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 متهيد 
  حياول املستشرقون دائما أن يثبتوا أن القرآن من وضع البشر، وخباصة تأليف حممد         

وموقفهم هذا من القرآن ليس بشيء جديد، بل هو يف احلقيقة ال خيتلف عن موقف   

فكانوا قد زعموا أن     . ذين بلّغهم الرسول رسالته والوحي القرآين مباشرة    مشركي مكة ال

قد أصبح شاعرا أو  " األمي"و" األمني "القرآن ما هو إال قول البشر، أو أنّ صاحبهم    

≈çÏÜ  {ساحرا جمنونا؛ أو أن بشراً آخر علمه القرآن؛ واآليات القرآنية ليست إال          y™ r& 

šÏ9̈ρ F{$# $ yγ t7oKtG ò2 $# }‘ÏSsù 4’ n?ôϑ è? Ïµ ø‹n= tã Zο tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∈∪ { )٥: الفرقان( )١ .( 

 : ويرد القرآن على مجيع هذه املزاعم ردا قاطعاً وذلك بطرق سبعة رئيسة، هي  

وما هو بقول شاعر، وال بقول كاهن   يقول اهللا تعاىل إن القرآن ليس بقول البشر،     

} $ tΒ uρ çµ≈oΨ ôϑ ¯= tæ t÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ  Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Öø.ÏŒ ×β#uöè% uρ ×Î7•Β ∩∉∪ { )٦٩: يس( )٢ .( 

ويكرر اهللا بكل صراحة يف القرآن أنه هو الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعلمني             

  )٣( .املني، بلسان عريب مبنينذيرا، وإنه ترتيل من رب الع

Ÿω õ8Ìhpt  { قائالً  كما يأمر اهللا رسوله éB Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅ yf ÷ètG Ï9 ÿÏµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã 

…çµ yè÷Η sd …çµ tΡ#uöè% uρ ∩⊇∠∪ { )آنية تدل  هذه اجملموعة من اآليات القر ). ١٧-١٦: القيامة( )٤

 .  كان نصا معينا ومل يكن فكرة وتصورا فقط على أن ما يلقى على الرسول

 مرارا وبتشجيعه على حتمل معارضة    كما يقوم اهللا سبحانه وتعاىل مبواساة نبيه

الكافرين وإعراضهم عن احلق بالصرب واملصابرة، مذكرا إياه بأنه مل يكن من قبله من نيب  

 . جهوه بالظلم واالضطهاد مرسل إال وكذبه قومه ووا
                                                 

 
 .  ٥:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  ٦٩:  سورة يس آية ) ٢(
 .  ١٩٥،  ١٩٢:  ٢٦؛ ١:  ٢٥انظر القرآن   ) ٣(
 .  ١٧ - ١٦:  سورة القيامة آية ) ٤(
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$  { كما يعلن اهللا للجميع أنه لو تقول علينا بعض األقاويل tΡ õ‹ s{ V{ 

ç µ ÷ Ζ Ï Β È  Ï ϑ u‹ ø 9 $ $ Î / ∩ ⊆ ∈∪ § Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s 9 ç µ ÷ Ζ Ï Β t Ï? uθ ø 9 $ # ∩ ⊆ ∉∪ $ yϑ sù Ο ä 3Ζ Ï Β ô  Ï i Β >‰ tn r & 

ç µ ÷ Ζ tã t Ì“ Éf ≈ ym ∩⊆  ). ٤٧-٤٤:قةاحلا( )١( } ∪∠

≈ÇÅ3  {: وخيرب اهللا الناس قائال ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& š ø‹s9Î) ( …ã& s!t“Ρr& Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ 

tβρ ß‰yγ ô±o„ 4 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ #´‰‹Íκy− ∩⊇∉∉∪ { )كما يأمر اهللا نبيه أن يقول للناس  ). ١٦٦: النساء( )٢

≅ö  {: إن اهللا هو شاهد بينه وبينهم يف أمر الوحي القرآين      è% ‘“ r& >ó x« çt9 ø.r& Zο y‰≈ pκy− ( È≅ è% ª!$# ( 
7‰‹Íκy−  Í_øŠt/ öΝä3oΨ ÷ t/uρ 4 z Çrρé&uρ ¥’ n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ Ïµ Î/ .tΒ uρ xn= t/ 4 { )١٩:األنعام( )٣ .(

وهذه اجملموعة من اآليات مهمة جدا، فإهنا تقرر أن وحي اهللا أمر خاص بينه وبني نبيه وال           

 . يستطيع أحد آخر االطالع عليه   

’ βÎ)uρ öΝçFΖà2  {: يع وحيذرهم قائال وفوق كل هذا، يتحدى اهللا اجلم Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ 

$ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š$#uρ Νä.u!#y‰yγ ä© ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ 

∩⊄ ⊂∪ β Î* sù ö Ν © 9 ( #θ è = yè ø s?  s9 uρ ( #θ è = yè ø s? ( #θ à ) ¨? $$ sù u‘$ ¨ Ζ9 $ #  ÉL © 9 $ # $ yδ ßŠθ è % uρ â¨$ ¨ Ζ9 $ # 

ä ο u‘$ yf Ås ø 9 $ # uρ ( ôN £‰ Ïã é & t Ì Ï ≈ s3 ù = Ï والتحدي مفتوح إىل  ) ٢٤-٢٣: البقرة( )٤( } ∪⊇⊅∩ 9

 . األبد

ررون آراء مشركي    مل يزل النقاد من الكفار وغري املسلمني يك  ومنذ عهد النيب 

مكة حيال القرآن، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر امليالدي على األخص، أخذ بعض    

علماء الغرب من املستشرقني يعيدون اعتراضات وافتراضات مماثلة حول القرآن، وذلك       

                                                 
 
 .  ٤٧ - ٤٤:  سورة احلاقة آية) ١(
 .  ١٦٦:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٩:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٢٤ - ٢٣:  سورة البقرة آية ) ٤(
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 ووليم  (Aloy Spernger)( حبجج وادعاءات متنوعة، ورواد هؤالء املستشرقني ألوي سربجنر   

 Ignaz)  واجناز جولدتسيهر  (Theodore Noldeke) وثيودور نولدكة (William Muir) ميوير

Goldziher) ودبليو فلهاوسن  (W. Wellhausen)وليون كايتاين  (Leon Caetani)   ودافيد 

 وقد قام بتطوير آرائهم وتضخيم   (David Samuel Margoliouth) سامويل مرجليوث

( شرين امليالدي، ويف مقدمتهم ريتشارد بيل استنتاجاهتم آخرون تبعوهم يف القرن الع 

(Ritchard Bell)  وتلميذه وليم مونتغمري وات  (William Montgomery Watt) ومجيع 

هؤالء املسشترقون يسعون بشىت األساليب إىل االستنتاج أن القرآن الكرمي من تأليف       

 .  حممد

 جديد بني اجليل اجلديد     ولكن يف الربع األخري من القرن العشرين امليالدي بدأ اجتاه     

 فحسب، بل إنه اختذ  من املستشرقني الذين يقترحون أن القرآن ليس بتأليف حممد  

. شكله احلايل تدرجييا عرب تطورات وتعديالت متت يف القرنني األول والثاين من اهلجرة   

. أ. وجJ. Wansbourough) وانسربة. واجلديرون بالذكر من بني هؤالء احملدثني ج 

 وقد قام ببسط ادعاءاهتم   (Andrew Rippin)  وأندرو ريبني  (J.A. Bellamy) بيالمي

 Michael)  ومايكـل كـوك(Patricia Crone) وتروجيها آخرون أمثال باتريشيا كرون  

Cook)وكينيث كراج  (Michael Cook)وتويب ليستر  (Toby Lester).  

 يركزون على االدعاءات    إن الذين يذهبون إىل أن القرآن الكرمي من تأليف حممد  

 : التالية

 كان رجال طموحا واختذ خطوات مدروسة للدور الذي قام به فيما     إن حممدا 

  )١( .بعد

                                                 
 
٢٦-٢٥.  pp،  ١٩٢٣ ٣rd edition reprinted،  W  .Muir  :fe of Mohamet:  انظر ) ١(

  ،D  .S  .Margoliouth  :Mohammed and the Rise of Islam   ،ndon  ،١٩٠٥
  ،pp  .٦٥-٦٤  ،Montgomery Watt  :Muhammad at Mecca  ،Oxford   ،
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  )١( .وهو باألخص كرس نفسه لفن الشعر ليستطيع نظم القرآن

وإنه مل يكن رجال دون معرفة بالكتابة والقراءة كما يزعم املسلمون، وإن لفظ         

  )٢( .ه يعين شيئا آخراملنسوب إلي" األمي"

  )٣( وإنه اقتبس األفكار والقصص من اليهودية والنصرانية مث ضمَّنها القرآن   

وإن كثريا من األخطاء العلمية املعاصرة، خصوصا تلك اليت تتصل بالعامل والكون،       

معكوسة يف القرآن، كما يوجد فيه العديد من العبارات واملصطلحات اجلارية واملفردات      

  )٤(  ، وكل هذه تدل على أنه من تأليف حممداألجنبية

 (suggestion) ال تعين إلقاء النص من اهللا بل تعين اقتراحا أو إشارة" الوحي "وإن كلمة  

  )٥( (Intellectual Locution) "التكلم الذهين "أو 

وأما الذين يدعون أن القرآن قد تطور عرب القرنني األول والثاين من اهلجرة فكالمهم    

 :  حول املزاعم التالية يدور

 . إن املصادر التارخيية اإلسالمية ليست معاصرة وال ميكن تصديقها 
                                                                                                                                            

١٩٦٠  ،p  .٣٩  ،and Muhammad ] apos;s Mecca  ،Edinburgh  ،١٩٨٨  ،pp  .
٥١-٥٠  . 

 .  ١٥.  Muir  :op  .cit  .P،  ٦٠،  ٥٣-٥٢.  Margoliouth  ،op  .cit  ،p:  انظر ) ١(
 .  ٥٣-٥٢.  Watt  :Muhammad ] apos;s Mecca  ،p:  انظر ) ٢(
; drahciR ١٨٩٨،  Abraham Gelger  :Judaism and Islam  ،Madras:  انظر ) ٣(

Bell  :The Origin of Islam and its Christian Environment  ،ndon  ،١٩٢٦ ;
C  .C  .Torrey  :The Jewish Foundations of Islam  ،New York  ،١٩٣٣ ;
A  .I  .Kash  :Judaism in Islam  ،New York ١٩٥٤  . 

:  ٤٦C ;  .C  .Torrey-٤٥.  Watt  :Muhammad ] apos;s Mecca  ،pp:  انظر) ٤(
The Commercial Theological Terms of the Koran  ،iden  ،١٨٩٢ ruhtrA ;

Jeffry  :The Foreign Vocabulary of the Qur ] apos;an  ،Broda  ،١٩٣٨  . 
،   Richard Bell :  "Mohammed ] apos;s Call "  ،The Moslem World:  انظر ) ٥(

January ١٩٣٤  ،pp  .١٩-١٣ demmahoM ;] apos;s Vision  ،ibid; Watt  :
Muhammad at Mecca  ،pp  .٥٨-٥٢  ،and  "The Islamic Revelation in the 

Modern World "  ،Edinburgh  ،١٩٦٩  . 



 مزاعم املستشرقني حول القرآن الكرمي 

 ٦

إن احلفريات األثرية يف جزيرة العرب خصوصا تلك اليت جرت يف منطقة جنف   

 . كشفت العديد من النقوش القدمية تدل على عدم وجود القرآن يف القرن األول اهلجري    

مية اليت عثر عليها مؤخرا يف صنعاء تشري إىل تطور القرآن   إن املخطوطات القرآنية القد 

 . خالل فترة طويلة 

 . وإن نقد النص القرآين بشري إىل أخطاء يف نسخ القرآن    

ويتضح مما سبق أن مزاعم املستشرقني هلا جوانب متنوعة وأبعاد خطرية، وأهنم ال   

 . يكفون عن حماوالت النيل من القرآن 

 كذلك، وقد   األوىل من ادعاءاهتم تتصل بسرية النيبكما يالحظ فإن اجملموعة

  سرية النيب"عاجلت حججهم الرئيسة بالنسبة إىل هذه االدعاءات يف كتايب 

 على أية حال، فإنه ال ميكن استقصاء مجيع أقواهلم يف حدود حبث     )١( ".واملستشرقون 

 بالنسبة لذا خصصت الصفحات التالية إللقاء بعض الضوء على نظرياهتم  . واحد

 . للمجموعة الثانية من االدعاءات 

                                                 
 
 ١A  ،King:  M  .M  .Ali  :Sirat al-Nabi and the Orientialists  ،vol:  انظر  )١(

Fahd Qur ] apos;an Printing Complex  ،Madina  ،١٩٩٧  ،Chapters  :x-xii 
and xvi-xxii  . 
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  وأعوانه  (J. Wansborough)وانسربة . ج
 انتكاسهم يف الفكرة اخلاطئة القدمية 

 هو الذي حاول يف هناية القرن التاسع عشر   (Ignaz Goldziher) إن إجناس جولدتسيهر 

ظم  امليالدي التشكيك يف صحة املصادر التارخيية اإلسالمية قائال بأن مع  

أو  (إن مل يكن مجيعها، برزت يف حيز الوجود يف القرن الثاين      ) األحاديث( الروايات

اهلجري إثر نشوء خالفات سياسية وعقدية وقانونية بني املسلمني، فجاءت كل  ) الثالث

  )١( .فرقة منهم بروايات مفتريات تؤيد آراءهم ومواقفهم اخلاصة، فال ميكن االعتماد عليها   

يهر يف نظريته هذه من عدة نواح، الرئيسة منها أنه جتاهل اهتمام وقد أخطأ جولدتس 

 ويف الواقع قام بفحص فرضيته مستشرق     )٢( .احملدِّثني الشديد بنقد احلديث سندا ومتنا 

 الذي كتب  (J. Horovitz) شهري يف الربع األول من القرن العشرين، وهو هوروفيتس

ع األحاديث وتدوينها بدأ بدقة يف الربع  سلسة من رسائل علمية معمقة أثبت فيها أن مج

 فلم تلق نظرية جولدتسيهر قبولًا من قبل عامة   )٣( .الثاين من القرن األول اهلجري

 وهو  (Joseph Shacht) ولكن يف منتصف القرن تأثر يوسف شاخت. املستشرقني أنفسهم

 School of Oriental and) وقتئذ أستاذ مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية جبامعة لندن 

                                                 
 
) ١٨٩٠ first published( Ignaz Goldziher  ،Mohammedarische Studien:  انظر ) ١(

vol  :٢  ،tr  .Into English by C  .R  .Borber and Snt  .Sten under title  :
Muslim Studies  ،vol  :٢  ،ndon  ،P  .١٧٠  . 

١٩٦٨،  M  .M  .Al-Azami  :Studies in Early Hadith terature  ،Beirut:  انظر) ٢(
،  حلديث سندا ومتنا ودحض مزاعم املستشرقني وأتباعهم   اهتمام احملدثني بنقد ا  :  ، حممد لقمان السلفي  ;

،   ، رسالة دكتوراه  دراسات جولدزيهر يف السنة ومكانتها العلمية    :  م؛ حمسن عبد الناظر  ١٩٨٤،  الرياض 
 .  ١٩٨٤ / ١٤٠٤،  جامعة تونس

 J  .Horovitz :  "The Earliest Biographies of the Prophet and Their:  انظر ) ٣(
Authors "  ،translated from the German by Marmaduke Pickthall   ،

Islamic Culture  ،vol  :١٩٢٧،  ١  ،pp  .٥٥٩-٥٣٥lov ;  :١٩٢٥،  ٢  ،pp  .٥٠-٢٢
  ،١٨٢-١٦٤ and ٥٢٣-٤٩٥  . 
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African Studies) بأفكار جولدتسيهر فضخمها يف كتاب بعنوان : (Origins of 

Muhammadan Jurisprudence)  ) ذهب فيه إىل )١( ).أصول فلسفة التشريع اإلسالمي 

إن الروايات اإلسالمية ال صحة هلا على اإلطالق، وحىت الروايات التارخيية ال ميكن     : القول

ها إذ إهنا وضعت ألغراض تشريعية، وأن الشريعة اإلسالمية كانت خارج االعتماد علي

نطاق الدين اإلسالمي وأن القرآن مل يكن مصدرا هلا خالل القرنني األول والثاين من   

 . اهلجرة

 )٢( وبالطبع أثار كتاب شاخت انتقادات حادة ال من قبل العلماء املسلمني فحسب،

 أستاذ آخر    (N.J. Coulson) كولسون . ج. ل نفقا. بل من قبل علماء الغرب كذلك

إن فرضية شاخت تؤدي إىل إجياد فراغ تارخيي ال ميكن قبوله نظراً          : جبامعة لندن

إن علماء الغرب يقبلون صحة عامِة ما جاء يف كتب    (W.M. Watt)  وقال وات)٣( للواقع، 

فضل هو اختاذ   السرية ويكملوهنا مبا يوجد من اإلشارات يف القرآن، وإن األسلوب األ   

 Maxime)  وقال ماكسيم رودنسون )٤( .الروايات واإلشارات القرآنية لُيِتمَّ بعضها بعضا

Rodinson)     إن فترة قرن فاصلة ال تعترب مفرطة، فإنه يعرف قبيلة سودانية يروي أفرادها 

ذكريات آبائهم لوقائع تارخيية هلم ترجع إىل وقت قبل ثالثة قرون، كما أن له أصدقاء    

 و ١٨٤٠ ترجع إىل فترة ما بني  (Engels) سنِّني يروون عن آبائهم ذكريات اجنلسم

م، وأن بعض هذه الذكريات قد أدخلت يف جملد نشره معهد املاركسية واللينينية      ١٨٤٨

                                                 
 
)١ (Published at Oxford  ،١٩٥٠  . 
 M  .M  .Al-Azami  :On Shacht ] apos;s Origin of Muhammadan:  انظر مثال )٢(

Jurisprudence  ،King Saud University and John Wily and Sons  .Inc .   ،
New York  ،١٩٨٥  . 

 .  ٦٥-٦٤.  pp،  ١٩٤٦،  N  .J  .Coulson  :A History of Islamic w  ،ndon:  انظر  )٣(
 p  .xv; and،  ١٩٦٠،  M  .M  .Watt  :Muhammad at Mecca  ،Oxford:  انظر) ٤(

his  "The Materials used by Ibn Ishaq  "in B  .wis and P  .M  .Holtfield 
)ed(  :Historians of the Middle east  ،ndon  ،١٩٦٢  ،pp  .٢٤-٢٣  . 
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إن هذا النوع    :  ويضيف رودونسون قائال)١( (Institute of Marxism-Leninism) مبوسكو 

  )٢( .عتماد عليه وإن شكَّ فيه شاخت قابلٌ لال" اإلسناد العائلي"من 

وبالرغم من هذه االنتقادات والرفض العام لألفكار اخلاطئة املطروحة من قبل    

جولدتسيهر وشاخت فإن بعض أعضاء هيئة التدريس مبدرسة الدراسات الشرقية  

. ةواإلفريقية جبامعة لندن تبنوها يف السبعينيات وجتاوزوا مجيع احلدود يف الغلو واملبالغ 

 الذي أصدر كتابني متتاليني يف سنيت    (John Wansborough) وكان رائدهم جون وانسربة  

 Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural : : ومها١٩٧٨ و ١٩٧٧

Interpretation )و ) مصادر ومناهج التفسري للكتاب الديين: الدراسات القرآنية Sectarian 

Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History ) البيئة الطائفية :

استخدم فيهما وانسربة ما يسمى بأدوات نقد   ). حمتويات تاريخ النجاة اإلسالمي وتأليفه 

 : الكتاب املقدس وأساليب تنقيحه ونقد النص وتاريخ تعديله، وخلص إىل ما يلي 

سع امليالديني من أصل روايات شفوية إن القرآن تطور تدرجييا يف القرنني الثامن والتا 

 وصادف    (Canonical Form)عن طريق تعديالت جرت عرب قرنني، مث أعطيت شكال رمسياً   

ذلك بروز التفاسري القرآنية، وكانت هذه العملية مماثلة ملا حدث يف تقومي الكتاب املقدس         

  )٣( .لليهود

 معارضة يهودية قوية كانت   إن الطابع اجلديل لكثري مما جاء يف القرآن يدل على أن      

 . السبب يف عملية الترسيم

تاريخ "إن الروايات اإلسالمية مماثلة ملا يسميه علماء الكتاب املقدس بـ    
                                                 

 
 .  ١٩٥٦،  Souvenires sur Marx et Engels  ،Russian edition:  انظر ) ١(
)٢ (me Rodinson :  "A Critical Survey of Modern Studies on 

Muhammad "  ،in Merlin Swarty )ed(  ،Studies in Islam  ،OUP  ،١٩٨١  ،
pp  .٤٤ and notes ١٢٣ and ١٢٤ at pp  .٧٦-٧٥  . 

،  ١٩٧٧،  J  .Wansborough  :Qur ] apos;anic Studies  ،etc  ،Oxford:  انظر  )٣(
pp  .٤٥-٤٢  . 
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 أي قصة وضعت متأخرة ألغراض دينية ودعوية، مث نسبت   (Salvation History) "النجاة

  .(projected back in time) إىل وقت مبكر

 مواد تارخيية إسالمية من القرن األول اهلجري يعود إىل عدم إن تفسري عدم بقاء أية

وجودها، وأنه ال ميكن تصديق معظم الروايات اإلسالمية بواسطة مصادر معاصرة غري   

إن القرآن مل يكن مصدرا للشريعة      : كما يقول وانسربة استنادا إىل شاخت  . إسالمية

  )١( .اإلسالمية قبل القرن التاسع عشر امليالدي

امن صدور كتاب وانسربة األول نشر كتاب جديل آخر بقلم باتريشيا كرون   وتز

 (Patricia Crone)ومايكل كوك  (Michael Cook)  وقد كانا مبدرسة الدراسات الشرقية 

Hagarism : The Making of the Islamic World: اإلفريقيـة وقتذاك، وعنوان كتاهبما

يعترف كوك وكرون أهنما   . م١٩٧٧قد صدر عام ، و )تكوين العامل اإلسالمي : اهلاجرية( 

مل يكتبا يف كتاهبما بشأن القرآن شيئاً ليس له أصل فيما كتبه وانسربة يف كتابه الدراسات       

 وهذا يدل على أهنما كانا على علم مبا يكتبه وانسربة حني كانا يؤلفان     )٢( .القرآنية

 . كتاهبما

ومبا أهنا  . ة متشابكة ومشوشة للغاية على أي حال، فإن األمور اليت وردت يف وانسرب

مبنية على أفكار جولدتسيهر وشاخت اخلاطئة الفاسدة فإن الفرع يعتريه ما يعتري األصل  

 : وإضافة إىل ذلك فقد أخطأ وانسربة يف أمور أخرى، منها  . الباطل

تأثر وانسربة مبا يعرفه عن تدوين الكتاب املقدس وتنقيحه، فيحاول تطبيق تلك : أوال

لقصة على القرآن، ولكنه يتجاهل متاما أن عملية إصدار كتاب ديين مثل الكتاب املقدس،   ا

خالف لكتاب عادي، تتم دائما بواسطة جملس أو مؤمتر وتكون وقائع مثل هذا احلدث 

والوقت  . عامة ذات أمهية كربى وال تفوت أنظار الناس فيسجلها املؤرخون واملراقبون     
                                                 

 
 .  ٤٤، ص  املصدر نفسه   )١(
 What is the Koran "  ،The Atlantic"  يف مقالته) Toby ster(لقول تويب ليستر  نقل ا) ٢(

Monthly  ،January ١٩٩٩  ،p  .٥٥  . 
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ن قد شهد خالفات سياسية وعقدية بني املسلمني أنفسهم  الذي يشري إليه وانسربة كا

وكانت الدولة العباسية املترامية األطراف مشتملـة على أجزاء من شبه القارة اهلندية يف   

فلو جرى إصدار كتاب ديين للمسلمني يف تلك  . الشرق، وأجزاء من أوروبا يف الغرب     

عوانه ال يستطيعون اإلشارة إىل أي  لكن وانسربة وأ . الفترة لسجله التاريخ بشكل أو بآخر 

حادث مثل هذا، ال من مصادر إسالمية وال من مصادر يونانية أو فارسية أو هندية،   

 . فافتراضه ال أساس له من الصحة 

يزعم وانسربة أن الروايات القرآنية املتفرقة بقيت شفوية عرب قرنني مث مجعت يف     : ثانيا

ن الروايات اإلسالمية التارخيية مل تكن موجودة من    القرن التاسع امليالدي يف حني يقول إ 

. قبل، بل اختلقت يف القرن التاسع ونسبت إىل وقت مبكر من بداية القرن األول اهلجري 

فنظريته بالنسبة جملموعة من الروايات حسب زعمه مناقضة لنظريتيه بالنسبة جملموعة أخرى      

ال ميكن تصور اختالق روايات ذات   من الروايات، وإضافة إىل ذلك فزعمه غري منطقي إذ  

عدد هائل ومتصلة بوقائع وتطورات متنوعة مع فروقها الواسعة يف األزمنة واألماكن 

 . واألشخاص

ومعىن   . خيطئ وانسربة يف قوله إن القرآن كان جاريا يف روايات شفوية متفرقة  : ثالثا

اإلضافة إىل ذلك كان  هذا القول أن املسلمني كانوا حيفظونه بكامله يف صدورهم، ولكن ب  

القرآن متداوال أيضا يف شكل كتاب كامل، وذلك منذ خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا      

 . عنه

كما خيطئ يف قوله إن القرآن جديل إىل حد كبري وإن ترسيمه مت يف بيئة            : رابعا

إن القرآن ليس جدليا بل إنه ينتقد وينهى عن مجيع أنواع        . تسودها معارضة يهودية قوية 

لشرك واالحنراف عن التوحيد، فيشجب الوثنية واجملوسية والصبئية عبادة النجوم والشمس    ا

والقمر وعبادة األشجار واجلبال، كما يدين التثليث وتأليه عيسى عليه السالم   

ومبا أن القرآن يرفض مجيع هذه األنواع من الضاللة، وليس            . واالعتقادات اليهودية اخلاطئة 

قتذاك، ويشري إىل معارضة املشركني واملنافقني واليهود على السواء،        فقط ضاللة اليهودية و 
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فإنه جاء يف بيئة تسري فيها هذه الضاللة، وهي بيئة سادت اجلزيرة العربية يف عصر      

 وإذا اعتربنا معارضة اليهود فقط فهي حدثت يف املدينة بعد . ال يف العصر العباسي النيب

وإن يف القرآن نفسه لدالالت عديدة على      .  العباسي  إليها، ال يف العهد    هجرة النيب

فهو ال يتحدث عن معارضته للمشركني واملنافقني واليهود واملعارك    .  معاصرهتا للنيب

 أو    )١( اليت خاضها فحسب، بل يعاتبه أحيانا النصرافه عن األعمى الذي جاءه ليزكى   

 ومجيع هذه اآليات )٣( .وجاته ويأمره باملصاحلة مع ز)٢( ينهاه عن طرد الفقراء من قربه

 .  تدل على معاصرهتا املطلقة للنيب

إنه مل توجد مصادر تارخيية لإلسالم قبل القرن التاسع  : خيطئ وانسربة يف قوله: خامسا

فإضافة إىل القرآن الكرمي، هناك دالئل عديدة تثبت     ). هناية القرن الثاين اهلجري  ( امليالدي

 وعلى بدء تدوين األحاديث والروايات بانتظام يف )٤( اته إبان حي كتابة أقوال النيب

 وعالوة على ذلك، فإن وجود املخطوطات        )٥( .الربع الثاين من القرن األول اهلجري  

القرآنية القدمية واآلثار والنقوش اليت ترجع إىل القرن األول اهلجري يبطل دعوى وانسربة،    

 ١٩٧٠طوطات القرآنية يف صنعاء عام وجتدر اإلشارة هنا إىل اكتشاف جمموعة من املخ 

ترجع إىل الربع األخري من القرن األول  ) ١٠٣٣-٢٠خصوصا خمطوطة رقم  ( واليت بعضها

 . اهلجري

وقبل أن نتحدث عن هذه املخطوطات الصنعانية، ينبغي أن نشري إىل بعض مزاعم  

 . أخرى للذين تأثروا بأفكار وانسربة

                                                 
 
 .  ٤-١:  ٨٠:  القرآن ) ١(
 .  ٥٢:  ٦:  القرآن ) ٢(
 .  ٣-١:  ٦٦:  القرآن ) ٣(
 .  ٤٠٣،  ٢١٥،  ٢٠٧،  ١٩٢:  ، ص ٢، ج ، ومسند أمحد  ١١٢-١١١، ح  صحيح البخاري  :  انظر ) ٤(
 .  انظر مقاالت هوروفيز املشار إليها سابقا   ) ٥(
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  (The Revisionist)املنقحون و(Yehuda De Nevo)يهودا دي نيفو 
تأثر بعض املستشرقني اجلدد بأفكار وانسربة، وعلى األخص الذين يلقَّبون بـ     

 ويعتقدون أنه ال بّد لليهود يف العصر احلديث من تنقيح أو         (Revisionists) "املنقحني"

نسف تاريخ العصور الوسطى وذلك إلفساح اجملال لتمكنيهم من التعايش مع اآلخرين  

كورن اللذان حددا منهجهما يف    . ومن بينهم يهودا دي نيفو وج.  أرضية متساويةعلى

 : نقطتني مها

إنه ال بد من توثيق أية معلومات تنفرد هبا الروايات اإلسالمية بشواهد أثريــة   -١

 .  ويف حالة التناقض بينهما تفضل الثانية (Archaeological evidence material) مادية

 شاهد خارجي حلدث تنفرد به الروايات اإلسالمية يعد دليال    إن عدم وجود-٢

 . إجيابيا على أن احلدث مل حيدث  

إن حفريات أجريت يف    : كرون . وانطالقا من هذين األساسني يقول دي نيفو و ج

مناطق صحراوية من األردن قد كشفت عن آثار يونانية ونبطية ورومانية، كما أن     

دل على وجود الوثنية واحلياة اجلاهلية هناك يف القرن       حفريات يف النقب أظهرت آثارا ت 

وهذه اجلاهلية مماثلة ملا تذكره املصادر  ) القرن األول اهلجري ( السادس والسابع امليالديني

اإلسالمية بالنسبة للحجاز يف ذلك العصر، ولكن احلفريات يف احلجاز نفسه مل تكشف       

تشري إىل وجود اليهود يف املدينة أو يف خيرب أو   عن أية آثار للجاهلية والوثنية، وال عن آثار  

وهذا يعين أن املصادر اإلسالمية أخذت معلومات عن اجلاهلية والوثنية  . يف وادي القرى

 ومن    )١( .السائدة يف النقب مث نسبتها إىل تاريخ احلجاز ومكة يف القرن السادس امليالدي     

ة تشري إىل وجود اليهودية    ناحية أخرى اكتشفت يف النقب عدد من النقوش العربي

والنصرانية هناك جنبا إىل جنب مع فكرة التوحيد بدون ذكر نيب أو رسول، كما حتتوي    

                                                 
 
 Koren and Y  .D  .Nevo :  "methodological Approaches to Islamic:  انظر ) ١(

Studies "  ،Der Islam  ،Band ٦٨  ،Hapt ١  ،pp  .١٠٢-٩١  . 
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على عبارات توجد يف القرآن ولكنها ال تذكر القرآن وال اإلسالم وال الرسول، وهذه  

جاز النقوش ترجع إىل القرنني األول والثاين اهلجريني، ويف الوقت نفسه مل تكتشف يف احل 

فهذا . أية نقوش تدل على وجود القرآن واإلسالم هناك يف القرنني األول والثاين اهلجريني  

مت   . يعين أن القرآن اقتبس األفكار من اليهودية والنصرانية ومن فكرة التوحيد النقيب القدمية   

   القرآن بعد أن أدخلت فيه العبارات العربية املوجودة يف تلك النقوش اخلاصة    )١( ترسيم

  )٢( .باملصطلحات الدينية للمسلمني وذلك يف هناية القرن الثاين اهلجري أو بعده 

إن القرآن مقتبس من  : من الواضح أن هذه املزاعم خليط مما يقوله املستشرقون القدماء  

اليهودية والنصرانية، ومن أقوال جولدتسيهر وشاخت ووانسربة الذين يزعمون أن املصادر          

خمتلقة برمتها يف القرن الثاين اهلجري، وأن القرآن مت ترسيمه يف الوقت       التارخيية اإلسالمية 

. وقد حاول دي نيفو وأعوانه املنقحون تدعيم هذه اآلراء مبا يزعمونه شواهد أثرية . نفسه

ولكن موقفهم غري معقول إىل حد أنَّ َدحَضه جاء بادئ ذي بدء من قبل املستشرقني غري         

 يثبت فيه أن   )٣( كتابا مستقال (F.M. Donar) دونار. م. فقد كتب األستاذ ف. املنقحني

: تدوين الروايات والتاريخ اإلسالمي بدأ يف وقت مبكر من القرن األول اهلجري ويقول    

إن عدم وجود أسلوب قرآين يف النقوش العربية املكتشفة يف النقب مع إشارة فيها إىل    

ولو ثبت أن مجع القرآن حصل أوال        . التوحيد ميكن اختاذه شاهدا على مجع القرآن متأخراً  

 ألمكن استخدام - ولكن هذا ما مل يثبته نيفو وال وانسربة  -يف الشام وليس يف احلجاز 

احلجة نفسها إلثبات أن تعاليم القرآن وأساليبه تسربت تدرجييا إىل البالد اجملاورة مثل  

  )٤( .الشام
                                                 

 
 .  املراد به نشر القرآن بصفة رمسية أقرَّها اخلليفة     ) ١(
 Y  .D  .Nevo :  "Towards a pre-history of Islam "  ،Jerusalem : انظر) ٢(

Studies in Arabic and Islam  ،vol  :١٩٩٩،  ١٧  ،pp  .١٢٦-١٢٥  . 
 Fred M  .Donner  :Narratives of Islamic Origins  :The Beginnings:  انظر ) ٣(

of Historical Writings  ،Darwin Press  ،Inc  ،Preston  ،١٩٩٨  . 
 .  ٦٢، ص  املصدر نفسه  ) ٤(
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 ثالثة شواهد تبطل ادعاءات      إىل(Estelle Whelan) وتشري املستشرقة استيال ويالن 

النقشان الطويالن املوجودان على وجهي البواكي يف قبة الصخرة       :  أوال)١( .نيفو ووانسربة

 و ٢: ٥٧بالقدس، واللذان يشتمالن على مقتبسات من القرآن الكرمي، وال سيما اآليتان   

لك يف سنة ، مع إثبات كلمة الشهادة يف كليهما، نصبهما اخلليفة األموي عبد امل  ١: ٤٦

إال أن اخلليفة العباسي املأمون وضع امسه مكان اسم عبد امللك   ) م٦٩٢-٦٩١( هـ٧٢

إن وجود اختالفات طفيفة يف العبارات ال تعين أن      : وتقول ويالن. بدون تغيري التاريخ

 بل أدخلت من أجل تنسيق  )٢( املقتبسات ليست من القرآن، كما يزعم كرون وكوك،  

سياق، وكان املسلمون وال يزالون خيلطون النصوص القرآنية     النص مع املوضوع وال   

بعبارات أخرى مناسبة يف النقوش واملؤلفات واخلطب، وهذا يدل أن القرآن مل يكن نصا 

وإىل جانب هذين . مدوناً فحسب، بل كان متداوال ومألوفا لدى عامة املسلمني املثقفني

 على عمالت    ١٣٣: ٩ و٢-١: ١١٢ل النقشني يف القبة اخلضراء نصوص قرآنية قصرية مث 

وكل هذا يدل على  ). م٧٥٠-٦٩٧( هـ١٣٢هـ و٧٧األمويني املضروبة بني سنيت 

وجود القرآن وتداوله بني املسلمني منذ منتصف القرن األول اهلجري خالفا ملا يزعم نيفو           

 . ووانسربة

د النبوي  للمسج) ناحية القبلة( والشاهد الثاين نقش طويل كان على اجلدار اجلنويب 

الشريف باملدينة املنورة وكان ميتد من باب السالم عرب اجلدار إىل باب جربيل وكان  

شاهد هذا النقش أبو علي بن رسته يف سنة     . ١١٤-٩١يشمل سورة الفاحتة والسور  

 ٨٨ كما شاهده زائر أندلسي وكان قد نصبه عمر بن عبد العزيز يف سنة   )٣( م٩٠٣ ٢٩٠
                                                 

 
 Estelle Whelan :  "Forgotten Witness  :Evidence for the Early:  انظر) ١(

Codification of the Qur ] apos;an "  ،Journal of the American Oriental 
Society  ،vol  :٤٨  ،no  :١٩٩٨،  ١  ،pp  .١٤-١  . 

 .  ١٨.  ١٦٧n; ١٨.  P  .Crone and M  .Cook  ،Hagarism etc .  ،pp:  انظر ) ٢(
.  ، ص ١٨٩٢،  ليدن ) M  .J  .De Geeje(حترير دي جيجي  (،  كتاب األعالق النفيسة :  ابن رسته) ٣(

٧٠  . 
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ويشري ابن رسته إىل أنه كانت هناك  . لخليفة الوليد باملدينة م حينما كان واليا ل٧٠٦

كما يشري . م٧٤٧ ١٢٠نقوش قرآنية أخرى يف جدران املسجد اليت هدمها اخلوارج سنة      

السمهودي، نقال عن الواقدي وابن زبالة إىل أن نقوشا قرآنية أخرى كانت على اجلدران       

 ٢٤إن وجود   " وتقول ويالن )١( .بوجهيها الداخلي واخلارجي وفوق أبواب املسجد 

سورة متتالية من أواخر القرآن يف النقش على اجلدار القبلي لدليل قاطع على أن ترتيب    

  )٢( السور القرآنية كان قد مت قبل عهد عمر بن عبد العزيز بكثري 

والشاهد الثالث وجود نساخ للقرآن باملدينة منذ منتصف القرن األول اهلجري     

 كما تطورت فيها مدرسة للنحويني املهتمني   )٣( ". املصاحف أصحاب"اشتهروا بـ 

 ومما ال شك فيه أن املدينة كانت  )٤( .بالكتابة القرآنية يف أواخر القرن األول اهلجري  

مركزا علميا وثقافيا للمسلمني قبل نشأة املدن يف العراق، وأن هؤالء النساخ كانوا يلبون        

. لتدريس يف املساجد واملدارس وبيوت الناس     طلبا متزايدا لنسخ القرآن للدراسات وا  

وجتدر اإلشارة إىل أن اخللفاء األمويني، بدءا من معاوية، كانوا ينظمون مجيــع جوانب     

 بتزيني املنرب يف املسجد النبوي وأمر ببناء املقاصري يف - مثالً -احلياة الدينية، فقام معاوية 

لقرآنية استخداما موزونا مناسباً يف املساجد اجلوامع، واستخدم عبد امللك النصوص ا 

ونظرا هلذا كله،   . النقوش وعلى العمالت، وقام الوليد بتوسيع املسجد النبوي إىل حد كبري 

فإن االحتمال بأن اهتمامهم هبذه األمور سبق اهتمامهم جبمع القرآن وتوزيعهم بني الناس  
                                                 

 
 .  ٣٧١.  ، ص ، القاهرة )عبد احلميد.  م.  م:  حترير (، اجمللد األول  وفاء الوىف بدار املصطفى :  السمهودي ) ١(
 .  ١٠.  ، ص املصدرالسابق  :  ويالن) ٢(
؛ انظر أيضا  ٢٣٢٩:  ٣) ليدن.  ط(،  ، التاريخ  ، نقال عن الطربي ١٢-١٠.  ، ص املصدر السابق ) ٣(

 Writing the Words of God  :Some early Qur ] apos;an Copyists"  : مقالتها
and their Milieu "  ،part ١  ،Ars Orientalis  ،١٩٩٠  ،pp  .٤٧-١١٣  . 

:  R  .Talman :  "An Eight century Grammatical School in Madina:  انظر ) ٤(
The Collection and Evaluation of the Available Material "  ،Bulletin of 

the School of Oriental and African Studies  ،vol  .١٩٨٥،  ٤٨  ،pp  .٢٢٥-
٢٢٨  . 
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 . احتمال بعيد كل البعد

 : منها. و خيطئ يف وجهة نظره من نواح أخرى وباإلضافة إىل هذه احلقائق فإن نيف

افتراضه أن مجيع ما تقوله املصادر والروايات اإلسالمية بالنسبة لتأريخ اإلسالم     : أوالً

للقرنني األول والثاين ينبغي توثيقهما مبصادر معاصرة غري إسالمية أو بآثار مادية، وإذا مل        

 معقول وغري مناسب حىت بالنسبة لكثري هذا منهج غري . ميكن توثيقها فإهنا تعترب معدومة

من وقائع التاريخ احلديث فضال عن وقائع تاريخ العصور الوسطى والقدمية اليت ال حمالة   

 . من أن تعتمد يف كثري من األحيان على مصدر منفرد ليس مبعاصر

إن ظنه أن قصة اجلاهلية والوثنية بالنسبة للحجاز خمتلقة يفترض أن مجيع ما         : ثانيا

وهذا  . بغي من احلفريات يف تلك املنطقة قد، مت عمله وأنه مل يبق عمل شيء هبذا الصدد      ين

كما   . ليس بصحيح على اإلطالق، فإن كثريا من األماكن ال تزال حباجة إىل مسح ودراسة 

يتغاضى يف هذا القول عن أمر هام وهو أن األوثان واملعابد الوثنية مت تدمريها وطمسها يف 

ق أوسع وأكمل بعد جميء اإلسالم مما كان احلال يف البالد اجملاورة اليت    احلجاز على نطا

 . دخل فيها اإلسالم تدرجييا

يغفل نيفو كذلك عن طبيعة الوثنية يف احلجاز، فأهنا مل تكن أصيلة هناك بل    : ثالثا

كانت مستوردة من الشام، ومن مث مل تكن عميقة اجلذور ومتطورة ذات أساطري متشابكة  

انت يف اليونان والعراق واهلند، وإن كانت منتشرة انتشاراً واسعاً قبيل ظهور   مثلما ك

إن عمرو بن حلي زعيم بين خزاعة هو الذي استورد       : وتقول رواية إسالمية  . اإلسالم

 كما جاء   )١( .الوثنية من الشام وقدم بصنم هبل فنصبه مبكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه  

                                                 
 
.  ، ص ٢، ج ؛ مسند أمحد  ٢٨٥٦، ح  ؛ صحيح مسلم  ٤٦٢٤-٤٦٢٣ و٣٥٢١ح :  صحيح البخاري  ) ١(

حترير  (السرية النبوية  :  ؛ وابن هشام١٣٧.   ص٥، وج ٥٤-٣٥٣،  ٣١٨.  ، ص ٣، وج ٢٧٦-٢٧٥
،   )حترير أمحد زكي باشا   (كتاب األصنام   :  ؛ الكليب٧٩- ٧٨.  ، ص ٥، ج )مصطفى السقا واآلخرون  

 .  ٨.  ، ص هـ١٣٤٣،  القاهرة 
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 وهي اآلهلة اليت كان قوم نوح عليه السالم         )١( ق ونسر،  بأصنام ود وسواع ويغوث ويعو  

 وإذا كان األمر كذلك، فإن االكتشافات األثرية يف      )٢( .يعبدوهنا، ويتحدث عنها القرآن

 . النقب توثق املصادر اإلسالمية من هذه الناحية، بدال من أن تناقضها، كما يظن نيفو

ردة فعل للوثنية إذ يقول إن املسلمني    خيطئ نيفو يف تلميحه بأن اإلسالم كان : رابعا

القرآن طبعا يدين الوثنية، ولكنه ال  . اختلفوا قصة الوثنية يف احلجاز متهيداً لظهور لإلسالم 

يكتفي بذلك، بل ينتقدها وينهى عن مجيع أنواع االحنرافات عن التوحيد ومجيع ألوان   

فالقرآن حيرم   . العامل أمجع الشرك اليت كانت سائدة ال يف اجلزيرة العربية فحسب بل يف      

عبادة الشمس والقمر واألجرام الفلكية األخرى اليت كانت سائدة يف بعض مناطق اجلزيرة    

العربية ولكنـها جاءت من الشرق إىل الغرب، كما يدل على ذلك وجود معبـد         

ووجود أهرامات لعبادة    (Beijing، China)  يف بكني(The Temple of Heaven) السماء

والقمر واألجرام الفلكية يف جنوب شرق آسيا وعرب مشال إفريقيا إىل أمريكية     الشمس 

 كذلك ينهى القرآن عن عبادة اجلبال واألشجار واألهنار والظواهر الطبيعية     )٣( .اجلنوبية

Ÿω (#ρ  {: قال تعاىل. مثل السحاب والربق والرعد  ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! 

“ Ï% ©!$#  ∅ßγ s)n= yz { )وقال).٣٧: فصلت( )٤ :}  óΟs9r& ts? χ r& ©!$# ß‰àf ó¡o„ …çµ s9 tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ ãΠθàf ‘Ζ9$#uρ ãΑ$ t7Ågø: $#uρ ãyf ¤±9$#uρ >!#uρ ¤$! $#uρ ×ÏVŸ2 uρ zÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# ( { )قال). ١٨:احلج ( )٥ :}  uθ èδ “ Ï% ©!$# ãΝà6ƒ Ìãƒ šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛuρ à⋅ Å´Ψãƒ uρ 

šU$ ys ¡¡9 $ # tΑ$ s) Ï oW9 $ # ∩⊇ ⊄∪ ßx Î m7 |¡ ç „ uρ ß‰ ôã §9 $ #  Í ν Ï‰ ô ϑ p t ¿2 è π s3 Í × ¯ ≈ n = yϑ ø 9 $ # uρ ô  Ï Β  Ï µ ÏG x‹ Åz 

ã ≅ Å™ ö ã ƒ uρ t, Ïã ≡ uθ ¢Á9 $ # Ü=Š ÅÁ ã Š sù $ p κ Í5  tΒ â  !$ t± o „ ö Ν è δ uρ šχθ ä 9 Ï‰ ≈ p g ä † ’ Î û «! $ # uθ è δ uρ 
                                                 

 
 .  ٦٣٤.  ، ص ٦، ج فتح الباري :  ابن حجر ) ١(
 .  ٢٣:  ٧١:  القرآن ) ٢(
)٣ (Alan F  .Alford  ،Gods of the New Millennium  ،ndon  ،١٩٩٦  . 
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية ) ٤(
 .  ١٨:  سورة احلج آية ) ٥(
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ß‰ƒ Ï‰ x© É Α$ ys Î R ù Q $ # ∩⊇ كما ينهى اهللا يف القرآن عن تأليه   ). ١٣-١٢: الرعد( )١( } ∪⊃

لبارزين كما كان الناس يف شىت أحناء العامل  املالئكة واألنبياء واألشخاص ا

 }  Ÿω يقول. يزالون يفعلون وال uρ ö Ν ä . t ã Β ù' tƒ β r & ( #ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í × ¯ ≈ n = p R ù Q $ # 

z↵ Í h ‹ Î; ¨ Ζ9 $ # uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r β¨  {: ، ويقول )٨٠: آل عمران( )٢( } 3 & Î) t Ï% ©!$# šχθ ããô‰s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( { )كذلك ينهى اهللا). ١٩٤: األعراف( )٣       يف القرآن عن 

. عبادة إهلني، إله للخري وإله للشر، أو إله النور وإله الظلمات، كما كان اجملوس يفعلون    

‚Ÿω (#ÿρä‹Ï  { يف القرآن   يقول −G s? È ÷yγ≈ s9Î) È ÷uΖøO $# ( $ yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( { )٥١:النحل(،)٤ (

}  ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ ( ¢ΟèO t Ï% ©!$# (#ρãxx. öΝÍκÍh5tÎ/ 

šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪ { )ويف السياق نفسه يستنكر القرآن تأليه عيسى عليه    ) ١: األنعام( )٥

السالم وجعل األبناء والبنات هللا، وفكرة التثليث والتجسد، وغري ذلك من الشرك    

واالحنرافات عن التوحيد، فالقرآن عاملي من ناحييت املنطلق والرسالة على السواء، فال  

ني الختالق قصة للوثنية يف احلجاز على غرار ما كان سائدا يف النقب، كما    داعي للمسلم 

 . يزعم نيفو وأمثاله

ومبا أن نيفو ال يدرك طبيعة القرآن هذه يزعم أن القرآن خليط من األفكار اليهودية            

إن القرآن ال ينكر وجود    . والنصرانية والتوحيدية املوجودة يف النقب قبيل ظهور اإلسالم  

ة وال النصرانية، بل ينتقد ويرفض االحنرافات عن التوحيد وتقاليد الشرك اليت     اليهودي

طرأت عليهما، كما يقول إنه إمنا جاء إلحياء وإكمال رسالة التوحيد اليت بلغها النبيون       
                                                 

 
 .  ١٣ - ١٢:  سورة الرعد آية ) ١(
 .  ٨٠:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٩٤:  عراف آية  سورة األ) ٣(
 .  ٥١:  سورة النحل آية  ) ٤(
 .  ١:  سورة األنعام آية ) ٥(
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¨  {: والرسل من قبل، ويقول β Î ) # x‹ ≈ yδ ’ Å ∀ s9 É # ßs Á9 $ # 4’ n <ρ W{ $ # ∩⊇ ∇∪ É # ç t à¾ 

t Λ Ï δ≡ t ö/ Î ) 4 y›θ ã Β uρ ∩⊇ ∪ { )ويشري أيضا إىل أنه بالرغم من الظلم  ). ١٨،١٩: األعلى( )١

واالضطهاد من قبل الكفار فإن جمموعة أو أفرادا من املؤمنني بالتوحيد ال يزالون يف أماكن  

 يف احلجاز قبيل )احلنفاء(  كما تشري روايات إسالمية إىل وجود بعض املوحدين )٢( خمتلفة

فاملعلومات عن اآلثار يف النقب، خصوصا تلك اليت تشري إىل وجود فكرة    . ظهور اإلسالم 

 . التوحيد، تؤيد وتوثق ما يقول القرآن واملصادر اإلسالمية، خالفا ملا يظنه نيفو  

فلو مل    . يغض نيفو النظر عن أن العرب ذوو عواطف، ويعتّزون بأسالفهم   : خامسا

ني عند ظهور اإلسالم، ملا مسح أحفادهم من األمويني أو العباسيني  تكن قريش مشرك

بتدنيس ذكرى آبائهم بالوثنية، كما خيطئ يف زعمه أنه ال توجد آثار تشري إىل وجود  

اليهود يف املدينة أو يف خيرب، فإن آثار حصن كعب بن األشرف أحد زعماء اليهود باملدينة       

وباجلملة فإن مزاعم نيفو فاسدة وال .  ضاحيتها موجودة حىت اليوم يف    يف عهد النيب

 . أساس هلا من الصحة

                                                 
 
 .  ١٩ - ١٨:  سورة األعلى آية ) ١(
 .  ٨-٤:  ٨٥،  القرآن ) ٢(
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 خمطوطات صنعاء القرآنية وختمينات املستشرقني املتجددة 
م عثر على جمموعة   ١٩٧٠ ففي سنة )١( .سبق أن أشرنا إىل خمطوطات صنعاء القرآنية

ويف بداية    . ري بصنعاءمن املخطوطات القرآنية القدمية يف الدور العلوي للمسجد اجلامع الكب 

الثمانينات دعا مدير إدارة اآلثار يف اليمن، القاضي إمساعيل األكوع خبريين أملانيني مها 

 H.C. Graf  Von) غراف فون بومتر   . س.  وهـ(Gerd R Puin) بوين. الدكتور جريد ر

Bothmer) لترميم املخطوطات وصيانتها وذلك بالتعاون مع وزارة اخلارجية األملانية  .

وعمل بوين وبومتر يف صنعاء بضع سنني، ويبدو أهنما مل يعمال خبريين للترميم فحسب بل     

 ورقة ٣٥ر٠٠٠فالتقط بومتر صورا ميكروفلمية ألكثر من . استهدفا عمال استشراقيا أيضا

 كتب مقالة حتدث فيها عن هذه املخطوطات وأشار إىل   ١٩٨٧ورجع هبا إىل أملانيا، ويف 

 يرجع إىل الربع األخري من القرن األول   ١٠٣٣-٢٣الرقم  أن أحدها، وهو ذو  

ملحوظات على املخطوطات القرآنية القدمية       " كما كتب بوين مقالة بعنوان  )٢( اهلجري،

 وقد أثار خرب هذه املخطوطات اهتماما بالغا بني املستشرقني، فعقدوا ندوة     )٣( ".بصنعاء

حيث ألقى كل من بوين وبومتر   " الدراسات القرآنية" عن  (Leiden)  بليدن١٩٩٨يف 

 . حماضرة يف موضوع املخطوطات الصنعانية  

مل ينشر بعد مضمون حماضريت بوين وبومتر، غري أن بوين أشار يف مقالته إيل اجتاهاته  

هو واملستشرقني عامة يف هذا الصدد، إذ يشري أوال إىل اجلهود املبذولة من قبل املستشرقني    

 وأنتـون  (Otto Pretzel) وأوتـو برتـزل  (Arthur  Jeffery) السابقني مثل أرثر جيفري 

جلمع املخطوطات القرآنية القدمية     (A. Fischer) فشر. وأ (Anton Spitaler) شبيتالـــر

                                                 
 
 .  ٩انظر ص ) ١(
 .  ، املصدر السابق   بومتر) ٢(
 Gerd R  .Puin :  "Observation on Early Qur ] apos;an Manuscripts:  انظر) ٣(

in San ] apos;a "  ،in Stefan Wilde )ed(  ،The Qur ] apos;an as Text  ،E  .
J  .Brill  ،iden  ،١٩٩٦  ،pp  .١١١-١٠٧  . 
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مث إعداد نسخة منقحة للقرآن بعد مقارنة ما جيدونه من اختالفات يف النصوص يف مجيع    

(Munich) خطوطات املقتناة جبامعة ميونخ إن هذه اجلهود مل تنجح ألن امل  : النسخ، ويقول 

 دمرهتا قنبلة وقعت عليها أثناء احلرب  - وهي عدد هائل من املخطوطات -هلذا الغرض  

إن املخطوطات القرآنية بصنعاء تتيح الفرصة لتجديد اجلهود        : مث يقول بوين  . العاملية الثانية

  )١( .يف االجتاه نفسه

طريقة غري   ) أ( :الحظها يف املخطوطات وذكر منها   يشري بوين إىل النقاط اليت : ثانيا

االختالف يف إحصاء عدد      ) ب( يف عدد من املواضع  ) مهزة ( "األلف"صحيحة يف كتابة 

  )٢( .االختالف يف ترتيب السور يف ورقتني أو ثالث   ) ج( اآليات بالنسبة إىل بعض السور 

 يتم مجعها بأكملها فإنه  يؤكد بوين أن هذه االختالفات جّد طفيفة وأنه إذا مل      : ثالثا

إن    " :رمبا ال يؤدي إىل اختراق أو تقدم مفاجئ يف الدراسات القرآنية ولكنه يستطرد قائال   

وإن وجود هذه االختالفات يشري إىل أن السور      ) مع ادعائه أنه مبني( القرآن ليس بواضح 

وأنه من احملتمل   ) صلى اهللا عليه سلم ( القرآنية مل تكتب يف شكلها النهائي أثناء حياة حممد

  )٣( ).٣( أن قرآنا ذا ترتيب خمتلف للسور كان متداوال لزمن طويل

ومما ال شك فيه أن كتابة بوين وبومتر أثارت ختمينات واسعة يف دوائر استشراقية،   

 مث    )٤(  باتصال هاتفي مع بوين(Toby Lester)  وامسه تويب ليستر -فقام أحد املستشرقني  

 ١٩٩٩ يف عدد ينابر، The Atlantic Monthlyهلا وزهنا نشرهتا جملة  حرَّر مقالة صحافية  

 تشتمل املقالة على ثالثة أصناف من  )٥( (What is the Quran)) "ما هو القرآن؟ "بعنوان 

خرب عن املخطوطات الصنعانية واالستنتاجات اليت توصلت إليها بوين   ) أ( :املواد
                                                 

 
 .  ١٠٧، ص  املصدر السابق  ) ١(
 .  ١١٠-١٠٨املصدر نفسه ص  ) ٢(
 .  ١١١ و١٠٧املصدر نفسه ص  ) ٣(
،   Impact Internationalم املنقول يف  ١٩٩٩ ٢ / ١٤انظر خطاب بوين إىل القاضي األكوع بتاريخ      ) ٤(

 .  ٢٧، ص  م٢٠٠٠العدد ملارس  ) ا(،  ٣٠ج
 .  ٥٦-٤٣.  pp،  ١٩٩٩ The Atlantic Monthly  ،January:  انظر ) ٥(
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مثــل وانسربة وكرون وكوك ونيفو    مزاعـــم املستشرقني اآلخرين   ) ب( وبومتر 

إشارة إىل ما يقوم به املستشرقون حاليا من  ) ج(  عن القرآن (J.A. Bellamy) وبيالمي 

 . الدراسات القرآنية أو ما ينوون القيام به يف املستقبل القريب

أما بالنسبة للمخطوطات الصنعانية وعمل بوين و بومتر فيها فكرر تويب ليستر ما قاله  

 مقالته املشار إليه آنفا وأضاف أن بوين يرى أن القرآن تطور عرب زمن طويل ومل     بوين يف

يف القرن السابع امليالدي،   ) صلى اهللا عليه وسلم ( يكن كتابا مرتال من السماء على حممد

، بل كل مخس آيات من القرآن تكون اآلية اخلامسة منها ال "مبني"وأنه ليس بواضح و

 وأن هناك عالمات يف املخطوطات تدل على إعادة كتابة بعض   ميكن فهمها أو تفسريها، 

 وأن املسؤولني يف صنعاء غري حريصني على    (palipmsests) العبارات يف بعض املواضع 

القيام بدراسات مفصلة هلذه املخطوطات حىت ال حتدث بلبلة يف العامل اإلسالمي ومع ذلك   

إثبات أن للقرآن أيضاً تارخياً كما أن  فإن املخطوطات الصنعانية ستساعد املستشرقني يف  

 وأما بالنسبة ألقوال وانسربة واآلخرين قفد حتدثنا عنهما  )١( .هناك تارخياً للكتاب املقدس

وأما بالنسبة ملا ينوي املستشرقون    . من قبل إال قول بيالمي الذي سنشري إليه فيما بعد

 . عمله فسنشري إليه يف اخلامتة إن شاء اهللا   

املقالة لتويب ليستر، أكثر من مقاليت بوين وبومتر موجة من االحتجاج    أثارت هذه 

فسارع بوين وبومتر إىل  . واالغتياظ يف الصحف اليمنية ضد املسؤولني يف إدارة اآلثار

توجيه خطابني إىل القاضي إمساعيل األكوع وذلك ملنع تدهور العالقة بينهما وبني  

 (The Atlantic Monthly) ه وعن اجمللة األمريكيـة ودافع بوين عن نفس. املسؤولني اليمنيني 

ما يزعم أن جملة أمريكية نشرت اكتشافات مزعومة لباحثني أملانيني وأنه    "قائال إنه ليؤسفه 

يوجد بني الرقوق اليت مت ترميمها ضمن املشروع األملاين قرآن خمتلف عن القرآن املتداول       

ية ليس هلا أساس فيما نشرته اجمللة األمريكية  إن هذه احلملة الصحف  ... حاليا بني املسلمني

                                                 
 
 .  ، ص املصدر السابق  ) ١(
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وليس هلا أساس فيما خيص املخطوطات الصنعانية وال أساس هلا بالنسبة إىل البحوث       

أتأسف جدا هلذه احلملة   ... القرآنية اليت نقوم هبا أنا وزميلي الدكتور جراف فون بومتر 

  )١( ...".نيااليت تستهدف إىل اإلضرار بالتعاون العملي بني اليمن وأملا 

فهما شاهدان عليه، وقد   . إن دفاع بوين ال يتفق وما تتضمنه مقالته ومقالة تويب ليستر   

كما كان أبدى رغبته يف إثبات أن    . قال ما أشرنا إليه آنفا على أساس هاتني املقالتني

فينبغي أن نتحدث   . القرآن له تاريخ مشريا إىل جهود املستشرقني السابقني يف هذا الصدد        

 . ليال عن النقاط اليت أثارها بوينق

إنه عندما يشري إىل املخطوطات القرآنية اليت كانت قد مجعتها جامعة ميونخ يف : أوال

أملانيا واليت دمرهتا قنبلة أثناء احلرب العاملية الثانية، ال يشري إىل حقيقة هامة وهي أن     

:  قبيل اندالع احلرب قائلنياملسؤولني عن هذه املخطوطات كانوا نشروا تقريرا أوليا عنها    

إنه قد متت املقارنة بني عدد كبري من النسخ وإن مل تتم املقارنة بينها مجيعاً، وإنه مل يوجد     

اختالف يف النص القرآين ما عدا أخطاء طفيفة يف اإلمالء أو النسخ هنا أو هناك واليت ال            

ت الصنعانية طبيعي وال      فاالختالف الذي الحظه بوين يف املخطوطا   )٢( .متس بوحدة النص   

 . يتعدى هذا النوع من األخطاء اإلمالئية

 ال تدل إال على أن (Palimpsests) إن إعادة كتابة لفظ أو عبارة يف مكان ما: ثانيا

الكاتب كان قد أخطأ يف كتابة اللفظ أو احلروف يف أول األمر فصححها بعد طمس         

. ن من الضروري إعادة كتابتها الكلمة، أو أن الكلمة كانت قد طمست لسبب ما فكا      

على أية حال، فإهنا ال تدل على تطوير أو تعديل النص إال يف حالة وجود نسخة أخرى          

توجد فيها يف املوضع نفسه عبارة أو كلمة أخرى، وهذا مل يثبت من املخطوطات          

 . الصنعانية أو من خمطوطات أخرى 
                                                 

 
 .  ٢٧، ص  ٢٠٠٠، عدد ملارس   ٣٠، ج Impact Internationalانظر صورة خطاب بوئن يف    ) ١(
٢٠، ص  ١٩٨٥،  ، إسالم آباد ، حتقيقات إسالمي )باللغة األردية (، خطبات هباولبور   مد محيد اهللا حم:  انظر ) ٢(

 .  ٢٨، ص  ٢٠٠٠، مارس  ، لندن  Impact International، املنقول يف   ٢١-
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 منها بترتيب خمالف إن وجود سورة أو جزء منها وسورة أخرى أو جزء    : رابعا

للترتيب القرآين على ورقة واحدة ال يدل على وجود نسخة للقرآن بترتيب خمتلف، ألنه      

 مجع سور خمتارة يف مؤلف صغري، وذلك  - وال يزال -كان من عادة املسلمني من البداية  

ور   للتحفيظ أو الدراسة أو التدريس يف خمتلف املراحل التعليمية، ومن الطبيعي أنه قبل ظه     

فليس غريبا أن توجد     . فن الطباعة كان هذا النوع من اجملموعات يعد عن طريق النسخ  

خمطوطات فيها سور باختالف الترتيب القرآين، خصوصا تلك اليت توجد يف املساجد اليت   

 . كانت مدارس للتعليم بال استثناء

 قرآنا  وحىت وجود نسخة كاملة للقرآن بترتيب خمتلف للسور ال يدل البتة على أن       

خمتلفا كان بأيدي املسلمني يف وقت ما، إال إذا ثبت أن ذلك كان مقبوالً ومعموال هبا   

لديهم، وذلك نظرا ملا يقوم به بعض الناس من حني إىل آخر لنشر القرآن بترتيـــب    

 قام بترمجة معاين - مثال - (A. Rodwell) فرودويل. السور حسب أوقات أو ترتيب نزوهلا

 : The Coran: لغة اإلجنليزية، ورتَّب فيها السور حسب أوقات نزوهلا، وّمساها  القرآن إىل ال 

Translation with Suras Arranged Chronologically، تبعه رجل مسلم من  ١٩١١ ويف 

 كما )١( .البنغال فقام بترمجة جديدة ملعاين القرآن ورتَّب فيها السور حسب أوقات الرتول  

 وقد عرفنا  )٢( .١٩٣٧ بترمجة أخرى على املنهج نفسه يف سنة    (Richard Bell) بيل . قام ر

ويف اآلونة األخرية جاء   . أن من أهداف املستشرقني إعداد ما يسمونه نسخة منقحة للقرآن 

بيالمي هبذا االقتراح جمددا بزعم أن يف القرآن أخطاء عديدة ينبغي تصحيحها،   . أ. ج

 . يالمي يف هذا الصدد، فلننظر فيها وأشار تويب ليستر يف مقالته إىل كتابات ب

                                                 
 
 Mirza Abu al-Fazl  ،The Qur ] apos;an  ،Arabic Text and English:  انظر ) ١(

Translation  ،Arranged Chronologically  ،١٩١١  ،)British brary ] British 
Museum  [Catalogue Call mark ١٤٥١٢  .d  .١٥(  . 

 R  .Bell  :The Quran  :Translated with a Critical Rearrangement:  انظر) ٢(
with the Suras  ،T  .and T  .Clark Edinburgh  ،١٩٣٧  . 
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  اخلطرية  (J.A. Bellamy)أخطاء بيالمي 
 Journal)( "جملة اجلمعية االستشراقية األمريكية "كتب بيالمي سلسلة من املقاالت يف 

of the American Oriental Society) )كلمة وعبارة صعبة يف  ٢٢ يتحدث فيها عن )١ 

 النساخ أو أخطاء كانت يف مصادر أو روايات اقتبس منها  القرآن يزعم أهنا أخطاء من قبل

إن علماء    : "ويقول يف مقالته األخرية " األخطاء"ويقترح تصحيح هذه . أجزاء من القرآن 

القرآن غري املسلمني متفقون على أن حممداً ألف القرآن بشكل أو آخر، ولذا ينسبون مجيع           

  )٢( .املشكالت إليه 

 بدء اإلشارة إىل أن املسلمني ال يقبلون القول إن    وإنه من الضروري بادي ذي

 ألف القرآن بشكل أو آخر، ويف احلقيقة هذا هو موضوع النقاش، كما أن       حممدا

القول إنه قد تكون أخطاء يف املصادر أو الروايات اليت اقتبس منها القرآن جمرَّد ظّن من        

االفتراضني ممن سبق من  يأخذ بيالمي كال  . قبل املستشرقني ال أساس له من الصحة  

 أما الكلمات والعبارات اليت يعاجلها يف مقالته فقد حللها وفسرها املفسرون   .املستشرقني

والنحاة، قدميا وحديثا، لكن بيالمي يستخف هبذه التحليالت والتفاسري ويستنتج على  

ويف الواقع يعترف يف إحدى مقالته     . أساس الظن وسوء الفهم فيقع يف أخطاء فاضحة   

إهنا اختصار : خبطئه يف تفسري احلروف املقطعات الذي كان قد قدمه من قبل قائال 

 (Theodore Noldeke) البسملة، وجتدر اإلشارة إىل أن املستشرق الشهري، ثيودور نولدكة     

كان قد اقترح يف القرن التاسع عشر امليالدي أن احلروف املقطعة قد تكون اختصارات   

                                                 
 
،  " ٩:  ١٨ J  .A  .Bellami :  "Al-raqim or al-Ruqa "  :A note on Surat:  انظر ) ١(

Journal of American Oriental Society :  ،١٩٩١  ،pp  .١١٧-١١٥;  "Fa-
Ummuhu Hayiyyah  :A Note on Surah ٩:  ١٠١ "  ،ibid  ،١٩٩٢  ،pp  .٤٨٥-

٤٨٧;  "Some proposed Emenuation to the Text of the Qur ] apos;an "   ،
ibid  ،١٩٩٣  ،pp  .٥٧٣-٥٦٢dna ;  "More proposed Emenuations to the 

Text of the Koran "  ،ibid  ،١٩٩٦  ،pp  .٢٠٤-١٩٦  . 
 .  ٢٠٣، ص  املصدر نفسه  ) ٢(
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 .  السورألمساء الرجال الذين ألفوا 

. وسيتضح مدى أخطاء بيالمي لو نظرنا إىل بعض عينات مما يكتبه يف هذا الشأن  

، هي كلمة ١٩٩٣فالكلمة األوىل اليت يتحدث عنها يف مقالتـه يف اجمللة لـ 

ö  {قوله تعاىل  يف" حصب" Ν à 6 ¯ Ρ Î ) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  Ï Β Â χρ ßŠ «! $ # Ü= |Á ym 

zΟ ¨ Ψ yγ y_ { )البلور  "أو  " احلصاة"فيقول إن معىن الكلمة   )  .٩٨: األنبياء( )١

الذي يعطيه إياها املفسرون واملعجميون مثل الزبيدي يف   " الوقود "وإن معىن " الصخري

ستشرقني  يف معجمه ليس بصحيح، كما يرفض قول بعض امل   (Lane) أو لني  " تاج العروس"

مث  ". قطع اخلشب"أو " خشب"العربية واليت تعين " حصبه"إن الكلمة مأخوذة من كلمة  

، فهي الكلمة اليت تعين اخلشب     "حطب"إنه ينبغي أن تكون الكلمة هنا    : "يذهب قائال

وإنه لسهل جدا التصور كيف حصل هذا    ... للنار واليت تستعمل يف موضع آخر يف القرآن 

نسي الناسخ وضع اخلط العمودي للطاء فأصبحت الطاء  " حلطبا"اخلطأ عند كتابة 

  )٢( ."صادا

إن قول بيالمي هذا لظن فقط ال أساس له من الصحة، فهو يفترض بال دليل أنه     

ولكنه مل يشر إىل شيء مثل هذا ومل تكن النسخة   " احلطب "كانت هناك نسخة فيها كلمة 

قيقة أن القرآن كان كتابا مفتوحا   يتجاهل ح: ثانيا. املزعومة موجودة على اإلطالق  

ومنشورا منذ البداية، ومل يكن كتابا حمجوًبا عن الناس يف أي وقت، فلو أخطأ ناسخ يف 

كتابة كلمة يف نسخة ما لكشفه ألوف من احلفاظ والقراء وعامة املسلمني الذين كانوا         

ل اللغات كلمات  كما يتجاهل أن يف ك: ثالثا. يقرءون القرآن يوميا يف صالهتم ودراساهتم  

معىن " احلصب"لكل واحدة منها عدة معان حسب السياق واملوضوع، فيظن أن لكلمة  

واحداً فقط فال ميكن استعماهلا مبعىن آخر، ومن هذا املنطلق يسفِّه مجيع املفسرين   

                                                 
 
 .  ٩٨:  سورة األنبياء آية ) ١(
)٢ (Journal of the American Oriental Society  ،١٩٩٣  ،p  .٥٦٤  . 



 مزاعم املستشرقني حول القرآن الكرمي 

 ٢٨

يذكر بيالمي أن القرآن   : رابعا. واملعجميني القدماء واحملدثني من املسلمني واألوروبيني 

ولكنه يغض النظر يف  ) ٤: ١١١ و ١٥: ٧٢( مبعىن خشب النار" احلطب"لمة يستعمل ك

... تكون وقودا للنار" احلجارة  "الوقت نفسه عن أن القرآن يذكر بصراحة يف موضعني أن    

}  (#θà)¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9$#  ÉL ©9$# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ ( { )و ). ٢٤: البقرة( )١}  (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& 

ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )رابة أن يذكر القرآن      فال غ). ٦: التحرمي( )٢

إذا كان بيالمي يظن أن احلجر واحلصب ليسا قابلني     : خامسا. وقودا جلهنم " احلصب"

ألن احلجر واملعادن    . لالشتعال والتوقد فال ميكن أن يكونا وقودا للنار فهو خمطئ للغاية

. د اليت تقذفها الرباكني واليت تتحجر بعد أن ترب(Lava) تذوب وتتقد كما نرى يف احلمم 

وعرف أن درجة     . ويف احلقيقة فإن مجيع األشياء تتقد وذلك متوقف على درجة احلرارة

 وهو  - (Diamond) درجة مئوية، واألملاس  ) ألف مائة ومخسون  ( ١١٥٠حرارة احلمم   

درجة    ) أربعة آالف( ٤٠٠٠ يذوب ويتقد بدرجة حرارة  -أشد املعادن املعروفة حىت اآلن    

عندما يقول القرآن   .  اهلامة تكمن يف اآليات القرآنية املذكورةوهذه احلقيقة العلمية. مئوية

وقود النار فهو يشري إىل شدة حرارة النار من ناحية    ) ومنها األصنام( إن الناس واحلجارة 

 . وشدة العذاب للكافرين واملشركني من ناحية أخرى  

 حرارة وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الناس يستعمل احلصباء أو قطع احلجارة لتزيد

السخانة لتسخن فتشع بدورها احلرارة املتولدة منها، وذلك لوقت طويل حىت بعد إطفاء    

. وعاين كاتب هذه السطور نفسه استخدام قطع احلجارة وقودا للطبخ. السخانة نفسها

 العام املاضي حيث دعي إىل حفل عشاء يف مطعم، فجيء    (Bejing، China) فقد زار بكني

زفية فيها ماء بارد مث جيء بقطعتني أو ثالث من احلجارة مسخنة    بسمك طازج يف آنية خ 

إىل درجة عالية مث ألقيت قطعتان من احلجارة يف اآلنية فبدأ املاء يغلي لبضع دقائق حىت   

                                                 
 
 .  ٢٤:  قرة آية سورة الب) ١(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية  ) ٢(
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 . صار السمك مطبوخا فأكله الضيوف وكان السمك املطبوخ لذيذا جدا 

 مالئمة    ٩٨: ٢١ يف اآلية " حصب جهنم  "ونظرا لكل هذه احلقائق فإن العبارة  

 . وصحيحة، وما هي خبطإ من قبل الناسخ كما يظنه بيالمي 

 -٨: ١يف اآلية " األمة"والكلمة الثانية اليت يتناوهلا بيالمي بالنقد يف املقالة نفسها هي   

}  ÷È⌡s9uρ $ tΡö̈z r& ãΝåκ÷]tã z># x‹yè ø9$# #’ n<Î) 7π̈Β é& ;ο yŠρ ß‰÷è ¨Β  ∅ ä9θ à)uŠ©9 $ tΒ ÿ…çµ Ý¡Î6 øt s† 3 { )٨: هود( ...)١ .(

}  tΑ$ s% uρ “ Ï%©!$# $ pgwΥ $ yϑåκ÷]ÏΒ tx.¨Š$#uρ y‰÷è t/ >π̈Β é& O$ tΡr& Νà6ã⁄ Îm; tΡé& { )فيقول إن    )٤٥: يوسف( ...)٢ ،

. نظرا للسياق فقط، ولكنه ليس معناه الصحيح " املدة "أو " بالوقت"املفسرين يفسروهنا 

 اللذين   (Blachere)  وبالشري(R. Paret) كما خيتلف عن املترمجني األوروبيني مثل باريت

املعىن هنا، خصوصا يف اآلية  مث يقول بيالمي إن  . يفسراهنا التفسري نفسه يف هاتني اآليتني

، يلزم أن يكون وقتا أو مدة، لكن ميكننا إعطاء هذا املعىن هنا إذا بدلنا التاء ٨: ١١

إن الناسخ أخطأ يف قراءته للنص يف      : ، مث يقول  "أمدا "بالدال وجعلناها " األمة"املربوطة يف   

ذلك إما بالسليقة  فكتبها معدودة و ) معدود( وأنث الصفة " أمد"مكان  " أمة"األصل فقرأ 

 إن ادعاء بيالمي هذا يعتريه ما يعتري زعمه بالنسبة )٣( .أو من أجل تصحيحه العبارة 

السالفة الذكر، وهو أنه يفترض أصال ال وجود هلا وال يستطيع اإلشارة   " حصب "لكلمة 

إليه، كما أنه يتغاضى عن حقيقة أن نشر القرآن مل يكن قط أمرا فرديا ال ينظر إليه      

وإضافة إىل ذلك، فهو يفترض هنا عيبني يف الناسخ املزعوم ومها      . ون من املسلمني اآلخر

خطؤه يف قراءة األصل املزعوم وانتحاله تصحيح النص القرآين أو تعديله، وكالمها بال      

لو كان الناسخ املزعوم قادرا على تأنيث الصفة ملوصوف    . دليل إال الظن وهو غري مقبول

نتبه للغرابة يف معىن العبارة اليت يكتبها ولتأمل يف األمر ولقام مؤنث كما يقول بيالمي ال

                                                 
 
 .  ٨:  سورة هود آية ) ١(
 .  ٤٥:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ٥٦٤.  p،  ١٩٩٣،  Journal of the American Oriental Society:  انظر ) ٣(
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بإعادة النظر فيه، ومبا أنه مل يفعل شيئاً من ذلك فإنه مل يشعر بغرابة يف معىن العبارة ومل  

 . خيطئ يف القراءة أو يف الكتابة  

ها  جاءت يف القرآن الكرمي بعدة معان، من    " أمة "يغفل بيالمي عن أن كلمة   : وثانيا

 كما أنه يغفل عما يعطيها املعجميون األوروبيون      )١( ".احلقبة من الزمان "أو  " املدة "مبعىن 

 باإلضافة إىل    (Generation) تعين اجليل" أمة "من املعاين، فمثال يكتب هانزفري أن كلمة 

 يف اإلجنليزية تعين جيال من الناس أو زماهنم وهو  generation واجليل أو   )٢( .معان أخرى

 لو أن بيالمي     )٣( .ملدة اليت يتـرعرع فيها األوالد من الطفولة إىل سن الرشد واإلجناب     ا

يف اآليتني املذكورتني " أمة"راجع هذا النوع من املعاجم العربية اإلجنليزية لوجد أن كلمة  

 . صحيحة وليست بغريبة

يف اآلية   " ملا" هي  )٤( وكلمة أخرى يتناوهلا بيالمي يف مقالته األخرية يف هذه السلسلة     

βÎ)uρ yξä. $£ϑ¨  {هود : ١١١ ©9 öΝåκ̈]uŠÏjù uθ ã‹s9 y7 •/u‘ óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& 4 { )يرفض بيالمي التفاسري   ...". )٥

.  و ج (R. Bell) بيل. النحوية اليت يقدمه املفسرون املسلمون واملستشرقون مثل ر  

هنا مل يذهب إىل القول إن هذه الكلمة خطأ       .  هلذه الكلمة   (G. Bargstrasser) برجشتراسر

وإهنا ينبغي حذفها وتعديل اآلية، ويضيف قائال إن هذه الكلمة جاءت هنا بسبب خطأ من       

، رفع نظره  ١١١من اآلية " وإن كال  "يقول إن الناسخ عندما فرغ من كتابة . قبل النساخ

                                                 
 
حترير حممد     " ( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  "  : جمد الدين حممد يعقوب الفريوزآبادي   :  انظر) ١(

حترير   (قاموس القرآن :  ؛ احلسني بن حممد الدامغاين  ٨٠-٧٩، ص  ٢، ج ، دون تاريخ  ، بريوت )علي النجار
 .  ٤٤-٤٢، ص  ١٩٨٥،  ، بريوت )عبد العزيز سيد األهل  

 )  . ed( Hans Wehr  :A Dictionary of Modern Written Arabic:  انظر ) ٢(
.  Oxford Advanced arners Dictionary of Current English  ،ed  .A:  انظر ) ٣(

S  .Hornby and others  ،third edition  ،١٩٧٤  ،eighteenth impression   ،
١٩٨٣  ،p  .٣٥٧  . 

 .  ٢٠٤-١٩٦.  pp،  ١٩٩٦،  Journal of the American Oriental Society:  انظر ) ٤(
 .  ١١١:  سورة هود آية ) ٥(
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فبدأ الكتابة من  " وإنا ملوفوهم" حيث تقع العبارة ١٠٩ورقة فلفت النظر إىل اآلية   من ال

شعر خبطئه فألغى احلرفني بوضع خط    " م"و  " ل"، ولكن بعد أن فرغ من كتابة      "ملوفوهم"

وهذه النسخة اعتمد عليه ناسخ    ". ليوفينهم"واستأنف كتابة اآلية من " م"عمودي عرب 

، وهكذا   "ليوفينهم"و  " كال"بني " ملا"ألفا فكتب هناك " م" آخر فقرأ اخلط العمودي عرب 

  )١( .يف اآلية" ملا"دخلت 

يف هذا املكان، وتكفي اإلشارة إىل  " ملا"ال حاجة لإلشارة إىل التفاسري النحوية لـ  

أوال، إنه ليس من الطبيعي أن يلفت الناسخ املزعوم . غري منطقية احلجة اليت جاء هبا بيالمي

وهي أطول من سطرين عاديني، مث يبدأ بكتابة   ) ١١٠اآلية (  الوراء قبل آية كاملةنظره إىل

العبارة اليت كان قد كتبها قبل قليل، ليس هناك أي تشابه بني العبارتني حيث إن اآلية    

،   "ملوفوهم"وتليها " إنا" تبدأ بـ ١٠٩واليت يف آية " كالَّ"وتليها  " وإنَّ " تبدأ بـ ١١١

) ١١١أي آية ( فإن الناسخ املزعوم كان قد بدأ كتابة آية جديدة  وإضافة إىل ذلك،  

، فاخلطأ  ١٠٩يف هناية اآلية " وإنا ملوفوهم"تقع يف أوهلا يف حني تقع العبارة  " وإن"والعبارة 

الذي يزعمه بيالمي أن الناسخ املزعوم كان قد ارتكبه بعيد كل البعد عن املنطق    

 . واالحتمال

،   "الالم وامليم"ملزعوم قد شعر خبطئه بعد كتابة حرفني ومها لو كان الناسخ ا: ثانيا

أللغامها بوضع خط أفقي عرب كليهما وليس بوضع خط عمودي عرب كليهما وال بوضع   

 . خط عمودي عرب امليم فقط، كما يزعم بيالمي

يف ذلك املكان   " ملا"إن الظن أن ناسخا الحقا قرأ اخلط العمودي ألفا، فكتب   : وثالثا

قوالً على اإلطالق حيث إن الناسخ الثاين املزعوم كان بطبيعة احلال يعرف اللغة  ليس مع

ويفهم معىن العبارة اليت يكتبها، كما أنه من املستحيل أن نسخة واحدة فقط من القرآن       

واليت كان قد أعدها الناسخ األول املزعوم كانت موجودة فاضطر الناسخ الالحق املزعوم      
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 . اد نسختهإىل اللجوء إليها إلعد 

 . ونظرا هلذه األمور فإن حجة بيالمي فاسدة ومضللة وال تقنع أحدا ذا عقل سليم  

هذه هي بعض مناذج ملا كتبه بيالمي يف هذا املوضوع وال حاجة للنظر هنا يف بقية    

إنه يف كتابته عن هذه الكلمات االثنتني والعشرين  . الكلمات اليت يتناوهلا يف مقاالته

 . ة نفس العدد من األخطاء الفاضحةيرتكب يف احلقيق
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