني اسرائيل   - 4
ٓ
  1، القرا
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 الاعتماد على القراءات الشاذة لغرض في نفسه – 6

 معلقا على   قول هللا عزوجل   :  429و من  مزاعمه ما قال في حاشية الصفحة   -أ 

ومُ الم "  ِلَبِت الرُّ
ُ
  غ

َ
ِلُبون

ْ
ِبِهْم َسَيغ

َ
ل
َ
ْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد غ

َ ْ
ى ألا

َ
ْدن

َ
 ۔  1( ِفي أ

 فقد جاء بقراءتين :   

بت" بصيغة املبني للمجهول ۔  اعترف في البداية بإجماع كل القراء تقريبا على  لِّ
ُ
أوالهما :  "غ

مفادها هذه الصيغة ۔  ثم جاء باعتبارات تاريخية معتمدا في ذلك على آراء استشراقية 

 استبعاد صحة معنى قراءة "غلبت" باملبني للمجهول ۔ 

بت" بصيغة املبني للمعلوم ۔  وبعد ما استبعد أن يكون املراد هنا  (والقراءة الثانية(
َ
ل
َ
"غ

م ، أضاف ،بعد كالم ، أنه يمكن التفكير في أنها أي 624انتصار الروم على فارس في  سنة  

ات املسلمين بعد هزيمتهم في غزوة مؤتة بينهم وبين آلايات املذكورة جاءت لرفع معنوي

 ۔  (ينم عن عداوة ضد الروم ۔  والخبر ، في هذه الحالة ، م630هـ8البيزنطينيين  سنة  

 اعتماده على رواية غير ثابتةلإلساءة إلى القرآن الكريم – 7

معاني  ومما يدل على تصميمه على النيل من القرآن الكريم :  قيامه عند ترجمة( -أ 

بعد  "بإضافة " وان ها الغرانيق العلى  وان  شفاعتهنَّ لترتجى 561سورة النجمفي الصفحة 

بدون تعليق ۔  فقد جعل هاتين الجملتين آيتين في القرآن الكريم ۔  وكان عند  20آلاية ـ 

قد جاء ببعض  2فسها على   قول هللا عزوجل   : "عند سدرة املنتهى"تعليقه في الصفحة ن

وهو أن "املنتهى" مكان معلوم Caetaniكايتانيأيد ما زعم أنه توصل إليه قال املفسرون ثم ما 

هو :   3قرب مكة املكرمة ،  وان  املراد بـ  قول هللا عزوجل   :  "إذ يغش ى السدرة ما يغش ى"

 ۔ (الفصل الذي يغش ى السدرة فيه ما يغش ى من الثمار العنبية 

 النيل من شخص النبي  – 8

على   قول هللا  584و من  مزاعمه املغرضة تعليقه في حاشية الصفحة  ( –أ 

عزوجل   : "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة" 

م يذكر اسم املستفيد أو املستفيدين من هذه الصدقة ،  وان ه من أنه ل 12املجادلة : 

 

ن الكريم، سورة ، الروم   - 1
ٓ
 3-1:   القرا

ن الكريم، سورة   - 2
ٓ
 14:   ، النجم القرا

ن الكريم، سورة ، النجم    - 3
ٓ
  16:   القرا
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 1۔  (دا  بصفة كونه رئيسا لألمةليس من املستبعد أن يكون املستفيد محم

على   قول هللا عزوجل   :   "ألم نشرح  655وفي تعليقه في حاشية الصفحة ( -ب    

ائلة إنه جاء ملك إلى النبي  قال :  "أدت هذه آلاية إلى صياغة لاسطورة الق2لك صدرك" 

 " ۔ (وهو في سن الصبا وفتح صدره وأخرج قلبه ثم غسله فمأله باإليمان والتقوى 

 تغيير ترتيب كلمات وإقحام كلمات في الترجمة لإلساءة إلى أسلوب القرآن الكريم – 9

وأحيانا يغير ترتيب كلمات بعض آلايات مع إضافة كلمات أخرى عند ترجمتها  (-أ 

ليبث بعض سمومه ، كما فعل في آلاية الكريمة التالية :  "زين للناس حب الشهوات من 

طير املقنطرة من الذهب والفضة والخيل املسومة ولان سنة  والحرث النساء والبنين والقنا

  3"( عنده حسن املئابذلك متاع الحياة الدنيا وهللا

كما يلي :  أي :  "للناس زينت  77 (فقد ترجم أول هذه آلاية الكريمة في الصفحة(

إلى آخر املظاهرالكاذبة من حب الشهوات املستخرجة من النساء حب البنين والقناطير" 

ارئ فقد استعمل كلمة "حب" مرتين وأقحم كلمة "املستخرجة" في الترجمة ليوهم الق(آلاية ۔ 

أن القرآن الكريم يستعمل العبارات النابية املستهجنة متناسيا في ذلك ما جاء في   قول هللا 

 ۔  4عزوجل   :  "ال يحب هللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم"

ن بل هو تحريف القرآن املعنوى وتغييره من يقة ترجمة القرآهذا ليس فى الحق(

م فى جسد إلاسالم والقرآن عداوة لإلسالم واملسلمين وهو اصل املعانى الى غيره ليبث السمو 

يظن أن املسلمون اليعرفون مكره بل يقظة املسلمين قطعوا دابر مكره وأخبروا الناس عن 

 ۔  (مكره وكشفوا الغطاء عن أغالطه

 افتعال بعض ألاخطاء لغرض في نفسه – 10

 5، ترجم  "اقرأ باسم ربك الذي خلق" 657و في الصفحة الـ 

 

قال سمعت أبا هريرة  قال  :  أخذ الحسن بن علي رض ي  صحيح البخاري   : عن محمد بن زياد أنه - 1

هللا عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه  ، فقال النبي  :    كخ كخ   ليطرحها  ، ثم قال  :   أما 

ال نأكل الصدقة  ؟ وجاء في سياق آخر للبخاري أن النبي  قال  :   ما علمت أن آل محمد  ال شعرت أنا 

 ،     يأكلون الصدقة

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
 1الانشراح  : القرا

ن الكريم، سورة ، ال عمران  - 33
ٓ
  14:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 4
ٓ
 148:   القرا

ن الكريم، سو  - 5
ٓ
 1العلق  : رة ، القرا
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أي :  عظ باسم ربك الذي خلق وهذا يعني أن معنى القراءة الوعظ ۔  ثم قال في 

ظ" ليس معناه " اقرأ " كما يترجم غالبا" انتهى كالمه ۔   الحاشية ما يلي :  " "اقرأ" معناه "عِّ

هذه الترجمة املفتعلة الكاذبة التشكيك في  يهتم ام القرآن الكريم  لغرض منأليس ا 

بالعلم الذي ال ُينال إال بالقراءة ؟ " وإال فلماذا لم يترجم كلمة " اقرأ " في" اقرأ كتابك كفى 

 كما ترجمها في سورة العلق  فقد ترجمها هنا بكلمة  أي 1"بنفسك اليوم عليك حسيبا

موريس بوكاي في كتابه " القرآن الكريم والعلم العصري " املترجم ر د ۔  وقد أشا "اقرأ" ۔ 

إلى الازدواجية الخبيثة املماثلة التي استعملها في ترجمة  131إلى العربية صفحة الترجمة 

 كلمة " أزواجا " في سورتي الرعد ويس ۔ 

 بث السموم للتشكيك في أصالة النص القرآني :  -11

ه الحالي ، كأن النص القرآني انتقل من وضع سابق ي في وضعأثبت : أفمن ذلك : (

 76إلى وضعه الحالي انظر أول سور :  النساء ، والحجر ، والزمر ، وعلى حاشية الصفحتين 

وسبق أن زعم بالشير أن :  تدوين القرآن الكريم كان جزئيا وناتجا ۔   436وفي الصفحة  289و 

لكن الحقيقة التي يشهد بها التاريخ الصحيح هو أن  عن مساعي  فردية ومثارا لالختالف ۔ 

 هو تمسكهم الشديد باملحافظة على  2
ً
"الواقع الذي عليه املسلمون منذ أربعة عشر قرنا

 ومعنى ، وليس ثمة مسلم يستبيح لنفسه أن يقرأ القرآن بأي لفظ شاء 
ً
الوحي القرآني لفظا

 ۔  (ما دام يحافظ على املعنى

مثل  ان في العالم عن مسلم يستبيح لنفسهن اليوم في أي مكوليبحث املستشرقو ( 

ذلك وياتي به البحث ، فلماذا إذن هذا التشكيك في صحة النص القرآني وهم يعلمون مدى 

 ومعنى؟ إنهم يبحثون 
ً
حرص املسلمين في السابق والالحق على تقديس نص القرآن لفظا

 كما سبق أن أشرنا  عن آلاراء املرجوحة ولا 
ً
سانيد الضعيفة ليبنوا عليها نظريات ال دائما

التاريخ الصحيح وال من الواقع ۔  فنحن املسلمين قد تلقينا القرآن الكريم  أساس لها من

 من هللا ۔  ولم يحدث أن أصاب هذا القرآن أي تغيير 
ً
من الرسول  ، وهو بدوره تلقاه وحيا

رد بها القرآن وحده من بين الكتب أو تبديل على مدى تاريخه الطويل ۔  وهذه ميزة فريدة انف

مر الذي يحمل في طياته صحة هذا الدين الذي ختم به هللا سائر السماوية كافة ، لا 

 " ۔ (الديانات السماوية

 

ن الكريم، سورة ، بني اسرائيل   - 1
ٓ
 14:   القرا

 ،  91،الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، الدكتور  ،  محمود زقزوق   - 2
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 ضعف بالشيرفى اللغة العربية

هذه لامثلة هي قمة جبل الجليد ۔  أما فيما يتعلق باألخطاء النحوية واللغوية في 

بالشير كان  عنها وال حرج في ذلك ۔  من الواضح أنه ال شك في أن هذه الترجمة  ، فتحدث

يتحدث الفرنسية بطالقة ۔  أما اللغة العربية فيفترض أن يتقنها كعضو في املجمع العلمي 

العربي بدمشق ۔  ومع ذلك  ، فإن ترجمة العديد من آياته تؤكد العكس ۔  هناك العديد 

مة ۔  وهذا ما أكدته الدكتورة زينب عبد العزيز من لاخطاء في جميع صفحات هذه الترج

أثبتت الدراسات "…  ( 1)تابها " ترجمات القرآن إلى أين؟ )وجهان لجاك بيرك(  من أنهفي ك

التي قام بها العلماء العرب واملسلمون بأن أولئك املستشرقين الذين يدعون فهم العربية ، 

مع أنها –ن هذا الجهل الواضح بالعربية هم في الحقيقة ال يحسنونها ۔  ۔  وعلى الرغم م

، فهم يصدرون أحكاما مغرضة من حيث الشكل واملضمون  -أداة العمل العلمي الرئيسة

وأمانة تنـزيه القرآن ، وذلك فيما يكتبونه من مقدمات علمية ليست في الواقع سوى معاول 

آن عقبة في سبيل هدم متعددة لاوجه ، تدور حول محور أساس ي واحد هو :  زعم أن القر 

إلاسالمية!! وذلك بعينه هو ما كان يردده اللورد كرومر في كتابه في مطلع هذا ارتقاء لامم 

القرن )أي :  القرن املاض ي(  وبناء على آراء مستشاريه من املستشرقين :  "أن القرآن هو 

رفع املسؤول عن تأخر مصر في مضمار الحضارة الحديثة" أو "لن يفلح الشرق ما لم ي

 ى به القرآن" اهـ ۔                   الحجاب عن وجه املرأة ويغط

وسنعالج هذه لاخطاء في مبحـثين ۔  ففي املبحث لاول نذكر بعض أخطائه في املسائل 

 النحوية ، وفي الثاني بعض أخطائه في املسائل اللغوية ۔ 

 ألاخطأ النحوية لبالشير : 

كنتم" “رجمة بحيث أسقط ت2ا كنتم تكتمون"  ترجم   قول هللا عزوجل   :  " وم -1

 والصحيح" كنتم " 

يعنى" وان تم بأنفسكم تنسونه"  3ترجم   قول هللا عزوجل   :  "وتنسون أنفسكم" -2

فقد جعل كلمة "أنفسكم" تأكيدا لضمير الجمع في لفظ "وتنسون" ، مع أنها مفعول 

يدا لكان مرفوعا؛ ألن  به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ۔  لو كان تأك

 

 ،  9صفحة  -  1

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 2
ٓ
  33:   القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 3
ٓ
 44:   القرا
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الجماعة في "وتنسون" ضمير مبني في محل رفع فاعل ، والتأكيد يتبع املؤكد   و أو 

 في إعرابه ۔ 

 1ترجم   قول هللا عزوجل    "اهبطوا مصرا" - 3  
ً
أي "اهبطوا مصر" البلد املسمى حاليا

 لهذا البلد امل
ً
عروف ، في حين أن بـجمهورية مصر العربية ۔  فقد جعل كلمة "مصر" علما

 غير معيّن ، أي اهبطوا أّي مصر ، هذه الكلم
ً
ة نكرة؛ ألنها منصوبة بفتحتين وتعني مصرا

 ۔  2وهذا ما رجحه إلامام الطبري 

أي "حتى يأتي هللا مع أمره" ۔  ويبدو 3ترجم   قول هللا عزوجل   :  "حتى يأتي هللا بأمر"  - 4  

الفعل الالزم كما جاء في هاتين ء يستعمل في تعدية أنه ال يعلم أو لم يدرك أن حرف البا

و" إن يشأ  4آلايتين الكريمتين :  "فإن هللا يأتي بالشمس من املشرق فأت بهامن املغرب"

 ۔  5يذهبكم ويأت بخلق جديد"

أي "والصوم حسن لكم" ۔ وهذا  6ترجم   قول هللا عزوجل   " وان  تصوموا خير لكم"  - 5  

 ۔   7يلير" هنا اسم تفضخطأ ، ألن كلمة "خ

ترجم لفظ " املساجد" في   قول هللا عزوجل    "وال تباشروهن  وان تم عاكفون في  - 6  

أي "الحرام" كأن املراد هنا هو املسجد   sacréeكأنه مفرد ، ثم أضاف لفظ  8املساجد"

ضا متفشية الحرام ۔  وأشير هنا إلى أن مثل هذه إلاضافات التي تخل باملعنى أو تجعله غام

 في هذه الترجمة ۔ 

ترجم عبارة "وإذا" 9في   قول هللا عزوجل    "وإذا تولى سعى في لارض ليفسد فيها"  - 7  

ءت ترجمته أي الذي يتولى ۔  ۔ الخ ۔  فبدل الترجمة الشرطية أي "الذي" املوصولة ، فجا

 من نفسه ۔ 
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" ، حذف ترجمة معنى ذكرونهن" أي "ت1ترجم   قول هللا عزوجل  " ستذكرونهن" "  - 8  

 حرف التسويف "س" ۔   

وكذلك ترجم " ستدعون " في   قول هللا عزوجل   " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد  - 9

 فقد حذف ترجمة سين التسويف ۔  " ۔ تدعون أي " 2"

ربط هذا الجزء من آلاية بالذي  3قول هللا عزوجل   " والكافرون هم الظاملون "    - 10

يراع فيه عالمة الوقف الجائز التي تدل على كون  ه بأداة وصل وضعها بين قوسين ، ولمقبل

م البيع فيه ويكون الوقف أولى ، فكانت ترجمة معاني آلاية كما يلي :  قبل أن يأتي يو 

 الكافرون فيه الظاملين ۔ 

ن كانوا يتراءو  أي "رأي العين4ترجم   قول هللا عزوجل   " يرونهم مثليهم رأي العين "   - 11

في عدد مماثل" فقد ترجم "مثليهم" كأنه مفرد ، وذلك ألنه ال يعلم  كما يبدو وجوب حذف 

وعالوة على ذلك ، ترجم "يرونهم" بـ "يتراءون"  نون املثنى ونون جمع املذكر السالم لإلضافة ۔ 

 وهذا خطأ ، فالترجمة الصحيحة ۔     

و من  كفر   الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  قول هللا عزوجل   " وهلل على   - 12  

علق في الحاشية على " و من  كفر" بقوله إن "الجملة بقيت 5فإن هللا غني عن العاملين"

معلقة" ۔  والصحيح أن الجملة كاملة تماما ، ويتبين ذلك في إعراب آلاية املذكورة وهو كما 

لشرط  ، وجملة "فإن هللا غني عن العاملين" يلي :  " و من " :  أداة الشرط ، "كفر" فعل ا

ن جواب الشرط يقترن بالفاء إن كان جملة اسمية جواب الشرط ، لذلك بدأت بالفاء؛ فإ

 ۔ 

اعتبر كلمة "أال" كأنها مركبة من 6قول هللا عزوجل   " أال بذكر هللا تطمئن القلوب "   - 13  

بيه ۔  فجاءت ترجمته أي "بذكر هللا أليست همزة الاستفهام و "ال" النافية ، مع أنها حرف تن

" في   قول هللا عزوجل   في كل من " أال إنهم هم القلوب تطمئن" وكذلك ترجم كلمة "أال

 

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 1
ٓ
  235:   القرا

ن الك - 22
ٓ
ن الكريم، سورة ،  القرا

ٓ
  16:   ريم، سورة ، الفتح القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 3
ٓ
 254:   القرا

ن الكريم،   - 4
ٓ
  13:    سورة ، ال عمران القرا

ن الكريم، سورة ، ال عمران   - 5
ٓ
 97:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 6
ٓ
 28الرعد  : القرا



- 113 - 
 

 …أال هو العزيز الغفار … أال هلل الدين الخالص 1املفسدون  ۔  ۔  أال إنهم هم السفهاء"  ، 

 ۔  2أال ذلك هو الخسران املبين"

أي "لنبلونكم في" فقد  3لون في أموالكم  وان فسكم "  عزوجل   " لتبترجم   قول هللا - 14

جعل "لتبلون" مبنيا للمعلوم وهو مبني للمجهول ، كما جعل نائب فاعله مفعوال به واخترع 

من تلقاء نفسه فاعال غير موجود في النص ، وهو ضمير املتكلم املعظم نفسه أو معه غيره 

 كم" وترجم آلاية في ضوئه ۔ لون" فجعله "لنبلونل أنه لم يفهم "لتب۔  الحاص

ترجم "أن تجعلوا" في   قول هللا عزوجل   " أتريدون أن تجعلوا هلل عليكم سلطانا  - 15

أي "أن يجعلوا"كأن الضمير لجمع املذكر الغائب ، وهذا خطأ فالضمير لجمع املذكر 4مبينا "  

 املخاطب ۔ 

تلني ما أنا بباسط يدي إليك ئن بسطت إلي يدك لتقول هللا عزوجل   " لترجم   ق - 16  

أي "لئن بسطت إلي يدك لقتلتني ألنه ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك يبد و أن 5ألقتلك "  

املترجم عدَّ الالم في "لتقتلني" مفتوحة وجوابا للقسم ولم ينتبه لعدم وجود نون التوكيد 

يدي إليك ألقتلك"  يضا أن "ما أنا بباسطالفعل ۔  ولم يعلم أ التي تجب في آخر مثل هذا

ه جملة مستقلة ، لذلك أضاف ألنه في أوله ۔ لم يدخل حرف الفاء  جواب القسم بل عدَّ

 على ما أنا ألنه جواب القسم ۔  

قول هللا عزوجل   " من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه    - 17  

كور انظر الرد علىما قال في مع أن جواب الشرط مذ عد الشرط هنا معلقا ،6غفور رحيم" 

 من سورة آل عمران  97آلاية 

 من صيغة نفي  7ترجم   قول هللا عزوجل   "لست مرسال"  - 18
ً
في صيغة استفهامية بدال

،  أي "ألست مرسال"؟ ، ربما عدَّ لالف الزائدة في آخر كلمة "كفروا" كأنها همزة استفهام
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 1" بدال من "ويقول الذين كفروا لست مرسال"الذين كفرو ألست مرسال فقرأ كما يلي "ويقول 

 ۔ 

ترجم " الخيل والبغال والحمير" في   قول هللا عزوجل   " والخيل والبغال والحمير  -19  

 أي "الفرس والبغل والحمار" فقد عد كال منها مفردا مع أنه جمع ۔  2لتركبوها وزينة"  

أي :  "ويوم يحشرون" أي ترجم 3جل   :  " ويوم يحشرهم "  ترجم   قول هللا عزو  - 20  

 مبني للمجهول مع أنه مبني للمعلوم ۔  الفعل كأنه

ترجم   قول هللا عزوجل   "قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من  - 21

ذ من من سورة الفرقان أي :  "قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 18أولياء " في آلاية 
َ
تخ

ُ
ن

 " كأنه فعل مب
َ
ذ خِّ

تَّ في املصحف –ني للمجهول مع أنه دونك أولياء" ۔  فقد ترجم " أن نَّ

 مبني للمعلوم ۔   -الذي ترجم منه

أي"اململكة يومئذ والحق 4ترجم   قول هللا عزوجل   " امللك يومئذ الحق للرحمن "   - 22

لكة" مع أنه نعت له ۔  والخطأ للرحمن" فقد جعل كلمة "الحق" معطوفا على كلمة "املم

 ملكة" الثاني هنا أنه ترجم "امللك أي "امل

أي 5ترجم   قول هللا عزوجل   " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا"   - 23

"للذي يضاعف له العذاب يوم القيامة وللذي يخلد" و "للذي" في كال املوضعين ، زيادتان 

 غلط ۔ 

أي 6وجل   " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد"   في   قول هللا عز  ترجم "ستدعون" -24

 "تدعون" حذف معنى سين التسويف ۔  

أي 7ترجم "يقولون" في   قول هللا عزوجل   "أم يقولون نحن جميع منتصر"   - 25  

"ستقولون" فقد جعل ضمير الفعل لجمع املذكر املخاطب ، وهذا خطأ ، فالضمير لجمع 

 ب ۔  كما أضاف سين التسويف ، والصحيح حذف هذا الحرف ۔ املذكر الغائ
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أي "والساعة شديدة الدهاء 1ترجم   قول هللا عزوجل   "والساعة أدهى وأمر"   - 26  

وشديدة املرارة" ۔  فلم يراع في الترجمة معنى أفعل التفضيل فجاء محله كلمتا "الدهاء" 

 و"املرارة ۔ 

أي "سأكيد" أي زاد سين  2 عزوجل   "وأكيد كيدا" ترجم "وأكيد" في   قول هللا - 27 

 التسويف من تلقاء نفسه ۔ 

 ألاخطأ اللغوية لبالشير : 

أي "يغطون بالحياء نساءكم" ظنا  3ترجم   قول هللا عزوجل   :  "ويستحيون نساءكم"  – 1

 منه أن "يستحيون" من الحياء ، و الراجح أنه من الحياة كما جاء في الطبري ۔  

أي "الذي يمس  4ترجم "عند ربكم" في   قول هللا عزوجل   :  " أويحاجوكم عند ربكم "  – 2

 ربكم" ۔ 

أي معبد "مكة" ۔  فقد ترجم  5 ترجم   قول هللا عزوجل   :  " وإذ جعلنا البيت مثابة " - 3  

بيت "البيت" بـاملعبد ثم أضاف إليه اسم مكة املكرمة من تلقاء نفسه  والصحيح املراد بال

 هنا بيت هللا الحرام ۔ 

أي  6ترجم "الصالحين" في   قول هللا عزوجل   :  "  وان ه في آلاخرة ملن الصالحين"  – 4  

 "القديسين" ۔ 

 أي "هنا إثم كبير" ۔   7عزوجل   :  " وان  كانت لكبيرة" ترجم   قول هللا  – 5

 أي "يمش ي هللا معكم جميعا" ۔    8ترجم   قول هللا عزوجل   :  " يأت بكم هللا جميعا" - 6

فقد ترجم "ما بين أيديهم"  9ترجم   قول هللا عزوجل   : " ما بين أيديهم وما خلفهم" - 7 

ع املذكر "هم" بـ "الناس" مع أن هذا الضمير يشمل أيضا ترجمة حرفية ،كما ترجم ضمير جم
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 ناس" ۔ الجن واملالئكة وغيرهم ، فجاءت ترجمتها كما يلي "ما بين أيدي ال

 1كرر الخطأ نفسه في ترجمة " ما بين أيديهم وما خلفهم" ۔  - 8  

كلمة "نصيبا" غير أي "نؤته منها نصيبا" ۔  ف 2ترجم   قول هللا عزوجل   :  " نؤته منها " - 9 

موجودة في النص وال حاجة إلى إضافتها ، بل يجب التقيد بالنص القرآني هنا تماما بدون 

 ك يأتي باملعنى الصحيح بكل وضوح ۔ أي إضافة ، ألن ذل

من مرتين أي "شاورهم  3أثبت ترجمتين ل  قول هللا عزوجل   :  " وشاورهم في لامر" - 10

، والثانية :  أي "شاورهم في هذا لامر" والصحيح حذف "من آلان  في لامركله" آلان فصاعدا

 فصاعدا" من لاولى وحذف "هذا" من الثانية ۔ 

أي "هؤالء هم"الذين قالوا  4جل   :  "الذين قالوا إلخ وان هم "قول هللا عزو ترجم    - 11

 في إخ وان هم" وهذا خطأ ۔ 

أي "قبل أن يفرض علينا قربانا" ۔   5ترجم   قول هللا عزوجل   :  "حتى يأتينا بقربان"- 12

 فقد ترجم "يأتينا" أي "يفرِّض علينا" ۔  ۔  

ر أو أي "من ذك 6" :  "من ذكر أو أنثى بعضكم من بعضترجم   قول هللا عزوجل    - 13  

أنثى ، تساهمون بعضكم من بعض" ۔  يبدو كأنه تعمد إدخال أي "تساهمون" هنا ليفسد 

 على القارئ املعنى الجميل الذي تشتمل عليه هذه آلاية الكريمة ، وهللا أعلم ۔ 

م للمأوى جهنم" هذه ترجمة "ث أي 7ترجم   قول هللا عزوجل   :  " ثم مأواهم جهنم " - 14  

 غامضة ۔  ۔ 

فقد ترجم   8ترجم   قول هللا عزوجل   :  "واتقوا هللا الذي تساءلون به ولارحام " - 15

 "تساءلون" كأنه سؤال استفهام ، ال سؤال طلب ورجاء ۔  
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 1ترجم   قول هللا عزوجل   :  " فإن خفتم أالتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم "  - 16

حدة أو خدينات" كلمة "خدينات" غير صحيحة أي "فإن خفتم أال تعدلوا "فخذوا منهن" وا

 ۔ 

أي استخدموه أو تمتعوا به  2ترجم   قول هللا عزوجل   :  "وعاشروهن باملعروف" - 17

 معهن باملعروف ۔ 

 ترجم   قول هللا عزوجل   :  " فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ هللا - 18  

ويحفظن ما يجب حفظه ) ؟ (  بما حفظ هللا ) ؟ الصالحات يفعلن العبادة " النساء أي "3"

 ( " كذلك ترجم مع عالمتي استفهام ، قاصدا بذلك أن املعنى غير واضح ۔ 

أي "الزبون ذي  4ترجم   قول هللا عزوجل   :  " والجار ذي القربى والجار الجنب" - 19  

 ۔  الترجمة الصحيحة ۔  القربى والزبون باالختالط"

ترجم "الشهداء" في   قول هللا عزوجل   :  " من النبيين والصديقين والشهداء  – 20

 أي "شهود" ۔  5والصالحين"

والصحيح  6كذلك ترجم "شهيدا" في   قول هللا عزوجل   :  " إذ لم أكن معهم شهيدا" - 21  

 أي "حاضرا 

" مقتولةأي "قنيصة  7جل   :  " غير محلي الصيد"ترجم "الصيد" في   قول هللا عزو  – 22  

 ۔  

أي "أريد أن تعترف  8ترجم   قول هللا عزوجل   :  " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك" – 23

 بإثمك" ۔  

أي  9ترجم "الشهادة" في   قول هللا عزوجل   :  " وستردون إلى عالم الغيب والشهادة" - 24

 

ن الكريم، سورة ، النساء   - 1
ٓ
  3:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 2
ٓ
  19:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 3
ٓ
  34:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 4
ٓ
  36:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 5
ٓ
  69:   القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 6
ٓ
  72:   القرا

ن الكريم، سورة ، املائدة   - 7
ٓ
  1:   القرا

ن الكريم، سورة ، املائدة   - 8
ٓ
  29:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 9
ٓ
  105التوبة  : القرا
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 ۔  1تكتموا الشهادة"مها في " وال :  ترجم "الشهادة" هنا كما ترج

 أي "ادخل عليهن" ۔  2ترجم   قول هللا عزوجل   :  "اخرج عليهن " - 25 

ترجم " نأتي لارض " في   قول هللا عزوجل   :  " أو لم يروا أنا نأتي لارض ننقصها  - 26 

 أي "نضرب لارض" ۔  3من أطرافها"

" في حين  4ألقينا فيها رواس ي " ل   :  " و ترجم "رواس ي" في   قول هللا عزوج - 27  
ً
أي "قمما

بالترجمة الصحيحة  5ترجم الكلمة نفسها في   قول هللا عزوجل   :  "وألقى في لارض رواس ي"

 راسيات" ۔  
ً
 وهيأي "جباال

ترجم "املستقدمين" و "املستأخرين" في   قول هللا عزوجل   :  " ولقد علمنا املستقدمين  - 28

أي "الذين يبادرون إلى لامام والذين يبادرون إلى الوراء" ۔   6ملستأخرين"علمنا ا منكم ولقد

 الترجمة املالئمة أي "الذين مضوا في املقدمة والذين يأتون في املؤخرة" ۔ 

أي  7ترجم " ظاملين" في   قول هللا عزوجل   :  "  وان  كان أصحاب لايكة لظاملين" - 29  

 "قحين"  ۔ 

سنا من  8:   "وال حرمنا من دونه من ش يء "   قول هللا عزوجلم   ترج – 30   أي "وال قدَّ

 دونه من ش يء" ۔  

 في آلاية الخامسة من سورة النحل ترجم كلمة " لان سنة " أي "الجمال" ۔  - 31

وترجم كلمة "دفء" في آلاية املذكورة آنفا أي "مراسيم الاحتفال بلبس املالبس  – 32

 الرهبانية" ۔ 

أي "آتاكم هللا أزواجا  9 عزوجل   :  " جعل لكم من أنفسكم أزواجا"ترجم   قول هللا - 33

 مولودة فيما بينكم" ۔ 

 

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 1
ٓ
  283:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
  31يوسف  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 3
ٓ
  41الرعد  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 4
ٓ
  19الحجر  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
 15النحل  : القرا

ن الك - 6
ٓ
  24الحجر  : ريم، سورة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
  78الحجر  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 8
ٓ
  35النحل  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 9
ٓ
  72النحل  :  القرا
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أي  1ترجم "الحمد هلل" في   قول هللا عزوجل   :  " الحمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون" - 34  

 "حاش هلل" ۔ 

 2بيوتكم سكنا" هللا جعل لكم منترجم "من بيوتكم" في   قول هللا عزوجل   :  " و - 35  

 أي "من خيامكم" ۔ 

أي "زوجة" 3ترجم "بغيا" في   قول هللا عزوجل   :  " ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا"  - 36  

 ۔  4وقد ترجم الكلمة نفسها وفي السورة نفسها بمعناها الصحيح في "وما كانت أمك بغيا"

أي "جاءها املخاض فجأة" ، وهذا  5املخاض"ترجم   قول هللا عزوجل   :  " فأجاءها  -37 

 يعني أنه قرأ فأجاءها كأنه فاجأها ۔ 

 عينك" ۔  6ترجم   قول هللا عزوجل   :  " وقري عينا " -38
ّ

 أي "لتجف

 ي "عنيفا"  ۔ أ 7ترجم "جبارا " في   قول هللا عزوجل   :  " ولم يجعلني جبارا شقيا" – 39

أي "ما وجدنا إال هباء منثورا"  8" فجعلناه هباء منثورا " ترجم   قول هللا عزوجل   :  – 40

 ۔  

أي "في أدنى أرضنا" والصحيح أي  9ترجم   قول هللا عزوجل   :  " في أدنى لارض" - 41

 "لارض" 

أي "أئنك من الذين يقولون  10ترجم   قول هللا عزوجل   :  " أإنك ملن املصدقين " - 42

 الحق؟" 

 أي ملا قاال "السالم" ۔  11أسلما"  عزوجل   :  " فلماترجم   قول هللا - 43

 

ن الك - 1
ٓ
  75النحل  : ريم، سورة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
  80النحل  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 3
ٓ
  20مريم  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 4
ٓ
  28مريم  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
  23مريم  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 6
ٓ
  26مريم  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
  32 مريم  :القرا

ن الكريم، سورة ، الفرقان   - 8
ٓ
  23:   القرا

ن الكريم،  - 9
ٓ
  3:   سورة ، الروم  القرا

ن الكريم، سورة ، الصافات   - 10
ٓ
  52:   القرا

ن الكريم، سورة ، الصافات   - 11
ٓ
  103:    القرا
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أي "كتابا شبيها قي أجزائه بمكررات"  1ترجم   قول هللا عزوجل   : " كتابا متشابها مثاني" - 44

 ۔ 

أي "ها أنت ميت وها هم  2ترجم   قول هللا عزوجل   : " إنك ميت  وان هم ميتون "- 45

 موتى ۔ 

لذي جاء بالصدق وصدق به أولئك قول هللا عزوجل   : " وا ترجم "وصدق به" في   - 46

 أي "أعلنوه صادقا" هذه ترجمة غامضة ، والترجمة الصحيجة الواضحة ۔  3هم املتقون"

 أي "اغفر لنا" ۔   4ترجم   قول هللا عزوجل   : " فاستغفر لنا" - 47

أي "الكفار" ۔  الكفار  5ه"ترجم "الكفار" في   قول هللا عزوجل   :  " أعجب الكفار نبات- 48

 هنابمعنى الزراع ۔ 

أي "هذا "مفروض عليكم"  6أثبت ل  قول هللا عزوجل   :  " ذلك لتؤمنوا باهلل ورسوله" - 49

لتعلموا أن هللا قريب منكم إذا دعوتموه "مجيب إذا سألتموه" ۔  وهذه الترجمة ، كما ترى 

 ، بعيدة عن النص ۔ 

أي :  "إذا قيل لكم  7وا في املجالس"ل   :  " إذا قيل لكم تفسحترجم   قول هللا عزوج - 50

۔  هذه الترجمة عكس املراد من النص :  " اجلسوا كما يطيب لكم في املجلس "فاجلسوا" 

 ، ۔   

أي "بسالتهم كبيرة بينهم" هذا  8ترجم   قول هللا عزوجل   :  " بأسهم بينهم شديد" - 51

 خطأ ۔ 

"ابق ساهرا أو حارسا في وقت قليل  9إال قليال" عزوجل   :  " قم الليلترجم   قول هللا  - 52

إلى عكس املراد من آلاية الكريمة ، فالصحيح أن فقط" ۔  فقد أدى تغيير كلمة واحدة هنا 

 

ن الكريم، سورة ،  - 1
ٓ
  23الزمر  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
  30  الزمر  :القرا

ن الكريم، سورة ،  - 3
ٓ
  33الزمر  :  القرا

ن الكريم، سورة ، الفتح   - 4
ٓ
  11:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
  20الحديد  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 6
ٓ
  4املجادلة  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
  11املجادلة  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 8
ٓ
  14الحشر  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  - 9
ٓ
  2املزمل  :  القرا
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" مكان كلمة "فقط" ۔ 
ّ
 يستعمل كلمة "إال

 أي "خطيرا" ۔  1ترجم "ثقيال" في   قول هللا عزوجل   :  "إنا سنلقي عليك قوال ثقيال" - 53

أي "فاقرؤوا  2ترجم "فاقرؤوا" في   قول هللا عزوجل   :  " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن" – 54

 ۔   3بصوت عال" كذلك ترجمه أيضا في   قول هللا عزوجل   :  "فاقرؤوا ما تيسر منه"

احة لظاهر أي "لواحة لبني آدم" أي " لو  4ترجم   قول هللا عزوجل   :  " لواحة للبشر" - 55

 ۔ الجلد" 

 أي "خلقناكم مجموعات" ۔   5ترجم   قول هللا عزوجل   :  " وخلقناكم أزواجا" - 56

 أي "غطاء أو حجابا" ۔  6وفي السورة نفسها ترجم " لباسا " - 57

 أي "عليكم" ۔  7كما ترجم فيها أيضا " فوقكم" - 58

 عم" ۔ بـأي "ن 8اك "ترجم "ثم" في   قول هللا عزوجل   :  " ثم ما أدر  - 59

أي "كال إنهم عن  9ترجم   قول هللا عزوجل   :  " كال إنهم عن ربهم يومئذ ملحجوبون" - 60

 ربهم يومئذ ملفصولون" هذا غير صحيح ۔ 

أي "فليطلبه الذين  10ترجم   قول هللا عزوجل   :  " وفي ذلك فليتنافس املتنافسون " - 61

 يحركهم الشوق" ۔  ۔ 

أي "هل ندم الكفار  11هللا عزوجل   :  " هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون"قول ترجم    - 62

 على ما كانوا يفعلون"  ۔  

أي "ويذهب نحو أشباهه في  12ترجم   قول هللا عزوجل   :  "وينقلب إلى أهله مسرورا" - 63

 

1 -  
ٓ
  5املزمل  :  ن الكريم، سورة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
  20املزمل  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  -3
ٓ
 20املزمل  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  -4
ٓ
 29املدثر  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  -5
ٓ
 8النبأ  :  القرا

 10ايضا  :   -6

 12ايضا ، -7

ن الكريم، سورة ،  -8
ٓ
 18الانفطار  :  القرا

ن الكريم، سورة ،  -9
ٓ
 15املطففين  : القرا

ن الكريم، سورة ،  -10
ٓ
 26املطففين  : القرا

ن الكريم، سورة ،  -11
ٓ
 36املطففين  : القرا

ن الكريم، سورة ،  -12
ٓ
 9الانشقاق  : القرا
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 سرور"فقد فسر "لاهل" بـ "لامثال" وهذا خطأ ۔  

أي "أنت بدون صلة بهذا البلد"  1: "  وان ت حل بهذا البلد"ترجم   قول هللا عزوجل    - 64

 أو "الصلة لك بهذا البلد" ۔ 

أي "لبنها" ۔  هذا خطأ  2ترجم"وسقياها" في   قول هللا عزوجل   :  " ناقة هللا وسقياها"- 65

 جمة الصحيحة أي "ذروا ناقة هللا تشرب" ۔  ، والتر 

أي "جبل أشجار التين والزيتون" فقد  3ين والزيتون "ترجم   قول هللا عزوجل   : " والت - 66

 أضاف "جبل أشجار" من تلقاء نفسه ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن الكريم، سورة ،  -1
ٓ
 2البلد  :  القرا

ن الكري -2
ٓ
 13الشمس  : م، سورة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  -3
ٓ
 1التين  : القرا
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 الفصل الثالث

 أشهر مؤلفات مستشرقي  القرن العشرين يف تفسري القرآن
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 مؤلفات المستشرقين في تفسير القرآن
قرآن وتفسيره يعنى ما هى مساعي  املستشرقين فى تحقيق ونشر الكتب حول ال

  :  تأليفاتهم

       اول ترجمة القرآن الالتينية : 
،  Peter Venerable ,1092- 1156الفرنس ى فى البداية ،بطرس امللقب باملحترم 

م ، فجمع بأمره أسقف الطليطلي ريموند 1141زاراسبانيا ، فى رحلته الثانية ، سنة 

Roymond ، فيهم بطرس الطليطلي ،وهرمن ،فى طليطلة مجمع املترجمين

(  ،وبطرس بواتيةالذى كان مساعدا لبطرس املؤقر ، Hermann de Dalmatieدملاش ى)ال

(  ،ورجل Robert of  Kennet or Kettonى والقس إلانجليزى روبرت كنت ،أو روبرت كيتون

عنى عربي مسلم ، لم يكن له عنوان أو لقب أو اسم آخر ، وأمرهم بنشر الترجمة لاولى مل

شرت الترجمة لاولى للقرآن عام 
ُ
 م. تمت طباعة 1143القرآن الكريم إلى الالتينية ، ون

بع  1543عام  هـ ، 528 -م  1543الطبعة لاولى بمدينة بازل )سويسرا( عام 
ُ
م ، كما ط

هـ. الشخص الذي نشر هذه الترجمة الالتينية هو  1553إلاصدار الثاني بمدينة بازل عام 

ا دينًيا من زيورخ )سويسرا()ندرثيودور بابال 
ً
 ۔(  1. ثالثة مجلدات. كان بابالندر عامل

م ،مطبعة ليدن بهولندا ،و 1617وصدرت "قصة يوسف"يعنى سورة يوسف ،سنة  .1

 2قيل كانت هى اول طبعة عربية بصورة كاملة  ، فى اوربا 

ن سنة (  و اعدها فى اربعيLudwigo Marracciو"ترجمة القرآن"لودفيجو ماراتش ى ) .2

طبع لوئس  م ۔ وايضا1721م ،و فى ليبزج أملانية 1698و ، ايطالية ،وطبعت فى باد

م  ، بادوا 1698مراكى  ، تفاسير القرآن : البيضاوى ،الزمخشرى  ، السيوطى  ، 

 ايطاليا ۔ 

شرع فى بحث"تاريخ القرآن"املستشرق لاملاني برجستراسر ،ولم يكمل فمات ،ثم  .3

م( وشارك معه نولدكة وطبعه 1889-1806ي إلايطالي)بحث فيه املستشرق امار 

 م  ۔ 1858ة  املجمع العلمى بباريس  سن

 

  305بدوى ،عبد الرحمن ، موسوعة املستشرقين ، ص -1

 83ص  3املشرق  : ج  - 2
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م( كتابا "القرآن والدين املحمدي"وطبع  1895-1805وصنف  : برتلمى سنت هيالر) .4

 م ۔ 1865سنة  

"اسرار التأويل  وان وارالتنزيل للبيضاوى ،تحقيق النستشرق لاملاني"فرايتاج"ت   .5

 م ۔ 1845ه ليبزيج  سنة  م ،ونشر 1861

 م ۔ 1889سوليزت و"الكشاف للزمخشري ،تحقيق املستشرق إلانجليزى"نا .6

 1م( 1893- 1813و"إلاتقان للسيوطى ،نشر املستشرق النمساوى"شبرنجر)ولد  .7

م  ،تحقيق املستشرق لاملانى 1932 و"القراءات الشاذة إلبن خالوية" طبع  ،القاهرة .8

 م فى مدينة بالون بسكونية( 1886اسر")ولد "برجشتر 

وذكر فواد سزكين عدددا من املخطوطات املتعلقة بعلوم القرآن املحفوظة فى  .9

وترجمات القرآن ألهل الغرب زادت من ستمائة و خمسية عددا  2املكتبات لاوربية ۔ 

 3احدى وعشرين لغة ۔  فى

 1736- 1697سيل م ،للمستشرق إلانجليزى جورج1734"ترجمة القرآن"طبع  .10

  ۔''بعده  ،وصارمأخذا ملن

 ۔  ''م1828م وأعادها فاهل  1773إلى لاملانية للمستشرق بويسن ''"ترجمة القرآن"  .11

 ۔  ''"مدخل تاريخى نقدى إلى القرآن" للمستشرق لاملانى ، جوستاف فايل .12

 مط ۔ Faiel ،1835جوستاف فايل ''"التوراة فى القرآن" للمستشرق لاملانى ،  .13

 ۔  ''م1840للمستشرق أوهلمان ''ترجمة القرآن" لألملانية  ، " .14

 ۔  ''م1841لألملانية لجوستاف فلوجل ''"ترجمة القرآن"  .15

صدرت من مطبعة ''،  Palmer,1840 - 1882۔  H۔  E"ترجمةالقرآن"الى ،ه ،باملر ۔  .16

 ۔ ''م 1880آكسفورد 

 "ترجمةالقرآن"للمستشرق إلانجليزى"القس  .17

 

    632، ص  3م ج 1963املستشرقون ، داراملعارف  ، مصر  - 1

رية ،التراث إلاسالمي وإلاستشراق ، مجلة كلية بسام داؤد عجلك ، تاريخ التراث العربي ،الهيئة املص - 2

  200-199م ،ص 1990الدعوة إلاسالمية ،طرابلس ،ليبيا ،العدد السابع ،

الجداول املنشورة بالبيبليوغرافياالعاملية لترجمات معانى القرآن الكربم ، نشر  :  مركز الابحاث  - 3

 م  ،1986 -ه1406للتاريخ والفنون والثقافة إلاسالمية ،استانبول 
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م بمقدمة 1886،صدرت  سنة    Rodwell,1808 - 1900۔  M۔  Gج ۔ م ۔ رودول ۔  .18

 ۔   David Samowol Margoliathملرجليوث

"طاف كثيرا من بالد العرب لتعلم لهجات اللغة العربية  Otto Pretzl"اوتو بريتزل  .19

اءات القرآن" وتجويده وفهارس وحصل احدى و ستين مخطوطا ،فى "علم قر 

وثالثين خزانة ، ثم  رتب فهارسه ونشر قراءات مخطوطاطه  ،وحفظها فى احدى 

م ،وصنف بريتزل كتابا عن 1934 – 1933ثه الدقيقة فى أملانيا فى القرآن وبحو 

مراجع القرآن وعلومه ،ورسالة فى تاريخ علم قراءة القرآن ،وشارك مع استاذه 

( م1938 – 1926لجزء الثالث من تاريخ النص القرآنى لنولدكة)برجستراسر قى نشرا

 م ۔ 1934رآن سنة وأتم كتابه  : "مشروع الستعمال أسلوب النقد فى نشر الق

"التطور التاريخى للقرآن"للمستشرق إلانجليزى ، ادوارد سيل ،مدراس ،الهند  .20

 م ۔ 1898،

،طبعت من   Richard Bell"ترجمةالقرآن"للمستشرق إلانجليزى ريتشارد بل  .21

القرآن" طبع من مكتبة آكسفورد م ،و"تعارف 1937آكسفورد ونيو يورك  سنة  

 م ۔ 1952

 م ۔ 1926 "اصل القرآن فى بيعته املسيحبة"لندن .22

و"القرآن :  ترجمته ،نزوله ،وتدوينه ، تأثيره"للمستشرق الفرنس ى ،ريجس بالشير  .23

م ،والجلد 1949م(  ، طبع الجلد الاول  سنة  1973م ،و مات 1900يونيو  30،)ولد 

 م ۔ 1973م ، وبيروت 1957م ،والطبعة لاخرى 1950الثانى 

م ۔ واثارت 1990،صدرت  سنة    Jacques Berque"ترحمة القرآن"لجاك بيرك ، .24

جدال واسعا فى لاوساط إلاسالمية ۔ فيه حهل باللغة العربية ،وعدم فحص للنص 

،وافتقادلامانة العلمية ،وتحريف ظاهر ،وعبارات تستخف بالقرآن ،والتجنى على 

الذات إلالهيةبإظهارها باصورة املرعبة ،وزعمه تحريف القرآن عندجمعه ،وفى 

 تأثر القرآن بالشعرالجاهلي والفكر اليوناني ۔  قراءاته ،وفى ترتيله ۔  وزعمه

،نشر : داركول هامر ،أملان  Rudi Paret"ترحمة القرآن" للمستشرق الفرنس ى  .25

 م ۔ 1966-1963م ،و بين  سنة ين 1957،

م(  ، باريس Potieu(" )1800-1873"للمستشرق الفرنس ى ،"بوتية) القرآن "تاريخ  .26

 م1904
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ستعمال أسلوب النقد في نشر القرآن  ،  للمستشرق مشروع ال ''" تاريخ القرآن" و  .27

 ''م1930لاملانى براجشترسر ،  سنة  

دكه للمستشرق لاملاني تيودور نول '' ''أصل وترتيب سور القرآن''تاريخ النص القرآنى  .28

 ( ''م1930- 1836)

للمستشرق لاملاني براجشترسر  ، نشر  سنة  ''، ''معجم قراء القرآن وتراجمهم'' .29

 ۔  ''م1912

الكلمات لاجنبية في القرآن  ، رسالة دكتوراه للمستشرق لاملاني فرانكيل  ، ليدن '' .30

 ''م1878

ى جولد زيهر القرآن والعربية  ، للمستشرق لاملاني كاله  ، نشر بمناسبة ذكر '' .31

 ''م1948

 ''م1966و  1963ترجمة القرآن لألملانية لرودي بارت  ، ترجمها فيما بين '' .32

 م ۔ 1913فلهازون ،مقال باملجلة الشرقية أملانية ، سنة  "القرآن" .33

 من ألابحاث واملؤلفات إلاستشراقية فى مجال التفسير : 

"فى مجلة الدراسات الشرقية بحث "لريتشارد هارتمان"لاملانى بعن وان  "تفسيرالقرآن .34

 م ۔ 1924،

 م ۔ John Bertton ،1977"جمع القرآن "جامعة كيمبردج ،ج ۔ بيرتون  .35

م ،نيويورك 1905"القرآن مفسرا"فى جزءين  ،للمستشرق إلانجليزى"آربرى ،ولد  .36

 م  1955

                  "بحوث جديدة فى نظم القرآن وتفسيره"للمستشرق إلانجليزى هرشفيلد ،وطبع               .37

 م ۔ 1902بلندن ،

 من  يهتم امهم بكتب وتفاسير املنحرفةومؤلفاتهم فى هذاالجانب :  .38

 م ۔ 1925ب"شرح املعتزلة للقرآن"للمستشرق إلايطالى "جويدى"طبع  سنة  كتا .39

 "القرآن فى نظر إلاسماعيليين"للمستشرق الروس ى "سيمينوف .40

 م ۔ 1970اليسوعى "نويا"طبع "التفسير القرآن و اللغة الصوفية"للراهب  .41

 وكتاب اكثر شيوعافى  هذا البحث  : مذاهب التفسير إلاسالمى للمستشرق املجرى  .42

 م ،1921جولد تسهير ،ت 

 "عناية خاصة بتقسيرالفرق الباطنية"للمستشرق الفرنس ى هنرى كوربان .43
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 "إلاتجاه الحديث لتفسير القرآن بمصر"للمستشرق الفرنس ى جاك جومييه .44

 م ۔ 1954درسة  املنار"جاك جويمر ،طبع رآن عند  م"تفسير الق .45

 م1961دن  سنة  "تفسير القرآن فى العصر الحديث" ،ج ۔ بالجون ،طبع بلن .46

 "تفسير القرآن فىمصر الحديثة"للمستشرق الهولندى "يانش" .47

 من الكتب ولابحاث املتعلقة بالقصص القرآنى :  .48

 م1926’ليبزج’ ن"بحوث قرآنية" للمستشرق لاملانى هوروفيتز برلي .49

"مصادرالقصص الاسالمية فى القرآن"و "قصص آلانبياء"لسايدر سكاي  .50

 م1932باريس

 م1939بي فى القرآن"لسباير جريفنا"القصص الكتا .51

م(  ،مجلة عالم 1943 -1857"قصص القرآن "للمستشرق املجري بيرنات هيللر) .52

 م1994إلاسالم 

آن فى دراسات"نولدكة فى مجلة كتب املستشرق لاملانى كارل بيكر"قواعدلغة القر  .53

 م ۔ 910إلاسالم  سنة  

 م ۔ 1912، ستراسبورج   فهرست تفسير الطبري  ، للمستشرق لاملاني هوسالتير  .54

القرآن الرسمي بالنظر إلى قراءة أهل مصر ۔  للمستشرق تيودور نولدكه  ، نشر  .55

 باملجلد العشرين من مجلة إلاسالم ۔ 

 م1925سالمى "نصوص القرآن"فى مجلةالعالم إلا كتب مارجليوث بحث بعن وان  :  .56

الطبعة الثانية  ،  م  ،1945 – 1857دليل القرآنية  ، للمستشرق لاملاني مالير  .57

 ۔   م 1925باريس 

الكلمات لاجنبية في القرآن  ، رسالة دكتوراه للمستشرق لاملاني فرانكيل  ، ليدن  .58

 م ۔ 1878

م 1948ر ي كاله  ، نشر بمناسبة ذكرى جولد زيهالقرآن والعربية  ، للمستشرق لاملان .59

 ۔ 

 – 1808تاف فايل )مدخل تاريخي نقدي إلى القرآن  ، للمستشرق لاملاني جوس .60

 ۔   ( م1889

مذهب الطبيعة الواحدة النصراني في القرآن  ، للمستشرق لاملاني بومشتارك ،نشر  .61

 ۔  1953بمجلة الشرق املسيحي 
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راسات الشرق لادنى ي كاله  ، بحث نشر بصحيفة دالقرآن  ، للمستشرق لاملان .62

 م ۔  1949

 م ۔ 1966و  1963ترجمة القرآن لألملانية لرودي بارت  ، ترجمها فيما بين  .63

كتب عددمن املستشرقين بحوث تحت عن وان  : "القرآن"منهم : فلهازن ،ويعقوب  .64

له ،تدوينه بارت ،كالة ،وآرثرجفري ،واكثر شيوعا كتاب "القرآن :  ترجمته ،نزو 

 ،وتأثيره"للمستشرق الفرنس ي ريجس بال شير ۔ 

 د على بعض الكتب : نق
اما نظرية السموم الذهبية في التفسير إلاسالمي ، وتاريخ القرآن لنولدكي ، وكتاب 

ريجيس بليتشر الفرنس ي عن ادعاء املستشرق لاملاني بول بتحريف القرآن. واحد في عالم 

 يةاملعرفة إلاسالمية لاملان

 :  Weill أمَّا
ة النبوة ، ثم وألول مرة في تاريخ الاستشراق بنصوص هو الذي روى تاريخ إسالم الفجر ، نهاي 

 عربية أغلبها مخطوطات.

كانت هذه الخطوة لاولى في رحلة طويلة وشاقة عبر القرن التاسع عشر للتعرف على الحضارة 

 ۔  كاديمي في الجامعات لاملانية.إلاسالمية وتاريخ الشعب إلاسالمي على املستوى لا

 أما كتابا ويل :  

Historical-Critical Introduction to the Koran 

Mohammed the Prophet, his Life and Teaching 

نَّ ء  غيرء  الاستشراقيةء  الدراساتء  فيء  اليومء  يذكرانء  فالء  عصرهء  وليديء  كاناء  فقد
َ
 املستشرق ء  هذاء  أ

ء  )السيرةء  وعلىء  ء  الخميس(ء  و)تأريخء  ء  الحلبية(ء  )السيرةء  مثلء  مصادرء  علىء  كتابهء  فيء  اعتمدء  قدء 

 Wüstenfeldء  املستشرق ء  نشرهء  اذء  الوقتء  ذلكء  فيء  مطبوعةء  تكنء  لمء  التيء  هشامء  البنء  ء  النبوية(

 ء  ء  ۔ء  لاملانيةء  إلىء  Weillء  بترجمةء  1858ء  ء  سنةء  ء 

 ء  وبترتيبهاء  املكيةء  السور ء  فيء  بدراساتء  Weillء  قامء  وقدء  هذا
ً
 ء  ترتيبا

ً
 ء  نزولهاء  حسبء  تأريخيا

ً
ء  ووفقا

 ء  وجعلهء  الترتيبء  هذاء  نولدكهء  تبنىء  وقدء  ء  ۔ء  ملضمونها
ً
 ء  ۔ء  ء  القرآنء  تأريخء  حول ء  لدراساتهء  أساسا

 ء  يجدء  الباحثء  يكادء  الء  يوموال
ً
اء  ذكرا فهء  ملِّ

َّ
ل
َ
 نولدكهء  يزالء  ماء  حينء  فيء  ،ء  ء  امليادينء  هذهء  فيء  Weillء  أ

 اقتراُب ء  يكنء  ولمء  ء  ۔ء  القرآنيةء  العلومء  فيء  املتخصصينء  املستشرقينء  كبارء  منء  اليومء  حتىء  ُيعتَبرء 
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 ء  القرآنء  منء  نولدكهء 
ً
 ء  اقترابا

ً
ء  ولغويةء  طقيةء  منء  وء  ء  تحليليةء  بدراساتء  قامء  بلء  ,ء  للوحيء  مضادا

 أشارء  كماء  ء  ۔ء  والخصائصء  اللغويةء  املزاياء  منء  القرآنيء  النصء  فيء  جاءء  ماء  إلىء  وأشارء  نفسهء  للنص

مء  اللغةء  قواعدء  مع-ء  برأيه–ء  تتماش ىء  الء  التيء  اللغويةء  الظواهرء  بعضء  إلىء 
ّ
 ء  ؛ء  بهاء  املسل

ً
ء  نظرا

ةِّ ء  باللغاتء  ملعرفتهِّ  خرى ء  الساميَّ
ُ
بْرانيةء  لا ة(ء  واليمنيةء  ،ء  ء  الحبشيةء  ,ء  السيريانيةء  ,ء  )العِّ  ۔ء  ء  القديمِّ

بةء  لالفاظء  موضوعء  فيء  كتبء  وقدء  ء  ء  منء  معناهء  تغّيرء  الذيء  وماء  ،ء  ء  القرآنء  لغةء  دخلت ء التيء  املعرَّ

هء  الذيء  ء  القرآن(ء  )تأريخء  فيء  كتابهء  جانبء  إلىء  ۔ء  ء  فيهء  املعّربةء  املصطلحات
َ
ء  بعدء  تالميذهُ ء  أكمل

ترجمء  لمء  لهء  دراسةء  وهناكء  ۔ء  وفاته
ُ
ء  وهيَ ء  ,ء  هذاء  اء  منء  وء  يء  إلىء  علميء  َحسبء  العربيةِّ ء  إلىء  بعُد ء  ت

 ء  وبالغتهِّ ء  للقرآنِّ ء  اللغويَّ ء  لاسلوبء  فيهاء  يشرحء  التيء  والعربية"ء  "القرآن
ً
 ء  شرحا

ً
 ء  ء  ۔ء  دقيقا

 
ً
ةِّ ء  ونظرا هميَّ

َ
بْرى ء  لأل

ُ
ء  وتاريخء  القرآنء  لغةِّ ء  َحولِّ ء  العظيمء  امليدانء  هذاء  فيء  نولدكهء  لدراساتء  الك

هء  توثيقه  ء  يحتلُّ ء  َيَزْل ء  لمء  فإنَّ
ً
 ء  مَحال

ً
 ۔ء  املعاصرء  الاستشراقء  فيء  القرآنيةء  الدراساتء  فيء  بارزا

   : Buhl َأمَّا بحث
نَّ ما بأيدينا هو دائرة املعارف ''

َ
جدِّ املصدَر املذكور إلى آلان ؛ أل

َ
حول تحريف القرآنِّ  ، فلم أ

 ۔  ''جديدة  ، وليس فيها هذامية الإلاسال 

 :  Goldziherَأما المستشرق المجريُّ جولدزيهر 
هء  وبرلينء  البزيجء  فيء  ء  ء  تعلمء  ء  الذي   نَّ ء  ء  إلاسالميةء  العلومِّ ء  حول ء  دراساٍت ء  بعدةء  اشتهرء  فإِّ

رجمء  الذيء  إلاسالمي"ء  التفسيرء  فيء  "اتجاهاٌت ء  املذكور ء  كتابهء  ،منها
ُ
ء  فيماء  العربيةء  اللغةِّ ء  إلىء  ت

اء  ،ء  ء  بعُد  مَّ
َ
 ء  أ

ُ
 ء  أخطاءٌ ء  ففيهاء  نفسهاء  الترجمة

ٌ
ء   وانء  العنء  حتىء  ،ء  ء  النصء  فهمء  عدمء  إلىء  تعودُ ء  كثيرة

نَّ ء  ؛ء  املقصودء  معء  يتمش ىء  الء 
َ
ء  عنء  بلء  ,ء  التفسيرء  فيء  مذاهبء  عنء  يتحدثء  لمء  جولدزيهيرء  أل

ء  املستشرُق ء  هذاء  ء  لابرز ء  الاستشراقء  تأريخء  فيء  مرةٍ ء  ألولِّ ء  ء  ۔ء  ء   ء (Tendencies) ء فكريةء  اتجاهات

 ء  الاتجاهاتِّ 
َ
ء  التيء  الُعصور ء  عبَر ء  املفسرينء  لدىء  والسياسيةِّ ء  الفكريةء  التياراتء  حسبء  املختلفة

يرء  البحثِّ ء  فيء  هُجهء  منء  وء  ء  ،ء  ء  القرآنِّ ء  منء  اقترابهُ ء  وكانء  ،ء  ء  فيهاء  واعاش
َ
ء  ء  منهء  نولدكهء  اقترابِّ ء  غ

نء  النصَّ ء  تناوَل ء  لاخيُر ء  هذاء  إذء  ، اء  ،ء  ء  اللغويينء  نظرِّ ء  وجهةِّ ء  مِّ مَّ
َ
َز فرَ ء  جولدزيهيرء  أ

َّ
ء  أبحاثهِّ ء  فيء  ك

ء   الطبرّيِّ ء  تفسيَر ء  منهاء  ء  ولابرز ء  ،ء  ء  القدماءِّ ء  كتبء  فيء  املرويةِّ ء  لافكارِّ ء  علىء  والحديثِّ ء  القرآنء  حول 

همهاء  ،ء  ء  التفسيرِّ ء  كتبِّ ء  أعظَم ء  واعتبرهء  ،ء 
َ
 ء  إلاسالمىء  التراثء  فيء  وأ

ً
ء  منهجيةِّ ء  أهميةِّ ء  إلىء  ُمشيرا

فء  الذيء  ،ء  ء  ُمؤلفهِّ 
َّ
ل
َ
 ء  الكتاَب ء  هذاء  أ

ً
دةء  فيهء  وجَمعء  ،ء  ء  باملأثورِّ ء  تفسيرا ء  آيٍة ء  لتفسيرء  رواياٍت ء  عِّ



- 131 - 
 

ْن ء  التفسيرء  اتجاهاتء  حول ء  كتابهء  كانء  فلذلكء  ء  ۔ء  واحدةٍ  َهّمِّ ء  مِّ
َ
 ء  ،ء  ء  املصادرِّ ء  أ

َ
ء  الانطالقء  ونقطة

 القرآنيةء  اتهمدراسء  فيء  العلمء  لطلبة

 مؤلفات المستشرقين غير تفسير القرآن
أما بالنسبة للمستشرقين ، فكما كتبوا عن القانون وتفسيره ، فقد كتبوا في أي مادة غير 

شرح القرآن. تحديد املحطات الرئيسية وتاريخ الطباعة. اطبع العربية في اوروبا. املطابع من 

لدول العربية العربية. دخول املطابع املصنوعة في ا لدول العربية تشارك في الطباعة باللغةا

 وروسيا عالم طباعة نابليون. عالمة الطباعة العربية بعد إنشاء املطبعة السائبة. ثانية

 الطباعة العربية  و أو  ربا :  

اوثيًقا بصناعة الور 
ً
ق أوال ، وحّمى التنصير في أوربا الطباعة العربية مرتبطة ارتباط

ا ، وتطور الا ثانًيا ، واله
ً
ستشراق ووصله إلى نظام مبني وفق قواعد يمنة  الاستعمارية ةثالث

وربما ال أبالغ القول فأزعم أنه لو لم يصنع الورق في أوربا ملا كانت هناك  منظمة رابًعا ۔ 

املختلفة ملا كان هناك مجال للتنصير املنظم طباعة ، ولو لم يكن الاستعمار لاوروبي بضروبه 

ي أوروبا" ۔  وقد اعتقد يكن الاستشراق والتنصير ملا كانت هناك طباعة عربيةف ، ولو لم

علماء النصرانية أن جهل املسلمين باإلنجيل كان العقبة الكؤود في تنصيرهم ۔  لذلك ال 

عربية لم تنشر طبعة
ً
أو طبعات من إلانجيل أو رسائل  نكاد نرى مطبعة أوربية تمتلك حروفا

 قبل أن يظهر أول كتاب عربي  167الي طابع لاوربية حو ۔  وقد طبعت امل 1منه
ً
 عربيا

ً
كتابا

 مطبوع باملشرق ۔ 

 The Trainee، نشر مارتن روث ، وهو راهب من الدومينيكان ، كتاًبا بعنوان  1486في عام 

and Pilgrimage Overseas to the Tomb of Christ  بقلم برنارد دي برادن بيتش ، بقلم

الكتاب ، التي ُعرضت لي ي إيرارد ريوخ في ماينز بأملانيا. لوحة طباعة هذا الكاتب الهولند

كأبجدية عربية كاملة مطبوعة في قطع خشبية ، مصحوبة بكتاباته الالتينية وخريطة 

 

عشر  تاسعال القرن حتى انتهاءالعربيةالطباعة تاريخفي أوروبا ، ندوةالعربيةالطباعةقاسم السامرائي ، -1

 ،  46، ص 1ط ،  1996 ، مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث ،دبي  ، نشر املجمع الثقافي  ، أبو ظبي
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ة . وصفت الكرمة القدس ورسم جميل على الرأس. يمثل الطرف اللبناني بعمامات فاخر 

 1بأنها سورية ۔  

املهاجرون اليهود لآلستانة مطبعة تطبع الكتب سون أحد علماء م أحضر إسحق جر 1492

شرت التوراة عام 
ُ
مع  1494بعدة اللغات هي العبرية وإلاسبانية والالتينية واليونانية. ن

 .۔ 1495شرحها ، ثم جاءت قواعد اللغة العبرية عام 

ملطبعة خالل ثالثة قرون أن تطبع أكثر من مائة كتاب في وقداستطاعت هذه ا

يهودية في آلاستانة مما كان له مختلف العلوم والفنون بفضل عناية كبار رجال الطائفة ال

  أثر بالغ في نشر آلاداب العبرية وترقيتها ۔ 

لت املطبعة إلى العاصمة العثمانية ، ولم يلتفت إليهاأحد  وهذاخبر مؤلم ، فقد ُحمِّ

بايزيد الثاني استخدام فن  وبقي استعمالها مقصوًرا على اليهود ، بل حّرم السلطان ،

  على غير اليهود ۔ الطباعة

طبعت للراهب بيدرو دي ألكاال على قوالب  م مطبعة إسبانية في غرناطة''1505

م اللغة
ّ
بسرعة" و"قائمة عربية بالحروف القشتالية" ۔ العربيةخشبيةكتابي "طريقة تعل

وكان الغرض من هذين الكتابين تعليم القسس ورجال ) Castellano)اللغة لاسبانية 

 ذين لم ينجحوا في ثورة جبالحتى يتمكنوا من تنصير املوريسكو الالعربيةالكنيسة اللغة

وإقناعهم بصحة الكاثوليكية وفساد ) Grasseديتة فرنسية جنوب باريس س)مغرا ألب

 ۔  ''إلاسالم

أكد بعض الباحثين على أن أول مطبعة عربية تطبع باألحرف العربية ، ظهرت ''

م ، ويشار  1514 العاشر سنةفيفانو بإيطاليا بأمر البابا يوليوس الثاني ، ودشنها البابا ليون 

" ،  و أو  ل كتاب عربي طبع فيها في تلك السنة كتاب Vaticanتيكان ة الفا"مطبع ''أليها باسم

،   Venice الكريم في البندقية م ، وبعد قليل طبع القرآن 1516ديني ، ثم سفر الزبور سنة 

ي مطبعة باغانيني)اسم ولكن لم تصلنا منه نسخة ما ، ألن جميع النسخ أحرقت ، وقدطبع ف

في كتابها "وعاء قية  و ۔  ومع ذلك فقد جاءت مكتبة إلاسكندرية شخص(  املشهورة في البند

 ''املعرفة" بصورة إلحدى صفحات هذا املصحف

 

، إلاسكندرية  2007لد عزب  :  وعاء املعرفة ، من الحجر إلى النشر الفوري ، مكتبة إلاسكندرية خا -1

 ،  66، ص 
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بتكليف '' "م مطبعة بيتروس باولوس في مدينة جنوا إلايطالية طبعت كتاب "املزامير'' 1516

ات سقف نابيو من أعمال كورسيكا  وقدطبعه بأربع لغمن لاب أغوسطينوس جوستنياني أ

والعبرية واليونانية والكلدانية ، ومع كل لغة من هذه اللغات ترجمة التينية العربيةهي 

 ۔  ''مطابقة لها ، مع مالحظات وشروح ، وكان كتابا كبير الحجم

عام  في لندن ، عندما نشر فينكان دي فيردي 1524العربية في إنجلترا عام بدأت الطباعة 

كتاًبا لروبرت ويكفيلد بعنوان "الاتفاقية الالتينية حول موضوع العربية وآلارامية  1524

 & Oratio de laudibusوالعبرية ، تعريف الصالة واستخدام الثالثة". مخفي في اللغات: 

utilitate trium linguarum Arabicae, Chaldaicae & Hebraicae”  ۔ 

في الطباعة العربية بطباعة كتاب "قواعد اللغة العربية" في  ، بدأت فرنسا 1538عام  يف

مجموعة من اثنتي عشرة لغة شرقية نشرها املستشرق غيوم بوستيل في إحدى الكليات 

 الفرنسية.

 بواسطة مطبعة بويبال إلايطالية. 1539عام طبعت "مبادئ اللغة لاساسية" 

السادس عشر فتحت الرهبانية اليسوعية  مدرسة  القرن لنصف الثاني من ي ام ف1550

 طبع فيها بعض 
ً
ا إليانو الشهير  وان شأمطبعة م فيها لاب حنَّ

َّ
للعبرانية وللعربية في روما عل

 ينية كان نقلها إلى الكتب الد

 (   م 1546۔ )مجلس النيقية   "منها "التعليم املسيحي" و"أعمال املجمع التريدنتيني العربية

الفيوميو ۔  وهذه أول  وبترجمة سعيدالعربيةم في آلاستانة تمت طباعة التوراة باللغة1551

 في الدولة العثمانية ۔ العربيةطباعة باللغة

م طباعة كتاب "العقيدة النصرانية" في أسبانيالرئيس أساقفة فلنسيا)مدينة أسبانيا(  1566

 مارتن بيريز دي أياال ۔ 

وبأمر البابا بيوس الرابع "إعتقاد العربيةاللغةم مطبعة الكلية الجزويتية بروما طبعت ب1566

 ۔  1من تأليف أو ترجمة أريانو ۔  "لامانة لاردتكسية كنيسة روما

 م مطبعة إشبيلية تطبع" تهافت النحلة املحمدية" لسكاليخر ۔ 1573

 

 التاسع القرن حتى انتهاءالعربيةالطباعة تاريخندوة -في أوروباالعربيةالطباعة – د  ، قاسم السامرائي-1

  55ص -1ط ،  1996 أبو ظبي –نشر املجمع الثقافي  –دبي  – جمعة املاجد للثقافة والتراث مركز  -عشر

، 
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الفاتيكان والكنيسة املارونية)منسوب إلى مارمارون الاسقف(  م بعد أن تم الاتفاق بين 1575

رين اللغة العربية العربيةمطبعة ميديتش ي في روما بطبع الكتب باللغةقامت  لتعليم املنّصِّ

ئلة حاكمة ۔ ) ميديتش ى كان عا  ،وتعليم نصارى الشرق اللغات الغربية وبخاصة املارون ۔ 

 (  على فلورنسا وسط إيطاليا

باء  كتاب "في لالف Neustadt في نوي شتات في أملانيا :  طبعالعربيةالطباعةم بداية1582

 ۔  ايدلبرغجامعة ه فيالعربيةةالعربية" ملؤلفه يعقوب كريستمان وهو أول أستاذ للغ

م مطبعة هايدلبرغ تطبع بالقوالب الخشبية "رسالة بولس إلى أهل غالطية")أرض 1583

 ۔  روتجر سبأيالعربية Medici وسط تركيا(  ، وقدقام بنقلها إلى ميديتش ى

م  ، على نفس الحروف  1583كما جرى طبع كتاب عربي آخر في هايدلبرغ بأملانيا  سنة  

لرسالة بولس الرسول إلى العربيةكتاب هو الترجمةالتي طبع عليها الكتاب لاول  ، وهذا ال

  بارثولو ماوس رادتمان كتابا بعن وان أهل غالطية بعن وان   :  إلى غالطية  ، كذلك ألف 

 م ۔  1592، وقد تم طبعه في فرانكفورت سنة  العربيةاملقدمة في اللغة  :

م مطبعة روتكر سباي في هايدلبرغ  طبعت "رسالة إلى أهل غالطية" بطريقة القوالب 1583

 الخشبية ۔ 

 ۔  "ش ي في روما تطبع كتاب "الصلوات السبعم مطبعة ميديت1584

أسبانيا(  ، بعد أن انتقل إلى روما بطبع  ناطةدقي بازا )قطعة غر م قام الطباع البن 1585

مؤلف جغرافي عربي هو كتاب "البستان في عجائب لارض والبلدان" ، وهو لاول من نوعه 

يش بن كندغدي الصالحي ، وال الذي يخلو من الدعايةالدينية ، ومؤلفه سالمبيةالعر باللغة

 بتة ۔ يعرف عنه ش ئ ال

 بلجيكا تطبع باللغة العربية ۔  -انتويرب –م مطبعة كرستوفل بالنتاين 1585

 بمطبعة اليدن في هولندا ۔ العربيةالطباعةم بداية1585

في أّيام البطريرك سركيس الرزّي على حّدقول  لبنان –م  بدع املطبعة  دير مارقزحيا 1585

 ۔  4الندوة ص 1610بعضهم ، لكّن لاصّح لذلك كان سنة 
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 ممطبعة مديتش ي في روما تطبع كتاب "البستان في معرفة عجائب لارض و البلدان1585

وان  :  "طبع بمدينةرومية صالحي ، وجاء على صفحة العن ألبي العباس أحمد بن خليل ال"

 ۔  1يوحنا باطشتا مرايموندي" على يد

م الطابع الفرنس ي روبرت كرانيون يطبع في مطبعة ريموندي بروما كتاب "القانون في 1586

 الطب" البن سينا مع بعض تآليفه ۔ 

 لحماية تجار الكتب1588
ً
املطبوعة وتشجيع بيع  م السلطان مراد الثالث يصدر مرسوما

 دة من أوربا ۔ مستور املطبوعات ، وكانت كل املطبوعات 

م مطبعة مديتش ي بايطاليا تطبع سبع كتب عربية ، تلتها مطابع :  سافي ، وإلايمان 1590

 املقدس وإمبروسيان ۔ 

م مطبعة ريموندي في روما تقوم بطباعة أربعة آالف نسخة من العهد الجديد 1591

مع ترجمة التينية العربية )وهذا عدد هائل في ذلك الزمان(  ، ثم أعادت طباعته )إلانجيل( ب

  بين لاسطر قام بها املاروني اللبناني جبرائيل الصهيوني ۔ 

م طبع في فرانكفورت كتاب "املقدمة في اللغة العربية" من تأليف بارثولو ماوس 1592

 رادتمان ۔ 

إلى "عدةالشغل"  كليات الجزويتية واملارونية يحتاجم وملا كان تدريب املنّصرين في ال1592

ألغراض تنصيرية "ألنه العربيةقامت مطبعة مديتش ي بطبع أربعة كتب في تعليم اللغةفقد 

بحسب اعتقادهم ۔  وهذه الكتب  "ة العربيةال يستخدم اللغ العالميكاد ال يوجد جزء في 

ليوحنا ريموندي العربيةالبن الحاجب ، وآلاجرومية للصنهاجي ،ومبادئ اللغة هي :  الكافية

 ۔  2، والتصريف للزنجاني

 م أملانيا تطبع القرآن وكتاب القانون في الطب البن سينا ۔ 1593

رجل الدين إلاصالحي لاملاني "جوهان هنريغ هونجر" نشر أول نص كامل للقرآن  م1599

  3الكريم باللغة العربية ۔ 

 

 

 56ندوة  ،ص -1

 -عشر التاسع القرن حتى انتهاءالعربيةالطباعة تاريخندوة -في أوروباالعربيةالطباعة – قاسم السامرائي -2

 57ص  -1ط ،  1996 أبو ظبي –نشر املجمع الثقافي  –دبي  – ة املاجد للثقافة والتراثمركز جمع

 م 2004 -ه  ، 1425:  مكتبة امللك عبدالعزيز العامة  الكتب العربية املطبوعة في أوروبا  ، الناشر  -3
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 العربية : الطباعةفي العربيةبدء مشاركة املطابع 

ء  قزحياء  فيء  الكبيرء  أنطونيوسء  ماء  ديرء  لرهبانء  املارونيةء  عةاملطبء  أنشئتء  م1610

 الشماليء  لبنانء  -زغرتاء  قضاءء  فيء  يقعء  قزحّياء  وواديء  ،ء  الحيء  الكنزء  تعنيء  بالسريانيةء  )كلمةقزحيا

ء  املحيطةء  والسنديانالتاللء  الصنوبرء  أشجارء  وتكسوء  م900ء  حواليء  البحرء  سطحء  عنء  ويعلوء 

 نفسهء  ء  سنةء  الء  فيء  وقدطبعتء  ،ء  سريانيةء  مطبعةء  بأنهاء  شيخوء  يوسفء  لابء  وصفهاء  وقدء  ء  به(

ء  بحروفء  ولكنء  السريانيةء  أيًضاباللغةء  وآلاخرء  ،ء  بالسريانيةء  أحدهماء  بعمودينء  املزاميرء  سفرء 

ء  منء  تتمكنء  ولمء  صعوباتء  املطبعةء  هذهء  وقدواجهتء  ء  ۔ء  ء  بالكرشونية(ء  يسمىء  )فيماء  ةبيعر 

دإالء  ولمء  عملهاء  فيء  الاستمرار ء  ء  حوقاء  سيرافيمء  اللبنانيء  الراهبء  بهمةء  سنواتء  ثمانيء  بعدء  تتجدَّ

ء  تطبعء  املطابعء  هذهء  وبقيتء  ء  ۔ء  وإلاسالميةالعربيةء  البلدانء  فيالطباعةء  بدأتء  املطبعةء  وبهذهء  ء  ۔

 
ً
 ء  فقطء  كنسيةء  كتبا

ً
 ء  وشيئا

ً
ء  مماء  عشرء  الثامنء  القرن نهايةء  قربء  حتىةربيالعء  الكتبء  منء  يسيرا

 كتبء  منء  للبنانء  يردء  ماء  قلةء  كذلكو ء  الزمانء  ذلكء  فيء  لبنانء  فيء  القراءء  وقلةء  لاميةء  شيوعء  يعكس

 ء  ۔ء  الدينيةء  الغاياتء  بجانبء  ثقافيةء  لغاياتء  املطبعةء  لستخدمتء  وإالء  ،ء 

 لاعوامء  فيء  تولتء  ،ء  ء  أملانياء  عربيةفيء  مطبعةء  ء  م(ء  1640ء  -ء  1575)ء  كرستنء  بطرسء  أسسء  1611-

 أجزاءء  ثالثةء  فيء  العربي"ء  "النحوء  ،منهاء  العربيةء  الكتبء  منء  مجموعةء  طباعةء  مء  1611ء  -ء  1608ء 

1وتعليقاتء  التينيةء  ترجمةء  معء  "لاجرومية"ء  لكتابء  العربيء  النصء  هوء  منهاء  الثالثء  الجزءء  ،ء 
 ء  ۔ء  

 ۔ء  أربينيوسء  توماسء  للمستشرق ء  العربية"ء  غةاللء  "قواعدء  تطبعء  بهولنداء  ليدنء  مطبعةء  م1613

ء  واسعةء  شهرةء  ليدنء  نالتء  وقدء  ،ء  ء  "ء  لقمانء  أمثال"كتابء  عنهاء  صدرء  مء  1615ء  ء  سنةء  ء  وفيء  ء 

 تعلمء  ء  فيء  يمشون ء  العهدء  ذلكء  فيء  الهولنديون ء  وكانء  ء  ۔ء  عربيةء  كتبء  منء  فيهاء  طبعء  ماء  كثرةء  بسبب

ء  ء  (1624ء  -1584واربنيوس)ء  ء  )1667ء  -1596)كغوليوسء  آثارأسالفهمء  علىالعربيةء  ء  ء 

ء  الذينء  املبرزينء  منء  وكلهمء  ء  (1778ء  -1716جاك)ء  جانء  وابنهء  ء  (1750ء  –1686وشولتنس)

 "تاريخء  كـء  العديدةء  املؤلفاتء  مطبعتهاء  فيء  واء  ولابرز ء  الشرقيةء  آلادابء  كمنارء  ليدنء  مدينةء  الو جع

 و"تاريخء  شّداد"ء  البنء  لايوبيء  الدينء  صالحء  و"سيرةء  "العميدء  بابنء  املعروفء  املكينء  ابنء  جرجسء 

ء  منء  اشتهرء  وممنء  ء  ۔ء  جليلةء  أخرى ء  ومطبوعاتء  امليداني"ء  ثالمأ"ء  وء  عربشاه"ء  البنء  تيمورلنكء 

ء  دريدء  ابنء  مقصورةء  1773ء  ةسنء  نشرء  الذيء  هيتسماء  عشرء  الثامنء  القرن أواخر ء  فيء  الهولنديين

ء  نقلء  الذيء  ء  (1795ء  -ء  1742شيد)ء  همء  منء  وء  ء  ء  ۔ء  بالحواش يء  وذّيلهاء  الالتينيةء  إلىء  ونقلها

 

 2/145ء  ،ء  الطباعةء  تاريخء  موجزء  ،ء  الجبارء  عبدء  ،ء  الرفاعيء  -1
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 ء  وألفء  الالتينيةء  إلىء  الجوهري ء  ""صحاح
ً
1أدبيةشتىء  منتخباتء  ونشرء  العربية"ء  أصول ء  "فيء  كتابا

 

 ء  ء  ۔ء 

ء  التعليمء  "ء  كتابء  ينشرانء  نيهيو الصء  جبرائيلء  وء  العاقوريء  شلقء  هللاء  نصرء  املارونيانء  م1613

 ء  ء  ۔ء  "املسيحي

ء  "الفالسفةء  وكتابء  ،ء  النحو"ء  صناعةء  "فيء  كتابء  تنشرء  باريسء  فيء  امللكيةء  املطبعةء  م1613

 ء  ۔ء  "العرب

 ء  ۔ء  "يوسفء  "قصةء  تطبعء  بأملانياء  ليدنء  مطبعةء  م1616

ء  املشتاقء  نزهةء  مختصرء  يصدرانء  الحصرونيء  ويوحناء  الصهيونيء  رائيلبجء  املارونيانء  م1619

2باريسء  فيء  لإلدريس ي
 ء  ء  ۔ء  

 واملعروفء  ء  ۔ء  مء  1636ء  سنةء  بأصفهانء  جلفاء  منطقةء  فيء  إيرانء  فيء  مطبعةء  أول ء  أنشئت"ء  م1636

 سنةء  ء  أوروباء  إلىء  بزيارةء  قامء  م(ء  1646ء  -ء  1590)ء  كساراتس ي ء خاجادور ء  جلفاء  فيء  لارمنء  أنمطرانء 

 خبرةء  واكتسبء  ،ء  هناكالطباعةوحركةء  املطبوعةء  الكتبء  علىء  رحلتهء  خاللء  فاطلعء  ،ء  مء  1630ء  ء 

 لاساسيةء  املستلزماتء  بتهيئةء  قامء  جلفاء  إلىء  عودتهء  وبعدء  ء  ۔ء  الطبعء  وفنون ء  واملطابعالطباعةء  فيء 

ء  الفنيينء  بعضء  معء  بالتعاون ء  ،ء  ء  وغيرهاء  والحبرء  والورقء  والحروفالطباعةآلةء  منء  ،ء  للطباعةء 

 1636ء  ء  سنةء  ء  بأصفهانء  جلفاء  كنيسةء  فيء  مطبعةء  أول ء  يؤسسء  أنء  استطاعء  حتىء  ،ء  ء  أصفهانء  في

 داود(ء  )زبور ء  وهوء  كتابء  أول ء  بطباعةء  ء  سنةء  الء  نفسء  فيء  عملهاء  املطبعةء  هذهء  باشرتء  وقدء  ء  ۔ء  مء 

 حتىء  توقفء  بدون ء  أشهرء  وخمسةء  سنةء  لمدةء  املطبعةء  عملء  واستمرء  ،ء  ء  )ساغموس(بء  فاملعرو ء  ء 

 منء  نسخةء  وتوجدء  ء  ۔ء  ء  صفحةء  570ء  حواليء  فيء  يقعء  وهوء  ،ء  مء  1638ء  ء  سنةء  ء  هذاالكتابء  صدرء 

 1641ء  ء  سنةء  ء  وفيء  ء  ۔ء  اليومء  حتىء  أكسفوردء  بجامعة ء بودليانء  مكتبةء  فيء  محفوظةء  الكتابء  هذاء 

 1647ء  ء  سنةء  ء  فيهاء  طبعء  كماء  ،ء  تزواكء  هارانء  بروايةء  ء  الروحيين(ء  آلاباءء  )حياةء  كتابء  طبعء  تمء  مء 

 طبعء  ثمء  ،ء  فيناء  فيء  املكتباتء  إحدى ء فيء  موجودةء  منهء  نسخةء  زالتء  ماء  ،ء  التقويمء  حول ء  كتابء  مء 

ء  ملدةء  العملء  عنء  توقفتء  ذلكء  وبعدء  ء  ۔ء  ء  بغوس(ء  حواري ء  )رسائلء  كتابء  مء  1650ء  ء  سنةء  ء  فيهاء 

 سنةء  ء  ملدةء  أخرى ء  مرةء  العملء  إلىء  عادتء  ثمء  ،ء  1686ء  -ء  1650ء  بينء  السنواتء  فيء  أيء  ،ء  سنةء  36

 العملء  عنء  متوقفةء  وظلتء  ،ء  1688ء  ء  سنةء  ء  منذء  توقفتء  أنهاء  بيدء  ء  ۔ء  1688ء  -ء  1686ء  فقطء  ينء 

 

 1/20ء  العربيةء  آلادابء  تاريخ،ء  شيخوء  يسلو ء  -1

 57ء  صء  -أوروباء  فيبيةالعر الطباعةء  –ء  السامرائيء  قاسم-2
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ء  تاريخ"موجز ء  عنء  نقالء  ء  ۔ء  أخرى"ء  مرةء  مء  1872ء  ء  سنةء  ء  عملهاء  عاودتء  ثمء  ،ء  اء  سنةء  ء  184ء  ملدةء 

 ء  ۔ء  الرفاعيء  الجبارء  لعبدء  الطباعة"

ء  كتابء  بطباعةء  يأمرء  فرنساء  وزراءء  رئيسء  Richelieuء  Cardinalء  ريشيليوء  الكاردينالء  م1638

 ء  وتوزيعهء  أربينيوسء  لتوماسء  العربية"ء  اللغةء  "قواعد
ً
ء  سنةء  الء  التنصيريةء  الهيئاتء  علىء  مجانا

ء  ء  ۔ء  أفريقياء  شمالء  فيء  لة
1 

 املجتزئ ء  الدولةالخوارزمية"ء  "تاريخء  كتابء  ويعتبرء  ء  ۔ء  عربيةء  مطبعةء  لندنء  فيء  تأسستء  م1650

ء  وقتء  فيهاء  طبعء  ماء  أهمء  منء  ،ء  البشر"ء  أخبارء  فيء  "املختصرء  يرشهالء  الفداءء  أبيء  كتابء  منء 

ء  منء  الكثيرء  طبعء  الفترةء  تلكء  فيء  مطبعةعربيةء  أكسفوردء  جامعةء  أسستء  وهكذاء  ء  ۔ء  إنشائها

ء  ،ء  التينيةء  ترجمةء  معء  العبري ء  البن"الدول ء  مختصرء  تأريخء  "ء  كتابء  ء  : ء  ء مثلء  ،ء  العربيةء  الكتب

 ء  ء  ۔ء  وغيرهاء  ،ء  البطريقء  البنء  الجوهر"ء  "نظمء  وكتاب

ء  الدراساتء  عليهء  اعتدتء  وقدء  خوليوس"ء  "يعقوبء  هولندامعجمء  فيء  صدرء  م1653

 ء  ۔ء  ونصفء  قرن  ء منء  ألكثرء  الاستشراقية

 كتبء  فيهاء  نشرتء  كماء  ،ء  املسيحيةء  العقيدةء  صحةء  فيء  "كتابء  تنشرء  أكسفوردء  مطبعةء  م1660

2توماء  وابنهء  ء  (1691ء  -1604)ء  بوكوكء  أدوردء  تآليفء  بالذكرء  منهاء  تخصء  متعددةء  شرقيةء 
 ء  ۔ء  

فء  بوكوك"ء  د"إدوار ء  بريطانياء  فيء  م1663
ّ
ء  املستعربء  معء  بالتعاون ء  الجوهر"ء  "نظمء  كتابء  أل

ء  تاريخًياالبنء  نًصاء  ونشرهء  ،ء  ء  العبري ء  البنء  الدول"ء  مختصرء  "تاريخء  كتابء  وحققء  ،ء  سلديتي

 ء  ۔ء  "العربء  أخبارء  منء  "أملعء  ء  :ء  ء  وانء  بعنء  العبري 

 ۔ء  العربيةء  بينهاء  لغاتء  سبعء  حوى ء  الذيء  الشرقية"ء  اللغاتء  قاموسء  "ء  بريطانياء  في ء طبعء  م1669
 ء 

ء  فيء  السيدة"ء  دير"ء  رئيسء  الكرجيء  أنتيموسء  لابء  ء  ۔ء  بوخارستء  مطبعةء  إنشاءء  م1701

ء  فيء  مطبعةعربيةء  صنعء  فيء  الحلبي ء لانطاكيء  الرابعء  أثناسيوسء  البطريركء  يساعدء  سيناغوفو""

ء  ،ء  باليونانيةوالعربيةء  الشريف"ء  القداسء  خدمةء  ء  :ء  "القنداقء  كتبء  طبعتء  وقدء  ء  ۔ء  بوخارست

 "الثالثء  و"الليتورجياتء  ،ء  1702ء  ء  سنةء  ء  و"السواعي"

 

 

 69صء  ،ء  ء  ايضاء  -1

 1/122ء  العربيةء  آلادابء  تاريخ،ء  شيخوء  لويسء  -2
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 وروسيا  : العربيةالمطابع في البالد
. انتقل لاب أثناسيوس الرابع ، املناهض 1702بدع املطبعة  دباس في حلب عام  

الغتيال الحلبي بن الدباس ، إلى مطبعة حلب التي أسسها في بوخارست. يحتمل أن يكون 

ة دكان عبد الذكر ، وهو حلية هليباي ، محفوًرا عليه بأحرف عربية. نشرت الصحافة عشر 

، كان أولها كتاب املزامير عندما طبعت  1711و  1706كتب دينية مسيحية بين عامي 

نشرت "صخرة الشك" ، تالها كتاب لاخالق والقواعد لألب  1721الكتاب املقدس. في عام 

أسقف املوارنة في حلب. ثم أصبحت هذه املطبعة قديمة  1725يارمس فرحات ، ثم في عام 

 نشئها.بعد وفاة م 1724في عام 

ن الحاكم العثماني في حلب لم يستطع إيقاف عمل مطبعة دباس وتجدر إلاشارة إلى أ "

ألن النظام العثماني أعطى الزعماء الدينيين سلطة دينية وتعليمية وثقافية على أقرانهم ، 

بما في ذلك الحق في التعليم باللغة الوطنية. لذلك ، تلعب املدارس الطائفية دوًرا مهًما في 

 ها في وقت كانت لامية سائدة. ر تعليم اللغة العربية ومبادئنش

، في عاصمة الخالفة إلاسالمية ، اسطنبول ، شيخ إلاسالم ، بعد إعالن  1716في عام 

عاًما من دخول اليهود مطبعةهم في أستانا )أصدر  222املوافقة على املرسوم امللكي ، بعد 

 أنشأ السفيفتوى للسماح باستخدام املطبعة(. ۔  بدع 
ً
 ر التركي لدى فرنسااملطبعة . والحقا

سيد أفندي بن محمد أفندي املعروف بـ )بكرمي سوكس الجلبي( مع إبراهيم أفندي املعروف 

باسم إبراهيم السكرتير ، املجر أول مطبعة بالحروف العربية في اسطنبول ، وقام بتأسيسها 

 والتاريخ والطب والتنظيم.ونشر الكتب. في الحكمة واللغة 

. انفصل عبد هللا ذاكر عن الكنيسة 1720عام  في لبنانتأسست مطبعة الكورال 

، ثم أقام مطبعة في دير جوانا الصايغ في الشور تحت  1720لارثوذكسية وغادر حلب عام 

 والية قصر وان وصنع لها الحروف العربية بنفسه. ۔ 

ة إلى إيران وأخذ معه مطبعة متنقلة استخدمت بطرس في حمل م سار القيصر 1722

على أرض فارس العربيةالطباعةم ، لكن 1722تموز  15انه الصادر في مرةواحدة لطبع بي

 لارمن ۔ بدأت قبل ذلك بمئة  سنة  على يد القسس 

 في تركيا ۔ العربيةم ظهور مطابع اللغة1723

إنتشار كتب الثقافة والتدريس في حلب ، وأهمها كتاب الصرف والنحو لجرمانوس 1725

 فرحات ۔ 
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لي(  م سعيد شلبي )الصدر لاعظم(  وإبراهيم متفرقة )املوظف السامي لدى الباب العا1726

في هذه الطباعةن ينشآن مطبعة باستانبول بموافقة السلطان ۔  لكن جرجي زيدان يخبرنا بأ

وطبعت كتًبا مهمة في اللغةولادب والتاريخ بالعربية والتركية  1728املطبعة بدأت في  سنة  

 ۔  1والفارسية

نبول بطباعة القرآن الكريم )وهذه لهنغاري)املجرى(  باستام سمح ملطبعة ابراهيم ا1727

ن الكريم في ديار إلاسالم بعد أن كانت طباعته مقتصرة على الدول أول طباعة للقرآ

 النصرانية(  ، كما طبعت قاموس " وان  لي" في مجلدين وهو ترحمة تركية لقاموس

 الصحاح" للجوهري ۔ "

  بية ۔ نت بطرس بورغ تطبع باللغة العر م مطبعة أكاديمية العلوم في سا1728

 بدير مار يوحنا الصائغ بالخنشارة مطبعة عربية في لبنانم عبد هللا زاخر ينش ئ 1733

ثمانمئة نسخة من  1834م وطبعت في  سنة   1900واستمر عملها حتى سنة  الشوير( )

 2۔  "كتاب "ميزان الزمان

رثودكس في بيروت ، انشأها س )سان جورج(  للروم الا م مطبعة القديس جاورجيو 1751

 يونس نقوال جبيلي املشهور بأبي عسكر ،  و أو  ل ما نشرته هذه املطبعة هو كتابالشيخ 

۔  وقد  4۔  ثم طبعت كثيرا من كتب لادب والتاريخ  3املزامير" ثم "السواعية" ثم "الفنادق""

وأقرب للخط النسخي في استداراته استخدمت شكلين جديدين للحروف أاكثر جماال 

 ۔  5اخر وبذلك أسهم في توسع آفاق الكتاب في الوطن العربيالز  ابتدعهما عبد هللا

م مطبعة جامعة موسكو ۔  واستخدمت إضافة ملطبعة أكاديمية العلوم في سانت 1774

 بطرس بورغ في طبع بيانات القيصر وأمور أخرى محدودة ۔ 

أمر عة لاسيوية(  بسانت بطرس بورغ بفي مطبعة شنور )املطبم طبع القرآن الكريم 1787

 1790و 1789امللكة كاترينا الثانية ، وقد أعادت هذه املطبعة طبع القرآن الكريم في أعوام

 

ت من وادرها ، مركز جمعة عبد الرحمن فرفور ، الدوريات العربية ، ملحات من تاريخها ، منتخبا -1

 1993دبي  -املاجد للثقافة والثراث

 309إلى  305،    2000نديم فقش  ، ،دراسات تاريخية واجتماعية واقتصادية ، فؤاد هالل و  -2

 281بواكير ،  تاريخ الطباعة العربية  ص  -3

 -اجد للثقافة والثراثفرفور ، عبد الرحمن ، الدوريات العربية ، ملحات من تاريخها مركز جمعة امل -4

 دبي

 م2003،  211ب في العالم الاسالمي  ، ص جورج عطية ترجمة عبد الستار الحلوجي ، الكتا -5
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أي املجلس لاعلى بإذن امللك التاي بافل لاول في   senat ثم بمطبعة سناة1796و1793و

 (  )10للمسلمين في روسيا ۔ الطباعة۔  مما حبب  1 1798سنة  

م مطبعة دومينيكو س باسا في روما تعيد طباعة كتاب " البستان في معرفة عجائب 1787

لارض و البلدان" ألبي العباس أحمد بن خليل الصالحي ، الذي ينسبه بروكلمان لسالمش 

 ۔  56(  ص3العاشر للهجرة ۔ ) القرن رجال بن كوندوغو الصالحي ، من 

 مطبعة الفرنسية : 

أثناء حملة فرنسية ضد أحد البنوك في مصر ، وأمر  1798صادرها نابليون عام 

مر نابليون ب بدع املطبعة  نابليون ، وهي كلية للمطابع إلانجيلية ، لطباعة املطبوعات ولاوا

ستقدم املرواني مترجمين كانوا يعملون في كلية الكرازة وهم الياس فتح عربية. كما اباللغة ال

هللا ويوسف مصبكي ، واستخدموهم في الجيش الفرنس ي ، ودفعوا رواتب خاصة ، وخدموا 

 Podجيه جيه( ، مدير املطبعة ، والتي ضمت  -املستشرق الفرنس ي ج. مارسيل )مارسيل

One  إلاصالحيين.وثالثة من 

هذه املطبعة مجهزة باللغات العربية والتركية واليونانية ولغات أخرى. بدأوا في بيع 

السفن الصينية أثناء وجودهم على متن السفن ، وبمجرد أن وطأت أقدامهم أرض 

إلاسكندرية ، قاموا بتوزيع الكتيبات على املصريين. بدأت في قراءة كتاب تهجئة باللغات 

ا لقراءة اللغة العربية ، ثم قاموًسا فرنسًيا عربًيا ، ثم ة ، ثم كتابً كية والفارسيالعربية والتر 

كتاًبا نحوًيا )أي القواعد( للغة املصرية السنية. تهدف هذه الكتب إلى توعية الباحثين في 

الحملة بمبادئ اللغة العربية ، ويتم توزيع معظم الكتيبات املطبوعة في هذه املطبعة على 

لاساسية الفرنسية. وكانت نشرة واحدة فقط في اهتمام  "وفي النشرة غتها املعيبةالناس بل

. أخذ الفرنسيون املطبعة 1799املصريين ، وكانت دراسة باللغة العربية عن الجدري عام 

 ۔  2. ۔  1801معهم عندما هربوا من املصرفيين في يونيو 

 

، صدر عن معهد الدراسات  1917إلى  1787أنس خالدوف ، دليل املطبوعات العربية في روسيا من -1

املاجد للثقافة والتراث بدبي ، الشرقية في املجمع العلمي الروس ي فرع سانت بطرسبورغ ومركزجمعة 

 ،  2008ي ، الطبعة   ، الناشرمركز جمعة املاجد للثقافة والتراثبدب

الدكتور  ، محمود محمد الطناح ، أوائل املطبوعات العربية في مصر ، ندوة تاريخ الطباعة العربية  -2

  355،ص 
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ء  فيء  مطبعةء  أول ء  تكنء  لمء  أنهاء  مغر ء  الشرق ء  فيء  بدايةالتنويرء  املطبعةء  هذهء  اعتبرتء  وقد

ء  عنء  تزدء  ولمء  ،ء  بالء  ذيء  شيئاء  تطبعء  لمء  أنهاء  ورغمء  ،ء  كثيرةء  سبقتهامطابعء  فقدالعربيةالبالد

ء  مطبعةء  مثلء  مثلهاء  ،ء  وذهاباء  جيئةء  معهاء  حملتهاء  ،ء  العسكريةء  للحملةء  أداةإعالميةء  كونها

ء  معهء  عادتء  مطبعةء  م1722ء  ء  سنةء  ء  إيرانء  علىء  حملتهء  رافقتء  الذيء  بطرسء  القيصرالروس ي

ء  بينهمء  الفرقةء  ويثء  املسلمينء  صفوفء  شقء  علىء  املطبعةء  هذهء  عملتء  وقدء  ء  ۔ء  بعدالحملة

 كماعملتء  ،ء  ء  الحملة(ء  منشور ء  فيء  )كماء  واملصريينء  واملماليكء  السلطانء  منء  كلء  بين ء عبرالتفريق

ء  وأخيًراء  ،ء  لهاء  قواعدء  ووضعء  املصريةء  يةء  سنةء  الء  باللهجةء  العنايةء  عبرالعربيةاللغةء  هدمء  علىء 

ء  ،ء  قادتهاء  منظور ء  بحسبء  أخبارالحملةء  تقديمء  عبرء  الفرنسيينء  الجنودء  أزر ء  شدء  علىء  تعمل

ء  ولتزيدء  ،ء  الغربةء  آثارء  عليهمء  ولتخفء  صلةبهء  علىء  ليبقواء  بيومء  يوماء  وطنهمء  أخبارء  نقلء  وعبر

ء  مصرء  بريد"ليجيبتء  ُدهء  "كوريهء  هماء  فرنسيتين ء جريدتينء  طبعتء  حيثء  بينهمء  القربىء  أواصر

كادء  و"ال ّن"ء  دِّ  ء  ۔ء  أيامء  عشرةء  كلء  تصدرء  دوريةء  أيء  املصريةء  العشريةء  إجيسبسّيِّ

ء  فيء  ء  (Aurelء  Marc)ء  ماركأورلء  يديرهاء  مصرء  فيء  أخرى ء  فرنسيةء  مطبعةء  هناكء  وكانت

ء  انسحبء  ،وعندماء  مارسيلء  يديرهاء  كانء  التيء  املطبعةء  إلىء  بعدء  فيماء  ضمتء  ثمء  ،ء   ء الفترةء  هذه

 آلاثارء  لطبعء  استخدمتء  حيثء  ،ء  فرنساء  إلىء  معهء  املطبعةء  مارسيلء  أخذء  مصرء  منء  الفرنسيون 

 ء  ۔ء  الشرقيةء  لادبيةء 

 

 عشر :  التاسع القرن في العربيةالطباعة

إلاسالمية في روسيا. وكانت هذه ، أصبحت مطبعة كازان مركز الطباعة  1800في عام 

قازان  لجامعة والجامعة ودار الفنون وإلامبراطورية. تعتبر صحافةاملطبعة تسمى: الخزانة وا

مركًزا مهًما ضد هجمات الثقافة السنية الغربية وانتشار الثقافة إلاسالمية. وهو ما كان 

 لمين وتغيير هويتها.يمهد الطريق لتفكك الدولة العثمانية وانضمامها إلى بالد املس

كريم ۔  ۔  نسخة م إضافة ملعجم مفهرس للقرآن المطبعة اليدن تطبع القرآن الكري 1814

فاخرة منه موشاة بالذهب ومجلدة بجلدطبيعي فاخر بقيت في مكتبته حوالي أربعين  سنة 

 ۔ 
ً
 ا
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الى دير الشرفة بلبنان  و من   املطران بطرس جروة يجلب مطبعة من لندن 1816

وكتاب )املباحث الجلية في  1888كتاب )مجمع الشرفة املعقود(  سنة العربيةمطبوعاتها

 ۔  1اليترجيات الشرقية والغربية(  للبطريرك اغناطيوس افرامرحماني

اود يدة العراق". أسسها الحاكم العثماني دباسم "جر  أول صحيفة تصدر في العراق - 1816

. وأوامر الحاكم واملحظورات التي يتعين 1816كم عام باشا الكرجي عندما تولى منصب الحا

شرت نسخ منها على جدران إلامارات".
ُ
 إصالحها ، أسماء املوظفين "أحداث خارجية أخرى ، ن

 ۔  2

ء  بالرصاصء  تطبعء  اري القاجء  شاهء  عليء  فتحء  عهدء  فيء  إيرانء  فيء  تبريزء  مطبعةء  إنشاءء  تمء  م1817

Typography  ء  والحجرءLithography  ء  وقدء  ،ء  الجهادية"ء  "كتابء  ثمء  نامة"ء  "فتحء  طبعتء  ،وقدء

ء  ء  حتىء  بإيرانء  عبطء  وقدء  هذاء  ء  ۔ء  م1806ء  ء  سنةء  ء  أوروباء  فيء  قداخترعتء  الحجريةالطباعةء  كانت

ء  ولادبء  والصرفء  والنحوء  كاللغةء  املختلفةء  العلومء  فيء  عربيء  كتاب400ء  حواليء  م1900ء  ء  سنة

ء  ۔ء  والفلسفةوالرياضياتء  والفقه
3 

ء  برس"ء  مشنء  "ببتستء  باسمء  تبشيريةء  مطبعةء  تنش ئء  الشرقيةء  الشركةء  الهندء  مشركة1818

 4العسقالني۔ ء  حجرء  البنء  "ء  الصحابةء  تمييزء  فيء  "إلاصابةء  مطبوعاتهاء  منء  انكو 

 عة  بولق : بعد  بدع المطبالعربيةالطباعةنهضة
 

سعة التي دخلت لاهلية" وتمثل هذه املطبعة الوامطبعة بوالق أو "مطبعة  1821أو  1819

شبه الجزيرة العربية إلى عصر النهضة. تم تقليص الصحافة العسكرية والهندسية 

والجغرافية والصناعات الطبية وجميع املؤسسات العسكرية )فيما يتعلق بروسيا(. ثم 

 

 1/125بواكير ، تاريخ الطباعة العربية   -1

 2012، يوليو  65وراق صحفي عراقي ، كتاب  مجلة دبي الثقافية  ، إلاصدار محسن حسين ، من أ -2

 ،  57-55ص 

ء  انتهاءء  حتىء  العربيةء  الطباعةء  تاريخء  ندوةء  ،ء  ء  إيرانء  بالدء  فيالعربيةالطباعةء  تاريخ،ء  ء  مهديء  ،ء  الدكتور ء  -3

ء  ظبيء  أبوء  ،ء  ء  الثقافيء  املجمعء  نشرء  ،ء  ء  ،دبيء  والتراثء  للثقافةء  املاجدء  جمعةء  مركزء  -عشرء  التاسعء  القرن 

 236ء  ،صء  ء  1996

 141ص الندوي   مختار أحمد ، تاريخ الطباعة في شبه القارة الهندية  ، -4
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. 1966ب في عام ش واملدارس العليا. تم نشر الكتاجاءت بعض املطبوعات املجاورة للجي

 الحجم في مجلد الطب الطبي واحد واحد.متوسط 

، اضطرت املطبعة العربية للعمل في مصر والهند وروسيا كأمة للبحث  1820وبعد عام 

 وطباعة الكتب بمساعدة البحث والتصحيح والخط املتفوق.

"دومة الزوراء في مدينة الكاظمية وطبعبها كتاب م  بدع املطبعة  دار السالم الحجرية 1821

وقائع الزوراء" ملؤلفة الشيخ رسول أفندي الكركولي ۔  وهناك من يقول بأنها أنشأت   تاريخفي 

 ۔  1م1830سنة  

 2م مطبعة بوالق تطبع "قاموس إيطالي وعربي" ۔ 1822

مالطا وقد نقلت إلى بيروت في عال لامريكان ينشئون مطبعة عربية في  م املبعوثين1822

م ,وطبعت فيهاكتب كثير في لادب والتاريخ بينما تنقل رضوى عاشور عن داغمر  1834

وكانت تابعة للجمعية إلارسالية للكنيسةالانكليزية  وجيفري روبر أن املطبعة أرسلت من لندن

ب تقنية ، وقد عمل بها أحمد فارس ألسبا 1925،  وان ها لم تبدأ العمل إال في  سنة  

 500تتفاوت طبعاتها بين العربيةإصدارات باللغة 103الشدياق ۔  وقد أنتجت املطبعة 

سخة ، وكان الهداف  من هذه الكتب هو خلق أدبيات مسيحية ن 3000و

الستخدام الطوائف املسيحية الشرقيةاملتحدثةبالعربيةوأحيانا تأمل في تنصير العربيةباللغة

 ۔  3املسلمين

م مطبعة بوالق تطبع"الشافية" البن الحاجب و"التصريف العزي" لشيخ لازهر حسن 1824

  محمد العطار ۔ 

 ۔   م طباعة القرآن الكريم في طهران1824

بالهند تولت طباعة املصحف الشريف مطبعة عربية في كلكتا  م أنشأ املنش ي عبد هللا1824

لهمدية أعدهاموالنا شاه عبد القادر بالحروف العربية ، وألحق بين سطور لايات ترجمة با

لدراسة نمو 1829طبعت  سنة  
ً
م ۔  وتعتبر املصاحف القرآنية مصدرا

 ۔  4في الهندالعربيةالطباعةحركة

 

 125مدينة البصرة ، ص  الطباعةالعيادة ، عبد هللا رمضان ،  -1

 1/358الدكتور  ، الطناحي محمود محمد ، أوائل املطبوعات العربية في مصر ، -2

 1/285-م 2012 ،  رضوان عاشور ، لادب العربي الحديث ، دار الشروق بيروت لبنان -3

 185ص-م  2000املنقري ،محمد ، الطباعة العربية في الهند ، دائرة املعارف العثمانية  -4
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ديسمبر  3م أصدر والي مصر محمد علي باشا جريدة "الوقائع املصرية" في 1828

والتركية وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطالب العربيةباللغتين 1828

 م قام رفاعة الطحطاوي بتطوير الجريدة ، وجعل1842۔  وفي ال سنة   البعثات

 من التركية ، وهو أول من أحيا املقال السياس ي ر 
ً
فاعةلاخبار املصرية املادة لاساسية بدال

عبر افتتاحيته في جريدة الوقائع ، وفي عهده أصبح للجريدة محررون من الكتاب ۔  ومع بدء 

ت الوقائع املصرية من صحيفة 1882ابتداء من سنة  الاحتالل البريطاني ملصر 
َّ
م تحول

صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمدعبده ۔  وهى أقدم صحيفة مصرية  حكومية إلى

سنة  وقد ساهم في تحريرها وقتئذ  179 بل وأقدم صحف الشرق لاوسط يزيد عمرها عن

 قادة الحركة الفكرية في البالد ۔ 

نظرا التحاد حروف اللغتين وكون العربيةلكتب الفارسية بطبع ام قامت املطابع 1829

  مصدرا للثقافة الدينية املشتركة ۔ العربية

فشملت ج وان ب التراث املختلفة  ، فمثال طبع بيةالعر وتنوعت اختيارات الكتب 

نهج " م في طهران ، كما طبع كتاب 1829ل" ملحمد إبراهيم الكلباس ي كتاب"إشارات لاصو 

الدرة البهية" " م في تبريز ، كذلك طبع كتاب 1831البالغة" لإلمام علي ابن أبي طالب ، سنة 

م في طهران ، فيما طبع كتاب  1831ةوهو منظومة في الفقه للسيد مهدي بحر العلوم سن

م في طهران ، وطبع  1840للميرزا أبي القاسم القمي سنة  صول( )الق وان ين املحكمة في لا 

 - 1850للشهيد زين الدين ال سنة لي سنة  "كتاب "مسالك إلافهام فيشرح شرائع إلاسالم

م في طهران ، 1847 م ، في طهران ، وطبع كتاب "مغني اللبيب" البن هشام  ، سنة 1851

 ۔  1م في طهران 5618للمؤلف نفسه سنة  "وكتاب "قطر الندى وبل الصدى

م أول مطبعة في أصفهان وطبعت الرسالة الحسينية ۔  بينما يحدد عبد الجبار 1830

 م ۔ 1828إنشا ئها بسنة  تاريخالرفاعي 

بعة حجرية ، جلبها ميرزا صالح التبريزي من أوروبا ز بإيران أول مطم أنشئت في تبري1830

م  ، 1832 ،و أصبح  آقا أمين الشرع أول مدير لها ، وقد طبع فيها )القرآن الكريم(  في سنة

هـ طبع فيها كتاب مصور بعن وان   1259م ، وفي سنة  1835ثم كتاب )زاد املعاد(  في سنة 

 ۔   ""ليلى ومجنون 
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 1۔  ''قبل إنشاء املطابع العربية بدع املطبعة  عبرية في فلسطين ''م 1830

 2۔  ''م إنشاء أول مطبعة حجرية في العراق''183

 ۔   ۔ ''من مالطا إلى بيروتالعربيةم إلارسالية لامريكية تحضر مطبعتها4''183

ويسمي هلويس شيخو "بلفنطي" أول  ""بلفاتي ''أنشأ شخص من سردينيا اسمه''م 1841

مطبعة حجرية في حلب ،  و أو  ل كتاب طبعته هذه املطبعةكان دي وان  عمر بن الفارض 

حجرية )الليتوغرافية(  قد لاالطباعةوكتاب املزامير ۔  ويشير كتاب "دليل حلب" إلى أن 

 ۔  3''م1806فقط من اختراعها في أوربا  سنة   سنة 35وصلت إلى حلب بعد 

 بطلب من املسلمين بين  سنة ي  45مطبعة لودفيغ شيفيتس بقازان وأصدر ''م 1841
ً
كتابا

 4 ''۔ 1848و 1841

 ۔  ''مطبعة يحي شاهين الحجرية بقازان''م 1844

 بين  سنة ي سعيدوف بقازان و مطبعة رحيم جان ''م 1845
ً
 1845قد أصدرت كتبا

 م ۔ 1850و

 ۔  ''''ظهرت مطبعة بالقدس تطبع باألحرف العربية''م 1846

م  بدع املطبعة  حجرية بالجزائر طبعت جريدة "املبشر"  التي أصدرتها إلادارة 1847

عددها لاول بقرار من امللك لويس فيليب ۔  وقد صدر  العربيةالفرنسية في الجزائر باللغة 

، ۔  وكانت جريدة املبشر موجهة أساسا إلى السكان الجزائريين  1847أيلول -سبتمبر 15يوم 

  ۔  5لخدمة الاستعمار واملبشرين ، وكان أسلوبها اللغوي ضعيفا

كانت تطبع على الحجر ثم ''6تأسست املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيون ، و''1848 

وأهم مطبوعاتها براءات بابوية ، ودي وان  ''۔   1854''صارت تطبع على الحروف  سنة  

۔  وكان لها فضل كبير في نشرلادب   ''القديس جرمانوس فرحات وأمثال لقمان الحكيم

وقدطبعت خالل فترة ''تب الم تعلم  ية والدينية ۔  فضال عن الكالعربيةوالتاريخ واللغة
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 157-141شبه القارة الهندية  ، صالندوي  ، مختار أحمد ، تاريخ الطباعة في  -2
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 في 
ً
۔  كانت أكبر مطبعة عربية في سوريا )ولبنان( وكانت  1نسخة  350000وجيزة ثالثين كتابا

لاكثر تخصًصا وتحتوي على أحرف عربية ، التينية ، يونانية ، سريكية ، عبرية ، وأرمنية. 

 وضع قواعد خطه العربي ۔ 

جاورجيوس في بيروت بعد خمودها نحو مائة سنة وعادت عة القديس م جددت مطب1848

  وم لارثوذكس بنيامين ۔ إلى أشغالها بسعي مطران الر 

، أنشأ البطريرك الروماني سيرل الثاني مطبعة في القدس ُعرفت باسم مطبعة  1849في عام 

بعين لاخيرين مواًدا القيامة اليونانية ، وفي السنوات لاولى من وجودها ، نشرت معظم املطا

 ۔  2 دينية. ولم يذهب إلى أبعد من ذلك . قواعد املدرسة

  عة آلاداب الفرنسيين في القدس الشريف باشرت أعمالها ۔ م مطب1849

  آلالية للجزائر ، فأصبحت جريدة "املبشر" تطبع بحلة جديدة ۔ الطباعةم دخول 1850

م الشاعر اللبناني حنا بك لاسعد ينش ئ مطبعة حجرية في قصر بيت الدين وهو 1853

ارة في عهد لامير بشير الكبير ، وقد نشر فيها بخطه الجميل شرح املعلقات للزوزنيثم دارإلام

  ۔  1862طبع على الحروف سنة 

تخرج عن الصبغة م املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعين في بيروت هي أول مطبعة  1854

 من  3ب املسيحية وتقوم بنشر العديد من كتب النحو ولاد
ً
م وخالل 1848وقد طبعت بدءا

 في 
ً
  4نسخة ۔  350000فترة وجيزة ثالثين كتابا

انتقلت بعد 5م أول مطبعة عربية في دمشق أحدثها ودشن أحرفها حنا الدوماني ۔ 1855

  ندي الحفني ۔ ذلك بالشراء إلى حنا الحداد ثم إلى محمد أف

 لدير طاميش ۔ الطباعةم إبراهيم بك النجار استجلب أدوات 1855

ء  آلاستانةء  فيء  لاحوال"ء  "مرآةء  جريدةء  يصدرء  ء  الحلبي(ء  حّسون)لارمنيء  هللاء  رزقء  الحلبيء  م1855

ء  وترويًجاء  للروسء  دعًماء  وروسياء  العثمانيةء  ةالدولء  بينء  ء  (1856-1853)ء  القرمء  حربء  خالل
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 الدولةالعثمانيةء  هدمء  تنوي ء  التيء  الدول ء  فكافأتهء  وسياستهاء  العثمانيةء  الدولةء  ولنقدء  لدعاياتهم

 السياس يء  –ء  الفكرالاجتماعيء  وميدانالعربيةالصحافةء  تاريخء  فيء  الصدارةء  مركزء  يحتلء  بجعلهء 

ء  ،ء  والنقادء  والهجاءء  واملناظرء  الصحافيء  منهء  جعلتء  التيء  والفضائلء  املزاياء  إليهء  ونسبتء 

ء  ويحترمء  يجلء  كانء  حسون ء  أنء  قناعةراسخةء  علىء  أنهء  كريمسكيء  أكدء  وقدء  ء  ۔ء  الحرء  يوالسياس 

 الحربء  ظروفء  فيء  يكنء  لمء  ولكنهء  ،ء  "النصرللروس"ء  فؤادهء  صميمء  منء  ويتمنىء  ،ء  ضمنياء  روسية

ء  تصويراء  الوقائعء  تصويرء  الىء  يلجأء  كانء  ولذاء  ء  ۔ء  للروس"ء  محبتهء  "اظهارء  علىء  قادراء  القاهرةء 

ء  اتفاقء  لعقدء  الحربء  منء  الخروجء  تبغيء  تركيةء  بأنء  عميقاء  طباعاء  القارئانء  لدىء  يولدء  مبسطا

ء  زيدانء  جرجيء  الجليلء  املؤرخء  بهاء  أدلىء  شهادةء  قولناء  ومصداقء  ء  ۔ء  معروسيةء  منفصلء  هدنة

 خطتهاء  "كانتء  ء  :ء  قالء  لاحوال"ء  "ملرآةء  وصفهء  وفيء  ،ء  والكثيرء  الكثيرء  فعلء  حسون ء  أنء  أكدء  الذي

ء  ففرء  صاحبهاء  علىء  القبضء  الحكومةء  فقررتء  ،ء  شديدةء  الطعنء  فيء  ولهجتهاء  ضدلاتراكء 

ء  فيليبء  ضحء  ء  أوء  وء  ء  ،ء  التركية"ء  الحكومةء  ىعلء  باالنتقادء  لسانهء  أطلقء  وهناكء  ،ء  وسية"الىر 

ء  الهجوفيء  مرء  ،ء  الانشاءء  فيء  الباعء  طويلء  لافكارء  حرء  كانء  حسون ء  "أنء  سطوعء  بكلء  الطرزي

ء  لاتراكء  حتقبيء  منء  تخلوء  الء  فصوالء  لاحوال"ء  "مرآةء  تضمنتء  ولذاء  ء  ۔ء  كالفرزدق"ء  ،ء  الشعر

 ء  ۔ء  الحكوميةء  باألعمالء  والتنديد

ء  املطرانء  بهاء  أتىء  قدء  وكانء  ،ء  بحلبء  الصليبةء  محلةء  فيء  املارونيةء  املطبعةء  تأسستء  م1856

بعء  ،ء  مطرء  يوسف
ُ
ء  بيينلحء  ملؤلفينء  والتاريخيةء  ولادبيةء  العلميةء  الكتبء  منء  الكثيرء  فيهاء  وط

ء   أسستء  أنهاء  لابتوتلء  ويرى ء  ء  ۔ء  واملجالتء  اليوميةء  الصحفء  منء  عددء  فيهاء  طبعء  كماء  ،ء  وغيرهم

لء  هللاء  ونصرء  مّراشء  فرنسيسء  عليهاء  قامء  وقدء  ۔ء  1857ء  ء  سنةء 
ّ

 ء  ۔ء  دال

 سميتء  باشاء  رشيدء  محمدء  بغدادء  واليء  عهدء  فيء  الخارجء  منء  حجريةء  مطبعةء  استقدمتء  م1856

1ملوقعهاء  نسبةء  كربالء"ء  "مطبعةء  باسمء 
 ء  ء  ۔ء  

 ء  ء  ۔ء  بيروتء  فيء  "السوريةء  "املطبعةء  الخوريء  أفنديء  خليلء  أنشأء  م1857

 ء  50ء  نحوء  افيهء  طبعء  الحروفء  علىء  مطبعةء  ينش ئء  مطرء  يوسفء  املطرانء  م1867
ً
 كبيرء  بينء  كتابا

 ء  ء  ۔ء  وصغيرء 

 ء  ۔ء  ء  ""الشرقيةء  باملطبعةء  عرفتء  مطبعةء  النجارء  إبراهيمء  الدكتور ء  أحدثء  مء  1858

 

ء  مدينةء  ،ء  الحديثةء  الضوئيةء  وء  الليزريةء  الطباعةء  الىء  الحجريةالطباعةء  ء  ،ء  رمضانء  هللاء  عبدء  ،ء  العيادةء  -1

 128ء  صء  البصرة
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1سنواتء  عشرء  فاشتغلتء  الكلبء  نهرء  واديء  فوق ء  طاميشء  ديرء  إنشاءمطبعةء  م1858
 ء  ۔ء  

ء  وفيء  ء  ۔ء  حجريةء  بدائيةء  مطبعةء  وكانتء  املوصلء  فيء  كانء  الدومينيء  مطبعةء  تأسيسء  تمء  م1858

ء  علىء  فعملواء  ،ء  بالغرضء  تفيء  لنء  هذهء  مطبعتهمء  أنء  عليهاء  القائمون ء  وجد1863ء  سنة

ء  والسريانيةالعربيةء  الحروفء  منء  ومجموعاتء  طباعةكاملةء  معداتء  توسيعهابشراء

ء  الكتبء  لتجليدء  وقسمء  الحروفء  لصبء  مسبكء  املذكورةء  باملطبعةء  ألحقء  والفرنسيةوقد

ء  الكتبء  منء  عددء  طبعء  مهمةء  يكانء  منء  وء  الدء  مطبعةء  تولتء  وقدء  ء  ۔ء  الحديثةء  وتذهيبهابالطرق 

ء  الاوراقء  طبعء  عمليةء  كذلكء  تولتء  كماء  ،ء  والفرنسيةء  والتركيةالعربيةمنهاء  مختلفةء  بلغات

ء  دربء  "رياضةء  هوء  كتابء  اول ء  املطبعةء  اخرجتء  1861ء  سنةء  وفيء  ء  ۔ء  الرسميةء  والسجالت

 ء ۔ء  املوصليء  داؤدء  يوسفء  خوريلاء  ومؤلفهء  الصليب"

ء  التواريخء  فيء  "مختصرء  ،ء  الكتبء  هذهء  ء  منء  وء  ء  ء  ۔ء  ء  التاريخء  الىء  النش ئء  توجيهء  فيء  ساهمتء  قد و ء   

 الوسطى ء القرونء  تواريخء  فيء  ومختصرء  ،ء  1876ء  سنةء  واملطبوعء  رحمانيء  لويسء  للقسء  "ء  القديمة

ء  املطبوعء  الثاني"ء  القرن ء  الشهيرفيء  الرومانيء  القائدء  اسطاخيوس"ء  وكتابء  ،ء  نفسهء  للمؤلفء 

ء  م1911ء  سنةء  واملطبوعء  نفسهء  للمؤلفء  العرب"ء  أحداثء  لتهذيبء  الذهب"ء  وكتابء  1899ء  سنة

ء  ء  ۔ء  نصري ء  بطرسء  للقسء  والسريان"ء  واملغاربةء  املشارقةء  تواريخء  فيء  "ذخيرةلاذهانء  وكتاب ء  ء ۔

ء  ء  ۔ء  مطبوعاء  ء  بطيء  روفائيلء  احصائيةء  حسبء  يكانء  منء  وء  الدء  مطبوعاتء  عددء  بلغء  وقد

ء  خاللء  صادرتهاء  العثمانيةء  السلطاتء  أنء  إالء  النشرء  فيء  يكانء  منء  وء  الدء  مطبعةء  واستمرت

 ء  ۔ء  معاديةء  لدولةء  تبعيتهاء  بدعوى ء  الاولىء  العامليةء  الحرب

ء  ء  نحوء  بدأء  قدء  العراقء  فيالطباعةلظهور ء  الحقيقيء  التأريخء  أنء  الرفاعيء  الجبارء  عبدء  اعتبرء  وقد

ء  ارتبطتء  هناء  ء  منء  وء  "ء  ء  ۔ء  باملوصلء  هذهء  يكانء  منء  وء  الدء  آلاباءء  بمطبعةء  مء  1858ء  ء  سنة

ء  ،ء  ء  سبقء  فيماء  لذلكء  أملحناء  كماء  ،ء  ء  التبشيريةء  إلارسالياتء  بنشاطاتء  العراقء  فيالطباعةحركة

 هذهء  ء  وانء  ء  ،ء  إلارسالياتء  رجالء  أيديء  علىء  كانء  ،ء  وإلاسالميةالعربيةالبالدء  فيالطباعةظهور ء  بأن

ء  هذهء  علىء  الاستعمارء  لهيمنةء  للتمهيدء  وسعتء  ،ء  التبشيريةء  الكتبء  بنشرء  تء  يهتمء  ء  املطابعء 

ء  وكانواء  ،ء  مء  1750ء  =ء  هء  1164ء  سنةء  املوصلء  إلىء  يكانء  منء  وء  الدء  آلاباءء  وصل ء لقدء  ء  ۔ء  ء  البالد

 ء  ۔ء  ء  "إليهء  الحديثةء  آلاليةالطباعةء  بإدخالء  املهتمينء  أوائلء  من
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 الدبسء  يوسفء  الخوريء  العملء  فيء  فشاركهء  "أهدن"ء  مطبعةء  يمينء  رومانوسء  شأء  وانء  ء  م1859

 ء  ۔ء 

ء  ء  ۔ء  وبكري ء  عيس ىء  وأخواهء  لبيالحء  البابيء  مصطفىء  قبلء  منء  امليمنيةء  املطبعةء  تأسيسء  م1859

ء  مسندء  الكبارمثلء  لاجزاءء  ذاتء  الكتبء  أوء  املوسوعاتء  بطبعء  الفائقةء  بعنايتهاء  امتازتء  وقد

ء  إحياءء  وشرحء  ،ء  الهنديء  املتقيء  الدينء  لعالءء  العمالء  كنزء  منتخبء  ،ء  حنبلء  بنء  أحمدء  إلامام

ء  طبعتهء  ماء  أماء  ،ء  الطبري ء  ،وتفسيرء  للسيوطيء  املنثور ء  والدرء  ،ء  الزبيديء  للمرتض ىء  دينلاء  علوم

 إلىء  املطبعةء  هذهء  تفرعتء  وقدء  ء  ۔ء  كثيرء  فش يءء  الجزئينء  وء  الجزءء  ذاتء  الكتبء  منء  املكتبةء  هذه

ء  اسمهماء  واقترن ء  الحلبيء  البابيء  مصطفىء  ومطبعةء  الحلبيء  البابيء  عيس ىء  مطبعىء  ء  :ء  مطبعتينء 

ء  ۔ء  التراثيةالجليلةء  باألعمال
1 

 املشيرء  عهدء  فيء  ء  هـ(1277)ء  م1860ء  ء  سنةء  ء  التونسيةفيء  الرسميةء  باملطبعةء  العملء  بدأء  م1860

ء  ء  ۔ء  العشرةء  بدارء  إدارتهاء  أقالمء  تقعء  بينماء  ،ء  مقرهابالحفصيةء  وكانء  بايء  صادقء  محمدء  الثالثء 

ء  ء  سنةء  لء  املوافقء  هـ1300ء  ء  سنةء  ء  حتىء  بتونسء  الوحيدةء  املطبعةء  هيء  املطبعةء  هذهء  وبقيت

 ء  ء  ۔ء  إنتاجهاء  وكثرء  بعدهاء  املطابعء  تعددتء  حيثء  1882

ء  علىء  الطائلةء  لاموالء  ينفقء  خانء  حسنء  صديقء  نوابء  الهنديء  لاميرء  م1890-ء  1860

 ثمنء  ويوزعهابالء  الهندء  فيء  ويطبعهاء  إلاسالميء  العالمأقطار ء  جميعء  منء  النادرةء  شراءاملخطوطات

ء  ،ء  السكندري ء  املطبعء  ء  :ء  هيء  مطابعء  أربعء  أنشأء  وقدء  ء  ۔ء  أدناهء  إلىء  إلاسالميء  العالمء  أقص ىء  منء 

 الباري ء  فتحء  نشرء  ماء  أول ء  وكانء  ء  ۔ء  الصديقيء  املطبعء  ،ء  السلطانيء  املطبعء  ،ء  جهانيء  الشاهء  املطبع

ء  ۔ ء للشوكانيء  لاوطارء  نيلء  ،ء  كثيرء  ابنء  وتفسيرء  ،ء  البخاري ء  حصحيء  شرحء  فيء 
2 

 إدارتهاء  ،وتولىء  "القبطيةء  "لاهليةء  املطبعةء  لاقباطء  بطريركء  الرابعء  كيرلسء  لانباء  أنشأء  م1860

ء  وعرفتء  جرجسء  ابراهيمء  أخيهء  إلىء  لتانتقء  ثمء  ،ء  جرجسء  رزقء  التاليء  ء  سنةء  الء  فيء  وفاتهء  بعدء 

 ء  نشرتء  وقدء  الوطنء  بمطبعةء  عندئذ
ً
ء  ،ء  قتيبةء  البنء  الكاتبء  ولادبيةكأدبء  الدينيةء  منء  عددا

ء  ۔ء  وغيرهاء  املحاضرةللسيوطيء  وحسنء  للماورديء  السطانيةء  ولاحكام
3
 ء  ۔ء  

ء  فيهاء  فنشرء  ""العموميةء  املطبعةء  دعاهاء  مطبعةء  بفتحء  رخصةلاء  الشلفون ء  يوسفء  منال1861

 ء  ۔ء  املارونيةء  الطائفةء  خدمةء  فيء  مطبعتهء  وجعلء  ء  وجرائدء  ونشراتء  كتبء  عدة

 

 ء  389،صء  مصرء  فيء  العربيةء  املطبوعاتء  أوائلء  محمد،ء  محمودء  ،ء  الطناحيء  ،ء  ء  الدكتور ء  -1

 157-141صء  ء  ،ء  ء  الهنديةء  القارةء  شبهء  فيء  الطباعةء  تاريخء  ،ء  أحمدء  مختارء  ،ء  ء  الندوي ء  -2

 ء  385ء  ،،صء  مصرء  فيء  العربيةء  املطبوعاتء  أوائلء  محمد،ء  محمودء  ،ء  الطناحيء  ،ء  ء  الدكتور ء  -3
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 الشرفةء  إلىء  قليلء  بعدء  أدواتهاء  نقلتء  التيء  السريانيةء  املطبعةء  كانتء  نفسهاء  السنةء  وفيء  م1861

 ء  ۔ء 

1شاهينء  لجرجسء  الوطنيةء  ةاملطبعء  وقتئٍذ ء  ظهرتء  وكذلكء  م1861
 ء  ۔ء  

ء  كاملء  "مطبعةء  سماهاء  الفرسء  بالدء  مطبعةحجريةمنء  بغدادء  إلىء  عباسء  امليرزاء  جلبء  م1861

ء  العرب"ء  قبائلء  معرفةء  فيء  الذهب ء "سبائكء  كتابء  بطبعء  عملهاء  وباشرتء  ء  ۔ء  ببغدادء  التبريزي"

 فيء  الكبيرء  القطعء  منء  صفحةء  118ء  فيء  ،ء  بالسويديء  الشهيرء  البغداديء  أمينء  محمدء  الفوز ء  ألبي

ء  ء  :ء  هاء  لابرز ء  منء  أخرى ء  كتبء  فيهاء  طبعتء  كماء  ،ء  ء  مء  1863ء  =ء  هـء  1280ء  سنةء  رمضانء  شهرء 

ء  الرزاقء  عبدء  بنء  ألحمدء  "واللطائفء  "الظرائفء  وء  ،ء  نيللكرماء  لاول"ء  وآثارء  الدول ء  "أخبار

هملتء  توقفء  ثمء  ء  ۔ء  السيوطيء  الدينء  لجاللء  الطيفية"ء  و"املقامةء  ،ء  املقدس ي
ُ
ء  1869ء  ء  سنةء  ء  وأ

2الواليةء  مطبعةء  تأسيسء  عند
 ء  ۔ء  

 جلبء  بعدأنء  نفقتهء  علىء  الكلدانية"ء  "املطبعةء  آلامديء  مازجيء  روفائيلء  الشماسء  أنشأء  م1863

ء  والكلدانيةالعربيةء  للحروفء  مسبكاء  باملطبعةء  الحقء  وقدء  وكانء  ،ء  باريسء  منء  معداتهاء 

ء  ء  ۔ء  فيهاء  طبعء  ماء  اول 1869ء  سنةء  صدرء  الذيء  النبي"ء  دداو ء  "مزاميرء  كتابء  ويعتبرء  ء  ۔ ء والفرنسية

ء  منء  الكلدانيةعدداء  املطبعةء  نشرتء  ء  ۔ء  العربيةء  باللغةء  مقدمةء  معء  الكلدانيةء  باللغةء  طبعء  وقد

 اصول ء  فيء  الاديبء  الصبيء  "روضةء  كتابء  طبعتهء  ماء  اهمء  ولعلء  والتاريخيةء  يةء  ء  تعلمء  المء  الكتب

ء  Biship)ء  مؤلفهء  عمدء  وقدء  1869ء  سنةء  والفرنسيةالعربيةء  باللغتينء  والتهذيب"ء  القراءةء 

Gerges  العربء  تواريخء  منء  بفقراتء  تحليتهء  الىء  املوصليء  يشوعء  عبدء  جرجسء  املطران)ء 

ء  "ء  "اللبنانيةء  املطبعةء  إلنشاءء  الشلفون ء  يوسفء  باشاء  داودء  لبنانء  جبلء  متصرفء  ندبء  م1863

 لبنانء  جريدةء  طبعتء  ايهوفء  ء  ۔ء  1869ء  سنةء  القمرء  ديرء  إلىء  نقلهاء  ثمء  النجارء  ملحمء  تدبيرهاء  وتولى

 ء  ء  ۔ء  خالدء  أفنديء  حبيبء  يحررهاء  كانء  التيء  الرسميةء 

 ء  أنشأتء  م1863
ً
 مازجيء  رافائيلء  الشماسء  لاديبء  بهمةء  الكلدانيةء  املطبعةء  أيضا

3دمشقء  واليةء  ء  املطبعةء  بدعء  ء  م1864
ء  عدةء  معء  السوريةء  الرسميةء  جريدتهاء  نشرتء  التيء   

 أخرى ء  مطبوعات

 ء  ء  ۔ء  دمشقء  واليةء  ء  املطبعةء  بدعء  ء  م1864

 

 م1910،ء  والثانيء  لاول ء  الجزئينالعربيةء  آلادابء  تاريخ،ء  شيخوء  لويس--1

 ء  ،ء  ء  م1983ء  –ء  عشرء  الثانيء  املجلدء  –ء  الثانيء  العددء  –ء  املوردء  مجلةء  ،ء  عفاصء  فضيلء  بهنامرء  -2

 157-141صء  ،ء  ،ء  ء  الهنديةء  القارةء  شبهء  فيء  الطباعةء  تاريخء  ،ء  أحمدء  مختارء  ،ء  ء  الندوي ء  -3
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 ء  ء  ۔ء  القدسء  فيء  عربيةء  ء  املطبعةء  بدعء  ء  م1864

 الرودانيء  الطيبء  بنء  محمدء  وهوء  ،ء  سوس يء  فقيهء  أقدمء  حيثء  املغربء  فيالطباعةبدايةء  م1864

ء  صادرء  امللكء  أنء  إالء  ء  ۔ء  القبانيء  باسمء  عرفء  مصري ء  بخبيرء  مرفوقاء  للطباعةء  آلةء  جلبء  علىء 

ء  رفشأء  ،ء  املدينةء  وبهذهء  ء  ۔ء  بفاسء  املطافء  بهاء  يستقرء  أنء  قبلء  مكناسء  إلىء  ووجههاء  آلالةء  هذه

ء  منء  واشتهرء  ء  ۔ء  الطباعةء  تقنياتء  علىء  وتمرينهمء  مغاربةء  تدريبء  علىء  -القباني-ء  املصري ء  الخبير

 إتقانء  منهمء  للبعضء  تسنىء  ولقدء  ء  ۔ء  املراكش يء  الهفروكيء  ومحمدء  لازرقء  الطيبء  املتدربينء  هؤالء

1الفنء  هذاء 
 ء  ۔ء  

ء  النيلء  واديء  صحيفةء  فيهاء  وطبعء  السعودء  أبوء  هللاء  عبدء  أنشأهاء  النيلء  واديء  ةبعمطء  م1866

ء  كتبء  بعضء  نشرء  جانبء  إلىء  ،ء  املصري ء  الجيشء  حربء  أركانء  ونشرةء  املدارس"ء  "روضةء  ومجلة

ء  شامةاملقدس يء  ألبيء  والروضتينء  طةبطو ء  ابنء  ورحلةء  للبغداديء  والاعتبارء  كاإلفادةء  التراث

ء  ۔ء  وغيرها
2 

 ء  603890ء  بوالقء  بمطبعةء  املطبوعةء  الكتبء  نسخء  عددء  بلغء  م1867
ً
ء  وقدحرصتء  ء  ۔ء  كتابا

3بوالقء  مطبعة
 ء  ثالثينء  فيء  يقعء  وبعضهاء  الضخمةء  املوسوعاتء  طبعء  علىء   

ً
ء  ،ونشرتء  مجلدا

ء  عنيتء  ،وقدء  وإلاسالميء  العربيء  التراثء  كنوز ء  إلبرازء  تهدفء  وكانتء  ،ء  ولاصول  ء لامهات

 ء  ۔ء  العلماءواملصححينء  أكابرء  منء  كبيرء  عددء  لهاء  وتفرء  ،ء  الطباعةء  ودقةء  بالتصحيح

 البستانيء  بطرسء  املعلمء  عمء  شراكةء  بيروتء  فيء  املعارفء  مطبعةء  سركيسء  خليلء  انشاءء  م1867

 ء  عرفتء  كماء  باسمهاء  مطبعةء  بالقاهرةتنش ئء  املعارفء  جمعيةء  م1868
ً
ء  املطبعةء  باسمء  أيضا

ء  النحوء  ودرر ء  ،ء  الخفاجيء  الدينء  لشهابء  الغليلء  و"شفاء"ء  "طرازاملجالس"ء  طبعتء  وقدء  الوهبية

 ء  ۔ء  كثيرء  العروس"وغيرهاء  "تاجء  منء  أجزاءء  مسةخو ء  ،ء  الحليء  الدينء  لصفي

ء  وسماهاء  فرنساء  منء  مطبعةء  بغدادء  إلىء  العثمانيء  الواليء  باشاء  مدحتء  جلبء  م1868

ء  هذهء  تأخذء  وقدء  ء  ۔ء  ببغدادء  آليةء  مطبعةء  أول ء  املطبعةء  هذهء  تعتبرء  ،وء  "مطبعةالوالية"

 بعدنقلء  لاخّص ء  وعلىء  قصيرة؛ء  مدةء  وبعدء  ء  ۔ء  "الزوراء"ء  جريدةء  طبعء  علىء  تشغيلهاء  املطبعةفور 

هملتء  ؛ء  باشا(ء  )مدحتء 
ُ
 ء  جلبواء  أنء  يلبثواء  لمء  ثمء  ،ء  الخرابء  فيهاء  وحلَّ ء  ،ء  املطبعةء  هذهء  أ

ً
 مطبعة

 

 1/214زء  ،ء  املغربء  فيء  الطباعةء  تاريخء  ،ء  الرزاقء  عبدء  ،ء  فوزي-1

 ء  338ء  ،،صء  مصرء  فيء  العربيةء  املطبوعاتء  أوائلء  محمد،ء  محمودء  ،ء  الطناحيء  ،ء  ء  الدكتور ء  -2

 357صء  ،ء  ،ء  مصرء  فيء  العربيةء  املطبوعاتء  وائلأء  محمد،ء  محمودء  ،ء  الطناحيء  ،ء  ء  الدكتور ء  -3
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 طبعتء  كماء  ،ء  القانونيةء  الكتبء  بعضء  بطبعء  قامتء  أنهاء  إالء  ،ء  لاولىء  أصابء  ماء  فأصابهاء  ،ء  أخرى ء 

 ,أصفهانء  فيء  الحجريةء  املتين"ء  "حبلء  مطبعةء  م870آلالوس يء  الثناءء  ألبيء  املهمةء  الكتبء  بعضء 

 ء  ء  ۔ء  زوزيالغر ء  جرجسء  لحناء  "اللبنانية"ء  املطبعةء  إنشاءء  م1869

 تتجاوز ء  ولمء  مدتهاء  تطلء  لمء  التيء  يزبكء  لجرجسء  لارثذكسيةء  الجمعيةء  ء  املطبعةء  بدعء  ء  م1869

 ء  ء  ۔ء  دينيةء  كتبء  أوأربعةء  ثالثةء  مطبوعاتهاء 

ء  عربيةء  تصانيف ء آلاستانةونشرفيهاء  فيء  الجوائبء  مطبعةء  الشدياقء  فارسء  احمدء  أنشأء  م1870

 ،ء  الطغرائيء  ء  وانء  وديء  ،ء  البحتري ء  ء  وانء  وديء  ،ء  ء  تأليفه(ء  القاموس)منء  علىء  كالجاسوسء  جليلة

 طبعتء  كماء  ء  ۔ء  بعضهاء  بتحقيقء  قامء  تراثيةعربيةء  ومخطوطاتء  والهمذانيء  الخوارزميء  ورسائلء 

ء  ء  بينء  أجزاءء  سبعةء  فيء  وصدرتء  الجوائبء  جريدةء  فيء  مقاالتهء  جمعتء  يالتء  الجوائبء  منتخباتء 

ء  ۔ء  1880-1871ء  يء  سنة
1 

ء  العثمانيون ء  م1872ء  ء  ۔ء  الخازن ء  تفسيرء  تطبعء  بالقاهرةء  املويلحيء  ابراهيمء  مطبعةء  م1870

ء  ۔ء  الرسميةء  لاغراض ء لخدمةء  صنعاءء  فيء  مطبعةء  ينشئون ء  لاتراك
 القادرء  عبدء  الشيخء  م21874

ء  جريدتهء  فيهاء  ونشرء  ،ء  بيروتء  فيء  إسالميةء  مطبعةء  كأول ء  الفنون ء  جمعيةء  مطبعةء  ينشأء  قبانيء 

 طبعء  ماء  لء  ء  وأء  وء  ء  ،ء  الحاضرةء  هذهء  الاسالميةفيء  الصحفء  جميعء  باكورةء  وهيء  ء  الفنون(ء  )ثمرات

ء  )اطواقء  وكتابء  ،ء  الاحدبء  ابراهيمء  الشيخء  نظمء  ء  الادب(ء  سرء  عنء  الاربء  )كشفء  كتابء  فيهاء 

 ء  الاسيرء  يوسفء  شرحهء  الذيء  للزمخشري ء  ء  والخطب(ء  املواعظء  فيء  الذهب

 ء  ء  ۔ء  لادبيةء  املطبعةء  ينشأء  سركيسء  خليلء  م1874

 ء  ۔ء  طهرانء  فيء  حجريةء  مطبعةء  أول ء  م1878

ء  ذاتء  الحجمء  كبيرةء  ورقاتء  أوء  لوحاتء  وأصدرتء  بقازانء  الحجريةء  بيبروفء  مطبعةء  م1879

 نوحء  وفلكء  والقاهرةء  املنورةء  املكرمةاملدينةء  ومكةء  استانبول ء  مشاهدء  بينهاء  منء  ونصوصء  رسوم

 ء  ۔ء  روسياء  مساجدء  وبعضء  الحياةء  وشجرةء 

حء  م1879  الذيء  ء  سنةء  الء  هوء  ء  م(1879)ء  هـ1297ء  ء  سنةء  ء  أنء  جنيدء  محمودء  يحيىء  الدكتور ء  رجَّ

 تواريخء  إلىء  أشارتء  التيء  الرواياتء  ملختلفء  شتهمناقء  بعدء  وذلكء  ،ء  اليمنء  فيالطباعةء  فيهء  ظهرتء 

 

ء  2012ء  الثانيةء  الطبعةء  ،ء  الشروقء  دارء  ،ء  الحديثء  العربيء  لادبء  فيء  ء  العربيةالروايةء  ،ء  عاشور ء  رضوى ء  -1

 ء  12ء  صء  ء  م

ء  التاسعء  القرن ء  فيء  العربيةء  الجزيرةء  شبهء  فيء  الطباعةء  ،ء  ء  جنيدء  بنء  محمودء  يحيء  الساعاتي،ء  ،ء  ء  الدكتور ء  -2

 ء  ،ء  247صء  ،ء  عشرء  التاسعء  القرن ء  انتهاءء  حتىء  العربيةء  الطباعةء  تاريخء  ،ندوةء  امليالديء  عشر
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ء  وء  ،ء  ء  ء  م(1875)هـ1292ء  وء  ،ء   ء  ء م(1872)ء  هـ1289ء  ء  :ء  هيء  اليمنء  فيالطباعةبدايةء  عنء  متعددةء 

ء  بإنشاءء  قامتء  التيء  هيء  العثمانيةء  الدولةء  وكانتء  ء  م(1879) ء هـ1297وء  ،ء  ء  ء  م(1877)ء  هـ1294

ء  وعرفتء  ،ء  بالعربيةء  كتابء  أيء  فيهاء  ُيطبعء  ولمء  ،ء  مصالحهاء  يخدمء  ملاء  ،وخصصتهاء  املطبعةء  هذه

ء  ويصفهاء  ،ء  اليمنء  يةال و ء  مطبعةء  أوء  ،ء  الواليةء  مطبعةء  أوء  ،ء  بمطبعةصنعاءء  املطبعةء  هذه

 "تاريخء  موقعء  حددء  وء  ء  ۔ء  ء  صفحتينء  منء  أكثرء  تطبعء  الء  ،ء  هزيلةء  يدويةء  بأنهامطبعةء  يحيىء  الدكتور 

 ء  ۔ء  السنوي ء  تقريرهاء  أيء  الواليةء  سالنامةء  بأنهء  تطبعهء  ماء  الكويت"ء 

ء  أول ء  وهيء  واملصرّية"ء  الشرقّيةء  املسألتينء  "حّل ء  مجلةء  لندنء  فيء  ن حسو ء  هللاء  رزقء  أصدرء  1879

ة
ّ
ء  الحكومةء  الانتقادلرجالء  شديدةء  وكانتء  الشهرء  فيء  مّرتينء  تصدرء  كانتء  عربّيةء  شعرّيةء  مجل

لتء  وقدء  العثمانّية
ّ
 ء  ۔ء  لندنء  فيء  بهاصاحء  بوفاةء  1880ء  ء  سنةء  ء  تعط

ء  علىء  الحلبيينء  حلبء  فيء  املطابعء  وجودء  شجعء  وقدء  ،ء  حلبء  فيء  الواليةء  ء  املطبعةء  بدعء  ء  م1880

 ء  ۔ء  واملجالتء  الجرائدء  عشراتء  إصدار

ة" أسسها عبدالوهاب نائب )الباب العالي(  في بغداد ،غ" م1881 يَّ ير أن سنة املطبعة الُحَمْيدِّ

 -ب شيخو م ، بينما ذكرآلا 1881تأسيسها اختلف فيها الباحثون؛ فذكر بعضهم سنة 

 على ما رواه العالمة محمود شكري آلالوس ي ولاب
ً
  معتمدا

َ
ّي الك م ، وذكر 1884سنة  -ْرَملِّ

 أن مطبوعاتها كانت مقتصرة على جداول 
ً
ّي؛  أيضا ْرَملِّ

َ
حسابية ورسائل فقهية ۔ أما لاب الك

ه : فق لم نكن نعرف بها ، حتى عثرنا على هذا الكتاب" ، والكتاب " د عاد وذكر عنها ما نصُّ

ّي والذي طبع فيها هو :  بحر الكالم؛ لإلمام :  سيف الحق أبي املعين  ْرَملِّ
َ
الذي قصده الك

ْسفي ، ويقع في 
َّ
بع سنة  70الن

ُ
 ۔  1886 -هـ1304صفحة ، وقد ط

ً
حجرية

ً
بع طباعة

ُ
، وقد ط

لتأسيسها ۔ 1310 -م1893ه سنة براهيم حلمي؛ فقد ذكر في مقالتأما إ
ً
  هـ تاريخا

  ثم انتقلت إلى دومبروفسكي 1894م مطبعة وجيسالف بقازان واستمرت حتى  سنة  1882

 10۔ )

مطبعة  على يد والي الحجاز من قبل لاتراك الوزير "عثمان نوري باشا" أنشئت أول  م1882

وسائلها  بأنها يدوية ،  وان  م(  ، وصفت1882هـ) 1300سنة    في الحجاز في مكة املكرمة

كانت محدودة ، ولم تكن في مستوى املطابع الكبرى التي ظهرت في مصر ،والتي اتجه إليها 

علماء الحجاز لطبع مؤلفاتهم ۔  وسميت هذه املطبعة باملطبعةامليرية ، أو مطبعة الوالية ، 

آلت إلى الحكومة  وضع عنايةالدولة العثمانية حتىأو مطبعة والية الحجاز ۔  وكانت م

رحمه -أن دخلت الحجاز في حكم امللك عبدالعزيز  الهاشمية ، فامتدت لها يد إلاهمال إلى
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ْت فيهاالحياة مرة أخرى ، وسميت بمطبعة أم القرى  ۔  وححدد موقع  -هللا تعالى ، فدبَّ

 أن الهداف  من إنشائها كان طبعوذكر  1883بدء عمل املطبعة ب سنة   ""تاريخ الكويت

 الوالية أي تقريرها السنوي ۔  ""سالنامة

م 1882 -هـ1299أنشأالسلطان برغش بن سعيد بن سلطان ، سلطان زنجبار سنة  م1882

 في شرق إفريقيا ۔ العربية املطبعةالسلطانية التي تعد من أقدم املطابع

في شرق أفريقيا استوطنها العرب قبل مولد املسيح عليه رجزيرة عربية عمانية صغيرة جبا)زن

السالم وأقاموا فيها دولة عظيمة ذات حضارة باهرة وأسطول قوي ، حكمت شرق أفريقيا 

على إنهاء الوجود  العالموامتدت غربا ملا بعد الكونغو ونشرت إلاسالم في أفريقيا ۔  تآمر 

 31رغم كونها عضواباألمم املتحدة بمذبحة مهولة يوم  1964العربي إلاسالمي بها  سنة  

م ولم تقم أي دولة عربيةبمساعدتها مما أدى الستئصال الوجود العربي 1964يناير 

 وإلاسالمي بها ۔ ( 

بمكةاملكرمة العربيةي الجزيرةم عثمان نوري باشا الوالي العثماني ينش ئ أول مطبعة ف1883

باسم املطبعة امليرية وبدأت كمكنة بدالة صغيرة ، ثم زودتها تركيابآلة طباعة متوسطة ، 

بالعربية والتركية والجاوية 
ً
وعدها بسنوات استحضرت آلة طباعة حجرية ۔  وقد طبعت كتبا

 م حسين باشا حس11884۔ 
ً
على شاطئ النيل بجوار مطبعة للورق ببوالق  ني يقيم مصنعا

 2بوالق ۔ 

بين  1918م صدرت في والية املوصل جريدة "املوصل" واحتجبت قبيل إعالن هدنة 1885

 القوات البريطانية والتركية بأيام ۔ 

جريدة "البصرة" التي انشأها سليمان  1895في والية البصرة في  سنة   صدرت م1885

(  بناء على طلب الوالي قاسم باشازهير 1856-5-22في  اني)وهو لبناني ولد في لبنانالبست

عن الصدور  وكان البستاني لم يتجاوز العشرين من عمره عندما أصدر الصحيفة وتوقفت

 ۔  1914 -11-23في 

 وكانت تابعة للحكومة ۔  م تأسست قبلهاأول مطبعة في كركوك1885

 

جنيد  ، الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الدكتور  ، الساعاتي، يحي محمود بن  -1

 1258امليالدي ،ص 

 152الدكتور  ، الطناحي ، محمود محمد، أوائل املطبوعات العربية في مصر ،ص -2
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مة عبد شأ ام أن 1885
ّ
وقدأدارها  ,الرحمن الثعالبي ينش ئ املطبعة الثعالبية في الجزائرلعال

السيد :  رودوس ي قدور بن مراد وهو تركي لاصل , يقول الشيخ بشيرضيف بن أبي بكر وإذا 

الضرورية لعملية الطبع خاصة قلة  الجزائري غزيرا فإنه لم تسايره الامكانات كان إلانتاج

 منهالغزيرا للمخطوطات يتوافد إليها العلماء ۔ زوايا التي كانت إلامكانات في ال

م أنشأ الدكتور جلبي باشا زاده محمد علي أول مطبعة في البصرة في زمن واليها املشير 1888

 هدايات باشا ۔ 

م دائرة املعارف في حيدر آباد أنشأها العالمة السيد حسين البلكرامي و موالناعبد 1888

وقد قامت بطبع مئات من كتب الحديث والرجال والتاريخ  أنوار هللا خان ،القيوم وموالنا 

 والرياضيات ۔ 

م تأسست أول مطبعةفي البصرةوقامت بنشر كتب عديدة ، منها كتاب "هداية 1889

الوصول لبيان الفرق بين النبي والرسول" لعبدالوهاب بن عبد الفتاح البغدادي الشهير 

  م ۔  1890ه 1308سنة    بالحجازي املطبوع في البصرة

م املطبعة لاهلية بالقاهرة أنشأها عمر حسين الخشاب وولده محمد ومعهما 1888

 من الكتب على نفقته ،  و من  أجل أعمالهاتاج 
ً
محمدعبد الواحد الطوبي الذي نشر كثيرا

 في عشرة أجزاء من القطع الكبير ، وسراج امللوك 
ً
العروس للمرتض ى الزبيدي كامال

 لمبرد ، ومجمع لامثال للميداني وغيرها ۔ طوش ي ، والكامل لللطر 

 -هـ1310م أنشأمطبعة "دار السالم" إبراهيم باشا مدير )لامالك املدروة(  سنة 1892

 إلى مرادف بغداد ۔  وهي غير مطبعة دار السالمالحجرية 1892
ً
م ۔  وُسميت بهذا الاسم نسبة

 ۔  1821التي أنشأت  سنة  

نسخة من الكتب على  267000وهو من تتار القرم  غانيا البوراياس ميرزم طبع إل1894

  املطبعة الحجرية وبطريقة التنضيد كان ثلثها باللغة العربية ۔ 

م عبد املسيح انطاكي ينش ئ مطبعة في حلب طبع فيها مجلته املسماة "الجذور" ثم 1897

 1انتقل للقاهرة وأصدر مجلة العمران ۔ 

 

 1/309فؤاد هالل ونديم فقش  ، دراسات تاريخية واجتماعية واقتصادية ، -1
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باالشتراك مع الدكتور بشارة زلزل مجلة)البيان(   اليازجي في القاهرةم أصدر ابراهي م1897

 لإلتقان ، وما 
ً
وأعد لها آلاالت الالزمة يوم تعريجه على أوروبا ، فجاءت املجلةواملطبعة مثاال

  ۔  1لبثت املجلة أن احتجبت وافترق الشريكان

شرق" كإحدى أهم مجالت تلك املرحلةوقدمت ملم أصدرت الرهبنة اليسوعية مجلة "ا 1998

 بالفلسفة والفكر والاجتماع ونشرت ما يزيد عن خمسين مخطوطةأدبية من التراث 
ً
بحوثا

 العربي ۔  الشرق  تاريخالعربي لتصبح اليوم من أهم املراجع في مادة

 بالقاهرة قامت على إحياء التراث العربي  و من  أوائلالعربية مشركة طبع الكتب1899

مطبوعاتها "الفخري في آلاداب السلطانية والدول إلاسالمية" البن الطقطقي ،وإلاحاطة في 

 للسن الدين ابن الخطيب ۔  أخبار غرناطة

  املصرية بالقاهرة ۔ م إنشاء املطبعة لادبية1899

 الخطوات لاولى التي أدت للطباعة باألحرف املعدنية املنفصلة :  الكتابة والورق : - تذييل

شمال حلب والتي اعتبرت  –مكتشفات تل مرديخ ) ق ۔ م الكتابة على لالواح الطينية 3600

 عشرين(  ۔ لا القرن  أكبر كشف أثري في

 2ق ۔ م استخدام الختم لاسط وان ي في بالد بين الرافدين ۔ 3500 

 م اكتشاف صناعة الورق في الصين ۔  105

م املسلمون يفتحون سمرقند وينقلون منها صناعة الورق ،و يحتكرون تصدير الورق  751

 للعالم ملدة سبعة قرون ۔ 

 ال  185-م 800
ً
 ه النار في عصر هارون الرشيد ۔ كلتأهـ جابر بن حيان يخترع ورقا

 الطباعة باستخدام قوالب الخشب : 

باستخدام القوالب الخشبية في املشرق العربي ولاندلس  الطباعةم  ظهرت 1350  -م 900

 ب لعوقد طبعت الكتب الدينية وبخاصة املصحف الشريف ولادعية وحتى أوراق ال
ً
،بدءا

هـ ، وقد اكتشف منها في واحة الفيوم بمصر خمسين  900هـ وإلى  سنة  287من  سنة  

وثيقة مطبوعة على الرق و الورق وقماش الكتان ، و أكثرها محفوظة في املكتبة الوطنية 

بفيينا ۔  و لم تتطور هذه الصناعة ألسباب فنية وحسية تتعلق بجمالية الخط العربي 

 ولغته ۔ 

 

 12ص ابراهيم اليازجي  ، القصة السورية ،   -1

 128، ص  العالمأحمد محمد عوف  ، موسوعة حضارة -2
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باألحرف املنفصلة أو املتحركة باستخدام الطباعةاخترع الصيني بي شينغ طريقة 1041

 الطين ثم الخشب ۔ 

طباعة الدراهم الورقية بالقوالب الخشبية )القراطيس  -م زمن نور الدين زنكي1174 -1146

ي فألغيت ، كما ذكر في كتاب الروضتين ۔  ينونالسود( وقد اعترض عيها الشيخ عبد هللا الي

 كما استخدمت الدراهم الورقية في بالد الخطا وسميت بالجاو ۔ 

 1۔    م أول مصنع للورق في أوروبا أسسه جان مونت جولفيه في جنوب غرب فرنسا1147

للورق في ساس ي م بداية صناعة الورق في إيطاليا ، وقد أصبحت إيطاليا املصدر لا  1226

 الرابع عشر ۔  القرن أوروبا في بداية

 الطباعة باألحرف املعدنية املنفصلة : 

ة أواملتحركباألحرف املنفصلة الطباعةم الصائع لاملاني يوهان غوتنبرغ يخترع طريقة1450

م النحاس و الفوالذ ويستخدم معصرة مثل معصرة العنب في عملية الطبع ۔   و باستخدا

ويصر  ۔   "press" ثم سميت الصحافة "printing press" من  هنا جاءت تسمية املطبعة

بعض املؤرخين أن غوتنبرغ تعلم هذا الفن من لورنز يانسون كوسترالهولندي ۔  كما يذهب 

ا يكون قد أخذوا سر طبع أوراق النقد بطريقة لاحرف جنوا ربم لى أن أهلجاك ريسلر إ

 املتحركة من املشرق إلاسالمي ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،  46في أو روبا ،صالعربية الطباعةالدكتور  ، السامرائي قاسم  ، -1
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 الباب الثالث

 دراسات املستشرقني يف علوم القرآن يف القرن العشرين
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 اهمية الوحى : 
 فى

ً
جميع امور إلاسالم واحكامه على الوحى ألن القرآن إلاسالم ،ألن مدار  للوحى أهمية جدا

بناء إلاسالم وهو كله وحى من هللا قال هللا لنبيه عليه السالم "قل  ۔  ۔ ان اتبع إال ما يوحى 

 2و   قول هللا عزوجل   "وما يتطق عن الهوى * إن هو إال وحى يوحى" 1إلى"

 :  معنى الوحى
م على سبيل الرمز و التعريض ، أو بصوت مجرد عن ارة السريعة بالكال أصل الوحى :  الاش

فالوحى إلاشارة والكتابة و الرسالة و إلالهام  3التركيب أو بإشارة ببعض الجوارح ، أو بالكتابة 

و الكالم الخفى وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكالم و أوحيت وو حى وحيا و 

 أوحى ايضا أى كتب 

 بمعناه اللغوى يستعمل : حى الو 
عِّ  إللهام الفطرى  كقول هللا عزوجل     " .1 ْرضِّ

َ
ْن أ

َ
ى أ ّمِّ ُموس َ

ُ
ى أ

َ
ل  و " 4"يهِّ و أو  َحْيَنا إِّ

ْ
ذ َوإِّ

ي" َرُسولِّ ي َوبِّ ُنوا بِّ ْن آمِّ
َ
يَن أ ّيِّ َحَوارِّ

ْ
ى ال

َ
ل ْوَحْيُت إِّ

َ
 5أ

حى ربك إلى  لإللهام الطبيعى والغريزي للحي وان   كقول هللا عزوجل     " و أو   .2

 6النحل"

للرمز والكناية يعنى إلاشارة سريعةعلى طريق الرمز وإلايماءبل كالم ، كقول هللا  .3

عزوجل      بيانا عن زكريا "فخرج على قومه من املحراب فأوحى إليهم أن سبحوا 

 7بكرة و عشيا " 

لوساوس الشيطن   كقول هللا عزوجل      "ان الشيطين ليوحون إلى أوليائهم  .4

 8جادلوكم"لي

 

ن الكريم، سورة ، الق - 1
ٓ
 15يونس   :  را

ن الكريم، سورة ، النجم  و  - 2
ٓ
 4:   القرا

 1/515الراغب الاصفهانى ، أبو القاسم الحسين بن محمد ،مفردات غريب القرآن  - 3

ن الكريم، سورة ،  - 4
ٓ
 7القصص  :   القرا

ن الكريم، سورة ، املائدة   - 5
ٓ
 111:   القرا

ن الكريم، سور  - 6
ٓ
 68النحل  : ة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
 11مريم   : القرا

ن الكريم، سورة ، الانعام   - 8
ٓ
 121:   القرا
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 تعالى إلى املالئكة أوامره  ، كقول هللا عزوجل     "اذيوحى ربك ألى املالئكة إللقاء هللا .5

 1أنى معكم فثبتوا الذبن آمنوا"

 الوحى الشرعى  : 
وقال الشيخ محمد عبده   2معنى الوحى الشرعى وهو"الكالم املنزل على نبى من أنبيائه

اليقين بأنه من قبل هللا بواسطة أو بغير واسطة : "عرفان يجده الشخص من عند نفسه مع 

" وان ه لتنزيل رب  4ذكره فى القرآن  كقول هللا عزوجل      "فأوحى إلى عبده ما أوحى"  3"

  5العلمين نزل به الروح لامين على قلبك لتكون من املنذرين"

 الوحى على األنبياء : طرق 
 لرؤيا الصادقة : ا

 6املنام أنى أذبحك فانظر ما ذا ترى" : "قال يبني إنى أرى فى  كرؤيا إبراهيم فى املنام"

 إلقاء هللا فى قلب الرسول بال واسطة امللك :  

 8و "لتحكم بين الناس بما أرائك هللا"  7كقول هللا عزوجل     "واصنع الفلك بأعيننا" 

  9سطة امللك كقوله عليه السالم "إن روح القدس نفث فى روعى"وبوا

 مللك : بالواسطة اكالم هللا 

 10كقول هللا عزوجل      " وكلم هللا موس ى تكليما " 

 إرسال امللك إلى رسوله : 

 

ن الكريم، سورة ،  - 1
ٓ
 12لانفال  :  القرا

ص  1ه ، ج 1308بدر الدين عينى  ،عمدة القارى شرح البخارى ، دار الطباعة العامرة  ،استنبول  ، - 2

18 

 44ه ص 1357 قاهرةاملحمدى  ،املنار ال رشيد رضا ،الوحى - 3

ن الكريم، سورة ، النجم  و  - 4
ٓ
 10:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
 195 - 192الشعراء   : القرا

ن الكريم، سورة ، الصافات   - 6
ٓ
 102:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
 37هود  :  القرا

ن الكريم، سورة   - 8
ٓ
 105:    ، النساء القرا

ه ، باب القدر 1403أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،املصنف  ، املكتب إلاسالمى ،بيروت  - 9

 125ص  11،ج 

ن الكريم، سورة ، النساء   - 10
ٓ
 164:    القرا
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كقول هللا عزوجل      " ما كان لبشر ان يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل  

 1بإذنه ما يشاء"رسوال فيوحى 

 صلصلة الجرس : 

لفخار مما له طنين حديد والجرس واالصلصلة صوت اليعنى هنا صوت كصوت الجرس 

 2يريد صوت امللك الذي ينزل عليه بالوحي 

 اقسام الوحى : 

الوحى املتلو والوحى غير املتلو ،الوحى املتلو يعنى الذى يتلى فى الصلوات وهو القرآن وغير 

ت الذى ال يتلى فى الصلوات وهى لاحاديث النبوية ، قال عليه السالم" أال إنى أوتياملتلو 

 القرآن ومثله معه"3

نبیائه فقط وھو ش ٔى ال یسطیع 
ٔ
فالوحی الشرعى يعنى وحى النبوة والرسالة هو يكون بين هللا وا

ما بعد العقل والحواس ادراكه فهو بعيد ووراء من دائرة العقل والحواس وهو من امور 

ائرة العقل الطبعيات والذين يريدون أن يعلموه يدركوه بالحواس والعقل هم يدورون بين د

 والحواس فقط وحقيقة الوحى أمر واقع خارج من دائرة العقل والحواس ۔

واملقصود من إنزل الوحی ہو تعلیم وتدریب اإلنسانية ليفوزوا فى الدنيا واآلخرة  

خرویا۔ فمثال قیل لنوح عليه السالم  اصنع بواسطة الوحی سواًء کان ذلک ا
ٔ
م ا

ٔ
لعلم دینویا ا

 یصفه علیک الوحی۔ السفینة مطابقا ملا 

 القرآن وأقوال مشركى مكة : 

فى اهل مكة اربعين سنة وكانوا يعترفون اخالقه الحميدة ملسو هيلع هللا ىلص  عاش رسول هللا  

يه وأخبرهم برسالته وملا بدأ نزول الوحى عل 4وصدقه وأمانته ويقولون له الصادق ولامين

قدميه ورأوا أن ونزول الوحى عليه ،فزع رؤساء العرب كأن الرض جعل ينسل من تحت 

ة والبغضاء و حكمهم وسلطانهم سيزول من قريب فتولوا وجوههم وبدأوا يظهرون العداو 

 

ن الكريم، سورة ،  1
ٓ
 51الشورى  : -القرا

نوار على صحاح آلاثار ، املكتبة العتيقة بن موس ى بن عياض ،مشارق لا القاض ي أبو الفضل عياض  - 2

 1/142ودار 

القرطبى  ، شمس الدين ابو عبدهللا محمد بن احمد بن ابى بكر ،الجامع ألحكام القرآن الكريم  ،دار  - 3

  38ص  1ه ج 1358الكتب املصرية 

لنبي املختار ، دار ومطالع لاسرار في سيرة ا الحضرمي الشافعي ، محمد بن عمر بحرق ، حدائق لانوار  - 4

 1/119م ،1998الحاوي ،سنة النشر 
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أصبح وا ينكرون برسالته وبكتاب هللا ووحيه فتارة قالواان محمدا شاعروتارة قالوا 

رة قالوا هومجنون وتارة قالوايعلمه البشر ، يعنى ورقه بن نوفل أوميسرة  ، أو هوساحر وتا

 ا راهب أونسطورا  ،كما حكى القرآن اقوالهمبحير 

ُروَن  " 
َ
ْوٌم آخ

َ
ْيهِّ ق

َ
ُه َعل

َ
َعان

َ
َراُه َوأ

َ
ت
ْ
ٌك اف

ْ
ف  إِّ

َّ
ال ا إِّ

َ
ْن َهذ ُروا إِّ

َ
ف

َ
يَن ك ذِّ

َّ
اَل ال

َ
َوق

ًما َوُزوًرا
ْ
ل
ُ
ْد َجاُءوا ظ

َ
ق

َ
 وَ  ف

ً
َرة

ْ
ْيهِّ ُبك

َ
ى َعل

َ
ْمل

ُ
َي ت هِّ

َ
َتَتَبَها ف

ْ
يَن اك لِّ

وَّ
َ ْ
يُر لا َساطِّ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

 
ً

يال صِّ
َ
  1"َوأ

وكان سبب إنكارهم أنهم كانوا من القديم رؤساء اهل مكة وملا نزل القرآن واخبر هم الرسول 

 ئاستهم وحكومتهم وسياستهم كلها فى خطر عظيم واحسوا أن سلطانهمبرسالته فهموا أن ر 

 سوف يزول 

 فى القرآن فى آياته بأساليب مختلفة : 
ً
 رد هللا دعاويهم ردا قاطعا

 -،وما هو بقول شاعر قليال ماتؤمنون  2 تعالى إن القرآن ليس بقول البشرهللا يقول 

"وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبين  3وال بقول كاهن قليال ما تذكرون

،  6،"تنزيل من رب العاملين" 5"تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا"- 4"

 فى هذه آلايات القرآنية رد على ما قال املشركون ۔  7مبين"بلسان عربي 

كانت حقيقة ملسو هيلع هللا ىلص   إلى الرسول  وايضا فى هذه آلايات داللة على أن ما يوحى هللا

واقعيةو نصا معينا ولم يكن فكرا ذهنيا من الرسول نفسه و التصورا و الخياالفقط الذى 

نية ،والوحى ليس اسم لخياالت اخترعه من عند نفسه ۔ والجبريل ليس اسم للقوة الذه

نفسه  الذهنية والنفسية ،والرسول ليس اسم لشخص املعى يتكلم باقوال بديعة من عند

كما قال سير السيد احمد خان )املتأثر من املستشرقين مثل وليم موير الذى كان فى الهند 

ب مما نزلنا ۔  ۔ ملدة طويلة(  فى تفسيره "تفسير القرآن" تحت تفسير آلاية" وان  كنتم فى ري

 

ن الكريم، سورة ، الفرقان   - 1
ٓ
 5:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
 25املدثر  : القرا

ن الكريم، سورة ،  - 3
ٓ
 41املعارج   :  القرا

ن الكريم، سورة ،  - 4
ٓ
 69يس   :   القرا

ن الكريم، سورة ، الفرقان   - 5
ٓ
 1:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 6
ٓ
 80الواقعة   :   القرا

ن الكريم، سورة ،  -7
ٓ
 195الشعراء   : القرا
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و كذالك قال املستشرقون مثالجورج سل يقول  : أما أن محمدا كان فى الحقيقة مؤلف  1"

لقرآن واملخترع الرئيس له فأمر اليقبل الجدل مع ذالك  ، أن املعاونة التى حصل عليها من ا

اض عليه غيره فى خطته هذه لم تكن معاونة يسير ، وهذا واضح أن مواطنيه لم يتركوا الاعتر 

 بذالك

  The Mohammed was really the author and chief contriver of 

the Koran is beyond dispute;though it be highly probable that he 

had no small assistance in his design from others ۔ ”   2  

لقاها فى آرثر جفرى يقول يشتمل هذا الكتاب على مجموعات من خطباته التى أ

 صنيف كتاب للمسمين عشرين  سنة ا ، ولامر واضح أن محمدا كان مشغوال فى ت

Muhammad’s deliverances during the twenty odd years of his 

public ministry ۔ It is clear that he had been preparing a book for 

his ccommunity…3  

وجولد تسهير قال إن تعاليم النبى   4القرآن  و وليم مورأيضا مض ى ألى قول تأليف

نشئت عن روحه وكانت ممزوجا و منتخبا من معارف وآراء دينية التى حصلت له مع ملسو هيلع هللا ىلص  

۔  وريتشاردبل   5إتصاله بالعناصر اليهودية واملسيحية أو غيرها  وتأثره كأنه وحى إلهي

تأليف محمد  ان ه من ومونتجمرى وات ايضا قالوا أن مصدر القرآن لم يكن الوحى  ، و 

، وان ه قد لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة الساعدة فى البيعة العربية وقتئذ ، ملسو هيلع هللا ىلص   

 The Historical  6كما قال ريتشارد بل ومونتجومرى وات فى مقدمة القرآن لهما فى باب 

Situation and Muhammad 

 

 35 -29، ص   2004،سر سید احمد خان  تفسير القرآن  ، ، ،الکریم ماركيت  ،اردو بازار الهور  - 1

2  - Sale,G The Koran; Commonly Called Al-Quran, with a Preliminary Discourse (first published, 1734), 

2vols, Thomas Daviso,Whitefriars, London, 1825, p   ، 88   ،  

 

3 -  Arthur Jeffery, Islam, Muhammad and his religion, Indiana,1979, p   ، 47   ،  

4 - William Muir, The Coran,chapt   ، 1,The Coran as explained by The Life of Mahomet,Society for promoting 

Christian Knowledge,London,1878,p 1 

إجنيس جولد تسهير، العقيدة والشريعة ،ترجمه الدكتور محمد يوسف موس ى مع رفقائه ، أستاذ  - 5

 12-11،ص   م1909جامعة عين الشمس بالقاهرة ،طبع دارالكتاب العربى بمصر ،

6 _ Richard Bell,Introduction to The Quran   ، Edinburgh Univesity Press,(first printed 1953),1958,p   ،  1   ،  
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لحق والتسليم واليقين درجة ا واملستشرقون قياسا على مشا هداتهم القاصرة اليصلون على

 وهم بدؤوا ينكرون تصور الوحى واليسلمون الوحى وال يؤمنون به وينكرون إمكان الوحى

 امكانية الوحى

 والحق ان الوحى ممكن ،أال تنظرون إلى عمل

 "Telepathy :  the supposed communication of thoughts or ideas 

by means other than the known senses  "  

ما به ينتقل احد ما فى قلبه إلى شخص آخر بال عمل ظاهر وبال قول ،وهذا معهود 

 ومعمول بين  سنة ليهم و اهل الغرب يقبلونه حقا ۔ 

حوالى L۔  1\128وشاهدت  بنفس ى مثل هذا فى  مدرسة  إبتدئية الحكومية لقرية 

لرابع لعمل ويعمل م كان يطلب لاستاذ جل محمد ألحد طالب من الصف ا1970ال سنة  

لاستاذ اوراقا ليكتب عليها ويكتب لاستاذ عمال وكان يطرأ على الطالب النوم ويعطيه 

الطالب فى حالة النوم اوراقا وربما يسئله لاستاذ أسئلة فيجيبه واضحا فكان الطلبة 

 ن لهذا العمل ۔  يتحيرون  ويتعجبو 

ال انه ملا يقدر إلانسان على ففيه دليل على جواز الوحى وامكانه ويظهر منه السو 

لى آخرفاهلل كيف اليقدر عليه وهو رب العلمين وخالقه ومالكه وهللا على انتقال ما فى قلبه إ

 كل ش ئ قدير ۔ بل انكار الوحى اليقوم على دليل بل هوقائم على تعصب وعناد محض ۔  

على قلبك  –ملين نزل به الروح ا –املسلمون يعتقدون ان القران "تنزيل من رب العلمين و 

واملستشرقون يتبعون مشرقى مكة و ينكرون إمكان الوحى واليسلمون  1لتكون من املنذرين "

نظرية الوحى وال يؤمنون به كما قال هللا تعالى"وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا 

 2۔ آمن السفهاء )قال هللا تعالى ( أال إنهم هم السفاء ولكن ال يعلمون" أنؤمن كما 

يعنى ترسيل معلومات من Telepathyوالحق ان الوحى ممكن ،أال تنظرون إلى عمل 

 بعيد بال واسطة شيئ 

 
      -- William Montgomery Watt,Bell’s Introduction To The Quran,ch  : The Historical context,the   international 

situation,Edinburgh University Press(first published 1970),1990,P   ،  1   ،  

ن الكريم، سورة ،  - 1
ٓ
 94-93-192الشعراء  : القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 2
ٓ
 13:   القرا
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 "Telepathy the supposed communication of thoughts or ideas 

by means other than the known senses  "  

ول ،وهذا ما به ينتقل احد ما فى قلبه إلى ذهن شخص آخر بال عمل ظاهر وبال ق

ففيه دليل على جواز الوحى معهود ومعمول بين  سنة ليهم و اهل الغرب يقبلونه حقا ۔ 

وامكانه هل إلانسان قادر على انتقال ما فى قلبه إلى آخر وهللا كيف اليقدر عليه وهو رب 

 على كل ش ئ قدير ۔ بل الانكار تعصب محض وضد بال فائدة العلمين وخالقه ومالكه وهللا

 ۔  

دت آراء يوحنا الدمشقي الالهوتية حول الوحي القرآني من عمله الالهوتي ور  وقد

نه آراءه في إلاسالم في إطار تأريخه للبدع والهرطقات  املعنون بـ )ينابيع املعرفة(  والذي ضمَّ

 :  ( 1)الهوتية لإلسالم ونبيه والزندقات ، وتتلخص رؤية الدمشقي ال

مين بـ هيمية الحنيفية ، وذلك بوصف املسلـ الطعن في جذور إلاسالم إلابرا 1

(  ، ألن هذا الوصف تشويه إتيمولوجي لجذور إلاسالم ، فالسرازنة Saracensالسرازنيين )

تعني التي أبعدتهم سارة باحتقار ، إشارة إلى استبعادهم من رابطة إلابراهيمية التي جمعت 

ملسو هيلع هللا ىلص  هم آمنوا محمد رسول هللا  أبناء سارة من اليهود والنصارى ۔ )هذا سب للمسلمين ألن

ن هاجرة التى كانت أمة سارة زوجة ابراهيم عليه السالم وهو من ولد إسمعيل عليه السالم ب

و مرادهم أن إسمعيل ليس من أوالد سارة بل من اوالد هاجرة كأن سارة طردتهم وأبعدتهم 

 من قربها يعنى ال عالقة للمسلمين بأوالد سارة ۔ 

ال ۔   بوصفه هرطقة مسيحيةـ تصنيف إلاسالم  2 ذنة بقدوم املسيح الدجَّ
ْ
 جديدة ُمؤ

 على املصادر الثالثة آلاتية :  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ تأليف النبي ـ   3
ً
 ـ القرآن الكريم اعتمادا

 ـ املعرفة املشوهة بأسفار العهد القديم والعهد الجديد ۔  4

 ـ في النوم ۔  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ أحالم اليقظة التي تلقاها النبي ـ   5

 لى يد الراهب لاريوس ي املهرطق ۔  تعلم عـ ال 6

ـ على يد راهب  ملسو هيلع هللا ىلص   لالهوتية الدمشقية على أسطورة تعلم النبي ـوتقوم بنية الرؤية ا

م  كان موحدا يعنى كان يختلف عن 336 –م 250أريوس ي منشق عن الكنيسة )أريوس

 

 ، مجلة الاجتهاد   ، بيروت  128،    123دانييل ساهاس ، جدل يوحنا الدمشقي مع إلاسالم ، ص  :   - 1

م(  ،1995، ھ   1416( السنة السابعة )28عدد )  Kotter B, Johanmes von Damaskus, pp   ،  127 – 132, 

Theologische Realenzyklopadie XVII  :  London – New York – Bonn, (1988)   ،  
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ا قبل والدته عقيدة املسيحية ابنية املسيح ويعقد أن املسيح كان مخلوقا والكان موجود

أخرج من الكنيسة فى املجلس ‘البدعةفلهذه العقائد املختلفة التى يقال لها الهرطقة و 

(  ۔ 325النيقيائى
ً
 م حين كان آريوس حيا

 ُيطعن صاحبه 
ً
وملا كان الاختالف مع آلاراء الالهوتية السائدة في الكنيسة ُيعد انشقاقا

ملسو هيلع هللا ىلص  رتب على ذلك أن يكون ما تلقاه محمد  على املأل ، ويحكم عليه بالهرطقة ، فإن ما يت

 قه مسيحية ،على يد هذا الراهب هرط

وبهذا صّنف الدمشقي إلاسالم ، ثم حاول تفسير الاختالفات العقدية الجذرية بين  

القرآن الكريم والالهوت املسيحي ، وبخاصة رفض القرآن الحاسم ونفيه صحة الاعتقاد في 

ح ، والتثليث ، والصلب والفداء ، وهي أساس الالهوت :  ألوهية املسيح ، وبنوة املسي

تي ال يتم إلايمان النصراني إال بها ، فأرجع تلك الاختالفات إلى آلاراء املنشقة التي املسيحي ال

اعتنقها ودعا إليها آريوس أسقف إلاسكندرية الذي رفض كل محاوالت تأليه املسيح 

 ۔   ومساواته باهلل تعالى ، وبقي عند كونه عليه
ً
 ورسوال

ً
 السالم عبدا

الالهوتية للدمشقي موضع الوهن والغموض  ويعد لاساس الذي قامت عليه الرؤية

 في الالهوت البيزنطي والالهوت الالتيني اللذين 
ً
والاختالف فيها ، فقد بدأ الخالف واسعا

ته ـ وتحديد هويملسو هيلع هللا ىلص  تلقيا رؤية الدمشقي بالقبول ، حول تعيين شخصية معلم النبي  ـ  

 :  ( 1)املذهبية ، والدور الذي قام به في ظهور الوحي القرآني

فقد تعددت لاسماء املقترحة لهذا املعلم ، فظهر باسم :  سيرجيوس ، نسطوريوس 

ا مرة ،  ، جيورجيوس ، نيكالوس ، يوحنا كما تباينت هويته الالهوتية ، فهو يبدو أريوسيًّ

ا من ا ، وأخرى مونوفيزتيًّ  دعاة القول بالطبيعة الواحدة ۔   ومرة نسطوريًّ

بيزنطيون ، والالتيُن حول الدور الذي قام به ذلك وكذلك اضطرب الالهوتيون ال

ـ بطريقة سرية غامضة أقرب إلى لاسرار  ملسو هيلع هللا ىلص    الراهب لاسطورة ، وهل قام بتعليم النبي ـ

 الصوفية ، أو أنه هو الذي قام بتأليف القرآن بنفسه؟ 

ة وهل كان نتيج -من أجله علم املعلم النبي.  وا حول الغرض الذيكما أنهم لم يختلف

إخفاقه في تحقيق املكانة لاخالقية العالية التي رشح من أجلها ، أم أن أخالقه الشيطانية 

 لخلق نحلة جديدة؟ -وراء معتقداته الشيطانية؟ مساعدة محمد 

 
1   ،  Ludwig Hagemann, op   ،  cit   ،  p   ،  17 – 18   ،  - Ludwig Hageemann, Christentum und Islam zwischen 

Konfrontation und Begegnung, pp  :  22 -23, Wuerzburg  :  Altenberge, 1994   ،  
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ل املرن ، والذي مما ال شك فيه أن هذا الاختالف هو سمة من سمات عالم الخيا

والنفس ي ملتلقي الخيال ، وهو يختلف عن في يمكن أن يختلف ويختلف وفًقا للمزاج الثقا

عالم الحقائق التاريخية والعلمية التي ليست كذلك. يمكن تحمله ليس في سماتها لاساسية 

 باستثناء الاختالف في الحواش ي السفلية.

 منقطع النظير على ولقد مارس التصور الالهوتي ليوحنا الدمشقي 
ً
حول القرآن نفوذا

ـ  485إلاسالم وفق مقياس مرسوم مثلما فعل بطرس املوقر ) الهوتي يحاول فهم كل فكر 

فيما بعد ، وقد استمر لامر على ذلك النحو حتى القرن العشرين كما يحكى لاب (  ھ551

التبشيرية ، عن أستاذه روبير كاسبار املستشرق الالهوتي املعروف من جماعة )آلاباء البيض(  

 م بقوله :  1952م  سنة  لاكاديمي الذي بدأ محاضرته عن إلاسال 

ا ، وإذا كان إلانسان ال يستطيع  ''إن إلاسالم ديانة شيطانية ، وشيطانية خاصة جدًّ

ب اشتمال القرآن على بعض الحقائق والعناصر إلايجابية ، فإن تلك لاشياء حيلة  ِّ
ّ
أن يكذ

ى الشيطان وراءها ليضل لارواح ، فهي كما يقول الصوفيشيطانية خالصة  ة من ، تخفَّ

 1۔  تلبيس إبليس''

 ذلك املسلك الالهوتي :  إن الغرب لم يفهم إلاسالم 
ً
''ويضيف لاب روبير كاسبار مفسرا

 ، وكذلك أفاضل املسيحية الذين عاشوا في 
ً
 ، بل ولم يحاول ذلك مطلقا

ً
على حقيقته أبدا

، لم يتمكنوا مثل :  يوحنا الدمشقي ، وتيودور أبو قرة ، وبولس أسقف صيدا جوار إلاسالم 

من إدراك جوهر إلاسالم وعظمته ، فهو دين عبادة إلاله الواحد لاحد ، ويمكن تفسير ذلك 

باكتفاء العالم املسيحي عبر قرون طويلة بتلطيخ إلاسالم ونبيه بأسخف لاقوال من دون أن 

 مضمون الاعتقاد إلاسالمي؛ إذ إن لاعمال التي قام بها الغربيكلف نفسه عناء دراسة 

 ، فأول ترجمة ملعاني القرآن تلك التي قام عليها بطرس 
ً
املسيحي لم يكن هدفها صحيحا

املوقر رئيس رهبان دير كلوني لم تكن هي وما تالها من ترجمة سوى أدوات لتوجيه املزيد 

لتي امتدت سلسلتها على مدى قرون ، وحملت من إلادانات ضد القرآن ، تلك إلادانات ا

 الم'' ۔  أشهر لاسماء ولاع

ولكّن التفسير الذي قدمه آلاب روبير كاسبار ملسلك الفكر الالهوتي القائم على ميراث ''

ن طرائق الالهوتيين في التعاطي  أسطورة يوحنا الدمشقي لم يصب كبد الحقيقة ، فقد بيَّ

 
1-Chrisian W.   ، Troll, Der Islam im Verstaendnis der Katholischen Theologie, pp.   ،  52 – 53, Banbergor 

Theologisches Forum, Hersg.   ،  Von  :  Klaus Bieberstein, Li.   ،  T.   ،  Verlag  :  Muenster, 2003.   ،  
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 أن قطعه بأن الالهوتيين لم يدركوا جوهر الحقيقة القرآنية مع حقيقة الوحي القرآني ، إال 

 القائم عليها جوهر الاعتقاد إلاسالمي تقوم دونه شواهد عدة :  

 مئات آلاالف من النصارى املهتدين لإلسالم وفي مقدمتهم العديد ''
ً
ليس أعالها قدرا

يل أحمد ، إبراهيم خلالطبري ، و من الالهوتيين أمثال :  الحسن بن أيوب ، وعلى بن ربن 

 يحيى ، وعبد لاحد داود ، وعبد هللا الترجمان  ونصر بن عيس ى بن سعيد املتطيب ، وعبدهللا

۔  ۔  ۔  إلخ ، والذين ما كانوا ليتركوا ما هم عليه من اعتقاد وما هم فيه من سلطان كهنوتي 

صوب ولاجدر بالقناعة ۔ إال إلدراكهم جوهر الحقيقة القرآنية وقناعتهم بأنهم قد اختاروا لا 

 اتهام جميع 
ً
الالهوتيين النصارى بالغباء والجهل منذ ظهور إلاسالم حتى وليس أدناها قدرا

 ۔   ''اليوم ، وذلك ما ال يعقل وال يقول به عاقل

خر حالت بين مفكري الالهوت وإلاقرار بحقيقة الوحي القرآني ''
ُ
إنما مردُّ لامر كله إلى أسباب أ

  : ''، منها 

تهديد الوحي القرآني للسلطان الكهنوتي لالهوتيين ، ذلك السلطان الذي منحهم ''ـ  1

سة صفة القداسة والعصمة ،  و من حهم حق التشريع وإقرار العقائد وتقنين الكتب املقد

 ۔   31، مما نّبه عليه القرآن الكريم في   قول هللا عزوجل   :  التوبة :  

ر النبي  '' دما سمع عديَّ بن حاتم الطائي الربوبية بالتشريع ، عن تلكملسو هيلع هللا ىلص  وقد فسَّ

 قبل الدخول في إلاسالم(  قول هللا تعالى ذلك ، فقال يا رسول هللا ما عبدوهم 
ً
)وكان نصرانيا

 استحلوه '':   ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال النبي  
ً
وا لهم شيئا

ّ
أما أّنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحل

 
ً
 ۔  1''  حرموهوإذا حرموا عليهم شيئا

إبطال القرآن ألسس الالهوت النصراني التي تبناها الالهوتيون وأقاموا عليها ''ـ  2

يدة الصلب والفداء ، فكرهم مثل :  ألوهية املسيح ، وبنوة املسيح هلل ، والتثليث ، وعق

 ورسائل مقطوعة 
ً
وكذلك فضح القرآن لتحريف الالهوتيين للعهد الجديد بإقرارهم كتبا

 ۔   ''د ومضطربة املتنالسن

 

ن الكريم، سورة ، بن موس ى بن الضحاكترمذي، محمد بن عيس ى بن  1
ٓ
جامع الترمذي  ،كتاب  - القرا

ن الكريم، سورة ، التوبة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
ٓ
مصر،  -التفسير   ، تفسير  القرا

 ،  3095م رقم الحديث  :   1975
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 ملشروعية الفكر الالهوتي التي أقامها الالهوتيون على ''
ً
ويمثل ذلك املوقف القرآني نزعا

ي سلسلة الوحي إلالهي املمثلة في يسوع املسيح دعوى تلقي املعتقدات الالهوتية من الحلقة لاخيرة ف

 
ً
 ۔  ''ابن هللا ، الكلمة التي تجسدت بشرا

يركزون على ملسو هيلع هللا ىلص  القرآن الكريم من تأليف محمد  ن ذهبوا إلى أن وبعده املستشرقو ''

 :  ''الادعاءات التالية

كان رجال طموحا واتخذ خطوات مدروسة للدور الذي قام به فيما ملسو هيلع هللا ىلص  إن محمدا  '' -1

 ۔  1''دبع

 ۔  2''وهو باألخص كرس نفسه لفن الشعر ليستطيع نظم القرآن'' -2

وان  لفظ ابة والقراءة كما يزعم املسلمون ،  وان ه لم يكن رجال دون معرفة بالكت '' -3

 3۔  ''"لامي" املنسوب إليه يعني شيئا آخر

نها القرآن''  -4  ( 4۔ ) ''وان ه اقتبس لافكار والقصص من اليهودية والنصرانية ثم ضمَّ

تي تتصل بالعالم والكون وان  كثيرا من لاخطاء العلمية املعاصرة ، خصوصا تلك ال''  -5

رات واملصطلحات الجارية لقرآن ، كما يوجد فيه العديد من العبا، معكوسة في ا

 5۔  ''ملسو هيلع هللا ىلص واملفردات لاجنبية ، وكل هذه تدل على أنه من تأليف محمد  

وان  كلمة "الوحي" ال تعني إلقاء النص من هللا بل تعني اقتراحا أو إشارة ''  -6

(suggestionأو "التك  ) "لم الذهني(Intellectual Locution۔  ) 6 

 
1 - W   ،  Muir  :  Life of Mohamet, 3rd edition reprinted 1923, pp   ، 25-26, D   ، S   ،  Margoliouth  :  Mohammed 

and the Rise of Islam, London, 1905, pp   ، 64-65, Montgomery Watt  :  Muhammad at Mecca, Oxford, 1960, 

p   ، 39, and Muhammad's Mecca, Edinburgh, 1988, pp   ، 50-51   ،  

2 )- Margoliouth, op   ،  cit, p   ، 52-53, 60, Muir  :  op   ،  cit   ،  P   ، 15  

3  - Watt  :  Muhammad's Mecca, p   ، 52-53 

4-Abraham Gelger  :  Judaism and Islam, Madras, 1898; Richard Bell  :  The Origin of Islam and its Christian 

Environment, London, 1926; C   ، C   ،  Torrey  :  The Jewish Foundations of Islam, New York, 1933; A   ، I   ،  Kash  

:  Judaism in Islam, New York 1954 

5-Watt  :  Muhammad's Mecca, pp   ،  45-46; C   ، C   ،  Torrey  :  The Commercial Theological Terms of the Koran, 

Leiden, 1892; Arthur Jeffry  :  The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Broda, 1938 

6Richard Bell  :   Mohammed's Call , The Moslem World, January 1934, pp   ، 13-19; Mohammed's Vision, ibid; 

Watt  :  Muhammad at Mecca, pp   ، 52-58, and  The Islamic Revelation in the Modern World , Edinburgh, 

1969    ،  
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وأما الذين يدعون أن القرآن قد تطور عبر القرنين لاول والثاني من الهجرة فكالمهم ''

 يدور حول املزاعم التالية : 

 ۔  ''إن املصادر التاريخية إلاسالمية ليست معاصرة وال يمكن تصديقها'' -1

العرب خصوصا تلك التي جرت في منطقة نجف إن الحفريات لاثرية في جزيرة '' -2

في القرن لاول ديد من النقوش القديمة تدل على عدم وجود القرآن كشفت الع

 ۔  ''الهجري 

إن املخطوطات القرآنية القديمة التي عثر عليها مؤخرا في صنعاء تشير إلى تطور '' -3

 القرآن خالل فترة طويلة ۔ 

 ۔  ''خطاء في نسخ القرآنوان  نقد النص القرآني بشير إلى أ''  -4

وان ب متنوعة وأبعاد خطيرة ،  وان عم املستشرقين لها ج ويتضح مما سبق أن مزا''

 ۔  ''هم ال يكفون عن محاوالت النيل من القرآن

كذلك ، وقد ملسو هيلع هللا ىلص  كما يالحظ فإن املجموعة لاولى من ادعاءاتهم تتصل بسيرة النبي  ''

ملسو هيلع هللا ىلص  الادعاءات في كتابي "سيرة النبي  عالجت حججهم الرئيسة بالنسبة إلى هذه 

۔  على أية حال ، فإنه ال يمكن استقصاء جميع أقوالهم في حدود بحث  1"واملستشرقون 

 بالنسبة نظرياتهم على الضوء بعض إللقاء التالية الصفحاتواحد ۔  لذا خصصت 

  ۔ الادعاءات من الثانية للمجموعة

 أهمها عرض على البحث هذا في ذاوسنقتصرهك املستشرقين دراسات سنبين آخر وبطريق''

 خالل من وذلك واملساعدة املكملة الجزئية الطعون  من عنه غنى ال بما نشفعه ثم وأكبرها

  : ''التالية املراكز

  ۔ تاريخية محطات  ۔  ۔ للقرآن الاستشراقية الدراسات  :1

  ۔ القرآن ربانية  : 2

 ومساعدة مكملة شبه  : 2

  ۔ الكريم القرآن حول  الاستشراقية الدراسات ميز ما أهم فيها نلخص بخاتمة نختم وأخيرا

 
1-M   ، M   ،  Ali  :  Sirat al-Nabi and the Orientialists, vol  : 1A, King Fahd Qur'an Printing Complex, Madina, 

1997, Chapters  :  x-xii and xvi-xxii   ،   
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 تاريخية محطات  ۔  ۔ للقرآن الاستشراقية الدراسات   ۔۱

  : جغرافي ومستوى  معرفي مستوى  مستويين في املوضوع وسنعالج

  : أيضا مستويين فيه ونذكر  : املعرفي املستوى  ۔۱

  :  سنة  تاريخي مستوى  -أ

 حيث امليالدي؛ عشر لثانيا القرن  إلى الكريم بالقرآن املتعلق الاستشراقي العمل يعود

 1الالتينية اللغة إلى الشريف للمصحف ترجمة أولى تمت

 باستثناء ، ذلك ومع ۔ عديدة. وبلغات البلدان من العديد في الترجمات تمت ، الحين ذلك منذ

 وعلومها. الوسطى بالعصور  املتعلقة العلوم تتطور  لم ، والعشرين عشر التاسع القرنين

 من العديد الشرقية الدراسات غطت ، لعشرينا القرن  ونهاية عشر الثاني القرن  وبين

 وعلوم ، NOLDKE و ، أملانيا في تعليمه مع ذروتها لتبلغ وعلومه. بالقرآن املتعلقة املجاالت

  ۔ 2املستشرقين. لجميع عامرج بعد فيما أصبحت والتي ، القرآن

  : املؤلفين وأهم املؤلفات أهم فيه نذكر  : خاص مستوى  -ب

  : منها نذكر أن يمكن  البحث هذا  في كثيرة مؤلفات ظهرت وقد

 تسهير كولد : لـ إلاسالمي التفسير مذاهب تاريخ .1

 جيفري  آرثر : لـ القرآن تاريخ مصادر .2

 بل  ۔ ر : لـ القرآن مقدمة .3

 3 ۔ 1950  سنة  صدر أربري   ۔ ج ۔ لـ"أ القرآن ترجمة .4

  : التالية العناوين على موزعا لقرآنا عن كتبته فيما البريطانية املعارف دائرة .5

 القرآن أصول  - إلانسان مصير      - محتوياته - ومضمونه القرآن شكل - القرآن تعريف -

 4التراجم – رالتفسي - املستشرقين رأي في أصوله - للمسلمين طبقا

   : الجغرافي املستوى  -2

 

  1999 -1الطبعة  3مناهجه  ص  :  الدكتور عزوزي حسن ، دراسة في الاستشراق و  -1

  4عباس رحيلي  الدراسات الاستشراقية للنص القرآني ص  :   -2

  41-30الاستشراق واملستشرقون ما ملهم وما عليهم  ص  :   مصطفى السباعي، -3

  6الدكتور فضل حسن عباس،  قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية، ص  :    -4
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 وبريطانيا روسيا لمث كثيرة دوال الشريف للمصحف والترجمة الدراسة شملت وفيه

 1 ۔  ۔ غيرهاو  لامريكية املتحدة والواليات وفرنسا

  يهتم  التي البلدان وأهم ، القرآنية الدراسات بها مرت التي التاريخية املحطات أهم عن هذا

 النقاط أهم هي ما»  : هو هنا الجوهري  لالسؤا يبقى لكن ، القرآن بدراسة فيها  املستشرقون 

 «ذلك؟؟ سبيل يف له وجهوها التي الطعون  هي وما للقرآن دراستهم في تشرقون املس تناولها التي

  : التالي للمحور  عليه إلاجابة سنؤجل ما ذلك

  : القرآن  ربانية  : الثاني املحور 

 من استطاعوا بما وحاولوا كبيرا جهدا املستشرقين من أخذ القرآن ربانية عن الحديث إن

 ، وتعالى سبحانه هللا عن صادرا ليس القرآن أن يثبتوا أن -حتى- ووهمية وبحثية مادية قوة

 التي الدعاوى  تلك بين  من و  ، وصوب حدب كل من الدعوى  هذه على لادلة جلب في وأخذوا

  : يلي ما  البحث هذا  يف بها جاؤوا

 يزيد ال واليهودية النصرانية من  )خليط( "تأليف" عن عبارة الكريم القرآن أن •

  شيئا عليهما

  ۔ والنصرانية اليهودية غير أخرى  مصادر من  ( ملسو هيلع هللا ىلص ) محمد تأليف من أنه •

 )صرع مرضية ظاهرة عن ناتج هو إنما  ( ملسو هيلع هللا ىلص ) محمد على ينزل  كان الذي الوحي أن •

  ۔  نفس ي( مرض - تخيالت -

  : يخفى وال

  ۔  ۔  ۔ الدعاوى  هذه في والعلمي املنهجي والخلل التناقض من كبيرا مستوى  هناك أن  : أوال

  : إال عليها الغلبة في يضاهيه وال ، عليها الغالب هو والهوى  التعصب أن  : وثانيا

  الحكيم الكتاب وهذا الدين بهذا املطبق الجهل •

  ۔ الحقا يتضح كما "العربية" اللغة هبهذ ذلك قبل والجهل •

  : فنقول  الثالثة الشبه هذه على ولنعلق

 عن حديثه في مينغانا" "الفوس يقول   : السابقة السماوية الكتب بين من القرآن ''تألف

 حنيف إنه بالضرورة عنه قالوا عديدين مسيحيين سمع النبي أن البد» : حنيف كلمة اشتقاق

 

مركز دراسات العالم إلاسالمي   1991 116م الحاج  الظاهرة الاستشراقية  ص  : الدكتور  سياس ي سال -1

، 



- 175 - 
 

 كان إبراهيم أن منهم سمع أنه البد آلاخر الجانب وعلى ، مسيحيا أو يايهود يكن لم أنه ذلك ،

 يكن لم إبراهيم أن حقيقة على أكد ات املمساعي ببعض النبي إن : يقول  أن إلى «أيضا حنيفا

 "كانون  النهج هذا وعلى ، 1حنيفية بدورها ديانته تكون  أن وأراد حنيفا بل ، مسيحيا أو يهوديا

ماش ي أنها غير ، التوراة نصوص مع تتطابق ال يرويها التي فالقصص»  : يقول  الذي سل"
ُ
 ت

 وقد ، اليهود املعارف بعض ملحمد كان أنه واضحا ويبدو ، لاحبار وحكاية اليهودية لاسطورة

 ال الدعاوى  هذه أن وواضح ، 2القرآن في الحالية صيغتها الحقا لتتخذ ، منهم رواياته استقى

  ۔  ۔  ۔ الحاقد'' والهوى  الخرص رغي مصدر أي على تستند

 أساطير " : قالوا حين مكة مشركي دعاوى  جنس عن تخرج ال -ومثيالتها- الدعاوى  ''وهذه

 القرآني الرد فيجيء 4بشر يعلمه إنما  : وقولهم ، 3 وأصيال" بكرة عليه تملى فهي اكتتبها لاولين

 الفرق  أن إال 5مبين" عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون  الذي "لسان  : وصريحا واضحا

 بينما ، أمي أنه جيدا تدرك  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي معرفتها ل سنة ب قريشا أن واملستشرقين قريش بين

  ۔ الحقيقة''  هذه تجاهلوا املستشرقون 

 إال -املنزل  وحدة ل سنة ب السابقين الكتابين  مع تقاطع  وان - الكريم القرآن فإن و''كذلك

 في  سواها( موجودا يعد لم التي املحرفة همانسخ )في عهمام يتناقض بل ، يتعارض نه أ

 خصائصهما أخص وفي قليل قبل ، سل" "كانون  بذلك أقر كما "القصص" التاريخية الحقائق

 في والنصارى   6ش يء كمثله ليس  : بقوله هلل تجسيمهم في اليهود فيخالف العقيدة؛ وهو

 إن قالوا الذين كفر لقد  : وبقوله- إله من عهم كان وما ولد من هللا اتخذ ما  : بقوله تثليثهم

  7ثالثة'' ثالث هللا

 

 

 

-18ط  :  18ياني على أسلوب القرآن ، ترجمة مالك مسلماني ص  : الفونس مينغانا ، التأثير السر  -1

2005 

 26/2005ط  :  47مالك مسلماني ،  تطور القرآن التاريخي كانون سل ، ص  :  -2

ن الكريم، سورة ،   -3
ٓ
ن الكريم، سورة ، الفرقان  القرا

ٓ
 5:      القرا

ن الكريم، سورة ، النحل ،    :   -4
ٓ
 103القرا

 ايضا -5

ن الكريم، سورة ، الشورى    :   -6
ٓ
 9القرا

ن الكريم، سورة ،   -7
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 75:     القرا
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  : وقوله

َن  '' ُك مِّ َمْن َيْملِّ
َ
ْل ف

ُ
يُح اْبُن َمْرَيَم ق سِّ

َ ْ
َه ُهَو امل

َّ
نَّ الل وا إِّ

ُ
ال

َ
يَن ق ذِّ

َّ
َر ال

َ
ف

َ
ْد ك

َ
ق

َ
ل

مَّ 
ُ
يَح اْبَن َمْرَيَم َوأ سِّ

َ ْ
َك امل ْن ُيْهلِّ

َ
َراَد أ

َ
ْن أ ْيًئا إِّ

َ
هِّ ش

َّ
يًعا الل ْرضِّ َجمِّ

َ ْ
ي لا ُه  و من  فِّ

ْرضِّ 
َ ْ
َماَواتِّ َولا ُك السَّ

ْ
هِّ ُمل

َّ
ل ْيٍء َولِّ

َ
ّلِّ ش 

ُ
ى ك

َ
ُه َعل

َّ
اُء َوالل

َ
ُق َما َيش

ُ
ل
ْ
َوَما َبْيَنُهَما َيخ

يٌر  دِّ
َ
 1''ق

 في - السماوية الكتب من وغيره الكريم القرآن ألن وباطلة باطلة الادعاءات هذه فإن وبالتالي

 الكتب )في بها ويربطها يكتبها أن )ص( ملحمد يمكن وال ، أساسية بأمور  تتعلق - الحالي شكلها

 رجال - قرأوه لاجانب بعض أن آخر احتمال وهناك ، أمي نفسه هو ألنه أعاله(. ملذكورةا

  ۔ 2الرأي. هذا الاعتبار في تأخذ لم القرآن بالغة لكن - غيرهم أو أعمال

  : السابقة الكتب لهذه ذكر غير من  ( ملسو هيلع هللا ىلص ) محمد تأليف من أنه -أ

 نزل  القرآن أغلب أن هذا على ويرد ، 3املدينة في اليهود من تعلمه أنه نفترض أن يمكن وهنا

 نزل  مما كثيرا أن ذلك إلى ينضاف إذن؟ مكة في نزل  ما محمد تعلم أين فمن ، املكرمة مكة في

 ، قليال ثمنا هللا بآيات ماشترائه من آلاثمة الخاطئة وتصرفاتهم اليهود يسب كان باملدينة

  ۔ الخ ۔  ۔  ۔ تعالى هلل ونسبته بأيديهم الكتاب وكتابتهم

 4 تسدال"( "سنكلير  : الدكتور  ذلك أكد )كما الزرادشتية من استقاه أنه نفترض أن ويمكن

 يجعله مستوى  إلى ترقى أن يمكن ال الزرادشتية مع فيها القرآن التقى التي النقاط ولكن

 ، 5بها للزرادشتية عالقة ال كثيرة مجاالت في لحديثه منها مستقى

  : أمران إلافتراض هذا على ويرد ،  ( ملسو هيلع هللا ىلص ) عبقريته من نابع أنه وهو ، واحد احتمال يبقى

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 19:     القرا

  210-201الدكتور فضل حسن عباس،  قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية،   :   -2

مستدال عليه  -بعد أن قدمه على أنه احتمال وافتراض-وهذا ما أكده  الدكتور سنكلير تسدال  -3

، وال   15نزوله ، انظر مصادر إلاسالم ص  :   بالتشابه بين القرآن وما كان عند اليهود من تعاليم زمن

ين عقيدة اليهود  يخفى بطالن هذا الافتراض  ، لكونه استند إلى آيات مكية في تثبيته ، وللتناقض ب

 التجسيمية  وعقيدة القرآن التنزيهية كما مر من قبل  ،

دخل إلى القرآن الكريم ص  :  وما بعدها  وانظر أيضا  :  عبد هللا دراز  م 54مصادر إلاسالم ص  :   -4

  211نقال عن  :   الدكتور فضل حسن عباس،  قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية، ص  :   126

  212الدكتور فضل حسن عباس،  قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية، ص  :   -5
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 القرآن وفي ، املاض ي على بها يتعرف لدرجة كان مهما شخص بأي تصل ال العبقرية ''أن  : لاول 

 كنت ما إليك نوحيها الغيب أنباء من "تلك فونهايعر  قومه وال محمد يكن لم ماضية أخبار

 وما لامر موس ى إلى قضينا إذ الغربي بجانب كنت "وما1هذا" قبل نم قومك وال أنت تعلمها

 إذ لديهم كنت وما مريم يكفل أيهم أقالمهم يلقون  إذ لديهم كنت "وما2الشاهدين" من كنت

 لبث  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي ، واحدة لحظة في هنتائج تأتي أن يمكن ال التأمل فإن وكذلك 3يختصمون"

  به'' إليه أوحي مما بش يء له علم وال قومه في سنة أربعين

 : تعالى قال كما 

  : وقال 4املبطلون" الرتاب إذا بيمينك تخطه وال كتاب من قبله من تتلوا كنت "وما  

 5تعقلون" أفال قبله من عمرا فيكم لبثت فقد به أدراكم وال عليكم تلوته ما هللا شاء لو "قل 

  ۔

 فهذا ، 6العصر" هذا في إال وتكتشف تعرف لم حقائق من الكريم القرآن في جاء "ما  : والثاني

  ۔ املستحيالت من ويجعله أصله من الاحتمال هذا ينسف كله

  : كون الوحي ناتجا عن ظاهرة مرضية

 هشام بن الحارث أن : البخاري  في كما الوحي بدإ حديث على اءإلادع هذا في واعتمدوا 

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول  فقال الوحى تيك يأ كيف هللا رسول  يا فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول  سأل عنه هللا رض ى

  أحيانا و قال ما عنه وقدعيت عنى فيفصم على اشده وهو الجرس صلصة مثل يأتينى أحيانا

 عليه ينزل  رأيته ولقد عنها هللا رض ى عائشة قالت يقول  ما فأعى رجالفيكلمنى امللك لى يتمثل

  7عرقا ليتفصد جبينه  وان  عنه فيصم البرد الشديد اليوم فى الوحى

 ۔  ۔  ۔ نفسيا مرضا أو تخيالت أو صرعا تصوروها الوحي عليها يأتي التي الصور  فهذه

 املريض أو املصروع إن إذ ذلك؛ من شيئا تستلزم ال فإنها تفسيرها في اختالفهم ورغم ، الخ

 ليس وهو إليه؟؟ يلقى بما فكيف شروده أو صرعه حالة في منه يقع ما يضبط ال نفسيا مرضا

 

ن الكريم، سورة ، هود    :    -1
ٓ
 ،  49القرا

ن الكريم، سور   -2
ٓ
 44ة ، القصص    : القرا

ن الكريم، سورة ، ال عمران   -3
ٓ
 ،  44:     القرا

ن الكريم، سورة ، العنكبوت    :    -4
ٓ
 ،  49القرا

ن الكريم، سورة ، يونس    : ا  -5
ٓ
 ،  16لقرا

  21الدكتور ، مصطفى السباعي ، الاستشراق واملستشرقين ،  ص  :  -6

  2/26،  1379العسقالني،أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري دار املعرفة بيروت،  -7
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 بذل ما رغم به جاء ما عن يتخلى أن أبى  من و  ، الجزم معه يقع ال التخيل نأل  بالتخيالت؛

 ما أن ذلك فمعنى -مرض به كان إن- دواء من عليه عرض وما وجاه مال من ذلك سبيل في له

 1التالتخي وال الشك وليس اليقين عنده

 حتى الوحي نزول ةطريق تشنيع في بالغ املستشرقين هؤالء بعض أن العجيبة املفارقات  من و 

 من أحد به يقل لم ما وهو 2فيه" من الرغوة تخرج حتى معه "يصرع كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن ادعى

 هذا ثبت وما ليعالجه عالنية ويالقيه طبيبا ليطلب مريضا كان  وان   ۔ املعتمدين املؤرخين

 نأ له ينبغى والعداوة والبغض التعصب بمرض مريض بنفسه فهو بمرضه قال من بل طق

  ۔ ليعالجه طبيبا ويلقى مستشفى إلى يذهب

 قبل يبعث لم هللا وكأن الوحي لنفي محاوالتهم في هؤالء يتخبط أن العجاب العجب  من و 

  ۔ 3رسوال  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد

 أنهم إال املستشرقين عند القرآن" "مصدر شبهة عليه دارت ما أهم هي الثالث  النقاط هذه

 ورغم الشبه لهذه وداعمة مساعدة أخرى  شبها ضافواأ ما وان  ، القدر بهذا يكتفوا لم

 مصدر في الطعن في يصب الكل أن هو بينهما الجامع أن إال هذه مع باملقارنة تلك هامشية

  : التالي املحور  في الشبه هذه أهم على ولنتعرف القرآن

  : تابعة شبه  : الثالث املحور 

 القرآن طرح ترويج على ساعدتهم أخرى  شبها -تقدم ما إلى إضافة- املستشرقون  أثار

 املسلمين بيقظة ثم هللا بفضل لهم يتحقق لم )ما ينشدونه هدف أسمى ذلك باعتبار ، ونبذه

 وهي ابقاتهاس مع باملقارنة ثانوية بشبه وجاءوا  بالحفظ( كتابه متوّل  هللا ألن يتحقق ولن ،

 حفظه وفي مصدره في لتشكيكا على وتساعد القرآن في الطعن صميم في تصب ألنها أساسية

 به متعلق هو ما كل وفي

 

يميني  ، والقمر  كان رد النبي صلى هللا عليه وسلم على هذه ا لعروض  :   وهللا لو وضعوا الشمس في -1

أبي  هللا  ، أو أهلك فيه  انظر سيرة ابن هشام باب  طلب ذا لامر حتى يظهرهفي يساري على أن أترك ه

  265-1وسلم الكف عن الدعوة وجوابه له  إلى الرسول صلى هللا عليه طالب

 17محمد حسين على الصغير ص  :  -2

  20رقين ، ص  : الدكتور ، مصطفى السباعي ، الاستشراق واملستش -3
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 (   ملسو هيلع هللا ىلصاألدلة على صدق الرسول )  
هو الذي نزل عليه القرآن  ، وهو الذي كان يقول إنه من عند هللا تعالى  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  (  النبي )  

صادقا فما يقوله حق  ، ملسو هيلع هللا ىلص  (  ة الباقية  ، فإن كان النبي )  وان ه املعجزة الخالدة وآلاي

، التي منها نستفيد صدق القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  (   لذا فلنذكر في هذا املبحث بعض أدلة صدق النبي )  

 وان ه من عند هللا حقا ۔ 

طر والعقول دلتنا  وفى مقدمة هذا املبحث نقول : إن إرسال الرسل واجب عقلي ؛ ألن الفِّ

الخالق سبحانه  وان ه املستحق للعبادة  ، ولكن العبادة ال يمكن الاهتداء  على وجود

التي يحبها ملعرفة صفتها وتفصيلها إال عن طريق واسطة عن هللا عز وجل  ، يخبرنا بصفتها 

، لذلك قال هللا تعالى    1هللا سبحانه  ، ويخبرنا عن ما يحل وما يحرم وما ينفعنا وما يضرنا

 : 

  
ُ
( ) َوَما ك

ً
 َرُسوال

َ
ْبَعث

َ
ى ن يَن َحتَّ بِّ ِّ

ّ
ا ُمَعذ   2نَّ

 وقال سبحانه  :  

هِّ ُح 
َّ
ى الل

َ
اسِّ َعل لنَّ وَن لِّ

ُ
 َيك

َّ
ال

َ
ئ رِّيَن لِّ رِّيَن  و من ذِّ ِّ

ّ
 ُمَبش

ً
ُسلِّ ُرُسال  َبْعَد الرُّ

ٌ
ة جَّ

يًما(  ُه َعزِّيًزا َحكِّ
َّ
اَن الل

َ
  3َوك

 وقال جل جالله  : 

عَ   َناُهم بِّ
ْ
ك

َ
ْهل

َ
ا أ نَّ

َ
ْو أ

َ
 ) َول

ً
ْيَنا َرُسوال

َ
ل َت إِّ

ْ
ْرَسل

َ
 أ

َ
ْوال

َ
َنا ل وا َربَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
هِّ ل ْبلِّ

َ
ْن ق اٍب مِّ

َ
ذ

َزى ( 
ْ
خ

َ
لَّ َون ذِّ

َ
ْن ن

َ
ْبلِّ أ

َ
ن ق َك مِّ َع آَياتِّ بِّ

َّ
َنت

َ
 ، 4ف

 وقال جل في عاله  :  

 
َ
ْوال

َ
َنا ل وا َربَّ

ُ
َيُقول

َ
ْم ف يهِّ ْيدِّ

َ
َمْت أ دَّ

َ
َما ق  بِّ

ٌ
يَبة يَبُهْم ُمصِّ صِّ

ُ
ْن ت

َ
 أ

َ
ْوال

َ
َت ) َول

ْ
ْرَسل

َ
أ

يَن (  نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
َن امل وَن مِّ

ُ
ك

َ
َك َون َع آَياتِّ بِّ

َّ
َنت

َ
 ف

ً
ْيَنا َرُسوال

َ
ل  ۔  5إِّ
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ن ا  - 2
ٓ
 15:   لكريم، سورة ، بني اسرائيل القرا

ن  - 3
ٓ
 165:   الكريم، سورة ، النساء  القرا

ن الكريم، سورة ، بني اسرائيل   - 4
ٓ
 134:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 5
ٓ
 47القصص  : القرا
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فإن التاريخ ال يزال يخبرنا عن  إذن فإرسال الرسل واجب عقلي  ، وهو أيضا واقع عملي ؛

الكثير من الرسل ولانبياء وحالهم مع قومهم  ، وكيف كانت لهم الغلبة والنصرة دائما ؛ 

رسالته  ، قال له هللا تعالى آمرا له باالستدالل ملسو هيلع هللا ىلص  ( ملا أنكرت قريش على النبي )  لذلك 

 بالتاريخ والواقع  : 

ُس   َن الرُّ ْدًعا مِّ نُت بِّ
ُ
ْل َما ك

ُ
لِّ ۔  ۔  ۔ ( ) ق

 ۔  1

؛ لم يجز إذن إنكار بعثة الرسل  ،  2فإذا كان العقل والواقع يدالن على أهمية إرسال الرسل

لب الدليل من مدعي الرسالة والنبوة على رسالته  ، من باب   قول هللا بل الواجب هو ط

 عزوجل    : 

يَن (   قِّ نُتْم َصادِّ
ُ
ن ك ْم إِّ

ُ
ك

َ
وا ُبْرَهان

ُ
ْل َهات

ُ
 ۔   3) ق

 وهذا ما فعله الكثير من لامم السابقة إذا أرسل إليهم أحد  ، أو ادعى النبوة قالوا  :  

ُمَنا ا ِّ
ّ
ل
َ
 ُيك

َ
ْوال

َ
 ۔  ۔  ۔  ( ) ۔  ۔  ۔ ل

ٌ
يَنا آَية تِّ

ْ
أ
َ
ْو ت

َ
ُه أ

َّ
 4لل

هِّ ۔  ۔  (  ن َرّبِّ  مِّ
ٌ
ْيهِّ آَية

َ
ّزَِّل َعل

ُ
 ن

َ
ْوال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 5) َوق

هِّ  
َّ
الل َسُموا بِّ

ْ
ق

َ
َها ۔  ۔  (  ) َوأ  بِّ

نَّ
ُ
ن مِّ

ْ
ُيؤ

َ
 ل

ٌ
ن َجاَءْتُهْم آَية ئِّ

َ
ْم ل هِّ ْيَمانِّ

َ
 6َجْهَد أ

 مِّ 
ٌ
ْيهِّ آَية

َ
نزَِّل َعل

ُ
 أ

َ
ْوال

َ
وَن ل

ُ
هِّ ۔  ۔  ۔  ( ) َوَيُقول  ۔  7ن َرّبِّ

 (   :   ملسو هيلع هللا ىلصاآليات والدلئل األخرى على صدق رسالة النبي )   

 منها بشارة الكتب السابقة به : 
 ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  )ء  الرسول ء  بصدقء  السابقةء  والكتبء  وإلانجيلء  التوراةء  شهادةء  رسالتهء  علىء  الدالئلء  ء  منء  و

يء  ُه ء  وانء  ء  )ء  ء  :ء  ء  تعالىء  قالء  ،ء   ء )القرآن(ء  ومعجزتهء  ء  (ء  ء  فِّ
َ
يَن ء  ُزُبرِّ ء  ل لِّ

وَّ
َ ْ
ء  (ء  لا

8
 ء  ۔ء  

 

ن الكريم، سورة ،  - 1
ٓ
 9لاحقاف  : القرا

 93 -19ايضا  ،- 2

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 3
ٓ
 111:   القرا

ن الكريم، سورة ، البقرة   - 4
ٓ
 118:    القرا

ن الكريم، سورة ، الانعام   - 5
ٓ
 37:   القرا

ن الكريم، سورة ، الانعام   - 6
ٓ
 109:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 7
ٓ
 20يونس  : القرا

نء  -ء  8
ٓ
 196ء  :ء  ء  الشعراءء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا
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 ذكرء  إنء  أيء  ء  :ء  وقيلء  ،ء  ء  لانبياءء  يعنيء  لاولينء  كتبء  لفيء  نزولهء  ذكرء  ء  وانء  ء  )أيء  :ء  ء  القرطبيء  يقول 

ء  عندهمء  مكتوباء  يجدونهء  )ء  ء  :ء  تعالىء  قالء  كماء  ;ء  لاولينء  كتبء  فيء  الموالسء  الصلوةء  عليهء  محمدء 

ء  وإلانجيل(ء  التوراةء  في
ء  ورسل(ء  كرسول ء  ،ء  زبور ء  ،الواحدء  ء  الكتبء  والزبر1

2
 ء  ۔ء  ء  

 ء  :ء  تعالىء  وقال

 ء  )
ْ
ذ اَل ء  َوإِّ

َ
ىء  ق يس َ يء  ايَ ء  َمْرَيَم ء  اْبُن ء  عِّ يَل ء  َبنِّ ْسَرائِّ يء  إِّ ِّ

ّ
ن هِّ ء  َرُسوُل ء  إِّ

َّ
ْم ء  الل

ُ
ْيك

َ
ل اء  إِّ

ً
ق  ُمَصّدِّ

اء 
َ
َن ء  َيَديَّ ء  َبْيَن ء  ملِّ ْوَراةِّ ء  مِّ

ًراء  التَّ ِّ
ّ

َرُسوٍل ء  َوُمَبش يء  بِّ تِّ
ْ
نء  َيأ يء  مِّ ْحَمُد ء  اْسُمهُ ء  َبْعدِّ

َ
ء  أ

ا مَّ
َ
ل
َ
َناتِّ ء  َجاَءُهْم ء  ف َبّيِّ

ْ
ال واء  بِّ

ُ
ال

َ
اء  ق

َ
ْحٌر ء  َهذ يٌن ء  سِّ  ء  ۔ء  3ء  (ء  ُمبِّ

ء  وإلانجيلء  التوراةء  فيء  مذكورينء  فقطء  ليسواء  وأصحابهء  ء  (ء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  )ء  النبيء  أنء  مبيناء  تعالىء  وقال

 ء  ء  :ء  ء  كذلكء  بصفتهمء  بلء  ،ء  ء  بأسمائهم

ٌد ء  ) هِّ ء  َرُسوُل ء  ُمَحمَّ
َّ
يَن ء  الل ذِّ

َّ
اءُ ء  َمَعهُ  ء َوال دَّ شِّ

َ
ىء  أ

َ
ارِّ ء  َعل فَّ

ُ
ك

ْ
َراُهْم ء  َبْيَنُهْم ء  ُرَحَماءُ ء  ال

َ
ء  ت

ًعارُ 
َّ
ًداء  ك وَن ء  ُسجَّ

ُ
 ء  َيْبَتغ

ً
ْضال

َ
َن ء  ف هِّ ء  مِّ

َّ
ْض ء  الل يَماُهْم ء  اء  وانء  َورِّ يء  سِّ ْم ء  فِّ هِّ ء  ُوُجوهِّ

ْن  رِّ ء  مِّ
َ
ث
َ
ُجودِّ ء  أ َك ء  السُّ لِّ

َ
ُهْم ء  ذ

ُ
ل
َ
يء  َمث ْوَراةِّ الء  فِّ

ُهْم ء  تَّ
ُ
ل
َ
يء  َوَمث يلِّ ء  فِّ نجِّ َزْرٍع ء  إلاِّ

َ
َرَج ء  ك

ْ
خ

َ
ء  أ

هُ 
َ
أ
ْ
ط

َ
آَزَرهُ ء  ش

َ
 ء  ف

َ
ظ

َ
ل
ْ
اْسَتغ

َ
اْسَتَوى ء  ف

َ
ىء  ف

َ
هِّ ء  َعل ُب ء  ُسوقِّ اعَ ء  ُيْعجِّ رَّ  ء  الزُّ

َ
يظ َيغِّ ُم ء  لِّ هِّ ء  بِّ

اَر  فَّ
ُ
ك

ْ
هُ ء  َوَعَد ء  ال

َّ
يَن ء  الل ذِّ

َّ
واء  آَمُنواء  ال

ُ
ل َحاتِّ الصَّ ء  َوَعمِّ ْنُهْم ء  الِّ  ء  مِّ

ً
َرة فِّ

ْ
ْجًراء  َمغ

َ
ء  َوأ

يًما  ء  ۔ء  4ء  (ء  َعظِّ

ء  بسببء  بلء  رسالتهء  صدقء  علىء  دليلء  وإلانجيلء  التوراةء  فىء  أصحابهء  وذكرء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  فذكرالرسول 

 ء  بقولهء  هللاء  فمنعهمء  بغيرهء  ذكرهء  بدلواء  بهء  وعداوتهمء  غيظهم
َ

ُسوا ء َوال بِّ
ْ
ل
َ
َحقَّ ء  ت

ْ
لِّ ء  ال َباطِّ

ْ
ال ُتُمواء  بِّ

ْ
ك

َ
 َوت

َحقَّ ء 
ْ
ْم ء  وانء  ء  ال

ُ
ُموَن ء  ت

َ
ْعل

َ
ء  ء  ت

5
 ء  :ء  بقولهء  املاض ىء  حالهمء  عنء  تعالىء  هللاء  ذكرهمء  ايضاء  وء  ۔ء  ء  

واء  
ُ
ان

َ
ْن ء  َوك ْبُل ء  مِّ

َ
ُحوَن ء  ق ىء  َيْسَتْفتِّ

َ
يَن ء  َعل ذِّ

َّ
ُرواء  ال

َ
ف

َ
اء  ك مَّ

َ
ل
َ
واء  َماء  َجاَءُهْم ء  ف

ُ
ء  َعَرف

ُروا
َ
ف

َ
هِّ ء  ك  ء  بِّ

ُ
ْعَنة

َ
ل
َ
هِّ ء  ف

َّ
ىء  الل

َ
رِّيَن ء  َعل افِّ

َ
ك

ْ
 6ء  ال

 

نء  -ء  1
ٓ
 157ء  ء  :ء  ء  لاعرافء  ء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا

ء  الكتبء  دارء  القرطبي،ء  تفسيرء  القرآنء  ألحكامء  الجامعء  ،ء  أحمدء  بنء  محمدء  هللاء  عبدء  ،أبوء  القرطبيء  -ء   2

 13/93ء  مء  1964ء  -ء  ،القاهرةء  املصرية

نء  -ء  3
ٓ
 6ء  :ء  ء  الصفء  ء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا

نالقر ء  ء  -ء  4
ٓ
 29ء  :ء  ء  ء  الفتحء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  ا

نء  ء  -ء  5
ٓ
 42ء  :ء  ء  ء  البقرةء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا

نء  ء  -ء  6
ٓ
 89ء  ء  :ء  ء  ء  البقرةء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا
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 يعرفء  كماء  يعرفونهء  أصبحواء  أنهمء  ،ء  ء  السابقةء  الكتبء  فيء  )ء  لنبيهء  تعالىء  هللاء  وصفء  منء  بلغء  بل

 ء  ء  :ء  ء  لىتعاء  قالء  ؛ء  ابنهء  أحدهمء 

يَن ء  ) ذِّ
َّ
ْيَناُهُم ء  ال

َ
َتاَب ء  آت كِّ

ْ
هُ ء  ال

َ
ون

ُ
ف َماء  َيْعرِّ

َ
وَن ء  ك

ُ
ْبَناَءُهْم ء  َيْعرِّف

َ
رِّيًقاء  ء  وانء  ء  أ

َ
ْنُهْم ء  ف  مِّ

ُتُموَن ء 
ْ
َيك

َ
َحقَّ ء  ل

ْ
ُموَن ء  َوُهْم ء  ال

َ
 ء  ۔ء  1ء  (ء  َيْعل

ء  وغيرهاء  ،ء  ء  وإلانجيلء  التوراةء  منء  النصوصء  فيهاء  عواجمء  كتباء  العلماءء  منء  العديدء  ألفء  وقد

 ء  :ء  ء  منهمء  ،ء  ء  )ء  نبيناء  نبوةء  صدقء  علىء  تشهدء  التيء  ،ء  ء  السابقةء  الكتبء  من

ء  "ء  والقرآنء  وإلانجيلء  التوراةء  فيء  محمدء  "ء  كتابء  ألفء  أحمدء  خليلء  إبراهيم
2 

 "ء  ء  (ء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  )ء  محمدء  عنء  وإلانجيلء  التوراةء  تقول ء  ماذاء  "ء  كتابء  ألفء  ديداتء  أحمدء  ء  ۔ء  ود

 ء  "ء  وإلانجيلء  التوراةء  فيء  إلاسالمء  بنبيء  البشارةء  "ء  كتابء  ألفء  السقاء  حجازي ء  أحمدء  ۔ء  ود

 دليال99ء  ؛ء  الكتابء  أهلء  صحفء  فيء  العجابء  "البشاراتء  كتاب ء ألفء  الراشدء  صالحء  صالحء  ء  ۔ء  ود

 "ء  وإلانجيلء  التوراةء  فيء  بهء  املبشرء  النبيء  وجودء  علىء 

 وانء  بعنء  فصلء  ء  والنصارى(ء  اليهودء  أجوبةء  فيء  الحيارى ء  )هدايةء  هللاء  رحمهء  القيمء  ابنء  كتابء  وفي

ء  تيميةء  ابنء  شيخهء  كتابء  فيء  وكذاء  ء  (ء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  )ء  بالنبيء  البشارةء  فيء  املتقدمةء  الكتبء  )نصوصء  ء 

3املسيح"ء  دينء  بدلء  ملنء  الصحيحء  "الجواب
 ء  ء  :ء  يليء  وفيماء  ۔ء  

4وإلانجيلء  التوراةء  نصوصء  بعض
 ء  :ء  ء  

ء  ء  :ء  ء  ملوس ىء  تعالىء  الربء  يقول ء  ء  :ء  ء  (30-15فقرة)ء  (18)ء  لاصحاحء  التثنيةء  سفرء  فيء  التوراةء  في

5أخوتهمء  منء  نبياء  إسرائيلء  لبنيء  )سأقيم
6مثلكء  

7فيهء  فيء  كالميء  أجعلء  
ء  آمرهء  ماء  لهمء  ويقول ء  ،ء  ء  

8منهء  أنتقمء  أناء  باسميء  يتكلمء  الذيء  النبيء  ذلكء  قول ء  يقبلء  الء  والذيء  ،ء  به
 ء  ۔ء  ء  سبطه(ء  ء  منء  وء  

 

نء  ء  -ء  1
ٓ
 146ء  :ء  ء  ء  ء  البقرةء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا

 15ء  صء  ء  والقرآنء  وإلانجيلء  التوراةء  فيء  محمدء  ،ء  أحمدء  خليلء  براهيمإء  -ء  2

 319ء  إلىء  197ء  :ء  ء  صء  منء  الخامسء  املجلدء  فيء  املسيحء  دينء  بدلء  ملنء  الصحيحء  "الجوابء  تيميةء  ابنء  -ء  3

 319ء  إلىء  197ء  :ء  ء  صء  منء  الخامسء  املجلدء  فيء  املسيحء  دينء  بدلء  ملنء  الصحيحء  "الجوابء  تيميةء  ابنء  ء  -ء  4

 إسماعيلء  بنيء  منء  (ء  وسلمء  عليهء  هللاء  صلىء  )ء  والنبيء  ،ء  ء  إسماعيلء  بنوء  همء  إسرائيلء  بنيء  أخوةء  -ء  5ء  

ء  وهيء  ،ء  ء  السالمء  عليهء  موس ىء  )مثلء  محمداء  أنء  علىء  لتدء  أوجهء  ثمانيةء  ديداتء  أحمدء  الداعيةء  وذكرء  -ء  6

 لديداتء  (ء  وسلمء  عليهء  هللاء  صلىء  )ء  محمدء  عنء  وإلانجيلء  التوراةء  تقول ء  السالم)ماذاء  عليهء  عيس ىء  فيء  ليست

 42-31ء  :ء  ء  صء  منء 

 وإلانجيلء  التوراةء  يحفظون ء  الء  الكتابء  هلأء  وكانء  هللاء  كالمء  يحفظء  يعنيء  -ء  7

نء  ء  فيء  التيء  ء  ء  معنىء  منء  قريبء  وهذاء  -ء  8
ٓ
 ء  ء  عمرانء  الء  ،ء  سورةء  الكريم،ء  القرا

ْ
ذ  ء  )َوإِّ

َ
ذ

َ
خ

َ
هُ ء  أ

َّ
اَق ء  الل

َ
يث يَن ء  مِّ ّيِّ بِّ

ء  النَّ

ا
َ َ
ْم ء  مل

ُ
ْيُتك

َ
ْن ء  آت َتاٍب ء  مِّ َمٍة ء  كِّ

ْ
ك مَّ  ء َوحِّ

ُ
ْم ء  ث

ُ
ٌق ء  َرُسوٌل ء  َجاَءك اء  ُمَصّدِّ

َ
ْم ء  ملِّ

ُ
نَّ ء  َمَعك

ُ
ن مِّ

ْ
ُتؤ

َ
هِّ ء  ل هُ ء  بِّ َتْنُصُرنَّ

َ
اَل ء  َول

َ
ْم ء  ق

ُ
َرْرت

ْ
ق
َ
ء  َءأ



- 183 - 
 

 ء  :ء  ء  (13-9فقرة)ء  (18لاصحاح)ء  ،ء  ء  التثنيةء  سفرء  وفي
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ُ
يَ ء  ،ث َنهُ ء  َولِّ

َ
ف

َ
هُ ء  ك

َ
ط ىء  َوَحنَّ

َّ
ْيهِّ ء  َوَصل

َ
4«ء  َعل

 ء  ۔ء  

ء  )املتوفىء  الترجمانء  امليورقيء  عبدهللاء  محمدء  أبيء  إلامامء  قصةء  البابء  هذاء  فيء  ماء  أعجبء  ء  منء  و ء 

ء  يصبحء  ألنء  مهيئاء  كانء  بلء  ،ء  ء  وقتهء  فيء  النصارى ء  قساوسةء  أكبرء  منء  كانء  الذيء  ،ء  ء  هـ(832ء  سنة

ء  ثمء  ،ء  ء  (ء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  )ء  النبيء  بقدومء  تبشرء  إلانجيلء  فيء  آيةء  علىء  وقعء  عندماء  أسلمء  ثم ء ،ء  ء  لاكبرء  البابا

 :ء  ء  لاول ء  القسمء  ؛ء  قسمينء  وقسمهء  ،ء  ء  "ء  الصليبء  أهلء  علىء  الردء  فيء  لاريبء  تحفةء  "ء  كتابء  ألف

 إلىء  انتقالهء  قصةء  وذكرء  ء  النصارى ء  علىء  املفصلةء  الردودء  فيء  والثانيةء  ،ء  ء  إسالمهء  قصةء  ذكرء  فيء  ء 

 ء  :ء  مختصرهاء  هذاء  صفحةء  عشرةء  سبعء  فيء  إلاسالمء 

 

ء  كراهيةء  بابء  ،ء  ء  البيوعء  البخاري،كتابء  الصحيحء  ،الجامعء  اسماعيلء  بنء  محمدء  ،ابوعبدهللاء  بخاري -ء  1

 2018ء  :ء  ء  ء  رقمء  ،ء  ء  لاسواقء  فيء  السخب

ء  مؤسسةء  ،ء  حنبلء  بنء  أحمدء  إلامامء  مسندء  ،ء  حنبلء  بنء  محمدء  بنء  أحمدء  هللاء  عبدء  ،أبوء  الشيبانيء  -ء  2

 6585ء  :ء  ء  رقمء  مء  2001ء  -ء  الرسالة

 1/268ء  ء  :ء  ء  العربء  لسانء  انظرء  جلبء  منء  مصدرء  اسمء  ،ء  ء  بضاعةء  يعنيء  -ء  3

ء  مؤسسةء  ،ء  حنبلء  بنء  أحمدء  إلامامء  مسندء  ،ء  حنبلء  بنء  محمدء  بنء  أحمدء  هللاء  عبدء  ،أبوء  الشيبانيء  -ء  4

ء  املجلدء  ،ء  ء  الصحيحةء  السلسلةء  فيء  لالبانيء  ،ء  صحيحء  وإسنادهء  (22981ء  :ء  ء  ء  )رقمء  مء  2001ء  -ء  الرسالة

 3269ء  ء  :ء  ء  ء  رقمء  ،ء  السابع
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1ميورقةء  مدينةء  منء  أصليء  أنء  هللاء  رحمكمء  اعلمواء  ء  :ء  ء  قال
ء  لأهء  منء  محسوباء  والديء  وكانء  ،ء  

ء  إلىء  أسلمنيء  عمري ء  منء  سنينء  ستء  بلغتء  وملاء  ،ء  ء  غيري ء  ولدء  لهء  يكنء  ولمء  ،ء  ء  ميورقةء  حاضرة

ء  أخذتء  ثمء  ،ء  ء  سنتينء  مدةء  فيء  أكثرهء  حفظتء  حتىء  إلانجيلء  عليهء  ،قرأتء  ء  القسيسينء  منء  معلم

ء  الردةء  مدينةء  إلىء  بلديء  منء  ارتحلتء  ثمء  ،ء  سنواتء  ستء  فيء  املنطقء  وعملء  إلانجيلء  لغةء  تعلمء  في

2القسطالنء  أرضء  من
ء  منء  العلمء  طلبةء  فيهاء  ويجتمعء  ،ء  ء  النصارى ء  عندء  العلمء  مدينةء  وهيء  ،ء  

ء  ء  عليهء  يقرؤون ء  الذيء  القسيسء  إالء  فيهم ء يحكمء  والء  وخمسمائةء  ألفء  إلىء  وينتهون ء  ،ء  ء  النصارى 

ء  إلانجيلء  أقرأء  فيهاء  تصدرتء  ثمء  ،ء  ء  سنينء  ستء  مدةء  والنجامةء  الطبيعياتء  علمء  فيهاء  فقرأتء  ،

ء  وهيء  ،ء  لانبردية ء أرضء  منء  بلونيةء  مدينةء  إلىء  ارتحلتء  ثمء  ،ء  ء  سنينء  أربعء  مدةء  ذلكء  مالزماء  ولغته

ء  رجلء  ألفيء  منء  أزيدء  آلافاقء  منء  ء  سنةء  ء  كلء  بهاء  ويجتمعء  علمء  مدينةء  ،وهيء  ء  جداء  كبيرةء  مدينة

ء  لقسيسء  كنيسةء  فيء  ،فسكنتء  ء  هللاء  صباغء  هوء  الذيء  امللفء  إالء  يلبسون ء  والء  ،ء  العلومء  يطلبون 

 والدينء  العلمء  فيء  فيهمء  منزلتهء  وكانتء  ،ء  ء  مرتيل(ء  )نقالوء  :ء  اسمهء  القدرء  كبيرء  عندهمء  السن ء كبير

ء  لاسئلةء  فكانتء  ،ء  ء  النصرانيةء  دينء  أهلء  جميعء  عنء  زمنهء  فيء  بهاء  انفردء  ،ء  ء  جداء  رفيعةء  والزهدء 

ردء  دينهمء  في
َ
ء  الهداياء  منء  لاسئلةء  ،ويصحبء  ء  وغيرهمء  امللوكء  جهةء  منء  آلافاقء  من ء عليهء  ت

 ويتشرفون ء  ،ء  ء  لهداياهمء  قبولهء  وفيء  ،ء  ء  بهء  التبركء  فيء  ويرغبون ء  ،ء  ء  بابهء  فيء  الغايةء  هوء  ماء  الضخمة

 ء  ۔ء  ء  بذلكء 

ء  بخدمتهء  إليهء  أتقربء  أزل ء  ،ولمء  ء  وأحكامهء  النصرانيةء  أصول  ء علمء  القسيسء  هذاء  علىء  فقرأت

 وتقربيء  لهء  خدمتيء  فيء  تهيتء  وانء  ء  ،ء  ء  خواصهء  أخصء  منء  صيرنيء  حتىء  وظائفهء  منء  بكثيرء  والقيام

ء  ء  يديء  علىء  ذلكء  جميعء  وصيرء  ،ء  ء  هومشربء  مأكلهء  وخزائنء  مسكنهء  مفاتيحء  إلىَّ ء  دفعء  أنء  إلىء  إليهء 

ء  ،ء  بنفسهء  فيهء  يخلوء  كانء  مسكنهء  بداخلء  صغيرء  بيتء  مفتاحء  سوى ء  ذلكء  منء  يستثنء  لمو ء  ،

 ء  ۔ء  ء  أعلمء  ،وهللاء  ء  إليهء  تهدىء  كانتء  التيء  أموالهء  خزانةء  بيتء  أنهء  والظاهر

ء  يوماء  مرضء  أصابهء  ثمء  ،ء  ء  سنينء  عشرء  لهء  والخدمةء  عليهء  القراءةء  منء  ذكرتء  ماء  علىء  فالزمته

 يتذاكرونء  وهمء  املجلسء  أهلء  تظرهء  وانء  ء  ،ء  ء  إقرائهء  مجلسء  حضور ء  عنء  فتخلفء  ،ء  ء  الدهرء  من

ء  نبيهء  لسانء  علىء  -ء  وجلء  عزء  هللاء  قول ء  إلىء  الكالمء  بهمء  أفض ىء  أنء  إلىء  ،ء  ء  العلومء  منء  مسائلء 

 

ء  ء  ،ء  ء  الغريبء  منء  القرآنء  فيء  بماء  لاريبء  تحفةء  ،ء  حيانء  بنء  يوسفء  بنء  ،محمدء  لاندلس يء  حيانء  أبوء  -ء  1

 61ء  :ء  ء  صء  مء  1983ء  -إلاسالميء  املكتب

 ،صء  ء  ،ء  ء  الغريبء  منء  القرآنء  فيء  بماء  لاريبء  تحفةء  ،ء  يانحء  بنء  يوسفء  بنء  ،محمدء  لاندلس يء  حيانء  أبوء  -ء  2

 63ء  :ء  ء 
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ء  )البارقليط(ء  اسمهء  نبيء  بعدهء  منء  يأتيء  إنهء  )ء  :ء  ء  -ء  إلانجيلء  فيء  السالمء  عليهء  عيس ى
1
ء  فبحثواء  ،ء  ء  

 مقالهمء  وعظمء  ،ء  ء  علمهء  بحسبء  منهمء  واحدء  كلء  وقالء  ،ء  لانبياءء  منء  هوء  منء  النبيء  هذاء  تعيينء  في

 :ء  ء  فقالء  ،ء  ء  القسيسء  مسكنء  فأتيتء  ،ء  ء  فائدةء  تحصيلء  غيرء  منء  انصرفواء  ثمء  ،ء  ء  جدالهمء  وكثرء 

ء  اسمء  فيء  القومء  باختالفء  فأخبرتهء  عنكم؟ء  غيبتيء  فيء  البحثء  منء  اليومء  عندكمء  كانء  الذيء  ماء  ء 

 القاض يء  بجوابء  ء  :ء  ؟فقلتء  أنتء  أجبتء  وبماذاء  :ء  ليء  فقالء  ،ء  ء  أجوبتهمء  لهء  وسردتء  ء  )البارقليط(

ء  أنء  فالنء  وكادء  ،ء  أخطأء  وفالنء  ،ء  ء  وقربتء  قصرتء  ماء  ء  :ء  ليء  فقالء  ء  ۔ء  ء  إلانجيلء  تفسيرهء  فيء  فالنء 

 العلماءء  إالء  يعلمهء  الء  الشريفء  الاسمء  هذاء  تفسيرء  ألنء  ؛ء  كلهء  هذاء  خالفء  الحقء  ولكنء  ،ء  ء  يقارب

ء  قدميهء  فبادرتء  ،ء  ء  القليلء  إالء  العلمء  منء  لكمء  يحصلء  لمء  تمء  وانء  ء  ،ء  ء  العلمء  فيء  الراسخون ء 

ء  خدمتكء  فيء  وليء  ،ء  ء  بعيدء  بلدء  منء  إليكء  ارتحلتء  أنيء  علمتء  قدء  سيديء  ياء  ء  :ء  ء  لهء  وقلتء  أقبلهما

 إحسانكمء  جميلء  منء  فلعلء  ،ء  ء  أحصيهاء  الء  جملةء  العلومء  منء  فيهاء  عنكء  حصلتء  ،ء  ء  سنينء  عشر

 ء  ۔ء  ء  الاسمء  هذاء  بمعرفةء  عليء  تمنواء  أنء 

ء  وانء  ء  ليء  خدمتكء  أجلء  منء  كثيراء  عليء  لتعزء  أنتء  وهللاء  ،ء  ء  ولديء  ياء  ء  :ء  ء  ليء  وقالء  الشيخء  فبكى

ء  يظهرء  أنء  عليكء  أخافء  لكنيء  ،ء  ء  عظيمةء  فائدةء  الشريفء  الاسمء  هذاء  معرفةء  ،فيء  ء  إليَّ ء  قطاعك

 العظيمء  وهللاء  ،ء  ء  سيديء  ياء  ء  :ء  ء  لهء  فقلتء  ء  ۔ء  ء  الحينء  فيء  النصارى ء  ۔ء  سنةء  ء  فتقتلكء  ،ء  ء  عليكء  لكذ

 ء  ۔ء  ء  أمركء  عنء  إالء  إليء  تسرهء  مماء  بش يءء  أتكلمء  الء  ،ء  ء  بهء  جاءء  ء  منء  وء  ء  إلانجيلء  ،وحقء  ء 

 ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  محمدء  املسلمينء  نبيء  أسماءء  منء  اسمء  هوء  البارقليطء  أنء  ولديء  ياء  فاعلمء  إذنء  ء  :ء  ء  لي ء فقال

ء  هذاء  نزل ء  أنهء  وأخبرء  ،ء  ء  السالمء  عليهء  دانيالء  لسانء  علىء  املذكور ء  الرابعء  الكتابء  نزل ء  وعليهء  ،ء  ء 

 ء  ۔ء  إلانجيلء  فيء  املذكورةء  البيضاءء  امللةء  هيء  وملتهء  ،ء  ء  الحقء  دينء  هوء  دينهء  ء  وان ء  ء ،ء  عليهء  الكتاب

ء  أقامواء  النصارى ء  أنء  لوء  ولديء  ياء  ء  :ء  ء  ليء  فقالء  ؟ء  النصارى ء  هؤالءء  دينء  فيء  تقول ء  وماء  ء  :ء  فقلت

ء  ،ء  ء  هللاء  دينء  دينهمء  لانبياءء  وجميعء  عيس ىء  ألنء  ؛ء  هللاء  دينء  علىء  لكانواء  ، ء  ء لاول ء  عيس ىء  دينء  على

 ء  ۔ء  ء  وكفرواء  بدلواء  ولكن

ء  دينء  فيء  بالدخول ء  ولديء  ياء  ء  :ء  فقالء  ؟ء  لامرء  هذاء  منء  الخالصء  وكيفء  سيديء  ياء  ء  :ء  ء  فقلت

ء   :ء  فقلتء  ء  ۔ء  وآلاخرةء  الدنياء  فيء  ينجوء  نعمء  ء  :ء  قالء  ؟ء  فيهء  الداخلء  ينجوء  وهلء  :ء  فقلتء  ۔ء  إلاسالم

ء  إلاسالمء  دينء  فضلء  علمتء  ؛فإذاء  يعلمء  ماء  أفضلء  إالء  لنفسهء  يختارء  الء  العاقلء  إنء  سيديء  ياء 

ء  بعدء  إالء  بهء  أخبرتكء  ماء  حقيقةء  علىء  يطلعنيء  لمء  هللاء  إنء  ولديء  ياء  ء  :ء  فقالء  ؟ء  منهء  يمنعكء  فما

 

ء  ء  ،صء  ء  الغريبء  منء  القرآنء  فيء  بماء  لاريبء  تحفةء  ،ء  حيانء  بنء  يوسفء  بنء  ،محمدء  لاندلس يء  حيانء  أبوء  -ء  1

 66،ء  267ء  :
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 ودخلتء  ش يءء  كلء  لتركتء  ،ء  ء  سنكء  فيء  اء  وانء  ء  لذلكء  هللاء  هدانيء  ولوء  ،ء  جسميء  ووهنء  ،ء  ء  سنيء  كبر

ء  ،ء  ء  النصارى ء  عندء  فيهء  أناء  ماء  ترى ء  تء  وانء  ،ء  ء  خطيئةء  كلء  رأسء  الدنياء  وحبء  ،ء  ء  الحقء  دينء  فيء 

ء  امليلء  منء  ش يءء  عليء  ظهرء  أنيء  ولوء  ،ء  ء  الدنياء  عرضء  وكثرةء  ،ء  ء  والترفء  ،ء  ء  والعزء  الجاهء  رفعةء  من

ء  إلىء  وخلصتء  منهمء  نجوتء  أنيء  وهبء  ،ء  وقتء  أسرعء  في ء ۔ء  سنةء  الء  لقتلتنيء  ،ء  ء  إلاسالمء  دينء  إلى

 بنفسكء  نفسكء  نفعتء  قدء  ء  :ء  ء  ليء  فيقولون ء  ء  ۔ء  ء  مسلماء  جئتكمء  إنيء  ء  :ء  ء  لهمء  فأقول ء  ،ء  ء  املسلمين

ء  عذابء  منء  نفسكء  فيهء  خلصتء  دينء  فيء  بدخولكء  عليناء  تمنء  فالء  ،ء  ء  الحقء  دينء  فيء  بالدخول ء 

ء  ء  ۔ء  حقيء  يعرفون ء  والء  ،ء  ء  لسانهمء  أفقهء  ،الء  ء  تسعينء  ابنء  فقيراء  كبيراء  شيخاء  فيهمء  فأبقىء  ء  ۔ء  ء  هللا

 ء  دينهم؟ء  وأدخلء  املسلمينء  بالدء  إلىء  أمش يء  أنء  أفتدلنيء  سيديء  ياء  :ء  ء  فقلت

 وآلاخرةء  الدنياء  لكء  تحصلء  ذلكء  إلىء  فبادرء  ،ء  ء  للنجاةء  طالباء  ،ء  ء  عاقالء  كنتء  إنء  ء  :ء  ء  فقال

ء  ظهرء  ء  وانء  ،ء  جهدكء  بغايةء  فاكتمهء  ،ء  ء  آلانء  معناء  أحدء  يحضرهء  لمء  أمرء  هذاء  ولديء  ياء  ولكنء  ،ء  ء 

ء  تنقلهء  أنء  ينفعكء  والء  ،ء  ء  نفعكء  علىء  أقدرء  والء  ،ء  ء  لحينكء  ۔ء  سنةء  الء  قتلتكء  نهمء  ش يءء  عليك

 ذلكء  منء  برئ ء  اء  وانء  ء  ،ء  ء  عليء  مصدقء  غيرء  وقولكء  ،ء  ء  عليكء  مصدقء  وقوليء  أجحدهء  فإنيء  ،ء  عني

 ء  ۔ء  يرضيهء  بماء  فعاهدتهء  ،ء  ء  بش يءء  فهتء  إنء 

 إلىء  فانصرفتء  ،ء  ء  بخيرء  الوداعء  عندء  ليء  فدعاء  ،ء  ء  وودعتهء  الرحلةء  أسبابء  فيء  أخذتء  ثم

ء  انتظرء  اء  وانء  ء  أشهرء  خمسةء  فيهء  وأقمتء  ،ء  ء  صقليةء  جزيرةء  إلىء  سافرتء  ثمء  ،ء  ميورقةء  بلديء 

 منء  فيهء  فسافرتء  ،ء  ء  تونسء  مدينةء  إلىء  يسافرء  مركبء  فحضرء  ،ء  املسلمينء  ضألر ء  يتوجهء  مركبا

ء  نزلتء  ،فلماء  الزوالء  قبلء  تونسء  مرس ىء  فوردناء  ،ء  ء  الشفقء  مغيبء  قربء  عنهاء  وأقلعناء  صقليةء 

 إلىء  معهمء  وحملونيء  بمركبء  أتواء  النصارى ء  حبارأء  منء  بهاء  الذينء  بيء  وسمعء  ،ء  ء  تونسء  ء  وانء  بدي

 ء  وصحبتهمء  ،ء  ديارهمء 
ً
 ء  الساكنينء  التجارء  بعضء  أيضا

ً
ء  فيء  عندهمء  فأقمتء  ،ء  بتونسء  أيضا

 فظيحء  أحدء  السلطانء  بدارء  هلء  سألتهمء  ذلكء  وبعدء  ،ء  ء  أشهرء  أربعةء  عيشء  أرغدء  علىء  ضيافتهم

ء  ليء  فذكرء  -هللاء  رحمهء  -ء  أحمدء  العباسء  أباء  موالناء  آنذاكء  السلطانء  وكانء  ،ء  النصارى ء  لسانء 

 ء  املذكور ء  السلطانء  بدارء  أنء  النصارى 
ً
 ء  رجال

ً
ء  الطبيبء  يوسفء  اسمهء  خدامهء  أكبرء  منء  فاضال

 ء  بذلكء  ،ففرحتء   ء خواصهء  ء  منء  وء  ء  ،ء  طبيبهء  وكان
ً
 ء  فرحا

ً
ء  هذاء  مسكنء  عنء  ،وسألتء  شديدا

ء  قدوميء  وسببء  ،ء  ء  حاليء  شرحء  لهء  وذكرتء  ،ء  ء  بهء  واجتمعتء  عليهء  ،فدللتء  ء  الطبيبء  الرجل

 ء  بذلكء  الرجلء  ،فسرء  ء  مإلاسال ء  فيء  للدخول 
ً
 ء  سرورا

ً
 يديهء  علىء  الخيرء  هذا ء تمامء  يكون ء  بأنء  عظيما

ء  فاستأذنهء  ،ء  ء  بحديثيء  فأخبرهء  عليهء  ودخلء  ،ء  ء  السلطانء  لدارء  معهء  وحملنيء  فرسهء  ركبء  ،ثمء  ء 

ء  خمسةء  :ء  لهء  ،فقلتء  ء  عمري ء  عنء  السلطانء  سألنيء  ماء  ،فأول ء  يديهء  بينء  ،فمثلتء  ء  ليء  فأذنء  لي
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 ء  سنةء  ء  ون وثالث
ً
ء  ء  خيرء  قدومء  قدمتء  ء  :ء  ليء  ،فقالء  ء  فأخبرتهء  العلومء  منء  قرأتء  عماء  سألنيء  ثمء  ،ء  ا

ء  السلطانء  ملوالناء  قلء  ء  :ء  ء  -املذكور ء  الطبيبء  وهو-ء  للترجمانء  فقلتء  ء  ۔ء  ء  هللاء  بركةء  علىء  فأسلمء  ،

ء  إحسانكمء  منء  فأرغبء  ،ء  ء  فيهء  والطعنء  فيهء  القول ء  أهلهء  ويكثرء  إالء  دينء  منء  أحدء  يخرجء  الء  إنه

 ماء  وتسمعواء  عنيء  ،وتسألوهمء  ء  وأحبارهمء  النصارى ء  تجارء  منء  بحضرتكمء  الذينء  إلىء  تبعثواء  أن

ء  أنتء  ء  :ء  الترجمانء  بواسطةء  ليء  فقالء  ،ء  تعالىء  هللاء  ءشاء  إنء  أسلمء  ،وحينئذء  ء  جنابيء  فيء  يقولون ء 

 ء  ۔ء  ء  ء  ء  ملسو هيلع هللا ىلصء  ء  ء  النبيء  منء  سالم"ء  بنء  هللاء  "عبدء  طلبء  ماء  طلبت

أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه  ، فلما دخل ثم 

تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا املركب ؟ النصارى عليه قال لهم :  ما 

قالوا له :  يا موالنا هذا عالم كبير في ديننا ، وقالت شيوخنا : إنهم ما رأوا أعلى من درجته 

لدين في ديننا  ، فقال لهم :  وما تقولون فيه إذا أسلم ؟ قالوا : نعوذ باهلل من في العلم وا

 ۔
ً
فلما سمع ما عند النصارى بعث إلّي ، فحضرت بين يديه   ذلك هو ما يفعل ذلك أبدا

بوا على وجوههم ، وقالوا :  ما حمله على 
ّ
)وشهدت( شهادتي الحق بمحضر النصارى  ، فصل

فإن القسيس عندنا ال يتزوج  ۔  وخرجوا مكروبين محزونين  ،فرتب هذا إال حب التزويج ، 

ي دار املختص  ، وزوجني ابنة الحاج محمد ربع دينار كل يوم ف -رحمه هللا  -لي السلطان 

 وكسوة جيده كاملة  ، فبنيت 
ً
الصفار ، فلما عزمت على البناء بها ، أعطاني مائة دينار ذهبا

 ۔  1محمد على وجه التبرك باسم نبينا بها  ،وولد لي منها ولد سميته

أمر الحق فمثل هذه القصة قصص كثيرة فى العالم من لافراد الذين ملا تنور عليهم 

دخلوا فى إلاسالم لحينهم وبإخالصهم ألنهم  علموا صدق رسالة النبى  ملسو هيلع هللا ىلص  وصدق رسول هللا  

ى فى كتبهم فما كان لهم وعلموا أن بشارة بعثة النبي العربي مذكور من جانب هللا تعالملسو هيلع هللا ىلص  

أن يتخلفوا عن قبول إلاسالم ففعلوه فى أول الوهلة فمثل هؤالء القصص دليل على صدق 

۔  بل كما علم من القصة املذكورة أن علماء أهل ملسو هيلع هللا ىلص  لة نبى إلاسالم محمد رسول هللا  رسا

 وغدروا الكتاب لقد بّدلوا و غيروا من كتب السابقة ذكر نبي إلاسالم وخانوا فى دين هللا

 بعهدهللا وعهد قومهم ۔  
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،و يهتم  عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلص  القرآن كالم هللا الريب فيه ،نزل على قلب النبى محمد  

وحفظ جمعه وحفظه بنفسه ، والصحابةعليهم الرض وان  حفظوا القرآن بحفظ القلب 

الكتابة و يهتم وا جمعه وتدوينه ايضا ۔  كتابة القرآن ثبت من قبل خلق السماوات و لارض 

لكتابة فى اللوح املحفوظ كَل ما هو كائن إلى يوم القيامة ۔  ثم حين بلغ حين أمر هللا القلم با

حدة فى الرسول أربعين سنة أنزل هللا القرآن من اللوح املحفوظ إلى السماء الدنيا جملة وا

ْبرِّيل بأول خمس آيات من سورة العلق على محمد   وهو ملسو هيلع هللا ىلص  ليلة القدر فى رمضان وأرسل جِّ

 على مدى ث معتكف فى غار حراء ۔  
ً
 قليال

ً
 )أى قليال

ً
 23م توالى نزول القرآن بعد ذلك منجما

ْبرِّيل إلى الرسول فى غار حراء حتى قبيل موت النبى   ۔ ملسو هيلع هللا ىلص (    سنة من يوم أن جاء جِّ

 على لالواح والرقاع وغيرها فى حضور النبى ولم وكا
ً
 ويكتب كتابة

ً
ن القرآن يحفظ غيبا

اب ا ّتِّ
ُ
كانوا يعيدون قراءة ما كتبوا على النبى  )القرآن(  لوحىينكرها رسول هللا بل إن ك

وكّتاب الوحى املشهورون كانوا يزيدون على العشرين منهم عبدهللا بن  ليصححها لهم ۔  

كعب والخلفاء الراشدون )أبو بكر وعمر وعثمان وعلى(  ومعاوية بن أبى  مسعود وأبى بن

امال  فى لاوراق كما هو اليوم فى حياة النبى ولكن لم يدون القرآن ك سفيان وزيد بن ثابت ۔  

 فى دفتين 
ً
ألن الوحى إنقطع بموت النبى وليس قبل ذلك ، أى أن القرآن ماكان مكتوبا كامال

م يتأكدوا من إكتماله إال بعد وفاة النبى ۔  ويجب ذكر أن الصحابة قد طوال حياة النبى ول

دين من ذلك ۔  ذلك أن رسول هللا أخبرهم علموا أن القرآن قد إكتمل ولكن لم يكونوا متأك

ْبرِّيل راجع معه القرآن )كما هو آلان(  فى رمضان لاخير ثالث مرات ولكن ما جعلهم غير  أن جِّ

)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  بعض آيات بعد رمضان هذا منهامتأكدين أن هللا أنزل 

( )املائدة 
ً
وذلك فى حجة الوداع ، فلم يتأكدوا (  3 -عليكم نعمتى ورضيت لكم إلاسالم دينا

  من أن وحى القرآن قد إنقطع إال بعد وفاة النبى ۔ 

ت حفظة وبعد موت النبى قامت حروب الردة فى عهد أبى بكر فخاف عمر من أن يمو 

القرآن فيضيع فتشاور مع أبى بكر وأستخار أبو بكر هللا  وان شرح صدريهما لكتابة القرآن 

آلان فى مصحف واحد ۔  وكلف أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع  مجموعا كله كما نعرفه

القران ففعل وبدأ الجمع فى عهد أبى بكر وتم فى عهد عمر ۔  وكان املصحف مكتوبا بالعربية 

ط أو عالمات إعراب لسببين :  لاول أنه هكذا كتب على عهد رسول هللا وفى مجلسه بدون نق

تلفة ۔  ولكن هذه الكتابة سببت فتنة على عهد عثمان والثانى لكى يسع القراءات السبع املخ
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فى عهد عثمان كان قد دخل إلاسالم كثير من غير العرب على يد الصحابة الذين كانوا  ۔  

 السبعة ويقرأ كل واحد منهم بالقراءة التى تعلمها أو التى يحبها ، يحفظون القراءات 

 كثيرة تدّل على تعّددِّ لا 
ً
سباب التي حملت عثمان رض ي هللا عنه على روى أهل الحديث آثارا

 لامر بجمع املصاحف ،  و من  ذلك : 

حدثني أنس بن مالك رض ي هللا  روى يونس وابن وهب عن ابن شهاب أنه قال : 

، فتذاكروا القرآن  :  أنه اجتمع لغزوة أرمينية وأذربيجان أهل الشام وأهل العراقعنه 

 رواه عمر بن شبة وابن أبي داوود ۔  ى كاد يكون بينهم فتنة ۔ فاختلفوا فيه حت

وروى أبو إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال :  قام 

دكم بنبيكم منذ ثالث عشرة  وان تم تمترون عثمان فخطب الناس فقال :  " أيها الناس عه

ل الرجل :  وهللا ما تقيم قراءتك فأعزم في القرآن ، وتقولون قراءة أبّي وقراءة عبد هللا ، يقو 

رواه عمر بن شبة في تاريخ  على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب هللا ش يء ملا جاء به

 املدينة وابن أبي داوود في كتاب املصاحف

لقمة بن مرثد الحضرمي ، عن العيزار بن جرول الحضرمي عن سويد بن وروى ع 

  " ثكم إال بش يء سمعته من علي :  سمعته يقول : غفلة الجعفي قال :  وهللا ال أحد

اتقوا هللا في عثمان وال تغلوا فيه ، وال تقولوا حراق املصاحف ، فوهللا 

ما تقولون في  ما فعل إال عن مأل منا أصحاب محمد ، دعانا فقال : 

هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضكم يقول :  قراءتي خير من قراءتك ، 

فرا ،  وان كم إن اختلفتم اليوم كان ملن بعدكم أشد وهذا يكاد يكون ك

 ، " اختالفا

أن أجمع الناس على مصحف واحد فال تكون فرقة وال   قلنا :  فما ترى؟ قال :  

  قالوا :  زيد بن ثابت ، قال :  فأي الناس أقرأ؟  ، قلنا :  فنعم ما رأيت ، قال :   اختالف

،   بن العاص ، قال : فليكتب سعيد وليمل زيد فأي الناس أفصح وأعرب؟ قالوا :  سعيد

ل علي : وهللا لو وليت لفعلت مثل الذي قال :  فكانت مصاحف بعث بها إلى لامصار ، قا

 رواه عمر بن شبة ۔  «فعل

وقال يحيى بن عبد الرحمن لارحبي :  حدثني عبد هللا بن عبد امللك الحر ، عن إياد 

خعي قال :  إني لفي املسجد زمن الوليد بن عقبة في بن لقيط ، عن يزيد بن معاوية الن

 وال َجالوزة ، إذ هتف هاتف :  من كان يقرأ حلقة فيها حذيفة قال :  وليس إذ ذاك َحَج 
ٌ
َزة
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على قراءة أبي موس ى؛ فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة ،  و من  كان يقرأ على قراءة عبد 

عند دار عبد هللا ، واختلفا في آية من سورة البقرة هللا بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي 

وقرأ هذا : وأتموا الحج والعمرة هلل فغضب حذيفة قرأ هذا )وأتموا الحج والعمرة للبيت(  

واحمرَّت عيناه ، ثم قام ففزر قميصه في حجزته وهو في املسجد وذاك في زمن عثمان فقال 

أركب ، فهكذا كان من قبلكم ، ثم أقبل فجلس :  إما أن يركب إليَّ أمير املؤمنين وإما أن 

أدبر حتى أظهر دينه ، ثم إن هللا قبضه إن هللا بعث محمدا فقاتل بمن أقبل من » فقال : 

فطعن الناس في إلاسالم طعنة جواد ثم إن هللا استخلف أبا بكر فكان ما شاء هللا ، ثم إن 

هللا استخلف عمر فنزل وسط هللا قبضه فطعن الناس في إلاسالم طعنة جواد ، ثم إن 

م إن هللا استخلف إلاسالم ، ثم إن هللا قبضه فطعن الناس في إلاسالم طعنة جواد ، ث

 عثمان وايم هللا ليوشكن أن يطعنوا فيه طعنة تخلفونه كله۔

وقال حفص بن عمر الدوري املقرئ :  حدثنا إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم املديني  

ن ابن شهاب الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن زيد بن ثابت :  أن ، عن عمارة بن غزية ، ع

 ه قدم من غزوة غزاها بفرج أرمينية فحضرها أهل العراقحذيفة بن اليمان رض ي هللا عن

وأهل الشام ، فإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد هللا بن مسعود ، ويأتون بما لم يسمع 

هل الشام ، بقراءة أبي بن كعب ، ويأتون بما لم يسمع أهل العراق ، أهل الشام ، ويقرأ أ

فكتبته  «رض ي هللا عنه أن أكتب له مصحفا فأمرني عثمان» فيكفرهم أهل العراق ، قال : 

 رواه عمر بن شبة ۔  ، فلما فرغت منه عرضه ۔ 

 
ً
كانوا  قال عبد هللا بن وهب :  حدثني عمرو بن الحارث أن بكيرا ، حدثه : أن ناسا

بالعراق يسأل أحدهم عن آلاية ، فإذا قرأها قال :  "فإني أكفر بهذه" ، ففشا ذلك في الناس 

َم عثماُن بن عفان رض ي هللا عنه في ذلك ، فأمر بجمع املصاحف ، واختلفوا ف ِّ
ّ
ل
ُ
ي القراءة ، فك

ها في لاجناد ۔   ۔ رواه عمر بن شبة وابن أبي داوود  فأحرقها ، وكتب مصاحف ثم بثَّ

وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال :  كان الرجل يقرأ فيقول له  

َع ذلك إلى ابن عفان فتعاظم في نفسه ، فجمع اثني عشر صاحبه :  "كفرت بما تقول" ، فرُ  فِّ

ْبَعةِّ التي كانت  رجال من قريش ولانصار ، منهم أبّي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأرسل إلى الرَّ

 " ر رض ي هللا عنه ، فيها القرآنفي بيت عم

 قال : وكان يتعاهدهم ۔ 
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من يكتب لهم ، فكانوا كلما قال ابن سيرين :  فحدثني كثير بن أفلح :  أنه كان في

ُروه؟ قال :  ال أدري قال محمد :  فظننت أنا فيه  ُروه ۔ قلت :  لم أخَّ اختلفوا في ش يء أخَّ

كانوا إذا اختلفوا في الش يء أخروه حتى ينظروا  ظنا ، وال تجعلوه أنتم يقينا ، ظننت أنهم

بة في تاريخ املدينة وابن آخرهم عهدا بالعرضة لاخيرة فكتبوه على قوله ۔  رواه عمر بن ش

 أبي داوود في كتاب املصاحف ۔ 

بعة" في املطبوع من تاريخ املدينة البن شبة إلى )الرقعة(  ، و"الربعة" الصندوق  تصحفت "الرَّ

 فيه أجزاء املصحف ۔ الذي توضع 

وقال يحيى بن آدم :  حدثنا عمرو بن ثابت قال :  حدثنا حبيب بن أبي ثابت ،  

عن أبي الشعثاء قال :  كنا جلوسا في املسجد وعبد هللا يقرأ فجاء حذيفة فقال :  " قراءة 

ابن أم عبد وقراءة أبي موس ى لاشعري ، وهللا إن بقيت حتى آتي أمير املؤمنين ، يعني 

قراءة واحدة قال :  فغضب عبد هللا فقال لحذيفة كلمة شديدة  عثمان ، ألمرته بجعلها

 قال فسكت حذيفة ۔  رواه عمر بن شبة ۔ 

م فيه عثمان 
ّ
ه لم يكل وهذا مما يدّل على أنَّ حذيفة كان يكره هذا الاختالف من قبل لكنَّ

 حتى رأى بوادر الفتنة ۔ 

ل :  ملا كان في خالفة يوب ، عن أبي قالبة قاوقال إسماعيل بن علّية :  حدثنا أ 

عثمان جعل املعلم يعلم قراءة الرجل ، واملعلم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يلتقون 

 فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى املعلمين ۔ 

قال أيوب :  ال أعلمه إال قال :  حتى كفر بعضهم بقراءة بعض ، فبلغ ذلك عثمان 

ن فيه فتلحنون ، فمن نأى عني من لامصار أشد أنتم عندي تختلفو » :  ، فقام خطيبا فقال

 
ً
 ، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما

ً
 ، وأشد لحنا

ً
رواه ابن أبي  فيه اختالفا

 داوود في كتاب املصاحف ، وهو منقطع ۔ 

ثه  مالك بن أنس أن شهاب ابن رحمه هللا في صحيحه عن البخاري  روى إلامام حدَّ

َم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في  اليمان بن حذيفة نأ رض ي هللا عنه قدِّ

هم في القراءة ، فقاَل حذيفة   وأذربيجان مع أهل العراق أرمينية فتح
ُ
، فأفَزَع حذيفة اختالف

 قبَل أنلعثمان :  "يا أ
َ
 اليهودِّ  ميَر املؤمنيَن أدرْك هذه لامة

َ
ُفوا في الكتابِّ اختالف يختلِّ

ها في 
ُ
حف ننسخ والنصارى" ۔  فأْرَسَل عثمان إلى حفصة رض ي هللا عنها أن أرسلي إلينا بالصُّ

ها إليكِّ ۔  فأرسلْت بها حفصة إلى عثمان ، فأَمَر زيد بن ثابت وعبد هللا  املصاحفِّ ثم نردُّ

https://islamstory.com/ar/artical/22390/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://islamstory.com/ar/artical/22417/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://islamstory.com/ar/artical/34007/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://islamstory.com/ar/artical/33876/%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/artical/3408112/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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ث بن هشام فنسخوها في املصاحف ۔ بير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحار بن الز 

1 

وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي قالبة أنه قال :  "ملا كانت خالفة عثمان ، جعل املعلم 

يعلم قراءة الرجل ، واملعلم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى 

، قال أيوب :  ال أعلمه إال قال :  حتى كفر بعضهم بقراءة بعض ،  ارتفع ذلك إلى املعلمين

ثمان ، فقام خطيًبا فقال :  أنتم عندي تختلفون وتلحنون ، فمن نأى عني من فبلغ ذلك ع

ا وأشد لحًنا ، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوه للناس إماًما" ۔ 
ً
لامصار أشد فيه اختالف

2 

رض ي هللا عنه :  "يا أيها  علي ويد بن غفلة الجعفي قول وأخرج ابن أبي داود من طريق س

ذي فعل املصاحف إال خيًرا ، فو هللا ما فعل الالناس :  ال تغلوا في عثمان وال تقولوا له إال 

من مأل منا جميًعا ، فقال :  ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول :  إن 

قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد أن يكون كفًرا ، قلنا :  فما ترى؟ قال :  نرى أن يجمع 

ا رأيت ۔  قال ن اختالف ، قلنا :  فنعم مالناس على مصحف واحد ، فال تكون فرقة وال يكو 

 3:  قال علي :  وهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل" ۔ 

فجمع عثمان الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه بجمع كل املصاحف وكتابة 

مصحف واحد ثم ينسخ منه نسخا لألمصار ويرسل مع كل نسخة قارئ يقرأه على الناس 

عاد أصل املصاحف لحفصة بنت ثم أحرق باقى املصاحف وأ بقراءة واحدة فال يختلفوا ۔ 

عمر كما كان حين أودعه عمر عندها عند الكتابة لاولى ، وظلت عندها حتى توفيت ثم 

  أحرقت هذه النسخ ۔ 

إلى كل أفق  عثمان في صحيحه أن الصحابة ملا كتبوا املصاحف أرسل البخاري  فقد روى

حف أن يحرق ، وفي القرآن في كل صحيفة أو مصبمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من 

 

محمد بن اسماعيل ،الجامع الصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع بخاري ،ابوعبدهللا  -  1

  4987جديث  99،ص   6القرآن  ، صحيح البخاري ج

ْستاني ، أبو داود سليمان بن لاشعث بن إسحاق ، سنن أبي داود ،في كتاب املصاحف املكتبة  -  2 جِّ الّسِّ

 ،  21بيروت، رقم  -العصرية، صيدا 

ْست -  3 جِّ   98 -97اني ، أبو داود سليمان بن لاشعث بن إسحاق ، سنن أبي داود ،رقم   :  الّسِّ

https://islamstory.com/ar/cat/784/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف املصحف الذي  للطبراني وابن أبي داود :  رواية

 أرسل به ۔ 

في الفتح أنه لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رض وان  هللا عليهم ، فذكر  ابن حجر وقد ذكر

حين حرق عثمان املصاحف أدركت الناس متوافرين  أنه قال :  مصعب بن سعد عن

في هذا الحديث  قال :  ابن بطال ونقل عن عجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد ۔ فأ

جواز تحريق الكتب التي فيها اسم هللا بالنار  وان  ذلك إكرام لها وصون عن وطئها باألقدام 

 انتهى ۔  ۔  ۔ 

 بعد مر وان  ولكن أحرقها عثمان لم يحرقها حفصة وقد ثبت أن الصحف التي كانت عند 

 حفصة ۔  وفاة

فبعد ذلك علم املسلمون أن هناك قراءات مختلفة فلم يتقاتلوا عند سماع قراءة مختلفة 

۔  وأيضا زادت املصاحف املنسوخة وحفظة القرآن فى كل لامصار فصار ال يخش ى عليه من 

حافظ آلية فإنه ينطقها  ولكن ظهرت مشكلة أخرى وهى أن غير العربى إن كان غير  الضياع ۔  

 ۔  خ
ً
أبى لاسود الدؤلى بإعراب القرآن بوضع نقط على  فقام زياد بن أبيه بتكليف طأ

الحروف ۔  ثم توالى تالميذه فى إتقانها ۔  ثم جاء الحجاج بن يسف الثقفى )السّفاح(  

ف من يضع
ّ
 ، ثم كل

ً
 على  بتكليف من َيُعُد له حروف القرآن وكلماته وآياته وسوره عدا

ً
نقطا

ات للتمييز بين الحروف املهملة مثل الدال و الراء والحاء والحروف املعجمة الحروف والنبر 

  مثل الذال والزاى والجيم والخاء ۔  

بعد ذلك  يهتم  علماء املسلمين بالخطوط العربية وإتقانها وبعلم الوقفات كما كان الرسول 

ن الثالثة لاخيرة ثم جاءت املطابع فى القرو يعلمها للصحابة فوضعوا لها عالمات أيضا ۔  

وصار لكل مصر من لامصار  فطبع املسلمون القرآن فى أحسن لاوراق وبأحسن الخطوط ۔  

مطبعة أو إثنين أو أكثر لطباعة القرآن ۔  ثم جاء الحاسب آلالى )الكومبيوتر(  فإستطاع 

لونا مميزا يساعد على املهندس صبحى طه من كتابة املصحف املجود بإعطاء كل حرف 

  ذكرة بقواعد التجريد فى القراءة ۔ الت

كلمات القرآن هى من كالم هللا النفس ى لازلى الذى ال يزول وليس فى كالم هللا صوت 

والحروف النها حادث مخلوق وكالم هللا ليس مخلوقا وأما املصاحف فهى مخلوقة ويمكن 

 حرقها أوتدميرها 
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أقرأ الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص  يلة والنبي  هذه القراءات القرآنية أصروايات القراءات القرآنية 

من قريش ملسو هيلع هللا ىلص  بها ، القرآن الكريم في الرواية القول الراجح أنه نزل بلغة قريش ألن النبي  

ولكن شق على الصحابة من القبائل لاخرى أن يقرؤوا القرآن باألداء ذاته فاهلل سبحانه 

الحديث ملسو هيلع هللا ىلص  ه  تيسر لهم كما قال في قول وتعالى رخص للصحابة أن يقرؤوا القرآن بما

املشهور "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" ، هذا الحديث رواياته 

 كثيرة وصحيح متواتر ، هذه لاحرف السبعة هي ما قرئ هذه القراءات املوجودة آلان ۔ 
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 الفصل الثالث

 آن وآیاتدراسا ت املستشرقین فی ترتیب سور القر
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ترتيب سور القرآن وترتيب آياته أمر مهم فلنعلم هل كان من اجتهاد الصحابة أم كان 

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص   توقيفيا من جانب هللا عز وجل  ورسوله  

 ترتيب آيات القرآن : 
۔  وقد حكى بعضهم ملسو هيلع هللا ىلص  ترتيب آلايات من القرآن الكريم توقيفي عن رسول هللا  

وأبو جعفر بن الزبير في 1في علوم القرآنالزركش ي في البرهان إلاجماع على ذلك :  منهم 

وبأمره من غير خالف بين ملسو هيلع هللا ىلص  مناسباته إذ يقول :  ترتيب آلايات في سورها واقع بتوقيفه  

ويرشده إلى موضعها ملسو هيلع هللا ىلص  املسلمين فقد كان جبريل عليه السالم يتنزل باآليات على رسول هللا  

كّتاب الوحي بكتابتها في موضعها ملسو هيلع هللا ىلص  ل  لها ۔  فيأمر الرسو من السورة أو آلايات التي نزلت قب

ويقول لهم :  ضعوا هذه آلايات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ۔  وعن عثمان بن أبي 

إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال :  أتاني ملسو هيلع هللا ىلص  العاص قال :  كنت جالسا عند رسول هللا  

َعْدلِّ وضع في هذه السورة جبريل فأمرني أن أضع هذه آلاية في هذا امل
ْ
ال ُمُر بِّ

ْ
َه َيأ

َّ
نَّ الل وهي :  إِّ

ُقْربى  ۔  ۔  ۔  
ْ
ي ال يتاءِّ ذِّ ْحسانِّ َوإِّ ِّ

ْ
إلى آخرها ۔  من هنا يتضح لنا أن ترتيب آلايات  2َوإلا

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص  توقيفي عن رسول هللا  

  ۔ترتيب السور 
كما أخبره ملسو هيلع هللا ىلص  ول  ترتيب السور اختلف فيه العلماء ۔  فقيل إنه توقيفي تواله الرس

مرتب السور كما كان مرتب آلايات ملسو هيلع هللا ىلص  جبريل عن أمر ربه ، فكان القرآن على عهد النبي  

على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم ۔  وهو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من 

 الصحابة فيه ۔  مما يدل على عدم املخالفة وإلاجماع عليه ۔  ويؤيد هذا الرأي أن رسول 

 السور مرتبة في صالته ۔  قرأ بعضملسو هيلع هللا ىلص  هللا  

 كان يجمع املفصل في ركعة ۔  -عليه الصالة والسالم -روى ابن أبي شيبة أنه

 وقيل :  إن ترتيب السور باجتهاد الصحابة بدليل اختالف مصاحفهم في الترتيب ۔ 

ملدثر ، ثم ن فمصحف )علي(  كرم هللا وجهه كان مرتبا على النزول أوله سورة )اقرأ ، ثم ا

لم ، ثم املزمل(  وهكذا إلى آخر املكي واملدني ۔  وكان أول مصحف ابن مسعود سورة والق

 

السيوطي ، جالل الدين ،عبد الرحمن بن أبي بكر، إلاتقان في علوم القرآن ،الهيئة املصرية العامة  - 1

 1/26م  1974للكتاب ،

ن الكريم، سورة ، النحل آية   - 2
ٓ
 ،  90القرا
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)البقرة ، ثم النساء ، ثم آل عمران(  ۔  وكان أول مصحف )أبّي بن كعب(  سورة )البقرة ، 

:   ثم النساء ، ثم آل عمران(  ۔ و اثبت الزركش ى ان هذا إلاختالف لقظى ۔ والصواب لاول 

 ۔  1القائل بترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليهحيث أن الرأي 

 اتجاهات المستشرقين فى ترتيب السور : 
ريتشاردبل سعى لشرح هذالامر كانه صورة لالجزاء ، التى تكون منها مراعيا لألسلوب 

لدكة على ان آلايات القصار ليستدل منها على التاريخ النسبى للفقرات ، حيث اتفق مع نو 

الحاسمة السجع املدروس عادة تنتمى الى وجه اكبرمن املرحلة التى تنتمى اليها آلايات الطويلة 

وكان عمله مماقدمه عالم غربى حيث شكك فى النص القرآنى بصورة ال يرضاها املستمدة 

مد واط فى عمله واعت2من ينظرفى النص القرآنى نظرية عملية حياديةمجردة من كل ميل ۔  

 فى ترقيم آلايات على ترتيب فلوجل ۔ 

بّي بن كعب ذكر الكاتب أسماء الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم ، ثم قال :  إن 
ُ
أ

عنده سورتان إضافيتان هما الفلق والناس ، بينما هما عند ابن مسعود غير موجودتين 

 سورة الفاتحة
ً
السور ، وقال :  إن ترتيب السور  وتحدث بعد ذلك عن ترتيب 3وُيحتمل أيضا

يتوقف على طول السور وقصرها ، وهذه القاعدة كانت متروكة للفرد ، وهي مأخوذة من 

، ثم أشار إلى اختالف ترتيب السور بين نسخة أبّي بن كعب ونسخة عبد  4اليهودية لامثلة

 
ً
 محددا

ً
هو أن هذه املجموعة  هللا بن مسعود رض ي هللا عنهما ، وقال :  إن هذا يعطينا دليال

 5۔ ملسو هيلع هللا ىلص  في صورتها الحالية ال يمكن أن تعود إلى زمن النبي نفسه  

ك الكاتب في ترتيب آلا 
َّ
 ، وتساءل بقوله :  بعد ذلك شك

ً
يات على النحو املوجود حاليا

أو أن هناك من تدخل في ترتيبها؟ واستثنى من هذا ملسو هيلع هللا ىلص  هل كان هذا الترتيب بواسطة النبي  

القصار على أساس أنها وحدات أصلية ، وسورة يوسف الشتمالها على  التشكيك السور 

ذكر رأي نولدكه في ترتيب آلايات  قصة مترابطة ، وسورة الرحمن للتكرار املوجود فيها ، ثم
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، وكان رأيه أن عمل لايدي لاخرى في ترتيب آلايات يظهر عندما ينكسر أو ينقطع حبل 

 ۔  1الاستمرار فيها

:  إن عدم الترابط ، ونقص التناسق من خصائص أسلوب محمد  وقال بعد ذلك 

لسبب ما في قطع ملسو هيلع هللا ىلص  لنبي  ، وهناك بالتأكيد قطع قصيرة من الفترات املتأخرة أدخلها املسو هيلع هللا ىلص  

ب بنفسه السورة الثانية البقرة ذات الطول غير 
َّ
 رك

ً
أقدم ، إننا بالشك نفترض أن محمدا

 ۔  2املكية بدون أي تفسيرالعادي ، فنحن نجد فيها آيات من الفترة 

ثم تحدث الكاتب عن أسماء السور ، وعن مناسبة الاسم للسورة ، وقال :  إن من 

 في النصف لاول من القرن الثامن؛ ألن بعضها املؤكد أن أسما
ً
ء السور كانت معروفة عموما

 عن آلايات حيث قال :  إنها مقس
ً
 بواسطة يوحنا الدمشقي ، وتحدث أيضا

ً
مة كان مذكورا

 في أرقامها
ً
 بين أقسامها ، واختالفا

ً
 ۔  3بناًء على السجع ،  وان  هناك فرقا

يفية تحديد السور أو آلايات من حيث كونها بعد ذلك أخذ الكاتب يشرح رأيه في ك

مكية أو مدنية ، ثم ذكر بعض العقبات التي تعترض إمكان تطبيق تلك الكيفية التي شرحها 

ملستشرقين حول ترتيب القرآن ، وذكر منهم وايل ، ونولدكه ، ، ثم أشار إلى أعمال بعض ا

عليها بصفة  سنة ۔ غير ممكن  ۔  وقال :  إن الحصول على نتائج متفق 4وجريم ، وهيرشفلد

 عن كيفية ترتيب القرآن من حيث الترتيب الزمني حيث  5في هذا امليدان
ً
۔  وتحدث أيضا

ي ، يكون حلُّ املسألة أسهل وأهون ۔  فحيثما قال :  في الرؤى التي حدثت في الطور املدن

 لليهود أو املنافقين ، أو يدعو للحرب املقدسة ، 
ً
 مهاجما

ً
أو يضع تشريعات جنائية نجد محمدا

أو مدنية ، فنحن عندئذ في املدينة ، سواء كنا نت سنة ل مع سورة كاملة ، أو أقسام منها 

 :  وال شك أ 6، أو آيات مفردات
ً
ن إلاشارة إلى أحداث معروفة لنا من كتب ۔  وقال أيضا

وأحاديثه ، كل ، وخطبه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -السيرة في الطور املدني ،  وان باء املعارك في حروب محمد 

 
ً
 زمنيا

ً
 ۔  7ذلك يعطينا وسيلة مأمونة خاصة لترتيب السور ترتيبا
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بعد ذلك ذكر الكاتب شكوك املستشرق سنوك هور جرونيه حول تحديد آلايات التي 

من حيث كونها مكية أو مدنية ، وتكذيبه مجيء إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص  نت الحديث عن إبراهيم  تضم

فة مع ابنه إسماعيل عليهما السالم ، واعتباره عليه السالم إلى مكة ، وبنائه لل شرَّ
ُ
كعبة امل

۔ وفي آخر هذه الفقرة  1هذا لامر أسطورة اخترعها اليهود العرب لم ُيسمع عنها قط في مكة

 ۔  2تب إلى آخر ما نزل من القرآن والاختالف في ذلكأشار الكا

 حقيقة ترتيب القرآن
لى ما كانوا يسمعون من قراءة رسول هللا  ترتيب املصحف املوجود اليوم هو رتب ع 

سواء كان ترتيب آلايات في السور أو ملسو هيلع هللا ىلص  ترتيب القرآن معروف من عهد رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  

هو ملسو هيلع هللا ىلص  كتابة القرآن أوال سنة نبوية النبي   ترتيب السور في املصحف ۔ كتابة املصحف

والانتباه كان يجتذب  الذي سن هذه السنة وأمر الصحابة أن يكتبوا القرآن ، ولكن التركيز 

 الباحثين إلى مصحف عثمان رض ي هللا عنه ألنه هو الذي ظهر وصار بأيدي املسلمين ، 

 حقيقة كتابة القرآن
كان أميا وهذا ملسو هيلع هللا ىلص  العصر النبوي والنبي   أما حقيقة كتابة القرآن فقد بدأت منذ

من كماله  و من  معجزاته أنه كان أميا  وان زل عليه القرآن لكنه مع ذلك اتخذ كتابا للوحي 

وكان أشهرهم زيد بن ثابت رض ي هللا عنه ، ولدينا مجموعة من الروايات توضح أبعاد العمل 

ملسو هيلع هللا ىلص  ن القرآن الكريم كتب كله في زمنه  وهي مهمة جدا ألنها تشير إلى أملسو هيلع هللا ىلص  ه  الذي تم في زمن

كان كلما نزل عليه ملسو هيلع هللا ىلص  وتحت نظره وأمره ومراجعته ، فأوال الروايات املشهورة تقول إنه  

ش يء من القرآن دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه آلايات في السورة التي يذكر فيها 

متخصصين بالوحي ، له كتاب ة التي يذكر فيها كذا ، واتخذ كتابا كذا وهذه آلاية في السور 

كثيرون أربعون أو أكثر لكن كان من بينهم من تفرغ لكتابة الوحي وأعد لذلك العدة واملواد 

 التي تلزم الكتابة ۔ 

أشهرهم زيد بن ثابت الذي كان يعرف بكاتب الوحي ، ولم يأت هذا الوصف من  

كتابة ، وفي الرواية التي رواها هللا عنه كان يحتفظ في بيته بمواد للفراغ فزيد بن ثابت رض ي 
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ابنه خارجة بن زيد قال "دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا بعض حديث رسول 

، فقال ماذا أحدثكم؟!" هذا يعني استفهام تعجبي يعني هناك أشياء كثيرة يمكن ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  

رسول هللا فكان ، ولكن ماذا قال؟ قال "كنت جار ملسو هيلع هللا ىلص    أن أحدثكم مما رآه وسمعه من النبي

إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي" ، الحظ يعني ۔  ۔  في رواية البخاري عندما كان 

َررِّ  “يتحدث عن تفسير   قول هللا عزوجل  
ي الضَّ ْولِّ

ُ
ْيُر أ

َ
يَن غ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َن امل ُدوَن مِّ اعِّ

َ
ق

ْ
ي ال  َيْسَتوِّ

َّ
  1ال

ح والدواة"فكتبت آلايات فكان كلما ليجئ زيد ويأت باللو ملسو هيلع هللا ىلص  ري قال "فقال  في صحيح البخا

نزل عليه الوحي ، تفيد الحينية يعني كل مرة يحدث هذا ۔  أضف إلى ذلك يعني الكتابة 

كانت تخضع للمراجعة والتدقيق ، فالنبي عليه الصالة والسالم كان إذا كتب زيد يقول له 

فإذا فرغت قال اقرأه ، قال "كنت أكتب الوحي عند رسول هللا "اقرأ املكتوب" كما قال زيد 

كان يبين له ملسو هيلع هللا ىلص  أو ش يء    ، فاقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه" يعني إن كان في نقص

الصواب ، قال زيد "ثم أخرج به إلى الناس" ، هذه القطع التي كان يكتب عليها القرآن طبعا 

على أشياء تبدو بدائية ولكنها حققت  لم تكن هناك صحف  و أو  راق إنما كانت كتبت

لغرض من كتابة القرآن ، وإلانسان عندما يتصور وسائل الكتابة الصعبة آنذاك قلة ا

يأمر بكتابة القرآن يحس إلانسان أن هذه الكتابة ملسو هيلع هللا ىلص  الكتاب وبجانب هذا يجد النبي  

 مقصودة لغرض ، لغرض حفظ النص القرآني ۔ 

 القرآن : ألاشياء التى كان يكتب عليها 

املتنوعة اللتي هي كتف أو عسب النخيل الكرب أو فالقطع التي كانت تكتب هذه 

قطع لاديم كانت تراجع ، ففي الحديث الذي رواه الحاكم في املسند وغيره أيضا زيد بن 

ثابت رض ي هللا عنه قال "كنا عند رسول هللا ۔  ۔ " وفي رواية "كنا حول رسول هللا نؤلف 

هذه القطع تراجع ويعيد الصحابة  قاع" ، معنى التأليف هو الترتيب فكانتالقرآن من الر 

ترتيبها على ضوء ما يسمعون من قراءة رسول هللا فاإلمام مالك بن أنس رحمه هللا يقول 

 "إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول هللا" ۔ 

 ترتيب القرآن توقيفى : 

سواء ملسو هيلع هللا ىلص    ى ما كانوا يسمعون من قراءة رسول هللارتب ، ترتيب آلان املصحف عل

كان ترتيب آلايات في السور أو ترتيب السور في املصحف ۔ املصحف العثماني هو يعني إشارة 
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إلى املصاحف التي نسخت في زمن عثمان رض ي هللا عنه ، هو لم يعني ينش ئ شيئا جديدا  

ا القرآن في زمن أبي بكر رض ي هللا وان ما عندما جمعت الرقاع يعني القطع التي كتب عليه

نتيجة كما جاء في التقرير ما حدث من حروب ووفاة واستشهاد بعض الحفاظ ،  عنه

الخليفة لاول أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه أمر زيد بن ثابت ومعه بعض الصحابة 

يساعدونه جمعت هذه القطع وكتبت في الصحف ، ألول مرة يكتب القرآن في صحف 

  منظمة ۔

ا توفاه هللا انتقلت إلى سيدنا عمر بن وهذه الصحف بقيت عند أبي بكر ثم مل 

الخطاب ثم ملا توفاه هللا انتقلت إلى حفصة أم املؤمنين ، في خالفة عثمان رض ي هللا عنه 

برز نوع من الخالف في القراءة يعني كان في رخصة القراءة حسب تنوع لهجات العرب ، 

ن لم يدركوا الحكمة وأبعاد قرؤوا القرآن بهذه الرخصة لكن التابعيوالصحابة رض ي هللا عنهم 

هذه الرخصة فصار النقاش بعضهم يقول قراءتي أصح من بعض ، ولهذا هللا سبحانه 

وتعالى ألهم سيدنا عثمان أن يأمر بنسخ املصاحف وتوزيعها وأمر بإحراق ما سواه ، لم؟ 

املسلمين وتكون على النص الذي كتب في حتى تتوحد النسخ تتوحد املصاحف اللتي بأيدي 

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص  زمنه  

 بعض شواهد على أن ترتيب القرآن توقيفي : 

هناك شواهد على هذا ، أوال هم نقلوا من الصحف يعني ما جاؤوا بش يء آخر كانوا 

يقرؤون الصحف ويملونها كانت الناس تملي بعضهم يملي وبعضهم يكتب ، وأذكر لك 

رواية أن عبد هللا بن الزبير رواها البخاري رحمه هللا في صحيحه ال ولألخوة املشاهدين رواية

 وهو أحد كتاب املصاحف قال لسيدنا عثمان رض ي هللا عنه   قول هللا عزوجل  

 " 
ً
را

ْ
ُهٍر َوَعش

ْ
ش

َ
 أ

َ
ْرَبَعة

َ
نَّ أ هِّ نُفسِّ

َ
أ ْصَن بِّ َربَّ

َ
 َيت

ً
ْزَواجا

َ
ُروَن أ

َ
ْم َوَيذ

ُ
نك ْوَن مِّ

َّ
يَن ُيَتَوف ذِّ

َّ
  “1َوال

َراٍج  “ن بأنفسهن نسختها آلاية لاخرى اللتي فيها يتربص
ْ
خ ْيَر إِّ

َ
َحْولِّ غ

ْ
ى ال

َ
ل إِّ

يقول عبد  "2

هللا بن الزبير لسيدنا عثمان وهو الخليفة وحافظ القرآن وكاتب الوحي قال له "لم 

تكتبها؟"هذه آية منسوخة ملاذا نكتبها باملصاحف؟ انظر ماذا قال سيدنا عثمان قال له يا 

لمة مهمة جدا سيدنا عثمان وهو الخليفة ابن أخي ال أغير شيئا منه ۔  من مكانه هذه ك

ن يمحو ما يشاء إذا لو كان لامر بهذه السهولة لكن هو حرص أن يأتي القرآن ويستطيع أ
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ما خرج ش يء عن النص الذي كان موجودا في الصحف ملسو هيلع هللا ىلص  مكتوبا مطابقا ملا كتب في زمنه  

 اللهم إال ش يء ۔ 

 نزل القرآن على لغة قريش : 

يد بن ثابت لجماعة الذين كتبوا املصحف "إذا اختلفتم أنتم وز قال سيدنا عثمان ل

في ش يء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش إنما نزل القرآن بلسانهم" ، فكان تراجع طريقة 

كتابة يعني الحروف التي تكون منها الكلمة مثال اختلفوا في كلمة "التابوت" هل تكتب التابوت 

املدينة يقفون  بن ثابت قال "نكتبها بالهاء ألنه هو في لغة أهل تاء طويلة أو التابوه بالهاء؟ زيد

عليها بالهاء يقولون التابوه مثلما يقولون الحياه ، فمن معه من كتاب املصاحف من قريش 

قالوا ال نكتبها التابوت ألن أهل مكة يقفون عليه بالتاء ، قال فاختلفوا فرفعوا هذا لامر 

بالتاء على لسان ا له هذه نكتبها بالتاء أو بالهاء؟ قال اكتبوها إلى سيدنا عثمان سألوه وقالو 

قريش ۔  فكان في مراجعة وتدقيق لإلمالء وليس لزيادة أو حذف ألنه حصل أن سيدنا عمر 

جاء قال في نص هذا الحديث "الشيخ والشيخة إذا زنيا" قال اكتبوها هذه قرآن ، لكن هي 

تصور أنها قد تكون من القرآن فقال ال تكتب ،  كانت من لاحاديث املعروفة سيدنا عمر 

، والزهري ملسو هيلع هللا ىلص  ا كان يعني يقبل أن يزاد ش يء عن النص املوجود الذي كتب طبعا في زمنه  فم

 يقول 

ولم يكن القرآن جمع في ش يء  وان ما كان مفرغا ملسو هيلع هللا ىلص  "قبض رسول هللا   

 في الكرانيف والعسب"

عت في الصحف ثم الصحف موجود ومكتوب ولكن مفرغ في هذه الرقاع فجم 

نسخت في املصاحف فما موجود في مصاحف سيدنا عثمان هو عين ما في الصحف وهو 

نفس ما كان في الرقاع  وان ما حصل هذا النسخ والجمع وإلى أن انتهى باملصحف الذي 

 يعني معروف آلان ۔  
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 الفصل الرابع

 يف تفسري املستشرقین فی اسلوب القرآن و أهداف مشرتقنيدراسا ت 
 القرآن 
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املستشرقين  و من اهجهم في دراسة القرآن الكريم تختلف عن طرق املوظفة  أساليب

في علوم أخرى ، ذلك أن املنهج الاستشراقي ال سنة  في دراسة تاريخ القرآن وعلومه يكاد 

 عن سياق املوضوعية والحياد املطلوبين في كل بحث
ً
، وبالتالي  يكون غير علمّي ، ومفصوال

 في كل منهج علمي ۔  

 على اعتبار كونها درا
ً
 بالغا

ً
سة علوم القرآن والتفسير لقد  يهتم  املستشرقون  يهتم اما

 خادمة للقرآن ومعينة على فهم مقاصده وأغراضه ، والشك أن القرآنيات تشكل 
ً
علوما

راسة والبحث أو املجال الخصب الذي تواردت عليه أقالم كثير من املستشرقين سواء بالد

 بالتحليل والنقد ۔  

ولقد بات من املألوف أن كل ما تعلق بالقرآن في دراسات القوم ال يمكن الاعتداد به 

ك في البدهيات التي 
ّ
ألبتة؛ ألنه ال َمَحالة محطم للُمَسلمات التي يجزم بها املسلمون ، ومشك

دما يتأهب لدراسة القرآن يؤمنون بها ، و أصبح  في حكم اليقين أن عالم املشرقيات عن

 أن يكون مصدره من كل جهة إال الكريم يضع 
ً
نصب عينيه دعوى بشرية القرآن؛ محتمال

 من السماء ، وبالتالي ۔ 

مة بديهية ، تأتي كل أبحاثه 
َّ
وبناء على هذا الاعتقاد الذي يصبح عند الرجل ُمَسل

املنهج الصائب الذي  وجميع دراساته قد استوت على أساس غير صحيح ،  وان حرفت عن

 من ا
ً
ي الذي يفرض نوعا ْيبِّ

َ
 من الاحترام النسبي للمصدر الغ

ً
لتعاطف ، أو على لاقل نوعا

ينبني عليه الوحي القرآني ۔  إال أن هذا ال يمنع من الاطالع على ما يقال في حق القرآن الكريم 

ن مناهج وآليات البحث لدى القوم ۔   ، وبالتالي تبيُّ

هذا البحث  نحو لافضل ولاحسن ،   ل ال ننكر تغير املنهج الاستشراقي فيإننا باملقاب

فثمة فرق بين الاستشراق القديم والاستشراق املعاصر ، لكنه فرق في الدرجة فقط وليس 

في النوع لقد أضحى الاستشراق املعاصر أقدر على تفهم واستيعاب بعض قضايا ومسائل 

 قبل مطلع القرن العشرين؛ حيعلوم القرآن وإيحاءاتها عكس ما كا
ً
ث كانت أبحاث ن سائدا

ه من خالله الشتم والسب في حق القرآن  املستشرقين القرآنية يطبعها منهج سافر يوجَّ

الكريم ، والنبي عليه الصالة والسالم ۔ لقد يثبت منه أن الهداف  لاصلى للمستشرقىن ه 

 آن الغير ۔ و تكذىبه وتحقير إلاسالم والقر ملسو هيلع هللا ىلص  وان كار الرسول  
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 القرآنية لنولدكة وأتباعهالدراسات 

 في اتجاهات الاستشراق وتحوالته ، تبين 
ً
خفي أنه بعد الاجتهاد في لامر والنظر مليا

ُ
وال ن

 حلقة وصل بين 
ً
ّقب بشيخ املستشرقين في الدراسات القرآنية ، كان يمثل فعال

ُ
 ل

ً
أن رجال

اقي املعاصر ، ويمثل فكر الرجل الذي هو املنهج الاستشراقي القديم واملنهج الاستشر 

في  هذا البحث  كتابه الشهير )تاريخ القرآن(   Th Noldekeم(  1931كه )ت تيودورنولد

Geschichte des Qorans1  الذي يعد دستور املستشرقين في معرفة تاريخ القرآن ، حتى

يون في ميدان القرآنيات ، أضحى الكتاب لابرز  املصادر التي ال يستغني عنها الباحثون الغرب

ل املسائل واملوضوعات التي تتصل بتاريخ القرآن الكريم وعلومه فهو عرض تاريخي مفصل لك

 ومختلف مباحثه وقضاياه ، منذ نزول الوحي إلى عصر املؤلف ۔ 

م صاحبه ملجد أثيل في أوربا   نرى معشر الباحثين  –و من  أسباب شهرة الكتاب وتسنُّ

باع نولدكه لطريقة في التأليف استرع -يستحقه املسلمين أنه ال  ِّ
ّ
ت انتباه زمالئه ات

املتخصصين في سائر معاقل الاستشراق في أوربا وأمريكا؛ فقد حرص على إبراز سائر وجهات 

 في ذلك على استقصاء مختلف 
ً
النظر الثابتة في مسألة من مسائل علوم القرآن؛ معتمدا

ة ومغمورة ، مخطوطة ومطبوعة على حد سواء ، كما آلاراء من مصادر عربية وأجنبية شهير 

 لم يكن أن
ً
 أكاديميا صارما

ً
ه اتبع في عملية الاستقصاء والاستقراء ، ثم الاستدالل منهجا

 في الدراسات 
ً
 جديدا

ً
معهودا من قبل ، وبذلك أمكن القول بأن نولدكه قد وضع منهجا

ى املصنفات العربية اللصيقة بمجال القرآنية ۔  لعـل لابرز  معاملـه الرجـوع مباشرة إل

الوقت الذي كان فيه املنهج الاستشراقي القديم يخلط بين ش يء قليل مما هو  القرآنيات ، في

مبثوث في املصادر ، وما كانت تمليه تخيالت وتكهنات املستشرقين ۔ بيد أن الحقيقة املتمثلة 

لدراسة والتحليل ال يمكنها أن في استعمال نولدكه ألدوات بحث جديدة ، وملنهج صارم في ا

حقائق أخرى تتمثل في سوء توظيف تلك لادوات البحثية على نحو تحجبنا عن استبصار 

ت ، فضال عن القصور والخلل في املنهج املطروق ۔   مبيَّ

ويمكن اعتبار كتاب نولدكه منعطفا بارزا في سياق البحث الاستشراقي في الدراسات 

بالكتاب ، واتكاؤهم  س هذا لامر  يهتم اُم املستشرقين املتأخرين كافةالقرآنية ، ومما زاد تكري

عليه في أبحاثهم ودراساتهم ، حتى إنه ال يكاد يخلو مؤلف في املوضوع من الاعتماد على 

 

 ، وصدر عن أجزاء فى اللغة لاملانية ، وترجم الكتاب إلى الل الكتاب يقع في ثالثة- 1
ً
غة العربية كامال

 مؤسسة كونراد أدناور لاملانية بالتعاون مع معهد غوته في بيروت )اللجنة العلمية(  ،
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، وال يمكن أن ننس ى بهذا الصدد  1الكتاب ومتابعة صاحبه فيما ذهب إليه من آراء ومواقف

ت غيرها من ة في حقل القرآنيات ، وهي  مدرسة  اشتهرت َوبزَّ دور  مدرسة  نولدكه لاملاني

املدارس لاوروبية؛ حيث برز فيها ثالثة رواد رابعهم شيخهم نولدكه الذي عهد إلى هؤالء 

مهمة تنقيح الكتاب  Bergstrasser، وبرجشتراسر  Pretzel۔  O،  و أو  تو برتزل  Schwallyالتالمذة شفالي 

 عندما تم إخراج جزأين منه  سنة   والتعليق عليه ، وهو 
ً
م ، في حين 1919ما حصل فعال

 ۔  2م1926تم إصدار الجزء الثالث  سنة  

َجه كثير من املستشرقين النـزاعين إلى دراسة القرآن 
َ
 َول

ً
لقد فتح نولدكه بكتابه هذا بابا

بحث بمعـزل عـن الالكريم ، على نحو يرى أن الدراسات 
ُ
دراسات القرآنية ال يمكن أن ت

اللغوية واملناهج الفلولوجية واعتماد املصادر القديمة ۔  ويمكن القول بأن كتاب نولدكه 

 بين عهد كان ي تعلم   فيه القرآن على أساس أنه هرطقة ومجموعة من 
ً
 فاصال

ً
كان فصال

خذ ينظر فيه إلى القرآن بقدر _ ولو التخيالت والتصورات جاء بها نبي مزيف ، وبين عهد أ

_ من الاحترام على أساس أنه كتاب املسلمين املقدس ، الذي يجب أن ي تعلم   ضئيل 

أسلوبه وتبحث مضامينه وينقب عن حلقاته ۔  غير أن املستشرق الذي ي تعلم   القرآن 

ء من املوضوعية وال يؤمن بكونه من عند هللا تعالى مهما حاول التجرد من الهوى والتزام ش ي

حالة في أخطاء فظيعة ونظريات واهية تتأرجح بين سوء الفهم تارة والحياد ، فإنه واقع ال م

بقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ، وسوء النية تارة أخرى ، فهذا نولدكه نفسه ال يتردد في الحكم على نبينا محمد  

 ۔   3_ وبئس القول _ :  "صائغ غير موهوب لسور قرآنية مشوشة لاسلوب" 

نا ابتداء من النصف الثاني من )ق يمكن الاعتراف بأن املستشرقين املعاصرين للكن 

م(  هم أقدر على تحاش ي أساليب الطعن والتجريح في حق القرآن الكريم ونبينا عليه 20

الصالة والسالم ، فقد فرضت عالقات هؤالء بالدول العربية وإلاسالمية وبشخصياتها 

 من الاحترام والت
ً
هج الاستشراقية عاطف ، مما أمكن معه القول بأن قصور املناالعلمية قدرا

 لغير القلة من املتخصصين في علوم القرآن 
ً
املعاصرة في مجال القرآنيات أمر قد ال يظهر جليا

 

  R( وكتاب بالشير 405-5في دائرة املعارف إلاسالمية الاستشراقية في طبعتها الثانية ) Quranمادة  - 1

،Blachère  مدخل إلى القرآن الكريمIntroduction au Coran  :  وكتاب وانسبروهWansbrough  دراسات

 وغيرها  ، Quranic Studiesقرآنية  :  

2-Theodor Noldeke  :  Geschichte des corans (GdQ)  :  Leipzig 1919 (Tome1-2) 1926  

3 -  GdQ (Geschichte des corans )1/19   ،  



- 209 - 
 

ممن يستطيعون اكتشاف مواطن الخطأ والضعف في إنتاجات املستشرقين في هذا امليدان 

 ۔ 

به محمد في مكة وهو يوضح منهجه يقول في مقدمة كتا Wattمونتغمري وات 

الت سنة ل مع القرآن الكريم : فيما يتعلق باملسائل الكالمية التي أثيرت بين  وطريقته في

املسيحية وإلاسالم ، فقد جهدت في اتخاذ موقف محايد منها ، وهكذا وبصدد معرفة ما 

)قال تعالى(  أو )قال  إذا كان القرآن كالم هللا أو ليس كالمه امتنعت عن استعمال تعبير مثل

)يقول القرآن(  ۔  وأقول  :  ستشهد فيها بالقرآن ، بل أقول بكل بساطةمحمد(  في كل مرة أ

لقرائي املسلمين شيئا مماثال ، فقد ألزمت نفس ي ، برغم إخالص ي ملعطيات العلم التاريخي 

 ۔  1ساسيةاملكرس في الغرب أال أقول أي ش يء يمكن أن يتعارض مع معتقدات إلاسالم لا 

شرقين القدامى الذين كانوا ينسبون حديث القرآن فالرجل إذن تجاوز طريقة املست 

بقولهم ) قال محمد أو ذكر محمد(  ، لكنه في الوقت نفسه ال ملسو هيلع هللا ىلص  ومعطياته إلى محمد  

يستطيع أن يقول :  )قال هللا تعالى( ؛ ألنه ال يؤمن بأن القرآن كالم هللا ۔  يقول املستشرق 

:  لو سايرت املسلمين في إيمانهم م(  2004)ت Rodinson۔  Mدنسون الفرنس ي مكسيم رو 

، ولو أخفيت عنهم حقيقة رأيي حول القرآن لكان ذلك أدعى لي إلى ربط عالقة وطيدة بيني 

 ، وبإمكان املسلمين 
ً
وبين املسلمين وبين الحكومات إلاسالمية ، ولكنني ال أريد أن أخدع أحدا

، والاطالع على تفكير غير  ملسو هيلع هللا ىلص ( يقصد كتابه عن سيرة محمد  الامتناع عن قراءة كتابي ) 

 أن القرآن هو كتاب هللا 
ً
املسلم حول هذه القضية ولهم الحق في ذلك ، فأنا ال أعتقد طبعا

 2، إذ لو كان لامر كذلك ألصبحت مسلما ۔ 

من جهة ثانية ال بد من إلاشارة إلى أن هناك فئة من املستشرقين ممن تبين لهم  

 في م هذا املنهج التاريخي البالي  عق
ً
وان سداد طرقه وعدم جدواه قد نحوا منحى جديدا

دراساتهم مستخدمين طرائق العلوم إلانسانية املعاصرة واملناهج التحليلية في نقد النصوص 

 ۔ 

وهذه املحاوالت قليلة ونادرة ال تتجاوز بعـض الكتب ولابحـاث املنشـورة في مجالت 

 املستشرقين الع
ً
على مدى جديتها وجدواها ۔  ويبقى أن املية؛ لذلك يصعب الحكم مبكرا

حصيلة الدراسات القرآنية املعاصرة التي أنجبتها معاقل الاستشراق الغربية والتي تكفل لنا 

 

 ،  5بركات ، املكتبة العصرية ببيروت ص مري وات  :   محمد في مكة  ، تعريب شعبان مونتغ- 1

2M   ،  Rodinson  :  Mohamet   ،  Paris 1961 p 256   ،  
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تكوين نظرة  سنة ۔ عن مناهج املستشرقين املعاصرين في الدراسات القرآنية ال تتعدى كتب 

علومه ، أو بموضوعات لها عالقة تم ت بالحديث عن تاريخ القرآن و كبار املستشرقين التي  يه

 لصيقة بذلك ۔ 

من جهة أخرى ال نخفي ونحن نحاول استقراء مختلف مناهج املستشرقين املعاصرين 

طرائق املعالجة وآليات املنهج املوظف  ةفي دراسة علوم القرآن وتاريخه صعوبة استبان

 لتباين الخلفيات
ً
، وكذا تنوع مداخـل وطرق  الفكرية التي ينطلق منها القوم واملطروق؛ نظرا

البحث املطبقة ، ولهذا فإن لامر يحتاج بالتأكيد إلى كثير من التنقيب والبحث واستعمال 

الحس النقدي الكفيل بمتابعة املستشرق في عمله خطوة بعد خطوة؛ من أجل الوقوف 

 التي قد تطالها ۔  على معالم املنهج املتبع ، ومواطن الخلل والضعف

ستشرقين لحقل القرآنيات شديد التعقيد والتداخل ال يمكن حصره إن تناول امل

وتصنيفه بيسر؛ الختالف مناهج املستشرقين وخلفياتهم الفكرية والثقافية التي ينطلقون 

 إلى تنوع مداخل وطرق تناول املوضوعات 
ً
منها في دراساتهم ، وترجع صعوبة التصنيف أيضا

 الزمان واملكان ۔ طة بالقرآن حسب تطبيقهم لها في املرتب

إننا بقدر ما ننوي استعراض مناهج القوم في دراسة القرآن الكريم والتي تعتبر إلى حد 

بعيد مخلة بقواعد املنهج العلمي الصحيح ، نرمي إلى تجاوز إلاشارة إلى بعض لاعمال املفيدة 

سات يق ونشر النصوص املتعلقة بالدراالتي قدمها زمرة من املستشرقين في مجال تحق

وغاية النهاية في طبقات  1ھ( 444القرآنية ، مثل نشر التيسير واملقنع وكالهما للداني )ت

وبعض كتب شـواذ القراءات ومعاني القرآن وغيرها ۔   ( 2)ھ( 833القراء البن الجزري )ت

ويرجع لتالمذة نولدكه لاملان أكبر الفضل في ارتياد تحقيق النصوص القرآنية ونشرها ، 

 من مشروع ضخم شرع فيه هؤالء بتأسيس معهد وهو ما ك
ً
ان يمثل بالنسبة إليهم جزءا

كل املصادر املطبوعة واملخطوطة لألبحاث القرآنية بمدينة ميونيخ ، وقد  يهتم وا بجمع 

املتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه مع الشروع في إنجاز أوسع وأضخم تفسير للقرآن يتمثل في 

في علبة خاصة تجمع فيها تفسيرات آلاية حسب مفسري  وضع كل آية من آيات القرآن

ملفسر القرآن منذ عهد الصحابة إلى عصرنا هذا ۔ ورتبوا تلك الاقتباسات حسب زمن ا

لاقدم فاألقدم ، فكان من املمكن أن يعرف تطور التفسير لكل لفظة ولكل آية من القرآن 

 

 م  ،1930وذلك عام  Bibliotheca Islamicaنشرهما أوتو برتزل ضمن سلسلة  نشريات إسالمية - 1

 م  ،1932نشره برجستراسر عام - 2
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ه قنابل الحرب العاملية الثانية ۔  غير أن هذا املعهد الذي احتضن املشروع قد وقعت علي

 فدمرته وأتلفت املشروع ۔ 

لبحث تقتض ي إن مثل هذه لاعمال إلايجابية لن نقف عندها؛ ألن مهمتنا في هذا ا

الكشف عن مناهج هؤالء املستشرقين في دراسة القرآن وعلومه والتي نؤكد مرة أخرى أن 

التزام املوضوعية في أبحاثه القرآنية املستشرق مهما حاول أن يكون على درجة من الحيادية و 

، فإنه لن يفلح في ذلك؛ ألن دراسات املستشرقين في مجال القرآنيات ليست كغيرها ، ال 

الباحث يء إال لكونها تنصبُّ على موضوع يرتبط بمسألة الوحي املحمدي الذي ال يؤمن به لش 

 ، وبالتالي ال بد 
ً
أن تؤثر فيه قناعاته الدينية وخلفياته الغربي ، وال يمكن أن يتعاطف معه مبدئيا

 الفكرية في مجال البحث ، كما أن املسائل القرآنية ترتبط بعالم الغيب الذي ليس بمقدور 

الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إال بمقدار ، إذ إن رؤية املستشرق العقلية واملادية البد أن 

كريم وعلومه ، فترتطم بذلك بالبدهيات تمارس نوعا من التكسير والتجريح في حق القرآن ال

مات
َّ
 ۔  واملَسل
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 المشتركة بين التنصير والستعمار األهداف مشترقين في التفسير القرآن  ، 
 

 ألهداف المشتركة بين التنصير والستعمار والستشراق  : 
ستشراق قبل أن ندخل في تفصيل لاهداف املشتركة علينا أن نبين الصلة بين الا 

والتنصير والاستعمار إذ أن هذه الصلة تبين لاهداف املشتركة بين هذه العناصر  ۔ فالصلة 

اصر هي صلة تكاملية فكل يودي دوره ليصل املجموع إلى لاهداف املنشودة بين هذه العن

ولعل املتمعن في أسماء بعض الكتب التي تتحدث عن هذه العناصر الثالثة يالحظ هذا 

 سمى هذه العناصر بأجنحة املكر الثالثة التكامل ف
ً
الدكتور عبد الرحمن امليداني مثال

ر املتحالفة فما وجه التكامل الذي تقوم به هذه وأسماها محمد محمد الدهان بقوى الش

العناصر؟ ذكرنا في الفصل لاول  أن الاستشراق هو عمل ثقافي  يحمل معنى دراسة  الشرق 

مته وليس الكشف عن التراث املدفون واملخطوطات الفريدة وجغرافيته وتاريخه ونفسية أ

 يخفي  النادرة  وتقديمها محققة مراجعة على مختلف النسخ مبوبة
ً
مفهرسة إال غشاًء شفافا

الهداف  والغاية التي في حقيقتها استكشاف لارض املستعمرة وإعدادها للغزو والتبشير 

 ۔  1والاستعمار 

لى فيأتي الاستعمار بمفهومه الذي يعنى إستيالء شعب فاالستشراق يضع اللبنة الاو 

بالقوة العسكرية على شعب آخر لنهب ثرواته واستغالل أرضه ، وتسخير طاقات أفراده 

ملصالح املستعمرين ۔ ويرافق ذلك اتخاذ مخططات تحول هذا الشعب عن دينه ومفاهيمه 

ونظم وعادات إذا كان بين  ب الغالب املستعمر من مبادئومبادئه إلى ما عليه دولة الشع

الغالب واملغلوب تباين في ذلك ۔  ويفسح الاستعمار املجال للتنصير ليودي دوره على أكمل 

 وجه 

فمسألة ارتباط الاستشراق بالتنصير مسألة مسلم بها من املستشرقين أنفسهم ، قبل 

ملسلم به ربط واملسلمين ، ولكن من غير ا التسليم بها من الدارسين لالستشراق من العرب

الاستشراق كله بالتنصير ، وربط التنصير كله باالستشراق ، إذ أن هناك استشراقا لم يتكئ 

 على التنصير ، كما أن هناك تنصيرا لم يستفد من الاستشراق ۔ 

 

 6ول ص الفصل لا  -1
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ل وعلى أي حال فإن إلارتباط الثقافي بين الاستشراق والتنصير ال يزال قائما ، وسيظ

ت لفك هذا الارتباط ، إذ ال يزال هناك مستشرقون منصرون ، كذلك ، مهما جرت املحاوال 

 1وسيظل هناك منصرون مستشرقون 

 والذي يؤيد وجود هذه الصلة عدة عوامل؛ من لابرز ها : 

، ورفض   أن أساس العالقة بين الشرق والغرب قد قامت على العداء الديني -1

 عن النصر 
ً
 النصارى الشرقيين من إلاسالم ۔   انية في الشرق وغيره, وحمايةإلاسالم بديال

َرة ، -2 صاَرى خرَجْت من الكنائس ولاديِّ شرِّقين لاولى من النَّ
َ
ست

ُ
ع امل الئِّ

َ
املنشأ :  ط

شراق من "مجمع فيينا الكنس ي" سنة   -هـ 712بمناصب دينية ، والبداية الرسمية لالستِّ

دَّ 1312 ى بإنشاء عِّ وص َ
َ
غات ،  و من م ، الذي أ

ُّ
ل ها اللغة العربية ، وذكر رادشل " ة كراس ّيِّ لِّ

ا  يريًّ نصِّ
َ
ى" أن :  "الغرض من هذا القرار كان ت

َ
في كتابه "الجامعات في أوربا في القرون الُوسط

ا" ا ال علميًّ ا ، وكنسيًّ
ً
 ۔  2صرف

ير ثمارَ      نصِّ ي ُمحاَوالت التَّ ؤتِّ
ُ
ها بنجاح من وكان الهداف  من هذه الدعوة هو :  أن ت

م ل
ُّ
َعل

َ
 ۔  3غات املسلمينخالل ت

ا ، فقد خَرُجوا من      باط بالكنيسة رسميًّ ُقون  وان  لم يكن لهم ارتِّ واَرد الالحِّ
َ
ثم ت

ة ۔  يَّ ًنا أو ُهوِّ ون , غير أن أغلبهم نصارى َموطِّ
ُّ
ل سَتقِّ

ُ
 الجامعات واملعاهد  ،  و من هم امل

ير؛ ناَل رعاي-3 نصِّ شراق مثل التَّ ة :  فاالستِّ يَّ ها ، ة الكنيسة ومباركتالّرِّعاية الكنسِّ

ير من  نصِّ جهت الكنيسة الغربية إلى التَّ والدعم املادي والسياس ي واملعرفي والحماية ، فقد اتَّ

يه اليوم بالغزو الفكري في تحقيق  َسّمِّ
ُ
ه إلى ما ن وجُّ الل الفكر والثقافة والعلم ، فكان التَّ خِّ

 
َ
خ الح الغزو الحربي ، هذا الغزو الذي اتَّ ل فيه سِّ

َ
شراق ما فش ًقا له ، سعى ذ من الاستِّ

َ
ل
َ
ُمنط

ى ۔  تَّ
َ

ُرق ش
ُ
يه إلاسالم بط شوِّ

َ
 من خالله إلى ت

 استعان باملستشرقين وعّدهم طالئعه الذين يتعرفون على لافكار  
ً
والاستعمار أيضا

ويقومون بالدعايات وإثارة املنازعات وإشعال الخالفات ، كما يقومون بالتجسس وكتابة 

نوا علماء باحثين ،  وان ما كانوا سياسيين ينفذون املستشرقون لم يكو التقارير؛ فهؤالء 

إلانجليزي السياس ي    J۔   S ۔  Philby, Hرغبات الاستعمار الغربي  ۔  أمثال املستشرق فيلبي

 

  9البرفسور علي ابراهيم النملة  املستشرقون والتنصير     ص -1

 , 37ساس ي الحاج  ،  الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات   ، ص - 2

 71الدكتور محمود حمدي زقزوق  ،  إلاسالم والاستشراق  ، ضمن كتاب إلاسالم واملسترقون  ، ص - 3
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الاستعمارية  الذي وسع نشاطاته السياسية إلانجليزية في العديد من لاقطار العربية 

 
ً
 ۔   1ل سنة  بالعراق  للحاكم امللكي اإلاسالمية الذي أصبح وكيال

 واضحا لصلة الاستشراق باالستعمار والتنصير ۔  
ً
وقد كان جنوب السودان مثاال

فاملستشرقون قدموا معلومات كافية عن هذه املنطقة من السودان ثم جاء السير لي استاك 

 املقفولة  والذي حاكم السودان ليودي دوره  الاستعمارية  التنصيري فأعلن قانون املناطق

طقةجنوب  حددت بمقتضاه مناوالذي  ۔  جنوب السودانم على  1922 انحصر في  سنة 

السودان منطقة مقفولة  يحرم على لاجانب والسودانيين دخولها أو إلاقامة فيها دون 

صدر والذي ينص على أن جنوب السودان منطقة مقفولة 
ُ
تصريح رسمي ۔  فالقانون  الذي أ

التنصيرية  ال يحق التدخل في شؤنها وفى إدارتها ويعني بذلك الدعوة إلاسالمية وسمح للبعثات

ارس نشاطها التنصير بدعم ورعاية إلانجليز املستعمرين للسودان فكانت النتيجة أن أن تم

يكون دولة جنوب السودان الحديثة بعد إنفصالها من شمال السودان دولة ذات طابع 

 مسيحي  ۔  

 األهداف المشتركة  
ر لتنصير والاستعمالو نظرنا الى أي عنصر من هذه العناصر الثالثة ـ الاستشراق  ، ا

نجد أن له أهداف كثيرة منها ما هو إقتصادي  و من ها ما هو علمي الا أن هذه العناصر 

الثالثة تلتقى في هدف واحد وهو الهداف  الديني فالدين إلاسالمي يشكل عقبة وعقدة عند 

 الغربيين  ۔  

الغرب عن  فهذه جمل من  أقوال الغربيين عن إلاسالم  التي من خاللها نثبت حقد

َصاَرى املسلم  النَّ
َ
َيُهوُد َوال

ْ
ى َعنَك ال ْرض َ

َ
ن ت

َ
ين الذي أخبر هللا سبحانه وتعالى عنه فقال  : }َول

َتُهْم  ۔  ۔  ۔ {
َّ
ل َع مِّ بِّ

َّ
ت
َ
ى ت  ويقول تعالى : 2َحتَّ

 

جامعيون   ، مجمعيون   ، مكتبة الصديق للنشر الطائف سيون   ، نذير حميدان   ، مستشرقون سيا 1

 44م  ص 1988ه  ، 1408، الطبعة   

ن الكريم، سورة ، البقرة  -2
ٓ
 120القرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1922
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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يَن   ذِّ
َّ
َيُهوَد َوال

ْ
 ال

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
ل ِّ
ّ
 ل

ً
اسِّ َعَداَوة دَّ النَّ

َ
ش

َ
َدنَّ أ َتجِّ

َ
رَ }ل

ْ
ش

َ
َدنَّ أ َتجِّ

َ
 َول

ْ
وا

ُ
ك

يَن  يسِّ ّسِّ ْنُهْم قِّ نَّ مِّ
َ
أ َك بِّ لِّ

َ
َصاَرى ذ

َ
ا ن نَّ  إِّ

ْ
َوا

ُ
ال

َ
يَن ق ذِّ

َّ
 ال

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
ل ِّ
ّ
 ل

ً
ة َودَّ َرَبُهْم مَّ

ْ
ق

َ
أ

ُروَن { بِّ
ْ
 َيْسَتك

َ
  وان ُهْم ال

ً
 1َوُرْهَبانا

 غالدستون رئس وزراء بيرطانيا الاسبق  :  

 في أيدي
ً
املسلمين  ، فلن تستطيع أروبا  )مادام هذا القرآن موجودا

 2السيطرة على الشرق  ، وال أن تكون هي في أمان(   ۔ 

 أيو جبن روستو مستشار الرئيس جونسون لشؤن الشرق الاوسط  : 

لشعوب العربية ليست مجرد خالفات يجب أن ندرك أن الخالفات القائمة بيننا وبين ا

سالمية والحضارة املسيحية  وان  الظروف دول أو شعوب  ، بل هي خالفات بين الحضارة إلا 

التاريخية تؤكد أن أمريكا هي جزء مكمل للعالم الغربي  ، فلسفته وعقيدته ونظامه وذلك 

ين إلاسالمي وال تجعلها تقف معادية للشرق إلاسالمي بفلسفته وعقيدته املتمثلة  بالد

م والى جانب العالم الغربي تستطيع أمريكا الا أن تقف هذا املوقف في الصف املعادي لإلسال 

والدولة الصهيونية ألنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها 

 3ومؤسساتها  ۔ 

ملسيحيون فاالستشراق كما ذكرنا في الفصل لاول كان له سبب ديني عندما شعر ا

ة وسلطانها وللدفاع عن الكنيس 4بحاجة ضاغطة إلعادة النظر في شروح كتبهم الدينية 

وملواجهة الضغوط الشديدة املتزايدة من املفكرين املتمردين عليها خاصة  وان  بعض 

 من سلطان كنائسهم التي حجرت 
ً
املتمردين وجدوا في إلاسالم فرصة لتفكيرهم وتخلصا

۔    5بعضهم إعجابه باإلسالم مما أفزع الكنيسة ودفعها ملحاربة إلاسالم عقولهم  ، وأظهر 

ستعمرون أن قوه املسلمين كامنة في إيمانهم لذا قال مورو بيرجر  :  إن الخوف من وشعر امل

 عن وجود البترول بغزارة عند العرب بل 
ً
العرب  ، و يهتم امنا باألمة العربية ليس ناتجا

 

ن الكريم، سورة ، املائدة  1
ٓ
 82القرا

 24جالل العالم   ،قادة الغرب يقولون دمروا إلاسالم وابيدوا أهله   ص  -2

  24ایضا  ص -3

 11، املبشرون واملستشرقون   ، ص لبهي    محمد ا-4

 31ص 1عمر بن ابراهيم رضوان  ، آراء املستشرقين حول القرآن ایضا  ج -5
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حاربة إلاسالم للحيلولة دون وحدة العرب  ، التي تودي الى قوة بسبب إلاسالم  فيجب م

 مع قوة إلاسالم وعزته  وان تشاره ۔ العرب ألن قوة العر 
ً
 1ب تتصاحب دائما

فكان الهداف  الذي يمثل قطب الرحى ألجنحة املكر الثالثة هو هدم إلاسالم من خالل آلاتي 

2  

  :  القضاء على إلاسالم في نفوس ال
ً
ناس وذلك بالقضاء على القوة إلاسالمية التي أوال

المية وبما تحمله من قيم وأخالق لذا نجد أنهم يعتمد عليها املسلمون وهي العقيدة إلاس

 يضعف  في املسلم تمسكه باإلسالم ويقوي في 
ً
حاولوا شرح تعاليم إلاسالم ومبادئه شرحا

 نفسه الشك فيه كمنهج للحياة 

 ة العالم السالمي  : ثانياا  :  القضاء على وحد
عمار : ) إن يقول هاملتون جب الذي مزجت شخصيته ما بين الاستشراق والاست 

الغرض من املساعي  املبذولة لحمل املسلمين على الحضارة الغربية هو تفتيت الحضارة 

 عن طريق النشاط 
ً
 جزريا

ً
إلاسالمية التي تقوم على وحدة املسلمين وتغير خصائصها تغيرا

 مي وإلاعالمي  والثقافي الذي من شأنه أن يترك في املسلمين ـ من غير وعي منهم ـ أثر التعلي
ً
ا

۔  فالقضاء على وحدة املسلمين بإثارة  3يجعلهم يبدون في مظهرهم ال سنة  ال دينيين( 

الفتن وإلاضطرابات داخل العالم إلاسالمي حتى تتدخل هذه القوى الثالث بإسم العون 

 إلانساني وإلاغاثة وغير ذلك من الوسائل  ۔ 

 ثالثاا  :  محاولة وقف انتشار اإلسالم  : 
 أمام ملقد هال النص 

ً
 منيعا

ً
صالحهم لذا سعوا ارى أن يجدوا أن إلاسالم بقف سدا

لوقف هذا إلانتشار  بعدة طرق كتشويه صورة إلاسالم في بالدهم والحط من قدر املسلمين 

 والعرب بكل أنواع السبل املتاحة  ۔ 

 

محمد محمد الدهان ، قوى الشر املتحالفة ، الاستشراق  ، التبشير ، الاستعمار وموقفها من إلاسالم -1

  13م  ص 1988، ،   واملسلمين ، دار الوفاء للطباعة والنشر القاهرة

   98الدكتور محمد موس ى البر  ، الاستشراق ، الاستعمار والصهيونية العاملية  ص  2

 13محمد محمد الدهان، قوى الشر املتحالفة   ،ص  3
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 الوسائل المشتركة 
نصير في كلمة يمكننا أن نجمل الوسائل املشتركة بين الاستشراق والاستعمار والت

 معنى يشمل أغلب الوسائل املشتركة  ۔  واحدة وهي كلمة الغزو ملا تحملة من

 ۔  1نجد أن كلمة الغزو في كتب اللغة تعني  :  أراده  ، وطلبه  ، وقصده 

الغزو من الوسائل  املشركة بين التنصير والاستشراق والاستعمار و ينقسم الى قسمين  

 :  غزو عسكري وغزو فكري 

 لقسم األول  :  الغزو العسكري ا
نعني به الحرب التي قاد الغرب فيها الجيوش لغزو البالد إلاسالمية ولعل لابرز  هذه  

 الحروب هي  : 

  :  الحرب الصليبية   
ً
والتي طلب إلامبراطور البيزنطي من البابا أوريان املساعدة اوال

لو استجاب لطلب إلامبراطور فسوف  لنصرته ضد السالجقة املسلمين ففكر البابا ووجد أنه

 :   2يحقق عدة أهداف  ۔ 

أـ  سيعيد ابراز دور الكنيسة في حياة لاوربيين  ، حيث سيحمل البابا من جديد دعوة 

وربية وهي دعوة تحمل بين طياتها الغفران الذي يبحث عنه الناس تهم كل الشعوب لا 

 آنذاك بين يدي البابا  ۔ 

ملة عسكرية تشمل التنسيق بين ممالك وأمارات أروبا املختلفة  ب ـ  سيقوم البابا بح

، وسيحتفظ بالقيادة في يده فهو بذلك سيستعيد سلطان الكنيسة العسكري والسياس ي 

أن القضية ذات طابع ديني فالذي سيرفض قد يعاقب بالحرمان  ،  على كامل أروبا وحيث

أصبح البابا هو الشخصية لاولى في  وسحب الثقة وقد يؤدي ذلك الى زلزلة عرشه وبالتالي

  ۔ 
ً
 كما هو دينيا

ً
 أروبا سياسيا

 فالبالد 
ً
 ايضا

ً
 فقط بل سيتحسن اقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
ج ـ لن يتحسن وضع البابا دينيا

 كثيرة ولاوروبيون الذين ال يستطيعون املشاركة سيدفعون التي ست
ً
فتح ستدر أموالا

 عن امتناعهم
ً
 تكفيرا

ً
  للكنيسة أموالا

ً
عن الذهاب لفلسطين د ـ ستشن أروبا الصليبية حربا

 

  372ص  4محمد بن يعقوب الفيروزبادي ، القاموس املحيط   ، ج 1

ة من البداية حتى عهد عماد الدين زنكي   ، مؤسسة الدكتور راغب السرجاني ، قصة الحروب الصليبي 2

  51ص  2009،   اقراء للنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة
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على العدو التقليدي لهم وهم املسلمون حرب في نظر البابا ال نهاية لها ولن يرض ى من 

 الدين  ۔   املسلمين بش يء إال تغير 

ويصف كاهن مدينة ) لوبوي ريموند واجيل (  سلوك الصليبيين حينما دخلوا القدس 

عجيب عندما استولى ق و من ا على أسوار القدس وبروجها فقطعت فيقول  :  حدث ما هو 

رؤس بعضهم ـ فكان أقل ما أصابهم ـ وبقرت بطون بعضهم  ، فكانوا يضطرون الى القذف 

سوار  ، وحرق بعضهم في النار  ، فكان ذلك بعد عذاب طويل  ، وكان بأنفسهم من أعلى لا 

من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم  ، فال  ال يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس

 1يمر املرء إال على جثث قتالهم ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه  ۔  

مايو  سنة   15ولها بيت املقدس في ويذكر التاريخ أن الحملة الصليبية عند دخ  

ماء م قد ذبحت أكثر من سبعين الف مسلم  ، حتى سبحت الخيل الى صدورها في الد 1099

 ۔  2

فالحروب الصليبية ما هي الا حرب على الاسالم ولكن أثبت املسلمون أن إلاسالم 

 له من القوة ما يرد كيد الغازين فبرز في هذه الحروب أبطال
ً
من آل زنكي كالقائد  مازال قويا

  ۔ علم الغرب أن هذه 
ً
 ونصرا

ً
صالح الدين  الذي جعل هللا قيادته لجيوش املسلمين فتحا

 فشلت في أهدافها ومقاصدها  ۔  الحروب

 ثانياا :  الحرب  الستعمارية ة  :  
تعرض املجتمع إلاسالمي  في آسيا وأفريقيا للطابع لايديولوجي  ، للمجتمع لاوروبي  

القرن التاسع عشر و العشرين  ، ولم تكن للمجتمع إلاسالمي مناعة كافية في رفض هذا في 

ض للغزو لاوروبي من أجل الصناعة الغربية منذ أثمر الطابع وتحديه وعدم تقبله فتعر 

 عهد النهضة لاوروبية ثمرته في التحرر والخالص من سلطة الكنيسة  ، 

 من جانب املجتمع لاوروبي ٍباملجتمعات وكان الوضع في البداية  قبل إلاستعما
ً
ر تربصا

 من أي
ً
 عليها من جانب بينما كان استسالما

ً
مجتمع إسالمي  تعرض  إلاسالمية  وان قضاضا

 للوصاية لاجنبية والاستغالل لاوروبي من جانب آخر 
ً
 ۔  3للتربص والانقضاض  ، وقبوال

 

 46في الغزو الفكري ، ص الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح ، 1

 46ایضا   ، ص  2

  51م ص 1973كر بيروت الدكتور محمد البهي ، الفكر الاسالمي واملجتمع املسلم ، دار الف 3
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سالمي وقع فريسة لالستعمار  ، ومما هو مسجل في صفحات التاريخ  :  أن املجتمع الا 

م  و من اطق الخليج إلاسالمي وجنوب شبه 1859فقد احتلت برطانيا  :  الهند في سنة 

 م  ۔   1898م والسودان في سنة 1882ومصر سنة في سنة  1849الجزيرة العربية في سنة 

ة م واملغرب في سن1881م وتونس في سنة 1830:  الجزائر في سنة   واحتلت فرنسا

 م 1912

 م  ۔ 1911واحتلت إطاليا  :  طرابلس الغرب في سنة 

 منذ  سنة  واحتلت هولندا  :  جزر لارخبيالألن
ً
 م 1903دونيسية تباعا

م وسيطرت بإشرافها 1873وروسيا احتلت القرم قبل القرن التاسع عشر في سنة 

،  و أو  زبكستان    على املجتمعات إلاسالمية في وسط آسيا وهي  :  أذربيجان  ، كازخستان

من إلاحتالل ، ونور كيستان  ، وكزيختسان  ۔  سيطرة تامة في القرن التاسع عشر ولم يسلم 

 1لاوروبي سوى  :  اليمن  ، والحجاز  ، وإيران  ، ووسط تركيا  ۔ 

وال يخفى أن وقوع املجتمعات إلاسالمية تحت سيطرة الاستعمار زاد من اتساع السوق 

نتجات الغرب الصناعية  ، وهذا أدى الي تفوق الصناعات الغربية  ۔  وكلما إلاستهالكية مل

 كلما زادت رقعة استعماره في قارة أفريقيا وآسيا  ۔  قوي املجتمع لاوروبي و 
ً
تفوق صناعيا

وكلما زادت قبضة أوروبا على ما تم استعماره كلما زاد ضعف املجتمع إلاسالمي الذي وقع 

 زادت تبعيته وتقبله ملا يأتي من الغرب  ۔ تحت سلطة الاستعمار و 

الصليبي في حرب املسلمين ولقد اشترك الاستعمار الغربي والجهد التبشيري والحقد 

ونهب ديارهم بحيث أصبح يخيم عليهم كسحابة سوداء من البغض والكراهية يتمثل هذا 

" آلان انتهت   م عندما دخل اللورد اللنبي القدس  ، وأعلن  :1918فيما حدث في  سنة  

ظلت  كان هذا القائد يعبر عن الروح لاوروبية والروح الصليبية التي2الحروب الصليبية "

متوهجة في أعماقهم طول تلك الحقب وبنفس الحقد الذي صدر عن الجنرال الانجليزي 

اللنبي كان مسلك الجنرال الفرنس ي )  غورو (  قائد الجيش الفرنس ي في دمشق حين ذهب 

 سيا
ً
رة مكشوفة وترجل الى القبر وقال قولته املشهورة الي قبر صالح الدين بعد أن جاء راكبا

 

  52، حاشية ص   ايضا 1

 287الدكتور محمد موس ى البر ، الاستشراق ، الاستعمار والصهيونية العاملية  ، ص  2
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صالح الدين (  وفي اليوم التالي عمل الش يء نفسه في حمص حيث ذهب الى ) نحن هنا يا 

 1قبر خالد بن الوليد ـ رض ي هللا عنه ـ وقال  :  ) نحن هنا يا خالد (  ۔ 

 القسم الثاني  :  الغزو الفكري
 وتبدو ظواهر هذا الغزو  

ً
قضية الغزو الفكري أصبحت اليوم من أشد القضايا خطرا

 قول كثير من املثقفين في هذا العصر املدمر في قلوب وع

بداية البد من أن نقف عند مصطلح ) الغزو الفكري (  الذي يتردد في هذا العصر 

 على ألسنة الباحثين  والكتاب واملحدثين  وان  وقفة ا
ً
ستقرائية تكشف في وضوح أن كثيرا

ى عدم وجود هذا املصطلح لم يسمع به قبل القرن العشرين امليالدي  ۔  ولكن ليس معن

املصطلح  ، أو عدم استخدامه  ۔  وإذا كان للكلمة مدلول مجازي واضح في اللغة فإن هذا 

ال يعفينا من أن نلقي أضواء تكشف عن حقيقتها ومجازها فمصطلح الغزو مجاز على 

التشبيه بالحرب الفعلية في التدمير والتخريب وإلانتهاب والسيطرة على الشعوب ولهذا شاع 

 ۔  2هذا املصطلح  ۔ استعمال 

إن معنى الغزو  الفكري قصد به ) إغارة لاعداء على أمة من لامم بأسلحة معينة  

 3ما تملك (  ۔  وأساليب مختلفة لتدمير قواها الداخلية وعزائمها ومقوماتها  وان تهاب كل

قاليدها فالغزو الفكري  :  ) هو أن تسود لامم املغزوة أخالق لامم الغازية وعاداتها وت

 ۔  4(  

إذا تعلق الغزو الفكري بالعالم إلاسالمي والفكر إلاسالمي والثقافة إلاسالمية فإن 

بحانه وتعالى الذي الكالم يحتاج منا الى مزيد إيضاح ومزيد تركيز إذ أن إلاسالم دين هللا س

 وشريعة لحياتهم من أجل ذلك أصبح الغزو الفكري لإلسال 
ً
م ارتضاه للبشرية كلها منهجا

واملسلمين يستهدف الجزور ال القشور ويحاول القضاء على الجوهر ال العرض ويركز على 

 تشويه لاصل ال الفرع  ۔ 

 

  51، في الغزو الفكري  ،صالدكتور السايح أحمد عبد الرحيم  1

   ء املنصورة القاهرةالدكتور توفيق الواعي  ، الحضارة إلاسالمية مقارنة بالحضارة الغربية ط دار الوفا

  707ه  ، ص 1408، 

 34ص   ايضا 2

 23الدكتور السايح  ،أحمد عبد الرحيم ، في الغزو الفكري   ، ص  3

 12الحليم محمود، الغزو الفكري وأثره في املجتمع الاسالمي املعاصر  ، ص الدكتور علي عبد  4
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أطلق على املخططات فعرف عبد  الرحمن امليداني الغزو الفكري بأنه  :  عن وان  

ل التأثير ولاعمال الفكرية والتثقيفية والتدريبية  ، والتربوية  ، والتوجيهية وسائر وسائ

النفس ي والخلقي والتوجيه السلوكي الفردي وإلاجتماعي التي تقوم بها املنظمات واملؤسسات 

 الدولية والشعبية من أعداء إلاسالم واملسلمين بغية تحويل  املسلمين عن د
ً
 كليا

ً
ينهم تحويال

 وتمزيق وحدتهم وتقطيع روابطهم إلاجتماعية وإضعاف قوتهم الستعمارهم ف
ً
 أو جزئيا

ً
كريا

  ۔ 
ً
 1ونفسيا

 أثر الغزو الفكري على  اإلسالم والمسلمين  : 
 يهدد املجتمعات املسلمة  

ً
 جارفا

ً
باتت حرب لافكار والغزو الثقافي والفكري تشكل تيارا

عن دينهم ومسخ هويتهم وتغيير انتماءاتهم  ، مما يفتت لامة ويضعفها  ، لصرف املسلمين

  سهاويبعدها عن واقعها ويشغلها بنف

فليس مبالغة في القول إذا قررنا أن ما تعانيه أمتنا من هزائم فكرية ، وإقتصادية ، 

 
ً
 وثقافيا

ً
 وسياسية ، وإجتماعية ، هو نتيجة حتمية لتدمير الشخصية إلاسالمية عقديا

 لغيره  ، يؤمر فيطيع 
ً
 تابعا

ً
 ، بسبب الغزو الفكري الذي يعمل على أن تصبح مسخا

ً
وسلوكيا

قاد  ، ووسيلتهم في تحقيق ذلك الخداع والتمويه وقلب الحقائق وتشويه الوقائع وُيقاد فين

عن طريق تصنيع الكلمة ، وزخرفة القول ، والدخول إلى املخاطب ، من نقطة ضعفه  ، 

، وإلايحاء إليه بسالمة الفكرة ، وصحة املفهوم املزيف الذي تحمله كلمات وإلايقاع به 

  الغزو ۔ 

ن أن خير طريق لغزو العالم إلاسالمي وإخضاعه هو سلوك الغزو ولقد وجد الغربيو 

الفكري فوضعوا الخطط وحاكوا املؤامرات  للغارة علي لافكار والفاهيم الاسالمية وصارت 

ليها   :  " إذا أرهبك عدوك فأفسد فكره ينتحر به  ،  و من  ثم قاعدتهم التي ارتكزوا ع

 2تستعبده "

ش الثالثي املؤلف من املبشرين واملستشرقين و وان طلقت كتائب هذا الجي 

املستعمرين بوسائلها املتنوعة غازية على نطاق واسع كل بلد من بالد املسلمين في غارة 

 من ميادي
ً
نهم إال أجرت خيولها فيه وال قمة من قممهم إال محكمة الكيد لم تترك ميدانا

 

 25املكر الثالثة   ، صامليداني ، عبد الرحمن،  ، أجنحة    1

  51الدكتور السايح ،أحمد عبد الرحيم ، في الغزو الفكري ، ص  2
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 من حصونهم إ
ً
 من حاولت أن تعتلي صهوتها وتهدمها وال حصنا

ً
ال أنفذت الى داخله رهطا

املخربين املفسدين  ۔  فامتد الغزو داخل لامة إلاسالمية بسب أن لامة فقدت املعاير ومركز 

۔  فالغزو الفكري كان نتيجة الوهن  الرؤية الذي تعرف في ضوئه ماذا تاخذ وماذا تدع 

التي حذر النبي عليه الصالة الثقافي والوصول الى مرحلة القصعة التي تمر بها لامة املسلمة   

والسالم  من إلانتهاء اليها حيث تودي الى إهتزاز الثوابت واملعاير وكان وضع البالد إلاسالمية 

يسألني الناس أنك كنت في الشرق مدة  كما صورها شاعر تركيا الكبير محمد عاكف  :  "

قول لهم  :  إني رأيت طويلة فما الذي شهدته يا ترى  ، وما عس ى أن يكون جوابي ؟ إنني أ

 
ً
 متهدمة  ، أنهارا

ً
 ال راعي لها  ، وجسورا

ً
الشرق من أقصاه فما رأيت إال قرى مفرقة وشعوبا

ء والفواحش املنكرة املكروهة معطلة رأيت الظلم والعبودية والبؤس والشقاء   ، والريا

 يعادي 
ً
 والامراض الفاشية الكثيرة  ، رأيت أئمة التابع لهم  ، رايت أخا

ً
أخاه  ، ورأيت نهارا

 1ال غاية له والهدف  ، ورأيت ليلي حالكة طويلة ال يعقبها صباح مسفر  ، ونهار مشرق  ۔ 

ي  من التغلغل في إعماق هذه الحالة التي عليها املسلمون هي التي مهدت للغزو الفكر 

 الامة إلاسالمية  وقد إتخذ الغزو الفكري خطوتين  :  

  ۔صورة اإلسالم  :   الخطوة األولى  :  تشويه
 من ال يهتم ام أن لاعداء  وجهوا 

ً
ال يخفى على من يتأمل خطط لاعداء ويوليهم شيئا

 خبيثة  ۔ فمن بين ما تستهده هذه الحمالت 
ً
حمالت لتشويه صورة إلاسالم يشتهدف أهدافا

صيل التشويهية أن تهز ثقة املسلمين في دينهم ملا يدخله لاعداء من تشويه على أصله لا 

التي تكفلت بشرح هذا لاصل ملسو هيلع هللا ىلص  ه القرآن الكريم وعلى سنة الرسول  كتاب هللا سبحان

وتفسيره  ، فإذا اهتزت ثقة املسلمين في دينهم أصبح الواحد منهم يعاني من فراغ رهيب في 

نفسه وعقله وعاطفته وغدا النظام إلاسالمي في إلاجتماع والسياسة وإلاقتصاد عنده ال 

 من مطالبهيقنع وال يح
ً
وعندئذ تتلقاه دعايات هؤالء لاعداء لحضاراتهم ونظمهم  قق له شيئا

إلاجتماعيةوإلاقتصادية فيصبح فريسة لها وما هو إال أن يرتمي في شباكها فيضيع اعتزازه 

 لعدوه  ۔ 
ً
 خاضعا

ً
 بدينه ويصبح تابعا

حواجز بين و من  بين أهداف الحمالت التوشيهية أن يقيم هؤالء لاعداء ال      

ن الجموع البشرية املقبلة عليه من الوثنيين في آسيا وأفريقيا إذ ليس هناك ما إلاسالم وبي

 

  60،   59، ص  ايضا  1
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ملسو هيلع هللا ىلص  يحول بين هذه الجموع وبين إلاسالم إال أن تشوه صورة إلاسالم كتابه وسنة رسوله  

 ۔   1وتاريخه وتراثه أمام الناس

  الخطوة الثانية  :  حمالت التغريب الموجهة ضد اإلسالم
 قبل الدخول في هذه الخطوة علينا أن نعرج على كلمة التغريب  ۔  

عرف أنور الجندي التغريب فقال  :  مصطلح أطلقه الاستشراق الغربي للتعبير عن 

الخطط التي تقوم بها القوى ذات النفوذ السياس ي الخارجي في حمل العالم إلاسالمي  على 

لى اخراج املسلمين من هويتهم إلاسالمية التي ع إلانصهار في مفاهيم الغرب وحضارته والعمل

 2أقامها إلاسالم وصهرهم في بوتقة الغرب  ۔  

وعرفه الدكتور علي عبد الحليم محمود بأنه  :  مجموعة من الدراسات ولاعمال 

والثقافات والنظم تجرى حول املسلمين وتطبق على مجتمعاتهم فتؤدي بهم في النهاية الى أن 

الغربي والحضارة الغربية املعادية لإلسالم  ۔  أو يكونوا تحت تأثير هذه  ر يتشبعوا بالفك

 3الحضارة بحيث تحويهم وتقض ي على شخصياتهم وعلى والئهم لدينهم  ۔  

 التغريب في أبسط مفهوم هو  :  

حمل املسلمين والعرب على قبول ذهنية الغرب وغرس مبادئ التربية 

بوا مستغربين في حياتهم وتفكيرهم  الغربية في نفوس املسلمين حتى يش

، وحتى تجف في نفوسهم موازين القيم إلاسالمية ويتطلب تحقيق ذلك 

 ايجاد شعور بالنقص في نفوس املسلمين والشرقيين  سنة ۔  ۔ 

والهداف  هوتاخير يقظة املسلمين  بالقضاء على الوجهة إلاسالمية لاصيلة بإدخال 

ا ووجهتها على نحو يقض ي على تميزها الخاص ويجعلها عناصر غربية لتحويلها عن طبيعته

 قريبة من املفهوم الغربي املسيحي  ۔ 

 

 33ثره في املجتمع إلاسالمي املعاصر ، صالدكتور علي عبد الحليم محمود ، الغزو الفكري وأ1

جنة العليا للدعوة إلاسالمية أنور الجندي ، أهداف التغريب في العالم إلاسالمي ،لامانة العامة لل 2

  3باألزهر الشريف ، ص

 123الدكتور علي عبد الحليم محمود ، الغزو الفكري وأثره في املجتمع إلاسالمي املعاصر ، ص3
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وحركة التغريب هي دعوة كاملة لها نظمها وأهدافها ودعاتها وتخدمها مؤسسات 

مختلفة أهمها  موسسات الاستشراق والتنصير والاستعمار  ۔ ويقوم عملها على الغزو 

 الفكري في مظهرين  :  

  هر األول  :  تغريب التعليم والثقافة : المظ
إن مجال التعليم  والثقافة من أخطر الحياة إلاجتماعية والسيطرة عليها سيطرة على 

 مستقبل لامة وتحكم دقيق في خطواتها على الطريق في كافة أل وان  النشاط البشري  ۔  

تعليمية أو نظم ولعل من أخطر إصابات الغزو الفكري ما كان في مجال العملية ال

 نتيجة لتناقض 
ً
 ثقافيا

ً
التعليم هو إنتاج شخصيات مشوهة مشوشة متناقضة تعيش صراعا

 املوارد التعليمية واضطراب فلسفة التعليم  ۔  

تعليمها ألبنائها في ففي القرنين املاضيين كانت معظم بلدان العالم إلاسالمي تمزج في 

لتعليم بين املعلومات والحقائق الدينية إلاسالمية املدارس والكتاتيب واملساجد وكافة دور ا

وبين املعلومات والحقائق التي تتطلبها حاجات الناس في مجتمعاتهم املتغيرة فكانت سياسة 

لكسب الشريفين هذه املدارس تقوم على تكوين املسلم  الفاهم لدينه القادر على العمل وا

ن وقواهم الخفية الاستشراق والتنصير هكذا كان حال التعليم يوم أن استولى املستعمرو 

على البالد إلاسالمية  ، و كان لامر بأيدي  هؤالء لاعداء وجهوا كل  يهتم امهم الى هذا 

التعليم فأفسدوه وفرضوا خططهم  و من اهجهم وموادهم التعليمية فرموا بهذا الشر كل 

 املدارس واملعاهد وأماكن التعليم في العالم إلاسالمي  ۔ 

 رز هذا إلافساد للتعليم والثقافة أشياء أهمها  :  أف 

حدث إلاختالط بين البنين والبنات في معظم بلدان العالم إلاسالمي في  -أ 

ة وترتب املراحلةإلابتدائية وفي بعضها في املرحلة الوسطى  ۔  وفي أغلبها في املراحل الجامعي

إلاسالم في تنشئة البنين والبنات   على إلاختالط ما ترتب من عيوب ومآخذ وابتعاد عن منهج

 ۔  

تحول والء معظم املتعلمين الى الثقافة الغربية والحضارة الغربية فارتمى في  -ب 

أحضانها يعيب من فسقها   وان حاللها  وان حرافها بالفطرة السليمة عما فطرها هللا عليه 

 ثقافته إلاسالمية وحضارته الراشدة  ۔ م
ً
 تجاهال



- 225 - 
 

رة خبيثة تنادي بأن الدين من لاعمال الشخصية الفردية الخاصة تثبيت فك -ج  

باإلنسان والتي تترك له فيها الحرية الكاملة دون التقيد في ذلك بآداب إجتماعية معينة 

هذه الفكرة تهدف الى عزل ودون أن يكون لهذا الدين صلة مؤثرة في الحضارة أو الثقافة و 

 1ة الاسالمية  ۔ إلاسالم عن حياة املسلم ومسخ الشخصي

تمهيد الطريق أمام الاعداء للقضاء على الم وان ع والعقبات لكي ينشئوا مراكز  -د 

 وهيئات ومؤسسات معادية لإلسالم محارية لفكره وحضارته وأخالقة وآدابه  ۔  

السيطرة على التعليم وتغريب خططه  و من اهجه وأهدافه والهداف  الكبير من  -هـ  

 للفكر الغربي وراء ذلك أن يذو 
ً
ب الكيان إلاسالمي من نفوس املسلمين ليصبحوا نهبا

 والحضارة الغربية  ۔  

 لإلسالم جهلة بتاريخه وحضارته  -و 
ً
أريد ملؤسسات التعليم املدني أن تخرج أعداءا

۔  وكان من الطبيعي أن يحتل خريجواموسسات التعليم   2ون للتحكم الثقافي الغربي يدين

املؤثرة في املجتمع فإنهم أهلوا بطبيعة دراساتهم وتخصصاتهم لشغل وظائف املدني املواقع 

الدولة بينما انغلقت بعض مؤسسات التعليم الشرعي والديني على املاض ي فعاشت غربة 

ببعض الوظائف الهامشية التي حالت دون تأثيرهم في املجتمع مما  الزمان وحوصر خريجوها

حاالت خاصة من الفقر والعجز عن متابعة التعليم في أدى الى عزوف الطالب عنها إال في 

مؤسسات تقتض ي نفقة أو بسبب ضعف املستوى العلمي الذي ال يؤهل لدخول مؤسسات 

 التعليم املدني  ۔  

في مجال إلاعالم الذي يعبر بحق مؤسسة التعليم  وليست إصابات الغزو الفكري 

 ذلك أن إلاع
ً
الم بما يمتلك من إمكانيات فنية تستخدم والتشكيل الثقافي املستمر بأقل خطرا

الصورة والصوت واللون واللباس الى جانب التنوع والتفنن باألوعية والفقرات إلاعالمية التي 

، أصبح من أهم وأخطر وسائل الغزو الفكري باتت تغطي كل املساحات وتمأل كل لاوقات  

 اليوم لوسائل   حتى نكاد نقول  :  إن إلانسان بشكل 3والتشكيل الثقافي ،
ً
سنة  بات مرتهنا

 تحت رحمتها في تكوين آرائه وبناء ثقافته  ، وتشكيل نظرته الى العالم وقد 
َ
إلاعالم وواقعا

ول الى مجال إلاعالم و أصبح  التمكن يكون ميدان الصراع الحضاري الحقيقي اليوم قد تح

 

  139ص  ايضا 1

 18الدكتور السايح ،أحمد عبد الرحيم ، في الغزو الفكري ، ص   2

  19ص  ايضا 3
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لبة الثقافية التي تعتبر من إمتالك الشوكة إلاعالمية بكل لوازمها ومقتضايتها يضمن الغ

ركيزة التفوق الحضاري ذلك أن إلاعالم بقدرته على إلامتدادوإلاختراق ألغى الحدود 

ان حتى أصبح يرى الجغرافية والسياسية للدول وتجاوز كل املعوقات وامتد بحواس إلانس

 ويسمع العالم من مكانه ويدخل الى البيوت من غير استئذان  ۔  

 في مجال الحياة اإلجتماعية المظهر الثاني   : 
الحياة إلاجتماعية وما يسودها من قيم  خلقية وآداب سلوكية وما يحيط بها من 

عليها أو تغريبها عادات وأعراف وتقاليد هدف ضخم ألعداء إلاسالم واملسلمين فبالسيطرة 

اءوا يستطيع إلاعداء أن يسودوا املجتمعات إلاسالمية  وان  يغرسوا في نفوس الناس ما ش

من قيم وآداب وعادات وأعراف وإذا أفلحوا في ذلك استطاعوا بأيسر ممساعي  أن يقتلعوا 

 من نفوس الناس القيم إلاسالمية وآلاداب القرآنية  وكل فضيلة دعا اليها إلاسالم 

جهت الى املجتمع إلاسالمي ضربات قاسية في عاداته وتقاليده وآدابه حاول به لاعداء و 

عاتنا  وان  يسعوا بها في الطريق  الذي يذيب كيان هذه الجتمعات ويحل أن يغربوا مجتم

عراها  ۔  فقد غربوا طريقتنا في الط سنة  والشراب فأصبح الكثيرون يأكلون بيسراهم 

للباس والزي فأخذ الناس يلبسون من املالبس ما يكشف عوراتهم وما وغربوا طريقتنا في ا

اللباس فأصبح الرجال يقلدون فيه النساء  يصف أجسامهم ويشف عنها واختلط أمر 

 ۔  1والنساء يقلدنَّ الرجال 

أما في مجال لاسرة  أخذت حمالت التغريب صورة خبيثة ماكرة  ، فبعد أن بعدت 

تها معظم وقتها وأغلب يومها  ، وكانت النتيجـة الطبيعيـة لذلك أن املرأة عن بيتها وممتلكا

منهم في إهمال وتهاون  ، وترتب على عمل املرأة  –لصغار وبخاصة ا –يعيـش أفـراد لاسـرة 

أن تترك أبناءها أغلب اليوم ليربيهم الخدم ولاغراب  ، وال يمكن تجاهل آلاثار النفسية 

ي منها الطفل في املستقبل حين يحرم من حنان أمه وحدبها والتربوية السيئة التي يعان

 من فطرة لامومة النقية الصافية وحرصها على توجيهه وتربيته أحسن تربية بوحي

 

 144غزو الفكري وأثره في املجتمع إلاسالمي املعاصر ، صالدكتور علي عبد الحليم محمود ، ال1
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 المظهر الثالث  :  في مجال نظام الحكم والسياسة والقتصاد  :  
ه الج يهتم  دعاة التغريب بمجال نظام الحكم والسياسة وإلاقتصاد على إعتبار هذ 

  ، وقد خطط العدو ونجح في تخطيطه 
ً
وان ب من الحياة أهم الج وان ب إيجابية وتأثيرا

مة الحكم في أغلب بلدان العالم إلاسالمي أنظمة غربية  ، ولتصبح الق وان ين لتصبح أنظ

وآلاداب التي تحكم العالقة بين الناس بعضهم ببعض أو بين الناس وحكامهم ق وان ين 

ومعادية لإلسالم واملسلمين استهدف منها أصحابها أن تحل محل الشريعة  غربية مستوردة

، وليس القضاء بين الناس والفصل في خصوماتهم في أغلب   1إلاسالمية والنظام إلاسالمي

بلدان العالم إلاسالمي إال صورة من القضاء الغربي الذي يتجاهل القيم إلاسالمية في 

 من ازعاتهم  ۔  الفصل بين الناس في خصوماتهم  و 

فالهداف  من تغريب نظام الحكم والسياسةه وان  يعزل إلاسالم عن قيادته الراشدة  

 تقوم عليه للح
ً
 متكامال

ً
ياة ولاحياء  وان  تعطل الشريعة إلاسالمية التي اختارها هللا نظاما

 حياة  لامن والطمأنينة لكل الناس   ۔ 

 وياتهمدراسات المستشرقين فى رواة التفسير ومر 
زعم جولد تسهير فى مذاهب التفسير إلاسالمى ان بعض الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير 

وذكر منهم ابابكر وعمر وابا وائٍل شقيق بن سلمة ، وعبيد بن قيس الكوفى ، وسعيد القرآن 

 بن جبير  ، واللغوى الكبير لاصمعى  ، وغيرهم( 

انهم امتنعوا احتياطا ألنفسهم وتورعا لعدم بلوغه ش يء من ذلك عن رسول هللا  وجوابه : 

 ۔ 

ء ال أصل لها التفسير ، املالحم  وذكر قول منسوب ألى إمام احمد رحمه هللا "ثالثة اشيا

 ۔  2،املغازى 

واجيب عنه انه ال اسناد لهذه الرواية صحيح ،والصحيح ما ذكر الزركش ى قول اليمونى اه 

معت من احمد بن حنبل يقول"ثالثة كتب ليس لها أصول  :  املغازى واملالحم قال س

 3والتفسير"

 

  147ایضا  ص  1

 75الشيباني ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ، مسند إلامام أحمد بن حنبل ، رقم  - 2

 2/178السيوطي ، جالل الدين ،عبد الرحمن بن أبي بكر، إلاتقان في علوم القرآن ، - 3
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 1سرائيليات افقد قيمتها و ثقتهاوزعم جولد تسهير ان كثرة الروايات املوضوعات وإلا 

فجوابه ان املستشرقون واملبشرون وجدوا فى إلاسرائيليات والروايات املوضوعات ،ما يشبع 

 تعصبهم املقيت ۔ اهوائهم ويرض ى 

شل جولد تسهير بطريق عن على بن ابى طلحة ،عن ابن عباس رض ى هللا عنهما فى التفسير 

 2زاعما أنه لم يسمع منه اصال

ه ان هذا الطريق من اوثق الطرق عن ابن عباس  ،رأى إمام احمد فى صحيفة فى فجواب

التفسير رواها عن إبن أبى طلحة قال ابن كانت هذه الصحيفة عند امام بخارى واعتمد 

 عليهاكثيرا ۔ 

املستشرقون مثل بالشير و بل و واط فى "مقدمة القرآن" لهم يقولون و وات فى مقدمة القرآن 

دينة ،نقدوا على الصحابة الذين شملوا فى جمع القرآن  ،وأثاروا شبهات فى م و محمد

عديدةربما قالوا ان القرآن ما وصل درجة التواتر نظرا الى رواية آيتين من آخر سورة التوبة 

 3رواية خزيمة انصارى ۔ 

 وايضا قالوا ان مصداقيةكتاب الوحى مشكوك الن عبدهللا بن ابى سرح قال "إذا كنا 

ع ان نثق ببعضهم ثقة مطلقة فماذا نقول فى عبد هللا بن ابى سرح الذى ارتد وافتتن نستطي

 4بانه كان يكتب)غفورا رحيما( حيث كان انبى يملى عليه )عزيزا حكيما(  ۔ 

 ارتداد عبد هللا بن ابى سرح  : 

ال له عبد هللا بن ابى سرح  كان كاتب الوحى بل ارتد وافتتن فال إعتبار لروايته ق 

ُه{ إلخ آلاية فقال إن كنت نبيا فأنا نبي ألنه خطر ملسو هيلع هللا ىلص  :  " سول هللا  ر 
َّ
َتَباَرَك الل

َ
اكتب :  }ف

قيل ان ابى سرح ارتد ثم اسلم ،والشك ان القرآن نزل على 5ببالي ما أمليت علي فلحق كافرا

 

 129،  86، ص  مذاهب التفسير إلاسالمى - 1

 م98مذاهب التفسير ،ص   - 2

و مقدمةالقرآن مونتجومرى واط ،  58-57م ص 1985مقدمة القرآن  ريجى بالشير ،طبع باريس ، - 3

( و  42-41ص)  1953سلسلة دراسات مسيحية إسالمية ،مطبعة الجامعة  ،ادنبرا ، الكتاب الثامن من 

 (1935برا ،مقدمة القرآن  ريتشارد بل ،مطبعة جامعة ادن

 12مقدمة القرآن ص  - 4

دار إحياء الكتب  الزركش ى ، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر ،  البرهان فى علوم القرآن ، - 5

 200ص  1العربية ،ج 
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سبعة لم سبعة أحرف توسعة للعرب الذين ماكانت تلين ألسنتهم بغير حرفها ۔  ولاحرف ال

 تكن تتبع هوى الصحابةبحيث يقرؤون كيف ما يشاؤون كما صور ذلك بالشير ۔ 

وايضا يستبعد بالشير التسجيل كامل لكل ما نزل النه يستحيل مادية الن الوحى ربما يجئء 

فجائة وربما فى السفر وقد يكون فى الصالة وربما فى الليل فال يمكن ان يكون كل وقت 

 1د النبى ، على من ام قد بلغ كتبة الوحى الاربعين رجالموجود عناربعيىن كتاب الوحى 

جوابه ان كتبة الوحى كانوا حراص على هذه الخدمة العظييمة ومالزمة النبى وحد حرصهم 

مالزمة النبى يظهر من انه اذا توضأ اخذوا كل قطرة  يسقط منه على ايديهم ويبتلون به 

 وجوههم كما شاهده سفير الروم ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12مقدمة القرآن ،ريجى بلشير  ،طبع داراكتاب اللبنانى ، بيروت ، ص  - 1
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 الباب الرابع : 

 اجتاهات املستشرقني يف تفسري القرآن يف القرن العشرين
 

 

 هذا الباب يشتمل علي هذه الفصول 

  إلاتجاهات إلاستشراقية في تفسير فواتح القرآن  و فواصله 

 إلاتجاهات إلاستشراقية  فى تفسير  محكم القرآن و متشابه 

  لقرآن و قصص القرآنإلاستشراقية  فى تفسيرأحكام اإلاتجاهات 

  إلاتجاهات إلاستشراقية  في تفسير آلايات املتعلقة بأهل الكتاب

 و آلايات املتعلقة بالنسآء
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 الفصل االول : 

 اإلجتاهات اإلستشراقية يف تفسري فواتح القرآن  و فواصله 
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 اْلَفَواِصُل :    
خاضوا فيه ونقدوه حتى فواصل آلايات و املستشرقون ما تركوا شيئا من القرآن إال 

قواتح السور ما بقيا من ابحاثهم ۔  فلنبحث  ونعرف ما هى الفواصل والفواتح ۔  الفاصلة 

قال  ۔  كلمة آخر الجملة :  وقال الداني ۔  كلمة آخر آلاية كقافية الشعر وقرينة السجع

يه بيوم يأتي وما كنا نبغي وليسا الف املصطلح وال دليل له في تمثيل سيبو الجعبري وهوخ

  ۔  رأس آلاية ألن مراده الفواصل اللغوية ال الصناعية

  ۔  الفواصل حروف متشاكلة في املقاطع يقع بها إفهام املعاني :  وقال القاض ي أبو بكر

اصلة هي الكالم املنفصل عما الف :  وفرق الداني بين الفواصل ورؤوس آلاي فقال

م املنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية وغيرها بعده والكال 

  ۔  وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية

يوم يأت وما  :  وألجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي :  قال

  ۔  فاقإذ يسر وهورأس آية بات :  بإجماع مع كنا نبغي وليسا رأس آية

  ۔  توقيفي وقياس ي :  ملعرفة الفواصل طريقان :  وقال الجعبري 

وقف عليه دائًما تحققن أنه فاصلة وما وصله دائًما تحققن ملسو هيلع هللا ىلص  أما التوقيفي فما ثبت أنه  

يكون لتعريف  أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى احتمل الوقف أن

لتام أولالستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أوفاصلة وصلها الفاصلة أولتعريف الوقف ا

  ۔  لتقدم تعريفها

وأما القياس ي ما ألحق من املحتمل غير املنصوص باملنصوص ملناسب وال محذور في ذلك 

على كل كلمة  ألنه ال زيادة فيه وال نقصان  وان ما غايته أنه محل فصل أووصل والوقف

فاصلة آلاية  :  ه جائز فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول كلمة جائز ووصل القرآن كل

كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر وما يذكر من عيوب القافية من اختالف 

الحركة وإلاشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة 

  ۔  افية القصيدةقافية لارجوزة من نوع إلى آخر بخالف ق
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و من  ثم ترى ترجعون مع علي وامليعاد مع الثواب والطارق مع الثاقب ولاصل في الفاصلة  

والقرينة املتجردة في آلاية والسجعة املساواة  و من  ثم أجمع العادون على ترك عد آيات 

ه املتقين بمريم نساء وكذب بها لاولون بسبحان ولتبشر ببآخرين وال املالئكة املقربون في ال

ولعلهم يتقون بطه  و من  الظلمات إلى النور  وان  هللا على كل ش يء قدير بالطالق حيث 

وعدوا  {أفحكم الجاهلية يبغون }لم يشاكل طرفيه وعلى ترك عد أفغير دين هللا يبغون 

 لوى بطهبآل عمران وعلى هللا كذبا بالكهف والس يا أولي لالباب :  نظائرها للمناسبة نحو

  ۔ 

تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكالم بها وهي الطريقة التي  :  وقال غيره

يباين القرآن بها سائر الكالم وتسمى فواصل ألنه ينفصل عنده الكالمان وذلك أن آخر آلاية 

ز تسميتها هللا عزوجل   كتاب فصلت آياته وال يجو  فصل بينها وبين ما بعدها واخذ من   قول 

قوافي إجماًعا ألن هللا تعالى ملا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيًضا ألنها 

منه وخاصة به في الاصطالح وكما بمنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في 

   ۔ الشعر ألنها صفة لكتاب هللا تعالى فال تتعداه

  هل يجوز استعمال السجع في القرآن

الجمهور على املنع ألن أصله من  وهل يجوز استعمال السجع في القرآن خالف

السجع الطير فشرف القرآن أن يستعار لش يء منه لفظ أصله مهمل وألجل تشريفه عن 

مشاركة غيره من الكالم الحادث في وصفه بذلك وألن القرآن من صفاته تعالى فال يجوز 

  ۔  وصفه بصفة لم يرد إلاذن بها

عرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجع ذهب لاش :  الرماني في إعجاز القرآنقال 

وفرقوا بأن السجع هو الذي في نفسه ثم يحال املعنى عليه والفواصل التي تتبع املعاني وال 

  ۔  تكون مقصودة في نفسها

  ۔  ولذلك كانت الفواصل بالغة واسجع عيًبا :  قال

ض ي أبو بكر الباقالني ونقله عن نص أبي الحسن لاشعري وتبعه على ذلك القا

وذهب كثير من غير لاشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن  :  وأصحابنا كلهم قال
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ذلك مما يبين به فصل الكالم  وان ه من لاجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة 

  ۔  ونحوهما كالجناس والالتفات

وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موس ى أفضل من هارون ملكان السجع قيل في  :  قال

 موضع هارون وموس ى وملا كانت الفواصل في موضع آخر بال و أو  والنون قيل موس ى وهارون

 ۔ 

وتغيير فواصل آلايات مثل : "غفور رحيم"ب"سميع بصير"كما كان يفعل ابو سرح 

نه فى موضع آخر من الرسالةوذكرت ان تغيير الفواصل ال يجوز توسعت فى الحديث ع ،فقد

 بإجماع املسلين ، ألنه يذهب إعجازالقرآن ۔ 

َورِ   فَ َواِتِح السُّ

بعضهم قالوا ان هذه الحروف مما وضعه كتبة محمد من اليهود ،وزعم "جرجيس 

ا ية ئرة املعارف إلاسالم،وذكر اصحاب دا  1سال" ان هذه الحروف لغو ال فائدة له

أو أن لها اهميةسحرية ۔ وكل قالوا هذا ليستدلوا انها ليس البريطانيةانها اختصار لكلمات 

 2بكالم هللا ۔ 

زعم املستشرق لاملاني نولدكه في كتابه )تاريخ القرآن(  وفيه آراء كثيرة بعيدة عن  

ز ملجموعات املنهج العلمي ، منها ادعاؤه أن فواتح السور ليست من القرآن ،  وان ما هي رمو 

الصحف التي كانت عند املسلمين لاولين قبل أن يوجد املصحف العثماني ، فمثال حرف 

 
ً
 لصحف املغيرة ، والهاء لصحف أبي هريرة ، والصاد لصحف سعد بن أبي امليم كان رمزا

 
ً
وقاص ، والنون لصحف عثمان ، فهي إشارة مللكية الصحف وقد تركت في مواضعها سهوا

 ۔  3ل الزمن بالقرآن فصارت قرآنا( ، ثم ألحقها طو 

  ۔  سور عنهاافتتح هللا تعالى سور القرآن بعشرة أنواع من الكالم ال يخرج ش يء من ال

 

 1/187م 1988،لبنان –بيروت  -لعلمية جرجس سال ، مقالة إلاسالم ،  دار الكتب ا -1

 2/175م   1981فضل حسن عباس ،قضايا قرآنية فى موسوعة البريطانية ، دار البشير  ،عمان  -2

ن الكريم، سورة ، الفرقان  الدكتور عبد القهار العاني ، الاستشراق والدراسات إلاسالمية ، دار -3
ٓ
 القرا

  85، ص  2001لاردن ، سنةللنشر والتوزيع عمان 
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إثبات لصفات املدح ونفي وتنزيله من صفات  :  الثناء عليه تعالى والثناء قسمان :  لاول 

  ۔  النقص

  ۔  سورتينالتحميد في خمس سور وتبارك في  :  فاألول 

  ۔  التسبيح في سبع سور  :  والثاني

تأثر هللا بها فبدأ باملصدر في بني إسرائيل التسبيح كلمة اس :  قال الكرماني في متشابه القرآن

ألنه لاصل ثم باملاض ي في الحديد والحشر ألنه أسبق الزمانين ثم باملضارع في الجمعة 

  ۔  عاًبا لهذه الكلمة في جميع جهاتهاوالتغابن ثم باألمر في لاعلى استي

ا مستوعًبا في نوع حروف التهجي في تسع وعشرين سورة وقد مض ى الكالم عليه :  الثاني

  ۔  املتشابه ويأتي إلاملام بمناسباتها في نوع املناسبات

اب لاحز  :  خمس بنداء الرسول صلى اله عليه وسلم :  النداء في عشر سور  :  الثالث

النساء واملائدة والحج والحجرات  :  والطالق والتحريم واملزمل واملدثر وخمس بنداء لامة

   ۔ واملمتحنة

اقترب  -أتى أمر هللا  -براءة من هللا  - يسألونك عن لانفالالجمل الخبرية نحو  :  الرابع

الذين كفروا إنا فتحنا  لكتابتنزيل ا -سورة أنزلناها  -قد أفلح املؤمنون  -للناس حسابهم 

ن موضعين اقتربت الساعة الرحمن قد سمع هللا الحاقة سأل سائل إنا أرسلنا نوًحا أقسم م

  ۔  عبس إنا أنزلناه لم يكن القارعة ألهاكم إنا أعطيناك فتلك ثالث وعشرون صورة

سورتان القسم في خمس عشرة سورة أقسم فيها باملالئكة وهي الصافات و  :  الخامس

فالنجم قسم بالثريا والفجر بمبدأ النهار  :  باألفالك البروج والطارق وست سور بلوازمها

ية النهار والليل بشطر الزمان والضحى بشطر النهار والعصر بالشطر آلاخر أوبجملة والشمس بآ

ي هي الزمان وسورتان بالهواء الذي هوأحد العناصر والذاريات واملرسالت وسورة بالتربة الت

منها أيًضا وهي الطور وسورة بالنبات وهي والتين وسورة بالحي وان  الناطق وهي والنازعات 

  ۔  م وهي والعادياتوسورة بالبهي
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الواقعة واملنافقون والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة  :  الشرط في سبع سور  :  السادس

  ۔  والنصر

قل أوحى اقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو هللا أحد قل أعوذ  :  لامر في ست سور  :  السابع

  ۔  املعوذتين

  ۔  هل أتى عم يتساءلون هل أتاك ألم نشرح ألم تر أرأيت :  الاستفهام في ست :  الثامن

   ۔ ويل ملطففين ويل لكل همزة تبت :  الدعاء في ثالث :  التاسع

  ۔  يالف قريشالتعليل في لئ :  العاشر

وما ذكرناه في قسم الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر وكذا الثناء  :  هكذا جمع أبوشامة قال

كله خبر إال سبح فإنه أثنى على نفسه سبحانه بثبو ت الحمد والسلب ملا استفتح السورة 

 :  يانولامر والشرط والتعليل والقسم والد عا حروف التهجي استفهم الخبر وقال أهل الب

غة حسن الابتداء وه وان  يتأنق في أول الكالم ألنه أول ما يقرع السمع فإن كان من البال 

محرًرا أقبل السامع على الكالم ووعاه وإال أعرض عنه لوكان الباقي في نهاية الحسن فينبغي 

ا وأصحه معنى  و أو 
ً
 أن يؤتى فيه بأعذب لفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظًما وسبك

  ۔  لتعقيد والتقديم والتأخير امللبس أوالذي ال يناسبضحه وأحاله من ا
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 الفصل الثانى  : 

 اإلجتاهات اإلستشراقية  فى تفسري  حمكم القرآن و متشابه
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 اْلُمْحَكِم َواْلُمَتَشاِبهِ 
 يوجد فى القرآن أيات محكمة ومتشابهه كما قال هللا تعالى  : 

ُر ُهَو  
َ
خ

ُ
َتابِّ َوأ كِّ

ْ
مُّ ال

ُ
َماٌت ُهنَّ أ

َ
ْحك ْنُه آَياٌت مُّ َتاَب مِّ كِّ

ْ
ْيَك ال

َ
نَزَل َعل

َ
ي أ ذِّ

َّ
ال

ْنُه اْبتِّ  اَبَه مِّ
َ

ش
َ
ُعوَن َما ت بِّ

َّ
َيت

َ
ْم َزْيٌغ ف هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
يَن في ق ذِّ

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َهاٌت ف ابِّ

َ
ش

َ
ْتَنةِّ ُمت فِّ

ْ
آَء ال

َ
غ

وِّ 
ْ
أ
َ
ُم ت

َ
هِّ َوَما َيْعل يلِّ وِّ

ْ
أ
َ
آَء ت

َ
غ ا َواْبتِّ وَن آَمنَّ

ُ
مِّ َيُقول

ْ
ل عِّ

ْ
ي ال وَن فِّ

ُ
خ ُه َوالراسِّ

َّ
 الل

َّ
ال ُه إِّ

َ
يل

َبابِّ 
ْ
ل
َ
 لا

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
 أ

َّ
ال ُر إِّ

َّ
ك

َّ
َنا َوَما َيذ ندِّ َرّبِّ ْن عِّ لٌّ ّمِّ

ُ
هِّ ك   1 بِّ

واملتشابه من اختياراته سبحانه وتعالى وآلايات بين هللا تعالى فى هذه آلاية أن أمر املحكم 

 للّناس وليختبرهم بأن من هو كان من كال النوعان أنزل 
ً
هللا تعالى من مشيته و إرادته فتنة

 يؤمن بها  و من  ال يؤمن بها  و من  كان يثير الشبهات  و من  هو مطمئن باإليمان ۔ 

ففشل املستشرقون فى هذالباب من طريق الحق بأنهم ال يكادون ان يفهموا حكمة املحكم 

عنه بالتضاد والتناقض فى القرآن ، واستشهدوا بقوله واملتشابه ومعنى إلاعجاز ، وعبروا

"ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا كثيرا" فقالوا ملا وقع إلاختالف فى القرآن 

نه ليس من عند هللا ،بل هو كالم وضعه البشرومثلوا فى استداللهم عدة آيات من فثبت ا

ربى مبين"وفى آل عمران قال"وأخر القرآن مثال فى سورة النحل قال "لسان ع

متشابهات"فأثبت به "سال"فى كتابه "اسرارالقرآن" انه تناقض وتدافع واختالف ، قلهذا زال 

 ۔ من القرآن إلاعجاز وثبت إلاختالف 

انه ليس بينهما تناقض وال إختالف ،بل قسم من املحكم وقسم من املتشابه الذى  جوابه

قرآن بل أظهر جهله وعداوته للقرآن فقط ، وسعى ان يثير ال توفيق ملستشرق فهم معانى ال

 التشكيك حول القرآن إلغواء املسلمين عن جادة الحق ۔ 

  ۔  ة أقوالوقد حكى ابن حبيب النيسابوري في املسئلة ثالث

  ۔  أن القرآن كله محكم ل  قول هللا عزوجل   كتاب أحكمت آياته :  أحدها

  ۔  ل  قول هللا عزوجل   كتاًبا متشابًها مثانيكله متشابه  :  الثاني

  ۔  انقسامه إلى محكم ومتشابه لآلية املصدر بها :  الثالث وهوالصحيح

 

ن الكريم، سورة ، ال عمران   -  1
ٓ
 7:   القرا
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بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختالف إليه وبتشابهه  والجواب عن آلايتين أن املراد

  ۔  كونه يشبه بعضه بعًضا في الحق والصدق وإلاعجاز

آلاية ال تدل على الحصر في شيئين إذ ليس فيها ش يء من طرقه وقد قال  :  ل بعضهموقا

تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم واملحكم ال تتوقف معرفته على البيان واملتشابه ال يرجى 

  ۔  بيانه

  ۔  وقد اختلف في تعيين املحكم واملتشابه على أقوال

  ۔  منه إما بالظهور وإما بالتأويلاد املحكم ما عرف املر  :  فقيل

واملتشابه ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف املقطعة في أوائل 

  ۔  السور 

  ۔  املحكم ما وضح معناه واملتشابه نقيضه :  وقيل

  ۔  ل أوجًهاحتماملحكم ما ال يحتمل من التأويل إال وجًها واحًدا واملتشابه ما ا :  وقيل

املحكم ما كان معقول املعنى واملتشابه بخالفه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام  :  وقيل

  ۔  برمضان دون شعبان قاله املاوردي

  ۔  املحكم ما استقل بنفسه واملتشابه ما ال يستقل بنفسه إال برده إلى غيره :  وقيل

  ۔  ملتشابه ما ال يدرك إال بالتأويلوا املحكم ما تأويله تنزيله :  وقيل

  ۔  املحكم ما لم تكرر ألفاظه ومقابلة املتشابه :  وقيل

  ۔  املحكم الفرائض والوعد والوعيد واملتشابه القصص ولامثال :  وقيل

املحكمات ناسخة  :  أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال

مه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به واملتشابهات منسوخه ومقدمه حراوحالله و 

  ۔  ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال يعمل به

املحكمات ما فيه الحالل والحرام وما سوى ذلك منه  :  وأخرج الفريابي عن مجاهد قال

  ۔  متشابه يصدق بعضه بعًضا

  ۔  املحكمات هي أوامره الزاجرة :  قاليع واخرج ابن أبي حاتم عن الرب

وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيي ابن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه آلاية فقال 

  ۔  الفرائض ولامر النهي والحالل :  فواتح السور وقال يحيى :  أبوفاختة

ة لان سنة  محكمات سور الثالث آيات من آخر  :  وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال

  ۔  قل تعالوا وآلايتان بعدها
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وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في   قول هللا عزوجل   فيه آيات محكمات 

من ها هنا قل تعالوا إلى ثالث آيات  و من  ها هنا وقض ى ربك أال تعبدوا إال إياه إلى  :  قال

  ۔  ثالث آيات بعدها

املحكمات ما لم ينسخ منه واملتشابهات ما قد  :  ميد عن الضحاك قالن حوأخرج عبد ب

  ۔  نسخ

 املتشابهات فيما بلغن ألم واملص واملر والر :  وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال

  ۔ 

وقد روى عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن املحكم الذي يعمل به واملتشابه  :  قال ابن أبي حاتم

 ۔  لذي يؤمن به وال يعمل بها

هل املتشابه مما يمكن الاطالع على علمه أوال يعلمه إال هللا على  :  لقداختلف العلماء ههنا

هل هومعطوف ويقولون حال  {موالراسخون في العل}قولين منشؤهما الاختالف في قوله 

  ۔  أومبتدأ خبره يقولون وال و أو   لالستئناف

  ۔  ئفة يسيرة منه مجاهد وهورواية عن ابن عباسوعلى لاول طا

وما يعلم تأويله إال هللا }فأخرج ابن املنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله 

  ۔  م تأويلهإنا مما يعل :  قال {والراسخون في العلم

ون تأويله يعلم :  قال {والراسخون في العلم}وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله 

  ۔  آمنا بهويقولون 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله لولم يعلموا 

  ۔  تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه وال حالله من حرامه وال محكمه من متشابهه

ب هللا عباده واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم إنه لاصح ألنه يبعد أن يخاط

  ۔  الخلق إلى معرفته بما ال سبيل ألحد من

  ۔  إنه الظاهر :  وقال ابن الحاجب

وأما لاكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم  و من  بعدهم خصوًصا أهل السنة فذهبوا 

  ۔  إلى الثاني وهواصح الروايات عن ابن عباس
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 اسباب النزول
ت و نزلت الايات لبيان حكمة و ول هي الحوادث و القضيا اللتي حدثاملراد في اسباب النز

تعبير علم اسباب النزول من اهم العولم في التفسير القران لتعرف حكمة احكامها و مصطلح 

 اسباب النزول يل يكن يستمل في عهد الصحابه والتابعين ۔

ن قسمان :
ٓ
يات القرا

ٓ
 ا

يات الذي هو نزل  وليس وجد س -1
ٓ
بب نزوله وشان نزوله وهو اكثر قسم من الا

ن ۔
ٓ
يات القرا

ٓ
 ا

ية كما  -2
ٓ
وقسم الذي يتعلق بسبب من الاسباب و قدمه املفسرون فيتفسير الا

عند جمع من قريش علي جبل صفا و ملسو هيلع هللا ىلص نزلت سورة اللهب بعد خطبة النبي 

وانزل هللا الايات لبيان ملسو هيلع هللا ىلص نوع من الايات اللتي نزلت بعد سوال احد من النبي 

 
ً
 ره  '' يسئلونك عن الروح '' وغيحكمة مثال

 طريق معرفة اسباب النزول :
اليمكن اثبات اسباب النزول باالجتهاد و فكر احد بل بل يثبت بالرواية و السماع فقط 

من الصحابة و التابعين و يشترط فيه صحة سند الرواية ولقد ثبت من روايات الصحابة 

ن نزلت لبيان حكم حادثة او 
ٓ
يات القرا

ٓ
رسول  البيان جواب بعد الرسول شخص منان ا

ن ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ٓ
و شرط ثبوت شأن النزوك من الصحابة رواية النهم شهد و حين نزول القرا

فلهذا اتفق العلماء علي ان اسباب النزول يلزم ان يثبت بالنقل الصحيح عن شاهد او 

عين بصحة مسمح للحوادث اللتي نزلتٓ ية بعدها يعني الشرط ثبوتها من الصحابة والتاب

 سند الرواية ۔

 حات في اسباب النزول :الصطال
و كلمة اسباب النزول ما ثبت من الصحابة و التابعين و لم يستعملوا هذا الاصطالح بل 

هو اصطالح جديدي قد اشتهر بعد عهد الصحابة و التابعين ۔ واما الصحابة و التابعين 

ية حادثة نزلت فانزل هللا يعني ذكروا ا لقد استعملوا في بيان سبب النزول الاية '' في كذا

چم قالوا نزلت اية فالں في كذا و كا شاه ولي هللا  في الفوزالكبير  ولقد بين اقسام 

 اسباب النزول املختلفة و ذكر مقاصدها و حكمها ۔
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 اسباب النزول و اتجاهات المستشرقين :
ن تاريخية

ٓ
ن و انه محصور في  لقد اثار املستشرقين شبهات حول اسباب نزول القرا

ٓ
القرا

ن حادث بحوادث الارض و استبدلوا منه ''' ان الارض حيز ز 
ٓ
حائ اليتجاوزه كأن القرا

ن حادث القدي''
ٓ
 القرا

ن و التنزيل الحكم هل كان موجودا ازال؟ -2
ٓ
ن يعني القسص القرا

ٓ
وهنا سألوا ان القرا

رادة الانسانية و تجزيد من وبها اسباب النزول مكتوبا في  لوح املحفوظ ؟ وهزا تغيب ال 

 ائ مسئولية في حركة التاريخ ؟ و ان الخلق يتحرك يجيرية صادقة كقطع الشطريح ۔

ية ؟ -3
ٓ
 هل كان هللا بحاجة سوال سائل لتنزيل ٓا

ن يثبت منه ان القٓرن احدث  في الارض  -4
ٓ
عالقة الحوادث و الاسباب بايات القرا

ن كتبه  والفه و صنفه
ٓ
 ۔احد وال هو تنزيل من هللا  من شخص يعني ان القرا

 اسباب النزول هي  من انتاج الفقهاء الثبات اراء معينه۔ -5

 جواب عن شبهات المستشرقين :
 شبهات املستشرقين علي كلمة اسباب النزول وهذا الاصطالح الهو من وضح  -1

ٗ
بنا

الصحابة بل الصحابة استعملوا كلمة نزلت في كذا  و كان ادهم ان هذه الاية 

 كانت سبب نزوال ۔ ذا الحكم ال ان هذا الواقعةمتضمن له

ن ليس   -2
ٓ
ن ولكن القرا

ٓ
ولقد حاول املستشركون أن يثبتوا من اسباب تاريخية القرا

له التايخ الن التاريخ التغير و التبدل والقراان ليس فيه تغير و تبدل او تحرف ۔كما 

 فهيا التحريف ۔ وجد في التورة والانجيل و الزبور لقد بدلها حوادث الزمن ووقع

لت في كذا وغيرها تشهر الي ان فهيا حكم مختلفة فهما يبين الحكمة بل كلمة نز 

البالغة و حمها يكون تخصيص الحكم ومهما يشر التي تفسير املعنٰي والجمهور من 

 الاسالم ذھبوا الي انه اذا كان اللفظ عاما و السبب خاص فالعبرة يعموم 
ٗ
علما

ها في العموم او في ذا اتفقت الاية مع سبب نزولاللفظ اليخصوص السبب وا

 الخصوص فال اشكال ۔

والحاصل من قدام اثارة شبهات املستشرقين هو افشاء التشكيب حول القران و 

ن و يشككوا فيه ۔ 
ٓ
السعي لتغير معاني القٓرن و تفسيره ۔ ليتنفر املسلمون من القرا
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جز ل هللا و يعضون عليه باالنو ولكن املسلمون يتشيكون يزيل القٓرن ويعصمون بحب

 و اظهر وابعمليهم ان ذالك الكتب الريب فيه ۔

 ن ٓ  دراسات المستشرقين في اختالف قراءات القرا
بأي لهجة العرب نزل القراان ؟ اختالف فيه اراء الباحثين الن كل قبيلة العرب كان له لهجة 

 مختلفة 

ن  بلهجة قريش الن النبي  -1
ٓ
 كان من قريش ۔ ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم قالوا نزل القرا

ن   في لهجة مشتركة بين جميع القبائل ۔ بعضهم قالوا -2
ٓ
 نزل القرا

ن  في لهجة مشتركة جمع العرب ، -3
ٓ
 بعضهم قالوا نزل القرا

ن فانزل بلهجة خاصة اليقريش و ال غيرها بل نزل  -4
ٓ
اخذ البعج نتيجة البحث ان القرا

ن بلغة الفصحي اللتي بها العرب يتحدثون الي اليوم
ٓ
 ۔ القرا

 ال يجو  -5
ٗ
ز ان يثار هذه التشبه ان كما في حديث عمر بن خطاب قال  بعض العلما

انزل القٓرن علي سبعة احرف هو مقاير و منافي للقول املشهور '' ان القٓرن نزل بلُغ 

 قريش فقه '' 

الن لغة قريش كانت مجتمعة لجميع لهجات قبائل العرب  واللهيات السبعة كانت  -6

ن في لغة قريش ۔هو موجودة قبل نزول 
ٓ
 القرا

الن كل من قبائل العرب شهدوا اسواق العرب املواسم و الوقائع و الحج و العمرة وقريش 

كانوا اشرقوا جميع هذه الاسواق املواسم و الوقائع و الحج و العمرة و حفظوا جميع 

 لهجات العرب فلهذا قريش كانو جمع جميع لهجات العرب۔ 

بت باجتهاد العلماء وثبت ماورد فيه النص بل هو ثويجب ان يعرف ان هذه مسئله 

ايضا ان هذا الاختالف اختالف لفظي الن لغة قريش جامعة لجميع لهجات قبائل لعرب 

وجمع لهجات القبائل شاملة و داخلة في لغة قريش وثبت ان الحرف السبعة اللتي انزل 

ن هيكلها من لگة قريش لكن مجال البحث فيه موجود 
ٓ
وال ظهر ماني البحث  عليها القرا

انه نزل القٓرن بلغة قريش وكانت لهجات القبائل مختلفة و كان القبائل اليقدون  هو 

ن بلهجة غيعهم ينعي لهجة قريش فصارت مشكلة القبائل و قد قال هللا تعالي 
ٓ
قراء القرا

 185البقرة  ---------------------------------
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286 

ن بلهجتهم كما ف القبائل ان يقرواملسو هيلع هللا ىلص فاجاز النبي 
ٓ
ي حديث عمر اخرجه البخاري في القرا

ن رقم 
ٓ
ن انزل علي سبعة احرف فاقرووا  4706صحيصه في فضائل القرا

ٓ
ان هذا القرا

 ما تيسرا منه ''

ن حديث 
ٓ
ن  820اخرج مسلم في كتاب فضائل القرا

ٓ
'' ان هللا يامرك ان تقراء امتك القرا

 قد أصابوا ۔علي سبعة أحرف فأيما حرف قرووا عليه ف

ن علي سبعة أحرف وعن غير اخراج التر 
ٓ
مذي في سننه ابواب القراءات باب انزل القٓرا

ن علي سبعة أحرف '' قال هذا حديث حسن صحيح و 
ٓ
ابي بن كعب ايضا '' انزل القٓرا

 5/132رواة الامام احمد في مسنده 

ن
ٓ
علي سبعة أحرف  وخراج امام بخاري في صحيحه كتاب فضائل القٓرن باب انزل القٓرا

ن علي و 
ٓ
رواه امام مسلم في صحيحه في كتاب صالة املسافرين باب بيان ان انزل القٓرا

قال اقر ائ جبريل علي حرف فراجعته ملسو هيلع هللا ىلص سبعة أحرف عن ابن عباس ان رسول هللا 

 قلم ازل استزيذة فيه يزي حتي انتهي الي سبعة أحرف ۔

ن علي سبعة أح
ٓ
عشرين صھابيا  رف عن نحو اربعة و ومختصرا روي حديث انزل القٓرا

فهذا الحديث مشهورا و اسانيد متعددة  وشهرته انتشرت في العلماء مصادر العالم و 

رواته كثيرة الي حد يمتنع تو طوهم علي الكذب خير تقي هذا الحديث الي درجة التواتر 

 هذا الحديث متوار قطعي الثبوت ۔

تشرقون مسئله اختالف اتهم اخذ منه املسفلما اجيز القبائل ان يقرووا القٓرن بلهج

 القراءات و مصدر شبهاتهم كتاب املصاحف البن ابي داود ۔

 بية ٓ  شبهات المستشرقين حول القراءات القرا
 طعنوا في مصدرية القراءات السبعة يعني انها ما كانت بامرهللا ۔ -1

 ي من بعدهم و نقلهم لها الملسو هيلع هللا ىلص طعنوا في تلقي الصحابة القراءات السبعة عن النبي   -2

 ا في لغة القراءات و كتابهتها ۔طعنو   -3

ن في اللغة الانجليزية ۔
ٓ
 كما ذكر اثر جعفري في كتابه الكلمات الاجنبية في القرا
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 جواب عن شبهات المشتشرقين :
بواسطة جبري؛ ملسو هيلع هللا ىلص الاحرف السبعة أو القراءات السبعه كانت بأمرهللا تعالي يوحي الي النبي 

كرب و ابن عباس رض ي هللا عنها حديث طويل ي حديث عن ابي بن عليه السالم كما ذكر ف

عن أبي بن كعب، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل 

أسأل هللا »عليه السالم، فقال: إن هللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: 

إن هللا يأمرك أن تقرأ »، فقال: ، ثم أتاه الثانية«معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك

، «أسأل هللا معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك»، فقال: «أمتك القرآن على حرفين

أسأل »ثم جاءه الثالثة، فقال: إن هللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال: 

ة، فقال: إن هللا يأمرك أن ، ثم جاءه الرابع«هللا معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك

 1 -تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا

فثبت بهذا الحديث أن مصدر القراءات السبعة هو امر هللا بالوحي بواسطة جبريل الي النبي 

الصحة  عدهم بكمال وتلقي الصحابة القراءات بأمر النبي عليه السالم وثقلها الي من بملسو هيلع هللا ىلص 

 وشدة الاهتمام ۔

وفي القراءات املختلفة لهجات مختلفة فقط المعانيها الن معناها واحد والحروف السبعه 

باقراء جبريل مجميع القراءات توقيفية ملسو هيلع هللا ىلص يعني القراءات السبعة علم بالوحي اقراءها النبي 

 و ليست باجتهاد واحد ۔

ن معانيها واجب لبينه رسول هللا في وقت ن كانت تعييواليجب تحديد و تعيين املراد بها و ا 

 الحاجة ۔

وما سأل عنه الصحابة التابعون بل سعي العلماء لتعيين املراد بها بالقرائن ۔ وقوال العلماء 

ن كما في اقوال ألي حاتم 
ٓ
كثيرة في تحديد املراد بها أي باألحرف السبعة اللتي نزل عليها القرا

ھ و 276ھ ولعبدهللا بن مسلم ابن قتينة املتوفٰي  255املتوفٰي  سهل بن محمد السجستاني

ن ''ذكر فيه وجوه الاختالف ۔
ٓ
 تاليفه '' تاويل مشكل القرا

 

 (821) - 274 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهمسلم   - 1 -1
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ظهر من هذا البحث عدم صحة اقوال املستشرقين الذين انكروا كون القراءات السبعة 

و ملسو هيلع هللا ىلص يه ليه أوحي الوحيا من هللا و ثبت من الاحاديث الوارة في الاحرف السبعة انها اوحي ا

 وحفظوها ونقلوها الي من بعدهم ۔ملسو هيلع هللا ىلص تقلي الصحابة عن النبي 

فلهذا انكار كونها وحيا عدم صحة تلقيه اياه غلط كماقال المارتين الفرني وشاركو ، ووليم 

رنر جفري الانجليزي وغيرهم ۔ 
ٓ
 موير الانجليزي وما سينيون الفرنس ي ۔ ا

 ت :دراسات المستشرقين في حروف المقطا
ن هي الحر 

ٓ
ف اللتي تنطق و تقرأ حرفا حرفا علي حدة و تقع في اوائل بعض سور القرا

الحروف املقطعات اسرار هللا فلهذا اكتب املفسرون في تفسيرها  هللا اعلم بمراده يعني 

ن تنزيل من 
ٓ
اليعلم احدا معانيها و مرادها وقال املفسرون و هللا تحدي كل فن ينكركون القرا

 روا الرسالة و وجود جبريل عليه السالم و انكروا امكانية الوحي ۔حيه كما انكهللا و بو 

ن مركب من هذه الحروف اللتي تنطقون و تركون كالحكم 
ٓ
فتحدي هللا بان نظم القرا

فان لم تومنوا نه بأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا ان كنتم صدقين هذا 

قرون الي الي اليوم بل ماقدد احد ان جاء  و اربعة عشر التحدي قائم من نحو نصف قرن 

ن ۔
ٓ
 بمثل سورة من القرا

ن فقاموا الشبهات حول حروف املقطعات 
ٓ
فاذا ما قدروا بأنشاء مثل سورة القرا

فقالوا هذه الحروف مختصرات و محققات تشهير الي اسماء اشخاص الذين كتبوا هذه 

يمحوها وبعد مدة لم يعرف  ثم نسوا أن الصحف كتبوها اول السور لئال يختلط صحفه

ن و 
ٓ
ن ادخلوا حروف املقطعات في القرا

ٓ
ن واذا جمع القرا

ٓ
الناس ما هيتها فادخلوها في القرا

ن ۔
ٓ
 بعضهم قالوا هي حروف سحرية كما ذكر موتجمري وات في تعارف القرا

ن '' هي رموز الصحف فحرف املي
ٓ
م رمز بصحف وسعي نولدكة شرحهانه كتابه '' تاريخ القرا

نا ۔
ٓ
ن فصار قرا

ٓ
 عثمان و تدتركت في مواضعها سهوا و بعد مدة طويلة الحقعه بالقرا

 جواب هذه الشبهات :
ال دليل عند املستشرقين ملا قالوا وال مثل هذه املختصرات الذي اختاره اهل العرب 

ين و مثل هذه املختصرات هو ممكن من عادة اهل الكتاب الهو معروف في  عرف املسلم
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 محض و كذب  فشبهات و 
ٗ
مزعوفات مثل هذا من املستشرقين هذا دعوٰي بال دليل و افترا

 واضح ۔

وما قيل من عند املستشرقين هو قول صحابي أو تابعي بل اخترع املستشرقون من عند 

انفسهم وما قال احد الصحابة او التابعين انهم استعملوا مختصرات اسماءهم النهم ما 

ن و تفسيره من الناس بل هم كانو احرص الناس  يخفوا معانيكان من عادتم أن 
ٓ
القرا

 ليبلغوا الي الناس كل ما علموا أخذوا معني القٓرن و معانية ۔

فكل ماقال املستشرقون هو من اكاذيبهم ومن وسواس الشيطان فقط فحروف املقطعات 

 نزلت من رب العلمين وهي تنزيل من الرحمن الرحيم ۔

 لمستشرقون ايات الحكام و ا

  الحكام ياتٓ  ا حول شبهات المستشرقون ثارٓ  ا
 أنها ماخوذة من الكتبا املقدس ۔-2

يات الاحكام ۔
ٓ
 بعضها فاخوذة من الحرف العربي القديم الذي هو مصدر ا

ن قليلة ۔
ٓ
يات الاحكام فيها تناقص و احكام القرا

ٓ
 وا

 جواب اقوال المستشرقين :
ن ماخوذة م

ٓ
الكتاب املقدس مردود و باطل النه ان صدق فاين في ن شبهة كون احكام القرا

الكتاب املقدس احكام صلوات الخمسة و اقسام الصلوات الاخري و تفاصيل شرائطها و 

ن و الحديث و الفقة و الف في كتابهم احكام 
ٓ
جزئيات احكامها الاخري اللتي موجودة في القرا

 الصوم و الزكوة و الحج و جزئيات مسائلها ۔

ن ماخوذة من قوانين الدوم فاين من قوانين الدوم احكام  هةاما شب
ٓ
كون احكام القرا

 املذكورة و احكام الطهارت و النجاسات و تفاصيل جزئياتها ۔

ن حاصل 
ٓ
يات الاحكام أو شبهة قلتها غير صحيح ۔الن نظم القرا

ٓ
وما شبية التناقص في ا

 لفصحاحة و بالغة اللتي ليس في كالم غيره ۔
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ن جامعة البحار املعاني الغامضه اللتي مشتمله ا فيه أسلوب
ٓ
ختصارو جامعية وكلمات القرا

لجميع شئون الحياة و جوابها كما قال هللا تعالي ٰ '' ال رطب وال ياليس الا في كتاب مبين '' في 

ية يتضمن 
ٓ
ن حامل املعان متعددة و كذالك ا

ٓ
هذه الاية اشارة الي أن كلمة واحدة من القرا

ياته و دو احكام متع
ٓ
دة كما كشف العلماء الفقهاء واملفسرون اسعار املعاني و الاحكام من ا

كلماته فلذالك قال ابن عباس رض ي هللا عنه في شرح الحديث املزكور لوضل عقال بعيري 

يات لاحكام 
ٓ
ن أو كما قال كثير بهذا املعني القليل ۔ وال تناقص في ا

ٓ
لوجدته في ضوء القرا

ية كما م
ٓ
ي خاص و فيه مسئلة جديدة و حكمة منفرد كل قصة من قصص عنألن كل ا

ن اذا تكرر في السود و الايات يحصل منه معاني جديده و فوائد عجيبة فال تناقص في 
ٓ
القرا

يات الاحكام ۔
ٓ
 ا

 :نٓ  الناسخ و المنسوخ في القرا
خر مكافه أو تعميمه أ

ٓ
و املراد فن النسخ و بيان ملدة الحكم أو رفع حكم وضح حكم ا

 تخصيصه و غيره من الحكم الاخرٰي 

  ياتٓ  الحكم في نسخ ال
 يتضمن النسخ حكما كثيرة 

التدرج في الحكم يعني تشريح تدريجا تدريجا كما وقع الحرمة في الخمر بالتدريج اوال اشارة -1

 ه رزق حسن ثم بيان ضرره ثم حرم تحريما كامال ۔الي انه ليس في

 هذا الاسلوب التدريجي في الدعوة الحالحق ۔ في النسخ اشارة الي ان تستخدموا -3

 فيه بيان بعض صفات هللا من انه عليهم سميع حكيم رحيم غفور غفار فتاح ۔ -4

 من حكم النسخ التذكير بنعمة هللا يعني رفع مشقة الحكم من نعم هللا تعالي ۔ -5

 من حكم النسخ هو اختيار املكلف من انه يطيع هللا أو ينكره ۔ -6

الامة كما قال هللا يريد هللا بكم اليسر واليريد بكم العسر و الحاصل  ارادة الخير بهذه -7

ن المن نقائصه و عيوبه ۔
ٓ
 ان النسخ من محاسن القرا

 النسخ و المستشرقون :
ن

ٓ
و تغيره وزعموا ان النسخ ممنوع  زعم املستشرقون ان النسخ يدل علي تحريف القرا

 ان يغير حكمه  عقال و سمعا ۔ وكيف هو ممكن من حكيم عليم خبير 
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 جواب شبهات المستشرقين :
 ان هللا تعالي قادر و علي كل ش ي قدير اليئل عما يفعل و هم يسئلون ۔

ن و الاسالم فقط بل نسخ قد وقع في شرائع اخري من 
ٓ
النسخ ليس محضور في القرا

 قبل الاسالم ايضا و امثلة كثيرة قد ورد في العهد القديم و الككتاب املقدس كما يلي :

دم عليه السالم -1
ٓ
 نسخت اباحة تزوج الاخوة و الاخوات كما كان في عهد ا

 نسخ اباحة الجمع بين الاختين كما كان في عهد يعقوب عليه السالم -2

سفر التكوين : الاصحاح : التاسع﴾ نسخ كل جمع الحيوانات كما كان في عهد نوح ﴿-3

 نزير وغيره ذالك ودليل النسخ ماجاء من تحريم الجمال و الارنب و الخ
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 آيات أحكام القرآن 
يعنى آيات الاوامر والنواهى مثل أمر إلايمان وإقامة الصلوة وايناء الزكوة والحج 

فى نظر ويلش كأن هذه الوصايا والتعاليم الخلقية  وصوم رمضان وغيرها من لاحكام إلاسالم

ال تمثل نظاما خلقيا متكامال فى كل ش ئء يحتوى على ما يهم املجتمع ويعالج قضايا كلها ۔  

ان فهم ويلش قاصر لحرف القرآن وروحه الن القرآن مصدر للمسلمين لهدى والجواب منه 

إال فى كتاب مبين والن الناس كلهم  جميع أمورالحيوة وضابطة كاملة النه الرطب وال يابس

عبادهللا ومعنى العبادة ال يثبت بغير إطاعة أمرهللا ۔ وهذه الاحكام ، العمل عليها بجميع 

يرغب الفرد ويثير النفس على طاعة هللا واطاعة الدين وترك آدابها والخشوع والخضوع ،

اد ۔ وهى ممدة فى قيام جميع املعاص ى واملظالم ونقص لامن وجميع اقسام الفتنة و الفس

 1أمن العالم وتحفظ حقوق الناس كلهم ۔ 

 ، فإن شريعتهملسو هيلع هللا ىلص    ال يوجد قانون في إلاحكام والتنظيم مثل التشريع الذي جاء به النبي   

جاءت لتسد حاجة إلانسان في كل نواحي الحياة  ، وتبين الحكم في كل ما يحتاج إلانسان ، 

موته ؛ تسير معه جنبا إلى جنب ترعاه وتحضنه وتقومه  وتنظم حياة املسلم من والدته إلى

 وتسدده وتبصره وتهديه ۔

يَن  نِّ مِّ
ْ
ُمؤ

ْ
ل َرى لِّ

ْ
ا َبْيَن َيَدْيهِّ َوُهًدى َوُبش

َ
ا ملِّ

ً
ق هِّ ُمَصّدِّ

َّ
نِّ الل

ْ
ذ إِّ َك بِّ بِّ

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ُه َعل

َ
ل زَّ

َ
ُه ن نَّ إِّ

َ
 2) ف

كل من يلتزم بها سعيدا شريعة كاملة  ، فيها من اللين واليسر واملوافقة للعقل ما يجعل 

فخورا ، وفيها من املرونة ما يجعلها تصلح لكل زمان ومكان وأمة  ،ال تميز بين الناس في 

 لاحكام  ، فالعدل أساسها والحكمة نبراسها  ۔ 

ال يعرف هذا حق معرفته إال القانونيون على حين ال تجد هذا في كل شريعة وقانون وضعي  ،و 

لوضعي ، فهو يعدل في كل سنة عدة مرات ، والقانون لو نجح في واملطلعون على القانون ا

بلد فإنه قد ال ينجح في بلد آخر  ، ولو صلح في وقت فقد يكون وباال في وقت آخر ،  وان ظر 

من التزم إال بعد جريان أنهار الدم ،  بأهلها التي لم يلتزم بها 3ماذا فعلت الشيوعية الحمراء 

 

جامعة اللغات والترجمة  ،  الدكتور محمد محمد ابو ليلة ،  القرآن الكريم فى املنظور إلاستشراقى ، -1

 335عات ، ص لازهر ، دار النشر للجام

ن الكريم، سورة ، البقرة   -  2
ٓ
  97:   القرا

   31ص    القاهرةمحمد إسماعيل إبراهيم  ، القرآن وإعجازه التشريعي ،دار الفكر العربي  -  3
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ذيب  ، ثم سقطت إلى الهاوية وألقيت في زبالة التاريخ غير واستخدام أبشع أنواع التع

 مأسوف عليها  ۔ 

ولم يستطع أحد أن يأتي بشريعة تخدم إلانسان في جميع شؤون حياته ، فقصارى جهد 

برزت الاشتراكية والرأسمالية ، من وضعها أن تكون فكرة في مجال معين ؛ ففي الاقتصاد 

النشيط والخامل  ، وبين املضحي والالمبالي ،والذكي والغبي فاألولى قتلت إلابداع وساوت بين 

ولاخرى جعلت شعوبها شعوبا طبقية ما بين كل طبقة وطبقة مفاوز  ، فبعض الطبقات  1۔ 

نيا  ، وليس على هؤالء طبقة مسحوقة ال تجد قوت يومها  ، وبعضهم يتمتعون بكل متاع الد

 2حق ألولئك  ۔ 

فتحت الباب على مصراعيه   3طية والدكتاتورية  ،فاألولى وفي السياسة برزت الديمقرا

وأطلقت الحريات بال عنان  ، وجعلت الحكم للشعب طارحة أي حكم شرعي غير مبالية فيه  

ور بشخص جعلت الحكم محص 4،فحكم الناس يقدم على حكم رب الناس ، ولاخرى 

رها من لافكار واملذاهب التي واحد وال يحق ألحد التدخل مهما بلغ من الثقافة والعلم ، وغي

 ال يسع املجال لذكرها ۔ 

وهذه الق وان ين مع كثرة الواضعين لها واملنقحين واملراجعين واملصححين إال أنه ال زالت 

 ه  ۔ تغير يوما بعد يوم  ،فمن وضعها غير راض عنها فضال عن غير 

مجاالتها كان منتهى قدراتها وكل هذه لافكار واملذاهب والتشريعات والق وان ين على اختالف 

مجتمعة أن تخدم بدن إلانسان وجسمه  ، ولم تستطع أن تقدم للروح شيئا  ، فكان غاية 

ما عندها أن تقول للناس :  ليتخذ كل منكم الدين الذي يريد ، فإننا ال نعرف كيف تسعد 

 ۔  الروح

ي الحياة فكل هذه العقول لم تستطع أن تأتي بشريعة خالدة شاملة لجميع نواح

في شريعته ، وهذا من أدلة صدقة  ، فالبشر ال يقدرون على هذا  ، ملسو هيلع هللا ىلص   كما أتى به النبي  

يقدر على ذلك  ، إنما هذه الشريعة تنزيل من عزيز حميد  ،شريعة ال ملسو هيلع هللا ىلص   وال حتى النبي   

 

 101محمد أحمد مدني   القرآن والسنة والعلوم الحديثة ، ص  -  1

دار الندوة العاملية للطباعة  2/920واملذاهب ولاحزاب املعاصرة ، املوسوعة املسيرة في لاديان  -  2

 2017والنشر والتوزيع 

 ايضا -  3

 ايضا -  4
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إلاسالم نبي  -:  " لو كان محمد  1بين أيديها وال من خلفها  ،يقول برناردشو يأتيها الباطل من

ا يرزق الستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو جالس على حصيرته يحتس ي القهوة "  -  ۔  2حيًّ

 عددآيات أحكام القرآن : 
آيات لاحكام خمس مائة آية تقريبا تضمنتها جل سور القرآن الكريمإن لم نقل  

إلى حوالي  من سورة الفاتحة إلى إلاخالص واملعوذتين ، وقد أوصلها بعض أهل العلم -كلها

 خمس مائة آية ، كما ذكر السيوطي في إلاتقان وابن القيم في مدارج السالكين وغيرهما ۔ 

 

 اإلتجاهات اإلستشراقية  في تفسير  قصص القرآن
ورد فى القرآن قصص لامم السابقة مثال قصة قوم نوح و قوم موس ى وعاد 

صص العقوبات أو وثمودوقوم لوط ،يتفق بل ووات وويلش على تسيتها كأنها "ق

العقابات" ،وكأن القاب فيها مقصودا لذىتها ،و كأن املقصود بتكرارها هو تخويف 

بأنه إله ،قهار ، بار ،محب الناس وإرهابهم ،وهكذا يظنون ان إلاسالم يصور هللا 

للقتل ،والتوزيع ،وإلانتقام ،والعذاب بخالف ما تصوره به النصرانية من الرحمة 

 واملحبة والفداء ۔ 

والجواب منه ان هؤالء الثالثة جهلوا أو تجاهلوا الغرض الحقيقى من وراء حكاية 

نهج هذه القصص  ، بأن لها مقصد تربوى وعالج نفس ى وهى اسس الدعوة فى امل

لتثبيت قلبه ودفع همه ملسو هيلع هللا ىلص القرآني ۔ وهذه القصص جاءت لتعريف النبى محمد

ه ليس وحيد فيه ألن لانبياء وغمه لعدم القبول من الكفار دعوتة فأخبره هللا ان

السابقة انكر اقوامهم ايضا وخالفوهم فصبروعليه وثبتوا اقدامهم فى سبيل دعوة 

الرسل وال تتبع اهوائهم ،فان لم تشهدوا الدين ۔ فاصبر كما صبر اولوا العزم من 

لقولك فكفى باهلل شهيدا ۔ وقصص القرآن تحتوى على دروس وعظات كثيرةوليس 

 3 لغرض نفس ى ۔ 

 

  2001أكتوبر 7بتاريخ  91أمنية طلعت ، جريدة البيان إلاماراتية  ، العدد  -  1

   71محمد أحمد مدني ، القرآن والسنة والعلوم الحديثة  ، صفحة   :   -  2

 225ص   القرآن الكريم فى املنظور إلاستشراقى ، دكتور محمد محمد ابو ليلة ،ال  - 3
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ذكرالقصص فى القرآن فهى قضية تحتا ج منا الى كلمة موجزة ان نظام القصص 

من جهة فى القرآن نظام محكم بديع يخضع لعوامل بيانية من جهة تربوية و نفسية 

 أخرى  ۔  وهذا النظام ال يكاديتخلف فى قصة ما ، وهو نظام ذو مراحل ثالث  : 

قصص فى القرآن ذكرا مجمال يبدأ بإشارات لاولى :  إلاجمال وإلاشارة  ،وهى ذكر ال

 موجزة  ،ثم شيئا فشيئا ۔ 

 الثاتية : تفصيل الوقائع ولاحداث أى ذكر القصص ذكرا تفصيليا ۔ 

لغاية والنتيجة وهى مرحلة الخالصة وإلاستنتاج ، حيث تذكر خالصة الثالثة :  ا

 ۔  للقصة وربما تكون فيها بعض الزيادة التى تذكر فى حلة التفصيل

وهذا النظام القصص ى فى القرآن يظهر ظهورا تاما وخاصة اذا  تعلم  نا فيه القصة 

ر فى دراسة موضوعيةحسب الزمن الذى نزلت فيه ،ال من حيث ترتيب السو 

املصحف  ۔ وهذه الدراسة تطلعنا على كثير من لاسرار ۔   و من  لابرز ها : نفى 

 التكرار عن القصص القرآنى ۔ 

تشرقين اتجهوا ان بذكر قصص القرآن ان هذا تكرار واختالف وهذا وان  املس 

يضيع حسن اسلوب القرآن وبانظر اليه فال املستشرقون ان اسلوب القرآن ذو 

 ذوق ردئ ۔ 

فجوابه ان ال تكرار فى القصص القرآنى  ،  وان ما كل قصة فى سورة  ،فيها من 

السورة وظرفها يحددان موضع املعنى والحكم ما ال يوجد فى سورة أخرى ، وسياق 

العبرة من القصة فليس من السهل ان يقال  : فى كل سورة جاءت فيها قصة موس ى 

تعلم   القصة فى كل سورة جاءت مع فرعون انها قصة واحدة ،بل الواجب ان ن 

فيها قصة موس ى مع فرعون انها قصة واحدة ، بل الواحب ان ن تعلم   القصة فى 

ياق الذى جاءت من أجله ،والعبرة التى هدفت لها ، والحكمة كل سورة ، ليبين الس

التى قصدت منها ۔ لعل ووجه غضب املستشرقين على القرآن الذى هو يرى ظاهرا 

دين هو ذكر اسالقهم فى القران  وردبكلمات الذم مرة بعد مرة  ،وهذا من حال الناق

ى نجاة من النار و إلى لاسلوب أختير لدعوتهم إلى دين الحق وإلى صراط مستقيم وإل

حفظ من غضب هللا و عذاب آلاخرة  ۔ بل هم كانوا يصرون على الضالل وردوا 

فى إعادة القصص  كان احسان نعم هللا ورحمة هللا وال يكادون يهتدون سبيال  ،و

 من القرآن عليهم  ، بل هم ما قدروا هللا وال القرآن ۔ 



- 255 - 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع : 

قية  يف تفسري اآليات املتعلقة بأهل الكتاب و اآليات اإلجتاهات اإلستشرا
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 الكتاب اإلتجاهات اإلستشراقية  في تفسير اآليات المتعلقة بأهل 
ورد حوالى زائدة من مأتى آيات فى القرآن فى اهل الكتاب ورد فى اكثرها ذم لهم وفى بعض 

ان ذم اهل الكتاب وحكم الجزية لالنتقام منهم آلايات ورد مدح لهم ، قال املستشرقون ك

 لعدم قبول الاسالم ۔ 

ا إليهم  وان زل عليهم بها أصول الشرائع التي جاء بها لانبياء واملرسلون واحدة ، أوحى هللا به

كتبه يوص ي فيها سالفهم باإليمان بالالحق منهم ونصره وتأييده ، ويوص ي متأخرهم بتصديق 

 ما جاءوا به من عند هللا يسمى دين إلاسالم ۔  من تقدمه منهم ، وكل 

 قال هللا تعالى :  

ْم  
ُ
ْيُتك

َ
ت
َ
ا آ

َ َ
يَن مل ّيِّ بِّ

اَق النَّ
َ
يث ُه مِّ

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ذ ْم َوإِّ

ُ
مَّ َجاَءك

ُ
َمٍة ث

ْ
ك َتاٍب َوحِّ ْن كِّ مِّ

 
ُ
َرْرت

ْ
ق

َ
أ
َ
اَل أ

َ
ُه ق َتْنُصُرنَّ

َ
هِّ َول  بِّ

نَّ
ُ
ن مِّ

ْ
ُتؤ

َ
ْم ل

ُ
ا َمَعك

َ
ٌق ملِّ ى َرُسوٌل ُمَصّدِّ

َ
ْم َعل

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
ْم َوأ

يَن  ۔   دِّ اهِّ
َّ

َن الش ْم مِّ
ُ
َهُدوا  وان ا َمَعك

ْ
اش

َ
اَل ف

َ
ا ق

َ
َرْرن

ْ
ق

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ْصرِّي ق ْم إِّ

ُ
ك لِّ

َ
ذ

 
َّ
َول

َ
َمْن ت

َ
ُه ف

َ
وَن َول

ُ
هِّ َيْبغ

َّ
ينِّ الل ْيَر دِّ

َ
غ

َ
ف

َ
ُقوَن  ۔  أ اسِّ

َ
ف

ْ
َك ُهُم ال ئِّ

َ
ول

ُ
أ
َ
َك ف لِّ

َ
ى َبْعَد ذ

َماَواتِّ  ي السَّ َم َمْن فِّ
َ
ْسل

َ
ا أ َمنَّ

َ
ْل آ

ُ
ْيهِّ ُيْرَجُعوَن  ۔  ق

َ
ل ْرًها َوإِّ

َ
ْوًعا َوك

َ
ْرضِّ ط

َ ْ
َولا

ى إِّ 
َ
زَِّل َعل

ْ
ن
ُ
ْيَنا َوَما أ

َ
زَِّل َعل

ْ
ن
ُ
هِّ َوَما أ

َّ
الل ْسَحاَق َوَيْعُقوَب بِّ يَل َوإِّ ْسَماعِّ يَم َوإِّ ْبَراهِّ

 
َ

ْم ال هِّ ْن َرّبِّ وَن مِّ يُّ بِّ
ى َوالنَّ يس َ ى َوعِّ َي ُموس َ وتِّ

ُ
ْسَباطِّ َوَما أ

َ ْ
َحٍد َولا

َ
ّرُِّق َبْيَن أ

َ
ف

ُ
 ن

نْ  ْن ُيْقَبَل مِّ
َ
ل
َ
يًنا ف مِّ دِّ

َ
ْسال ِّ

ْ
ْيَر إلا

َ
ُموَن  ۔   و من  َيْبَتغِّ غ ُه ُمْسلِّ

َ
ْحُن ل

َ
ْنُهْم َون ُه مِّ

يَن   رِّ اسِّ
َ
خ

ْ
َن ال َرةِّ مِّ خِّ

َ ْ
ي آلا  1َوُهَو فِّ

 وقال تعالى :  

   
ُ ْ
هِّ َوامل ْن َرّبِّ ْيهِّ مِّ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
َما أ ُسوُل بِّ َمَن الرَّ

َ
هِّ {آ هِّ َوُرُسلِّ ُتبِّ

ُ
هِّ َوك تِّ

َ
ك ئِّ

َ
هِّ َوَمال

َّ
الل َمَن بِّ

َ
لٌّ آ

ُ
ُنوَن ك مِّ

ْ
وقال  2ؤ

ْوَراةِّ وَ 
َن التَّ ا َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ

َ
ا ملِّ

ً
ق ى اْبنِّ َمْرَيَم ُمَصّدِّ يس َ عِّ ْم بِّ ارِّهِّ

َ
ث
َ
ى آ

َ
ْيَنا َعل فَّ

َ
يهِّ :   َوق يَل فِّ جِّ

ْ
ن ِّ

ْ
ْيَناُه إلا

َ
ت
َ
آ

ا بَ 
َ
ا ملِّ

ً
ق وٌر َوُمَصّدِّ

ُ
يَن  ۔  إلى أن قال :    وان ُهًدى َون قِّ

ُمتَّ
ْ
ل  لِّ

ً
ة

َ
ظ ْوَراةِّ َوُهًدى َوَمْوعِّ

َن التَّ ْيَن َيَدْيهِّ مِّ

َتابِّ َوُمَهْيمِّ  كِّ
ْ
َن ال ا َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ

َ
ا ملِّ

ً
ق َحّقِّ ُمَصّدِّ

ْ
ال َتاَب بِّ كِّ

ْ
ْيَك ال

َ
ل َنا إِّ

ْ
ْيهِّ  ۔  َزل

َ
ْهَل 3ًنا َعل

َ
وقال :   َيا أ

ْم رَ 
ُ
ْد َجاَءك

َ
َتابِّ ق كِّ

ْ
ْد ال

َ
يٍر ق ثِّ

َ
َتابِّ َوَيْعُفو َعْن ك كِّ

ْ
َن ال ُفوَن مِّ

ْ
خ

ُ
ْنُتْم ت

ُ
ا ك مَّ يًرا مِّ ثِّ

َ
ْم ك

ُ
ك

َ
ُن ل َنا ُيَبّيِّ

ُ
ُسول

َبَع  ُه َمنِّ اتَّ
َّ
هِّ الل ي بِّ يٌن  ۔  َيْهدِّ َتاٌب ُمبِّ وٌر َوكِّ

ُ
هِّ ن

َّ
َن الل ْم مِّ

ُ
رُِّجُهْم َجاَءك

ْ
مِّ َوُيخ

َ
ال  رِّْض وان ُه ُسُبَل السَّ

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، ال عمران  القرا

ٓ
 85 – 81، آلايات  ،القرا

ن الكريم، سورة ،   -2
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  القرا

ٓ
 285،    القرا

ن الكريم، سورة ،   -3
ٓ
ن ال القرا

ٓ
 48 - 46، آلايات   كريم، سورة ، املائدة القرا
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َماتِّ إِّ 
ُ
ل
ُّ
َن الظ يٍم   ۔  مِّ َراٍط ُمْسَتقِّ ى صِّ

َ
ل ْم إِّ يهِّ هِّ َوَيْهدِّ نِّ

ْ
ذ إِّ ورِّ بِّ

ى النُّ
َ
ْد  1ل

َ
َتابِّ ق كِّ

ْ
ْهَل ال

َ
وقال :  َيا أ

وا
ُ
ُقول

َ
ْن ت

َ
ُسلِّ أ َن الرُّ َرٍة مِّ

ْ
ت
َ
ى ف

َ
ْم َعل

ُ
ك

َ
ُن ل َنا ُيَبّيِّ

ُ
ْم َرُسول

ُ
ْد  َجاَءك

َ
ق

َ
يٍر ف ذِّ

َ
 ن

َ
يٍر َوال ْن َبشِّ ا مِّ

َ
َما َجاَءن

يٌر وَ  ْم َبشِّ
ُ
يٌر َجاَءك دِّ

َ
ْيٍء ق

َ
ّلِّ ش 

ُ
ى ك

َ
ُه َعل

َّ
يٌر َوالل ذِّ

َ
ى اْبُن َمْرَيَم َيا  2ن يس َ اَل عِّ

َ
 ق

ْ
ذ ، وقال تعالى :   َوإِّ

ا َبْيَن َيَديَّ 
َ
ا ملِّ

ً
ق ْم ُمَصّدِّ

ُ
ْيك

َ
ل هِّ إِّ

َّ
ي َرُسوُل الل ِّ

ّ
ن يَل إِّ ْسَرائِّ ي إِّ ْن  َبنِّ ي مِّ تِّ

ْ
َرُسوٍل َيأ ًرا بِّ ِّ

ّ
ْوَراةِّ َوُمَبش

َن التَّ مِّ

ي اْسُم  يٌن َبْعدِّ ْحٌر ُمبِّ ا سِّ
َ
وا َهذ

ُ
ال

َ
َناتِّ ق َبّيِّ

ْ
ال ا َجاَءُهْم بِّ مَّ

َ
ل
َ
ْحَمُد ف

َ
َنا  3ُه أ

ْ
ْرَسل

َ
۔  وقال تعالى :   َوَما أ

 
َّ

ال َه إِّ
َ
ل  إِّ

َ
ُه ال نَّ

َ
ْيهِّ أ

َ
ل ي إِّ وحِّ

ُ
 ن

َّ
ال ْن َرُسوٍل إِّ َك مِّ ْبلِّ

َ
ْن ق اْعُبُدونِّ   ۔ مِّ

َ
ا ف

َ
ن
َ
إلى غير ذلك من آلايات  4 أ

صوص  ، على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به لانبياء من توحيد الدالة بالعموم والخ

هللا بالعبادة  ، وإلايمان به ومالئكته وكتبه ورسله واليوم آلاخر وبالقضاء والقدر وأصل 

ي       الصالة والزكاة والصيام  ،  كقول هللا عزوجل ِّ
ّ
ن َنا إِّ

كر دعاء خليله إبراهيم :   َربَّ في ذِّ

 
ُ
ْن ذ ْنُت مِّ

َ
ْسك

َ
   ۔  إلى أن قال في أ

َ
ة

َ
ال يُموا الصَّ ُيقِّ َنا لِّ

مِّ َربَّ
َحرَّ

ُ ْ
َك امل ْنَد َبْيتِّ ي َزْرٍع عِّ ْيرِّ ذِّ

َ
َواٍد غ ي بِّ تِّ

يَّ ّرِّ

ّرِّ 
ُ
ةِّ  و من  ذ

َ
ال يَم الصَّ ي ُمقِّ نِّ

ْ
ي   ۔  حكاية ضراعة خليله :   َرّبِّ اْجَعل تِّ

و  قول هللا عزوجل   :   5يَّ

ْسَما َتابِّ إِّ كِّ
ْ
ي ال ْر فِّ

ُ
ك

ْ
ةِّ َواذ

َ
ال الصَّ ُه بِّ

َ
ْهل

َ
ُمُر أ

ْ
اَن َيأ

َ
ا  ۔ َوك يًّ بِّ

َ
 ن

ً
اَن َرُسوال

َ
َوْعدِّ َوك

ْ
َق ال اَن َصادِّ

َ
ُه ك نَّ يَل إِّ عِّ

ا   ۔  يًّ هِّ َمْرضِّ ْنَد َرّبِّ اَن عِّ
َ
اةِّ َوك

َ
ك ْن  6َوالزَّ

َ
يهِّ أ خِّ

َ
ى َوأ ى ُموس َ

َ
ل و  قول هللا عزوجل   :    و أو  َحْيَنا إِّ

صْ  مِّ َما بِّ
ُ
ك ْومِّ

َ
ق  لِّ

َ
آ َبوَّ

َ
   ۔ ت

َ
ة

َ
ال يُموا الصَّ قِّ

َ
 َوأ

ً
ة

َ
ْبل ْم قِّ

ُ
ك

َ
وا ُبُيوت

ُ
ُه  7َر ُبُيوًتا َواْجَعل

ْ
َناَدت

َ
وقوله في زكريا :   ف

ْحرَ  ِّ
ْ
ي امل ي فِّ ِّ

ّ
ٌم ُيَصل ائِّ

َ
 َوُهَو ق

ُ
ة

َ
ك ئِّ

َ
ال

َ ْ
َيْحَيى  ۔ امل ُرَك بِّ ِّ

ّ
َه ُيَبش

َّ
نَّ الل

َ
ي  8ابِّ أ ِّ

ّ
ن اَل إِّ

َ
وقوله في عيس ى :  ق

َي  انِّ
َ
ت
َ
هِّ آ

َّ
ةِّ  َعْبُد الل

َ
ال الصَّ ي بِّ ْنُت  و أو  َصانِّ

ُ
ْيَن َما ك

َ
ا أ

ً
ي ُمَباَرك نِّ

َ
ا  ۔  َوَجَعل يًّ بِّ

َ
ي ن نِّ

َ
َتاَب َوَجَعل كِّ

ْ
ال

ا  ۔  اةِّ َما ُدْمُت َحيًّ
َ
ك َياُم و  قول هللا عز  9َوالزَّ ُم الّصِّ

ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
َمُنوا ك

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
وجل   :   َيا أ

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 16 - 15، آلاياتان   القرا

ن الكريم، سورة ،   -2
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 19،     القرا
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ٓ
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ٓ
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ن الكريم، سورة ،   -5
ٓ
 40 - 37لانبياء  ، آلايات القرا
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ٓ
 55 - 51القرا
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ٓ
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يَن مِّ  ذِّ
َّ
ى ال

َ
َب َعل تِّ

ُ
َما ك

َ
ُقوَن ۔ ك تَّ

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك ْبلِّ

َ
لكنها اختلفت في كيفياتها وتفاصيل فروعها  1ْن ق

  و من َهاًجا  ۔ 
ً
ْرَعة ْم شِّ

ُ
ْنك َنا مِّ

ْ
ّلٍ َجَعل

ُ
ك  2كما قال تعالى  لِّ

لانبياء أوالد عالت دينهم واحد وأمهاتهم شتى " ۔  رواه البخاري ۔  وعلى ملسو هيلع هللا ىلص  :  " ال النبي  وق

ول الشرائع على ماجاء به لانبياء واملرسلون فقد رض ي هللا عنهم ، وكتب هذا فمن آمن بأص

في ملسو هيلع هللا ىلص  لهم السعادة والفالح ، وهم الذين امتدحهم هللا في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد  

نته ،  و من  آمن ببعض لاصول التي جاؤوا بها من عند هللا وكفر ببعض ، فأؤلئك هم س

ا بالجميع ،  لضرورة وحدتها وتصديق بعضها بعًضا ، وأعد هللا لهم جهنم الكافرون حقًّ

، في سنته ، قال ملسو هيلع هللا ىلص  وساءت مصيًرا ، وهؤالء هم الذين ذمهم هللا في كتابه ، وذمهم رسوله  

هِّ هللا تعالى :    هِّ َوُرُسلِّ
َّ
وا َبْيَن الل

ُ
ّرِّق

َ
ْن ُيف

َ
هِّ َوُيرِّيُدوَن أ هِّ َوُرُسلِّ

َّ
الل ُفُروَن بِّ

ْ
يَن َيك ذِّ

َّ
نَّ ال وَن إِّ

ُ
 َوَيُقول

ُروَن َح  افِّ
َ
ك

ْ
َك ُهُم ال ئِّ

َ
ول

ُ
  ۔  أ

ً
يال َك َسبِّ لِّ

َ
وا َبْيَن ذ

ُ
ذ خِّ

ْن َيتَّ
َ
َبْعٍض َوُيرِّيُدوَن أ ُفُر بِّ

ْ
ك

َ
َبْعٍض َون ُن بِّ مِّ

ْ
ؤ

ُ
ا ن قًّ

ْعتَ 
َ
و َوأ

ُ
ّرِّق

َ
ْم ُيف

َ
هِّ َول هِّ َوُرُسلِّ

َّ
الل َمُنوا بِّ

َ
يَن آ ذِّ

َّ
يًنا  ۔  َوال اًبا ُمهِّ

َ
رِّيَن َعذ افِّ

َ
ك

ْ
ل ا لِّ

َ
َك ْدن ئِّ

َ
ول

ُ
ْنُهْم أ َحٍد مِّ

َ
ا َبْيَن أ

يًما  ۔  ُفوًرا َرحِّ
َ
ُه غ

َّ
اَن الل

َ
ُجوَرُهْم َوك

ُ
ْم أ يهِّ تِّ

ْ
 ُيؤ

َ
 3َسْوف

من اليهود والنصارى ليسوا سواء في و من  أجل هذا أخبر هللا سبحانه بأن أهل الكتاب  

يقين ، أثنى حكمه ، بل أثنى على طائفة من هؤالء  و من  هؤالء ، وذم طائفة أخرى من الفر 

هِّ َوَما 
َّ
الل ا بِّ

َمنَّ
َ
وا آ

ُ
ول

ُ
على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى ب  قول هللا عزوجل   :   ق

ى إِّ 
َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
ْيَنا َوَما أ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
ى أ َي ُموس َ وتِّ

ُ
ْسَباطِّ َوَما أ

َ ْ
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َولا يَل َوإِّ ْسَماعِّ يَم َوإِّ ْبَراهِّ

 
ُ
ى َوَما أ يس َ ُموَن َوعِّ ُه ُمْسلِّ

َ
ْحُن ل

َ
ْنُهْم َون َحٍد مِّ

َ
ّرُِّق َبْيَن أ

َ
ف

ُ
 ن

َ
ْم ال هِّ ْن َرّبِّ وَن مِّ يُّ بِّ

َي النَّ و من  هؤالء   4وتِّ

ْه 
َ
ْن أ ْم الذين قال هللا فيهم :  }  وان  مِّ ْيهِّ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
ْم َوَما أ

ُ
ْيك

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
هِّ َوَما أ

َّ
الل ُن بِّ مِّ

ْ
ْن ُيؤ

َ َ
َتابِّ مل كِّ

ْ
لِّ ال

يَن لِّ  عِّ اشِّ
َ
يُع خ َه َسرِّ

َّ
نَّ الل ْم إِّ هِّ ْنَد َرّبِّ ْجُرُهْم عِّ

َ
ُهْم أ

َ
َك ل ئِّ

َ
ول

ُ
 أ

ً
يال لِّ

َ
َمًنا ق

َ
هِّ ث

َّ
َياتِّ الل

َ
آ ُروَن بِّ

َ
ت
ْ

 َيش
َ

هِّ ال
َّ
ل

َسابِّ  ۔  حِّ
ْ
يَن   5ال يسِّ ّسِّ ْنُهْم قِّ نَّ مِّ

َ
أ َك بِّ لِّ

َ
و من هم بعض النصارى وهم الذين قال هللا فيهم :   ذ

 َيْس 
َ

َن َوُرْهَباًنا  وان ُهْم ال يُض مِّ فِّ
َ
ْعُيَنُهْم ت

َ
َرى أ

َ
ُسولِّ ت ى الرَّ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
ُعوا َما أ ا َسمِّ

َ
ذ ُروَن  ۔  َوإِّ بِّ

ْ
َتك

َحّقِّ َيُق 
ْ
َن ال وا مِّ

ُ
ا َعَرف مَّ ْمعِّ مِّ هِّ الدَّ

َّ
الل ُن بِّ مِّ

ْ
ؤ

ُ
 ن

َ
َنا ال

َ
يَن  ۔  َوَما ل دِّ اهِّ

َّ
ُتْبَنا َمَع الش

ْ
اك

َ
ا ف َمنَّ

َ
َنا آ وَن َربَّ

ُ
ول

 

ن الكريم،  -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  سورة ،  القرا

ٓ
 183،     القرا

ن الكريم، سورة ،   -2
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 48،     القرا

ن الكريم، سورة ،   -3
ٓ
ن الكريم، سورة ، النساء  القرا

ٓ
 152 - 150، آلايات   القرا

ن الكريم،  -4
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  سورة ،  القرا

ٓ
 126،     القرا

ن الكريم، سورة ،   -5
ٓ
ن الكريم، سورة ، ال عمران  القرا

ٓ
 199،     القرا
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َن  ا مِّ
َ
وا َوَما َجاَءن

ُ
ال

َ
َما ق ُه بِّ

َّ
اَبُهُم الل

َ
ث
َ
أ
َ
يَن  ۔  ف حِّ الِّ ْومِّ الصَّ

َ
ق

ْ
َنا َمَع ال َنا َربُّ

َ
ل ْن ُيْدخِّ

َ
َمُع أ

ْ
ط

َ
َحّقِّ َون

ْ
ال

ْح 
َ
ْن ت ْجرِّي مِّ

َ
اٍت ت يَن ۔ َجنَّ نِّ ْحسِّ

ُ ْ
َك َجَزاُء امل لِّ

َ
يَها َوذ يَن فِّ دِّ الِّ

َ
ْنَهاُر خ

َ ْ
َها لا و من هم جماعة من   1تِّ

وَن أهل الكتاب من اليهود وال
ُ
 َيْتل

ٌ
َمة ائِّ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
َتابِّ أ كِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
ْن أ نصارى أثنى هللا عليهم بقوله  مِّ

ْيلِّ َوُهْم َيْسُجُدوَن  ۔  يُ 
َّ
اَء الل

َ
ن
َ
هِّ آ

َّ
َياتِّ الل

َ
ْعُروفِّ َوَيْنَهْوَن آ

َ ْ
امل ُمُروَن بِّ

ْ
رِّ َوَيأ خِّ

َ ْ
َيْومِّ آلا

ْ
هِّ َوال

َّ
الل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
ؤ

رِّ َوُيَسارُِّعوَن فِّ 
َ
ْنك

ُ ْ
ْن َعنِّ امل

َ
ل
َ
ْيٍر ف

َ
ْن خ وا مِّ

ُ
يَن  ۔  َوَما َيْفَعل حِّ الِّ َن الصَّ َك مِّ ئِّ

َ
ْيَراتِّ  و أو  ل

َ
خ

ْ
ي ال

يَن  ۔  َتقِّ
ُ ْ
امل يٌم بِّ ُه َعلِّ

َّ
ُروُه َوالل

َ
ف

ْ
وذم من الفريقين اليهود والنصارى َمن نافق أو آمن ببعض  2ُيك

عه ، وافتروا على الرسل وكفر ببعض ، وكتموا الحق بعد ما تبين ، وحرفوا الكلم عن مواض

هللا الكذب في أصول الشرائع أو فروعها ، ونقضوا ما أخذ عليهم من العهود وامليثاق ۔  قال 

مِّ 
ْ
ْن ُيؤ

َ
َمُعوَن أ

ْ
َتط

َ
ف

َ
ْن تعالى :   أ ُه مِّ

َ
ون

ُ
ف مَّ ُيَحّرِّ

ُ
هِّ ث

َّ
َم الل

َ
ال

َ
ْنُهْم َيْسَمُعوَن ك رِّيٌق مِّ

َ
اَن ف

َ
ْد ك

َ
ْم َوق

ُ
ك

َ
ُنوا ل

وُه 
ُ
ل
َ
ى َبْعٍض َبْعدِّ َما َعق

َ
ل  َبْعُضُهْم إِّ

َ
ال

َ
ا خ

َ
ذ ا َوإِّ َمنَّ

َ
وا آ

ُ
ال

َ
َمُنوا ق

َ
يَن آ ذِّ

َّ
ُقوا ال

َ
ا ل

َ
ذ ُموَن  ۔  َوإِّ

َ
َوُهْم َيْعل

وَنُهْم 
ُ
ث َحّدِّ

ُ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ُموَن  ق

َ
 َيْعل

َ
َوال

َ
وَن  ۔  أ

ُ
ل ْعقِّ

َ
 ت

َ
ال

َ
ف

َ
ْم أ

ُ
ك ْنَد َرّبِّ هِّ عِّ ْم بِّ

ُ
وك ُيَحاجُّ ْم لِّ

ُ
ْيك

َ
ُه َعل

َّ
َتَح الل

َ
َما ف بِّ

نَّ 
َ
يَّ أ َمانِّ

َ
 أ

َّ
ال َتاَب إِّ كِّ

ْ
ُموَن ال

َ
 َيْعل

َ
وَن ال يُّ ّمِّ

ُ
ُنوَن  ۔   و من ُهْم أ وَن َوَما ُيْعلِّ رُّ ُم َما ُيسِّ

َ
َه َيْعل

َّ
وان    الل

هِّ ُهْم إِّ 
َّ
ْندِّ الل ْن عِّ ا مِّ

َ
وَن َهذ

ُ
مَّ َيُقول

ُ
ْم ث يهِّ ْيدِّ

َ
أ َتاَب بِّ كِّ

ْ
ُتُبوَن ال

ْ
يَن َيك ذِّ

َّ
ل َوْيٌل لِّ

َ
وَن  ۔  ف نُّ

ُ
 َيظ

َّ
ُروا ال

َ
ت
ْ

َيش  لِّ

ُبوَن  ۔  سِّ
ْ
ا َيك مَّ ُهْم مِّ

َ
ْم َوَوْيٌل ل يهِّ ْيدِّ

َ
َتَبْت أ

َ
ا ك مَّ ُهْم مِّ

َ
َوْيٌل ل

َ
 ف

ً
يال لِّ

َ
َمًنا ق

َ
هِّ ث بِّ

 وقال تعالى :   وَ  3
َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ذ إِّ

وُه وَ 
ُ
َنَبذ

َ
ُه ف

َ
ُتُمون

ْ
ك

َ
 ت

َ
اسِّ َوال لنَّ ُه لِّ

ُننَّ ُتَبّيِّ
َ
َتاَب ل كِّ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
يَن أ ذِّ

َّ
اَق ال

َ
يث ُه مِّ

َّ
هِّ الل َرْوا بِّ

َ
ت
ْ

ْم َواش هِّ ُهورِّ
ُ
َراَء ظ

ُروَن  ۔ 
َ
ت
ْ

َس َما َيش
ْ
ئ بِّ

َ
 ف

ً
يال لِّ

َ
َمًنا ق

َ
اَق َبنِّ  4ث

َ
يث ُه مِّ

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
ْد أ

َ
ق

َ
َنا وقال تعالى :   َول

ْ
يَل َوَبَعث ْسَرائِّ ي إِّ

 
َ
ة

َ
ال ْمُتُم الصَّ

َ
ق

َ
ْن أ ئِّ

َ
ْم ل

ُ
ي َمَعك ِّ

ّ
ن ُه إِّ

َّ
اَل الل

َ
يًبا َوق قِّ

َ
َر ن

َ
َنْي َعش

ْ
ْنُهُم اث ي  مِّ ُرُسلِّ َمْنُتْم بِّ

َ
 َوآ

َ
اة

َ
ك ْيُتُم الزَّ

َ
ت
َ
َوآ

 
َ
ئ ْم َسّيِّ

ُ
 َعْنك

َرنَّ ّفِّ
َ
ك

ُ َ
ْرًضا َحَسًنا أل

َ
َه ق

َّ
َرْضُتُم الل

ْ
ق

َ
ُموُهْم َوأ

ُ
ْرت ْن َوَعزَّ ْجرِّي مِّ

َ
اٍت ت ْم َجنَّ

ُ
ك نَّ

َ
ل ْدخِّ

ُ َ
ْم َوأل

ُ
ك اتِّ

ْد ضَ 
َ
ق

َ
ْم ف

ُ
ْنك َك مِّ لِّ

َ
َر َبْعَد ذ

َ
ف

َ
َمْن ك

َ
ْنَهاُر ف

َ ْ
َها لا ْحتِّ

َ
ُهْم ت

َ
اق

َ
يث ْم مِّ هِّ ْقضِّ

َ
َما ن بِّ

َ
يلِّ  ۔  ف بِّ

لَّ َسَواَء السَّ

َم َعْن َم  لِّ
َ
ك

ْ
وَن ال

ُ
 ُيَحّرِّف

ً
َية اسِّ

َ
وَبُهْم ق

ُ
ل
ُ
َنا ق

ْ
اُهْم َوَجَعل َعنَّ

َ
 ل

َ
هِّ َوال ُروا بِّ ِّ

ّ
ك

ُ
ا ذ مَّ ا مِّ

ًّ
ُسوا َحظ

َ
هِّ َون عِّ َواضِّ

ْنُهْم   مِّ
ً

يال لِّ
َ
 ق

َّ
ال ْنُهْم إِّ َنٍة مِّ ائِّ

َ
ى خ

َ
ُع َعل لِّ

َّ
ط

َ
َزاُل ت

َ
يَن  ۔   و ت نِّ ْحسِّ

ُ ْ
بُّ امل َه ُيحِّ

َّ
نَّ الل ْح إِّ

َ
 َعْنُهْم َواْصف

ُ
اْعف

َ
 ف

َصاَرى 
َ
ا ن نَّ وا إِّ

ُ
ال

َ
يَن ق ذِّ

َّ
 من  ال

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 85 - 82، آلايات   القرا

ن الكريم، سورة ،   -2
ٓ
ن الكريم، سورة ، ال عمران القرا

ٓ
 115 - 113، آلايات    القرا

ن الكريم، سورة ،   -3
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  القرا

ٓ
 79 - 75، آلايات   القرا

ن الكريم، سورة ،   -4
ٓ
ن الكريم، سورة ، ال عمران  القرا

ٓ
 187،     القرا
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َ
ُهْم ف

َ
اق

َ
يث ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
َياَمةِّ أ قِّ

ْ
ى َيْومِّ ال

َ
ل َضاَء إِّ

ْ
َبغ

ْ
 َوال

َ
َعَداَوة

ْ
َرْيَنا َبْيَنُهُم ال

ْ
غ

َ
أ
َ
هِّ ف ُروا بِّ ِّ

ّ
ك

ُ
ا ذ مَّ ا مِّ

ًّ
ُسوا َحظ

َ
ن

وا َيْصَنُعوَن  ۔ َوَسوْ 
ُ
ان

َ
َما ك ُه بِّ

َّ
ُئُهُم الل ّبِّ

َ
 ُين

َ
وذمَّ منهم أيًضا الذين قالوا اتخذ هللا ولًدا  ،  1ف

تِّ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً 
َ
ال

َ
ْريتهم قال تعالى :   َوق ا من دون هللا  ۔  ورد عليهم فِّ

 
َ ْ
َصاَرى امل تِّ النَّ

َ
ال

َ
هِّ َوق

َّ
َيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الل

ْ
ْوَل ال

َ
وَن ق

ُ
ئ ْم ُيَضاهِّ هِّ َواهِّ

ْ
ف

َ
أ ُهْم بِّ

ُ
ْول

َ
َك ق لِّ

َ
هِّ ذ

َّ
يُح اْبُن الل سِّ

ى يُ 
َّ
ن
َ
ُه أ

َّ
ُهُم الل

َ
ل
َ
ات

َ
ْبُل ق

َ
ْن ق ُروا مِّ

َ
ف

َ
يَن ك ذِّ

َّ
ْن ُدونِّ ال ْرَباًبا مِّ

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ وَن  ۔  اتَّ

ُ
ك

َ
ف

ْ
ؤ

 
ُ
يَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ سِّ

َ ْ
هِّ َوامل

َّ
وَن   الل

ُ
رِّك

ْ
ا ُيش ُه َعمَّ

َ
 ُهَو ُسْبَحان

َّ
ال َه إِّ

َ
ل  إِّ

َ
ًدا ال ًها َواحِّ

َ
ل َيْعُبُدوا إِّ  لِّ

َّ
ال ُروا إِّ مِّ

بهم  -ره مع كف -وذم منهم أيًضا من زعم  2۔ 
ّ
 عليهم ال يدخلها غيرهم ، وكذ

ٌ
أن الجنة َوقف

ْن يَ 
َ
وا ل

ُ
ال

َ
ا ، قال تعالى :   َوق اَن في زعمهم وبّين َمن هم أهل الجنة حقًّ

َ
 َمْن ك

َّ
ال  إِّ

َ
ة َجنَّ

ْ
َل ال

ُ
ْدخ

يَن  ۔ قِّ ْنُتْم َصادِّ
ُ
ْن ك ْم إِّ

ُ
ك

َ
وا ُبْرَهان

ُ
ْل َهات

ُ
ُهْم ق يُّ َمانِّ

َ
َك أ

ْ
ل َصاَرى تِّ

َ
ْو ن

َ
هِّ   ُهوًدا أ

َّ
ل َم َوْجَهُه لِّ

َ
ْسل

َ
ى َمْن أ

َ
َبل

 ُهْم يَ 
َ

ْم َوال ْيهِّ
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
هِّ َوال ْنَد َرّبِّ ْجُرُه عِّ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ٌن ف وَن  ۔ َوُهَو ُمْحسِّ

ُ
 3ْحَزن

لف ، وافتروا على 
ُ
وذم منهم أيضا من قتل لانبياء والصالحين بغير حق ، وقالوا قلوبنا غ

لنا املسيح عيس ى ابن مريم ، وأكلوا الرباء وأموال الناس مريم بهاتنا عظيًما ، وقالوا إنا قت

زاعمهم الباطلة ، بالباطل ،  و من  قال أن هللا ثالث ثالثة  ، وكّفرهم جميًعا ورد عليهم م

وتوعدهم بالعذاب لاليم  ۔  إلى غير ذلك من آلايات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من 

فات جعلتهم أهال للثناء عليها ، والفوز بالسعادة والنعيم اليهود  و من  النصارى ووصفهم بص

ا سخط املقيم ۔  وذمه جماعة أخرى من كل من الفريقين ووصفهم بصفات استوجبوا به

 هللا ولعنته وأليم عقابه ۔ 

لهذا يتبين أن إلاسالم وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل ۔   وان ه ال تناقض 

ا ، فإن من أثنى عليهم يختلفون بين النصوص الكتاب وا لسنة في إلاخبار عنهم ثناء وذمًّ

ي يجدونه مكتوَبا عندهم اختالفا بّيًنا عّمن ذمهم؛ فالذين يتبعون الرسول النبي لامي الذ

في التوراة وإلانجيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 

 ل  قول هللا عزوجل   :    الخبائث ، ويضع عنهم إسرهم
ً
ولاغالل التي كانت عليهم ، امتثاال

هِّ  هِّ َوَرُسولِّ
َّ
الل ُنوا بِّ مِّ

َ
َمُنوا آ

َ
يَن آ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َزَل  َيا أ

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
َتابِّ ال كِّ

ْ
هِّ َوال ى َرُسولِّ

َ
َل َعل زَّ

َ
ي ن ذِّ

َّ
َتابِّ ال كِّ

ْ
َوال

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، املائدة  القرا

ٓ
 14 - 12، آلايات   القرا

2-   
ٓ
 31،   30ة  ، آلايتان ن الكريم، سورة ، التوبالقرا

ن الكريم، سورة ،   -3
ٓ
ن الكريم، سورة ، البقرة  القرا

ٓ
 112،   111، آلايتان   القرا
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ْبُل 
َ
ْن ق ثناؤه  و أو  لئك هم املفلحون ۔   و أو  لئك الذين وسعتهم رحمة هللا وحق فيهم  1مِّ

أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، وحرفوا ما أنزل في التوراة أو 

إلى آخر ما تقدم بيانه وما في معناه فأولئك الذين ذمهم هللا ، وحقت عليهم كلمة إلانجيل ، 

ذا فال تناقض بين نصوص العذاب ،  و أو  لئك أصحاب النار هم فيها خالدون ۔  وعلى ه

 لهم منازلهم ، مع ذم 
ً
لاخبار عنهم ثناء على من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم ،  وان زالا

سيرتهم ، وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم ملا أنزل إليهم من ربهم ، أو آخرين منهم لسوء 

 نْسخ فيها لعدم تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة ۔  وال 

 تنافيها بل بعضها يصدق بعًضا ۔ 

 اإلتجاهات اإلستشراقية  في تفسير اآليات المتعلقة بالنسآء
ى آلايات املتعلقة بالنساءمثال قول هللا تعالى "الرجال املستشرقون ينقدون عل

قوامون على النساء"يتخذ اعداء إلاسالم يحرضون املرءة املسلمة حتى تتمرد على تعاليمه 

وتنفر منه  ۔ مع ان قوامة الرجال على النساء  ،معنا ان على الرجال واجب ان يقوموا 

لتامةبين النسوة والرجال ،يحاولون ان ئز ۔ ودعاة التسوية اإلعطاء جميع حقوقهم الجا

يدفعوا املشاركة فى كل مهم من مهمات الحيوة سواء أكانت مناسبة للتكوين الفطرى أوغير 

مناسبة ۔ وهم يريدون ان يهدموا حيطان الحياء والتقوى ويدفنوا الحكمة إلالهية 

م يعلم احد وس الشيطان ۔  وان  لوالشرعيةوجميع احكام إلاسالمية ويعمروا قصر وسا

من هو والده وملن هو ولده ، وماهى سلسلة نسبه ، الغرض لهم بهذا ال يهتم ام والتمييز 

الشرعى بين النسوة والرجال ۔ ويمكن ان يكون خلف هذا وجه الاصلى ان عند اليهود سلسة 

هو يجوز بهذا النسب يجرى من الوالدة فال حاجة لهم لحفظ سلسلة نسب الوالد أى كان 

 ۔  الطريق 

و من  ههنا يفتح الباب إلى الزنا والفسق والفجورفلهذا مد الاسالم خطا واضحا  

بين حقوق النسوة والرجال ليتقى كل واحد من الوقوع فى الذنوب والهالك والجهنم فى 

فاحشة آلاخرة ۔ فلهذا قال الاسال م لكل واحد من الرجال والنساء "والتقربوا الزنا انه كا ن 

مر كل واحد لغض البصر لئال وقع من كل واحد فى هذه البلية التى تقود إلى وساء سبيال"و"أ

 

ن الكريم، سورة ،   -1
ٓ
ن الكريم، سورة ، النساء  القرا

ٓ
 136،     القرا
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العقوبة الشديدة الفاضحة فى الدنيا وآلاخرة ۔ ولهذا أمر إلاسالم ل يهتم ام الحياء والحجاب 

 لئال ينظر كل واحد  منهماإلى آخر فال يقع احد فى مثل هذه الذنوب نعوذ باهلل منه ۔ 

ءة ال حيائها وال حجابها ان تؤدى فى املجتمع  شئون الحياة ۔ وفى الاسالم ال يمنع املر

عهدالرسالة  ،ادى النساء فى املجتمع شئون الحياة فهن بايعن الرسول وذهبن فى الحرب 

لسقاية وعالج املجروحين وذهبن للصالة فى املسجد وشاركن فى التعليم والتعلم وروين 

 مة املسلمة ۔ لاحاديث علمن لا 

ئة من املستشرقين و أشياعهم في بالدنا إلاسالمية و الذين لم يألو جهدا في ظهرت ف

محاولة القضاء على إلاسالم وهدم أصوله وأركانه ولقد بحث هؤالء املستشرقون في كل ج 

وان ب إلاسالم , فلم يغب عنهم أهمية السنة النبوية من حيث أنها املصدر التشريعي الثاني 

فيها توضيحه وبيانه  ، ولذا تناولوها بالطعن والتشويه وتلفيق د القرآن الكريم  ، و بع

الشبهات حولها, وخالل الفترة ما بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى الربع لاول 

 من قبل الحكومات الغربية 
ً
من القرن العشرين كان الاستشراق في ذروته ألنه كان مدعوما

ة على دراسة العلوم إلاسالمية حتى يتمكن الاستعمار الغربي فر له لاسباب املعينالتي كانت تو 

في البالد إلاسالمية  ، فبحث هؤالء في كل ما يتصل باإلسالم من تاريخ وفقه وتفسير وحديث 

وأدب وحضارة حتى غزت تلك البحوث العالم إلاسالمي في مؤسساته الفكرية والتربوية  و 

لمين قدتتلمذوا على أيدي أولئك املستشرقين و قد وكان العديد من املس من اهج التعليم  ،

نجح كثير من هؤالء املستشرقين في التأثير على عقول بعض املسلمين  ، فانخدعوا بكتاباتهم 

 منهم أنها قامت على املوضوعية والحياد وإلانصاف والتجرد 
ً
ودراساتهم حول إلاسالم  ، وهما

م  ، ورددوا دعاواهم التي لم يقيموا عليها أي من  ثم اقتفوا آثاره في البحث العلمي  ،  و 

بينة بل زادوا عليها من أنفسهم  ، وكل هؤالء  و أو  لئك نفثوا سمومهم باسم البحث واملعرفة 

وحرية النقد وهم أبعد ما يكونوا عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد النزيه وبذلك 

 والحديث النبوي ن تالمذة املستشرقين جاءت كتابات هذا الفريق م
ً
حول إلاسالم عموما

 ال تقلٌّ عن كتابات املستشرقين في إثارة الشبه والتشكيك في مصادر الشريعة 
ً
خصوصا

 إلاسالمية  ۔ 

املستشرقون يقولون ان الاسالم وضع القيود على املرءةو وهم يريدون تحرير املرءة املسلمة 

ج إلاختالط بين الرجال ال حياء ويريدون ترويوفق اسلوب الغرب بالحجاب وب

والنساءوالاقات الجنسية بينهم بكمال التحرير وترويج العشق الفاحش والفسق والفجور 
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بينهم وأعطاءهم مواقع الزنا بالمنع من احد ،كم يظهر من صورة طبعت على غالف الخارجى 

حي ن الانسان فى نظرهم من كتاب "املستشرقون"للمستشرق املعتدل "ايدورد سعيد" ۔  وأل 

وان  جنس ى له حقوق تحربر الحيوة كما للحي وان  يأكل ما يشاء ويفعل ما يشاء وبمن 

يشاءوال مؤاخذة علية  ، ألن معظم جهدهم ان املسلمون ينركون الاسالم  ،نعوذ باهلل من 

 ذالك ۔ 

 تعالى  :   وعلى املسمين ان يتبعوا احكام هللا ورسوله  ،فال هللا تعالى  :  قال هللا

َتُهوا وقال الرسول  َوَما
ْ
ان

َ
ْم َعْنُه ف

ُ
وُه َوَما َنَهاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ُسوُل ف ُم الرَّ

ُ
اك

َ
من سّن سنة :  "   -ملسو هيلع هللا ىلص    -آت

حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ،  و من  سّن سنة سيئة كان عليه 

 وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " ۔ 
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 خلامسالباب ا

 املقارنة بني مناهجهم واجتاهاتهم والنقد عليها

 

 

 هذا الباب يشتمل علي هذه الفصول 

 مقارنة بين مناهجهم لتفسير القرآن 

 مقارنة بين أهدافهم لتفسير القرآن 

 مقارنة بين اتجاهاتهم لتفسير القرآن 

  املصادر النقد علی مناهجهم واھدافهم واتجاھاتهم في ضوء

 إلاسالمية

 ملستشرقين علی املفسرین املسلمين وعلی الادب اثرات ا

 التفسيرية
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 الفصل االول

 مقارنة بني مناهجهم لتفسري القرآن
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لقد انساق املستشرقون املعاصرون مع أسالفهم في اتباع منهج الشك واملبالغة في 

رتبطة بتاريخ القرآن إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخية الثابتة ، والروايات الصحيحة امل

وعلومه ، واعتمدوا في ذلك على عملية الانتقاء بطريقة مغرضة وهادفة إلى ما يصبون إليه 

، كما أن عدم ثقتهم في صحة النص القرآني دفعهم إلى الشك في أمانة  من نتائج عكسية

ستشرقين نقله وسالمة تبليغه ، إضافة إلى الشك في جمعه وترتيبه ، وهكذا يدعي كثير من امل

تعديالت بعد إفضائه به إلى الناس  -قد نالته ملسو هيلع هللا ىلص  الذي جاء به محمد  أن النص القرآني 

، ووجدوا في موضوع اختالف املصاحف  1بالزيادة والنقصان خاصة في صورته املكتوبة 

ون فيه ليشفوا رغبة في صدورهم :    يخبُّ
ً
الخاصة التي كانت بأيدي بعض الصحابة ميدانا

قيدة وفتح أبواب الشكوك والارتياب ، فهؤالء املستشرقون يعرفون أن الشك هي زلزلة الع

الشك في آخر؛ ولذلك فهم يلحون في طلب روايات الاختالف ، وينقلونها في في نص يوجب 

 ، وال يمتحنون أسانيدها ، وال يلتفتون إلى آراء علماء املسلمين 
ً
غير تحرز ، ويؤيدونها غالبا

 فيها ۔ 

الاختالفات املنسوبة إلى Arthur Jeffery2شرق إلانجليزي آرثر جفري وقد جمع املست

 لبعض الصحابة أمثال :   املصاحف الفردية

ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأبي موس ى لاشعري 

، وحفصة ،  وان س بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ، كما جمع الاختالفات املنسوبة 

إلى بعض مصاحف التابعين ، وقد جمع ذلك من مختلف املصادر القديمة التي احتفظت 

وايات آلاحاد والشاذة املنسوبة إليهـم ، وبخاصة تفسير الطبري الذي استقص ى الش يء بالر 

 الكثير من ذلك ۔ 

 من الاعتراف بأن بعض الاختالفات تبدو مستحيلة 
ً
ومع أن بعضهم ال يجدون مناصا

اللغوية ، وبعضها آلاخر يشعر أنها مما اخترعه بعض اللغويين الذين نسبوها من الناحية 

لصحابة والتابعين ، فإنهم يصفون مصحف عثمان رض ي هللا عنه بأنه أقرب لهؤالء ا

، وال يقولون إنه لاصل املوثوق به نفسه ، فهم يتحاشون الاعتراف  3املصاحف إلى لاصل 

 

1-Encyclopédie de l'Islam , 2ème édition 1985 (5-405   ،  

ْستاني ، أبو داود سليمان بن لاشعث بن إسحاق ، سنن أبي داود ،رقم ال - 2 جِّ  1425ّسِّ

Arthur Jeffery  :  Materials for the History of the Text of the Quran,Istanbul 1937   ،  

3  - Materials p 10   ،  
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نهج علمي رصين قوامه التوثيق والدقة والتثبت ، وقد بأن القرآن الكريم قد ُجمع وفق م

مع وتلقوه بالقبول والعناية ، وأخذوا بما تضمنه من أجمع الصحابة على صحة هذا الج

،  و من  ضمن هؤالء الصحابة بطبيعة الحال جميع الصحابة الذين  1لاوجه والقراءات

و من هم علي بن أبي حشد لهم آرثر جفري مصاحف خاصة تتضمن بعض الاختالفات ،  

 
ً
أبو بكر فإنه أول من جمع  طالب رض ي هللا عنه الذي قال :  أعظم الناس في املصاحف أجرا

 ۔  2ما بين اللوحين 

كما أن زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير اللذين ذكر لهما جفري مصحفين خاصين 

لها عثمان بن عفانرض ي هللا عنه
ّ
لجمع القرآن في عهده  كانا ضمن اللجنة الرباعية التي شك

 ۔ 

لقد أدرك املسلمون منذ قديم أن هذه املصاحف الخاصة التي أمر الخليفة عثمان 

مأل من الصحابة ، وبموافقتهم ولم يبق منها ش يء قد كتبها رض ي هللا عنهبإحراقها على 

 أو 
ً
أصحابها ألنفسهم ،  وان ها عبارة عن تقييدات خاصة تضمنت ما كانت روايته آحادا

 عن مختلف التفسيرات والشروح التي كانوا يسمعونها شا
ً
ذة ، وما نسخت تالوته ، فضال

انة بها في استيعاب مضامين آلايات ، ويحرصون على تقييدها لالستعملسو هيلع هللا ىلص  من رسول هللا  

 القرآنية ۔ 

كاتب مادة )القرآن(  في دائرة املعارف إلاسالمية في  Welchلقد وجد املستشرق ولش 

في انفراد ابن مسعود رض ي هللا عنه بمصحف خاص خال من ذكر 3ة طبعتها الجديد

 يلجه كما ولجه غيره للتشكيك في مدى تواتر السورتين ، وبالتالي التشكيك  4املعوذتين
ً
بابا

في مدى موثوقية القرآن الكريم ، لقد حاول الرجل تدعيم ما ذهب إليه بنصوص منقطعة 

أبي داود وغيره من الكتب التي لم تتحر  وضعيفة تصيدها من كتاب )املصاحف(  البن

ن الرأي املنسوب إلى ابن مسعود رض ي هللا عنه باطل من الصحة في النقل ۔  وال شك في أ

ه كثير من العلماء منهم إلامام الباقالني )ت  في كتابه إعجاز القرآن ھ(  403أساسه ، وقد ردَّ

 

ص  1978ف بالقاهرة املعار الدكتور  ، لبيب السعيد  :  الجمع الصوتي لاول للقرآن ، طبعة دار  - 1

323  ، 
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3  - Encyclopèdie de l'Islam, art Quran   ، T 5 p  :  410   ،  
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نت الصحابة تناظره على ذلك وكان :  ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا لكا 1فقال

هذا ۔  وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل ، فكيف  يظهر وينتشر ، فقد تناظروا في أقل من

يجوز أن يقع التخفيف فيه؟ وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في املصحف ثم بين كيف 

ه ، وال يعول عليه أن الرواية املنقولة بهذا الصدد ال تعدو أن تكون خبر آحاد ال يسكن إلي

ب إلامام النووي هذه الرواية فقال :  أ
َّ
جمع املسلمون على أن املعوذتين والفاتحة ۔  كما كذ

وسائر السور املكتوبة في املصحف قرآن ،  وان  من جحد شيئا منها كفر ، وما نقل عن ابن 

املازري وينقل النووي أيضا عن 2مسعود في الفاتحة واملعوذتين باطل وليس بصحيح عنه

ا روي من إسقـاط املعوذتـين قوله في تعليل هذه الرواية فيما لو كانت صحيحة :  ويحتمل مم

َتب ما سواهما وتركهما 
َ
تب كل القرآن وك

َ
من مصحف ابن مسعـود أنه اعتقـد أنه ال يلزمه ك

 ۔  3لشهرتهما عنده وعند الناس

ابن مسعود ال تعني عدم  ولعل لابرز  دليل على أن عدم كتابة املعوذتين في مصحف

حفه ، فهل يعقل أن ينكر ابن مسعود حفظه لهما أن الفاتحة هي بدورها ليست في مص

 السورة التي ال صالة ملن لم يقرأ بها ۔ 

 بعد جيل ، 
ً
فاملستشرقون إذن بالرغم من اقتناعهم بتواتر جميع سور القرآن جيال

من املسلمين لهذا الرأي الباطل املنسوب إلى والسيما أن التاريخ لم يذكر لنا تبني أية طائفة 

ن إلى التشكيك فيما هو قطعي ومتواتر ، وتنطق به ماليين النسخ ابن مسعود ، فإنهم يسعو 

من املصاحف املطبوعة في مختلف بقاع العالم ۔  إضافة إلى خصيصة الحفظ في الصدور 

هر قلب بالسند املتصل إلى التي تميز لامة إلاسالمية ، والتي تؤكد أن حفظ القرآن عن ظ

 ص القرآني وحفظه من كل زيادة أو نقصان ۔ أكبر دليل على موثوقية النملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  

  

 

 ،  262ص  1988إعجاز القرآن ، طبعة عالم الكتب ببيروت ي  :  الباقالن - 1

 ،  1/185السيوطي ، جالل الدين ،عبد الرحمن بن أبي بكر، إلاتقان في علوم القرآن ، - 2

 ،  110- 2/108شرح النووي على صحيح مسلم  - 3
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 دوافعهم التبشيرية  : 
ذهب  رودي بارت  إىل أن اهلداف  الرئيسي من مساعي  املستشرقني يف بدايات االستشراق يف 

له  :  هو التبشري  ، وعرّفه بأنه  :  إقناع املسلمني بلغتهم القرن الثاين عشر امليالدي ويف القرون التالية 
ن اإلسالم  ، واجتذاهبم إىل الدين املسيحي  ، وميكن االطالع على هذا املوضوع يف الكتاب ببطال

 1 ۔م (   1960الكبري الذي وضعه  :  نور من دانيل باسم  :  اإلسالم والغرب ) 
ر حممد البهي  بكتاب أمساه املبشرون واملستشرقون  يف موقفهم وقد ذكراملستشرقني التبشريية الدكتو 

من اإلسالم وقد ناقشه فيه ورّد عليه الدكتور  حممد حيىي اهلامشي   ، الذي فّند أغلب النوايا اهلامشية 
 2 ۔لالستشراق 

ميكننا ، فلهذه التهم أصل من الصحة  ، وال  يقول إننا ال نستطيع أن ننفي هذه التهم مجلة وتفصيال 
أن نزّيف مجيع املساعي  االستشراقية ونصمها بالتبشري ففي هذا بعض الغلو والتطرف  ، ولكننا 

فاملستشرقون بشر  ، والبشر فيه املوضوعي وفيه السطحي    ۔نستطيع أن ننزه قسما ونتهم قسما آخر 
  ۔تهد وقد يصيب ، واملستشرقون جمتهدون  ، وقد خيطئ اجمل

املستشرقني قد دأبوا منذ زمن حىت عصرنا احلاضر على وصف القرآن بأنه نسيج يالحظ أن مجاعة من 
من السخافات  ، وبأن اإلسالم جمموعة من البدع  ، وبأن املسلمني وحوش  ، وكان منوذج ذلك من 

، وغريهم «  يلياندر  ، وبريدو نيكوال دكيز  ، وفيفش  ، وفراتشي  ، وهو تنجر  ، و » املشرتقني  :  
 3 ۔
هذا النوع من املستشرقني قد دفع تبشرييا إىل الغض من مكانة القرآن واإلسالم  ، لتقليل أمهيتهما و 

وزعزعة النفوس عنهما  ، وإسدال ظالل كثيفة قامتة حول التأريخ اإلسالمي خلدع البسطاء واملرتددين  
يوافق قبوال لدى الباحثني  حلديث املتأطر هبذا القناع ال ميكن أنولكن ا  ۔، تبعا هلوى يف نفوس القوم 

  ۔ألنه حديث عاطفي 
وقد عمد قسم من املستشرقني األملان واليهود أمثال  ،  فيل  ، وجولد سهري  ، وبول   ، وغريهم إىل 

األول  ،  وان  النيب  ويف صدر اإلسالم وسلموآلهعليهاهللصلىالقول بأن القرآن حّرف وبّدل بعد وفاة النيب 

 

 9:     ايضا  - 1
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كان يصاب بالصرع!  وان  ما كان يسميه الوحي الذي ينزل عليه إمّنا كان أثرا لنوبات   وسلموآلهعليهاهللصلى
الصرع! فكان يغيب عن صوابه  ، ويسيل منه العرق  ، وتعرتيه التشّنجات  ، وخترج من فيه الّرغوة ، 

 1 ۔حي ربه ، وتال على املؤمنني ما يزعم أنه من و فإذا أفاق من نوبته ذكر أنّه أوحي إليه  
وقد تكفل بالرّد على هذه املزاعم الكاذبة مجلة من املستشرقني املنصفني ال سيما " السري وليام موير 
" يف كتاب " حياة حمّمد "  :  فكان ما حتدث فيه عن منزلة القرآن ودقّة وصوله ساملا  ، خري رّد 

  ۔لمي الّرصني عمى  ، واعترب ذلك هترّبا عن البحث الععلى التجّّن واحلقد األ
من حاالت الصرع وسلموآلهعليهاهللصلىوعّقب على ظاهرة الوحي  ، فنفى ما افرتاه اجلاهلون على النيب 

املدعاة  ، ألن نوبة الصرع ال تذر عند من تصيبه أي ذكر ملا مر به أثناءها  ، ذلك ألن حركة الشعور 
 2 ۔والتفكري تتعطل فيه متام العطل 

يانا يف حاالت اإلغماء وقد أيّد كل من " األب هنري المنس "  ، و " فون هامر وهذا ما نشاهده ع
 3 ۔ريق بني حالة الصرع والوحي " مذهب " موير " يف التف

كان يف القرآن ساحرا  ،  وان ه مل ينجح يف الوصول   وسلموآلهعليهاهللصلىبينهما زعم آخرون  :  بأن النيب 
 4 ۔ينا جديدا لينتقم من زمالئه إىل كرسي البابويّة فاخرتع د

وقد هّز هذا التحدي السافر املستشرق " آميل درمنجهام "  ، ففند أباطيل هؤالء الدعاة ومحل عليهم  
 5 ۔، ورد هذه التهم الرخيصة اليت خالفت الواقع 

ا بعض إن كثريا من الصيغ اليت هنجه ۔ين املستشرقون املتطرّفون بفم املستشرقني املنصفني وبذلك أد
املستشرقني مل تتسم بصفة البحث العلمي  ، هلذا ردت من قبل مستشرقني آخرين  ، ألهنا مل تدعم 

،   بدليل نصي أو تأرخيي أو واقع اجتماعي مدروس  ، سوى امليل إىل اهلوى واجلنوح إىل العاطفة
  ۔وهذا ما يؤسف له حقا 

 
1  - Emile Der meng hem, The Life of mahomet   ،  PP   ،  135 New york DealPress   ،  1390 

2  - Sir William Muir 29    ،  Life of Mohammad   ،  PP   ، 14   (،  Form originalsources)John Grant   ،  1912 Ed 

inburgh, 

 19ا الدكتور  ، بكريأمين   : التعبيرالفنيفيالقرآن   :   - 3

 ,Paris Renawlte et Francisk  ، Mahomet،   183موسوعة الروس الفرنسية  ، ماّدة محّمد   :   - 4
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 الدوافع  الستعمارية ة : 
افعا استعماريا متليه طبيعة عمل املستشرقني يف البلدان العربية وقد يكون دافع االستشراق د

واإلسالمية  ، من ضرورة إتقان اللغة  ، والتخصص جبملة من فنون الشرق  ،  و من  مث يتولد لدى 
االضطالع مبهماته  ، ولكنه ال خيضع هذا الولع على سجيته  ،  املستشرق ولع خاص حيدو به إىل

عمارية قد خطط هلا من ذي قبل  ، كأن يشّكك املسلمني بعقيدهتم  ، أو بل خيضعه ملفاهيم است
  ۔يسّفه أحالمهم  ، أو ينحو بالالئمة على أئمتهم  ، أو يقلل من أمهية تراثهم 

اهلداف  األول واألخري لالستعمار من عمل املستشرق  وقد ال متلي هذا طبيعة العمل بل يكون هو
  ۔يف هذا احمليط أو ذاك 

هنا قد يكون املنهج  االستعمارية  فاضحا لالستشراق بالطريقة اليت برجمها للمستشرق من   و من 
تشتيت أمر األّمة  ، والدعوة إىل تفريق الكلمة  ، وإبراز وجهات االختالف  ، أو تعدد املذاهب  ، 

مسومه  دعى املستشرق من قبل دوائره إىل تضخيم هذه النزعات  ، وتكثيف تلك الدعاوى  ، فيبثفي
من خالل هذه الثغرات  ، وميثل اإلسالم بأنه  :  دين فرقة وخصومة وتصدع  ، واألغلب أن يضيف 

ابته تتعلق ال سيما إذا كانت كت  ۔من عنديّاته ما مل يكن  ، فيصور ما مل حيدث  ، ويناقش ما مل يقع 
ة نفسية لطبيعة الشعوب بدين أو تراث أو تاريخ ختطيط للبلدان  ، أو تصوير لالجتماع  ، أو دراس

  ۔املستعمرة 
م (  رجال  1936م ـ  1857فعلى سبيل املثال  :  كان س كرستيان سنوك هورجرونية  ) 
م (  تلك اليت مل  1880ي ـ يعتمد على خربته العلمية بالشرق  ، وقد قام يف رسالته ـ ) العيد املكّ 

السالم  ، واعتباره األب ة اخلاصة بإبراهيم عليهتفقد قيمتها إىل اليوم ـ بفحص ناقد للتصرحيات القرآني
األول لإلسالم  و من شئ الكعبة  ، وقد أقام ـ استعدادا للعمل يف خدمة االستعمار ـ نصف  سنة  

وان جز كتابا عن مّكة خدمة ملهمته  االستعمارية ة  م بني املسلمني يف مّكة  ،  1885متخّفيا يف 
 1 ۔اهلولندية اهلندية 

قت الدول  االستعمارية ة على مجلة من املستشرقني مبختلف االمدادات حىت شكل وقد أغد
ذلك دافعا اقتصاديا لدى البعض منهم  ، أو مكسبا شخصيا أو سياسيا حيقق للبعض مطمحا أو 

 

 31:     ايضا رودي بارت  ،  - 1
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أن يندرج ضمن الدافع  االستعمارية   ، أو من مجلة مرّجحاته ومقتضياته   مطمعا أو منصبا  ، وميكن
  ۔يعة مستلزماته ومغرياته ، أو من طب

يقول الدكتور جنيب العقيقي  :  " فلما أرادت معظم دول الغرب عقد الصالت السياسية بدول 
ه  ، أحسنت كل دولة إىل الشرق واالغرتاف من تراثه  ، واالنتفاع بثرائه  ، والتزاحم على استعمار 

،  وان تدبوهم للعمل يف سلكي اجليش  مستشرقيها فضمهم ملوكها إىل حاشياهتم أمناء أسرار وترامجة 
والدبلوماسية إىل بلدان الشرق  ، وولوهم كراسي اللغات الشرقية يف كربى اجلامعات واملدارس اخلاصة  

لوا عطاءهم يف احلل والرتحال  ،  و من حوهم ، واملطابع الوطنية  ، وأجز   ۔، واملكتبات ال سنة 
 1 ۔ألقاب الشرف وعضوية اجملامع العلمية" 

وقد يكون الدافع االقتصادي الذي أوجده اجلهد  االستعمارية  مرتبطا باهلداف  العلمي باعتبار 
العصر االستشراق مهنة عملية يوظف هلا االكفاء واملتخصصون  ، " فأساتذة اللغات الشرقية يف 

نالوا جزاءهم الوسيط وترامجته عملوا لقاء أجر  ،  و أو  ائل املستشرقني وعلماء اجلدل واملوسرون 
 2بإرساء النهضة األوروبية على الرتاث العريب "

 الدوافع العلمية :  
ويبدو يل من خالل معايشة احلركة االستشراقية بوجه  سنة  أن اهلداف  العلمي من وراء 

 الكرمي والرتاث العريب قد يشكل أسلم دراسة القرآن
ء املستشرقني ملسوا يف اللغة العربية لغة ثقافة الدوافع  وان بل األهداف ترجيحا لدي  ، فكثري من هؤال

وأدب وحضارة  ، ووجدوا القرآن يف الذروة من هذه اللغة  ، فحدبوا على دراسته بدافع علمي حمض 
  ۔فأبقوا لنا مساعي ا عظيمة مشكورة  حتدو به املعرفة  ، وتصاحبه اللذة  ،

  ۔، وسواه شاذ  ، والشاذ ال يقاس عليه   وهذا احلكم ال يؤخذ على عمومه  ، ولكنه األعم األغلب
  ۔ولكن اهلداف  العلمي ـ مهما كانت الضمائم ـ هو اهلداف  األمسى ألغلبية هؤالء املستشرقني 

و من  اجلدير بالذكر أن معركة كبرية تدور رحاها بني علمائنا وأدبائنا وبني املستشرقني حول صحة  
هلا الدكتور" جنيب العقيقي " وناقش كثريا من أبعادها  ، هذا الغرض أو التشكيك فيه  ، وقد عرض 
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واعدها على ودافع عن املستشرقني دفاعا خملصا  ، ورأى أن االستشراق مهنة علمية حرة ترسى ق
  ۔أصول التحقيق والرتمجة والتصنيف 

هاداهتم ومع كل ما تقدم  ، فاملفروض أن نقف موقف احلذر واحليطة من مجلة مساعي  املستشرقني واجت
بالنسبة للدراسات القرآنية  ، فهم خيضعون القرآن ـ عادة ـ إىل مناهج وطرائق واستنتاجات قد تكون 

ل  ، ال سيما يف جمايل التفسري والرتمجة  ، فالتفسري مهما كان دقيقا  بعيدة عن الفهم القرآين األصي
ة العربية  ، والرتمجة مهما كانت حرفية ، قد ال يتوافر منه املراد يف اللغات األخرى كما يتوافر يف اللغ

  ۔فقد تشذ عن األصول البالغية واألساليب اجلمالية اليت جاء هبا القرآن الكرمي 
ف من التفسري والرتمجة هذا املوقف  ، جيب أن نرصد ما كتب يف تاريخ القرآن  ، وكما جيب أن نق

  ۔ستشرقني من اإلسفاف واخللط ودعوى التحريف مبنظور متيقظ لئال نقع مبا وقع به بعض امل
إن هذا امللحظ ال يعّن أننا نغض من قيمة وأصالة املساعي  االستشراقية  ، ولكننا ندعو إىل تقوميها 

  ۔ا للوصول إىل احلقيقة العلمية اخلالصة ورصده
اليت قد استفاد من األفكار الدينية املوجودة يف جزيرة العرب ، و   ملسو هيلع هللا ىلصقال املستشرقون :  إن النيب   

 - ملسو هيلع هللا ىلص -وقال أيضاً :  إن النيب   ۔ 1كانت متثل فروعاً لبعض الطوائف اليت تتصل باليهود والنصارى
لنماذج الكتاب املقدس ،  وان ما كان يعرضه بأسلوب الكهان من العرب كان يعرض القرآن ليس طبقاً 

نتباه مثل التني ، وشجرة الوثنيني ، حيث كان يف مقدمات أقدم السور يـُْقِسم باألشياء األشد لفتًا لال
الزيتون ، وجبل سيناء ، والسماء ، وعالمات الفلك ، والفجر ، والليايل العشر ، والشفع والوتر ، وكان 
يستعمل الرتاكيب املوجودة مع أولئك الكهان نثراً مسجوعاً ، وكان يستعمل السجع حبرية كبرية ، ولكنه 

قال :  إن النثر املسجوع كان له أمهية كبرية يف أسلوب القرآن مث   ۔ 2أمهل هذا اجلانب يف الوحي املتأخر
" 130عزوجل   : ىف"الصافات :   ، فقد مكَّن حممداً من استعمال كلمات غريبة مستدالً ب  قول اهلل

" ، أو كلمات نادرة مستدالً ب  قول اهلل عزوجل   :  ىف"املطففني 2، وب  قول اهلل عزوجل   ىف"التني :  
وغري ذلك من األمور اليت ذكـرها الكـاتب ، وكان هدفه يف هذه الفقرة القول بأن القرآن  3"19 – 18:  

  ۔  ملسو هيلع هللا ىلصمن وضع النيب  

 

 ،  1066ص ايضا  - 1

 ،  1066ص ايضا  - 2

 ،  1066ایضا  ص - 3
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 النتقاء في استعمال المصادر : منهج 
ال شك أن فعالية املنهج املتبع يف أية دراسة ، تتوقف على قيمة املصادر والروافد املعتمدة؛ إذ  

ادة اخلام اليت ترتكز عليها الدراسة ، فكلما كانت املصادر رئيسة وأصيلة وذات هي القاعدة املغذية وامل
أقرب إىل حصول املراد املنشود واملبتغى املقصود من طرف عالقة مباشرة باملوضوع ، كانت الدراسة 

  ۔الباحث 
ث وفي إطار البحث الاستشراقي يتبين أن املنهج املتبع في انتقاء املصادر املعينة على بح

 لطبيعة املوضوعات املطروقة من جهة 
ً
املوضوعات املرتبطة بالقرآنيات يتنوع ويختلف تبعا

انته العلمية أو حياده على لاقل في توظيف تلك املصادر ، وملدى موضوعية املستشرق وأم

 والنقل عنها من جهة ثانية ۔ 

الذي ينال أحيانا وسنتحدث فيما يلي عن بعض النقاط التي تبرز لنا نوع الخلل املنهجي 

 منا بأن دراسات املستشرقين في مجال 
ً
بعض دراسات املستشرقين في هذا املضمار؛ إيمانا

ة على موضوع يرتبط بمسألة الوحي القرآنيات ليست  كغيرها _ ال لش يء _ إال لكونها منصبَّ

زل على رسول هللا  
َ
 ، الذي اليؤمن به الباحث ، وال يمكن أن يتعاطف معه مبدئملسو هيلع هللا ىلص  املن

ً
يا

 وبالتالي البد من أن تؤثر فيه قناعاته الدينية في مجال البحث ۔ 
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 الفصل الثانى

 أهدافهم لتفسري القرآنمقارنة بني 
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تبت عن القرآن 
ُ
في القرنين السابع عشر والثامن عشر للميالد كانت لابحاث التي ك

 صادرة عن جهل ، وبقصد الطعن الحا
ً
سم بأنها أوال

َّ
 بأنها صادرة عن خوف تت

ً
 ، وثالثا

ً
د ثانيا

 ما كان القرآن ُيوصف بأنه 
ً
عميق؛ ذلك الخوف الذي أثارته الكنائس املسيحية؛ فكثيرا

م ۔  1683بوصفه الكتاب املقدس للعثمانيين الذين حاصروا فيينا  سنة   "يالقرآن الترك"

 من القرن الثامن عشر ، أي في عصر التنوير ، سادت ب
ً
التدريج ، وبسبب النـزاع واعتبارا

الدائم بين املثقفين والكنائس ، مواقف متسامحة تجاه القرآن؛ فلقد حاول يوهان 

،  عقد  "الشرقي -الدي وان  الغربي"ؤلفه الشهير (   في م17491832-فولفجانج جوته )

 
ً
في مصالحة بين لادب والشعر في أوروبا ونظيريهما في الشرق على أساس التكافؤ ، منطلقا

أي الثقافات "ذلك من مبدأ تكافؤ الثقافات ۔  لقد كان يرى أنه ال معنى للتساؤل حول 

 ۔   "أفضل

ن السؤال املتمثل في أي لاديان هو الدين وقادت روح التنوير هذه إلى أن إلاجابة ع

ها إجابة عمومية ۔  وطبقا لهذا  الصحيح ،  كانت إجابـة شخصيـة ، ولم يكن من املمكن عدُّ

 الر 
ً
 أصال

ًّ
ت الديانات كلها متكافئة إلى حد ما ۔   صحيح أن جوته نفسه كان مسيحيا أي ُعدَّ

يحية ُبْعَدها عن إلاسالم ، ولعل من ، غير أن ُمعتقداته كانت بعيدة عن اليهودية واملس

 املمكن القول بأنه كان من أتباع مذهب وحدة الوجود أو ممن يؤمنون بالطبيعة ۔  

صلحتها حركة التنوير نمت الدراسات املتعلقة باإلسالم والقرآن باللغة في التربة التي أ

تذة جامعات أو مثقفين لاملانية منذ القرن التاسع عشر ، وكان القائمون بتلك الدراسات أسا

 ، كما أن معظمهم لم يكونوا 
ً
أو أمنـاء مكتبات ، ولكنهم لم يكونوا بالطبع مسلمين أو عربا

 با
ً
دي ،  وان ما كانوا كذلك بمعنى أن خلفيتهم الثقافية كانت مسيحيين أو يهودا

َ
ملعنى الَعق

 ، كما أن قراءهم في أو 
ً
 جدا

ً
روبا في القرن التاسع يهودية أو مسيحية ۔  كان عددهم قليال

عشر لم يكونوا  بالطبع مسلمين أو عربا ۔  لقد كان قراء تلك الكتب ولابحاث يمثلون فئة 

ام ال سنة  من لاملان والنمساويين والسويسريين ، أي من  قليلة من أصحاب ال يهتم

 الناطقين باألملانية ۔ 

 باألديان غير املسيحية لي 
ً
 على إلاسالم فحسب وكان  يهتم ام هؤالء جميعا

ً
ا س ُمنَصبَّ

 الهندوسية ، والبوذية ، وكذلك عقائد إلاسكيمو والهنود الحمر ۔  
ً
،  وان ما شمل أيضـا

ت الجامعا ت لاوروبية آنذاك  أساتذة متخصصين في اللغات العربية ، والفارسية ، وضمَّ

ن الاشتغال بالدراسات والتركية ، وكذلك في السنسكريتية ، والصينية ، واليابانية ۔  كما أ
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القرآنية  كانت له عالقته القوية  بعلم الالهوت املسيحي؛ ففي القرن التاسع عشر ظهرت 

 مع الدراسات النقدية حول الك
ً
تاب املقدس ۔   وفي  هذا البحث  ضم معظمها جدالا حادا

حيط الكنيسة الكاثوليكية ، والبروتستانتية ، فإلى أّي مدى كان من الواجب معرفة امل

ْهُم كل نصوص 
َ
التاريخي للعهد القديم ، حتى يمكن فهمه الفهم الصحيح؟  وهل يجب ف

؟  وهل ما
ًّ
ورد في لاناجيل من معجزات املسيح حقائق العهد الجديد على ظاهرها ، أي حرفيا

 تاريخية؟ ۔  

مثل هذه لاسئلة أثيرت في سياق فهم جديد للصراع بين إلايمان والعلم؛ بين الدين 

لَّ أن كان ال يهتم وا
َ
 أسئلة مشابهة ، بيد أنه ق

ً
رحت أيضا

ُ
لعلوم ۔  وفيما يتعلق بالقرآن ط

 من خلفية اس
ً
تعمارية؛ فمن املعروف أن أملانيا لم تكن لها إال ام بالدراسات القرآنية  نابعا

 مستعمرات قليلة ، ولفترة قصيرة فقط ۔ 

 على ا
ً
ا للغات ، وآلاداب ، والثقافات ، ولاديان لقد كان فضول الباحثين لاملان ُمنَصبَّ

 من ثقافتهم ودينهم 
ًّ
 بوجه  سنة  بالشعور والاقتناع بأن كال

ً
لاخرى ، وكان بالطبع مرتبطا

فضل من نواح كثيرة ، وشاركهم في ذلك الاقتناع أناس كانوا يرتابون في ديانتهم ، يهودية أ

كان مخالفا ملبدأ التنوير بشكل واضح كانت أو مسيحية ۔  إن ذلك الشعور بالتفوق الذاتي 

 ألصحاب تلك آلاراء آنذاك ۔  لقد 
ً
، أعني بشكل واضح بالنسبة لنا اليوم ، ولم يكن واضحا

أثيره في أبحاثهم؛ ففي كثير من القضايا انطلق الباحثون لاوروبيون ،  و من  بينهم كان له ت

ضل محاولة الوصول إلى فهم أكثر لاملان ، من أحكام سابقة عديدة ، وحيثما كان من لاف

عمقا ، كانوا كثيرا ما ينتقدون على نحٍو سطحي ۔  وإضافة إلى ذلك لم تكن معرفتهم باللغة 

ة كافية دائما ۔  وكما ذكرُت آنفا كان الباحثون لاملان يكتبون لجانب غير العربية معرف

من أول صياغة ملؤلفه  (  1836 -1930مسلم من القراء ۔  وعندما انتهى تيودور نولدكه )

 : 

،  كان في العشرين من عمره ، وكان عن وان ه بالالتينية  1856سنة     "تاريخ النص القرآني"

  : 

(De origine et compositione Surarumquranicarum ipsiusque Qorani)  

، إذ كانت الالتينية ال تزال آنذاك   "نشأة النص القرآني ، وتكوين السور القرآنية"أي :  

اللغة العلمية السائدة في أوروبا ، و كان من النادر في ذلك الوقت أن يتمكن أحد من 

يكن هناك في أوروبا من يشتغل بالدراسات القرآنية املسلمين من قراءة هذا الكتاب ، كما لم 
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إلاسالم؛ لامر الذي ُيعد ، وباإلسالم ، ونصوصه املقدسة ، وتاريخه ، بهدف الدخول في 

 دليال آخر على أن القارئ املقصود بتلك الدراسات كان املثقف لاوروبي ۔ 

نتائجهم ، املتعلقة يتضح من هذه املالحظات القصيرة أن مناهج أبحاث غير املسلمين و 

بل  بل املسلمين ، وعلى لاخص من قِّ بالقرآن ، قوبلت بارتياب شديد ، ورفض عريض من قِّ

ْتهم أخبار تلك الدراسات ۔   وأحد لادلة على ذلك ، الذي ُيعد أيضا  العرب
َ
منهم ، عندما بلغ

ضعة للتعاون من عواقب هذه العوامل التاريخية ، أنه ال يوجد إلى اليوم إال بدايات متوا

 بين املسلمين وغير املسلمين في مجال الدراسات العلمية حول القرآن ۔  

البحث  بالفعل ، ولكن  بقدر محدود ،  و أو  د اليوم أن لقد بدأ التعاون في  هذا 

 على التعاون بين بعض الباحثين من 
ً
أعرض على حضراتكم مشروعين يعتمدان أساسا

 غير مسلمين : لاملان والعرب؛ بين مسلمين و 

بدل بالطبعة التي أخرجها جوستاف فلوجل للنص القرآني طبعة املصحف  -أوال
ُ
است

 ها لازهر ۔ الشريف التي اعتمد

روديجار بوين لترميم -مشروع لاملانيين؛ الدكتور ألبريخت نوث ، و الدكتور جيرد -ثانيا

 مخطوطات القرآن في صنعاء ۔ 
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 الفصل الثالث

 اجتاهاتهم لتفسري القرآن مقارنة بني
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املستشرقون ينتمون إلى فريقين بالنسبة ملوضوع بحثنا ۔  الفريق لاول هم املعتدلون 

في موقفهم من املصادر إلاسالمية فيقبلون صحة  سنة تها ، ولكنهم ال يهتمون بإسناد 

التي تؤيد وجهات الروايات وغير ذلك من عوامل صحتها ويميلون إلى استخدام تلك الروايات 

 اعتراض و ينتقدون تلك التي تتعارض مع آرائهم واتجاهاتهم ۔  نظرهم بدون نقد أو 

والفريق الثاني هم املتطرفون في موقفهم من املصادر ويقولون إنها ليست معاصرة 

وقابلة لالعتماد عليها للتاريخ إلاسالمي للقرنين لاول والثاني ، وبالرغم من أن الكثيرين من 

يق الثاني في املصادر ، وبالرغم من أن العلماء فريق لاول يقومون بدحض مزاعم الفر ال

املسلمين أيضا يقومون بدحض هذه املزاعم ، فإنهم أي الفريق الثاني ، يصرون على موقفهم 

 وذلك خصوصا من أجل النيل من القرآن ۔ 

يق لاول يحاول أما بالنسبة للموقف من القرآن فإن الفريقين متساويان ۔  فالفر 

وان ه مقتبس من اليهودية ملسو هيلع هللا ىلص   ج إثبات أن القرآن تأليف محمد  بشتى الوسائل والحج

 والنصرانية والديانات القديمة لاخرى ۔ 

والفريق الثاني يبني على هذه الاستنتاجات  و من  ثم يذهب إلى أبعد الحدود ويقول  

عليها للقرنين لاولين والقرآن ليس فقط  إن املصادر التاريخية إلاسالمية ال يمكن الاعتماد 

، بل إنه تطور عبر قرنين ثم اتخذ شكله الحالي في نهاية القرن الثاني ملسو هيلع هللا ىلص  من تأليف محمد 

ى بالكتاب املقدس من أو بعده   ملا يسمَّ
ً
۔  كما أن الفريقين يهدفان إلى جعل القرآن مساويا

 
ً
  كما للكتاب املقدس تاريخ ۔ حيث التاريخ ، أو كما يقولون  :  إن للقرآن تاريخا

إن جميع استنتاجات الفريقين فاسدة وباطلة لكن املنتمين إليهما ال يشعرون بذلك 

مساعي هم في بسط آرائهم وترويجها فيقومون بإعادة طبع كتابات  ، وفي آلاونة لاخيرة كثفوا

أخرى من  وفي إعداد منشورات جديدة 1املستشرقين القدماء في هذا املوضوع من ناحية

ناحية ثانية ۔  ويخبرنا توبي ليستر أن املستشرقين لاوروبيين ولامريكيين قد تبنوا مشروعا 

آنية" والتي ستتضمن جميع ما توصل إليه علماء الغرب إلعداد ما يسمونه بـ"املوسوعة القر 

ونه وعليه فإنه من الضروري متابعة ما يكتب 2في القرن املنصرم في الدراسات القرآنية ۔ 

 وينشرونه ومواجهتهم في ساحتهم وذلك بدحض كل استنتاجاتهم واحدة فواحدة ۔ 

 

1  - Andrew Rippin (ed)  :  The Qur'an, Formative Interpretation, Ashgate Publishing, Aldershot, 1999; and Ibn 

Warraq (ed)  :  The Origin of the Koran, New York, 1998 
2 توبي ليستر في  -  The Atlantic Monthly, January 1999, p   ، 30 
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نجد أن نولدكه ، وبيل ، وبالشير ، وبورتون في مجال جمـع القرآن الكريم ال يتجاوزون 

كتب املصاحف البن أبي داود ، وإلاتقان للسيوطي ، والفهرست البن النديم ، في حين ال 

على الروايات الصحيحة الواردة في كتب الصحاح والسنن أو في  نجد عندهم اعتمادا يذكر 

لقرآنية مقدمة ابن عطية مقدمة ابن جزي ومقدمة القرطبي وغيرها :  مقدمات املفسرين ا

املرشد الوجيز إلى علوم تتعلق ھ(  :  665كما ال نجد إشارة إلى كتاب أبي شامة املقدس ي )ت 

أوكتاب )التبيان(  ھ(  794في علوم القرآن للزركش ي )ت  بكتاب هللا العزيز ، أو كتاب البرهان

اب ابن الجوزي فنون لافنان في عجائب علوم القرآن أو ما جاء أو كتھ(  643للنووي )ت 

 (  وغيره من شراح كتب الصحاح والسنن ۔ 852في فتح الباري البن حجر)ت

اصرين هي نفسها من جهة أخرى يالحظ أن املصنفات املعتمدة لدى املستشرقين املع 

م من صدور كثير من التي كان يعتمدها أسالفهم من املستشرقين القدامى ، وذلك بالرغ

الكتب املوثوق بها واملعتمدة في علوم القرآن ، وهذا أمر يسهل التأكد منه من خالل الاطالع 

منهم  على لوائح املراجع املعتمدة لدى املستشرقين املعاصرين مقارنة بما جاء لدى القدامى

 ۔  

 في ا
ً
لبحث وبذلك يمكن القول بأن حصر املصادر ونوعيتها يكاد يكون تقليدا

الاستشراقي ، وهو يرمي إلى إلابقاء على الشبهات والافتراءات نفسها التي نسجها املستشرقون 

لاوائل ، وذلك عن طريق إلاشارة إلى الاقتباسات وإلاحاالت ذاتها ثم الاستنتاجات 

في Welch۔  T۔  Aسها ، وهذا ما يالحظ من خالل مادة )القرآن(  التي حررها والافتراضات نف

ة املعارف إلاسالمية الاستشراقية في طبعتها الثانية ۔  وهي مادة مطولة وجامعة الألبرز  دائر 

علوم القرآن التي درج املستشرقون على الخوض فيها ودراستها ۔  والش يء نفسه يمكن 

)تاريخ القرآن(  وكتاب جفري )مواد من أجل دراسة تاريخ النص  مالحظته في كتاب نولدكه

 جون بورتون )جمع القرآن(  وكتاب بالشير )مدخل إلى القرآن(  ۔ القرآني(  وكتاب 

و من  نواحي الضعف املنهجية التي تدخل في السياق نفسه محاولة دراسة اتجاه   

وم القرآن من خالل نموذج أو معين في التفسير أو تيار معين في مجال من مجاالت عل

ما ۔  مثال ذلك ما اعتمده جولدزيهر نموذجين يتم اختيارهما ، والوقوف عندهما دون غيره

  1في كتابه مذاهب التفسير إلاسالمي
ً
فقد كان يرمي إلى تحقيق افتراض بعينه اعتنقه مقدما

 

ترجمة د  ،عبد الحليم النجار ، طبعة دار اقرأ ببيروت  إجناس جولدزيهر  :  مذاهب التفسير إلاسالمي ، - 1

،1/852 



- 282 - 
 

يوصله إلى ذلك  واعتسف من املقدمات واختار من الوسائل ولامثلة في تاريخ التفسير ما

الغرض ، ويحقق له تلك النتيجة بعينها ، فاقتصر على دراسة تفسيرين :  تفسير الطبري ، 

 وتفسير املنار ۔  

وقد يكون من حق املؤلف أن يلتزم منهجا يسعف على تصوير افتراض يتخيله ، ولكن 

د من الحق أن يقال إن جهده في هذا الصدد كشف صادق عن حقيقة التفسير عنليس 

املسلمين ۔  لقد تخير جولدزيهر من مناهج املفسرين ما يخدم فكرته ويكشف عن أثر الالتزام 

املذهبي في توجيه النص  وان طاقه بمبادئ املذهب وعقائده ، فاقتصر على دراسة تفاسير 

 ۔  1ابن عربي(  ولم يستقص بيان مذاهب التفسير كلها-الزمخشري  –محددة )الطبري 

لباحث أن يسلك أي الطرق املنهجية في بحثه لكي يصبح من وقد يكون من حق ا

الواجب عليه حينئذ أن يلتزم أصول هذا الطريق طوال بحثه ، وأال يؤمن ببعض املنهج 

فسير املذهبي كلها ويكفر بالبعض آلاخر ، ولو فعل املستشرق ذلك واستقص ى ج وان ب الت

سوعية من خالل جميع كتب التفسير من تشريعية فقهية ، إلى لغوية نحوية ، أو أثرية مو 

فت له حقيقة مغايرة ، وهي أن النص القرآني نص  -على لاقل –التي كانت 
َّ

في وقته لتكش

 إذن أن يغفل جولدزيهر عن آثار أخرى في التفسير ،  
ً
خصيب متجدد وثري ۔  فليس سهوا

 وان ما هو التجاهل املتعمد ليبدو محصول املسلمين من التفسير في النها
ً
 متناثرا

ً
ية رذاذا

 ۔  2فرقته لاهواء الحزبية والفكرية

  

 

 ،  337-286-201-120-73  الصفحات  : - 1

الدكتور محمد إبراهيم شريف ، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم ،دار التراث بالقاهرة  - 2

 ،  7ص  1982
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 الدراسات القرانية لعلماء المسلمين
يختلف البحث الاستشراقي في حقل القرآنيات عن املنهج إلاسالمي املؤسس على 

اعتماد املوثوق من املصادر واملشهود له باألولية والتميز ، فاملصادر القرآنية املوثوقة ضرورة 

ْصبون إلى تأكيده من أحكام مغرضة ، واستنتاجات ليس فيها ما يسعف القوم في تسويغ ما يَ 

 عما 
ً
مغلوطة وخاطئة أريد لها أن تكون كذلك ، ولهذا يلتجئ القوم إلى مصادر أخرى بحثا

ى بلوغ مأمولهم فيجدون بغيتهم في كتب لادب والتاريخ وغيرها دون أدنى اكتراث يعينهم عل

تبط بالدراسات القرآنية من خلل منهجي بما يشكله اعتماد تلك املصادر في قضايا جوهرية تر 

 كبير ، ربما كان املستشرقون أول من نبهوا  لخطورته وعواره في أبحاثهم لاخرى ۔ 

د على كتاب مروج الذهب للمسعودي ، وكتاب لاغاني وهكذا مثال يتم الاعتما

وان   لألصفهاني ، وكتاب الفهرست البن النديم ، وكتاب إلاحياء للغزالي ، وكتاب الحي

 في دراسة علوم القرآن والتفسير ۔ 1للدميري وغيرها

وقد يهدف املستشرق من وراء ذلك إلى افتعال نوع من التشويش والبلبلة في لاذهان 

فعل الفرنس ي بالشير في معرض حديثه عن عدد السور املكية واملدنية؛ حيث أحال  ، كما

:  ))حسب رواية يقدمها لنا ابن  في أحد الحواش ي على كتاب)إلاتقان( ثم قال بعد ذلك

(  ، ثم 28وعدد السور املدنية  85النديم في كتابه )الفهرست(  فإن عدد السور املكية 

وهنا نجد الرجل الذي عرف بمنهجه 2(  !سورة! 113جموع يعقب بقوله : )الحظوا فامل

م ابن النديم الصارم وحسه النقدي في البحث لم يجرؤ على أن يقول : )ربما وقع سهو في كال 

 أثناء النسخ أو ش يء من هذا القبيل ما دام إجماع لامة  85تحول إلى  86أو أن العدد 
ً
خطأ

املصاحف املطبوعة على أن عدد سور القرآن  إلاسالمية ، وكذا ما تنطق به املاليين من

 سورة ۔  114

 من املستشرقين ودعاة التغريب قد ألحوا على
ً
اعتماد مثل  والحقية الواقعية أن كثيرا

وها ال يهتم ام البالغ وأعادوا طبعها وأذاعوا بها ، وحرضوا الباحثين   ، هذه الكتب
َ
و أو  ل

 غير من التغريبيين على اعتمادها مصادر ومراج
ً
ع؛ وذلك ألنها تفسد الحقائق وترسم صورا

 بالشبهات التي تثار صحيحة وال موثوقة عن واقع لامور ۔ 
ً
حول ال يزال الحديث موصوال

 

م في 1983جولدزيهر على هذه الكتب في كتابه  مذاهب التفسير إلاسالمي  طبعة دار اقرأ ببيروت  - 1

  91-90-83-78الصفحات التالية  :  

2Blachère  :  Opcit p 243, note ;350   ،  
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القرآن الكريم ، ووقفتنا اليوم مع شبهة تقول :  إن مصدر القرآن لم يكن وحًيا من السماء 

سابقة ۔  وقد استدلَّ أصحاب هذه أوحاه هللا إلى نبيه محمد  ، بل كان مصدره الكتب ال

 الشبهة على ذلك بأمور ، نجملها فيما يلي :  

 قرآن : استدلل المستشرقين على مصدرية الكتب السابقةلل
مقتبسة من الكتاب املقدس للنصارى )  خمسة وسبعين في املئة من آيات القرآنأن  -1

هناك نصوًصا عديدة من العهد الجديد (  وفي هذا يقول القس أنيس شروش  :  " إن 

 حوالي 
ً
مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن واقتبسها من الكتاب املقدس؛ فهناك مثال

   (  مقطًعا في القرآن مستوحاة من سفر املزامير "  ۔  130) 

تدلوا أيًضا بأن الرسول كان قد استعان بـ بحيرا الراهب ، ونسطور في كتابة بعض واس -2

 آيات القرآن 

ثم قالوا :  إن الرسول كان يقرأ ويكتب ، بدليل أنه مارس التجارة في شبابه ، وهي  -3

تستلزم معرفة الكتابة والحساب ، وأيًضا فقد أمر الرسول عندما حضرته الوفاة بكتاب ، 

 ده للصحابة ، كما ثبت ذلك عنه في عدد من لاحاديث  ۔  ليكتب عه

(  على أن 1اقرأ باسم ربك الذي خلق " )العلق :  واحتجوا ب  قول هللا عزوجل   :  " -4

محمًدا كان يعرف القراءة والكتابة ، وإال ملا طلب منه القرآن أن يقرأ ؟!! وإذا ثبت أن 

ا وك
ً
ا ، بل كان قارئ اتًبا ، فقد تعيين أن يكون القرآن من تأليفه ، وليس الرسول لم يكن أميًّ

ما استدل به أصحاب هذه الشبهة ، من أن  وحًيا من السماء أوحي إليه  ۔  هذا حاصل

والجواب على هذه الشبهة ، يستدعي تفنيد كل  مصدر القرآن لم يكن وحًيا من السماء  ۔  

 أن نحرر مفهوم ) الاقتباس (  لنعرف دليل من لادلة التي استدلوا بها ، فنقول :  ينبغي 
ً
أوال

السابقة ، فما هي حقيقة هذا  مدى صحة القول القائل :  إن القرآن مقتبس من الكتب

إن  املفهوم  وهل ما في القرآن من أحكام وأخبار ، ينطبق عليه مفهوم ) الاقتباس (   

 كليً 
ً
 جزئًيا ، بحيث ال يزيد حقيقة ) الاقتباس (  التام :  أنه نقل فكرة ما ، إما نقال

ً
ا أو نقال

ض لافكار وصححها ، فإن هذا الناقل املقتبس شيًئا؛ أما إذا زاد الناقل وأضاف وعدل بع

  ۔  ثم يقال ثانًيا :  هل يعتبر مجرد الاتفاق على وقوع قصة ما 
ً
ال يسمى اقتباًسا ، هذا أوال

 ؟ ألم تقع
ً
القصة واقًعا ، وجرت أحداثها حقيقة  ، ونقل أحداثها ومجرياتها ، اقتباًسا ونقال

ًسا ؟ نعم :  لو أن القرآن لم يأتِّ ، فكيف يمكن حينئذ أن يكون نقلها وَسْوُق أحداثها اقتبا
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ما فيه أو أكثره نسخة عن الكتاب املقدس ، لصح أن يقال :  إن   بجديد؛ وكان بعض

ح في  القرآن اقتباس من الكتاب املقدس؛ غير أننا وجدنا أن القرآن قد ل وصحَّ أضاف وعدَّ

 باًسا كثير من لاحكام والوقائع ، فكيف يصح  والحال كذلك  أن يسمى هذا اقت

إن الناقل املقتبس أسير من ينقل عنه ويقتبس منه ، فهو ال يضيف جديًدا ، وال يصحح 

 وعلى  خطأ ۔  ۔  ۔ وليس لامر في القرآن كذلك ، بل هو على خالف ذلك كما سبق وذكرنا  ۔ 

من القرآن مقتبس من الكتاب املقدس ، قول ال يستند  %75هذا فإن القول بأن ما نسبته 

، وال يقوم على برهان  ۔   على أن املتأمل في موضوعات الكتاب املقدس ،  إلى دليل

وموضوعات القرآن الكريم ، يظهر له بجالء ، الفارق الكبير بين موضوعات هذا وذاك ، 

املضمون ، أم من جهة لاسلوب؛ ويكفينا في هذا املقام للتدليل سواء أكان ذلك من جهة 

ن بشارة زكريا بـ يحيى كما وردت في القرآن في سورتي آل على صحة ما نقول ، أن نقارن بي

 عمران و مريم  ، مع ما جاء في إلانجيل  ۔ 

 بشارة زكريا يحيى عليهما السالم ، كما ورد ذكرها في النص إلانجيلى

ا يعنى زكريا وامرأته ولد ۔  إذ كانت اليصابات يعنى امرأة زكريا عاقًرا ۔  وكان لم يكن لهم

مين فى أيامهما ، فبينما هو يكهن فى نوبة غرفته أمام هللا حسب عادة الكهنوت كالهما متقد

، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر ، وكان كل جمهور الشعب يصلى خارًجا 

ر له مالك الرب واقًفا عن يمين مذبح البخور ۔  فلما رآه زكريا اضطرب وقت البخور ۔  فظه

له املالك :  التخف يا زكريا ؛ ألن طلبتك قد سمعت ، وامرأتك ووقع عليه خوف ۔  فقال 

 وتسميه يوحنا  ، ويكون لك فرح وابتهاج ۔  وكثيرون سيفخرون 
ً
اليصابات ستلد لك ولدا

الرب ۔  وخمًرا ومسكًرا ال يشرب ،  و من  بطن أمه يمتلئ بوالدته؛ ألنه يكون عظيًما أمام 

رائيل إلى الرب إلههم ، ويتقدم أمامه بروح إيليا بروح القدس ، ويرد كثيرين من بنى إس

ا  وقوته ليرد قلوب آلاباء إلى لابناء ۔  والعصاة إلى فكر لابرار ، لكي يهيء  للرب شًعبا مستعدًّ

أعلم هذا  وان ا شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها ؟! فأجاب  ۔  فقال زكريا للمالك :  كيف

قدام هللا ۔  وأرسلت ألكلمك وأبشرك بهذا ۔  وها أنت  املالك وقال :  أنا جبرائيل الواقف

تكون صامًتا وال تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا؛ ألنك لم تصدق كالمي الذى 

زكريا ومتعجبين من إبطائه فى الهيكل ۔  فلما خرج  سيتم فى وقته ۔  وكان الشعب منتظرين
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 لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤي
ً
ا فى الهيكل ۔  فكان يومئ إليهم ۔  وبقى صامتا

 بشارة زكريا بيحيى1۔ " 

 إنك سميُع الدعاء * فنادته 
ً
 طيبة

ً
ُه قال رب هب لى من لُدنك ذرية هنالك دعا زكريا ربَّ

ا بكلمة من هللا وسيًدا املالئكة وهو قا
ً
ئم يصلي فى املحراب أن هللا ُيبشرك بيحيى مصدق

ا من ال صالحين * قال رب أني يكون لي غالٌم وقد بلغني الكبر وامرأتى عاقر وحصوًرا ونبيًّ

كلم الناس ثالثة أيام 
ُ
َك هللا يفعُل ما يشاء * قال رّبِّ اجعل لي آية قال آيتك أال ت قال كذلِّ

 2ربك كثيًرا وسبح بالعش ى وإلابكار ۔  إال رمًزا واذكر 

ا ه نداًء خفيًّ * قال رب إني وهن العظم مني واشتعل  ذكر رحمة ربك عبده زكريا * إذ نادى ربَّ

ا *  وان ي خفت املوالي من ورائي وكانت امرأتي  الرأس شيًبا ولم أكن بدعائك رّبِّ شقيًّ

ا * يا زكريا إنا ا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رّبِّ رضيًّ  عاقًرا فهب لي من لدنك وليًّ

ا * قا ى يكون لي غالم وكانت نبشرك بغالم اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًّ
َّ
ن
ً
ل رب أ

ا * قال كذلك قال ربك هو عليَّ هيٌن وقد خلقتك من  امرأتى عاقًرا وقد بلغت من الكبر عتيًّ

ا * فخرج  قبل ولم تك شيًئا * قال رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سويًّ

ا عل * يا يحيى خذ الكتاب بقوة ى قومه من املحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًّ

ا  ا * وبًرا بوالديه ولم يكن جباًرا عصيًّ  وكان تقيًّ
ً
ا وزكاة ا * وحناًنا من لدنَّ وآتيناه الحكم صبيًّ

ا ۔   3* وسالم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّ

ذه الواقعة وبين النص القرآني ، تظهر فوارق بين النصين إن املقارنة بين نص إلانجيل له

ال مجال لنكرانها ، وتبطل هذه املقارنة في الوقت نفسه دعوى أن نصوص القرآن مقتبسة 

من إلانجيل ، وبيان ذلك فيما يلي : في سورة " آل عمران" تقدم على قصة بشارة زكريا 

ا هلل ۔  في حين أنه لم يرد ذكر لهذا في بيحيى ، قصة نذر امرأة عمران ما في بطنها خالصً 

 ۔  النص إلانجيلي 

النص القرآني أخبر أن امرأة عمران ولدت أنثى؛ وكانت ترجو أن يكون املولود ذكًرا ، وهذا 

 أيًضا لم يأتِّ له ذكر في النص إلانجيلي  ۔ 

 

 22 -7إنجيل لوقا  ، إلاصحاح لاول  :  - 1

ن الكريم، سورة ، ال عمران   - 2
ٓ
 41-38:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 3
ٓ
 15-2مريم  : القرا
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ر النص القرآني ، كفالة زكريا للمولودة " مريم " وأخبر عن وجود رزقها  -
َ
ك

َ
ن ذ عندها ، وبيَّ

 ه لم يرد ذكره في النص إلانجيلي  ۔ أن مصدر هذا الرزق هو هللا ۔  وهذا بدور 

ربط النص القرآني بين قصة الدعاء بمولود لـ زكريا  ، وبين قصة مولودة امرأة عمران  ۔   -

 وهذا ال وجود له في النص إلانجيلي  ۔ 

ر النص القرآني دعاء زكريا  ، في حين أننا -
َ
ك

َ
 ال نجد ذكًرا لذلك في النص إلانجيلي ۔   ذ

ا ، وهو أن يرثه ويرث من آل يعقوب  تناول النص  - القرآني ما رتبه زكريا على هبة هللا له وليًّ

 ۔  بينما لم يرد ذكر لهذا في النص إلانجيلي  ۔ 

ن النص القرآني أن السبب الذي حمل زكريا على دعاء ربه ، هو خوفه املوالي من و  - رائه بيَّ

 ۔  والنص إلانجيلي خاٍل من هذا تماًما  ۔ 

ا ۔  وال وجود لهذا  صرَّح - النص القرآني بأن زكريا أوحى لقومه ، بأن يسبحوا بكرة وعشيًّ

 في النص إلانجيلي  ۔ 

ن أنه بار بوالديه ، يوم والدته ويوم  - ر النص القرآني الثناء على املولود " يحيى " وبيَّ
َ
ك

َ
ذ

ا ۔  وال مقابل لهذا الثناء في النص إلانجيلي  ۔   موته ويوم بعثه حيًّ

وإضافة إلى هذه التفاصيل الدقيقة التي ذكرها القرآن والتي لم يرد لها ذكر في إلانجيل ، 

ظهر املقارنة 
ُ
أن النص القرآني قام بمهمة ثانية ، ال تقل أهمية عن املهمة لاولى ، وتتجلى ت

َق آلاتي :  
ْ
 هذه املهمة في تصحيح لاخطاء التى وردت فى النص إلانجيلي ، وبيان هذا َوف

 :  أن النص إلانجيلي جعل الصمت الذى قام بـ زكريا عقوبة له من املالك ۔  بينما 
ً
أوال

حسب  -واقعة ، وجعل الصمت استجابة لدعاء زكريا ربه ۔  فالصمت صحح القرآن هذه ال

كان تكريًما لـ زكريا عليه السالم من هللا ، وهذا مما يتناسب مع خصائص  -النص القرآني 

؛ في حين أنه في النص إلانجيلي عقوبة من املالك ، وفي هذا ما ال يتناسب لانبياء والرسل

ا هو الذنب الذى ارتكبه زكريا حتى يعاقب من هللا أو مع خصائص الرسل ولانبياء ۔  فم

 حتى من املالك ؟! هل إقراره بكبر سنه وعقر امرأته هو الذنب ؟!

ر ب ِّ
ّ

إسحق ، ووقع من سارة حين بشرت به لقد وقع هذا من إبراهيم عليه السالم حين ُبش

َرْت بحملها بـ عيس ى  ، فلم يعاقب هللا م ِّ
ّ

نهم أحًدا ۔  فما السر ، ووقع من " مريم " حين ُبش

فى ترك إبراهيم و سارة و مريم بال عقوبة ،  وان زالها بـ زكريا وحده ، مع أن الذى صدر منه 

 ، صدر مثله تماًما من غيره ؟ 
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ي صحة هذا القول ، هو خلو النصوص القرآنية منه ، وليس هذا إن أكبر دليل على نف

 سلك الالئق بمنزلة الرسل عند ربهم  ۔ تعصًبا منا للقرآن ۔   وان ما هو الحق ، وامل

ثانًيا :  النص إلانجيلي يحدد مدة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن ولد يحيى  ۔  

طأ ، ويذكر أن مدته كانت ثالثة أيام بلياليهن ، في حين أن النص القرآني يصحح هذا الخ

 بعد الخروج من املحراب  ۔ 

ا :  على أن النص إلانج
ً
يلى يجعل البشارة على لسان مالك واحد ، بينما النص القرآني ثالث

يجعل البشارة على لسان جمع من املالئكة ، قال تعالى :  فنادته املالئكة وهو قائم يصلي 

 1فى املحراب ۔ 

من  -بًعا :  النص إلانجيلي جعل التسمية بـ " يحيى "  " يوحنا " حسب النص إلانجيلي را

ر أن املالك قد تنبأ بها ۔  في حين أن النص القرآني صحح هذا الخطأ ، اختيار زكريا  ، غي

ن أن التسمية كانت من وحي هللا إلى زكريا  ، قال تعالى :  إنا نبشرك بغالم اسمه يحيى  وبيَّ

 2عل له من قبل سميا ۔ لم نج

، مهمتين وعلى ضوء هذه املقارنة ، يتضح لنا ، أن القرآن قد أدى في تعقبه للنص إلانجيلي 

 أساسيتين : 

 ، وأجدر تصديًقا  ۔ 
ً
 لاولى :  تصوير الواقعة تصويًرا أدق تفصيال

 الثانية :  تصحيح لاخطاء الواردة فى النص إلانجيلي املقارن  ۔ 

 عن أن لقد أوضحت هذ
ً
ه املقارنة أن القرآن لم يقتبس جزًءا من الواقعة ، فضال

ن الواقعة كلها؛  وان ما صور الو  يقتبس  اقعة تصويًرا دقيًقا ، فسجل كل حقائقها ، وبيَّ

كل دقائقها ۔  وعرضها عرًضا جديًدا ، وربط بينها وبين وقائع محددة ، كانت كالسبب 

 املوحد لها ، والناظم لعقدها  ۔ 

إن القرآن لم يقف عند هذا الحد؛ بل قام بتصحيح كثيٍر من لاخطاء التى وردت في  ثم

ال يتأتى من ناقل ، ليس له مصدر سوى ما اقتبس منه ۔   وان ما  النص إلانجيلي ۔  وهذا

يتأتى ممن له مصدره الخاص ، ووسائله املستقلة ، بحيث يتخطى كل الحواجز ، ويسجل 

  الواقعة من "مسرحها "  ۔

 

ن الكريم، سورة ، ال عمران   - 1
ٓ
 39:   القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
 7مريم  : القرا
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 جديًدا 
ً
عدُّ دليال

ُ
وحينئذ ، فكل مقارنة تجري بين القرآن وبين غيره من الكتب السابقة ، ت

ن يكون ش يء من القرآن مقتَبًسا من كتاب سابق عليه ،  وان ما هو وحي أوحاه على نفي أ

 هللا لرسوله محمد خاتم النبيين  ۔  

ابه بين القرآن والكتب السابقة ومع ذلك فإننا نقول :  ليس هناك ما يمنع أن يكون ثمة تش

، وال سيما في مسألة القصص؛ ألن القصة والحادثة قد وقعت ، و أصبح ت في ذاكرة 

 التاريخ ، وال يمكن تجاهلها بحال  ۔  

د كتبنا في الزبور من بعد أما ما جاء من التشابه في القرآن ، في   قول هللا عزوجل   :  ولق

وما جاء في كتاب املزامير :  لابرار يرثون لارض  1لصالحون الذكر أن لارض يرثها عبادي ا

فنقول :  إن القرآن قد صرح هنا بأن هذا الحكم موجود في الزبور ، ولم َينقل عن الزبور 2

ُوَدَعاءِّ   من غير إشارة إليه؛ في حين أن العبارة نفسها وردت في إنجيل متى
ْ
ل وَبى لِّ

ُ
، ونصها :  ط

وَن 
ُ
ث ُهْم َيرِّ نَّ

َ
ْرَض ) متى ، لاصحاح الخامس أل

َ
(  دون إلاشارة إلى املرجع الذي اقتبست  5-لا

 منه ! 

أما جوابنا على دعوى أن الرسول كان يعلم القراءة والكتابة ، بدليل خطاب القرآن له بـ } 

ن تفهم على ضوء سبب نزولها ، وقد نزل بها جبريل نقول :  إن هذه آلاية ينبغي أ 3اقرأ {

لوحي طالًبا من الرسول أن يتلو ما يقرأه عليه ، ال أن يقرأ من كتاب هو بين يديه في بداية ا

، وقد دل على هذا ، قوله في سبب نزول هذه آلاية :  ما أنا بقارئ ، إذ لم يدرِّ الرسول ماذا 

وال يمكن أن يكون املقصود بالقراءة في هذه الحادثة ، يقرأ ؟ وال كيف يقرأ ؟ وال ملن يقرأ؛ 

ءة من كتاب ، إذ لم يدفع جبريل إلى النبي كتاًبا مكتوًبا ليقرأه ۔   وان ما دفع إليه القرا

 ، فقرأه بعده  ۔ 
ً
 مقوال

ً
 وحيا

ثم الاستدالل على كون الرسول لم يكن أمًيا بمارسته التجارة ، ليس باالستدالل املعتبر؛ 

ا وكاتًبا ، إذ  س من شروط العمل بالتجارة وممارستها أن يكون ال سنة ل فيهاإذ لي
ً
قارئ

التجارة في لاساس قائمة على لاخذ والعطاء والتبادل ، وهذه أمور ال يتوقف القيام بها 

على معرفة القراءة والكتابة ، خصوًصا إذا علمنا أن ممارسة التجارة في عهد الرسول لم 

في لاساس ورة من التعقيد ، كما هي عليه اليوم ، بل كانت تجارة تقوم تكن على هذه الص

 

ن ا 1
ٓ
 105لانبياء  :  -لكريم، سورة ، القرا

ن الكريم، سورة ،  - 2
ٓ
 37/11املزمور  : القرا

ن الكريم، سورة ، ا - 3
ٓ
 1العلق  : لقرا
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على املبادلة واملقايضة في سلع معينة على لاغلب ، وعنصر املال فيها لم يكن بهذه لاهمية 

   واملنـزلة التي هو عليها اليوم  ۔ 

بوه في َوْصفِّ 
َّ
ّيٍ ملا خفي ذلك على قومه ، ولكذ ّيِّ ، ولم ثم لو كان محمد غير أّمِّ  نفسه باألّمِّ

ة  ۔  ولو كان محمد يقرأ ويكتب ، فشعراء ُيعرف عن قومه أنهم أنكروا عليه وَ   لامّيِّ
َ

ْصف

دوا قبل ميالد الرسول ، فلماذا لم  قريش وكبراؤهم كانوا يقرؤون ويكتبون أيًضا ، وهم ُوجِّ

ا تحدهم الرسول لم يواجهوه بكالم من
َّ
أما   جنس القرآن؟  ۔  يأتوا بمثل القرآن؟ وملاذا مل

ا الراهب في تأليف القرآن ، فهذه الشبهة قد أجبنا القول بأن الرسول قد استعان بـ بحير 

ل بهذا الخصوص ، بعن وان  :  هل استعان الرسول بأحبار اليهود فيما  عنها في مقال مفصَّ

ر أننا نضيف أوحي إليه من القرآن؟فيمكن الرجوع إليه ملعرفة الجواب على هذه الدعوى؛ غي

كر هناك ، أن البحث التاريخ
ُ
ي يثبت أن الرسول لم يلتقِّ بـ بحيرا إال مرة هنا ، إضافة ملا ذ

واحدة ، وكل ما كان في هذا اللقاء أن أوص ى بحيرا أبا طالب أن يولي ابن أخيه عناية خاصة 

، أما ما ، إذ سيكون له شأن ، فهذا غاية ما تذكره الروايات التاريخية حول هذا اللقاء 

 ريخ وراء ذلك من أقوال وروايات فال مستند لها من التا

وقصة الكتاب الذي أراد رسول هللا كتابته فقد ذكره البخاري وغيره ، وهو ال شك حديث 

ثابت؛ لكن ال يؤخذ من ماجريات الحديث ، أن الرسول كان قد همَّ أن يكتب لصحابته 

كتاًبا بنفسه ، بل كل ما يذكره الحديث ، أنه قد كان عنده جمع من الصحابة ،  وان هم 

فلما رأى اختالفهم ، قال :  قوموا عني ، وال ينبغي عندي التنازع رواه هم ، اختلفوا فيما بين

البخاري و مسلم  ۔  فكما كانوا حوله يكتبون الوحي ، فقد طلب منهم أن يكتبوا هذا الكتاب 

 ، بعد أن يمليه عليهم ۔  

 إهمال المصادر القرآنية األصيلة والحتفاء بدراسات المستشرقين السالفة
د عدم ن من يبدو أ  أخطاء منهج املستشرقين في اعتماد مصادر ومراجع معينة تعمُّ

الاكتراث بموثوقيتها  و أو  لوية بعضها؛ لهذا نجد أن املستشرق الذي يسعى إلى فرض فكرة 

 إلى املصادر التي ترمي مضامينها إلى نقيض ما يذهب إليه ، وهو 
ً
معينة وتكريسها ال يلقي باال

م كتب ثانوية وغير موثوقة على ما هو معروف من كتب موثوقة تقدي يعمد في الغالب إلى

ل عليها ، وهذا املنهج الخاطئ كفيل بأن يؤدي إلى نتائج مغلوطة وخاطئة أريد لها أن  ومعوَّ

 تكون كذلك ۔ 
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ويبدو أن من أعظم أخطاء هذا املنهج املتمثل في عدم ترتيب املصادر حسب موثوقيتها 

ين على غيرها من كتب العلماء املسلمين لاوائل في نقل ستشرقوقيمتها تقديم كتب امل

 الروايات ، والنصوص القديمة ۔ 

 ال يت وان ى في إلاحالة على كتاب )تاريخ القرآن(  للمستشرق 
ً
إن بالشير الفرنس ي مثال

تختص بمسألة جمع  1لاملاني نولدكه كلما تعلق لامر بذكر أحاديث نبوية أو روايات مأثورة

والتي نقلها العلماء املسلمون في كتبهم ، واملثير للغرابة أن يلجأ بالشير في  -مثال  -آن القر 

حاشية واحدة إلى إلاحالة على كتاب نولدكه أوال ، ثم يتبعه بكتاب الواحدي في أسباب 

زول وتفسير أبي حيان ، ثم إلاتقان للسيوطي 
ُّ
 ( 3)۔  واملستشرق ولش في مادة )القرآن(  ( 2)الن

ل :  الش يء في القرآن يدل على أن معنى )لامي(  الذي ال يقرأ وال يكتب ، وبدل الرجوع قو ي

(  ، 14-1إلى كتب التفسير يحيل مباشرة بعد قوله هذا على )نولدكه(  في تاريخ القرآن )

 (  ۔ 12 -6(  ، وبالشير في مدخله )ص 33وبيل في كتابه )ص

 ، ثم إلاشارة بعد كتويعد لجوء املستشرقين إلى إلاحالة على 
ً
ب زمالئهم السابقين أوال

 ۔ 
ً
 يكاد يكون مطردا

ً
 ذلك إلى املصادر العربية لاصيلة أمرا

ولادهى من ذلك أن نعثر في كتاب بالشير على حاشية يحيل فيها على كتاب نولدكه 

ن ثم يضع بين قوسين إشارة إلى أن نولدكه قد أسند نقله إلى الطبري في تفسيره ، لكن تبي

لبالشير أن إلاحالة غير صحيحة ونص عليها ، ومع ذلك نجد الرجل ال يعير املسألة أدنى  يهتم 

 ويستشهد بما ذكره سلفه من نقول أو روايات تخدم هدفه ،  ام
ً
بل يمض ي قدما

إضافة إلى كل هذا فإن الترجمة من املصادر لاجنبية كثيرا ما يغير بها لفظ الش يء 4ومرماه

ة إذا كان اسم مكان أو اسم شخص غريب ال علم للمترجم به ، فال ينفع املترجم ، وبخاص

 في هذه الحالة إال الرجوع إلى املصادر لاصيلة ۔ 

  

 

املدني  :  مالك بن أنس بن مالك بن عامر لاصبحي ، املوطأ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  - 1

 2/145م  2004إلامارات  –أبو ظبي  -لألعمال الخيرية وإلانسانية 

2Blachère  :  op   ، cit p 243 note 349   ،  

3 Encyclopédie de l’Islam p 404   ،  

4- R   ،  Blachère  :  Introduction au Coran p 69, note 89   ،   
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تلفة مثل تفاسير من اثرتشكيك من املستشرقين فى دراسات القرآن ظهر بأ شكا ل مخ

الفرق الضالة ولادباملنحرفة عن لاسالم ۔ فبهذا الوجه ظهر إلانحراف والضاللة وعدم 

ل  الناس بغير الحق و غيره من الحياء والحجاب والزنا وكثرة الذنوب والفساد فى لارض وقت

القدامى أكثر  لقد كان املستشرقون آلاثام والذنوب  ، فى اقوام لامة إلاسالمية املعاصرة ۔ 

 بهذه النـزعة في كتاباتهم ، حتى إن أحدهم وهو اليهودي أبراهام غايغر 
ً
 Geiger۔  Aيهتم اما

وقد 1م كتابا يحمل عن وان ا مثيرا هو :  )ماذا أخذ القرآن عن اليهودية( 1833أصدر  سنة  

 ببداية حقبة جديدة في البحث الاستشراقي تهدف إلى ا
ً
لتنقيب عن كان هذا الكتاب إيذانا

 ومستقى من اليهودية ، وقد أقبلت أبحاث 
ً
كل ما قد يبدو للمستشرقين في القرآن منقوال

 ك مضامين القرآن الكريم؛ لتردها إلى عناصر توراتية _ يهودية مزعومة ۔ هؤالء تفك

ومما الشك فيه أن لاحكام التعسفية املرتبطة بهذا املنهج تكون حاضرة في كتابات 

ما وجد تشابه بين املوضوعات القرآنية واملوضوعات املبثوثة في إلانجيل أو املستشرقين كل

لقرآنية مأخوذة في زعمهم عن القصص اليهودية التوراة ۔  وهكذا تكون القصص ا

والنصرانية ۔  فرجيس بالشيرعلى الرغم من اعتداله في أحكامه يتحدث في كتابه معضلة 

  ( 2)محمد
ً
 بالخصوص أنَّ مما لفت انتباه املستشرقين عن مصدر القصص القرآنية ذاكرا

يقول مثال :  إن التأثير التشابه الحاصل بين هذه القصص والقصص اليهودية والنصرانية ف

 في السور املكية لاولى؛ إذ كثيرا ما تكشف مقارنة بالنصوص غير 
ً
النصراني كان واضحا

 في ذلك العهد عن
ً
شبه قوي ويعرض في هذا  الرسمية كإنجيل الطفولة الذي كان سائدا

 رأيه فيما يستنتج من العالقات املستمرة التي كا
ً
نت تربط الصدد آراء بعض الباحثين مبينا

 بين مؤسس إلاسالم والفقراء النصارى بمكة حسب زعمه ۔ 

 من لاعالم الواردة في القرآن ذات أصل عبراني 
ً
ويذهب بعض املستشرقين إلى أن كثيرا

قد  Chouraqui۔  Aملستشرق الفرنس ي اليهودي أندري شوراكي ، حتى إن أحدهم وهو ا

آن انتقدها املستشرقون قبل غيرهم من أصدر منذ أكثر من عشر سنوات ترجمة ملعاني القر 

 منه في 
ً
املسلمين ، وقد احتفظ فيها باألصول العربية لبعض لالفاظ من غير ترجمة؛ إمعانا

 ۔  3بيان أصلها العبراني كما يزعم 

 
1- Abraham Geiger  :  Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen Bonn 1833   ،  

2- R,Blachère  :  Le problème de Mohomet ,PUF –Paris 1952 P 42   ،  

3- Le Coran  :  L'Appel, traduction de André Chouraqui, ed Robert Laffont – Paris 1991   ،  
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 من لالفاظ القرآنية دالالت غريبة باللغة الفرنسية ، وعند كما أ
ً
نه يعطي كثيرا

والتي اتفق عليها  -ل يريد القفز على املعاني املعروفة واملتداولة البحث العميق يتبين أن الرج

إلى معان شاذة هي في لاصل إحدى املعاني اللغوية ألصل اللفظة ،  -مترجمو معاني القرآن 

 استعمالها لكي تؤدي وظيفة الترجمة املناسبة للفظة القرآنية ۔ لكن ال يصلح 

وعشرين صفحة  ي القرآنالتي تقع في ثالثإن شوراكي يذهب في مقدمة ترجمته ملعان 

، وهو  1إلى أن لغة القرآن تكاد تكون أقرب إلى العبرية التوراتية منها إلى العربية املعاصرة 

لالفاظ القرآنية لها ما يقابلها في لغته لام ، وبالتالي  في ذلك يرمي بشكل غريب إلى أن معظم

ذا ما يبالغ في تأكيده في تعليقاته وحواشيه فإن مصدر القرآن الرئيس ي هو التوراة ، وه

 لبيان أصول لالفاظ القرآنية حسب 
ً
الكثيرة التي يمكن القول بأن معظمها إنما وضع أساسا

 زعمه في التوراة

كما هي ، ألنها  Rabbفيترك لفظة  Rabb des univers(  يترجمها بـ فعبارة )رب العاملين

نفس ما تعنيه في العبرية ، ولفظة الشيطان يتركها كما هي  -كما يقول  -تعني في العربية 

Shaitan  ويقول إنما هي مرادفة للمعنى التوراتي ۔ 

اتيـة(  تدل على لفظة )تور  -كما يقول  -وهي  L’amenولفظة لامن يترجمها شوراكي بـ 

 en lieu de retour etبقوله  125البقرة :   امللجأ واملالذ ، ولذلك ترجم   قول هللا عزوجل  

d'amen  والشك أن القارئ الذي يجهل أصل كلمةamen  التوراتي ال يستطيع أن يربط بين

 املعنيين ۔ 

 من التوراة وإلا إن هذا املنهج الذي يجعل القرآن متأ 
ً
 ومقتبسا

ً
نجيل ، ينفي ثرا

بطبيعة الحال كل أصالة للدين إلاسالمي ولربانية املصدر القرآني ۔ واملستشرقون عندما 

يطبقون هذا املنهج على القرآن فإنهم يرجعون أسسه ومبادئه ومضامينه إلى أصول يهودية 

 ونصرانية ۔  

ء م(  يقول بش ي1921)ت Goldziher۔  Iفهذا املستشرق املجري إجناس جولدزيهر 

 عن عناصر أجنبية يشده بها إلى 
ً
من التحايل والدهاء وهو يحاول النفاذ إلى القرآن بحثا

أصولها املدعاة :  القرآن مصدق ملا سبق من الرساالت الدينية ، وقد استصفى منها بعد 

ا يعزز دعواه فترة من الرسل ما هو من جوهر الدين ۔ ثم يحاول أن يعتسف من لادلة م

 

 ،  18مقدمة الترجمة ص - 1
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ة الصالة التي كانت بصورتها لاولى من قيام وقراءة وبما فيها من ركوع وسجود فيقول :  )شعير 

 في يوم 
ً
وبما يسبقها من وضوء تتصل بالنصرانية الشرقية ۔  والصوم الذي جعل أوال

أو  عاشوراء محاكاة للصوم اليهودي لاكبر ، وفيما يتعلق بشعائر الحج التي نظمها إلاسالم

أهمية كبرى لنية التقوى ملسو هيلع هللا ىلص  ن تقاليد العرب الوثنية جعل محمد  باألحرى احتفظ بها من بي

التي يجب أن تصحب هذه الشعيرة حين يقول :  )لن ينال هللا لحومها وال دماؤها ولكن يناله 

 ۔  1التقوى منكم

بأفكار  وهكذا يكون القرآن في نظر هذا املستشرق وغيره من زمالئه اليهود قد تأثر  

وتضمن مصطلحات وشعائر دينية يهودية اقتبست من التوراة ، كما يهودية تسربت إليه ، 

أن قصص لانبياء وأسماءهم إنما أخذت عن اليهود ، إنهم يريدون أن يلجؤوا إلى هذا املنهج 

 الخطير الذي يزعم تأثر القرآن بغيره من الكتب السماوية لكي ينفوا ربانية املصدر القرآني ،

 ة واليهودية على وجه الخصوص للقرآن وتعاليمه ۔  ولكي يثبتوا اختراق النصراني

إن تشبع املستشرقين بمنهج لاثر والتأثر راجع إلى كون هذا املنهج قد طبق بصورة  

صارمة في بيئتهم ، ذلك أن النهضة لاوروبية قد تأسست على الحضارة اليونانية التي تعدُّ 

هب فكري وديني جديد وجد له نظير في الغربي ، وهكذا كلما أنش ئ مذ امليراث القديم للفكر 

الحضارة اليونانية القديمة ،  و من  خالل هذا تم تطبيق هذا املنهج على كل معطيات 

التراث إلاسالمي  و من ها حقل القرآنيات ، وذلك من غير اكتراث بأصالة التراث إلاسالمي 

مدة مباشرة من على معايير دينية أصيلة ، مستذي لاصول ولاسس الواضحة املؤسسة 

زل على محمد  
َ
 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص  الوحي إلالهي املن

  

 

م 1948جولدزيهر ، العقيدة والشريعة في إلاسالم ، ترجمة محمد يوسف موس ى وزميليه ، طبعة مصر  - 1

 ،  17ص 
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 نتائج البحث

 أول : المماثالت و اإلختالفات في مناهجم و أغراضهم و اتجاهاتهم
املستشرقون مختلفون فى اتجاهاتهم و دراساتهم بعضهم يهرون التعصب و هم 

 يلى :  متشددون فى اتجاهاتهم  وبعضهم  يعتبر معتدلون  و من صفون وهم كما

 مستشرقون متعصبون : 
م مجري يهودي ، من كتبه تاريخ مذاهب التفسير إلاسالمي ۔   1850Goldizher-1920جولدزيهر  •

 ة ۔  ولقد أصبح زعيم إلاسالميات في أوروبا بال منازع ۔ والعقيدة والشريع

أمريكي ، متعصب ، من محرري مجلة الدراسات إلاسالمية ۔   Maynard Jجون ماينارد •

  ۔

مستشرق مبشر ، مؤسس مجلة العالم إلاسالمي   Zweimer۔  M۔  Sص م ۔  زويمر  •

كتاب إلاسالم عبارة عن م ، وله 1908لامريكية ، له كتاب إلاسالم تحد لعقيدة صدر 

 م في لكهنئو بالهند ۔ 1911مجموعة مقاالت قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة 

أملاني يهودي ،  تعلم   في جامعات أمريكا ، له  baumVon Grun۔  Gغ ۔  فون ۔  غرونباوم  •

 م ۔ 1954م ودراسات في تاريخ الثقافة إلاسالمية 1951كتاب لاعياد املحمدية 

فرنس ي ، مبشر ، مستشار في وزارة املستعمرات الفرنسية لشؤون  Massignon۔  Lلوي  •

 م ۔ 1922 شمال أفريقيا ، له كتاب الحالج الصوفي شهيد إلاسالم

أمريكي ، متعصب ، مبشر ، له كتاب تطور علم  Macdonald۔  B۔  D۔ ب ۔  ماكدونالد  د •

م ۔  وله املوقف الديني والحياة في إلاسالم 1930الكالم والفقه والنظرية الدستورية 

 م ۔ 1908

 سكرتير تحرير مجلة الشرق لاوسط ۔   Green۔  Mمايلز جرين  •

إنجليزي ، متعصب ، من م تعلم  ته م  1885th Margoliou - 1940۔  S۔  Dد ۔ س ۔  مرجليوث  •

م ۔  1913طه حسين وأحمد أمين ، وله كتاب التطورات املبكرة في إلاسالم صدر 

 م ۔ 1912م وله الجامعة إلاسالمية صدر 1905وله محمد ومطلع إلاسالم صدر 

رة املعارف محرري دائ فرنس ي ، متعصب ، من كبار  Baron Carra de Vouxبارون كارادي فو  •

 إلاسالمية ۔ 
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م 1947إنجليزي ، من كتبه املذهب املحمدي م   1895Gibb - 1965۔  r۔  A۔  Hهـ ۔ أ ۔ ر ۔  جب  •

 ۔  م1947وإلاتجاهات الحديثة في إلاسالم 

ا وينعته  Nicholson۔  A۔  rر ۔ أ ۔  نيكولسون  •  روحيًّ
ً
إنجليزي ، ينكر أن يكون إلاسالم دينا

م وله التاريخ لادبي 1910و إلانساني ، وله كتاب متصوفو إلاسالم وعدم السم باملادية

 م ۔ 1930 للعرب

فرنس ي  ، متعصب ، له كتاب إلاسالم  Lammans۔  Hم 1937 - 1872هنري المنس اليسوعي  •

 وله كتاب الطائف ، من محرري دائرة املعارف إلاسالمية ۔ 

م ، له كتاب أصول الفقه أملاني  ، متعصب ضد إلاسال   Schacht۔  Jجوزيف شاخت  •

 إلاسالمي ۔ 

بالشير :  كان يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب واملسلمين  •

 ۔ 

 إنجليزي ، متعصب ضد إلاسالم من كتبه إلاسالم ۔   Geom۔  Aألفرد جيوم  •

 مستشرقون يُزعم أنهم منصفون : 
للغات الشرقية في جامعة أوترشت أستاذ اHardrian rolandم 8171هادريان ريالند ت •

م ، لكن 1705بهولندا ، له كتاب الديانة املحمدية في جزأين باللغة الالتينية 

 الكنيسة)*(  في أوروبا وضعت كتابه في قائمة الكتب املحرم تداولها ۔ 

جدير بالذكر ، اتهم  وهو مستشرق أملانيreiske۔  J۔  Jم 1774 - 1716 يوهان ج ۔  رايسكه •

 ، وإليه يرجع بالزن
ً
 ومات مسلوال

ً
دقة  ملوقفه إلايجابي من إلاسالم ، عاش بائسا

 الفضل في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بأملانيا ۔ 

يهتم  باألدب والنحو مبتعدا ًعن الخوض  Silvestre de Sacyم 1838 سلفستر دي ساس ي :  •

 للدراسات العربية يه يرجع الفضل في جعل باريفي الدراسات إلاسالمية ، وإل
ً
س مركزا

 ، وكان ممن اتصل به رفاعة الطهطاوي ۔ 

م إنجليزي ، له الدعوة إلى إلاسالم الذي نقل إلى التركية 1930-1864 توماس أرنولد •

 ولاردية والعربية ۔ 
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 ، جاءت  •
ً
غوستاف لوبون :  مستشرق وفيلسوف مادي ، ال يؤمن باألديان مطلقا

بإنصاف الحضارة إلاسالمية مما دفع الغربيين إلى  بحاثه وكتبه الكثيرة متسمةأ

 إهماله وعدم تقديره ۔ 

زيجريد هونكه :  اتسمت كتابتها باإلنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية على  •

 الغرب في مؤلفها الشهير شمس العرب تسطع على الغرب

، والدكتور جرينيه  ، وكاراليل ، ورينيه جينو  و من هم :  جاك بيرك ، أنا ماري شمل  •

 ، وجوته لاملاني ۔ 

م ، وله التصوف 1943، من كتبه إلاسالم اليوم صدر   Arberry۔  J۔  Aأ ۔ ج ۔  أربري  •

 م ، وترجمة معاني القرآن الكريم ۔ 1950صدر 

 الفرق بين آرأء المستشرقين و العلمانيين : 
فلسفة املادية الوضعية واملتأمل في الاستشراقية والعلمانية يجد أنهما انعكاس لل

التي كّرسها فالسفة النهضة لاوربيين منذ ديكارت وسبينوزا إلى فيورباخ وماركس ، ثم 

 ملزاجهم 
ً
فلسفة الحداثة املعاصرة ۔  لقد قال سبينوزا :  يختلف الوحي عند لانبياء تبعا

 السالَم ، والانتصار  وبيآتهم واحوالهم
ُ

تِّ ، والنبي الحزين ، فالنبي الفرح توحي إليه الحوادث

توحي إليه الشروَر ، والهزائم ، ولاحزان ۔  فكان الصدى من د ۔ حسن حنفي :  الوحي عبارة 

عن مواقف إنسانية زاخرة باألمل واملعاناة والجهد والفرح ولالم وتجارب النفاق ، والخداع 

أركون "" لانبياء  يٌق ، وأمٌل وألٌم وتوجٌع يحس به الفرد ۔  وكان الصدى من، إنه قلٌق وض

كالشعراء والكبار ، و "" كالفنانين الكبار "" ۔  وكان الصدى من نصر حامد أبو زيد "" فإن 

لانبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية املخيلة في اليقظة 

ة املخيلة ، وليس معنى ذلك ، التسوية بين هذه املستويات من حيث قدر والنوم على سواء 

وفاعليتها ، فالنبي يأتي من دون شك في قمة الترتيب ، يليه الصوفي العارف ثم يأتي الشاعر 

 في نهاية الترتيب "" ۔ 

وآلان يمكننا القول بأن الرؤى العلمانية والاستشراقية التي عرضناها حول الوحي لم 

ر ملواقف املشركين ديد حول مفهوم الوحي أو الاعتراض عليه ،  وان ما هو تكراتأت بج

حتارة واملضطربة في معارضة النبي  
ُ
عَرض ملسو هيلع هللا ىلص   امل

ُ
،  وان  كان ثمة جديد فهو الصياغات التي ت

 بها التفسيرات الحديثة : 
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حَدثون  •
ُ
لي شعور داخ -مستشرقون وعلمانيون  -فلقد قال املشركون شاعر ، وقال امل

 ۔ 

حَدثون :  صرع  •
ُ
 أو هلوسة ، أو هوس ۔ وقال املشركون :  مجنون ، وقال امل

حَدثون :  عبقري ۔  •
ُ
 وقال املشركون :  ساحر ، وقال امل

 وقال املشركون :  كاهن ، وقال املحَدثون :  مصلح اجتماعي أو قائد فريد ۔  •

 ستبطان ۔ وقال املشركون :  أضغاث أحالم ، وقال املحدثون :  هذيان أو ا •

شر ، وقال املحدثون ، تعلم من بحيرا وقال املشركون :  بل افتراه ،  وان ما يعلمه ب •

 ، أو من أهل الكتاب ۔ 

  
ً
أسمى من كل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص   ثم تخلى كثير من املستشرقين عن افتراءاتهم ۔  وسلموا بأن محمدا

ن العلمانيين وان  واقعة الوحي أجل من كل ما عرضوه من تخمينات أو تخرصات ، ولك

الوقت ريثما تزول الغشاوة عن العيون ،  ألنهم جاؤوا متأخرين فإنهم يحتاجون إلى بعض

َهُب 
ْ
َيذ

َ
َبُد ف ا الزَّ مَّ

َ
أ
َ
َل ف َباطِّ

ْ
َحقَّ َوال

ْ
ُه ال

َّ
َك َيْضرُِّب الل لِّ

َ
ذ

َ
وتنكشف الحقائق من بين الظنون " ك

 
َ ْ
ي لا  فِّ

ُ
ث

ُ
َيْمك

َ
اَس ف ُع النَّ

َ
ا َما َيْنف مَّ

َ
اًء َوأ

َ
اَل " ۔ ُجف

َ
ْمث

َ ْ
ُه لا

َّ
َك َيْضرُِّب الل لِّ

َ
ذ

َ
 1ْرضِّ ك

 معاملة القرآن بوصفه ل يختلف عن باقي األعمال اإلنسانية :  
املستشرقون جهدوا إلزالة )عائق(  القدسية ، وآليتها هي نقل آلايات القرآنية من 

ها :  حذف وضعها إلالهي إلى الوضع البشري عبر إجراءات وعمليات منهجية مختلفة من

تعمالها مثل )القرآن الكريم(  و)القرآن عبارات التعظيم التي درج جمهور املسلمين على اس

العزيز(  ، و)قال هللا تعالى(  ، و)صدق هللا تعالى(  وما إليها مما يعكس قدر القرآن عند 

ح ۔  كما يستعملون مصطلح الخطاب النبوي محل الخطاب إلالهي ، ومصطل ( 2)املؤمنين به

كما يعمد املستشرقإلى ۔   رآنالظاهرة القرآنية والواقعة القرآنية مكان مصطلح نزول الق

عملية التسوية في رتبة الاستشهاد بالقول فينـزل لاقوال البشرية منـزلة القول إلالهي في 

الاستشهاد وما إلى ذلك ۔  ۔  ۔ بما ينتهي بالقرآن إلى اعتباره نصا لغويا ال يفترق عن باقي 

ينظر إلى الدين كما ينظر النصوص التي تحتمل ما ال حصر له من تأويالت ۔ إن املستشرق 

إلى اللغة ، وكما ينظر إلى الفقه ، وكما ينظر إلى اللباس ، من حيث إن هذه لاشياء كلها 

 

ن الكريم، سورة ، ال - 1
ٓ
 17الرعد  :  قرا

2  - Muhammad at Mecca, Fifth edition, Oxford,1972, p x  
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ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة وتقع الجماعة في تطورها ، وإذن فالدين في نظر 

ء ، ولم يهبط (  ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية ، لم ينـزل من السما)العلم الحديث

 به الوحي ،  وان ما خرج من لارض كما خرجت الجماعة نفسها ۔ 

 معاملة  القرآن باعتباره واقعة تاريخية : 
هدفهم إزالة مطلقية أحكام القرآن ، ألن اعتقاد املسلمين هو أزلية وثبوتية أحكام 

يا محكوما بشروط القرآن ، وهذه القراءة تعمل على التعاطي مع القرآن باعتباره نصا تاريخ

تاريخية وظرفية يزول بزوالها ۔   وان طالقا من ربط القرآن بسياقات تنـزله ، يتم الالتفاف 

كونية القرآن ليتم تفسير معانيه تفسيرا تداوليا قاصرا من خالل الخوض في على حقيقة 

بين عرض مسألة أسباب النـزول والناسخ واملنسوخ واملكي واملدني وغيرها من القضايا ، ضار 

ه علماء القرآن في هذا الشأن من قواعد وضوابط ، ومستمسكين بالضعيف 
َ
ل صَّ

َ
الحائط ما أ

ها وبيان تهافتها ۔  وفي كل من لاقوال وبالشاذ من آلا  راء التي فرغ العلماء املحققون من رّدِّ

ذلك يذهب املستشرقون إلى اعتماد منهج النسبية في التعاطي مع آيات القرآن وبخاصة 

يات لاحكام التي يقللون من قيمتها؛ ألن آلايات )نزلت(  مرتبطة بأشخاص ووقائع فهي آ

غيرهم ۔   و من  وراء هذا تتوارى الدعوة لتجاوز خاصة بهم وال تصلح أن تتعداهم إلى 

 القرآن و)تحديث الدين(  ۔ 

 معاملة  القرآن باعتباره موضوعا للدراسات العقلية الوضعية : 
سقط  اختصتصوا بالت

ُ
سنة ل مع القرآن الكريم بكافة املنهجيات الحديثة التي ت

القرآن من مستوى كالم هللا تعالى إلى عالم البشرية ، وهدفها رفع عائق الغيبية ، والقرآن 

عند أغلب املستشرقين  و من  نحل نحلتهم من املتغربين من بني جلدتنا مادة موضوعها 

ائل العلمية(  و )املناهج الدراسية املقارنة في علم لاديان ا تتيحه )الوسينبغي أن ينظر إليه بم

والتيولوجيا(  ۔  كما أنَّ أصلَح املناهجِّ عندهم تلك التي تروم تفكيكه وتفتيته ، والانطالق 

من الفرضيات الشكية والعنادية ، وتلك التي تستند إلى أخف الحجج وأبعدها وأكثرها 

 عن رو 
ً
 وُبعدا

ً
 ريخ ۔ ح العلم والتاشذوذا

م القوم أن هذه العقالنية التي تغطوا بأسمالها وتعلقوا بأهدابها ليست من  وما َعلِّ

العلم الحقيقي في ش يء ،  وان  العقل الذي توهموه واحدا ليس إال ضربا من التحكم ، 

 والواقع كما يقول الدكتور طه عبد الرحمن )إن من يتلقى لفظ )العقل(  محموال على معنى
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الذي صح عنده استعماله به ، ال يستغلق عليه الفهم فقط ، بل تضطرب  يخالف املعنى

 ۔  1عنده أصول التداول الخاصة بلغته

ممن تصدوا لقضية الاستشراق على أن لابرز  2وقد أجمع أكثر الدارسين والباحثين

 سمات هذا املنهج الذي  تعلم  وا إلاسالم والقرآن على أساسه هي : 

استه بعقلية أوربية ، فهم حكموا على إلاسالم معتمدين على ليل إلاسالم ودر تح -أ

 القيم واملقاييسالغربية املستمدة من الفهم القاصر واملغلوط الذي يجهل حقيقة إلاسالم ۔ 

 ثم اللجوء إلى النصوص واصطيادها؛ إلثبات تلك الفكرة -ب
ً
ما دَّ

َ
تبييتفكرة ُمق

 واستبعاد ما يخالفها ۔ 

والشاذ من لاخبار وغض الطرف عما هو صحيح وثابت  ادهم على الضعيفاعتم-ج

 ۔ 

 وإساءة فهم ما ال -د
ً
 مبتورا

ً
 وعرضها عرضا

ً
 مشوها

ً
تحريف النصوص ونقلها نقال

 لتحريفه ۔ 
ً
 يجدونسبيال

غربتهم عن العربية وإلاسالم منحتهم عدم الدقة والفكراملستوعب في البحث -هـ

 املوضوعي ۔ 

 من كتب لادب ما يحكمون املصادر التي ينتحكمهم في -و
ً
قلون منها ، فهمينقلون مثال

به في تاريخ الحديث ،  و من  كتب التاريخ مايحكمون به في تاريخ الفقه ، ويصححون ما 

 مع 
ً
ينقله الدميري في كتاب الحي وان  ويكذبون مايرويه مالك في املوطأ ، كل ذلك انسياقا

 عن الحق 
ً
 ۔ الهوى  وان حرافا

وان ب الضعيفة واملعقدة واملتضاربة ، كالخالف بين الفرق ، وإحياء الشبه إبرازالج  -ز

 وكل مايثير الفرقة ، وإخفاء الج وان ب املشرقة وإلايجابية وتجاهلها ۔ 

 

،  2:  الفلسفة والترجمة ، املركز الثقافي العربي ، ط  1طه عبد الرحمن  :  فقه الفلسفة ، الجزء - 1

 ،  174م ، 2000

،  1تاريخ إلاسالمي ،سلسلة كتاب لامة طعبد العظيم الديب  :  املنهج في كتابات الغربيين عن ال - 2

-99ه  ، ،ص1411قطر مطابع مؤسسة الخليج ، رئاسة املحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، ربيع الثاني

، ونجيب العقيقي   1/33، والتهامي النقرة  :  مناهج املستشرقين في الدراسات العربية وإلاسالمية ، 100

خليل ضمن كتاب  :   ، وبحث عماد الدين 1021-1019م/3، 1965، ،دار املعارف  3:  املستشرقون ،ط

مناهج املستشرقين في الدراسات العربية وإلاسالمية ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 

 ،  118م/1، 1985
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 ثابتة يؤكدها أحدهم املرة تلو لاخرى  -ح
ً
الاستنتاجاتالخاطئة والوهمية وجعلها أحكاما

 ، ويجتمعونعليها حتى تك
ً
 عندهم ۔ اد تكون يقينا

 النظرة العقلية املادية البحتة التيتعجز عن الت سنة ل مع الحقائق الروحية ۔  -ط

ومحصول الكالم في هذا املوضع أن معالجة القضايا املتعلقة بعلوم القرآن التي تمتد 

ن جذورها إلى عالم الغيب ، وترتبط أسبابها بالسماء ويكون الوحي همزة وصل مباشرة بي

ال يمكن أن ت سنة ل كما ت سنة ل الجزئيات ملسو هيلع هللا ىلص  عالى ورسوله الكريم  هللا سبحانه ت

والذرات والعناصر في مختبر الكيمياء ، ثم إن كثيرا مما يتصل بالقرآن يندُّ عن مملكة العقل 

املجرد ويستعص ي على التحليل املنطقي الاعتيادي املألوف ، وعليه تبقى كل محاولة لقسر 

والت العقل الصرف ومعطيات املنطق املتوارثة ال يمكن أن آن إلخضاعها ملقحقائق القر 

 تقود إال لنتائج خاطئة ۔ 

 ثانيا : توصيات للباحثين القادمين في  هذا البحث 

 توصيات : 
 وفي نهاية هذه الدراسة نقدم التوصيات التالية : 

دعم الدراسات القرآنية في الجامعات الغربية وذلك من خالل تمويل إنشاء  - 1

كراس ي املتخصصة في الدراسات القرآنية في أهم الجامعات الغربية مع مراعاة التوزيع ال

الجغرافي السليم لهذه الجامعات بحيث ينشأ كرس ي واحد على لاقل في كل بلد أوروبي وفي 

 ية وكندا ۔ الواليات املتحدة لامريك

واملساعدة املادية تشجيع ال يهتم ام بالدراسات إلاسالمية والقرآنية في العالم  - 2

واملعنوية لفتح أقسام لدراسة إلاسالم والقرآن الكريم مع الحرص على عدم خضوع هذه 

لاقسام لتأثيرات سياسية ، أو إيديولوجية ،  وان  تكون دراسة القرآن الكريم فيها دراسة 

 عي إلى تحقيق الفهم الصحيح للقرآن الكريم ولإلسالم ۔ علمية موضوعية تس

ة إلاصدارات العاملية حول القرآن الكريم ، وجمعها ، وتحليلها ، ودراستها ، متابع - 3

 وتقييمها ، والرد عليها من خالل مراجعات ونقود تنشر باملجالت العلمية العاملية املعتمدة ۔ 

ت العلمية الدولية حول القرآن الكريم في داخل تشجيع إقامة املؤتمرات ، والندوا - 4

خارجه للتعريف بالقرآن الكريم ومفاهيمه ، وذلك باالتفاق والتنسيق مع العالم إلاسالمي و 

الجامعات إلاسالمية والعاملية  و من  خالل الاتفاقيات العلمية املعترف بها بين الجامعات 
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 إلاسالمية ۔ وكذلك بين مراكز البحوث املتخصصة في الدراسات 

قرآن الكريم إلى كل لغات العالم مع مواصلة العمل العلمي الجاد في ترجمات معاني ال - 5

مراجعة الترجمات املوجودة وتقييمها ، وإلابقاء على الصالح منها ، والتنويه إلى غير 

 الصالح منها ۔ 

ابعة العلمية العمل على مواجهة محاوالت تحريف القرآن الكريم وذلك من خالل املت - 6

القانونية ألصحابها ، وفرض الرقابة  الجادة لهذه املحاوالت ، والتعريف بها ، واملتابعة

الشديدة عليها ،  و من ع تداولها  وان تشارها بكل الوسائل املشروعة ۔  ونشير على 

وجه الخصوص إلى الكتاب املزعوم )الفرقان الحق(  الذي يمثل أعظم محاولة 

لكريم في التاريخ الحديث بهدف تنصير املسلمين من خالل تقديم تحريف للقرآن ا

ئد النصرانية في قالب قرآني ، ونشر شبهات املستشرقين واملنصرين حول إلاسالم عقا

 والقرآن الكريم من خالل التالعب بالنصوص القرآنية وتحريفها وتبديلها ۔ 

 تأسيس قواعد معلومات خاصة بالقرآن الكريم ۔  - 7

الخاصة بالقرآن توسع في استخدام شبكة إلانترنت لنشر املعلومات واملواد السليمة ال - 8

الكريم ، وموضوعاته ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى اللغات العاملية ، وللرد املختصر 

 على الشبهات املثارة حوله من جانب املستشرقين واملنّصرين وغيرهم ۔ 

ة للقرآن الكريم وامليسرة الستخدامه ، والتعرف تشجيع الدراسات املعجمية الخادم - 9

 تفسير ألفاظه ودالالته الصحيحة ۔ على موضوعاته ، و 

و أو  ص ى لجميع الطلبة ،والباحثين  ،ول سنة ۔ الناس ،ان  يحذروا ويتقوا من   -12

و بإتباع  حمالت املستشرقين ،ووساوس الشيطان بقوة الايمان و يتمسكوا يتقوى هللا ،

كثيرا  ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرااحكام هللا 

 ۔ 

عن املستشرق بالشير ما يلي :  "وبالرغم من موقع ترجمة بالشير  1قال بعض لافاضل -13

كواحدة من أفضل الترجمات الفرنسية ، فإن لاخطاء الواردة في ثنايا الترجمة كثيرة 

 جدا

يره ولم يجد مرادفا لكلمة "رسول" سوى لفظة ال تعني أما بالشير فقد اشتط به تفك -14

 

 ،  5الدكتور  ، حسن عزوزي  ، مجلة   القرويين ،  ، العدد   - 1
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 ۔   سوى "الحواري"

 فهذه نبذة طفيفة جدا من أخطاء بالشير في ترجمته لاخيرة ملعاني القرآن الكريم ۔  -15

 إن كان بالشير يعرف هذه لاخطاء فتلك بلية ،  وان  كان ال يعرفها فالبلية أعظم ۔  -16

بالشير هذا املستشرق على القرآن الكريم والذي  ومهما كان لامر فهذا بعض ما جناه -17

بعد التحدث  1ب عبد العزيز في كتابها "ترجمات القرآن إلى أين " قالت عنه د ۔  زين

عن ترجمة املستشرق لاملاني نولدكه ما يلي :  "وهي الترجمة التي يتذرع بها بالشير 

ذي يصعب فهمه في ليقول عن القرآن الكريم :  "ذلك النص الغامض عادة ، وال

ربع املتتالية لنبوة محمد  في مكة سياقه الذي ال يتفق  ونصرُّ على ذلك مع املراحل لا 

 وفي املدينة" ۔ 

ولم يكتف بالشير باإلصرار على تجريحه بقضية ترتيب آلايات املعروفة ، التي لو رجع  -18

رى قائال :  "إن إلى كتب الفقه وعلوم القرآن لعرفها  وان ما ها هو يرمي بضربته لاخ

الدنس أو انتهاك الحرمات من  الرغبة في فرض نص ثابت اليتغير تبدو من ذلك الفعل

الصحابة الذين قاموا بإبادة كل لاشياء التي تم تسجيل آلايات عليها بأياد ورعة قامت 

بجمعها من فم الرسول  " ۔  فعلى الرغم من اللباقة واستخدام لالفاظ املغلفة 

ورع وغيره وتباكيه على ضياع لاصول ، إال أن فحوى خطابه يتضمن  واملنمقة من

شارة إلى تالعب ما وإبادة لاصل لعدم الكشف عما تم من تحريف ۔  ۔  وهي ليست إلا 

إال عملية إسقاط ملا قامت به الكنيسة في أناجيلها ومجامعها ، وطرحها على القرآن 

ل وها هو يصل به لامر إلى التشكيك الكريم الثابت نزوله وتثبيته بال أي تحريف ب

 
ً
 على الهجوم الذي يكيله من مستشرقيه ۔  ۔   حتى في نص مصحف عثمان اعتمادا

وما أغرب ازدواجية بالشير هذا ، فهو من ناحية يعلم ويقول :  إن ترجمات القرآن  -19

ت الكريم كافة قد تمت بغية إدانته وتجريح شرائعه ، ثم ها هو يتذرع بهذه الانتقادا

الكتابة القديمة ذاتها ليقول :  " وحيال كل هذه الانتقادات نحن مساقون ألن نسأل 

أن تأتينا بإجابة عن مسألة لامانة املطلقة لنص مصحف عثمان" ۔ اهـ ۔  وقديما 

 قال الشاعر : 

م -20 ق ما يعتاُده من توهُّ  إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه       وَصدَّ

 

 ايضا   1
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أعتقد أن هذه املقولة تنطبق على بالشير بل وعلى كل املستشرقين ۔  فقد أنبأنا   -21

بما َجَنْوه على التوراة وإلانجيل من تحريف ، كما شهد بذلك بعض  القرآن الكريم

 أن يسيئوا الظن بنا طبقا ملقولة الشاعر آلانفة الذكر ،  1بني جلدتهم ، 
ً
فال غرو إذا

وهو التشفي منا آلبائهم الذين فضح هللا أعمالهم هذا سبب ، وهناك سبب آخر 

ما هالهم من سرعة انتشار إلاسالم حتى السيئة في القرآن الكريم ، والسبب الثالث هو 

 بدأ يغزوهم في عقر دورهم ۔  

رنا  -22
َّ
 حذ

ً
َدما وهناك أسباب كثيرة أخرى كدعوة زعمائهم" لتنصير العالم أجمع" ۔  وقِّ

بقوله سبحانه وتعالى "ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد  هللا منهم في كتابه العزيز 

ورهم أكبر قد بينا لكم آلايات إن كنتم بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صد

 نفاجأ بأي عمل تخريبي أو عد وان ي يوجهونه ضدنا ، ألن  2تعقلون "
ّ
لذلك علينا أال

 هذه آلاية الكريمة قد لخصت لنا موقفهم بكل وضوح وصراح
ً
ة ۔  فاملطلوب منا إذا

عالى " وال هو العمل الجاد بإخالص وتفان بدون كلل وال ملل كما قال هللا سبحانه وت

تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من هللا ما 

 ۔  4وقال أيضا"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " 3اليرجون وكان هللا عليما حكيما "

 :  فمما نستطيع إعداده لهم من قوة

جمع امللك فهد بعد مواصلة طباعة ترجمات معاني القرآن الكريم املعتمدة من م -23

إعادة تصحيحها بدقة من قبل لجنة متخصصة تؤلف من املتمكنين في العربية وفي 

ويستشار عالم مسلم متخصص عند مراجعة  ، علماء الدين و من  اللغة املترجم إليها 

وتصدر بمقدمة  ۔  ترجمة آلايات الخاصة بالعلوم لاخرى كالفلك والطب والجيولوجيا

االستشراق ووسائله وأهدافه كما تتضمن الرد بطريقة علمية تتضمن التعريف ب

 ۔  مركزة علىشبهاتهم وعلى كل ما يتذرعون به للنيل من القرآن الكريم

ب جيب في كل لغة استشراقية مهمة تتضمن دحض شبهات املستشرقين تأليف كتا  -24

 ۔  يطبع بكمية كبيرة ويوزع كما توزع املصاحف ۔  بطريقة علمية

 

 ،   21، ص ،   La Bible le Coran et la scienceفي كتابه   - 1

ن الكريم، سورة ، ال عمران   - 2
ٓ
  118:    القرا

ن الكريم، سورة ، النساء   - 3
ٓ
  104:    القرا

ن الكريم، سورة ،  - 4
ٓ
  60لانفال  :   القرا
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ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات إلافريقية ملواجهة الترجمات  إلاكثار من -25

 ترجمة معاني سورة الف ، التنصيرية املتزايدة في هذه القارة
ً
اتحة وجزء عم؛ وخصوصا

 ۔  وتقرأ غالبا في الصلوات ، ألنها هي التي يحفظها جمهور املسلمين

  ۔  ي كل بلد ام بتنظيم توزيع املصاحف وترجمات معانيها فيهتم  ال -26

بسفارات الدول لاعضاء  ، إنشاء ملحقية إسالمية مستقلة أوتابعة للملحقية الثقافية -27

 ۔  القرآن بالحكمة واملوعظة الحسنةللدفاع عن  ، في منظمة الدول إلاسالمية

الاستفادة من موسم الحج في كل سنة بعقد لقاءات بين العلماء واملفكرين الذين  -28

 ادل آلاراء حول السبل الكفيلة بتحقيق لاهداف املشار إليها آنفالتب ، يأتون إلى الحج

  ۔ 

ني القرآن أو نصف سنوية متخصصة في دراسة ترجمة معا ، إصدار مجلة ربع سنوية   -29

 ۔  الكريم
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Results 

It is very important to know about Quranic study of orientalists For Muslim student 

It is very necessary to get deep knowledge about it ۔  Because they presented 

negative cornaments about Quran and they attacked on Quranic thoughts, 

Quranic revelation, Quranic authenticity, and other Quranic aspects ۔  

It is fact that Islamic Prophet Peace be upon him spend his forty years life among 

Makkans, and thy show on So much trust upon him that they called him, “Sadiq 

and Amee”| ۔  But when be claimed that Allah Send to him Jibraeel with Revelation, 

they changed their views and began to appose him ۔  After Hijrah in Madina, met 

the Muslims Jews and Christians, they opposed him as well, thought some of them 

became Muslims but were a few peoples ۔  They according to Makkans, called him 

“Sahir” Majnoon, Kahin, and So many charges they exposed ۔  They chaged that 

Quran is not reviled by Allah, but quran is made by Muhammad ۔  They targeted 

Quranic Revelation, Quranic text, Quranic Stayle, “Ijaz-ul-Quran”Beginning letters 

of Suras, (Horoof-e-Mugataa  ۔  But Allah Clear his prophet and all their charges ۔ 

When in the crosades, they were defeated, and of after this, they decided to treat 

Muslims with orgraments, and evidances because war is not solution ۔  So they 

learnt Arabic language and other Islamic sciences and began to start cold war  of  

study with the name of “Orientalism” against Muslims ۔  They also studied other 

Islamic sabjects ۔  The aime of this study was to defeat Muslims ۔  In this situation, 

Muslims Scholars start defence to the Quran and Islam against Orientalists,s 

intellectual war ۔  This Intelactual war called, Orientalism, this thesis is related to 

this subject with the name of” The most known orientalists of twentyth centaury, 

and their comments on Quranic Interpretations and its critical study” ۔  This thesis 

is consist of five chapters ۔  Thedetail of those all chapters is as under :  

 The schools of thoughts of most famous orientalists of twenty century and  ۔ 1

their goals ۔  

  ۔ Introduction of most famous orientalists of twent thcentury and their books  ۔ 2

 ,Review of thoughts of orientalists over the Revelation, its complication  ۔ 3

chronology of Suras ans style of Quran ,Huroof-e-Muqattaat ۔  
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-Signs of verses (Fawasil-e-ayaat) ,beginning letters of Suras, Muhkamat-o  ۔ 4

Motashabihat and stories of Quran ۔  

 Comparative study of thoughts of orientalists and their effects upon the  ۔ 5

Quranic interoperation literature ۔   
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رقم 

 الصفحة

رقم 

 آلاية

نمبر  اسم السورة آلايات

 شمار

 

221 72 

ي   ْم فِّ هِّ سِّ
ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

ْ
 َوَجاَهُدوا

ْ
 َوَهاَجُروا

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
نَّ ال يلِّ ۔ }إِّ َسبِّ

 
ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َياء َبْعٍض َوال ْولِّ

َ
َك َبْعُضُهْم أ ـئِّ

َ
ْول

ُ
 أ

ْ
َصُروا

َ
ن  وَّ

ْ
يَن آَووا ذِّ

َّ
هِّ َوال

ّ
الل

ْيٍء 
َ

ن ش  م ّمِّ هِّ َيتِّ
َ
ن َوال م ّمِّ

ُ
ك

َ
 َما ل

ْ
ُروا ْم ُيَهاجِّ

َ
  وان  َول

ْ
ُروا ى ُيَهاجِّ  َحتَّ

 عَ 
َّ
ال ْصُر إِّ ُم النَّ

ُ
ْيك

َ
َعل

َ
ينِّ ف ي الّدِّ ْم فِّ

ُ
نَصُروك

َ
ْم َوَبْيَنُهم اْست

ُ
ْوٍم َبْيَنك

َ
ى ق

َ
ل

يٌر{ :  وَن َبصِّ
ُ
ْعَمل

َ
َما ت ُه بِّ

ّ
اٌق َوالل

َ
يث  ّمِّ

  .2  .1 سورة لانفال

221 74 
  

ْ
يَن آَووا ذِّ

َّ
هِّ َوال

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
 َوَجاَهُدوا

ْ
 َوَهاَجُروا

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
۔ }َوال

ُهم مَّ 
َّ
ا ل ُنوَن َحقًّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َك ُهُم امل ـئِّ

َ
ول

ُ
 أ

ْ
َصُروا

َ
ن رِّيٌم{ :  وَّ

َ
ْزٌق ك  َورِّ

ٌ
َرة فِّ

ْ
 غ

  .4  .3 سورة لانفال

221 16 

ْم  
َ
ْم َول

ُ
نك  مِّ

ْ
يَن َجاَهُدوا ذِّ

َّ
ُه ال

ّ
مِّ الل

َ
ا َيْعل

َّ َ
 َومل

ْ
وا

ُ
َرك

ْ
ت
ُ
ن ت

َ
ْبُتْم أ ْم َحسِّ

َ
۔ }أ

َما  يٌر بِّ بِّ
َ
ُه خ

ّ
 َوالل

ً
يَجة يَن َولِّ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
 امل

َ
هِّ َوال  َرُسولِّ

َ
هِّ َوال

ّ
ن ُدونِّ الل  مِّ

ْ
وا

ُ
ذ خِّ

َيتَّ

ْعَم 
َ
وَن{ ت

ُ
 ل

  .6  .5 سورة التوبة : 

221 20 
يَن آَمُنو   ذِّ

َّ
ْم  وان ۔ }ال هِّ ْمَوالِّ

َ
أ هِّ بِّ

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
 َوَجاَهُدوا

ْ
 َوَهاَجُروا

ْ
ا

ُزوَن{ :  َفائِّ
ْ
َك ُهُم ال ئِّ

َ
هِّ  و أو  ل

ّ
نَد الل  عِّ

ً
ُم َدَرَجة

َ
ْعظ

َ
ْم أ هِّ سِّ

ُ
 ف

  .8  .7 سورة التوبة

221 24 

  
َ
ْم َوأ

ُ
ك

ُ
اَن آَباؤ

َ
ن ك ْل إِّ

ُ
ْم ۔ }ق

ُ
ك

ُ
يَرت ْم َوَعشِّ

ُ
ْزَواُجك

َ
ْم َوأ

ُ
ْخ وان ك ْم َوإِّ

ُ
ك

ُ
ْبَنآؤ

َحبَّ 
َ
ْرَضْوَنَها أ

َ
ُن ت َساَدَها َوَمَساكِّ

َ
ْوَن ك

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ٌ
َجاَرة ُتُموَها َوتِّ

ْ
َرف

َ
ت
ْ
ْمَواٌل اق

َ
َوأ

رَ 
َ
ت
َ
هِّ ف يلِّ ي َسبِّ َهاٍد فِّ هِّ َوجِّ هِّ َوَرُسولِّ

ّ
َن الل م ّمِّ

ُ
ْيك

َ
ل ُه إِّ

ّ
َي الل تِّ

ْ
ى َيأ  َحتَّ

ْ
ُصوا بَّ

يَن{ :  بِّ  قِّ َفاسِّ
ْ
ْوَم ال

َ
ق

ْ
ي ال  َيْهدِّ

َ
ُه ال

ّ
هِّ َوالل ْمرِّ

َ
 أ

  .10  .9 سورة التوبة

221 41 
يلِّ   ي َسبِّ ْم فِّ

ُ
ك سِّ

ُ
ْم  وان ف

ُ
ك ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

ْ
ُدوا  َوَجاهِّ

ً
اال

َ
ق ا َوثِّ

ً
َفاف  خِّ

ْ
ُروا فِّ

ْ
۔ }ان

ُموَن{ :  
َ
ْعل

َ
نُتْم ت

ُ
ن ك ْم إِّ

ُ
ك

َّ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ك لِّ

َ
هِّ ذ

ّ
 الل

  .12  .11 سورة التوبة

221 44 
ن ُيَجاهِّ  ۔ 

َ
رِّ أ َيْومِّ آلاخِّ

ْ
هِّ َوال

ّ
الل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
يَن ُيؤ ذِّ

َّ
َك ال

ُ
ن ذِّ

ْ
 َيْسَتأ

َ
 }ال

ْ
ُدوا

يَن{ :   قِّ
تَّ
ُ ْ
امل يٌم بِّ ُه َعلِّ

ّ
ْم َوالل هِّ سِّ

ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

  .14  .13 سورة التوبة

222 73 
 عَ  

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
يَن َواغ قِّ َنافِّ

ُ ْ
ارَ َوامل فَّ

ُ
ك

ْ
دِّ ال يُّ َجاهِّ بِّ

َها النَّ يُّ
َ
ُم ۔ }َيا أ َواُهْم َجَهنَّ

ْ
ْم َوَمأ ْيهِّ

َ
ل

يُر{ :  صِّ
َ ْ
َس امل

ْ
ئ  َوبِّ

  .16  .15 سورة التوبة

222 81 

  
ْ
ُدوا ن ُيَجاهِّ

َ
 أ

ْ
رُِّهوا

َ
هِّ َوك

ّ
 َرُسولِّ الل

َ
ف

َ
ال ْم خِّ هِّ َمْقَعدِّ ُفوَن بِّ

َّ
ل
َ
خ

ُ ْ
رَِّح امل

َ
۔ }ف

 
ْ
ي ال  فِّ

ْ
ُروا نفِّ

َ
 ت

َ
 ال

ْ
وا

ُ
ال

َ
هِّ َوق

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْم فِّ هِّ سِّ

ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ اُر بِّ

َ
ْل ن

ُ
َحّرِّ ق

ُهوَن{ :  
َ
وا َيْفق

ُ
ان

َ
ْو ك

َّ
ا ل دُّ َحرًّ

َ
ش

َ
َم أ  َجَهنَّ

  .18  .17 توبةسورة ال

222 86 
َك  

َ
ن
َ
ذ

ْ
هِّ اْسَتأ  َمَع َرُسولِّ

ْ
ُدوا هِّ َوَجاهِّ

ّ
الل  بِّ

ْ
ُنوا ْن آمِّ

َ
 أ

ٌ
ْت ُسوَرة

َ
نزِّل

ُ
آ أ

َ
ذ ۔ }َوإِّ

ا
َ
ق

ْ
َع ال ن مَّ

ُ
ك

َ
ا ن

َ
ْرن

َ
 ذ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ْنُهْم َوق ْولِّ مِّ

َّ
 الط

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
يَن{ : أ دِّ  عِّ

  .20  .19 سورة التوبة
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222 88 
ْم    هِّ سِّ

ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

ْ
 َمَعُه َجاَهُدوا

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
ُسوُل َوال نِّ الرَّ ـكِّ

َ
۔ }ل

ُحوَن  ْفلِّ
ُ ْ
َك ُهُم امل ـئِّ

َ
ْيَراُت  و أو  ل

َ
خ

ْ
ُهُم ال

َ
َك ل ـئِّ

َ
 و أو  ل

  .22  .21 سورة التوبة

222 110 

يَن َهاَجرُ  ذِّ
َّ
ل َك لِّ نَّ َربَّ  إِّ

مَّ
ُ
نَّ ث  إِّ

ْ
 َوَصَبُروا

ْ
مَّ َجاَهُدوا

ُ
 ث

ْ
ُنوا تِّ

ُ
ن َبْعدِّ َما ف  مِّ

ْ
وا

يٌم{ :   حِّ ُفوٌر رَّ
َ
غ

َ
َها ل ن َبْعدِّ َك مِّ  َربَّ

 

  .24  .23 سورة النحل

222 78 

ْم  18۔ }  
ُ
ْيك

َ
ْم َوَما َجَعَل َعل

ُ
هِّ ُهَو اْجَتَباك َهادِّ هِّ َحقَّ جِّ

َّ
ي الل ُدوا فِّ ۔ }َوَجاهِّ

 
َّ
ل ْن َحَرٍج ّمِّ ينِّ مِّ ي الّدِّ ْبُل فِّ

َ
ن ق ميَن مِّ ْسلِّ

ُ ْ
ُم امل

ُ
اك يَم ُهَو َسمَّ ْبَراهِّ ْم إِّ

ُ
يك بِّ

َ
 أ

َ
ة

وا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
ْم َوت

ُ
ْيك

َ
يًدا َعل هِّ

َ
ُسوُل ش وَن الرَّ

ُ
َيك ا لِّ

َ
ي َهذ اسِّ َوفِّ ى النَّ

َ
َهَداء َعل

ُ
ش

ْو 
َ ْ
ْعَم امل نِّ

َ
ْم ف

ُ
ك

َ
هِّ ُهَو َمْوال

َّ
الل ُموا بِّ  َواْعَتصِّ

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
 َوآت

َ
ة

َ
ال يُموا الصَّ قِّ

َ
أ
َ
ى ف

َ
ل

يُر :   صِّ ْعَم النَّ  َونِّ

 

  .26  .25 سورة الحج

يًرا{ :    52 222 بِّ
َ
َهاًدا ك هِّ جِّ ْدُهم بِّ رِّيَن َوَجاهِّ افِّ

َ
ك

ْ
عِّ ال طِّ

ُ
 ت

َ
ال

َ
  .28  .27 سورة الفرقان ۔ }ف

222 6 

يَن :    ِّ
َ
َعامل

ْ
يٌّ َعنِّ ال نِّ

َ
غ

َ
َه ل

َّ
نَّ الل هِّ إِّ َنْفسِّ ُد لِّ َما ُيَجاهِّ نَّ إِّ

َ
 ۔ } و من  َجاَهَد ف

 

 

سورة 

 العنكبوت

29.  30.  

223 69 
يَنا  يَن َجاَهُدوا فِّ ذِّ

َّ
يَن{  ۔ }َوال نِّ ْحسِّ

ُ ْ
َع امل

َ َ
َه مل

َّ
َنا  وان  الل

َ
ُهْم ُسُبل َينَّ َنْهدِّ

َ
سورة  ل

 العنكبوت : 

31.  32.  

223 31 
َو  

ُ
ْبل

َ
رِّيَن َون ابِّ

ْم َوالصَّ
ُ
نك يَن مِّ دِّ َجاهِّ

ُ ْ
َم امل

َ
ْعل

َ
ى ن ْم َحتَّ

ُ
ك َونَّ

ُ
َنْبل

َ
۔ }َول

ْم 
ُ
َباَرك

ْ
خ

َ
 { :  أ

  .34  .33 سورة محمد

223 15 
اُبوا َوَجاَهُدوا  

َ
ْم َيْرت

َ
مَّ ل

ُ
هِّ ث هِّ َوَرُسولِّ

َّ
الل يَن آَمُنوا بِّ ذِّ

َّ
ُنوَن ال مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َما امل نَّ ۔ }إِّ

وَن{ : 
ُ
ق ادِّ َك ُهُم الصَّ ئِّ

َ
ْول

ُ
هِّ أ

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْم فِّ هِّ سِّ

ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

  .36  .35 سورة الحجرات

223 1 

  
َّ
َها ال يُّ

َ
م ۔ }َيا أ ْيهِّ

َ
ل ُقوَن إِّ

ْ
ل
ُ
َياء ت ْولِّ

َ
ْم أ

ُ
ك ي َوَعُدوَّ وا َعُدّوِّ

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
 ت

َ
يَن آَمُنوا ال ذِّ

ْم 
ُ
اك يَّ ُسوَل َوإِّ رُِّجوَن الرَّ

ْ
َحّقِّ ُيخ

ْ
َن ال م ّمِّ

ُ
َما َجاءك َفُروا بِّ

َ
ْد ك

َ
ةِّ َوق

َودَّ
َ ْ
امل بِّ

َرْجتُ 
َ
نُتْم خ

ُ
ن ك ْم إِّ

ُ
ك هِّ َرّبِّ

َّ
الل ُنوا بِّ مِّ

ْ
ؤ

ُ
ن ت

َ
ي َسبِّ أ َهاًدا فِّ اء ْم جِّ

َ
غ ي َواْبتِّ يلِّ

نُتْم  
َ
ْعل

َ
َفْيُتْم َوَما أ

ْ
خ

َ
َما أ ُم بِّ

َ
ْعل

َ
ةِّ  وان ا أ

َودَّ
َ ْ
امل م بِّ ْيهِّ

َ
ل وَن إِّ رُّ سِّ

ُ
ي ت َمْرَضاتِّ

يلِّ :   بِّ
ْد َضلَّ َسَواء السَّ

َ
ق

َ
ْم ف

ُ
نك ُه مِّ

ْ
 و من  َيْفَعل

  .38  .37 سورة املمتحنة

223 11 
ُدوَن فِّ   َجاهِّ

ُ
هِّ َوت هِّ َوَرُسولِّ

َّ
الل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
ؤ

ُ
ْم  وان ۔ }ت

ُ
ك ْمَوالِّ

َ
أ هِّ بِّ

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ

ُموَن{ :  
َ
ْعل

َ
نُتْم ت

ُ
ن ك ْم إِّ

ُ
ك

َّ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ك لِّ

َ
ْم ذ

ُ
ك سِّ

ُ
 ف

  .40  .39 سورة الصف

223 9 
ُم   َواُهْم َجَهنَّ

ْ
ْم َوَمأ ْيهِّ

َ
 َعل

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
يَن َواغ قِّ َنافِّ

ُ ْ
ارَ َوامل فَّ

ُ
ك

ْ
دِّ ال يُّ َجاهِّ بِّ

َها النَّ يُّ
َ
۔ }َيا أ

يُر :   صِّ
َ ْ
َس امل

ْ
ئ  َوبِّ

  .42  .41 سورة التحريم
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223 178 

ُحّرِّ  
ْ
ال  بِّ

ُحرُّ
ْ
ى ال

َ
ْتل

َ
ق

ْ
ي ال َصاُص فِّ قِّ

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
 ك

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
۔ }َيا أ

َباٌع  ِّ
ّ
ات

َ
ْيٌء ف

َ
يهِّ ش  خِّ

َ
ْن أ ُه مِّ

َ
َي ل َمْن ُعفِّ

َ
ى ف

َ
نث

ُ
األ ى بِّ

َ
نث

ُ
َعْبدِّ َولا

ْ
ال َعْبُد بِّ

ْ
َوال

ْيهِّ بِّ 
َ
ل َداء إِّ

َ
ْعُروفِّ َوأ

َ ْ
امل يبِّ فِّ

ْ
خ

َ
َك ت لِّ

َ
ْحَساٍن ذ َمنِّ إِّ

َ
 ف

ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك ّبِّ

ن رَّ  ّمِّ
ٌ

ف

يٌم{ :   لِّ
َ
اٌب أ

َ
ُه َعذ

َ
ل
َ
َك ف لِّ

َ
 اْعَتَدى َبْعَد ذ

  .44  .43 سورة البقرة

223 190 
  

َ
َه ال

ّ
نَّ الل  إِّ

ْ
ْعَتُدوا

َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
يَن ُيق ذِّ

َّ
هِّ ال

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
۔ }َوق

يَن{ ْعَتدِّ
ُ ْ
ّبِّ امل  :   ُيحِّ

  .46  .45 سورة البقرة

223 191 

ْم  
ُ
َرُجوك

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ْن َحْيث رُِّجوُهم ّمِّ

ْ
خ

َ
ْفُتُموُهْم َوأ قِّ

َ
 ث

ُ
وُهْم َحْيث

ُ
ُتل

ْ
۔ }َواق

دُّ مِّ 
َ

ش
َ
 أ

ُ
ْتَنة فِّ

ْ
ى َوال َحَرامِّ َحتَّ

ْ
دِّ ال ْسجِّ

َ ْ
نَد امل وُهْم عِّ

ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ْتلِّ َوال

َ
ق

ْ
َن ال

و 
ُ
ُتل

ْ
اق

َ
ْم ف

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
ن ق إِّ

َ
يهِّ ف ْم فِّ

ُ
وك

ُ
ل اتِّ

َ
رِّيَن{ :  ُيق افِّ

َ
ك
ْ
َك َجَزاء ال لِّ

َ
ذ

َ
 ُهْم ك

  .48  .47 سورة البقرة

223,224 193 
 ُعْد  

َ
ال

َ
 ف

ْ
نِّ انَتَهوا إِّ

َ
هِّ ف

ّ
ل يُن لِّ وَن الّدِّ

ُ
 َوَيك

ٌ
ْتَنة وَن فِّ

ُ
ك

َ
 ت
َ
ى ال وُهْم َحتَّ

ُ
ل اتِّ

َ
۔ }َوق

يَن :   ِّ املِّ
َّ
ى الظ

َ
 َعل

َّ
ال  وان  إِّ

  .50  .49 سورة البقرة

224 216 

تَ   قِّ
ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
ْيًئا َوُهَو ۔ }ك

َ
 ش

ْ
َرُهوا

ْ
ك

َ
ن ت

َ
ى أ ْم َوَعس َ

ُ
ك

َّ
ْرٌه ل

ُ
اُل َوُهَو ك

 
َ
ْم ال

ُ
ُم  وان ت

َ
ُه َيْعل

ّ
ْم َوالل

ُ
ك

َّ
رٌّ ل

َ
ْيًئا َوُهَو ش

َ
 ش

ْ
وا بُّ حِّ

ُ
ن ت

َ
ى أ ْم َوَعس َ

ُ
ك

َّ
ْيٌر ل

َ
خ

ُموَن{ :  
َ
ْعل

َ
 ت

  .52  .51 سورة البقرة

نَّ   244 224
َ
 أ

ْ
ُموا

َ
هِّ َواْعل

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
يٌم{ :  ۔ }َوق يٌع َعلِّ َه َسمِّ

ّ
  .54  .53 سورة البقرة  الل

224 246 

ُهُم  
َّ
ّيٍ ل َنبِّ  لِّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذ ى إِّ

ن َبْعدِّ ُموس َ يَل مِّ ْسَرائِّ ي إِّ ن َبنِّ إلِّ مِّ
َ ْ
ى امل

َ
ل َر إِّ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
۔ }أ

ُم 
ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
ن ك اَل َهْل َعَسْيُتْم إِّ

َ
هِّ ق

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْل فِّ اتِّ

َ
ق ا نُّ

ً
ك َنا َملِّ

َ
 ل

ْ
اْبَعث

 
ْ
 ال

َّ
ال

َ
َنا أ

َ
 َوَما ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

َّ
ال

َ
َتاُل أ رِّْجَنا قِّ

ْ
خ

ُ
ْد أ

َ
هِّ َوق

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ َل فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ن

ُه 
ّ
ْنُهْم َوالل  ّمِّ

ً
يال لِّ

َ
 ق

َّ
ال  إِّ

ْ
ْوا

َّ
َول

َ
َتاُل ت قِّ

ْ
ُم ال ْيهِّ

َ
َب َعل تِّ

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
َنا ف ْبَنآئِّ

َ
ا َوأ

َ
ن َيارِّ ن دِّ مِّ

يَن{ :  ِّ املِّ
َّ
الظ يٌم بِّ  َعلِّ

 

  .56  .55 بقرةسورة ال

224 13 

َرى  
ْ
خ

ُ
هِّ َوأ

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ُل فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
ئ َتا فِّ

َ
َتق

ْ
َتْينِّ ال

َ
ئ ي فِّ  فِّ

ٌ
ْم آَية

ُ
ك

َ
اَن ل

َ
ْد ك

َ
۔ }ق

ي   فِّ
نَّ اء إِّ

َ
َنْصرِّهِّ َمن َيش ُد بِّ ّيِّ

َ
ُه ُيؤ

ّ
َعْينِّ َوالل

ْ
َي ال

ْ
ْم َرأ ْيهِّ

َ
ل
ْ
ث  َيَرْوَنُهم ّمِّ

ٌ
َرة افِّ

َ
ك

ْبصَ 
َ
ي لا ْولِّ

ُ َّ
 أل

ً
ْبَرة عِّ

َ
َك ل لِّ

َ
 ارِّ :  ذ

 سورة آل

 عمران

57.  58.  

224 157 
ا   مَّ ْيٌر ّمِّ

َ
 خ

ٌ
هِّ َوَرْحَمة

ّ
َن الل  ّمِّ

ٌ
َرة فِّ

ْ
غ
َ َ
ْم مل ْو ُمتُّ

َ
هِّ أ

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ُتْم فِّ

ْ
ل تِّ

ُ
ن ق ئِّ

َ
۔ }َول

 َيْجَمُعوَن{ : 

سورة آل 

 عمران

59.  60.  

224 158 

ُروَن{ :   
َ

ْحش
ُ
ى هللا ت

َ
ل ُتْم إلِّ

ْ
ل تِّ

ُ
ْو ق

َ
ْم أ تُّ ن مُّ ئِّ

َ
 ۔ }َول

 

 

 سورة آل

 عمران

61.  62.  
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224 167 

 
ْ
ُعوا

َ
وِّ اْدف

َ
هِّ أ

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
 ق

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
ُهْم ت

َ
يَل ل  َوقِّ

ْ
ُقوا

َ
اف

َ
يَن ن ذِّ

َّ
َم ال

َ
َيْعل

ْ
َول

يَمانِّ  إلِّ ْنُهْم لِّ َرُب مِّ
ْ
ق
َ
ٍذ أ ْفرِّ َيْوَمئِّ

ُ
ك

ْ
ل ْم ُهْم لِّ

ُ
َبْعَناك تَّ

َّ
 ال

ً
َتاال ُم قِّ

َ
ْعل

َ
ْو ن

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

هِّ  َواهِّ
ْ
ف
َ
أ وَن بِّ

ُ
يَيُقول ْيَس فِّ

َ
ا ل ُتُموَن{ :  م مَّ

ْ
َما َيك ُم بِّ

َ
ْعل

َ
ُه أ

ّ
ْم َوالل هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
 ق

سورة آل 

 عمران

63.  64.  

224 195 

ْو  
َ
ٍر أ

َ
ك

َ
ن ذ م ّمِّ

ُ
نك يُع َعَمَل  سنة ٍل ّمِّ ضِّ

ُ
 أ
َ
ي ال ِّ

ّ
ن
َ
ُهْم أ ُهْم َربُّ

َ
اْسَتَجاَب ل

َ
۔ }ف

 مِّ 
ْ
رُِّجوا

ْ
خ

ُ
 َوأ

ْ
يَن َهاَجُروا ذِّ

َّ
ال

َ
ن َبْعٍض ف م ّمِّ

ُ
ى َبْعُضك

َ
نث

ُ
ْم  و أو  أ َيارِّهِّ ن دِّ

 
َ
ئ  َعْنُهْم َسّيِّ

َرنَّ ّفِّ
َ
ك

ُ
 أل

ْ
وا

ُ
ل تِّ

ُ
 َوق

ْ
وا

ُ
ل
َ
ات

َ
ي َوق يلِّ ي َسبِّ  فِّ

ْ
وا

ُ
اٍت ذ ُهْم َجنَّ نَّ

َ
ل ْدخِّ

ُ
ْم َوأل هِّ اتِّ

َوابِّ 
َّ
نَدُه ُحْسُن الث ُه عِّ

ّ
هِّ َوالل

ّ
ندِّ الل ن عِّ َواًبا ّمِّ

َ
ْنَهاُر ث

َ
َها لا ْحتِّ

َ
ن ت ْجرِّي مِّ

َ
 ت

سورة آل 

 عمران : 

65.  66.  

225 74 

َرةِّ  و   اآلخِّ َيا بِّ
ْ
ن  الدُّ

َ
َحَياة

ْ
ُروَن ال

ْ
يَن َيش ذِّ

َّ
هِّ ال

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْل فِّ اتِّ

َ
ُيق

ْ
ل
َ
۔ }ف

يًما{  من  ْجًرا َعظِّ
َ
يهِّ أ تِّ

ْ
ؤ

ُ
 ن

َ
َسْوف

َ
ْب ف لِّ

ْ
و َيغ

َ
ُيْقَتْل أ

َ
هِّ ف

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْل فِّ اتِّ

َ
ُيق

  : 

  .68  .67 سورة النساء

225 75 

ي  ي َسبِّ وَن فِّ
ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ْم ال

ُ
ك

َ
َن الّرَِّجالِّ ۔ }َوَما ل يَن مِّ ْسَتْضَعفِّ

ُ ْ
هِّ َوامل

ّ
لِّ الل

مِّ  الِّ
َّ
ْرَيةِّ الظ

َ
ق

ْ
هِّ ال ْن َهـذِّ رِّْجَنا مِّ

ْ
خ

َ
َنا أ وَن َربَّ

ُ
يَن َيُقول ذِّ

َّ
َدانِّ ال

ْ
ل وِّ

ْ
َساء َوال ِّ

ّ
َوالن

نَ 
َّ
ا َواْجَعل ل يًّ ُدنَك َولِّ

َّ
ن ل َنا مِّ

َّ
َها َواْجَعل ل

ُ
ْهل

َ
يًرا{ :  أ صِّ

َ
ُدنَك ن

َّ
ن ل  ا مِّ

  .70  .69 سورة النساء

225 76 

ي   وَن فِّ
ُ
ل اتِّ

َ
 ُيق

ْ
َفُروا

َ
يَن ك ذِّ

َّ
هِّ َوال

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ وَن فِّ

ُ
ل اتِّ

َ
 ُيق

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
۔ }ال

اَن 
َ
انِّ ك

َ
ْيط

َّ
ْيَد الش

َ
نَّ ك انِّ إِّ

َ
ْيط

َّ
َياء الش ْولِّ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
ق

َ
وتِّ ف

ُ
اغ

َّ
يلِّ الط َسبِّ

يًفا{ :    َضعِّ

  .72  .71 سورة النساء

225 77 

ذِّ  
َّ
ى ال

َ
ل َر إِّ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
يَل ۔ }أ   يَن قِّ

ْ
وا

ُ
 َوآت

َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
يُموا قِّ

َ
ْم َوأ

ُ
َيك ْيدِّ

َ
 أ

ْ
وا فُّ

ُ
ُهْم ك

َ
ل

اَس  ْوَن النَّ
َ

ش
ْ
ْنُهْم َيخ رِّيٌق ّمِّ

َ
ا ف

َ
ذ َتاُل إِّ قِّ

ْ
ُم ال ْيهِّ

َ
َب َعل تِّ

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
اة

َ
ك الزَّ

تَ  قِّ
ْ
ْيَنا ال

َ
َتْبَت َعل

َ
َم ك َنا لِّ  َربَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 َوق

ً
َية

ْ
ش

َ
دَّ خ

َ
ش

َ
ْو أ

َ
هِّ أ

ّ
َيةِّ الل

ْ
ش

َ
خ

َ
ْوال ك

َ
 اَل ل

 
َ
ى َوال

َ
ق نِّ اتَّ

َ
ِّ
ّ
ْيٌر مل

َ
 خ

ُ
َرة يٌل َوآلاخِّ لِّ

َ
َيا ق

ْ
ن ْل َمَتاُع الدَّ

ُ
رِّيٍب ق

َ
َجٍل ق

َ
ى أ

َ
ل َنا إِّ

َ
ْرت خَّ

َ
أ

 }
ً
يال تِّ

َ
ُموَن ف

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

  .74  .73 سورة النساء : 

225 84 
يَن عَ   نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
ْفَسَك َوَحّرِّضِّ امل

َ
 ن

َّ
ال  إِّ

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
هِّ ال

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْل فِّ اتِّ

َ
ق

َ
ى ۔ }ف س َ

  : 
ً
يال نكِّ

َ
دُّ ت

َ
ش

َ
ًسا َوأ

ْ
دُّ َبأ

َ
ش

َ
ُه أ

ّ
 َوالل

ْ
َفُروا

َ
يَن ك ذِّ

َّ
َس ال

ْ
 َبأ

َّ
ف

ُ
ن َيك

َ
ُه أ

ّ
 الل
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225 89 

ْنُهْم    مِّ
ْ
وا

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
 ت

َ
ال

َ
وَن َسَواء ف

ُ
ون

ُ
َتك

َ
 ف

ْ
َفُروا

َ
َما ك

َ
ُفُروَن ك

ْ
ك

َ
ْو ت

َ
 ل

ْ
وا ۔ }َودُّ

ي َسبِّ   فِّ
ْ
ُروا َى ُيَهاجِّ َياء َحتَّ ْولِّ

َ
وُهْم أ

ُ
ُتل

ْ
وُهْم َواق

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ن ت إِّ

َ
هِّ ف

ّ
يلِّ الل

 
َ
ا َوال يًّ ْنُهْم َولِّ  مِّ

ْ
وا

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
 ت

َ
ُموُهْم َوال  َوَجدتَّ

ُ
يًرا :  َحْيث صِّ

َ
 ن

  .78  .77 سورة النساء
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ْ
َوا لَّ َما ُردُّ

ُ
ْوَمُهْم ك

َ
 ق

ْ
َمُنوا

ْ
ْم َوَيأ

ُ
َمُنوك

ْ
ن َيأ

َ
رِّيَن ُيرِّيُدوَن أ

َ
ُدوَن آخ  ۔ }َسَتجِّ

 
ْ
َوا فُّ

ُ
َم َوَيك

َ
ل ُم السَّ

ُ
ْيك

َ
ل  إِّ

ْ
ُقوا

ْ
ْم َوُيل

ُ
وك

ُ
زِّل

َ
ْم َيْعت

َّ
ن ل إِّ

َ
َها ف يِّ  فِّ

ْ
ُسوا ْركِّ

ُ
ةِّ أ ْتنِّ فِّ

ْ
ى ال

َ
ل إِّ

َيهُ  ْيدِّ
َ
ْم أ

ُ
ك

َ
َنا ل

ْ
ْم َجَعل

ُ
ك ـئِّ

َ
ْفُتُموُهْم  و أو  ل قِّ  ثِّ

ُ
وُهْم َحْيث

ُ
ُتل

ْ
وُهْم َواق

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ْم ف

يًنا{ :   بِّ
اًنا مُّ

َ
ط

ْ
ْم ُسل ْيهِّ

َ
 َعل

  .80  .79 ساءسورة الن
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226 17 
َه  

ّ
نَّ الل ـكِّ

َ
 َرَمْيَت َول

ْ
ذ ُهْم َوَما َرَمْيَت إِّ

َ
َتل

َ
َه ق

ّ
نَّ الل ـكِّ

َ
وُهْم َول

ُ
ْقُتل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
۔ }ف

يٌم{ :   يٌع َعلِّ َه َسمِّ
ّ
نَّ الل  إِّ

ً
ْنُه َبالء َحَسنا يَن مِّ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َي امل ُيْبلِّ  َرَمى َولِّ

  .82  .81 سورة لانفال

226 39 
  

َ
ى ال وُهْم َحتَّ

ُ
ل اتِّ

َ
  ۔ }َوق

ْ
نِّ انَتَهْوا إِّ

َ
ه ف

ّ
ل ُه لِّ

ُّ
ل
ُ
يُن ك وَن الّدِّ

ُ
 َوَيك

ٌ
ْتَنة وَن فِّ

ُ
ك
َ
ت

يٌر{ :  وَن َبصِّ
ُ
َما َيْعَمل َه بِّ

ّ
نَّ الل إِّ

َ
 ف

  .84  .83 سورة لانفال

226 65 

ُروَن  
ْ

ش ْم عِّ
ُ
نك ن ّمِّ

ُ
ن َيك َتالِّ إِّ قِّ

ْ
ى ال

َ
يَن َعل نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
يُّ َحّرِّضِّ امل بِّ

َها النَّ يُّ
َ
۔ }َيا أ

 
ْ
ُبوا لِّ

ْ
ُروَن َيغ يَن  َصابِّ ذِّ

َّ
َن ال ًفا ّمِّ

ْ
ل
َ
 أ

ْ
ُبوا لِّ

ْ
 َيغ

ٌ
ة

َ
ئ م ّمِّ

ُ
نك ن ّمِّ

ُ
َتْينِّ  وان  َيك

َ
ئ مِّ

ُهوَن{ :  
َ
 َيْفق

َّ
ْوٌم ال

َ
ُهْم ق نَّ

َ
أ  بِّ

ْ
َفُروا

َ
 ك

  .86  .85 السورة لانف

226 5 

ُموُهْم    َوَجدتُّ
ُ

يَن َحْيث رِّكِّ
ْ

ش
ُ ْ
 امل

ْ
وا

ُ
ُتل

ْ
اق

َ
ُحُرُم ف

ْ
ُهُر ال

ْ
ش

َ
َخ لا

َ
ا انَسل

َ
ذ إِّ

َ
۔ }ف

وُهْم وَ 
ُ
ذ

ُ
 َوخ

ْ
اُموا

َ
ق
َ
 َوأ

ْ
اُبوا

َ
ن ت إِّ

َ
لَّ َمْرَصٍد ف

ُ
ُهْم ك

َ
 ل

ْ
ُعُدوا

ْ
اْحُصُروُهْم َواق

نَّ  ُهْم إِّ
َ
يل  َسبِّ

ْ
وا

ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف

َ
اة

َ
ك  الزَّ

ْ
ُوا

َ
 َوآت

َ
ة
َ
ال يٌم :  الصَّ حِّ ُفوٌر رَّ

َ
َه غ

ّ
 الل

  .88  .87 سورة التوبة

226 12 
  

ْ
َعُنوا

َ
ْم َوط هِّ ن َبْعدِّ َعْهدِّ ْيَماَنُهم ّمِّ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ث
َ
ك  ۔ } وان  نَّ

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
ق

َ
ْم ف

ُ
ك ينِّ ي دِّ فِّ

ُهْم َينَتُهوَن{ :  
َّ
َعل

َ
ُهْم ل

َ
ْيَماَن ل

َ
 أ

َ
ُهْم ال نَّ ْفرِّ إِّ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ة مَّ ئِّ

َ
 أ

  .90  .89 سورة التوبة

226 13 

ُسولِّ َوُهم   َراجِّ الرَّ
ْ
خ إِّ  بِّ

ْ
وا ْيَماَنُهْم َوَهمُّ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ث
َ
ك ْوًما نَّ

َ
وَن ق

ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ال

َ
۔ }أ

 
َ
ت
َ
ٍة أ َل َمرَّ وَّ

َ
ْم أ

ُ
وك ُ

نُتم َبَدؤ
ُ
ن ك ْوُه إِّ

َ
ش

ْ
خ

َ
ن ت

َ
َحقُّ أ

َ
ُه أ

ّ
الل

َ
ْوَنُهْم ف

َ
ش

ْ
خ

يَن{  نِّ مِّ
ُ
ؤ  مُّ

  .92  .91 سورة التوبة : 

226 14 
ْبُهُم ا  ِّ

ّ
وُهْم ُيَعذ

ُ
ل اتِّ

َ
فِّ ۔ }ق

ْ
ْم َوَيش ْيهِّ

َ
ْم َعل

ُ
ْم َوَينُصْرك زِّهِّ

ْ
ْم َوُيخ

ُ
يك ْيدِّ

َ
أ ُه بِّ

ّ
لل

يَن{ :   نِّ مِّ
ْ
ؤ ْوٍم مُّ

َ
 ُصُدوَر ق

  .94  .93 سورة التوبة

226 29 

  
َ
 ُيَحّرُِّموَن َما ۔ }ق

َ
رِّ َوال َيْومِّ آلاخِّ

ْ
ال  بِّ

َ
هِّ َوال

ّ
الل ُنوَن بِّ مِّ

ْ
 ُيؤ

َ
يَن ال ذِّ

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َتاَب  كِّ
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
يَن أ ذِّ

َّ
َن ال َحّقِّ مِّ

ْ
يَن ال يُنوَن دِّ  َيدِّ

َ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُسول

ّ
َم الل َحرَّ

ُروَن{ :    َعن َيٍد َوُهْم َصاغِّ
َ
ْزَية جِّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ى ُيْعط  َحتَّ

  .96  .95 وبةرة التسو 

226 36 

َق  
َ
ل
َ
هِّ َيْوَم خ

ّ
َتابِّ الل ي كِّ ْهًرا فِّ

َ
َر ش

َ
َنا َعش

ْ
هِّ اث

ّ
نَد الل ُهورِّ عِّ

ُّ
 الش

َ
ة دَّ نَّ عِّ ۔ }إِّ

 
ْ
ُموا لِّ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
ال

َ
ُم ف ّيِّ

َ
ق

ْ
يُن ال َك الّدِّ لِّ

َ
 ُحُرٌم ذ

ٌ
ْرَبَعة

َ
ْنَها أ ْرَض مِّ

َ
َماَوات َولا السَّ

 
َ
يَن ك رِّكِّ

ْ
ش

ُ ْ
 امل

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
ْم َوق

ُ
نُفَسك

َ
نَّ أ يهِّ َما فِّ

َ
 ك

ً
ة

َّ
 آف

ْ
ُموا

َ
 َواْعل

ً
ة

َّ
آف

َ
ْم ك

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
ُيق

يَن{ :   قِّ
تَّ
ُ ْ
َه َمَع امل

ّ
نَّ الل

َ
 أ

  .98  .97 سورة التوبة

227 111 

  
َ
ة ُهُم الَجنَّ

َ
نَّ ل

َ
أ ُهم بِّ

َ
ْمَوال

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
يَن أ نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َن امل َرى مِّ

َ
ت
ْ

َه اش
ّ
نَّ الل ۔ }إِّ

وَن 
ُ
َيْقُتل

َ
هِّ ف

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ وَن فِّ

ُ
ل اتِّ

َ
ْوَراةِّ  ُيق

ي التَّ ا فِّ
ْيهِّ َحقًّ

َ
وَن َوْعًدا َعل

ُ
َوُيْقَتل

َن  هِّ مِّ َعْهدِّ ى بِّ
َ
ْوف

َ
ُقْرآنِّ  و من  أ

ْ
يلِّ َوال نجِّ ُم َوإلاِّ

ُ
ك َبْيعِّ  بِّ

ْ
ُروا اْسَتْبشِّ

َ
هِّ ف

ّ
الل

يُم{ :   َعظِّ
ْ
َفْوُز ال

ْ
َك ُهَو ال لِّ

َ
هِّ َوذ ي َباَيْعُتم بِّ ذِّ

َّ
 ال

  .100  .99 سورة التوبة
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227 123 

  
َّ
َها ال يُّ

َ
ْم ۔ }َيا أ

ُ
يك  فِّ

ْ
ُدوا َيجِّ ارِّ َولِّ فَّ

ُ
ك

ْ
َن ال م ّمِّ

ُ
ك

َ
ون

ُ
يَن َيل ذِّ

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ل اتِّ

َ
 ق

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

يَن{ :   قِّ
تَّ
ُ ْ
َه َمَع امل

ّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
 َواْعل

ً
ة

َ
ظ

ْ
ل  غِّ

 

  .102  .101 سورة التوبة

227 58 

نَّ  
َ
َيْرُزق

َ
وا ل

ُ
ْو َمات

َ
وا أ

ُ
ل تِّ

ُ
مَّ ق

ُ
هِّ ث

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ يَن َهاَجُروا فِّ ذِّ

َّ
ُه ۔ }َوال

َّ
ُهُم الل

يَن{ :   ازِّقِّ ْيُر الرَّ
َ
ُهَو خ

َ
َه ل

َّ
ا َحَسًنا  وان  الل

ً
ْزق  رِّ

 

  .104  .103 سورة الحج

227 4 

نُتُموُهْم  
َ
خ

ْ
ث
َ
ا أ

َ
ذ ى إِّ

ابِّ َحتَّ
َ
َضْرَب الّرِّق

َ
َفُروا ف

َ
يَن ك ذِّ

َّ
يُتُم ال قِّ

َ
ذا ل إِّ

َ
۔ }ف

 
َ
ى ت َداء َحتَّ ا فِّ مَّ ا َبْعُد َوإِّ ا َمنًّ مَّ إِّ

َ
اَق ف

َ
َوث

ْ
وا ال دُّ

ُ
ش

َ
ْوَزاَرَها ف

َ
َحْرُب أ

ْ
َضَع ال

َو 
ُ
َيْبل ِّ

ّ
ن ل كِّ

َ
ْنُهْم َول نَتَصَر مِّ

َ
ُه ال

َّ
اء الل

َ
ْو َيش

َ
َك َول لِّ

َ
يَن ذ ذِّ

َّ
َبْعٍض َوال م بِّ

ُ
َبْعَضك

ُهْم{ :  
َ
ْعَمال

َ
لَّ أ ن ُيضِّ

َ
ل
َ
هِّ ف

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ وا فِّ

ُ
ل تِّ

ُ
 ق

  .106  .105 سورة محمد

227 20 

ّزِّ  
ُ
 ن

َ
ْوال

َ
يَن آَمُنوا ل ذِّ

َّ
 ۔ }َوَيُقوُل ال

ٌ
َمة

َ
ْحك  مُّ

ٌ
ْت ُسوَرة

َ
نزِّل

ُ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
 ف

ٌ
ْت ُسوَرة

َ
ل

يَن فِّ  ذِّ
َّ
ْيَت ال

َ
َتاُل َرأ قِّ

ْ
يَها ال َر فِّ كِّ

ُ
َر َوذ

َ
ظ

َ
ْيَك ن

َ
ل ُروَن إِّ

ُ
َرٌض َينظ م مَّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق

ُهْم{ :  
َ
ى ل

َ
ْول

َ
أ
َ
ْوتِّ ف

َ ْ
َن امل ْيهِّ مِّ

َ
ّيِّ َعل ش ِّ

ْ
غ
َ ْ
 امل

  .108  .107 سورة محمد

227 16 

َن   يَن مِّ فِّ
َّ
ل
َ
ُمخ

ْ
ل ِّ
ّ
ل ل

ُ
يٍد  ۔ }ق دِّ

َ
ٍس ش

ْ
ي َبأ ْولِّ

ُ
ْوٍم أ

َ
ى ق

َ
ل ْعَرابِّ َسُتْدَعْوَن إِّ

َ ْ
لا

ْجًرا َحَسًنا  وان  
َ
ُه أ

َّ
ُم الل

ُ
ك تِّ

ْ
يُعوا ُيؤ طِّ

ُ
ن ت إِّ

َ
ُموَن ف ْو ُيْسلِّ

َ
وَنُهْم أ

ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
ت

ي لِّ
َ
اًبا أ

َ
ْم َعذ

ُ
ْبك ِّ

ّ
ْبُل ُيَعذ

َ
ن ق ْيُتم ّمِّ

َّ
َول

َ
َما ت

َ
ْوا ك

َّ
َتَول

َ
 ًما{ :  ت

  .110  .109 سورة الفتح

227 10 

ْرضِّ  
َ ْ
َماَواتِّ َولا  السَّ

ُ
يَراث هِّ مِّ

َّ
ل هِّ َولِّ

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ ُقوا فِّ نفِّ

ُ
 ت

َّ
ال

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
۔ }َوَما ل

 
ً
ُم َدَرَجة

َ
ْعظ

َ
َك أ ئِّ

َ
ْول

ُ
َل أ

َ
ات

َ
َفْتحِّ َوق

ْ
ْبلِّ ال

َ
ن ق نَفَق مِّ

َ
ْن أ م مَّ

ُ
نك  َيْسَتوِّي مِّ

َ
ال

 َوعَ 
ًّ

ال
ُ
وا َوك

ُ
ل
َ
ات

َ
ن َبْعُد َوق نَفُقوا مِّ

َ
يَن أ ذِّ

َّ
َن ال َما ّمِّ ُه بِّ

َّ
ُحْسَنى َوالل

ْ
ُه ال

َّ
َد الل

يٌر  بِّ
َ
وَن خ

ُ
ْعَمل

َ
 ت

  .112  .111 سورة الحديد

228 4 
ْرُصوٌص{  ُهم ُبنَياٌن مَّ نَّ

َ
أ
َ
ا ك هِّ َصفًّ يلِّ ي َسبِّ وَن فِّ

ُ
ل اتِّ

َ
يَن ُيق ذِّ

َّ
بُّ ال َه ُيحِّ

َّ
نَّ الل إِّ

  : 

  .114  .113 سورة الصف

228  
  

ُ
ل اتِّ

َ
ْم ُيق

َ
يَن ل ذِّ

َّ
ُه َعنِّ ال

َّ
ُم الل

ُ
 َيْنَهاك

َ
م ۔ }ال

ُ
رُِّجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
ينِّ َول ي الّدِّ ْم فِّ

ُ
وك

يَن  طِّ ْقسِّ
ُ ْ
بُّ امل َه ُيحِّ

َّ
نَّ الل ْم إِّ ْيهِّ

َ
ل وا إِّ

ُ
ط ْقسِّ

ُ
وُهْم َوت َبرُّ

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
َيارِّك ن دِّ  8ّمِّ

سورة املمتحنة 

 : 

115.  116.  

228 9 

ن   م ّمِّ
ُ
َرُجوك

ْ
خ

َ
ينِّ َوأ ي الّدِّ ْم فِّ

ُ
وك

ُ
ل
َ
ات

َ
يَن ق ذِّ

َّ
ُه َعنِّ ال

َّ
ُم الل

ُ
َما َيْنَهاك نَّ ۔ }إِّ

َك دِّ  ئِّ
َ
ْول

ُ
أ
َ
ُهْم ف

َّ
ْوُهْم  و من  َيَتَول

َّ
َول

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ك َراجِّ

ْ
خ ى إِّ

َ
اَهُروا َعل

َ
ْم َوظ

ُ
َيارِّك

وَن{ : 
ُ
املِّ
َّ
 ُهُم الظ

  .118  .117 سورة املمتحنة

228 38 

  
َّ
َها ال يُّ

َ
هِّ ۔ }َيا أ

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ  فِّ

ْ
ُروا ُم انفِّ

ُ
ك

َ
يَل ل ا قِّ

َ
ذ ْم إِّ

ُ
ك

َ
 َما ل

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

ى
َ
ل ُتْم إِّ

ْ
ل
َ
اق

َّ
َحَياةِّ  اث

ْ
َما َمَتاُع ال

َ
َرةِّ ف َن آلاخِّ َيا مِّ

ْ
ن َحَياةِّ الدُّ

ْ
ال يُتم بِّ َرضِّ

َ
ْرضِّ أ

َ
لا

يٌل :   لِّ
َ
 ق

َّ
ال َرةِّ إِّ ي آلاخِّ َيا فِّ

ْ
ن  الدُّ
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228 71 
يًعا{    َجمِّ

ْ
ُروا وِّ انفِّ

َ
َباٍت أ

ُ
 ث

ْ
ُروا انفِّ

َ
ْم ف

ُ
َرك

ْ
ذ  حِّ

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
 خ

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
۔ }َيا أ

  : 
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228 39 

وُه  ُضرُّ
َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
ْيَرك

َ
ْوًما غ

َ
ْل ق ْبدِّ

َ
يًما َوَيْست لِّ

َ
اًبا أ

َ
ْم َعذ

ُ
ْبك ِّ

ّ
 ُيَعذ

ْ
ُروا نفِّ

َ
 ت

َّ
ال إِّ

يٌر{ :   دِّ
َ
ْيٍء ق

َ
ّلِّ ش 

ُ
ى ك

َ
ُه َعل

ّ
ْيًئا َوالل

َ
 ش
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228 41 
ْم  و 

ُ
ك ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

ْ
ُدوا  َوَجاهِّ

ً
اال

َ
ق ا َوثِّ

ً
َفاف  خِّ

ْ
ُروا فِّ

ْ
هِّ ان

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْم فِّ

ُ
ك سِّ

ُ
ان ف

ُموَن{ :  
َ
ْعل

َ
نُتْم ت

ُ
ن ك ْم إِّ

ُ
ك

َّ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ك لِّ

َ
 ذ
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228 81 

 
ْ
ُدوا ن ُيَجاهِّ

َ
 أ

ْ
رُِّهوا

َ
هِّ َوك

ّ
 َرُسولِّ الل

َ
ف

َ
ال ْم خِّ هِّ َمْقَعدِّ ُفوَن بِّ

َّ
ل
َ
خ

ُ ْ
رَِّح امل

َ
 ف

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
هِّ َوق

ّ
يلِّ الل ي َسبِّ ْم فِّ هِّ سِّ

ُ
ْم  وان ف هِّ ْمَوالِّ

َ
أ اُر بِّ

َ
ْل ن

ُ
َحّرِّ ق

ْ
ي ال  فِّ

ْ
ُروا نفِّ

َ
 ت

َ
ال

ُهوَن{ :  
َ
وا َيْفق

ُ
ان

َ
ْو ك

َّ
ا ل دُّ َحرًّ

َ
ش

َ
َم أ  َجَهنَّ
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228 122 

ْنُهْم   ٍة ّمِّ
َ
ْرق ّلِّ فِّ

ُ
ن ك َفَر مِّ

َ
 ن

َ
ْوال

َ
ل
َ
 ف

ً
ة

َّ
آف

َ
 ك

ْ
ُروا َينفِّ ُنوَن لِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
اَن امل

َ
۔ }َوَما ك

ينِّ  ي الّدِّ  فِّ
ْ
ُهوا َيَتَفقَّ ِّ

ّ
 ل

ٌ
َفة آئِّ

َ
ُهْم ط

َّ
َعل

َ
ْم ل ْيهِّ

َ
ل  إِّ

ْ
ا َرَجُعوا

َ
ذ ْوَمُهْم إِّ

َ
 ق

ْ
ُروا ُينذِّ  َولِّ

ُروَن{ :  
َ
 َيْحذ
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 األحاديث
الرقم  ألاحاديث الصفحة

 املسلسل

ِة  
َ
ق

َ
د ْمِر الصَّ

َ
 ِمْن ت

ً
ْمَرة

َ
ُه َعْنُهَما ت

َّ
َي الل َحَسُن ْبُن َعِلّيٍ َرض ِ

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َها فِ 
َ
َجَعل

َ
)بخارى ي ِفيِه ف ةِّ

َ
َدق ي الصَّ ُر فِّ

َ
ك

ْ
  (َباُب َما ُيذ

1.  

  .2 أنزل القرآن على سبعة أحرف 66-164

  .3 السماء الدنياثم عرج بي إلى  92

  .4 إن هللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 189

189 
إن هذا القرآن  ، كذلك أنزلت ۔  ۔  ۔  اقرأ يا هشام ، )أرسله:  فقال

 فاقرؤوا ما تيسر منه أنزل على سبعة أحرف
5.  

190 
 فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني ، )أقرأني جبريل على حرف :  قال

 حتى انتهى إلى سبعة أحرف  ،
6.  

190 

 تلقيتها من رسول هللا :  أن رجلين اختلفا في آية من القرآن قال هذا

فإن  ، فال تماروا في القرآن ، القرآن يقرأ على سبعة أحرف۔  ۔  ۔ 

 في القرآن كفر مراء 

7.  

191 
فقال عثمان  ۔   (شاف كافأنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 

 ا أشهد معهم وان   :  رض ي هللا عنه
8.  

  .9 كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن     207
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 1ط ۔  1996 ،أبو ظبي

مية ،طرابلس بسام داؤد عجلك ،التراث إلاسالمي وإلاستشراق ، مجلة كلية الدعوة إلاسال   .52

 م1990،ليبيا ،العدد ، السابع ،

 موقع املعرفة -بواكير ، املطابع النصرانية في الشرق  –تاريخ الطباعة العربية   .53

 إلى محاضرة الشيخ ، عبد ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند العرب    .54
ً
،استنادا

 م1922،  الحليم في جامعة رانجو ، طبع الهور 

تفسير القرآن وهو الهدى والفرقان ، السير السيد احمد خان ،) مكتبة خدا بخس   .55

 م"1995إلاستشراقية ال سنة ۔ ، باكستان ،

الجداول املنشورة بالبيبليوغرافياالعاملية لترجمات معانى القرآن الكربم ،مركز الابحاث   .56

 للتاريخ     

 م ۔ 1986 -ه1406والفنون والثقافة إلاسالمية ،استانبول  



- 329 - 
 

 حتىالعربيةعةالطباتاريخفي أوروبا ، ندوةالعربيةالطباعة، الدكتور قاسم السامرائ ،  .57

عشر ،مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث ،دبي  ، نشر املجمع الثقافي  ، أبو التاسعالقرنانتهاء  .58

 1ط ۔  1996 ظبي

مود محمد الطناح ، أوائل املطبوعات العربية في مصر ، ندوة تاريخالطباعة العربية حتى مح  .59

ملاجد للثقافةوالتراث ،دبي ،نشر املجمع الثقافي  ، انتهاء القرن التاسع عشر ،مركز جمعة ا

  أبو ظبي ۔ 

 م 2004كلير تسدال ۔  مصادر لاسالم  ، طبع ، الدكتور ، وليام  ،سينت ،  .60

 -ھ1405مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ، ط  الدكتور ، محمد الطناحي ،محمود   .61

 م ، مطبعة املدني ، القاهرة1984

حتى العربيةالطباعةتاريخفي بالد إيران ۔  ندوةالعربيةالطباعةتاريخالدكتور ، مهدي محقق ،  .62

عش ، مركز جمعة املاجد للثقافةوالتراث ،دبي ،نشراملجمع الثقافي  ، أبو التاسعالقرنانتهاء

  1ط ۔  1996 ظبي

 1991-1الطبعة :   116سياس ي سالم الحاج ، الدكتور ، "الظاهرة الاستشراقية" ص :   .63

 سالميمركز دراسات العالم إلا 

انفو   1999 -1ن عزوزي ، الدكتور ، "دراسة في الاستشراق  و من اهجه" ،الطبعة حس  .64

 برانت ۔ 

، طبعة  181فضل حسن عباس ، الدكتور ، "قضايا قرآنية في املوسوعة البريطانية" ص :    .65

 ۔  دار البشير  1-1988

 1986 -عة محمد حسين على الصغير ، الدكتور ، "املستشرقون والدراسات القرآنية" الطب  .66

 املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ۔ 

 الدكتور محمود زقزوق  ،الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 

ة ، إلاصدار فؤاد هالل ونديم فقش  ،دليل حلب  ،دراسات تاريخية واجتماعية واقتصادي  .67

 ۔   2000الخامس  سنة  

ة ، ملحات من تاريخها ، منتخبات من وادرها ،مركز عبد الرحمن فرفور ،الدوريات العربي  .68

 1993دبي  -جمعة املاجد للثقافة والثراث

لاولى في العربيةرضوى عاشور ، الحداثة املمكنة ، الشدياق والساق على الساق ، الرواية  .69

 ۔  2012لثانية لادب العربي الحديث ، دار الشروق ، الطبعة ا
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محمد املنقرياملنتدى الثقافي ،الطباعة العربية في الهند ،جريدة الشرق لاوسط ، الصادرة   .70

 2000ديسمبر  2يوم السبت ، 

 ستشراقية للنص القرآني ،موقع "منتديات املدينةعباس رحيلي ، "الدراسات الا   .71

 1993،بيروت ، 3عبد الرحمن بدوى ،موسوعة املستشرقين ، ط  .72

الحجرية ال الطباعة الليزرية والضوئية الحديثة ، الطباعةعبد هللا رمضان العيادة ، من  .73

 شبكة مدينة البصرة

تسهير ، مذاهب التفسير إلاسالمي ،ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، مطبعة :  جولد   .74

 1955السنة املحمدية ، 

 تاك في كالمه عن حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرفغولد س  .75

فوزي عبد الرزاق ،تاريخ الطباعة في املغرب ، تعريب خالد بن الصغير ۔  من مقالة البدايات   .76

 ي املغرب ۔ لاولى للطباعة ف

كانون سل ، تطور القرآن ۔  1910الجزئين لاول والثاني ، العربيةاآلدابتاريخلويس شيخو ،  .77

 2005-26طبع :  47التاريخي  ، ترجمة مالك مسلماني ، ص : 

 ۔  1910زئين لاول والثاني ، الجالعربيةاآلدابتاريخلويس شيخو ،  .78

محمد عبدالرحمن عوض  ،كتاب الاختالف والاتفاق بين إنجيل برنابا ولاناجيل لاربعة    .79

 ،دار البشير  ، القاهرة

مختار أحمد الندوي  ، تاريخ الطباعة في شبه القارة الهندية  ، ندوة تاريخالطباعة العربية   .80

ن التاسع عشر ، مركز جمعة املاجد للثقافةوالتراث  ، دبي  ، نشر املجمع حتى انتهاء القر 

 الثقافي  ، أبو ظبي

املكتب  1985-3عليهم ،الطبعة :  مصطفى السباعي  ،الاستشراق واملستشرقون ما ملهم وما   .81

 إلاسالمي

ويليام عولد ستاك  ،هل من تحريف في الكتاب الشريف ،مترجم غير مذكور ،املطبعة   .82

 ۔  1909نكليزية لامريكية ببوالق مصرإلا 

 يوهان فك :  تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة عمر لطفي العالم ۔   .83

امللك يوسف الهمذاني ،ترجمة معاني القرآن الكريم من بعض الفرق الضالة ، طبع مجمع   .84

 ھ1423فهد 
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