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 املقدمة

إنّ هذا الكتاب يف األصل حماضرات ألقاها عدد مـن األسـاتذة            
ــ    ــه كلي ــذي عقدت ــي األول ال ــؤمتر العلم ــامعيني يف امل ــه يف اجل ة الفق

موقف املستشرقني من التراث العـريب  (: م حتت شعار  ١٦/٤/١٩٨٦و١٥
 برعايـة الـدكتور ريـاض حامـد الـدباغ رئـيس اجلامعـة               )اإلسالمي

جلـسة االفتتـاح الـدكتور علـي جـواد الطـاهر،            وترأس ،املستنصرية
فت جلنة علمية إلدارة املـؤمتر برئاسـة الـدكتور         وكانت كلية الفقه قد ألّ    

 وعضوية الـدكتور حـسن عيـسى احلكـيم          ، علي الصغري  حممد حسني 
  . والسيد عبد العظيم البكاء،والدكتور مهدي جواد حبيب

 كان املؤمتر تظاهرة علمية كبرية حيث حضره عدد من العلمـاء           
 وكان فاحتة مؤمترات علمية أخرى عـن    ،واملفكرين واألساتذة واملعنيني  
  .املستشرقني وآثارهم ونشاطهم
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 الفقه أخذت على عاتقهـا إقامـة مـؤمترات علميـة         كلية نّإكما  
  .بشكل دوري ويف مواضيع ذات بعد تراثي وحضاري

لقد لقيـت الفكـرة قبـوالً حـسناً لـدى املـسؤولني يف اجلامعـة              
املستنصرية واقترح السيد رئيس اجلامعة طبع حبوث املؤمتر على نفقـة           

حسن عيـسى   ت عمادة كلية الفقه جلنة برئاسة الدكتور         فشكلّ ،اجلامعة
احلكيم وعضوية الدكتور حازم سـليمان احللـي والـسيد نعمـة حممـد              

  .إبراهيم تشرف على طبع الكتاب وإخراجه بشكل يليق مبادته العلمية

فأخذت اللجنة من بني حبوث املؤمتر هذه البحوث الـيت ضـمها            
 وعرضتها على أساتذة خرباء خمتصني لتقوميها حىت تأخذ         ،هذا الكتاب 
ي، مث عرضت على أسـاتذة خـرباء آخـرين للتأكـد مـن              طابعها العلم 

عد استكمال هذين اجلانبني أخذت البحوث طريقها       بسالمتها الفكرية و  
نّ التقدمي والتـأخري يف البحـوث ال يغـري شـيئاً مـن              أإىل النشر، ومع    

 وال من قيمتها فقد روعي تقدمي البحـوث الـيت تتعلـق             ،مادا العلمية 
 مـا يتعلـق بالـسرية النبويـة      تـه وشـرفه مثّ    بالقران الكرمي لـسمو مرتل    

  . البحوث األخرىالشريفة مثّ

 يكون يف هذا العمـل مـا خيـدم لغـة القـرآن وتراثنـا                أنعسى  
  . واهللا من وراء القصد،وحضارتنا

***  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مضمون الكلمة اليت ارجتلها السيد عـدنان علـي البكـاء عميـد           
  .ر العلمي األول لكلية الفقهالكلية يف افتتاح املؤمت

احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم علــى حممــد نبيــه  
  .املصطفى وآله الطاهرين، وصحبه املنتجبني

  .السيد رئيس اجلامعة املستنصرية احملترم
  .السيد حمافظ النجف احملترم

  .السادة األساتذة والضيوف الكرام

 لـدى إرهاصـات   .مرحباً بكم بـاحثني، ومناقـشني ومـستمعني      
   ا وإىل ما حوهلا       اليقظة واالنبعاث يف األموتلك  ،ة تلتفت ضمناً إىل ذا 

بداية التجاوز لفترة اخلمود واهليمنة األجنبية، ومـا ختلفـه هـذه الفتـرة         
عادة من ايـارات لـدى الفـرد واجلماعـة، علـى األصـعدة النفـسية                

هـا مـن تقـزم    والفكرية والسياسية واالقتصادية وما يتخلق ضمن مناخ 
وانشطار نفسي وانفصام حضاري لدى املثقفني فضالً عن غريهم عـادة           
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حىت لتكاد تنعدم لديهم املعـايري املتوازنـة يف النظـر إىل أنفـسهم وإىل              
  .اآلخرين، هذا إذا كانوا ميلكون إمكانية النظر فعالً

وهذا ما حـدث لـدى أمتنـا العربيـة واإلسـالمية قبـل إرهاصـات         
 ،بط ـ مــن خــالل فتــرة الــسحق االســتعماري األجــنيب  اليقظـة ـ بالــض  

وبتأثرياتــه املختلفــة املباشــرة وغــري املباشــرة وبركــائزه املنظــورة وغــري 
املنظورة، داخل األمة يف املرافق املختلفة وقد ساعد علـى االنفعـال بـذلك،          
واالستجابة آلثاره واقـع التجهيـل الـذي هـو إفـراز ممتـد إىل انتكاسـات                 

 وانعـدام الثـورات الـيت هـي وليـد شـرعي             ،ريبة من جهة  داخلية ليست ق  
لألمة وحضارا وقيمها من جهـة أخـرى، ممـا أعطـى الفرصـة علـى أن                  
يطول عمر هذا االنفعال وهذه االستجابة وحبـسبك انّ أغلـب االنتفاضـات            
والثورات كانت تتكئ شعبياً علـى احلـس العـاطفي ورد الفعـل أكثـر ممـا                 

حلـضاري ـ عـدا القلّـة مـن قادـا ـ وهـذه         وايتستند إىل الوعي الفكـر 
  .بعض أسباب التقهقر واالنتكاس اليت حتدث فيها أو بعدها

ومن هنا كانت تقوم بطرد االستعمار، باذلة يف ذلك التـضحيات            
الكبرية من الدماء واألموال لكنها تكتفي، أو ال تـرى شـيئاً أن خيـرج         

 أن يرحـل  من الباب ليدخل مـن الـشباك، أو بعبـارة أوضـح تكتفـي          
الوجود املادي املتمثل بشخوص قادته وجنده ومؤسساته الـيت حتمـل           

ليبقى بوجوٍد مادي آخـر تـراه اجلمـاهري مـن األمـة،              عنوانه الصريح 
وليس منها، وهم عمالء األجنيب وربائبه وصنائعه الذين انفـصموا عـن      
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  .األمة أفكاراً ومصاحل وأصبحوا له أكثر مما هم هلا

 بعد ذلـك إىل االمتـداد الفكـري واحلـضاري،           مثّ هي ال تلتفت   
وبقاء املصاحل السياسية واالقتصادية والعسكرية أحياناً هلـذا املـستعمر،          
مما جيهز عليها ـ مادام ذلـك باقيـاً ـ كأمـة ذات أصـالة وذات رسـالة        

ويف . تعطيها خصائص خلقية وحضارية متميـزة، وجتعلـها ذات فـرادة          
زال ظواهره وآثاره ماثلة يف امتنا العربية     هذا وذاك بيت الداء الذي ما ت      

  :اإلسالمية، يف هذا القطر أو ذاك، وذا الوجه من حياتنا أو ذاك

  املستشار هو الذي شرب الطـال     
ــة  ــس أم ــتور وجمل ــم ودس   عل

 

  فعــالم يــا هــذا الــوزير تعربــد 
  كل عن املعىن الـصحيح حمـرف      

 

ـ ني بعـان للمستشرق ـرناه ك ـا ذك ـوعلى أرضية م   ة ضهم خاصـ ـ
يف خلق هذه األرضية، ويف تدعيمها، وبنـاء   ـ لبعضهم األكثر ـ أثر بارز 

  .الركائز الستمرارها
ك لتجد بصماا يف بعض كتابنا، ويف املـستغربني مـن أبنـاء             نإو

  .امتنا أفكاراً وتوجهات، وأخالقاً وسلوكاً
وال ريب انّ ساسة األمة ومفكريها الثوريني الذين يعـانون مـن        

م األمثلة على كل ما أوردتـه، فأنـا مل أغفـل إالّ الـذكر             ذلك ال تعوزه  
  .الصريح للجهات واألوجه املعربة عنها واألفراد والوثائق املعربة عنها

املـربر بـالفهم العلمـي واملنهجيـة العلميـة، ومـا             وإنّ االخنداع 
يتوهمونه من اإلحاطة العلمية مبا يدرسه هؤالء املستـشرقون هـو مـا             
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 هؤالء النفر من دعاة االغتراب، ال يستثنون من ذلك          يتذرع، وينبهر به  
حىت ما يقولونه يف خصوصياتنا كأمة ديناً وتارخيـاً، وأخالقـاً، وعطـاء        
علمياً، يف هذا اجلانب ، أو ذاك، وبدال من أن تكون وثائقنا هي املرجع              
يف الدراسة والتقومي، يكون قول املستشرق يف ذلك، سلباً، أو إجياباً هو            

هـذا هـو   .  وحنن نأىب ذلـك )فصدقوها(م اليت قال لنا الشاعر قول حذا 
وغـري جـامعيني، إىل درجـة    جامعيني األمر السائد لدى بعض مثقفينا،  

  .تقضي منها عجباً

وعلم ريب سبحانه ـ ومع التواضع ـ إنـي مل أجـد يف املواضـيع      
ا لزرع وهٍم معني حول األمة إال جهالً        اليت يتحروا للدس أو يثريو    

رمبا انّ هذه هي مهمتهم كأصـحاب       . بقاً من الناحية العلمية يشفع له     مط
مهمة يف تشويه حضارتنا وتارخينا وهم قد يعلمون احلقيقـة وخيفوـا،          
وقد ال يعلمون أقوهلا دون تردد، فمن قال إنّ أجنبياً يفهـم خـصائص              

نّ هذه العقدة ليست مزروعـة لـدي   إوتراث أميت أكثر مما افهمه؟ اللهم   
  !!  لكشكراً

انّ ممـا   : فق معي زمالئي يف جملـس كليـة الفقـه         تاهلذا رأيت، و  
يدخل يف رسـالة الثـورة املباركـة وأهـدافها يف وزارة التعلـيم العـايل                

قف وآثار هؤالء املستشرقني علـى حـضارة        اوالبحث العلمي، حبث مو   
امتنــا ومــسريا، ورأيــت واتفــق معــي زمالئــي يف جملــس الكليــة  

يكـون مؤمترنـا العلمـي األول، وحبـدود اختـصاص           والتدريسيون، أن   
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الكلية اإلسالمي حتت عنوان موقف املستـشرقني مـن التـراث العـريب        
اإلسالمي ورغم ضيق الوقت فقد توفر مـن البحـوث مـن الـزمالء يف       

ما يصلح لإلشـارة مـن هـذه    ـ كليتنا، يف كلية الشريعة ـ جبامعة بغداد   
ومـن غريهـا إن شـاء اهللا وعلـى     الزاوية ويفتح الباب للمعاودة منـها،   

  .مستوى اجلامعات يف القطر
نّ هـؤالء   إه وحبدود اطالعي كمثقف ال باحث       نإ: وأعود ألقول 

املستشرقني، وأذكر ذلك حبدود ما حتتمل كلمة مرجتلـة، ينقـسمون إىل            
  :لفئات التاليةا

 وهلـؤالء مواقـع، ومحـالت، وأسـاليب،     :أ ـ املبرشون األجانب
 الدقة والكثافة، والقوة وتنـوع األسـاليب، ومبـا          وطرق مدروسة، وهي  

وراءهـا مـن دعــم رؤوس الكهنـوت ورؤوس اإلدارات الــسياسية يف    
الدول االستعمارية، كانت من أخطر احلراب املوجهة إىل قلـب امتنـا،            
فقد استطاعت أن تعمل حتت ضوء الشمس دون خوف، ومتارس اهلدم            

وادي دون توجس، ولـست      واجلامعات واجلمعيات والن   )١(عرب املدارس 
   .)٢(بصدد التحديد

                                                
 تموز إنها أممت هذه المدارس التي كان أبناء الذوات يعـدون       ١٧ مما يسجل لثورة     )١(

عطي من نموذجية في النظام والكادر، ومـا تحققـه مـن مـستوى بـسبيل               تفيها، بما   
 .إليههدفها المشار 

قرأ الغارة ا و،لتبشير واالستعمار للدكتور عمر فروخ والدكتور مصطفى الخالدياقرأ  إ )٢(
 .ففيهما الكفاية.  لمحب الدين الخطيب،على اإلسالم
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م الذين يدفعون لدراسة  وأعين :ب ـ املسترشقون السياسيون
األمة أو تراثها، ال بدافع علمي، وال ديين، وإمنا بدافع التمهيد للغايـات             
االستعمارية لبلدام، وهؤالء يرسلون حتت غطـاء أو آخـر، للتوغـل            

 من الـداخل، والتعـرف علـى حاضـرها     بني أبناء األمة، وحماولة فهمها   
الضعف يف ذلك، ومـا ترتكـز عليـه لـتلمس           ووماضيها ومواطن القوة    

مسارب التسلل لنفسية األمـة وفكرهـا، وفـك روابـط القـيم الدينيـة               
واخللقية، واستغالل مواضع اخلالف املذهيب لديها، وحتويله من مـسألة          

 ومـن منطلـق   ،ليـة علمية اجتهادية إىل مسألة طائفية هـي أشـبه بالقب      
 وبـذلك ميكـن   )١( قتلـوا كيـف قـدروا   ،عبادة إىل منطلق فتوى دنيـوي   

للدولة املستعمرة إضعاف األمـة، واإلجهـاز علـى وحـدا، ومـن مث              
  .واألمثلة ال تعوز للدارسني. السيطرة عليها

 ونعـين ـم مـن يقـصدون العلـم      : ـ املسترشقون العلميـونج
 نفترض يف بعـض هـؤالء   نأ والبد. واملعرفة دون خمالطة أي دافع آخر   

من هو موضوعي متاماً ومن هو قابل لتحسس التعـصب ضـمن نقـاط              
معينة بدرجة أو أخرى، وحىت املوضوعي قد يكون مستوعباً ملوضـوع       

  .دراسته، أو غري مستوعب
وكل هؤالء هلم أمثلـة يف قراءاتنـا آلثـار املستـشرقني وبـذلك              

  : ثالث فئات)جـ(فتحت طائفة 
                                                

َفقتل كيف قدر﴿: أخذ لمضمون اآلية الشريفة) ١( َّْ ََ َ َُ ِ َ. 
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 والبد أن نعترف بوجـود هـؤالء، فهنـاك يف    :وضـوعيونـ امل ١
تارخينا زوايا حادة تتناقض مع مفاهيم الغـرب يف الفلـسفة واألخـالق      

 موضوعية بعـض أعـالم املستـشرقني كانـت       نّإوالسياسة، ومع ذلك ف   
 مثّ ماذا ميكن ان تصل إليه املوضـوعية أكثـر مـن ان              ،قائمة كما ينبغي  

ن تعـرف   أ  يسلم وبإخالص، والبـد    يصل البعض منهم إىل مستوى ان     
سالم املسيحي الغريب ليس سهالً، إذا قارنـت متطلبـات كـل مـن             إ نّأ

  .الدينني والتزاماما

 والتعصب موجود وبأبشع صورة لـدى بعـضهم،         :ـ املنحازون٢
حىت ليصل م إىل إنكار صور الواقع امللمـوس، وبـديهيات التـاريخ             

يعطوا الستيعاب موضوع القضية   الثابت، وهم من خالل الصورة اليت       
ـ         ، الطبيعيـة املفهومـة هلـا      ئاملبحوثة، وإثارة التـساؤالت حـول املناش

 واسـتبعاد الغيبيـات الـيت هـي       ،وشطبها حسب طرح تارخينـا العـريب      
أساس الدين مطلقاً لدى كل األمم، يومهـون وبـافتراض ال يقـوم إالّ               

سفة، فهي مـرياث    على حذلقات يسموا علماً بإنكار أن تكون لنا فل        
 وأن يكون لنا إسهام     ،يوناين وأن تكون لنا شريعة فهي مرياث روماين       

يف الرياضيات والعلوم الطبيعية على اختالفها، حىت ليكاد يصل األمـر           
إىل جتريد أمتنا من كل قدراا يف اإلبـداع والعطـاء، ويف اإلسـهام يف                

فهم، ومـن العجـب     إا جمرد أمة ناقلة لتراث أسال     !! التحضر البشري؟ 
أن جيعلوا أسالفهم مل يفيدوا منـها هـم أنفـسهم سـبباً النطـالق أمتنـا              



 )١٤(

  .البعيدة لغة واهتمامات وأماكن عنها

على أن الوعي الكـوين الـشامل الـذي يعطيـه القـرآن لألمـة،            
ودعوته للتفكري، ودراسـته اآلثـار واحلـضارات، والـتفكري يف الـنفس           

ما ا، محل األمة على التفكري، كمـا        واألرض، وما فيها، والسماوات و    
محلها على النشاط العملي ولذلك كانت انطالقتـها قبـل الترمجـة الـيت              
متكن من االستفادة ال بعدها فهي مسببة ال سبب، وهي دراسة غايتـها             
اهلداية لألمم املدروسة، ال االهتداء، ولذلك تضررت األمة مبـا زرعـت         

لوجود، وكيفية اخللـق والعـشرات   هذه الفلسفات من شبه باطلة حول ا 
غريها ممـا تعـب العلمـاء يف ردهـا ومناقـشتها، وقـد أضـيفت إليهـا                  

 الدليل النقلـي إىل      وهي تضم  ،موضوعات ليست منها إسالمية خالصة    
   :العقلي ولكن البد لألمة الشاهدة أن تناقش على علم

  َوكذلك ِ َ َجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدَ َ ُ ََ ُ ًُ ُ ِ ً َ َّ َْ َ َُ َاء عىل الناس ويكـون ْ ُ َ َ َِ َّ َ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ.  

هذه فئة قـصورها أـا مل تـستوعب       :ـ العلميون القارصون ٣
موضوع دراستها، ومل تعرف أنّ حرية الرأي، وعملية االجتهاد أعطـت           
لإلسالم سعة غري معهودة، ومن هنا قد يصور رأياً علـى أنـه اإلسـالم         

 رأياً مذهبياً يف الكالم، أو يف الفقه، وقد خيتـار مـن             كله، وهو ليس إالّ   
  .اآلراء ما هو أقرب إىل فهمه، وهؤالء كثري أيضاً

 سريعة، ولست هنا بصدد البحث، فأعطي األرقـام         ةهذه اجتياز 



 )١٥(

والشواهد، وأحيـل املراجـع واملـصادر، وإمنـا هـي كلمـة أقـدم فيهـا               
ـ         ؤمتر مـع زمالئـي يف      خلفيات، ودوافع التفكري، والعمل إلقامة هـذا امل

الكلية، وظين بزمالئي الباحثني أن يقـدموا ـ حبـدود مـا حبثـوه ـ مـا        
يكفي للتدليل على ما كان مىن إشارة ميكن معاودـا علـى مـستوى              
أوسع من كليتنا، أو على مستوى اجلامعات يف القطر، فهـي مـن أهـم               
املوضوعات بطريق الدفاع عن أسس وجـود األمـة، دينـاً وحـضارة،             

  .أخالقاً وتارخياً وبالتايل عن كياا ككلو

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 عدنان عيل البكاء  
  

***



 )١٦(



 )١٧(

  

  

  
  

 

 

 

  

فالقرآن هو الـوحي املـرتل علـى        ، القرآن والقراءات متغايرتان  
ات هـي اخـتالف ألفـاظ الـوحي          للبيان واإلعجاز، والقراء   حممد  

 أمـا   )١( احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها       ابةاملذكور يف كت  
علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلـة         : القراءات فإنها 

والبد فيها من التلقّي واملشافهة؛ ألن يف القـراءات أشـياء ال حتكـم إال     
  .)٢(بالسماع واملشافهة

 جنومـاً متفرقـة يف      ل القرآن الكرمي على النيب حممد       وقد نز 
                                                

يـسى البـابي    مطبعـة ع ١محمد أبو الفـضل إبـراهيم ط   : البرهان للزركشي ـ تحقيق ) ١(
 .١/٣١٨: الحلبي

 .٣:منجد المقرئين البن الجزري ـ نشر مكتبة القدسي ـ القاهرة) ٢(



 )١٨(

 وكانـت القبائـل علـى هلجـات     )٢( بلهجة قريش)١(ثالث وعشرين سنة  
 وبعضها مذموم كعنعة متيم وكشكشة ربيعـة وكسكـسة هـوازن            )٣(شىت

 وعجعجـة قـضاعة   )٤(تضجع قـيس و عجرفيـة ضـبة وتلتلـة ـراء      و
 وقد شـق علـى سـائر        )٥(واستنطاء سعد واألزد وقيس وشنشنة اليمن     

القبائل قراءة القرآن بلهجة قريش، وزعموا ان الرخـصة صـدرت مـن            
 بأن تقرأ كل أمة بلغتهم ومـا جـرت عليـه عـادام وذلـك          النيب  

ويف الروايات مـا يـشري إىل أن الـصحابة قـرأوا يف عهـد               .  )٦(للتيسري
                                                

 دار التـراث ـ   ٣تأويل مشكل القرآن البن قتيبـة ـ تحقيـق الـسيد أحمـد صـقر ـ ط     ) ١(
 .٢٣٢:القاهرة

المقدمة ـ  : السبعة البن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف بمصر  ) ٢(
 ٢/٢٦٧: عبد السالم هارون وآخرين، القاهرة ـ عرب: لتهذيب لألزهري، تحقيق وا٧

 ١/٣٤٣:والمحتسب البن جني ـ تحقيق علي النجـدي ناصـف وصـاحبيه، القـاهرة     
 وغيث النفـع لعلـي النـوري      ٩/١٥: وفتح الباري للقسطالني، المطبعة البهية، القاهرة     

: تور عبد الصبور شـاهين؛ القـاهرة     وتاريخ القرآن، تأليف الدك    ٤: السفاقسي؛ القاهرة 
 .٥٨:  والجمع الصوتي األول للقرآن، تأليف لبيب سعيد، القاهرة٢٢٩

 .١/٢٢٢النشر البن الجزري، تصوير بيروت عن طبعة القاهرة ) ٣(
 والخـصائص  ١/٨١مجالس ثعلب، تحقيق عبد السالم هارون، دار المعارف بمـصر      ) ٤(

تـصوير بيـروت عـن طبعـة دار الكتـب           محمـد علـي النجـار،       : البن جني، تحقيق  
 .٥٣:مصطفى الشريمي، بيروت: ، والصاحبي البن فارس تحقيق٢/١١:المصرية

المزهر السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه مطبعـة عيـسى البـابي        ) ٥(
 .١/٢٢:الحلبي، القاهرة

لقرطبي مطبعـة    والجامع ألحكام القرآن ل    ٢٢،  ١/١٩: والنشر ٣٩:تأويل مشكل القرآن  ) ٦(
 .١/٤٢: دار الكتاب القاهرة



 )١٩(

 واختلفـوا فيمـا بينـهم مث رجعـوا إىل           ، قراءات خمتلفة  رسول اهللا   
نـزل  : [نسبوا لـه قولـه   .  فأقرهم على تلك القراءات    رسول  ال

ا و على أنّ هذه الروايات مبجموعها يـش       )١(]القرآن على سبعة أحرف   
الغموض فلم تبني لنا جبالء نص اآلية اليت اختلف يف قراءا وال نـوع              
اخلالف يف قراءا حىت رجحوا أنّ اخلالف بني القارئني مل يكـن يعـدو        

 الصوتية الـيت تفـرق بـني اللـهجات يف النطـق وطريقـة               تلك النواحي 
 غري إننا جند بعـض املخـتلفني يف القـراءة مـن قبيلـة واحـدة           )٢(األداء

  .كاخلالف بني عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم بن حزام

  .وهناك من ذهب إىل أنّ القرآن نزل على حرف واحد

نـد  إنّ القرآن واحـد نـزل مـن ع        : د الباقر   مام حمم قال اإل 
  .)٣(واحد ولكن االختالف من قبل الرواة

قلـت أليب عبـد اهللا ـ يريـد     : وروي عن الفضل بن يسار قـال 
                                                

 ومـا  ١/٢١: جامع البيان للطبري، تحقيق محمود محمد شاكر ـ دار المعارف بمـصر  ) ١(
  .بعدها

، والمرشد الوجيز ألبي شامة ـ تحقيق طيار آلتي قـوالج ـ دار    ٣٣: وتأويل مشكل القرآن
ــروت  ــادر، بي ــرآن  : ص ــضائل الق ــر ـ ط    ٩٠ ـ   ٧٧وف ــن كثي ــدلس  دار ا٤ الب ألن

 ـ دار أحياء التراث العربـي ـ    ٢ وصحيح البخاري بشرح الكرماني، ط٣٦ـ٢٨:بيروت
 . وما بعدها٢٢٩:  وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين١٩/١١بيروت 

 .٥٥:في اللهجات الغربية للدكتور ابراهيم انيس ـ القاهرة) ٢(
 .٢/٦٣٠:أصول الكافي لمحمد بن يعقوب ـ الكليني ـ طهران) ٣(



 )٢٠(

إنّ الناس يقولـون إنّ القـرآن نـزل علـى           : اإلمام جعفر الصادق    
كذبوا أعداء اهللا؛ ولكنه نزل على حرف واحد مـن          : فقال .سبعة أحرف 
  .)١(عند الواحد

  .)٣(من هذا قريب )٢(وما رواه ابن أيب داود

وذهب بعض الذين رووا حديث األحرف السبعة إىل أنه لـيس           
ال ينقص بـل املـراد الـسعة        واملراد بالسبعة حقيقة العدد حبيث ال يزيد        

والتيسري، وأنه ال حرج عليهم يف قراءته مبـا هـو مـن لغـات العـرب،                 
فالعرب يطلقون لفظ السبع والسبعني والـسبعمائة وال يريـدون حقيقـة      

  .)٤(يث ال يزيد وال ينقص بل يريدون الكثرةالعدد حب

وذهب بعضهم إىل أنّ تلك السبعة األحرف إنما كانت يف وقـت            
 فـارتفع حكـم هـذه       ،خاص لضرورة دعت مث ارتفعت تلك الـضرورة       

  .)٥(السبعة األحرف وعاد ما يقرؤون به القرآن على حرف واحد

                                                
 .٢/٦٣٠: أصول الكافي) ١(
هو عبد اهللا بن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني من علماء الحديث وعلوم         ) ٢(

المصاحف البن أبي داود تحقيق آرثر جفري ـ الرحمانية . ـ ه٣١٦القرآن توفي سنة 
 .٩/٤٦٤: وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العربي ـ بيروت١١:ـ القاهرة

 .١٨:المصاحف )٣(
 .١/٢١٢: والبرهان١/٢٥:النشر) ٤(
 .١/٤٣: الجامع ألحكام القرآن) ٥(



 )٢١(

تحفظ يـس  شـديد العنايـة بـالقرآن        ولقد كـان رسـول اهللا       
اب يكتبون بني يديـه وبـأمره       صحابه ما يتلوه عليهم منه، وكان له كت       أ

 )٤( واألكتـاف  )٣( والعـسب  )٢( وكانوا يكتبونه يف اللخاف    )١(ما يرتل عليه  
  .)٧( وقطع األدمي)٦( واالقتاب)٥(والرقاع

 استدعى زيد بن ثابـت  ويف البخاري ما يشري إىل أنّ النيب   
  .)٨( نزل عليه من القرآنقال وليجئ بالكتف والدواة ليكتب ما

                                                
 .٥/٤٣٩:ـ بيروت١البداية والنهاية ألبي الفداء بن كثير ـ ط) ١(
العـين   .حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها لحفة بفتح الالم وضمها وسكون الحاء          ) ٢(

المخزومي وللـدكتور إبـراهيم   للخليل بن أحمد الفراهيدي ـ تحقيق الدكتور مهدي  
 وديـوان األدب  ٤/٤٦٥:السامرائي ـ نشر وزارة الثقافة واألعالم العراقيـة ـ لحـف ـ      

ولسان العرب  .١٧١ و ١/١٤٢: للفارابي، تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر ـ القاهرة 
 .١١/٢٢٧لحف / بوالق/البن منظور

لم ينبت عليه خوص ومـا نبـت   وهو جريد النخل أو هو الجزء الواقع فويق الكرب  ) ٣(
، ولـسان  ١/٣٩٩: ، وديوان األدب١/٣٤٢العين ـ عسب ـ    .عليه خوص فهو السعف

 .٢/٥٨٨: العرب عسب
 لسان العـرب ـ   ، لقلة القراطيسذا جفإجمع كتف وهو عظم عريض يكتبون عليه ) ٤(

 .١١/٢٠٢كتف ـ 
لسان العرب  . تب فيها بكسر الراء جمع رقعة بضم الراء من جلد أو ورق يك          : الرقاع) ٥(

 .٩/٤١٩ـ رقع ـ 
 .٢/١٥٤مفرده قتب وهو رحل صغير على السنام ـ لسان العرب ـ قتب ) ٦(
 .١٤/٢٧٥لسان العرب ـ ادم ـ : الجلد) ٧(
 .١٩/١٠:صحيح البخاري) ٨(



 )٢٢(

والقرآن مكتـوب   إالّ  إىل الرفيق األعلىوما انتقل الرسول   
 وقد بلغ حفاظ القرآن من الكثـرة حبيـث          ،وحمفوظ يف صدور الصحابة   

 فأُشري علـى أيب بكـر       )١(قتل منهم يف معركة اليمامة أكثر من مخسمائة       
فّـاظ  جبمع القرآن يف مصحف واحد؛ لئلّا يذهب منه بـسبب مـوت احل            

  .)٣(، فتردد أوالً مث اجتمع رأيه ورأي الصحابة على ذلك)٢(شيء

ويف خالفة عثمان حدث ما دعا إىل مجع القرآن وكتابة مصحف           
 كتب منـه عـدة مـصاحف ووزعـت إىل عـدة             ،دعي باملصحف اإلمام  

 وقــرأ كــل أهــل مــصر مبــا يف  ، وبقــي مــصحف يف املدينــة، أمـصار 
  .)٤(مصحفهم
  

 

  :)٥(صرت أوجه االختالف يف القراءات مبا يليح

                                                
 ـ  ٣/٢٩٦تاريخ الطبري ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ـ دار المعـارف بمـصر،     ) ١(

 .٢/٢٤٧: اريخ البن األثير، دار الفكر بيروت، والكامل في الت٢٩٧
 .٧ ـ ١٩/٦:  وصحيح البخاري١٥: فضائل القرآن) ٢(
 .١١٦: ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة١القراءات واللهجات ـ لعبد الوهاب حمودة ـ ط) ٣(
 .١١٦: القراءات واللهجات) ٤(
 وتـاريخ   ١٤: ت والقـراءات واللهجـا    ١/٢٦:  والنشر ٣٦: تأويل مشكل القرآن  : ينظر) ٥(

للدكتور عبد . والقراءات القرآنية١٢٧: اري ـ دار القلم ـ بيروت   يبالقرآن إلبراهيم األ
 .٨٩: الهادي الفضلي ـ دار القلم ـ بيروت



 )٢٣(

ـ االختالف يف حركات الكلمة أو يف إعراا من غـري تغـيري             ١
ٌإن يمسـسكم قــرح﴿: معـىن الكلمـة وصــورا حنـو    ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ ْ ِ )القــاف  )١ بـضم 

ُهؤال﴿ و)٢(وفتحها ْء بنايت هن أطهر لكمَ ُُ َ َ ْ َ َّ ُ َِ َ ِ  )٤( ونصبها)أطهر( برفع )٣(.  

 يف احلركـات مـع تغـيري املعـىن ال صـورة، حنـو              ـ االختالف ٢
ٍوادكر بعد أمـة﴿ َّ َُ َ َْ َ َّ َ اهلمزة وتشديد وبعد أمـة بفـتح اهلمـزة    )٥( امليم بضم 

َربنا باعد بني أسفارنا﴿ و)٦(وختفيف امليم ِ ََ ْ ْ ََ َ َ َّْ َِ  )فقد قُرئ ربنـا باعـد بـني    )٧ 

                                                
 .٣/١٤٠: آل عمران) ١(
. اقون بـالفتح بـ عمش وقـرأ ال قرأ أبو بكر والكسائي وخلف بضم القاف ووافقهم األ       ) ٢(

 .١/١٠٨: ينظر النشر
 .١١/٧٨: دهو) ٣(
قرأ بالنصب سعيد بن جبير والحسن بخالف ومحمد بن مـروان وقـيس بـن عمـر                 ) ٤(

إيضاح الوقف واالبتداء ألبي بكر محمد بن القاسـم      : ينظر .بن أبي إسحاق  االثقفي و 
ومختـصر   ٥٣: بن بشار األنباري؛ تحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان ـ دمشق 

 ٦٠:  براجـشتراسر المطبعـة الرحمانيـة   فـي شـواذ القـرآن البـن خالويـه ـ تحقيـق       
 وعيسى بـن عمـر   ٥/٢٤٧: ألبي حيان، القاهرة.  والبحر المحيط  ١/٣٢٥: والمحتسب

 .١٢٣: للدكتور صباح عباس السالم، بيروت
 .١٢/٤٥: يوسف) ٥(
بن عمر بخالف وعكرمة ومجاهـد بخـالف     اوهي قراءة ابن عباس و     .النسيان: األمة) ٦(

 وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي، وربيعة بن عمر وزيد          عنهما والضحاك وأبي رجاء   
 ومجمـع البيـان   ١/٣٥٤ والمحتـسب  ٦٤: مختصر في شـواذ القـرآن    : ينظر. بن علي 

 .١٧/٣٦٣:  ولسان العرب، أمة١٣/٦٤: للطبرسي بيروت
 .٣٤/١٩: سبأ) ٧(



 )٢٤(

  .)١(أسفارنا بضم الياء وفتح الدال
ف الكلمــة وتغيــري املعنــى مــع بقــاء  ـ االخــتالف يف حــرو٣

  :الصورة

َوانظـر إىل ﴿: حنو قولـه تعـاىل     ِ ْ ُ ْ َعظام كيـف ننـشزهاْالــَ ُ ْ َِ ُِ َ ِْ َ )قـرئ   )٢ 
:  وحنـو قولـه  )٣( بالراء املهملة)ننشرها( بالزاي املعجمة وقُرئ     )ننشزها(
ْحتى إذا فزع عن قلوهبم﴿ ِ ِ ُ ُ ُْ َ َ َِّ ََّ ِ )٥( وفرغ)٤(.  

 : بام يغري الصورة وال يغري املعنى ـ االختالف يف احلروف٤

ِعهن ْالـَك﴿حنو  ْ ِمنفوشْالـِ ُ ْ َ  )٧(كالصوف املنفـوش :  حيث قرئ)٦( 
                                                

عمر ومحمد بن علي وأبـي رجـاء والحـسن، بخـالف،         يهي قراءة ابن عباس وابن      ) ١(
: مختصر في شواذ القرآن:  ينظر،بن أبي ليلى والكلبيالح وسالم ويعقوب ووأبي صا

 .٢٢/١٩٥:  ومجمع البيان٢/١٨٩ والمحتسب ١٣١
 .٢/٢٥٩: البقرة) ٢(
اقون بالراء وعن الحسن أنـه قـرأ   بقرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي بالزاي وال  ) ٣(

 وإتحـاف   ٣/٣١٥: البيـان مجمـع   : ينظـر  .بالنون المفتوحة والشين المضمومة والراء    
 . ١٦٢: فضالء البشر الدمياطي، المطبعة الميمونة القاهرة

 .٣٤/٢٣: سبأ) ٤(
مختـصر فـي شـواذ    : هي قراءة عبد اهللا بن عمر والحسن وأيوب الـسختياني ينظـر           ) ٥(

 .٢٢/٢٠٢:  ومجمع البيان٢/١٩٢:  والمحتسب١٢٢: القرآن
 .١٠١/٥: القارعة) ٦(
 ومفـاتيح الغيـب، الـرازي       ١٧٨: مختصر في شـواذ القـرآن     : ظرين. قراءة ابن مسعود  ) ٧(

 .٨/١٦٥: المطبعة الميمونية



 )٢٥(

ْإن كانت﴿و  ََ ْ ًصيحةّ إال ِ َ َْ )٢( وزقية)١(.  

 :ـ االختالف يف احلروف بام يغري املعنى والصورة ٥

ــه تعــاىل ٍوطلــح منــضود﴿: حنــو قول ُ ْ ٍَ ْ َ َ )حيــث قــرئ وطلــع )٣ 
  .)٤(منضود

 :ـ االختالف يف التقديم والتأخري ٦

ْوجـاءت سـكرة الـ﴿: حنو قوله تعاىل ُ َْ َْ َ َ ْموت بالــَ ِ ِ ْ ِّحقـَ َ  )حيـث  )٥ 
َفأذاقهـا اهللاُ لبـاس ﴿: وحنـو )٦()وجاءت سكرة احلق بـاملوت    (: قرئ فيها  َ ِ َ َ ََ َ

ْجوِع والـْال َ ِخوفـُ ْ َ  )٨()فأذاقها اهللا لباس اخلوف واجلوع(فقد قرئ  )٧(.  
                                                

 .٣٦/٢٩: يس) ١(
 ١٢٥مختصر قـي شـواذ القـرآن،       : ينظر .قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن بن األسود      ) ٢(

 . ٢٣/١٦ ومجمع البيان، ٢/٢٠٦والمحتسب، 
 .٥٦/٢٩الواقعة، ) ٣(
: مختصر شـواذ القـرآن  : ينظر .عفر بن محمدوج  قراءة علي بن أبي طالب) ٤(

:  وللبحــر المحــيط٤/٥٨:  مطبعـة البــابي الحلبـي  ١ والكـشاف للزمخــشري ط ١٥١
٨/٢٠٦. 

 .٥٠/١٩: سورة ق) ٥(
ــي بكــر، ينظــر ) ٦( ــراءة أب ــرآن،  : ق ــي شــواذ الق ــسب١٤٤مختــصر ف  ٢/٢٨٢: والمحت

 .٤/٢١:والكشاف
 .١٦/١١٢: النحل) ٧(
 .٧٤:مختصر في شواذ القرآن: ينظر . كعبقراءة ابن مسعود وأبي بن) ٨(



 )٢٦(

 :تالف يف الزيادة والنقصانـ االخ ٧

ْوما عملته أيدهيم﴿: حنو ْ َِ ِ َِ ُ َ َْ َ  )٢()وما عملـت أيـديهم  (:  فقد قرئ)١( 
ُّإن اهللاَ هو الغني﴿: ومثل ِ َ ْ َ ُ َّ ِ )٤()إن اهللا الغين احلميد(: فقد قرئ .)٣(.  

  

 

للمهتمني بالقراءات أقوال خمتلفة يف أسباب اخـتالف القـراءات          
   :أمهها

 كـان   فقد زعمـوا أنّ الـنيب        : ـ اختالف قراءة النبي١
، ومــا روي عــن عاصــم )٥(يقــرئ الــصحابة القــرآن قــراءات خمتلفــة

ّمتكئـني ﴿ )٧( قـرأ  عن أيب بكر أنّ الـنيب    ) هـ ١٢٨ت( )٦(اجلحدري

                                                
  .٣٦/٣٥: يس) ١(
ينظـر  . قرأ أهل الكوفة غير حفص وما عملت بغير هاء، وكذلك هي في مصاحفهم            ) ٢(

 .٢٢٦:  وغيث النفع٢٣/٢٠: مجمع البيان
 .٣١/٢٦: لقمان) ٣(
 .٥/٥٤٤: ينظر البحر المحيط. كما ثبت في مصحف أبي بن كعب) ٤(
  .٢٨: فضائل القرآن) ٥(
هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري ممن قرأ عليه عيسى بن عمـر الثقفـي    ) ٦(

 .١/٣٤٩: غاية النهاية. وهارون األعور
وقرأ بها عثمان ونصر بن علي وأبو الجلد وملك بن دينار وأبو طعمة وأبن محيصن      ) ٧(

 .٢/٣٠٥:المحتسب. وزهير الفرقبي



 )٢٧(

ـ     .)١(ّعىل رفارف خرض وعبقري حـسان  ن أيب هريـرة أنّ    ـومـا روي ع
 .)٣()لم نفس ما أخفي هلم مـن قـرات أعـني          أفال تع (: )٢( قرأ النيب  

ِمالـك يـوم الـدين﴿ )٤( أنـه قـرأ     ا روي عنـه   ـوم ِّ ِ ْ َ َِ ِ)ملـك يـوم    ( )٥
  .)٦()الدين

 فقـد روى ابـن   :لقراءة املسلمني  ـ اختالف تقرير النبي ٢
  أمره اهللا من تيسريه أن يقـرئ كـلّ          أنّ النيب    )هـ٢٧٦ت( )٧(قتيبة

 يريـد   )عـىت حـني   (ام فاهلذيل يقرأ     وما جرت عليه عاد    ،قوم بلغتهم 
 )٩()تعلَمـونَ (؛ ألنه هكـذا يلفـظ ـا، واألسـدي يقـرأ       )٨()حتى ِحنيٍ (

                                                
ٍتكئني عىل رفرف خرض وعبقري حسانُم﴿: والذي في المصحف٥٥/٧٦: الرحمن) ١( َ َ َِ ٍ ِ ٍِّ ْ َ َ َِ َ ٍْ ْ ُ ََّ َ. 
 .بن مسعود وعون العقيلياوبها قرأ أبو الدرداء و) ٢(
ٍفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني﴿ وفي المصحف، ٢٢/١٧:السجدة) ٣( ُ َّ ْ َ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْ ََُ ْ ََ َ َ. 
 . ٥٥:إبراز المعاني ألبي شامة، القاهرة) ٤(
 :مجمـع البيـان   .الكسائي وخلف ويعقـوب الحـضرمي   ووبها قرأ عاصم     .٤:ةالفاتح) ٥(

١/٤٨. 
وبها قرأ ابن عامر وأبن كثير وأبو عمرو بن العالء وحمزة الزيات ونافع ويزيـد بـن        ) ٦(

 .المصدر السابق. القعقاع
بغية الوعاة للـسيوطي    :  النحوي اللغوي ينظر   ينوريهو عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الد      ) ٧(

 .٢/٦٣: مطبعة عيسى البابي الحلبي. محمد أبو الفضل إبراهيم: يقتحق
 .١٢/٣٥:يوسف )٨(
 .٢/٢٢: البقرة) ٩(



 )٢٨(

)لَمعتٌوتسود وجـوه﴿ و )١()و ُ ُ ُّ َ َْ َ )ْأمل أعهـد إلـيكم﴿ بكـسر التـاء و     )٢ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ َْ َ  )٣(. 
و إنّ كل فريق من هـؤالء أمـر   لو... والتميمي يهمز و القريشي ال يهمز  

 وناشـئاً وكهـالً الشـتد     يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفالً       نأ
بعد رياضة للـنفس طويلـة       إالّ    ومل ميكنه  ،ذلك عليه وعظمت احملنة فيه    
 فـأراد اهللا برمحتـه ولطفـه أن جيعـل هلـم             ،وتذليل اللسان وقطع املعادة   

  .)٤(متسعاً يف اللغات ومتصرفاً يف احلركات كتيسريه عليهم يف الدين

ما اختلف باختالف   ( األسباب ومما ذكروا من   :النزول ـ اختالف٣
 القرآن على جربيل يف كل شـهر        الرتول مما كان يعرض رسول اهللا     

 ما هاجر إىل املدينة فكان أصحاب رسول اهللا          رمضان، وذلك بعد  
يتلقّفون منه حروف كل عرض فمنهم من يقرأ على حرف ومنـهم مـن     

ما محلهم علـى هـذا االعتقـاد مـا نقلـوا مـن             ورب،  )٥()...يقرأ عل آخر  
اختالف يف قراءة مل يذكروها بني عمر بن اخلطاب وهـشام بـن حكـيم       

 هكـذا   فقـرأ عمـر فقـال رسـول هللا          فانطلقنا إىل رسول اهللا     
  .)٦(هكذا نزلت: نزلت مث قرأ هشام قراءة ختتلف، فقال رسول اهللا

                                                
 .٢/١٠٦: البقرة) ١(
 .١٠٦: آل عمران) ٢(
 .٣٦/٦٠: يس) ٣(
 .٤٠ـ٣٩: تأويل مشكل القرآن) ٤(
 .مقدمتان في علوم القرآن ـ البن عطيه وصاحبه) ٥(
 .٣٦: لقرآن البن كثيروفضائل ا .١٩/١١:صحيح البخاري) ٦(



 )٢٩(

ورويـت  (: هـد يقول ابن جما :ـ اختالف الرواية عن الصحابة ٤
  .)١()اآلثار باختالف عن الصحابة والتابعني توسعة ورمحة للمسلمني

 ومعلوم أنّ الـصحابة كـانوا قـد أخـذوه عـن رسـول اهللا                
 ، على حروف خمتلفة مثّ تفرقوا يف الـبالد        وزعموا أنهم أخذوا عنه     

   .)٢(وعنهم أخذ من جاء بعدهم
م األسـباب يف  ويعد هذا السبب من أه  :ـ اختالف اللهجات ٥

 ٢٧٦ت  (اختالف القراءات، وقد ذهب إليه مجاعـة منـهم ابـن قتيبـة              
 وهو سبب وصفه املعاصرون بأنـه       )٥() هـ ٦٦٥ت  ( )٤( وأبو شامة  )٣()هـ

 ويقتضيه ما عليه القبائل العربية املختلفة اليت     ،يقبله العقل ويسيغه النقل   
مـده بعـض     وهـذا الـسبب اعت     )٦(مل تستطع أن تغري حناجرها وألسنتها     

  .)٧(املتأخرين
                                                

 .٤٥: السبعة) ١(
 .١/٤٠٢للزرقاني ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة : مناهل العرفان) ٢(
 .٣٩: تأويل مشكل القرآن) ٣(
هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمـان الدمـشقي قـرأ القـراءات علـى          ) ٤(

 . ٢/٧٨: عاةوينظر بغية ال. السخاوي وبرع في العربية
 .٤٧٨: إبراز المعاني) ٥(
:  القـاهرة ١في الشعر الجاهلي للدكتور ـ طه حسين ـ مطبعة دار الكتب المصرية ط  ) ٦(

 .٩٥:دار المعارف بمصر. ٩وفي األدب الجاهلي ـ ط٣٤
أطوار الثقافة والفكر لمحمد أبـو الفـضل إبـراهيم وجماعتـه نـشر مكتبـة األنكلـو                  ) ٧(

 .١/٨٠: ١األمريكية ـ ط



 )٣٠(

 اليت وجهها عثمـان إىل األقطـار   ـ عدم نقط املصاحف األئمة٦
 من )١(بن أيب هاشم ـ  اوعدم شكلها وكان يف تلك األقطار ـ كما يقول  

  .الصحابة من محل عنه أهل تلك األقطار

وذا تشبث املستشرق جولد تسيهر فزعم أنّ القسم األكرب من          
 وذهـب إىل أنّ عـدم نقـط         )٢( اخلط العريب  القراءات يرجع إىل خاصية   

  .)٣(املصاحف وشكلها كان السبب األول يف ظهور القراءات
  

 

وهلذه األسباب فقد تعدد القـراء فهنـاك القـراء الـسبعة الـذين              
 مث أحلق م ثالثة فأصبحوا عـشرة       ) هـ ٣٢٤ت  (اختارهم ابن جماهد    

  .)٤(أربعة عشر قارئاًمث زاد بعضهم أربعة من القراء فصاروا 

عبـداهللا بـن    : والقراء السبعة الذين اقتصر عليهم ابن جماهد هـم        
، وعاصـم  )هــ ١٢٠ت(، وعبداهللا بن كـثري   )هـ١١٨ت(عامر اليحصيب   

                                                
 والبيان في تفـسير القـرآن للـسيد أبـو           ٥٤ والقراءات واللهجات،    ٩/٢٥: الباريفتح  ) ١(

 .١١٦: القاسم الخوئي ـ النجف
عبد الحليم النجار مطبعة الـسنة  . هر ترجمة ديمذهب التفسير اإلسالمي ـ لجولد تس ) ٢(

 .٨: المحمدية ـ القاهرة
 . المصدر السابق) ٣(
 .١/٤١٠: ينظر مناهل العرفان) ٤(



 )٣١(

ـ  ١٥٤ت(، وأبو عمرو بـن العـالء        )هـ١٢٧ت(بن دلة الكويف    ا ، ) هـ
، ونافع بن عبـدالرمحن بـن أيب        ) هـ ١٥٦ت  (ومحزة بن حبيب الزيات     

ـ ١٨٩ت (، وعلي بن محزة الكـسائي  ) هـ١٦٩ت (م املدين  نعي ، )١() هـ
ومل يذكر ابن جماهد سبباً الختيار هـؤالء الـسبعة وتـرك غريهـم مـن             

ـ ١٢٣ت (، وحممد بن حميصن ) هـ١١٠ت (أمثال احلسن البصري   ، )هـ
، وغريهم من خرية القـراء،  ) هـ٢٠٥ت  (ويعقوب وإسحاق احلضرمي    

علم له بأنّ هـؤالء الـسبعة هـم املقـصودون           مثّ إنه أوهم بعض من ال       
: ) هــ ٤٣٠ت(فقال أمحد بن عمار املهدوي ، )٢(حبديث األحرف السبعة 

لقد فعل مسبع هؤالء السبعة مـا ال ينبغـي أن يفعلـه وأشـكل علـى               (
وأوهم كلّ من قلّ نظره أنّ هذه هي املذكورة يف اخلرب النبـوي     ... العامة

  .)٣() زاد ليزيل هذه الشبهةوليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو
  

 

وضع علماء القراءات ضابطاً للقراءة الـصحيحة املقبولـة فقـالوا           
   :هي

  .ـ كل قراءة وافقت العربية ولو بوجٍه١

                                                
 .٨٧ـ٥٣: نظر كتاب السبعة البن مجاهدي) ١(
 .١/٣٥: النشر) ٢(
 .٣٦: المصدر السابق) ٣(



 )٣٢(

  .ـ ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً ٢
  .ـ وصح سندها ٣

       ها سـواء أكانـت     فهي عندهم القراءة الصحيحة اليت ال جيوز رد
، وأكّـدوا صـحة الـسند       )١(عن السبعة أم عن العـشرة أم عـن غريهـم          

  .)٢(فعندهم أنّ الشرط واحد وهو صحة السند ويلزم اآلخران
  

 

للمستشرقني جهود كبرية يف التراث العريب وهلـم يف الدراسـات          
نأخذ كلّ أقواهلم مسلّمة، بل     الّ  أ ، إال إننا جيب   )٣(القرآنية أعمال جليلة  

البد أن نقف منها على حذر؛ ألنّ فهم القرآن بدقائقه قد يتعـسر علـى             
مجلٍة منهم؛ لعمق لغة القرآن وأساليبه البالغية، مما جيعـل غـري العـريب              

  .)٤(مهما أويت من مقدرة يتعثر أحياناً يف الفهم األصيل للنص القرآين

 خاص فـإنّ لـبعض املستـشرقني    أما يف القراءات القرآنية بوجهٍ   

                                                
 .١/٩: النشر) ١(
 الفـضل  واإلتقان في علوم القرآن للـسيوطي تحقيـق محمـد أبو    ١٣: المصدر السابق ) ٢(

 .١/٢٦٢: إبراهيم ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ١ور محمد حـسين علـي الـصغير ـ ط    ينظر المستشرقون والدراسات القرآنية للدكت) ٣(

 .المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت
 .١٢٤: المصدر السابق) ٤(



 )٣٣(

آراء على غاية اخلطورة، فكان مهّهم التـدليل علـى أنّ االخـتالف يف              
  .)١(القراءات القرآنية إنما كان عن هوى من القراء ال توثيق ودراية

  :)م١٩٢١ـ١٨٥٠(يقول املستشرق اري جولد تسيهر 

والقسم األكرب من هذه القراءات يرجع الـسبب يف ظهـوره إىل       «
فإنّ مـن خصائـصه أنّ الرسـم الواحـد للكلمـة             .اصية اخلط العريب  خ

 ،الواحدة قد يقرأ بأشكاٍل خمتلفٍة تبعاً للـنقط فـوق احلـروف أو حتتـها              
 وفقدان الشكل يف اخلط العـريب جعـل         ،وعدم وجود احلركات النحوية   

للكلمة أحواالً خمتلفة كانت السبب األول يف ظهـور حركـة القـراءات              
  .)٢(» أو شكله من القرآنفيما أمهل نقطه

 )م١٩٣٠ـــ ١٨٣٦( )Noldeke(وللمستــشرق األملــاين نولدكــه 
م يعد أساس كلّ حبث يف علـوم        ١٨٦٠ نشر عام    )تاريخ القرآن (كتاب  

 وفيه ارتياب يف أكثر ما يتعلّـق بتـاريخ القـرآن مـن        )٣(القرآن يف أوربا  
 طـه   ، وقـد تابعـه الـدكتور      )٤(الروايات واألحاديث وأقـوال املفـسرين     

حسني يف منهجه ورتب على ذلك أنّ االختالف يف القـراءات يقتـضيه             
اختالف هلجات قبائل العرب اليت مل تستطع أن تقرأ القـرآن كمـا كـان            

                                                
 .١٨٢: القراءات واللهجات) ١(
 . ٨: مذاهب التفسير اإلسالمي) ٢(
 .٤: المصاحف) ٣(
 . ١٩٥: الجمع الصوتي األول للقرآن الكريم) ٤(



 )٣٤(

  .)١( قرأه النيب

حقاً :  فيقول )م١٩٥٦ـ  ١٨٦٨(أما املستشرق األملاين بروكلمان     
 بعـض  فتحت الكتابة اليت مل تكن بعد قد وصلت درجة الكمـال جمـاالً       

وجند مثـل هـذا عنـد املستـشرق الفرنـسي           . )٢(االختالف يف القراءات  
 وقـد   )٤( واملستشرق األمريكي آرثر جفري    )٣()١٩٧٣ـ  ١٩٠٠(بالشري  

  .)٥(تصدى للرد على املستشرقني عدد من الباحثني

إنّ السبب الذي محل املستشرقني على هذا الـوهم هـو جهلـهم      

                                                
ــ دار المعـارف   ٩دب الجاهلي للدكتور طه حسين  ، وفي اال  ٣٤: في الشعر الجاهلي  ) ١(

 .٩٩:بمصر
تاريخ األدب العربي ـ بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار جماعته ـ دار المعـارف    ) ٢(

 .١/١٤٠: بمصر
رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني ـ  : ترجمة) م١٩٧٤ ـ ١٩٠٠(القرآن ـ تأليف بالشير ) ٣(

 .٣١:  م١٩٧٤ـ ١بيروت ط 
 .٨ـ ٧: حف ـ المقدمةالمصا) ٤(
والدكتور ،  وما بعدها  ١٨٢: القراءات واللهجات : األستاذ عبد الوهاب حمودة   : ومنهم) ٥(

 وما بعدها والـدكتور عبـد الـرحمن    ٢٠٠: الجمع الصوتي األول للقرآن  : لبيب سعيد 
:  وما بعـدها والـدكتور عبـد الـصبور شـاهين           ٨٧: مجلة المربد السنة األولى   : السيد

القـرآن الكـريم وآثـره    :  وما بعدها والدكتور عبد العال سالم مكرم٨٢: نتاريخ القرآ 
: ٢تـاريخ القـرآن ط      : ومحمد طاهر الكردي  .  وما بعدها  ٢٣: في الدراسات النحوية  

تـاريخ القـرآن والمستـشرقون      :  والدكتور محمـد حـسين الـصغير       ، وما بعدها  ١١٣
 .والدراسات القرآنية



 )٣٥(

فـإنّ  «ا أردنـا إحـسان الظـن ـم          بأُسلوب تلقّي املسلمني القرآن، إذ    
االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلـوب والـصدور ال علـى حفـظ               

  .)١(»املصاحف والكتب

وإنّ القراءات رويت وشاعت قبل تدوين املـصاحف العثمانيـة؛          
 ال علـى حـسب   ،وكانت قراءة املسلمني على حسب ما يرون وينقلون      

  .ما يقرءون يف املصاحف

ى احلفظ ال على جمرد اخلط ولذلك كـان أبـو           وكان االعتماد عل  
مبـا   إالّ   لوال أنه ليس يل أن أقـرأ      :  يقول ) هـ ١٥٤ت(عمرو ابن العالء    

  .)٢(قُرئ لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا

 حرفـاً حرفـاً     لقد تلقّى الصحابة القرآن مـن الـنيب حممـد           
ـ          هم عـدد  وحركةً حركةً، ومل يهملوا منه حركةً وال سكوناً، وكان من بين

  .كبري ممن حفظ القرآن كلّه، وكان يأخذ بعضهم عن بعض مشافهة

فالقراءات موجودة قبل ظهور الـنقط والـشكل ال بعـدمها كمـا       
يذهب إىل ذلك املستشرقون؛ ألنّ الوحي قـد انقطـع وإنمـا القـراءات              
ظهرت حني عجزت بعض القبائل مـن غـري قـريش أن تقـرأ القـرآن                

                                                
 .١/٦: النشر) ١(
براجـشتر اسـر ـ    : ي تحقيـق جـزر غاية النهاية في طبقات القراء البـن ال  و١٧: النشر) ٢(

 .١/٢٩٠: القاهرة



 )٣٦(

انه أن جيعـل هلـم متـسعاً ومتـصرفاً يف           بلهجة قريش فـأراد اهللا سـبح      
 وأئمـة القـراء     )١(احلركات فصدرت الرخصة على لسان نبيه بالقراءات      

التعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقـيس يف     
العربية، بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل والروايـة، والقـراءة             

  .)٢(عندهم سنة متبعة

ـ ١١٧ت  (وقد رأى قتادة    «: ه يقول جولد تسيهر   بعد هذا كلّ    )هـ
َفتوبـوا إىل ﴿: أنّ هذا األمر بقتل النفس أو قتل العـصاة يف قولـه تعـاىل              َِ ُ ُ

ْبارئكم فاقتلوا أنفـسكم َ ُْ ْ ُُ َ ُِ ْ َُ ِ َ )ة حبيث ال يتناسب مع    )٣هو من القسوة والشد 
الفعـل   أي حقّقوا الرجوع والتوبة مـن        )٤(فأقيلوا أنفسكم﴿: الفعل فقرأ 

 ويف هذا املثال نرى وجهة نظر موضوعية كانـت سـبباً أدى إىل           ،بالندم
  .)٥(»القراءة املخالفة

فهو يتهم قتادة أنه يقرأ حسب ما يرى وهو عمل ال يقدم عليـه           
  . ونسي جولد تسيهر أنّ األصل يف القراءة الرواية والنقل،مسلم

                                                
 .٢٢: والنشر٤٠ـ ٣٩: تأويل مشكل القرآن) ١(
 .١١ـ ١٠: النشر) ٢(
 .٥٤: البقرة) ٣(
مختصر في شواذ القرآن البن خالويـه ـ تحقيـق براجـشتراسر المطبعـة الرحمانيـة        ) ٤(

 .٦: بمصر
 .٥:إلسالميمذاهب التفسير ا) ٥(



 )٣٧(

* امل ﴿: ىل وقف عند قوله تعـا وراح جولد تسيهر ينقر وينقب مثّ   

ُغلبت الروم  ُّ ِ َِ َيف أدنى األرض وهم من بعـد غلـبهم سـيغلبون* ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِْ ََ َ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َْ َِ )ولفـت   )١ 
ُغلبــت الــروم﴿: النظــر إىل القــراءة الثانيــة ُّ )ــاء )ســيغلبون( و)٢  بالبن

  .)٣(للمعلوم

إنّ القــراءتني «: كتــشف أمــراً مهمــاً وقــالاوحــسب أنــه قــد 
 املغلوبـون يف القـراءة املـشهورة هـم الغـالبون يف             متناقضتان يف املعىن  

 وحني ال تناقض كما أوهم جولد تـسيهر إذ جيـوز            )٤(»القراءة األخرى 
  .ختالف القراءتني

وكون فريق غالباً ومغلوباً يف زمانني غري متـدافعني كمـا يقـول             
 ومما يدلّ على أنّ قراءة القرآن الكرمي ليست بالتشهي وإنما           )٥(اآللوسي

 أنّ املسلمني مل يعتمـدوا يف نقـل القـرآن           )٦( بالسماع عن النيب  هي  
  .على خط املصحف وإنما اعتمدوا على حفظ القلوب والصدور

                                                
 .٤ـ ١: الروم) ١(
: بن عمر مختـصر فـي شـواذ القـرآن         ا و  وعلي بن أبي طالب      قراءة النبي   ) ٢(

١١٦. 
 . وأبن عمر ومعاوية بن قرة المصدر السابققراءة علي بن أبي طالب ) ٣(
 .١٨:مذاهب التفسير اإلسالمي) ٤(
 .٢١/ ١٧: روح المعاني ألبي الثناء محمود اآللوسي ـ بوالق) ٥(
 .٢٢/ ٩: فتح الباري) ٦(



 )٣٨(

فإنّ مثّة قراءات كثرية ال يقرأ ا أبـداً مـع أنّ رسـم املـصحف                
   .)١(حيتملها واللغة جتيزها

  علـى ضـم املـيم يف كلمـة         )٢(فإنّ القراء األربعة عشر جممعـون     
ٍوقرآنا فرقناه لتقرأه عىل النـاس عـىل مكـث﴿:  من قوله تعاىل   )مكث( ِْ ُ َ َ َْ َ ُ ُ َِ َّ ََ ْ ْ َ ً َُ )٣( 

  .)٤(مع أنّ اللغة جتيز يف هذه امليم الضم والفتح والكسر

َّوالوالـدات يرضـعن أوالدهـن ﴿:  يف قوله تعاىل)الرضاعة(وكلمة   ُ َ ْ َ ْ ََ ِ ِْ ُ ُ ْ

ْحولني كاملني ملن أراد أن َ ََ ْ ْ ََِ ِِ ِْ َْ َ يتم الرضـاعةَ َ َّ َّ ُِ )بفـتح   إالّ   ، ال يقرأهـا القـراء     )٥
   .)٦(الراء مع أن الكسر لغة جائزة

إنّ اخلالف بيننا وبني املستشرقني خالف يف املنهج، فاملبدأ عنـد         
علمائنا يف مجيع منابع الثقافة اإلسالمية هو إثباا عن طريـق الروايـة          

  .يس دقيقةوالبحث يف إثباا ومتنها ووضعوا لذلك مقاي

أما املستشرقون فال يعترفون بغـري املـنت وكـلّ مههـم امتحـان              

                                                
تنظر أمثلة هذه القراءات في رسم المصحف واالحتجاج به فـي القـراءات للـدكتور      ) ١(

 .٤٢ ـ ٣٣: عبدالفتاح إسماعيل شلبي القاهرة
 .٢١٤: الجمع الصوتي األول للقرآن) ٢(
 .١٧/١٠٦: سورة اإلسراء) ٣(
 .٢١٤:  والجمع الصوتي األول للقرآن٨٨/ ٦: البحر المحيط) ٤(
 .٢٣٣/ ٢: سورة البقرة) ٥(
 .١٤٩/ ١: اءرفمعاني القرآن لل) ٦(



 )٣٩(

  .)١(النص امتحاناً ال يقوم على قواعد منهجية
وعلى هذا فإنهم مل يستطيعوا إثبات كون القراءات القرآنية عـن           

 فلـو جـاز    هوى من القراء ومن غري رخصة صـادرة عـن الـنيب             
 لكان بعـض    من الرسول   للناس تغيري شيء من القرآن عما تلقوه        

القرآن من كالم البشر ال من كالم اهللا ولبطلت صفته اإلعجازية اليت ما             
  .تزال قائمة

ًأفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللاِ لوجـدوا فيـه اختالفـا ﴿ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َِّ َْ ْ ُ ََ َ َ َ

ًكثريا ِ َ)٢(.  
  

 

صوص العربية من قرآن وحديث وشعر وأمثال        النحاة الن  أاستقر
الكالم العريب املنقول النقل الـصحيح      «:  وهو )النقل(م  هومسى ذلك بعض  

: ، وما عرف السماع الذي هـو      )٣(»اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة      
 وكـان عنـد    )٤(»أصل من أصـول النحـو واللغـة ودليـل مـن أدلّتـها             «

                                                
 .٢٠٢: القراءات واللهجات) ١(
  .٨٢/ ٤: سورة النساء) ٢(
األغراب في جدل اإلعراب ألبي البركات عبدالرحمن بن األنبـاري، تحقيـق سـعيد             ) ٣(

لرحمن بـن   ولمع األدلة ألبي البركـات عبـدا       .٤٥: األفغاني، مطبعة الجامعة السورية   
 .٨١: سعيد األفغاني، طبع الجامعة السورية: األنباري، تحقيق

الشاهد وأصول النحو في كتـاب سـيبويه للـدكتورة خديجـة الحـديثي، مطبوعـات        ) ٤(
 .١٣٩: جامعة الكويت



 )٤٠(

 من يوثـق بفـصاحته فـشمل        ما ثبت يف كالم   «: )هـ٩١١ت(السيوطي  
كالم العـرب قبـل بعثتـه       و كالم اهللا تعاىل وهو القرآن، وكالم نبيه        

ويف زمنه وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولّـدين مـن مـسلم أو         
  .)١(»كافر، فهذه ثالثة أنواع البد يف كلّ منها من الثبوت

مـد   إن شـئت اعت )مساعـاً ( أو )نقـالً (وعلى هذا املوروث مسـه   
 وكانـت  ،األوائل يف تدوين اللغة وتقعيـد القواعـد النحويـة والـصرفية        

غايتهم احملافظة على القرآن الكرمي من أن يعوره خطأ يف النطق فيؤدي           
  .ذلك إىل سوء فهمه

ويعد القرآن أعلى مراتب السماع؛ ألنه أوثق نص عريب وصـل           
َإنا نحن نزلنا الـذكر ﴿: إلينا، وقد تكفّل اهللا سبحانه وتعاىل حبفظه، فقال   ْ َ َِّّ ْ َ َ َُّ ْ ِ

َوإنا له حلافظون ُ ِ َ ُ ََ َّ ِ )ٌوإنه لكتاب عزيز ﴿،  )٢ ِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ِال يأتيه الباطل من بني يديه * ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِ َْ ْ ُ ْ

ٍوال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ ٌَ ِْ ْ َ َ )٣(.   

ولــذلك مل خيتلــف النحــاة واللغويــون يف قبولــه؛ ألنــه أوقــف  
وص العربية وأرقاها، غري أنهـم اختلفـوا واشـتجرت آراؤهـم يف             النص

القراءات بني راغب فيها يقبلها وحيتج ا، وراغب عنـها يرفـضها وإن             
كانت من القراءات السبع، متعصب للقاعدة اليت قعدها، فـإن اختلفـت            

                                                
 .١٤: ، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد٢االقتراح للسيوطي، ط) ١(
 .١٥/٩: سورة الحجر) ٢(
 .٤١ ـ ٤١/٤٠: صّلتسورة ف) ٣(



 )٤١(

، )٣(، أو الـضعف   )٢(، أو اخلطـأ   )١(القراءة مع القاعدة وصف القراءة بالقبح     
  .)٥(، أو الشذوذ)٤(حنأو اللّ

على أنّ نقد النحاة للقراء إنمـا هـو نقـد للروايـة ولـيس نقـداً                
للقراءة بعد صحة سندها، كأن يكون يف القارئ سهو أو غفلة، فسيبويه            

، )٦(»أنّ القراءة ال ختـالف ألنهـا الـسنة     «:  يرى )هـ١٨٠ت(إمام النحاة   
القراء إىل التـوهم    ومع ذلك جند من النحاة واللغويني من ينسب بعض          

، وهذا املوقف يصدر مـن كـلّ حنـوي متعـصب للقاعـدة أو               )٧(والغلط
                                                

  .٣/١٥٨: البحر المحيط) ١(
إعراب القرآن ومعانيه للزجاج، تحقيق ودراسة هدى محمود فراعة، رسالة دكتـوراه     ) ٢(

 .٤٥٥: كلية اآلداب جامعة القاهرة، آلة كاتبة
، ٢/٣٢٦: معاني القرآن لألخفش األوسط، تحقيق الـدكتور فـائز فـارس ـ الكويـت      ) ٣(

 .٣/٩٨٧: يش ـ طبع القاهرةوشرح المفصل البن يع
 .٣٩٧ ـ ٢/٣٩٦: كتاب سيبويه تحقيق عبدالسالم هارون، القاهرة) ٤(
اإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات عبدالرحمن بن األنباري، تحقيق محمـد         ) ٥(

، والبحـر  ٢/٣٨٢: ١٠٢محي الدين عبدالحميد، مطبعة الـسعادة ـ القـاهرة، المـسألة     
 .٥/٤١٩: المحيط

 .١/٧٤: تاب ـ بوالقالك) ٦(
معاني القرآن للفراء ـ تحقيق محمد علي النجار وجماعته، الدار المـصرية للتـأليف    ) ٧(

، والبيـان والتبيـين للجـاحظ،    ٥٩: ، وتأويل مـشكل القـرآن  ٢/٧٦: والنشر ـ القاهرة  
ومعـاني   .٢/٢١٩: ، نشر مكتبـة الخـانجي ـ القـاهرة     ٣تحقيق عبدالسالم هارون، ط

، والبحر ١/٤٣٩: عبدالجليل عبده شلبي ـ بيروت .  للزجاج، تحقيق دالقرآن وإعرابه
 .٧/٤٦ و٢/٤٩٩: المحيط



 )٤٢(

للقياس، سواء أكان بصرياً أم كوفياً، فإنهم جترأوا علـى ختطئـة بعـض              
القراء الذين خيالفون قواعدهم، ونعتقد أنّ هؤالء القـراء أوىل بالـصحة            

ـ            ، )١(سماع وهـم ثقـة    من النحاة؛ ألنهم يعتمـدون يف قـراءام علـى ال
، ولـو انّ النحـاة   )٢(فالقراء أهل تلق وعرض، فهم أدق يف نقلـهم اللغـة      

وافقوا القراء يف منهجهم القائم على السماع ألراحوا أنفـسهم وأراحـوا            
النحو وأراحونا من كلّ هذا العناء، ولسدوا الطريق بوجـه املستـشرقني        

ت جمـاالً ملناقـشة بعـض    الذين وجدوا من تشذيذ النحاة لبعض القراءا     
  .النصوص القرآنية والنيل من القرآن الكرمي

إنّ أغلـب الكـوفيني وسـيبويه أكثـر         : واحلق يلزمنـا أن نقـول     
احتراماً للقراءات مـن أغلـب البـصريني ومـن الفـراء، فـالكوفيون ال           

 عندما تتعارض مع    )٣(يصفون القراءات بالنعوت املألوفة لدى البصريني     
  .هم اليت صنعوها بأنفسهمأقيستهم وقواعد

      أنّ ما ذهب إليه هؤالء النحاة فيه جمانبةٌ للـصواب وبعـد واحلق
عن اجلادة؛ ألنّ البحث يف اللغة يف أول أمره إنما كـان خلدمـة القـرآن           
حمافظةً عليه وصيانةً له، فليس من اجلـائز أن يكـون القـرآن خاضـعاً              

                                                
 .١٢٢: ، االسكندرية١اللغة والنحو للدكتور حسن عون، ط) ١(
اللهجات العربية في القراءات القرآنية، للدكتور عبدة الراجحـي، طبـع دار المعـارف      ) ٢(

 .٨٦: بمصر
 .٢٦: ٥تور إبراهيم أنيس، مكتبة األنكلو المصرية، طمن أسرار اللغة للدك: ينظر) ٣(



 )٤٣(

اس القرآن علـى شـيء،   ، وال ينبغي أن يق    )١(ملقاييس النحاة وقواعدهم  
  .بل الواجب أن يقاس عليه

هذا على أنّ القراء الذين اشتركوا يف رواية هـذه القـراءات هـم     
علماء يف اللغة، ومن أفاضل أئمة النحو وأعالمه، من أمثال أيب عمـرو            

  .)٢()هـ١٨٩ت( والكسائي )هـ١٥٤ت(بن العالء 

ص لقد وقف البصريون من القراءات موقفهم مـن سـائر النـصو          
اللغوية وأخضعوها ألصوهلم وأقيستهم، فما وافق منها أصوهلم قبلـوه،           

  .)٣(وما أباها رفضوا االحتجاج به ووصفوه بالشذوذ

أما الكوفيون فقد قبلوها واحتجوا ا وعقدوا على ما جاء فيها         
؛ ألنّ املنهج الكـويف مـبين علـى منـهج     )٤(كثرياً من أصوهلم وأحكامهم  

وم على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية، بل على      القراء الذي ال يق   
   .)٥(األثبت يف األثر واألصح يف النقل

وسنعرض بعض القراءات اليت ضـعفها البـصريون أو ردوهـا أو     

                                                
، دار المعـارف    ١مدرسة البصرة النحويـة، تـأليف الـدكتور عبـدالرحمن الـسيد، ط            ) ١(

 .٢٣٢ ـ ٢٣١: بمصر
 .١٢٩: القراءات واللهجات) ٢(
 .٣٣٧: ، دار الرائد العربي ـ بيروت٣مدرسة الكوفة، للدكتور مهدي المخزومي، ط) ٣(
 .٣٣٧: لسابقالمصدر ا) ٤(
 .١/١٠: النشر) ٥(



 )٤٤(

  .شذّذوها وأجازها الكوفيون وقاسوا عليها

َواتقوا اهللاَ الـذي تـسائلون ﴿: )هـ١٥٦ت( ـ قرأ محزة الزيات  ١ ُ َّ َُ َ َِّ َ

َبه و ِ َاألرحامِ ْ َ )١(  األرحام جبر ،)ـا قـرأ ابـن    )٣(، وهي قراءة سبعية  )٢و ،
 واحلـسن البـصري     )٥()هــ ٦٨ت( وابـن عبـاس      )٤()هـ٣٢ت(مسعود  

ـــ١١٠ت( ــشر )٦()ه ــة ع ــراء األربع ــد الق ــي )٧( أح ــراهيم النخع ، وإب
، وحيـىي   )١٠()هـ١٤٨ت(، واألعمش   )٩()هـ١١٧ت(، وقتادة   )٨()هـ٩٦ت(

، فرد  )١٣()هـ١١٢ت( )١٢(طلحة بن مصرف  ، و )١١()هـ١٠٣ت(بن وثاب   
                                                

 .بالنصب، وهي قراءة اآلخرين) واألرحام: (، والذي في المصحف٤/١: سورة النساء) ١(
 .٩٣: التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني، تحقيق، لتوبرونزل استنبول) ٢(
 .٩٣: تيسير، وال١١٨: عبدالعال سالم مكرم، بيروت. د: الحجة، البن خالويه، تحقيق) ٣(
 .١/٤٥٨: غاية النهاية: ينظر. عرض القرآن على النبي ) ٤(
 .١/٤٢٧: غاية النهاية: ، ينظر وقرأ على علي حفظ القرآن في زمن النبي ) ٥(
غايـة  : ينظر. هو أبو سعيد الحسن بن يسار، فقيه زمانه عنه أخذ أبو عمرو بن العالء ) ٦(

 .١/٢٣٥: النهاية
 .١/٤٥٧: مناهل العرفان) ٧(
 .١/٢٩: غاية النهاية. هو أحد قراء الكوفة، وعليه قرأ األعمش وطلحة بن مصرف) ٨(
 .٢/٢٥: غاية النهاية: ينظر. هو قتادة بن دعامة البصري) ٩(
 .١/٣١٥: ينظر المصدر السابق. هو سليمان بن مهران الكوفي) ١٠(
 .١/٣٨٠: هو أحد قراء الكوفة، تابعي ثقة، المصدر السابق) ١١(
 .١/٣٤٣: تابعي أقرأ أهل الكوفة في عصره وعرف بسيد القراء، المصدر السابق) ١٢(
، ٣/٧٨: ، وشرح المفصل البن يعيش، طبـع القـاهرة     ٢/٢٤٦: ٦٥المسألة  . اإلنصاف) ١٣(

 .٢٨٤: ، وأبرز المعاني٣/١٥٧: والبحر المحيط



 )٤٥(

البصريون هذه القراءة ألنها تتعارض مع القاعدة البصرية الـيت ال جتيـز     
فقـال املـربد    ،  )١(العطف على الضمري ارور من غري إعادة حرف اجلر        

ال حتـلّ   :  ونسب إليـه أنـه قـال       )٢(هذا مما ال جيوز عندنا    : )هـ٢٨٥ت(
هـذا  : أجده يف مؤلفاته، ومن نسبه إليه قـال       ، وهو قول مل     )٣(القراءة ا 

  .)٤(القول غري مرضي من أيب العباس؛ ألنه قد رواها إمام ثقة

 الذي احتج للقراءات الـشاذّة فقـد        )٥()هـ٣٩٢ت(أما ابن جني    
ليست هذه القراءة   :  بقوله )هـ٢٨٥ت(قبل هذه القراءة ورد على املربد       

الضعف على ما رآه فيها وذهـب   عندنا من اإلبعاد والفحش والشناعة و     
، بل األمر فيها دون ذلـك وأقـرب وأخـف وألطـف؛         )٦(إليه أبو العباس  

                                                
ـ رسالة دكتوراه ، والبسيط في شرح الكافية ـ تحقيقنا   ٢/٢٤٦: ٦٥المسألة . اإلنصاف) ١(

 .١/٦٥٥: ـ كلية اآلداب ـ جامعة بغداد، آلة كاتبة
الكامل، ألبي العباس محمد بن يزيد المبـرد، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم             ) ٢(

 .٣/٣٩: وصاحبه، مطبعة نهضة مصر، القاهرة
 .٣/٧٨: شرح المفصّل) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
الخـصائص والمحتـسب والمنـصف وغيرهـا       هو أبو الفتح عثمان بن جنّي مؤلـف         ) ٥(

الـدكتور  : نزهة األلباء ألبي البركات بن األنباري، تحقيـق    . وتلميذ أبي علي الفارسي   
ووفيـات األعيـان البـن    . ٢٤٤: ، نشر مكتبة األندلس ـ بغداد ٣إبراهيم السامرائي، ط

: ، وبغية الوعـاة ٣/٢٤٦: خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت  
 . ابن جنّي النحوي للدكتور فاضل السامرائي، دار النذير ـ بغداد:واقرأ عنه. ٢/١٣٢

 .يريد المبرد) ٦(



 )٤٦(

وباألرحـام مثّ   : كـأني قلـت   : وذلك أنّ حلمزة أن يقـول أليب العبـاس        
  .)١(حذفت الباء لتقدم ذكرها

  : )٢()هـ٣١١ت(وقال الزجاج 
 فخطـأ يف    أما اجلر يف األرحـام    ... القراءة اجليدة نصب األرحام   
  . )٣( أيضاً يف أمر الدين عظيموخطأالعربية الجيوز إالّ يف اضطرار شعر، 

هـو حلـن ال حتـلّ       :  قـال البـصريون    )٤(وقال أبو جعفر النحاس   
والظـاهر أنّ  :  بقولـه )٦()هـ٦٨٦ت(، ويعقّب العالّمة الرضي )٥(القراءة به 

نسلّم تـواتر  وال :  على مذهب الكوفيني؛ ألنه كويف   بناًءمحزة جوز ذلك    
                                                

 .١/٢٨٥: الخصائص) ١(
هو إبراهيم السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، أخذ عن المبرد وعنه أخذ أبو علي  ) ٢(

محمد أبـو الفـضل   طبقات النحويين واللغويين ألبي بكر الزبيدي، تحقيق        . الفارسي
وإنباه الـرواة لعلـي بـن يوسـف القفطـي،            .١١١: إبراهيم، طبع دار المعارف بمصر    

، وبغيـة  ١/١٥٩: تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم ـ مطبعـة دار الكتـب المـصرية      
 .١/٤١١: الوعاة

 .٢/٢: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج) ٣(
: إنباه الـرواة . حب إعراب القرآنهو أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس النحوي صا    ) ٤(

١/١٠١. 
حقيق الدكتور زهير غـازي، مطبعـة العـاني ـ     تإعراب القرآن ألبي جعفر النحاس ـ  ) ٥(

 .١/٣٩٠: بغداد
هو رضي الدين محمد بن الحسن االسترابادي الذي شرح كافية ابن الحاجب شرحاً    ) ٦(

ن لحاجي خليفة ـ طهـران،   ، وكشف الظنو١/٥٦٧: بغية الوعاة: ينظر. لم يؤلّف مثله
 .٦/٣١٧: ٣، واألعالم للزركلي ـ بيروت، ط١٣٧٠ و ١٠٢١: ٣ط



 )٤٧(

  .)١(القراءات السبع
ي بتواتر القراءات السبع،    دوإذا مل يسلّم العالّمة الرضي االسترابا     

 )هــ ٦٨ت( اهلذيل وابـن عبـاس       )هـ٣٢ت(أيشك بعروبة ابن مسعود     
، وهـم ممـن قـرأ هـذه القـراءة،      )هــ ٩٦ت(القرشي، وإبراهيم النخعي    

  ذون بالقرآن؟والنحاة يأخذون ببيت شعر جمهول القائل، أفال يأخ
 كوفياً، فما قولـه باحلـسن البـصري    )هـ١٥٦ت(وإذا كان محزة    

والعـرب    ومهـا مـن قـراء البـصرة؟        )هـ١١٧ت(، وقتادة   )هـ١١٠ت(
  : أنشد سيبويه،تستعمل ذلك

  )٢(فاذهب فما بك واأليام من عجب    ربت جونا وتشتمناــوم قــفالي
  :جبر األيام، وقال اآلخر

  )٣(وما بينها والكعب غوط نفائف        ري سيوفناواـنعلق يف مثل الس
                                                

الكافية، شرح الرضي لرضي الـدين محمـد بـن الحـسن االسـترابادي، دار الكتـب                 ) ١(
 .١/٣٢٠: العلمية، بيروت

، ١/٣٩٢: الكاتـب ) قربت(مكان  ) قد بتّ (و  ) أنشأت(البيت ال يعرف قائله ويروى      ) ٢(
: ، والبـسيط ٣/٧٨: ، وشرح المفصل٢/٢٤٧: ٦٥، واإلنصاف، المسألة  ٣/٣٩ :والكامل

 .٥/١٢٣: ، والخزانة١/٦٥٤
كما يـروى  ) سيوفنا(بالبناء للمجهول ورفع ) تعلق(البيت لمسكين الدارمي، ويروى   ) ٣(

ديـوان  . ، والشاهد فيه عطف الكعب على الضمير المجـرور    )نفائف(مكان  ) تنائف(
، واإلنـصاف،  ٥٣: خليـل العطيـة، دار البـصري ـ بغـداد     : مسكين الـدارمي، تحقيـق  

، وشرح األشموني مـع حاشـية الـصبان، مطبعـة عيـسى البـابي        ٢/٢٥١: ٦٥المسألة  
 .٣/١١٥: الحلبي ـ القاهرة



 )٤٨(

مـا  (: وقد رد البصريون هذه الشواهد وغريها من النثر كقـوهلم         
  .)١()فيها غريه وفرسه

أما الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة ورتبوا عليها وعلى غريهـا           
 فجواز عطف االسم الظاهر على الضمري ارور من غري إعـادة حـر            

    .)٢(اجلر
  :الشاعر املعاصر اليهمه أرضي البصريون أم غضبوا وهو يقولو

  )٣(بك والنضال تؤرخ األعوام      ة وسالمــد حتيـوم الشهيـي
َومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴿:ـ قال تعاىل  ٢ ْ ُ َ ََ ِْ ِِ ِ ِ ِِّ ُ ْ ْ ْ ََ ٍْ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َ

ِومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده ِ ِِّ ُ ْ ََ ُْ َ َ ٍْ ِ ْ َ ْْ ِ َ إليكُ ْ َ ِ )فقرأ اجلمهور بكـسر اهلـاء   )٤ ،
، )٥()هـ١٩٣ت( وشعبة   )هـ١٥٤ت( وقرأ أبو عمرو بن العالء       )يؤده(من  

ـ ١٥٦ت(ومحـزة   ـ ١٤٨ت(، واألعمــش )هـ ، فــرد )٦( بــسكون اهلـاء )هـ
                                                

 .٢/١٥١: ، وشرح التصريح للشيخ خالد األزهري، القاهرة٣/١٤٧: البحر المحيط) ١(
 .٢/٢٤٦: ٦٥اإلنصاف ـ المسألة ) ٢(
 .٣/٢٦٧: ان الجواهري، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وجماعته ـ بغدادديو) ٣(
 .٣/٧٥: سورة آل عمران) ٤(
: غايـة النهايـة  : ينظـر . هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سـالم الكـوفي راوي عاصـم         ) ٥(

١/٣٢٥. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيـسي،        ) ٦(

، ٣/١١٨: ومجمـع البيـان   .١/٣٤٩: لدكتور محـي الـدين رمـضان ـ دمـشق     ا: تحقيق
، والمهذب في القـراءات العـشر، لمحمـد         ١/٣٠٥: ، والنشر ٢/٤٩٩: والبحر المحيط 

 .١/١٢٧: سالم محيسن ـ القاهرة



 )٤٩(

  .البصريون هذه القراءة
وهـذا اإلسـكان الـذي      : )هــ ٣١١ت(قال أبو إسحاق الزجاج     

اء ال ينبغي أن جتـزم، وإذا مل جتـزم فـال          روي عن هؤالء غلط؛ ألنّ اهل     
 تعقيبـاً علـى     )هـ٣٣٨ت(وقال النحاس    .)١(جيوز أن تسكّن يف الوصل    

فأما إسكان اهلاء فـال جيـوز إالّ يف الـشعر عنـد بعـض               «: هذه القراءة 
  .)٢(»النحويني وبعضهم ال جييزه

ــالء     ــن الع ــرو ب ــراءة أيب عم ــصريني ق ــض الب ــب رف والعجي
رز حناة البـصرة ومـن أعلـم النـاس بـالقرآن             وهو من أب   )هـ١٥٤ت(

لقد حفظـت يف علـم      : ، وهو القائل  )٣(والعربية مع الصدق والثقة والزهد    
 ولوال أن لـيس يل      ،القرآن أشياء لو كتبت ما قدر األعمش على محلها        

   .)٤(أن أقرأ إال مبا قرئ لقرأت كذا وكذا كذا وكذا
اق مـن انّ   وما ذهب إليه أبو إسـح     :)هـ٧٤٥ت(قال أبو حيان    

اإلسكان غلط ليس بشيء، إذ هي قـراءة يف الـسبعة وهـي متـواترة،               
وكفى أنها منقولة عن إمام البصريني أيب عمرو بن العالء، فإنـه عـريب              

  .)٥(صريح وسامع لغة، وإمام يف النحو
                                                

 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ١(
 .١/٣٤٥: إعراب القرآن) ٢(
 .١/٢٨٨:  وغاية النهاية،٣١: ، ونزهة األلباء٣٥: طبقات النحويين: ينظر) ٣(
 .١/٣٩٠: غاية النهاية) ٤(
 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ٥(



 )٥٠(

ِولقـد مكنـاكم يف األرض وجعلنـا لكـم فيهـا ﴿:  ـ قال تعاىل ٣ ْ ْ ْ َُ ََّ ْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ُ َّ ْ

َمعايش ِ َ )١(.  

 باليـاء وهـو    )معايش(:  قرأ اجلمهور  )هـ٧٤٥ت(قال أبو حيان    
، واألعمـش   )٣(، وزيد بـن علـي     )٢()هـ١١٧ت(وقرأ األعرج   ... القياس

 وابـن  )هــ ١٦٩ت(، عـن نـافع      )٤()هـ١٦٨ت(، وخارجة   )هـ١٤٨ت(
معائش باهلمز ولـيس بالقيـاس، ولكـنهم        :  يف رواية  )هـ١١٨ت(عامر  

  .)٦(أنّ مهزها خطأ اة البصريني يزعمونالنح ، ومجيع)٥(رووه وهم ثقات

                                                
 .٧/١٠: سورة األعراف) ١(
هو عبدالرحمن بن هرمز أبو داود المدني، أخذ القراءة عن أبي هريـرة وأخـذ عنـه            ) ٢(

 .١/٣٨١: غاية النهاية. نافع المدني
عليــه  (ي وبعـده عبـارة    في المحتسب البن جني قراءات تنسب إلى زيـد بـن علـ            ) ٣(

، فإن كانت هذه العبارة أثبتها ابن جنّـي نفـسه ففيهـا           )رضي اهللا عنهما  (أو  ) السـالم
دليل على ان المراد به زيد الشهيد بن علي بن الحسين علـيهم الـسالم، وإن كانـت         
من صنع النساخ فله شأن آخر، ولم أجد لزيد الـشهيد ترجمـة فـي طبقـات القـراء          

. ٣٥٨جمة زيد بـن علـي بـن أبـي بـالل المتـوفّى فـي بغـداد سـنة                    والموجودة تر 
، ٢/٤٩٣: الرجـوع إلـى الفهـارس   : المحتـسب : ينظر. والموضوع يحتاج إلى تحقيق  

  .١/٢٩٨: وغاية النهاية
: غايـة النهايـة  . هو خارجة بن مصعب، أخذ القراءة عن نافع وأبـي عمـرو وحمـزة     ) ٤(

١/٢٦٩. 
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ٥(
 .٨/٢١٢): عيش(ن العرب لسا) ٦(



 )٥١(

مجيع حناة البـصرة تـزعم أنّ مهزهـا         : )هـ٣١١ت(قال الزجاج   
خطأ، وال أعلم هلا وجهاً إال التشبيه بـصحيفة وصـحائف، وال ينبغـي              

   .)١(التعويل على هذه القراءة

أصل هذه القراءة عن نافع ومل يكـن        : )هـ٢٤٧ت(وقال املازين   
  .)٣(اهلمز حلن ال جيوز: )هـ٣٣٨ت(وقال النحاس ، )٢(يدري ما للعربية

معـائش بـاهلمز    : وقـد قـرئ   : )هـ٥٧٧ت(ويقول ابن األنباري    
، وكـان  )٤(على تشبيه األصلية بالزائدة، وهي قراءة ضـعيفة يف القيـاس       

لسنا متعبدين بأقوال حناة    :  على حق عندما قال    )هـ٧٤٥ت(أبو حيان   
   .)٥(البصرة

 وهـو  )هـ١١٨ت(الثقات مثل ابن عامر فكيف ترد قراءة رواها    
عريب صراح وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحـن، واألعـرج      

 وهو من كبار قراء التـابعني، وزيـد بـن علـي وهـو مـن                 )هـ١١٧ت(
الفصاحة والعلم باملكان الذي قلّ أن يدانيه يف ذلـك أحـد، واألعمـش         

                                                
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .١/٦٠٠: إعراب القرآن) ٣(
البيان في غريب إعراب القرآن، ألبي البركـات بـن األنبـاري، تحقيـق الـدكتور طـه        ) ٤(

 .١/٣٥٥: عبدالحميد ـ القاهرة
 .٤/٢٧١: البحر المحيط) ٥(



 )٥٢(

كـان، ونـافع     وهو من الضبط واإلتقان واحلفـظ والثقـة مب         )هـ١٤٨ت(
 وهو قد قرأ على سبعني من التابعني وهـم مـن الفـصاحة           )هـ١٦٩ت(

والضبط والثقة باحمللّ الذي ال جيهل، فوجب قبول ما نقلـوه إلينـا، وال              
  .)١(مباالة مبخالفة حناة البصرة

َوكـذلك زيـن ﴿: ط البصريون ابن عامر يف قولـه تعـاىل   ـ غلّ ٤ ََّ َ ََ ِ

َلكثري من  ِ ِ ٍِ َمرشكنيْالـَ ِ ِ ْ ْ قتل أوالدهـم رشكـاؤهمُ ُْ ُْ َ ُ َ َِ ِ َ ْ )وكـذلك ﴿: ، فقـرأ  )٢

 )أوالدهم( بنصب   )٣( من املرشكني قتل أوالدهم رشكاؤهم زين لكثري 
  ففصل بني املضاف واملضاف إليه بـاملفعول وهـو أمـر            )شركائهم(وجر 

 )٥( والـوهم  )٤( باجلهـل  )هــ ١٨٨ت(منعه البصريون، فرموا ابـن عـامر        
 وبأنهـا غـري صـحيحة    )٨( والضعف )٧( والشذوذ )٦(حووصفوا القراءة بالقب  

                                                
 .المصدر السابق) ١(
 .١٣٧/ ٦ :سورة األنعام) ٢(
 .٢٠٦:  وسراج القاري لعلي بن القاصح البغدادي ـ األزهرية ـ القاهرة١٠٧: التيسير) ٣(
 .٢٢٩/ ٤:  والبحر المحيط٥٤/ ٢: الكشاف) ٤(
 .٢٢٨/ ١ ـ ٦٠المسألة : نصافاإل) ٥(
، والحجـة البـن   ١٠١/ ٤: الحجة ألبي علـي الفارسـي ـ نـسخة بلديـة األسـكندرية      ) ٦(

عبدالسالم : تحقيق. ة األدب للبغدادي ـن وخزا٢٠٦/ ٨: البيان، ومجمع ١٥١: خالوية
 .٤٢٣/ ٤: هارون ـ القاهرة

 .٣٢٩/ ٤:  والبحر المحيط٢٠٥/ ٨مجمع البيان، ) ٧(
 .٢٤٣: البيان في غريب إعراب القرآن) ٨(



 )٥٣(

، ورفضوا االحتجاج ا؛ ألنّ اإلمجاع عندهم واقـع علـى           )١(وانها حلن 
امتناع الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف غري ضرورة الشعر والقرآن            
ليس فيه ضرورة، وإذا وقع اإلمجاع على امتناع الفصل بينهما يف حـال           

   .)٢(ج ا على حال االضطراراالختيار، سقط االحتجا

وقـال   .)٤(هو قبـيح يف القـرآن     : )٣()هـ٣٧٠ت(قال ابن خالويه    
هذا قبيح االستعمال ولو عدل عنها كان       : )هـ٣٧٧ت(أبوعلي الفارسي   

ال أحب قـراءة ابـن عـامر ملـا        : )هـ٢٢٤ت( )٦(، وقال أبو عبيد   )٥(أوىل
ـ : )هــ ٢٣٨ت(وقـال النحـاس    .)٧(فيها من االستكراه  ا مـا حكـاه   فأم

                                                
 .٥٨٣/ ١: إعراب القرآن) ١(
 .٢٢٧/ ١: ٦٠المسألة : نصافاإل) ٢(
ه اللغوي المقرىء النحوي أخذ النحو عن أبي سعيد هو الحسين بن أحمد بن خالوي ) ٣(

 والفالكــة ٣٢٤/ ١: نبــاه الــرواة إ.الــسيرافي عــاش فــي بغــداد ومــات فــي حلــب 
: والمفلوكون تأليف شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي ـ مطبعة اآلداب ـ النجـف   

١٣٢. 
 .١٥١: هالحجة البن خالوي) ٤(
 .٢٢٣/ ٤ األدب،  وخزانة١٠٢/ ٤: الحجة ألبي علي الفارسي) ٥(
هو أبو عبيد القاسم بن سالم الخراساني أخذ عن أبي زيد األنـصاري وأبـي عبيـدة               ) ٦(

مراتـب النحـويين ألبـي      : ينظـر  .واالصمعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والفراء     
: ة ـ القـاهر  ٢الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة نهضة مـصر، ط 

 .١٧/ ٢: وغاية النهاية: ١٠٩ ونزهة األلباء ١٩٩ : وطبقات النحويين١٤٨
 .٤٢٣/ ٤: خزانة األدب) ٧(



 )٥٤(

أبوعبيد عن ابن عامر وأهل الـشام فـال جيـوز يف كـالم وال يف شـعر،               
وإنما أجاز النحويون التفريق بـني املـضاف واملـضاف إليـه يف الـشعر            

  .)١(بالظرف؛ ألنه ال يفصل، فأما باألمساء غري الظرف فلحن

وأما قراءة ابـن عـامر      :  فقال )٢()هـ٥٣٨ت(وتطرف الزخمشري   
... ء لو كان يف مكان الضرورة لكـان مسجـاً مـردوداً            فشي )هـ١١٨ت(

والـذي محلـه علـى ذلـك أنـه رأى يف       ... فكيف به يف الكالم املنثور؟      
لوجـد  ... بعض املصاحف مكتوباً بالياء، ولو قرئ جبر األوالد والشركاء  

  .)٣(يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب

ـ         اب اهللا وتلك جرأة من الزخمشري علـى القـراء الثقـة محلـة كت
املصنف يف هذا    ركب لقد :وحفظة كالمه، فتصدى له من يرد عليه بقوله       

وأعجـب  : )هـ٧٤٥ت(، وقال أبوحيان )٤(الفعل منت عمياء وتاه يف تيهاء     
 ةلعجمي ضعيف يف النحو يرد على عريب صريح حمـض قـراءة متـواتر           

موجود نظريها يف لسان العرب يف غري ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا             

                                                
 .٥٨٣/ ١: إعراب القرآن) ١(
هو أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري مصنف الكشاف والفائق وأساس ) ٢(

 .٢٩٠:  ونزهة األلبا٢٦٥/ ٣: وينظر أنباه الرواة. البالغة وربيع األبرار وغيرها
 .٥٤/ ٢: افالكش) ٣(
، ينظـر كتـاب االنتـصاف مـن       )هــ ٦٨٣ت  (هذا قول أحمد بن المنير االسـكندري        ) ٤(

 .٥٣/ ٢: الكشاف بحاشية الكشاف



 )٥٥(

  .)١(رجل بالقراء األئمة الذين ختريم هذه األمة لنقل كتاب اهللال

أما الكوفيون فقد قبلوا هذه القراءة، ورتبوا عليها جواز الفـصل           
 )هــ ٧٤٥ت(بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف، وعلّل أبو حيـان           

ذلك بوجودها يف القراءة املتواترة املنسوبة إىل العريب الـصريح احملـض            
 القرآن عن عثمان بن عفان قبـل أن يظهـر اللحـن يف              ذ اآلخ عامرابن  

  .)٢(لسان العرب وبوجودها يف لسان العرب يف عدة أبيات

ومما جاء من الـشعر علـى هـذه القـراءة مـا أنـشده األخفـش            
  :)٣()هـ٢١٥ت(

  )٤( القلوص أيب مزادة    فزججتها مبزجة زج

  .)٥(بنصب القلوص وغريه من الشعر والنثر

                                                
 .٢٣/ ٤: البحر المحيط) ١(
  .٢٢٩/ ٤: البحر المحيط) ٢(
 واقرأ عنه ١٠٧: نزهة االلباء: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط ينظر     ) ٣(

 .وسط للدكتور عبداألمير الورد ـ بغدادمنهج األخفش األ
زج الصعاب أبو مزادة وزج القلوص أبو    : كما يروى ) بمزجة(مكان  ) متمكناً(يروى  ) ٤(

:  ومجالس ثعلب ـ تحقيق٣٥٨/ ١: والقلوص الناقة الفتية، معاني القرآن للفراء. مزادة
 عين  وتحصيل٤٠٦/ ٢:  والخصائص١٢٥عبدالسالم هارون ـ دار المعارف بمصر،  

 ٣٤٢/ ١:  والبيان في غريب إعراب القرآن     ٨٨/ ١: الذهب للشنتمري بهامش الكتاب   
 .٤١٥/ ٤: والخزانة. وسيبويه برئ منه:  وفيه٦١١/ ١: والبسيط

 .١٦٥ ـ ١٣٢: الدفاع عن القرآن للدكتور أحمد مكي األنصاري ـ القاهرة: ينظر) ٥(



 )٥٦(

 مـن املتـأخرين الفـصل بـني         )١()هــ ٦٧٢ت( ابن مالك    وأجاز
  : وقال يف كافيته الشافية)٢(املضاف واملضاف إليه باملفعول

  )٣(فكم هلا من عاضد وناصر     ن عامرـراءة ابـوحجيت ق
احتج ابن مالك ـ وهـو علـى حـق ـ بـالقراءة علـى القاعـدة،         

   .فصحح القاعدة بالقراءة ومل يصحح القراءة بالقاعدة
 ـ ومن مرونة ابن مالك انه جوز جمـيء أفعـل التفـضيل مـن      ٥

 :)٦( أيب قالبــه)٥( اعتمــاداً علــى قــراءة)٤(اخلــري والــشر بــصيغة أفعــل
ُسيعلمون غدا من الكذاب األرش﴿

ِ َ ُ َّْ َ ْ ً َِ َ ُ َ ََ َ )بفتح الشني، فقد أخذ بـالقراءة   )٧ ،
 بـالقراءات   الشاذّة وصحح ا القاعدة، وهو من أكثر النحاة استـشهاداً         

  .)٨(الشاذّة
                                                

ئي الجيـاني النحـوي ينظـر، بغيـة         هو أبو عبداهللا محمد جمال الدين بن مالك الطـا         ) ١(
 .١٣٠/ ١الوعاة، 

 .١٦١: محمد كامل بركات ـ القاهرة: تسهيل الفوائد البن مالك تحقيق) ٢(
 .٢٦٤/ ٢: النشر) ٣(
 .١٣٤: يل ـ لمحمد بن مالكهشرح التس) ٤(
 .٢٩٩/ ٢:  والمحتسب١٤٧: مختصر في شواذ القرآن) ٥(
رة أخذ القراءة عن الحـسن بـن داود النقـار    هو أبو قالبة محمد بن أحمد بن أبي دا     ) ٦(

 .٦٢/ ٢: ينظر غاية النهاية: وعن غيره
 .بكسر الشين) من الكذاب األشر( وقراءة الجماعة ٥٦/ ٥٤: سورة القمر) ٧(
وأصـول   .١٥٢، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩، ١٢٨، ٦٣، ٤٠، ١٣، ١٠، ٦: ينظر شـرح التـسهيل    ) ٨(

 .١٣٢: بيروتالتفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم ـ 



 )٥٧(

ســنكتفي ــذا، تــاركني قــراءات أخــرى رفــضها أو شــذّذها 
املتشددون من النحاة، وأنت قد جتد املتشددين بني الكوفيني وقد جتـد            

 مـن   )هــ ٢١٥ت(من حيترم القراءات بني البـصريني، فـإنّ األخفـش           
د ، بينمـا جنـ    )١(البصريني مثالً خيالف القاعدة البـصرية ويتـابع القـراءة         

 يشذّذ قـراءة    )٣( الكويف )هـ٣٢٨ت( )٢(أبابكر حممد بن القاسم األنباري    
َواصرب نفسك ﴿: )هـ٧٤ت( )٤(قرأ أبو عبدالرمحن السلمي   : سبعية فيقول  َ ْ َ ْ ِ ْ َ

ِّمع الذين يدعون رهبم بالغدوة والعيش
ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ ََ ْ )وهي قـراءة شـاذّة ال يقـاس         )٥ 

   .)٦(عليها وال جتعل أصالً

 أنّ هـذه    )٧(ي األنباري وهو ممـن صـنف يف علـوم القـرآن           ونس

                                                
 .١٤٤/ ١ ـ ٣٣: نصاف ـ المسألة واإل٢٤٤/ ١: معاني القرآن لألخفش) ١(
 .١٩٧:  ونزهة االلباء١٥٣: طبقات النحويين: ترجمته في) ٢(
 .المصدران السابقان) ٣(
هو أبو عبدالرحمن عبداهللا بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير مقرىء الكوفة، غاية           ) ٤(

 .٤١٣/ ١النهاية، 
وبهـا قـرأ أبـو      ) بالغـدوة ( قرأ ابن عامر مـن القـراء الـسبعة           ٢٨/ ١٨: ورة الكهف س) ٥(

عبدالرحمن السلمي ومالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي 
 ١٤٧/ ١٥:  ومجمع البيـان   ١٤٣: التيسير: ينظر) بالغداة(وقرأ باقي القراء األربعة عشر    

 .٢٨٩: شربل واتحاف فضالء ا١٣٦/ ٤والبحر المحيط 
: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري تحقيق           ) ٦(

 .١٣٧: عبدالسالم هارون ـ دار المعارف بمصر
 .إيضاح الوقف واالبتداء: هينظر كتاب) ٧(



 )٥٨(

 أعلـى   )هــ ١١٨ت( )١(القراءة اليت حكم بشذوذها قرأ ا ابـن عـامر         
، وإنمـا تـأثّر األنبـاري       )٣( وغريه )٢(القراء السبعة سنداً، وأقدمهم هجرة    

 الذي ال يعرف أحـداً قـرأ هـذه القـراءة غـري أيب              )هـ٢٠٧ت(بالفراء  
، وهناك من استنتج أنّ سبب تـشذيذ        )هـ٧٤ت( )٤(عبدالرمحن السلمي 

؛ ألنها عند الفراء معرفة بغري ألـف  )٥(األنباري هلذه القراءة تعريف غدوة    
 وشـيخ   )٧( إمـام النحـاة    )هــ ١٨٠ت(، وسنفرد ملوقف سـيبويه      )٦(والم

، علـى   )٨(مدرسة البصرة النحوية مكاناً مستقالً؛ ألنه كان حيترم القـراء         
   .عند حناة البصرةخالف ما وجدناه 

كما سنفرد ملوقـف الفـراء مكانـاً مـستقالً آخـر؛ ألنـه خـالف                
  .أصحابه الكوفيني ورد بعض القراءات وحكم بشذوذها

                                                
 .٣١٠/ ٢:  والنشر٤٧/ ١٥:  ومجمع البيان١٤٣: التيسير) ١(
 .٤/٤٢٢: خزانة األدب) ٢(
 .٥: ، الحاشية٥٨:  صتنظر) ٣(
 .٢/١٣٩: معاني القرآن للفراء) ٤(
القياس في النحو العربي نشأته وتطـوره للـدكتور سـعيد جاسـم الزبيـدي ـ رسـالة        ) ٥(

 .٥٧: دكتوراه ـ كلية اآلداب، جامعة بغداد، آلة كاتبة
 .٢/١٣٩: المصدر السابق) ٦(
رحوم علي النجدي ناصـف، مطبعـة   إقرأ عنه كتاب، سيبويه إمام النحاة، ألستاذنا الم ) ٧(

سـيبويه ـ حياتـه وكتابـه للـدكتورة خديجـة       : وكتـاب . لجنة البيان العربي، القـاهرة 
 .الحديثي، طبع دار الحرية ـ بغداد

سـيبويه والقـراءات،    : خالفاً لما ذهب إليه الدكتور أحمد مكي األنصاري في كتابـه          ) ٨(
 .آنالدفاع عن القر: طبع دار المعارف بمصر، وكتابه



 )٥٩(

 

 من القراءات موقفاً معتدالً، فقد كـان        )هـ١٨٠ت(وقف سيبويه   
، ومل خيطّـئ    )١(»ةأنّ القراءة ال ختالف ألنها السن     «حيترم القراءات وعنده    

قراءة ومل أجده غلّط قارئاً إال يف موضع واحـد كـان فيـه نـاقالً وهـو            
وأمـا أهـل    :  وذلك قوله يف طبعة هارون     ،موضع خالف بني نسخ كتابه    

 بني املعرفتني وجيعلوا فصالً يف هـذا        تهاملدينة فيرتلون هو هاهنا مبرتل    
احـتىب ابـن    : قـال  انّ أبـا عمـرو رآه حلنـاً، و         )٢(املوضع فزعم يـونس   

حلن وهو رجل من أهل املدينة، كما        :يقول: ذه يف اللحن  ه يف   )٣(مروان
ْهؤالء بنايت هـن أطهـر لكـم﴿: اشتمل باخلطأ، وذلك انه قرأ  : تقول ُُ َ َ ْ َ َّ ُ َِ ِ ُ )٤( 

  .)٥(فنصب
                                                

 .١/٧٤: الكتاب) ١(
هو يونس بن حبيب البصري من أصحاب أبي عمرو بن العالء، كان بارعاً في النحو     ) ٢(

، وطبقـات   ٤٤: مراتـب النحـويين   : هــ، ينظـر   ١٨٢وعنه روى سيبويه، تـوفي سـنة        
يونس البصري  : ، عنه كتاب  ٢/٣٦٥: ، وبغية الوعاة  ٤/٦٨: ، وإنباه الرواة  ٥٤: النحويين

 .كي األنصاري، دار المعارف بمصرللدكتور أحمد م
غايـة  . هو محمد بن مروان المدني القارئ، وردت عنه الرواية في حـروف القـرآن              ) ٣(

 .٢/٢٦١: النهاية
بـالرفع،  ) هـن أطهـر لكـم     (والقراءة العامة كما في المـصحف       . ١١/٧٨: سورة هود ) ٤(

وسعيد بن بالنصب هي قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسى بن عمر       ) أطهر(وقراءة  
: ، والمحتـسب ٦٠: مختصر في شواذ القرآن: ينظر .جبير ومحمد بن مروان والسدي   

 .٥/٢٤٧: ، والبحر المحيط٢/٢٢٥
 .٣٩٧ ـ ٢/٣٩٦: عبدالسالم هارون: كتاب سيبويه، تحقيق) ٥(



 )٦٠(

 وقف عند قوله احتىب يف اللحـن     )١(ويف طبعة بوالق من الكتاب    
ومـع هـذا فهـو    . ر انه اشتمل باخلطـأ فلم يذكر اآلية الكرمية كما مل يذك   

 فالـذي حلـن   )هـ١٥٤ت( عن أيب عمرو   )هـ١٨٢ت(ناقل عن يونس    
القارئ وخطّأه أبو عمرو على ما نقل يونس ورواه عنـه سـيبويه قـال             

قال سيبويه هو حلن وقال أبو عمرو ابن العال         «: )هـ٧٤٥ت(أبو حيان   
ابـن اجلـزري    ، وقـال    )٢(»احتىب فيه ابن مـروان يف حلنـه يعـين تربـع           

ـ ٢١٦ت( عن األصمعي )٤()هـ٤٤٤ت(روى الداين  : )٣()هـ٨٣٣ت(  )٥()هـ
إنّ عيـسى بـن عمـر    : )هـ١٥٤ت(قلت أليب عمرو بن العالء      : انه قال 

ْهـن أطهـر لكـم﴿ن  اقرأ ابن مرو  :  حدثنا قال  )٦()هـ١٤٩ت( ُُ َ َ ْ َ َّ ُ )قـال   )٧ 
  .)٨(احتىب من حلنه

                                                
 .١/٣٩٧: الكتاب) ١(
 . وفي النشر٥/٢٤٧: البحر المحيط) ٢(
وسف بن الجزري مؤلف كتـاب غايـة     هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ي         ) ٣(

 .٢/٢٤٧: ينظر غاية النهاية. النهاية وكتاب النشر
 .١/٥٠٣: غاية النهاية: هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير، ينظر) ٤(
هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب األصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب واألخبار  ) ٥(

 .٢/١٩٧: ، وإنباه الرواة٩٠: ، ونزهة األلباء١٠/٤١٠: ينظر تاريخ بغداد. والملح
، واقرأ ٢٨: هو عيسى بن عمر الثقفي كان عالماً بالعربية والنحو والقراءة، نزهة األلباء ) ٦(

 .عنه كتاب، عيسى بن عمر الثقفي
 .١١/٧٨: سورة هود) ٧(
الء من قـرأ    قال أبو عمرو بن الع     «٦٠: ، وفي مختصر في شواذ القرآن     ٢/٢٦١: النشر) ٨(

 .وهو خطأ مطبعي» فقد تربع في الجنة) هن أطهر لكم(



 )٦١(

راءة ومل يلحن القارئ كما    ومن هذا يتبين انّ سيبويه مل خيطّئ الق       
  . وإنما هو ناقل عن غريه)١()هـ٧٤٥ت(زعم أبو حيان 

 مـن تغلـيط سـيبويه       )٢(أما ما ذكره أبو الثناء حممـود اآللوسـي        
:  من قولـه تعـاىل     )معائش(: )هـ١١٨ت( لقراءة ابن عامر     )هـ١٨٠ت(
ِولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معاي﴿ َ ْ ْ ْ َِ ُ ََّ ْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ُ َّ  وحـذا حـذوه     )٣( َشْ

يرى سـيبويه   :  وتابعهما الدكتور حسن عون فقال     )٤(عبدالوهاب محودة 
، ورجعت إىل كتاب سـيبويه   )٥(أيضاً انّ قراءة اهلمزة يف هذه اآلية غلط       

فلم أجد فيه ذكراً للقراءة ومل يتعرض لآلية املذكورة، إنما حتـدث عـن             
مـا ليـستا باالسـم علـى        ومل يهمزوا مقاول ومعـايش ألنه     : اهلمزة فقال 

فأما قـوهلم مـصائب     ... الفعل فتعتال عليه وإنما هو مجع مقالة ومعيشة       
فإنه غلط منهم وذلك أنهم توهموا أنّ مصيبة فعيلة وإنمـا هـي مفعلـة              

 ـ عـن واو   )هــ ١٧٥ت(وقد قالوا مـصاب، وسـألته ـ يريـد اخلليـل      
 ومل يكـن    عجوز وألف رسالة وياء صحيفة ألي شيء مهزن يف اجلمـع          

ألنـي  : مبرتلة معاون ومعايش إذا قلت صحائف ووسائل وعجائز فقال        

                                                
 .٥/٢٤٧: البحر المحيط) ١(
 .٨/٨٥: روح المعاني) ٢(
 .٨/٨٥: سورة األعراف) ٣(
 .١٤٣: القراءات واللهجات) ٤(
 .١٩١: اللغة والنحو) ٥(



 )٦٢(

  .)١(إذا مجعت معاون وحنوها فإنما أمجع ما أصله احلركة

وقد جرت عادة سيبويه على ذكـر القاعـدة الـيت يقرهـا فـإن               
تعارضت مع قراءة فال يذكر تلك القراءة من ذلك منعـه العطـف علـى               

ومما يقـبح أن يـشركه   : عادة حرف اجلر، فقالالضمري ارور من غري إ 
وهـذا  ... مررت بـك وزيـد    : املظهر عالمة املضمر ارور، وذلك قولك     

ُواتقـوا اهللاَ ﴿: )هــ ١٥٦ت( ومل يذكر قراءة محزة الزيات       )٢(قول اخلليل  َّ َ

َالذي تسائلون به واألرحام ْ َ َ ِ ِِ َ ُ ََّ َ )٣(  األرحام جبر )ومـع هـذا فهنـاك مـن        )٤ 
، مما محل بعـض  )٥(وأما سيبويه فهي عنده قبيحة  : ذه القراءة يقول عن ه  

إنّ أول من فتح باب الطعن على هذه القراءة هـو       : الباحثني على القول  
  !اإلمام سيبويه رمحه اهللا

 هو أول من  )هـ١٧٥ت(إنّ اخلليل بن أمحد     : مثّ يستدرك فيقول  
  .ة براء واخلليل من هذه التهم)٦(فتح باب الطعن وعنه أخذ سيبويه

فقد لوحظ أنّ سيبويه حينما يعقّب على القراءات مبا يشعر بعدم         

                                                
 .٢/٣٦٧: الكتاب) ١(
 .١/٢٩: الكتاب) ٢(
 .٤/١٥٨: سورة النساء) ٣(
 .٩٣: التيسير) ٤(
 .٣/١٥٨: البحر المحيط) ٥(
 .٢: الدفاع عن القرآن) ٦(



 )٦٣(

، أو هـي لغـة   )١(وهـذه لغـة ضـعيفة   : موافقته إياها ال يزيد على القول     
، فهو ال يوجه الضعف إىل القراءة مباشرة، إنمـا حيمـل القـراءة           )٢(قليلة

 على إحدى لغات العرب املوصوفة بالضعف أو بالقلة، ومع ذلـك فهـي       
  .)٣(لغة تصح القراءة ا

وإذا ثبت عند سيبويه نسبة القراءة إىل القارئ نص على امسـه،            
ْمـن عمـل مـنكم ﴿:)٦( قـرأ  )هــ ١١٧ت( )٥(وبلغنا أنّ األعرج  : )٤(كقوله َُ ْ ِ َِ َ ْ

ٌسوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحـيم َ ٌ َّ ُِ ِ ِ ِ ٍُ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ًَ ِ )٨( وقولـه )٧( :
ِيا عباد فاتقون﴿:)٩( عمرو يقولوكان أبو ُ َّ َ ِ ِ )١٠(.  

وأهـل  : وإن مل يثبت عنده اسم القارئ ذكر اسم البلد فقال مثالً          
                                                

 .١/٢٨: الكتاب) ١(
 .١/٢٩: المصدر السابق) ٢(
، ودراسات في كتاب سيبويه للـدكتورة       ٥٢: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه     ) ٣(

 .٣٨: خديجة الحديثي ـ الكويت
 .١/٤٦٧: الكتاب) ٤(
 .٥٠: مرت ترجمته ص) ٥(
، والبحر ١٠٢: مزة األولى وكسر الثانية وهي قراءة نافع المدني، ينظر التيسير   بفتح اله ) ٦(

 .٤/١٤١: المحيط
 .٦/٥٤: سورة األنعام) ٧(
 .١/٣١٦: الكتاب) ٨(
 .، وفيه نسب إثبات الياء إلى جمهور العراقيين٣٧٥: إتحاف فضالء البشر: ينظر) ٩(
 .٣٩/١٦: سورة الزمر) ١٠(



 )٦٤(

ْوإن كال ملا ليـوفينهم ربـك أعامهلـم﴿ :)١(املدينة يقرؤون  َ ْ َ َُُ ْ ُّ َ ََ َ ُ َّ ُِّ َ ََّ َّ ِ )ويف غـري    )٢ 
  .)٤(وغري ذلك... )٣(ذلك يقول مثالً وزعموا أنّ بعضهم قرأ

ه مل يـنص  )هـ١٨٠ت(هم سيبويه   واتاء البصرة؛ ألنب لقربالتعص 
 أو مـن قـرأ علـى     )هــ ١٥٤ت( )٥(إال على إمام بصري كـأيب عمـرو       

 أو من بعد عـن      )١٤٩ت( )٧( أو عيسى  )هـ١١٧ت( )٦(بصري كاألعرج 
 )١٠()هــ ٢١ت( )٩( أو أُيب  )هـ٣٢ت( )٨(هذه العصبية كعبداهللا بن مسعود    

                                                
 .١/٢٨٣: الكتاب) ١(
. بالتشديد والتخفيف عن نافع وابن كثيـر ) وان: ( في المصحف١١/١١١: ة هود سور) ٢(

 .٢٦٠: ، وإتحاف فضالء البشر١٢٦: التيسير
 .١/٢٨: الكتاب) ٣(
الـشاهد وأصـول النحـو فـي     : ينظر ما أحصته الدكتورة خديجة الحديثي في كتابهـا  ) ٤(

 .٥٣: كتاب سيبويه
 .٢/١٣٨: الكتاب) ٥(
: رج من القـراء ثالثـة لـيس فـيهم مـن أخـذ عـن بـصري، وهـم                 الذين عرفو باألع  ) ٦(

وعنـه روى أبـو     ) هــ ١٣٠ت(وحميد بـن قـيس      ) هـ١١٧ت(عبدالرحمن بن هرمز    
 ١/٣٨١: غايـة النهايـة  : ينظر) هـ٧٤٢ت(عمرو بن العالء ومحمد بن أحمد بن علي  

 .١/٣٠٥:  على التوالي، والكتاب٢/٧٥ و ٢٦٥و
  .١/٤٧١: الكتاب) ٧(
 .١/١٥٨: لسابقالمصدر ا) ٨(
 .١/٤٨١: الكتاب) ٩(
: أبو علي الفارسي للدكتور عبدالفتاح إسماعيل شـلبي مطبعـة نهـضة مـصر           : ينظر) ١٠(

١٦٥. 



 )٦٥(

صريني أمثال من ذكروا هنا يف األقـل فـإنّ   ومع أنّ سيبويه ذكر غري الب     
االعتقاد انّ سبب ذلك تعصب سيبويه حيتاج إىل وحي، واحلجة الظنية           
ال تثبت يف مقام االحتجاج، ومل ال حيمل على انه مل ينص إال على من                

؟ كما هو منهجـه يف شـواهده، وينبغـي    )١(ثبت لديه انه قرأ تلك القراءة   
  .إحسان الظن بسيبويه

  

 

 )٢( ثاين اثنني أسسا مدرسة الكوفـة النحويـة     )هـ٢٠٧ت(الفراء  
 وتعهد املدرسـة  )هـ٢٨٦ت(وهو الذي تكفّل بإمتام البناء بعد الكسائي     

  .)٤( وكان أعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي)٣(بالنمو

لـى  ومعلوم أنّ الكوفيني قبلوا القراءات واحتجوا ا وعقـدوا ع     
 )معاين القـرآن (، والفراء يف )٥(ما جاء فيها كثرياً من أصوهلم وأحكامهم   

خري من ميثّل هذا املنهج، وال أخفي إعجايب بـالفراء ومبنهجـه وبكتابـه       
 بعـض   نين فهمت مـن بعـض نـصوصه أنـه يريـد            ولك )معاين القرآن (

القراءات، ويرمي بعض القراء بالوهم، وعندما أفهـم بعـد عكـس هـذا       
                                                

 .٣٩:، ودراسات في كتاب سيبويه٥٢:الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ينظر) ١(
 .٧٤: مدرسة الكوفة) ٢(
 .١٢٧: المصدر السابق) ٣(
 .٢٣٣: بغية الوعاة) ٤(
 .٣٤١: مدرسة الكوفة) ٥(



 )٦٦(

  .أ منه ذمة الفراء سأرجع مسروراً عن هذا الرأيوترب
وفيما يلي بعض هذا الذي متنيت أن يترته منه معاين القـرآن أو             

  :ينكشف يل غامضه
 ورمى بعـض القـراء   )هـ١٥٦ت( ـ انه رد قراءة محزة الزيات  ١

َّبمـرصخي﴿: وقـد خفـض اليـاء مـن قولـه         : بالوهم عندما قـال    ْ ُِ ِ ِ )١( 
 مجيعـاً حـدثين     )هــ ١٠٣ت( )٢(حيىي بن وثاب   و )هـ١٤٨ت(األعمش  

 عن حيىي انـه  )هـ١٤٨ت( عن األعمش  )هـ١٧٥ت( )٣(القاسم بن معن  
ولعلها من وهم الفراء طبقة حيىي فإنه قلّ مـن          : قال الفراء . خفض الياء 

   .)٤(سلم منهم من الوهم
أفهم من توهيم الفراء للقراء انه يرد هذه القراءة مع انهـا قـراءة              

ـ ٢٢٤ت( ورأي أبوعبيد )٥( وهذه لغة بين يربوع)هـ١٥٦ت(محزة    انّ )هـ
                                                

)) ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي     : ((١٤/٢٢: من قوله تعالى في سورة إبراهيم     ) ١(
: التيـسير . وقرأ بكسر الياء حمزة واألعمش ويحيى بن وثاب وجماعة مـن التـابعين    

 .٢/١٩٨: ، والنشر٥/٢١٩: ، والبحر المحيط١٣٤
. اد األعالم كـان مقـرئ أهـل الكوفـة      هو يحيى بن وثاب الكوفي تابعي ثقة من العب        ) ٢(

 .٢/٣٨٠: ينظر غاية النهاية
هو القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود قاضي الكوفة كـان عفيفـاً            ) ٣(

 .١٣٣: طبقات النحويين: ينظر. ثقة راوية للشعر عالماً بالغريب والنحو
 .٢/٧٥: معاني القرآن) ٤(
، واللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد       ٤/٤٣٥ :، وخزانة األدب  ٢/٢٩٨: النشر) ٥(

 .١/١٨٧: علم الدين الجندي ـ ليبيا



 )٦٧(

 فهــي عنــد األخفــش )٢( وقــد ردهـا البــصريون )١(القـراء قــد غلطــوا 
 إىل أنّ هـذه القـراءة   )هــ ٣١١ت(، وذهب الزجاج   )٣( حلن )هـ٢١٥ت(

 هي  )هـ٥٣٨ت(، وقال الزخمشري    )٤(عند مجيع النحويني رديئة مرذولة    
  .)٥(ضعيفة

وممـا أومهـوا فيـه    :  فقال)هـ١١٠ت( احلسن البصري  ـ خطّأ ٢
   .)٧(» به الشياطون)٦(وما ترتلت «:قوله

وغلـط  :  فقـال  )هــ ٢٥٥ت(وممن تابع الفراء يف ذلك اجلـاحظ        
 ، واحلـرف   )٨( ُص والقـرآن﴿: احلسن يف حرفني من القرآن مثل قولـه       

   .)١٠( وللجاحظ أتباع)٩(»وما ترتلت به الشياطون«: اآلخر

                                                
 .٥/٤١٩: البحر المحيط) ١(
 .٤/٤٣٥: خزانة األدب) ٢(
 .٢/٢٧٥: معاني القرآن لألخفش) ٣(
 .٤/٤٣٥: ، وخزانة األدب٥/٤١٩: البحر المحيط) ٤(
 .٢/٣٧٤: الكشاف) ٥(
ومـا تنزلـه بـه    : (( قـراءة الحـسن وقـراءة الجماعـة    ، هـذه  ٢٦/٢١٠: سورة الـشعراء  ) ٦(

 .١٢٩: مختصر في شواذ القرآن: ينظر)) الشياطين
 .٢/٧٦: معاني القرآن) ٧(
، وهذه قراءة الحسن وأبي السحال وابن أبي إسحاق، ينظر مختصر ٣٨/١: سورة ص) ٨(

 .١٢٩: في شواذ القرآن
 .٢/٢١٩: البيان والتبيين) ٩(
 .٧/٤٦٠: البحر المحيط) ١٠(



 )٦٨(

مى بعض القراء السبعة بالوهم عندما قال وهـو يتحـدث    ـ ر ٣
َنوله ما توىل ونصله جهـنم﴿: مهوا فيه قوله  وومما أ : عن وهم القراء   َّ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ َُّ ِّ )١( 

بسكون اهلاء ظنوا ـ واهللا أعلم ـ أنّ اجلزم يف اهلـاء، واهلـاء يف موضـع      
 يريـد قـراءة   ، وهـو )٢(نصب، وقد اجنزم الفعل قبلها بسقوط اليـاء منـه    

 وهي قراءة قرأ ا مـن الـسبعة محـزة      )نصله( و )نولّه(تسكني اهلاء يف    
 وهو  )هت١٥٤ت( )٣( الكويف وأبو عمرو بن العالء     )هـ١٥٦ت(الزيات  

  .)٤(عريب صريح وإمام البصريني يف القراءة والنحو واللغة

   : قرأ ا ـ خطّأ قراءة روي أنّ النيب ٤

: حـدثنا حممـد قـال     : بو العباس قال  حدثنا أ : ففي معاين القرآن  
 )٦( بــن مــسلم بــن أيب ســارة)٥(وحــدثين معــاذ: حــدثنا الفــراء قــال

متكـئني علـى    «:  يقـرأ  )٧(كان جارك زهـري الفـرقيب     :  قال )هـ١٨٧ت(

                                                
 .٤/١١٥: سورة النساء) ١(
 .٧٦ ـ ٢/٧٥: معاني القرآن) ٢(
 .١/١٢٧: المهذب) ٣(
 .٢/٤٩٩: البحر المحيط) ٤(
هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء عم أبي جعفر الرؤاسي محمد بن أبي سـارة قـرأ    ) ٥(

: ، وبغية الوعاة٥/٢١٨: ، ووفيات األعيان١١٥: طبقات النحويين: ينظر. عليه الكسائي
 .٢/٢٩٠ و١/١٠٩

 .٢/٢٩٠ و ١/١٠٩: ية الوعاةغ أبي سادة وما أثبتناه عن ب٣/١٢٠في معاني القرآن ) ٦(
 =     القرقبي بقافين وهو زهير بن ميمون الفرقبي٣/١٢٠في معاني القرآن المطبوع ) ٧(



 )٦٩(

الرفارف قد يكون صواباً وأما     :  قال )١(»رفارف خضر وعباقري حسان   
بعة أحرف؛ وال ثالثة    العباقري فال؛ ألنّ ألف اجلماع ال يكون بعدها أر        

وعثمـان  ] ص[ هذه قراءة النيب     )هـ٣٩٢ت(، وقال ابن جين     )٢(صحاح
ـ ١٢٨ت [)٤( واجلحدري )٣(ونصر بن علي   وأيب اجللـد ومالـك بـن       ] هـ

 وزيـر   )هــ ١٢٣ت( )٦(وأيب طعمة وابـن حميـصن     ] هـ١٢٧ت [)٥(دينار
  .)٧(الفرقيب

 )عبـاقري (والذي يفهم من عبـارة الفـراء أنـه ال يـرى قـراءة               
صواباً، أما أن يكـون هـو القائـل أو يكـون نـاقالً قـول معـاذ اهلـراء          

  . من غري رده وهو دليل على مشاركته برد القراءة)هـ١٨٧ت(

                                                
. قارئ نحوي كوفي يعرف بالكسائي منسوب إلى موضع وكـان فـي زمـن عاصـم                =

ـ   : ينظر : ، وتـاج العـروس، تحقيـق      ١/٢٣٣: ، والبحـر المحـيط    ١/٢٩٥: ةغايـة النهاي
  .٣/٥٠٤: عبدالستار أحمد فراج وجماعته طبع الكويت ـ فرقب ـ

 )).متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان((، وقراءة الجماعة ٧٦: سورة الرحمن) ١(
 .٣/١٢٠: معاني القرآن) ٢(
 .٢/٣٣٨: ترجمته في غاية النهاية) ٣(
 .٢١:ته صتقدمت ترجم) ٤(
هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري سمع أنس بن مالك وكان مـن أحفـظ النـاس             ) ٥(

 .٢/٣٦: غاية النهاية: ينظر. للقرآن
هو محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثيـر وكـان                 ) ٦(

 .٢/١٦٧: غاية النهاية: ينظر. ثقة
 .٢١:  ص، وقد تقدمت القراءة٢/٣٠٥: المحتسب) ٧(



 )٧٠(

 فعـد بـذلك فـاتح    )هــ ١١٨ت(نه يطعن بقراءة ابن عامر ا ـ  ٥
باب القدح على قراءة ابن عامر أعلى القـراء الـسبعة سـنداً وأقـدمهم            

  .)٢(عن عثمان قبل أن يظهر اللحن اآلخذ القرآن )١(هجرة

ُخملـف وعـده رسـله﴿: وليس قول من قال   : قال الفراء  ْ ََ ُْ ُ ِ ِ َِ ُ )وال  )٣ 
ْزين لكثري من الـمرشكني قتل أوالدهم رشكاؤهم﴿ ْ ُ َُّ ْ َ َُ ََ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ٍ )لقـد   )٥( بشيء )٤ ،

ال عودنا الفراء أن يقف من القراءات اليت ال توافق مذهبه موقفاً سليماً             
، ولكنه يف بعض املواطن خيرج عن طبيعته السمحة وعـن           )٦(يهاجم فيه 

، أمتنـى أن تتـضح يل رؤيـة     )٧(منهج الكـوفيني الـسليم إزاء القـراءات       
جديدة لعبارة الفراء أفهم منها أنه مل خيدش القراء والقراءات كما صـنع             

ريد إدانته بـل  ، وأنا ال أ )٨(غريه، فربما كنت ممن فام فهم عبارة الفراء       
                                                

 .٤/٤٢٢: خزانة األدب) ١(
 .٤/٢٩٩: البحر المحيط) ٢(
)... رسله(ونصب ) وعده(إلى ) مخلف(قرأ الجمهور بإضافة   .١٤/٤٧:سورة إبراهيم ) ٣(

) رسـله (إلـى  ) مخلـف (وإضافة ) وعده(بنصب ) مخلف وعده رسله(وقرأت فرقة  
 .٤٣٩ ـ ٥/٤٣٨: البحر المحيط. والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول

 .٥٢تقدمت ص: ، وهذه قراءة ابن عامر٦/١٣٧: األنعام) ٤(
 .٢/٨١: معاني القرآن للفراء) ٥(
 .٢٦٣: أبو علي الفارسي) ٦(
 .٣٩٠: أبو زكريا الفراء للدكتور أحمد مكي األنصاري ـ القاهرة) ٧(
للغـة  مالحظات على كتاب ـ مقالة ألستاذنا الدكتور مهدي المخزومي مجلة مجمع ا ) ٨(

 .٩١٤/هـ١٩٧٢، لسنة ٤٧العربية في دمشق، المجلد



 )٧١(

  .الً للدفاع عنه موكّ لستممن يسرهم براءته من هذه التهمة، ولكنين

هذا هو موقف شيوخ املدرستني، أما املتـأخرون عنـهم، فمنـهم        
، ومنهم من رفض    )هـ٦٧٢ت(من قبل القراءات واحتج ا كابن مالك        

القراءة الـيت ال تتفـق مـع القاعـدة النحويـة أو القيـاس كالزخمـشري                 
 )هــ ٣٩٢ت(، أما ابن جنـي      )هـ٥٧٧ت(، وابن األنباري    )هـ٥٣٨ت(

الذي ألّف كتاب احملتسب حمتجاً فيه ملا شذّ من القـراءات عـن الـسبعة         
 الذي هـم أن يـضع       )هـ٣٧٧ت(تلبية لرغبة شيخه أيب علي الفارسي       

، فهو وإن كـان مـن أكثـر البـصريني اعتـداالً            )١(يده فيه فعاجلته املنية   
 القراء ويستقبح القراءات اليت ختالف القيـاس أو القاعـدة،           ولكنه يغلّط 
 ببيـان   )٣(]وقيل من راق   [)هـ١٢٧ت( )٢(فأما قراءة عاصم  : فيقول مثالً 
 فمعيب يف اإلعـراب معيـب يف األمسـاع؛ وذلـك أنّ             )٤(]من[النون من   

   .)٥(النون الساكنة ال توقف يف وجوب إدغامها يف الراء
ــه ــ : وقول ــراءة عل ــك ق ــسالم[ي ومــن ذل ــه ال واألعــرج ] علي

                                                
 .١/٣٤: المحتسب) ١(
 .١/٣٤٦: غاية النهاية. هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود شيخ اإلقراء في الكوفة) ٢(
 .٧٥/٢٧: سورة القيامة) ٣(
سكتة لطيفة من غيـر تـنفس لـئال         ] من[قرأ حفص عن عاصم بالسكوت على نون        ) ٤(

، ٤٢٦ و   ٤١٩: النـشر : مـع صـحة الروايـة ينظـر       . م فاعل من المروق   يتوهم أنّها اس  
 .٤٨٣: ، واإلرشادات الجلية لمحمد محمد سالم محيسن ـ القاهرة٢/٤٣٦: والمهذب

 .٩٥ ـ ١/٩٤: الخصائص) ٥(



 )٧٢(

 )٢()خطـوات (: )هـ١٤٤ت( )١(ورويت عن عمرو بن عبيد    ] هـ١١٧ت[
، وبعـض القـراءات عنـده    )٣(بـضمتني ومهـزة وهـي مرفوضـة وغلـط     

، وكان األوىل بأيب الفتح ترتيه لسانه من الوقـوع يف القـراءات    )٤(قبيحة
  .الصحيحة

ت تـشدد  يف القـراءا ] هـ٧٤٥ت[ومل يتشدد أبو حيان األندلسي    
ـ ٦٧٢ت[البصريني، ومل يتساهل تساهل الكوفيني وابـن مالـك           ، )٥(]هـ

فكان أمره وسطاً، فأعلى القراءات عنده ما أمجعت عليه السبعة، فأخذ           
 ، وكـان  )٦(]ص[بقراءام كما أخذ بكلّ قراءة صح سندها عن الرسول    

مـن  ى للرد على البـصريني و      وتصد ،ال يقبل من النحاة ختطئتهم للقراء     
ــراءام؛ ألنهــا ال تتفــق مــع   ــراء وردوا ق ــدما غلّطــوا الق تــابعهم عن

  .)٧(أقيستهم

                                                
: هو عمرو بن عبيد البصري سمع من الحسن البصري وروى عنـه الحـروف، ينظـر     ) ١(

 .١/٦٠٢: غاية النهاية
وال تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكـم عـدو   « ٢/١٦٨:  تعالى في سورة البقرة من قوله ) ٢(

 .»مبين
 .١/١١٧: المحتسب) ٣(
 .٢/٢٣٠: الخصائص) ٤(
، وأبو حيان النحوي للـدكتورة خديجـة   ٤٩: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه  ) ٥(

 .٤١٨: ، بغداد١الحديثي، ط
 .٦/٤٦٦، و ١/١٥٢: البحر المحيط) ٦(
 .٢٣٠ ـ ٤/٢٢٩ و ٥٠٠ ـ ٢/٤٩٩ و ٤٠٨ ـ ٢/٤٠٧: مصدر السابقال) ٧(



 )٧٣(

من هذا العرض ومن تتبع كتب القراءات والتفاسري وكتب النحو          
جند كثرياً من القراءات القرآنية قد جتهم هلـا البـصريون ومـن تـابعهم؛             

  .ألنها خالفت أقيستهم وقواعدهم اليت قعدوها

بصريني هذا احنراف عن املنهج السليم؛ ألنهم ضيقوا        إنّ موقف ال  
 ،القواعد، وماذا عليهم لو جعلوا قواعدهم مرنة تتسع للقراءات القرآنية         

على أنّ من القراء مجاعة من أكابر النحويني واللغويني، مثّ هم بعد هـذا      
ثقة ناقلون هلذه اللغة، فإذا صح سند القراءة ووافقـت أحـد املـصاحف          

ية فال سبيل لردها من قبل النحاة، ولسنا متعبـدين بقـول حنـاة              العثمان
 وأنا أذهب إىل أنّ استقراء النحاة كان ناقصاً؛ ألنـه يف األقـل           )١(البصرة

   .)٢(مل يشمل القراءات اليت متثّل هلجات عربية

وقواعدهم اليت قعدوها ليـست مرتلـة مـن الـسماء، فليـصحح          
راءات القرآنية يف القياس على هـذه  النحاة قواعدهم حتى تستوعب الق   

القراءات الصحيحة فتحاً جديداً للغة العربية وحنوها وزيـادة يف الـسعة         
  .يف فن القول

  

                                                
 .٣/١٥٩: البحر المحيط) ١(
 .١/١٩٢: اللهجات العربية في التراث) ٢(



 )٧٤(

  

  

  

  مصادر البحث
  

   . ـ القرآن الكرمي١
 ـ إبراز املعـاين مـن حـرز األمـاين أليب شـامة عبـدالرمحن بـن إمساعيـل          ٢

  .هـ١٣٤٩رة ـ  مطبعة مصطفى البايب احلليب ـ القاه)هـ٦٦٥ت(
 ـ ابن جني النحوي للدكتور فاضل صاحل السامرائي، طبع دار النذير ـ بغداد،   ٣

  .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩
، مطابع التـضامن،  ١ ـ أبو حيان النحوي تأليف الدكتورة خدجية احلديثي، ط ٤

  .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥بغداد، 
د مكـي   ـ أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحـو واللغـة، تـأليف الـدكتور أمحـ      ٥

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤األنصاري، الس األعلى للفنون واآلداب، القاهرة، 
 ـ أبو علي الفارسي تأليف الدكتور عبدالفتاح إمساعيل شليب، مطبعـة ـضة    ٦

  .هـ١٣٧٧مصر، القاهرة، 
 ـ إحتاف فضاء البشر يف القراءات األربعة عشر تأليف أمحد حممد الـدمياطي    ٧

  .هـ١٣١٧ونية مبصر،  املطبعة امليم)هـ١١١٧ت(
حممـد  : ، حتقيق)هـ٩١١ت( ـ اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي  ٨

  .م١٩٧٤أبوالفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



 )٧٥(

 ـ اإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريـق الـشاطبية، تـأليف حممـد      ٩
  .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤هرة، حممد سامل حميسن، مطبعة الفجالة، القا

 ـ أصول التفكري النحوي، تأليف الـدكتور علـي أبـو املكـارم، منـشورات       ١٠
  .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣اجلامعة الليبية، طبع بريوت، 

ـ ٢٢٩ت( ـ أصول الكايف، تأليف يعقوب بن إسحاق أيب جعفر الكليين  ١١ ) هـ
  .هـ١٣٨٨دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

 تأليف حممد أبو الفـضل إبـراهيم ومجاعتـه، نـشر      ـ أطوار الثقافة والفكر، ١٢
  .م١٩٥٩، القاهرة، ١مكتبة االنكلو أمريكية، ط

ـ ٣٣٨ت( ـ إعراب القرآن أليب جعفر أمحد بن حممد النحـاس   ١٣ ، حتقيـق  )هـ
  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧الدكتور زهري غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد، 

قيق ودراسة هدى حممـود  حت) هـ٣١١ت( ـ إعراب القرآن ومعانيه للزجاج  ١٤
  .فراعة ـ رسالة دكتوراه ـ كلية اآلداب، جامعة القاهرة، آلة كاتبة

 ـ االغراب يف جدل اإلعراب، تأليف أيب الربكات عبدالرمحن بن األنبـاري   ١٥
هـ ـ  ١٣٧٧سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية، : ، حتقيق)هـ٥٧٧ت(

  .هـ١٩٥٧
، تأليف جالل الدين عبدالرمحن الـسيوطي   ـ االقتراح يف علم أصول النحو ١٦

، حيـدر آبـاد ـ الـدكن،     ٢، مطبعة دار املعارف العثمانيـة، ط )هـ٩١١ت(
  .هـ١٣٥٩

 ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة جلمـال الـدين علـي بـن يوسـف القفطـي        ١٧
حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب املصرية،       : ، حتقيق )هـ٦٤٦ت(

  .هـ١٩٥٠
تصاف من الكشاف، تأليف أمحد بـن حممـد بـن املـنري االسـكندري       ـ االن ١٨



 )٧٦(

حباشية الكشاف، مطبعة مصطفى البـاين احللـيب ـ القـاهرة،     ) هـ٦٨٣ت(
  .هـ١٣٥٤

 ـ اإلنصاف يف مـسائل اخلـالف أليب الربكـات عبـدالرمحن بـن األنبـاري        ١٩
، مطبعة الـسعادة ـ   ٣حممد حمي الدين عبداحلميد، ط: ، حتقيق)هـ٥٧٧ت(

  .م١٩٥٥رة، القاه
 ـ إيضاح الوقف واالبتداء تـأليف أيب بكـر حممـد بـن القاسـم بـن بـشار         ٢٠

حمي الـدين عبـدالرمحن رمـضان املطبعـة         : حتقيق) هـ٣٢٨ت  (االنباري  
  .م١٩٧١. هـ١٣٩٠التعاونية، دمشق، 

ـ ٧٤٥ت (تأليف حممد بن يوسف بن علي بن حيـان  : ـ البحر احمليط  ٢١ ط ) هـ
  .هـ١٣٢٨ـ القاهرة ـ ١

ـ ٧٧٤ت  (بن كثري الدمشقي    االبداية والنهاية تأليف احلافظ أيب الفداء       ـ  ٢٢ ) هـ
  .م١٩٦٦ بريوت، ١ط 

ـ الربهان يف علوم القرآن تأليف بدر الـدين حممـد بـن عبـداهللا الزركـشي                ٢٣
، مطبعـة عيـسى البـايب احللـيب،     ١حممد أبو الفـضل إبـراهيم، ط      : حتقيق

  .م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦القاهرة، 
الكافية ـ حتقيق الدكتور حـازم سـليمان احللـي رسـالة      ـ البسيط يف شرح ٢٤

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤دكتوراه ـ كلية اآلداب، جامعة بغداد، آلة كاتبة 
ـ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة تأليف جـالل الـدين عبـدالرمحن              ٢٥

حممد أبو الفـضل إبـراهيم مطبعـة عيـسى          : حتقيق) هـ٩١١ت(السيوطي  
  .م١٩٦٤. هـ١٣٨٤رة، البايب احلليب، القاه

ـ البيان يف تفسري القرآن تأليف السيد إبو القاسم اخلوئي ـ املطبعة العلمية ـ   ٢٦
  .هـ١٣٧٥النجف، 



 )٧٧(

حتقيق عبدالسالم حممد هارون ) هـ٢٥٥ت (ـ البيان والتبيني تأليف اجلاحظ    ٢٧
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨نشر مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

ترمجة الـدكتور   ) م١٩٥٦ت  (ل بروكلمان   ـ تاريخ األدب العريب تأليف كار     ٢٨
  .وما بعدها١٩٦٨عبداحلليم النجار ومجاعته ـ دار املعارف مبصر، 

 أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ـ دار  افظـ تاريخ بغداد تأليف احل٢٩
  .الكتاب العريب ـ بريوت

تاريخ الرسل وامللوك تأليف أيب جعفر حممـد بـن جريـر           : ـ تاريخ الطربي  ٣٠
حممد أبو الفضل إبراهيم دار املعارف مبـصر        : حتقيق) هـ٣١٠ت  (لطربي  ا

  .م١٩٦٩ ـ ٢ط 
  .دار القلم ـ بريوت: ـ تاريخ القرآن تأليف إبراهيم االبياري٣١
ـ تاريخ القرآن تـأليف الـدكتور عبدالـصبور شـاهني دار القلـم القـاهرة ـ        ٣٢

  .م١٩٦٦
 طبـع الـدار العامليـة     ـ تاريخ القرآن تأليف الدكتور حممـد حـسني الـصغري          ٣٣

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ـ ١بريوت ط 
ـ تاريخ القرآن وغرائب رمسه تأليف حممد طاهر بن عبدالقادر الكـردي ط             ٣٤

  .م١٩٥٣هـ ـ١٣٧٢ ـ ٢
ـ ٢٧٦ت (ـ تأويل مشكل القرآن تأليف عبداهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة               ٣٥ ) هـ

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣ دار التراث، القاهرة، ٢حتقيق السيد صفر ط 
: حتقيق) هـ٦٧٢ت ( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد تأليف حممد بن مالك  ـ٣٦

هـ ١٣٨٧حممد كامل بركات دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة          
  .م١٩٦٧

ـ ٣٧٠ت  (ـ ذيب اللغة، تأليف أيب منصور حممد بن أمحـد األزهـري             ٣٧ ) هـ



 )٧٨(

النـشر  عبدالسالم هـارون وآخـرين، الـدار املـصرية للتـأليف و           : حتقيق
  .م١٩٦٧م ـ ١٩٦٤القاهرة، 

ت (ـ التيسري يف القراءات السبع تأليف أيب عمرو عثمان بن سـعيد الـداين               ٣٨
  .م١٩٣٠: أوتو برنزل، استنبول، مطبعة الدولة: حتقيق) هـ٤٤٤

ت (ـ جامع البيان عن تأويـل القـرآن تـأليف حممـد بـن جريـر الطـربي                 ٣٩
  .هـ١٣٧٤رف مبصر مد شاكر، دار املعاحممود حم:  حتقيق)هـ٣١٠

ـ اجلامع ألحكام القرآن تأليف أيب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  ٤٠
  .م١٩٥٢هـ ١٢٧٢مطبعة دار الكتب، القاهرة، ) هـ٦٧١ت (

لبيـب سـعيد، دار الكاتـب       : ـ اجلمع الصويت األول للقرآن الكـرمي تـأليف        ٤١
  .ت. العريب، القاهرة ب

ـ ٣٧٧ت (الفارسـي  ــ احلجـة ـ خمطـوط ـ أليب علـي       ٤٢ نـسخة بلديـة   ) هـ
  .ح٣٥٧٠االسكندرية برقم 

ـ        ٤٣ ـ ٣٧٠ت   (هـ احلجة يف القراءات السبع البـن خالوي الـدكتور  : حتقيـق ) هـ
  .م١٩٧٧هـ ١٣٩٧ دار الشرق، بريوت ٢عبدالعال سامل مكرم ط 

ـ ١٠٩٣ت  (ـ خزانة األدب تأليف عبدالقادر بن عمر البغدادي         ٤٤ : حتقيـق ) هـ
م ١٩٦٧هــ ـ   ١٣٨٧ع دار الكتاب العريب، القاهرة عبدالسالم هارون، طب

  .وما بعدها
طبعة دار : حتقيق) هـ٣٩٢ت (ـ اخلصائص تأليف أيب الفتح عثمان بن جين         ٤٥

  .م١٩٥٦. م١٩٥٢الكتب املصرية، القاهرة ـ 
سات يف كتاب سيبويه، تأليف الـدكتورة خدجيـة احلـديثي الكويـت،             اـ در ٤٦

١٩٨٠.  
ف الدكتور حممد مكي األنصاري القـسم األول دار         ـ الدفاع عن القرآن تألي    ٤٧



 )٧٩(

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣االحتاد العريب للطباعة والنشر، القاهرة 
ـ ٣٥٠ت  (ـ ديوان األدب تأليف إسحاق بن إبراهيم الفـارايب           ٤٨ : حتقيـق ) هـ

اهليئة املصرية العامة لشؤون املطـابع األمرييـة،        . الدكتور أمحد خمتار عمر   
  .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤القاهرة، 

الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي ومجاعتـه دار     : ـ ديوان اجلواهري ـ حتقيـق   ٤٩
  .م١٩٨٠م ـ١٩٧٣احلرية للطباعة، بغداد ـ 

ـ ديوان مسكني الدارمي، حتقيق الدكتور خليل العطيـة والـدكتور عبـداهللا              ٥٠
  .هـ١٣٨٣بغداد : اجلبوري ـ دار البصري

ة ـضة مـصر القـاهرة،      مكتب: رسم املصحف واالحتجاج به يف القراءات      ـ ٥١
  .م١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠

ـ ١٢٧٠ت (ـ روح املعاين تأليف أيب الثناء حممود بن عبداهللا اآللوسـي       ٥٢ ) هـ
  .هـ١٣٠١طبع بوالق ـ القاهرة، 

الدكتور شوقي ضيف ـ دار  : حتقيق) هـ٣٢٤ت (تأليف ابن جماهد : ـ السبعة٥٣
  .م١٩٧٢املعارف مبصر 

ـ ٨٠١ت  (اصـح البغـدادي     تأليف علي بن الق   : ـ سراج القارئ  ٥٤ املطبعـة  ) هـ
  .هـ١٣١٧األزهرية ـ القاهرة ـ 

تأليف علي النجدي ناصف مطبعة جلنة البيان العريب،        : ـ سيبويه إمام النحاة   ٥٥
  .م١٩٥٣هـ ١٣٧٢القاهرة، 

للـدكتورة خدجيـة احلـديثي، دار احلريـة، بغـداد،          : حياته وكتابه : ـ سيبويه ٥٦
  .م١٩٧٥

دار املعـارف مبـصر ـ    : تور أمحد مكـي األنـصاري  ـ سيبويه والقراءات للدك٥٧
  .م١٩٧٢



 )٨٠(

ـ الشاهد وأصـول النحـو يف كتـاب سـيبويه للـدكتورة خدجيـة احلـديثي                 ٥٨
  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤مطبوعات جامعة الكويت 

مطبوع : ـ شرح االمشوين على ألفية ابن مالك تأليف علي بن حممد األمشوين٥٩
  .ت. يب القاهرة، بمع حاشية الصبان، مطبعة عيسى البايب احلل

خمطـوط بـدار الكتـب      ) هـ٦٧٣ت  (ـ شرح التسهيل تأليف حممد بن مالك        ٦٠
  .ش/ حنو/ ١٠: املصرية برقم

مطبعة عيـسى   ) هـ٩٠٥ت  (تأليف الشيخ خالد األزهري     : ـ شرح التصريح  ٦١
  .ت. القاهرة ـ ب: البايب احلليب

القاسم األنباري ـ شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات أليب بكر حممد بن    ٦٢
هـ ١٤٠٠: ٤دار املعارف مبصر ط     :  حتقيق عبدالسالم هارون   )هـ٣٢٨ت  (

  .م١٩٨٠ـ 
إدارة الطباعة ) هـ٦٤٣ت (ـ شرح املفصل تأليف يعيش بن علي بن يعيش        ٦٣

  .ت. ب. املنريية، القاهرة
ـ ٣٩٥ت (ـ الصاحيب تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس  ٦٤ أمحـد  : حتقيـق ) هـ

  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣: بدران، بريوتمؤسسة : الشوميي
ـ صحيح البخاري بشرح الكرماين، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري        ٦٥

ـ ٢٥٦ت ( هــ ـ   ١٤٠١ ـ بـريوت   ٢دار إحيـاء التـراث العـريب ط    ) هـ
  .م١٩٨١

ت (يـدي   بـ طبقات النحويني واللغويني تأليف أيب بكر حممد بن احلسن الز          ٦٦
  .م١٩٧٣دار املعارف مبصر ـ : ل إبراهيمحممد أبو الفض: حتقيق) هـ٣٧٩

ـ عيسى بن عمر الثقفـي تـأليف الـدكتور صـباح عبـاس الـسامل مؤسـسة          ٦٧
  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٥٩ ـ ١األعلمي، بريوت ط 



 )٨١(

ـ ١٧٥ت  (الفراهيـدي    ـ العني أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد      ٦٨ : حتقيـق ) هـ
كويـت  الدكتور مهدي املخزومي والـدكتور إبـراهيم الـسامرائي طبـع ال           

  .م١٩٨٥م ـ ١٩٨٠واألردن 
ت (النهاية يف طبقات القراء تـأليف حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري          ـ غاية ٦٩

هــ  ١٣٥١مكتبـة اخلـاجني ـ القـاهرة ـ     : براجـشتراسر : حتقيق) هـ٨٣٣
  .م١٩٣٢

ـ غيـث النفـع يف القـراءات الـسبع تـأليف علـي بـن النـوري السفاقـسي            ٧٠
عـة العثمانيـة ـ القـاهرة      املطب١امش سـراج القـاري ط  ) هـ١١١٨ت(

  .هـ١٣٠٤
لشهاب الدين أيب الفـضل أمحـد بـن    : ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٧١

  .هـ١٣٤٨القاهرة  ة املصرية ـياملطبعة البه) هـ٨٥٢ت (حجر العسقالين 
ـ ٧٧٤ت (ـ فضائل القرآن أليب الفداء إمساعيل بن كـثري        ٧٢ دار األنـدلس  ) هـ

  .م١٩٧٩ ـ ١بريوت، ط
) هـ٨٣٨ت (ة واملفلوكون تأليف شهاب الدين أمحد بن علي الدجي  ـ الفالك ٧٣

  .هـ١٣٨٥مطبعة اآلداب النجف ـ 
  .م١٩٦٨ دار املعارف مبصر ٩ـ يف األدب اجلاهلي للدكتور طه حسني، ط ٧٤
:  مطبعـة دار الكتـب املـصرية       ١ـ يف النشر اجلاهلي للدكتور طه حسني، ط       ٧٥

  .م١٩٢٦هـ ـ ١٣٤٤القاهرة ـ 
 املطبعـة الفنيـة     ٤جات العربية تأليف الدكتور إبـراهيم أنـيس، ط          ـ يف الله  ٧٦

  .١٩٧٣احلديثة ـ القاهرة ـ 
: للدكتور عبدالعال سامل مكـرم : ـ القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية   ٧٧

  .م١٩٦٨دار املعارف مبصر، القاهرة 



 )٨٢(

 سعادة،  رضا: بالشري ترمجة : نزوله تدوينه؛ ترمجته وتأثريه تأليف    : ـ القرآن ٧٨
  .م١٩٧٤ ـ ١دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط 

:  دار القلـم   ٢تأليف الـدكتور عبـداهلادي الفـضلي، ط         : ـ القراءات القرآنية  ٧٩
  .م١٩٨٠: بريوت

القـاهرة  : تأليف عبدالوهاب محودة، مطبعة الـسعادة     : ـ القراءات واللهجات   ٨٠
  .م١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٨

سـم الزبيـدي رسـالة دكتـوراه كليـة      الدكتور سعيد جا: ـ القياس يف النحو    ٨١
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥جامعة بغداد آلة كاتبة؛ : اآلداب

شرح الرضي، تأليف رضي الدين حممد بن احلسن االسـترابادي        : ـ الكافية  ٨٢
مصورة باالفسيت على طبعـة شـركة الـصحافة العثمانيـة،          ) هـ٦٨٦ت  (

  .هـ١٣١٠
حممد أبـو   : حتقيق) هـ٢٨٥ ت(ـ الكامل أليب العباس حممد بن يزيد املربد          ٨٣

  .ت. مطبعة ضة مصر القاهرة، ب: الفضل إبراهيم وصاحبه
تأليف علي بن حممد بن حممد بـن األثـري الـشيباين            : التأريخيف  ـ الكامل    ٨٤

  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨بريوت : دار الفكر) هـ٦٣٠ت (اجلزري 
ـ ١٨٠ت (تأليف سيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنـرب  : ـ الكتاب  ٨٥ ) هـ

  .هـ١٣١٨القاهرة : بوالق
ت (ـ كتاب سيبويه تأليف أيب بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنـرب سـيبويه               ٨٦

اهليئـة  : دار العلم ودار الكتاب العريب : عبدالسالم هارون : حتقيق) هـ١٨٠
  .م١٩٧٧. م١٩٦٦املصرية العامة للكتاب القاهرة، 

ـ ٥٣٨ت  (تأليف حممد بن عمر جـار اهللا الزخمـشري          : ـ الكشاف  ٨٧  ١، ط)هـ
  .هـ١٢٥٤مطبعة مصطفى حممد 



 )٨٣(

تأليف مكي بن أيب    . ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها        ٨٨
الــدكتور حمــي الــدين رمــضان : حتقيــق) هـــ٤٣٧ت (طالــب القيــسي 

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤مطبوعات جممع اللغة العربية يف دمشق 
مطبعة ) هـ٧١١ت  (ـ لسان العرب جلمال الدين حممد بن منظور األنصاري    ٨٩

  .هـ١٣٠٨القاهرة : والقب
ـ ٩٢٣ت (ـ لطائف اإلشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطالين       ٩٠ ) هـ

هـ ١٣٩٢عامر السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهني القاهرة        : حتقيق
  .م١٩٧٢ـ 

 مطبعة رويال االسكندرية ١تأليف الدكتور حسن عون، ط  : ـ اللغة والنحو   ٩١
  .م١٩٥٢

ـ ٥٧٧ت  (تأليف أيب الربكات عبـدالرمحن بـن األنبـاري          : ـ ملع األدلة   ٩٢ ) هـ
  .م١٩٥٧هـ ـ ١٢٧٧سعيد األفعاين طبع اجلامعة السورية : حتقيق

تأليف الدكتور أمحد علم الدين اجلندي الدار       : ـ اللهجات العربية يف التراث     ٩٣
  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨تونس : العربية للتراث ليبيا

: الـدكتور عبـده الراجحـي     : عربية يف القراءات القرآنية تأليف    ـ اللهجات ال   ٩٤
  .م١٩٦٨طبع دار املعارف مبصر 

ـ ٢٩١ت (تأليف أيب العباس أمحـد بـن حيـىي ثعلـب     : ـ جمالس ثعلب   ٩٥ ) هـ
  .م١٩٦٩ ٢دار املعارف مبصر، ط : عبدالسالم هارون: حتقيق

 ٨٨٤ص م ١٩٧٢ سـنة  ٤٧ـ جملة جممع اللغـة العربيـة يف دمـشق الـد             ٩٦
  .للدكتور مهدي املخزومي) أبو زكريا الفراء(مالحظات على كتاب 

  .م١٩٦٨جامعة البصرة، العدد األول، السنة األوىل : ـ جملة املربد٩٧
ـ ٥٥٢ت (ـ جممع البيان تأليف أيب علي الفضل بـن احلـسن الطربسـي        ٩٨ ) هـ



 )٨٤(

  .م١٩٦١هـ ت ١٣٨٠مكتبة احلياة بريوت 
ذ القراءات واإليضاح عنها، تأليف أيب الفـتح        ـ احملتسب يف تبيني وجوه شوا     ٩٩

: علي النجـدي ناصـف وصـاحبيه      : حتقيق) هـ٣٩٢ت  (عثمان بن جين    
  .هـ١٣٨٩هـ ـ ١٣٨٦القاهرة 

براجـشتراسر،  : حتقيق) هـ٣٧٠ت (ـ خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه        ١٠٠
  .م١٩٣٤املطبعة الرمحانية مبصر 

 دار ١كتور عبـدالرمحن الـسيد، ط   ـ مدرسة البصرة النحوية، تـأليف الـد   ١٠١
  .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨املعارف مبصر 

ـ مدرسـة الكوفـة ومنـهجها يف دراسـة اللغـة والنحـو للـدكتور مهـدي                  ١٠٢
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ بريوت ٣دار الرائد العريب، ط : املخزومي

ترمجـة الـدكتور    : ـ مـذاهب التفـسري اإلسـالمي، تـأليف جولـد تـسيهر            ١٠٣
  .م١٩٥٥عة السنة احملمدية، القاهرة عبداحلليم النجار، مطب

ت (تأليف عبدالواحد بـن علـي أيب الطيـب اللغـوي            : ـ مراتب النحويني  ١٠٤
 مطبعـة ـضة مـصر،       ٢حممد أبو الفضل إبـراهيم، ط       : حتقيق) هـ٣٥١

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤القاهرة 
ـ املرشد الوجيز يف علوم تتعلق بالكتاب العزيـز، تـأليف شـهاب الـدين               ١٠٥

ـ ٦٦٥ت (بن إمساعيل بن إبـراهيم أيب شـامة املقدسـي     عبدالرمحن   ) هـ
  .م١٩٧٥هـ ١٣٩٥: حتقيق طيار قوالج، دار صادر بريوت

ـ ٩١١ت (تأليف عبدالرمحن السيوطي    : ـ املزهر يف علوم اللغة    ١٠٦ حتقيـق  ) هـ
  .حممد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة

تـأليف الـدكتور حممـد حـسني علـي      :  القرآنية ـ املستشرقون والدراسات  ١٠٧
 ١الصغري، املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بـريوت، ط     



 )٨٥(

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
تأليف أيب بكر عبداهللا بـن أيب داود سـليمان بـن األشـعث     :  ـ املصاحب ١٠٨

ـ ٣١٦ت  (السجستاين    املطبعـة   ١حتقيـق الـدكتور آرثـر جفـري ط        ) هـ
  .م١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥الرمحانية، القاهرة 

هـ ـ  ١٤٠١ الكويت ٢، ط )هـ٢١٥ت (ـ معاين القرآن لألخفش األوسط ١٠٩
  .م١٩٨١

الدكتور عبداجلليل عبدة شـليب،  :  ـ معاين القرآن وإعرابه للزجاج حتقيق ١١٠
  .ب. ت. منشورات املكتبة العصرية بريوت

اقي، وضـع حممـد فـؤاد عبـدالب    :  ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ١١١
  .م١٩٧٨مطابع الشعب، القاهرة 

تأليف حممد الرازي ابن ضياء الدين ) تفسري الفخر الرازي(ـ مفاتيح الغيب ١١٢
  .هـ١٢٨٩عمر، طبع املطبعة امليمونية 

ت (مقدمة كتاب املبـاين ومقدمـة ابـن عطيـة     : ـ مقدمتان يف علوم القرآن ١١٣
: لقـاهرة نـشر دار الـصاوي ا   : الـدكتور آرثـر جفـري     : حتقيـق ) هـ٣٨٣

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢
، ٥األنكلـو املـصرية ط   للدكتور إبراهيم أنيس، مطبعـة : ـ من أسرار اللغة  ١١٤

  .م١٩٧٥
مطبعـة عيـسى البـايب    : تأليف حممد عبدالعظيم الزرقاين   : ـ مناهل العرفان  ١١٥

  .احلليب، القاهرة
ت (تأليف مشس الـدين حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري        : ـ منجد املقرئني  ١١٦

  .هـ١٣٥٠ر مكتبة القدسي، املطبعة الوطنية، القاهرة نش) هـ٨٣
 مؤسـسة  ١تأليف الدكتور عبداألمري الـورد، ط : ـ منهج األخفش األوسط   ١١٧



 )٨٦(

  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥األعلمي بريوت 
حممـد  : هها من طريق الشاطبية تأليفي ـ املهذب يف القراءات العشر وتوج ١١٨

هــ ـ   ١٣٨٩القـاهرة  مطبعـة النهـضة اجلديـدة    : حممد حممد سامل حميسن
  .م١٩٦٩

تـأليف أيب الربكـات عبـدالرمحن ابـن     : ـ نزهة االلباء يف طبقات األدبـاء      ١١٩
 نشر مكتبة ٢الدكتور إبراهيم السامرائي، ط    : حتقيق) ٥٧٧ت  (األنباري  

  .م١٩٧٠األندلسي، بغداد 
ت (حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري      : تـأليف : ـ النشر يف القراءات العـشر     ١٢٠

ر الكتب العلمية، بريوت مصور عن الطبعة اليت راجعهـا    نشر دا ) هـ٨٣٣
  .ت. ب. علي حممد الضباع، القاهرة

ـ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أمحد بن حممد بن أيب بكر بـن   ١٢١
بـريوت  : الدكتور إحسان عباس دار صادر    : حتقيق) هـ٦٨١ت(خلكان  
  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧

ر أمحد مكي األنصاري ـ دار املعارف مبصر  ـ يونس البصري تأليف الدكتو١٢٢
   .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣

  
***  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

رسـني مـن     موضـع عنايـة الدا     ما برحت حياة النيب حممد      
أبعاٍد خمتلفٍة وبقدر ما عبئ للموضوع من أمهّية واستعداد، ومنهجيـة يف       
أغلب األحيان، فما تزال هناك بقية للبحـث، فقـد تنقـصنا كـثري مـن                
الوثائق عن حياته الروحية قبل البعثة، وصلتها حبياته العامة واخلاصـة           

  .بعد البعثة

 واآلثـار، تتعلّـق   هناك شذرات متناثرة يف كتب السرية والتاريخ   
حبياة النيب هامشياً، تتخذ جمال الثناء واإلطـراء حينـاً، وتتـسم بطـابع              
احلب والتقديس حيناً آخر، وهي مظـاهر ال تزيـد مـن مرتلـة الـنيب                 



 )٨٨(

الذاتية، وال تكشف عن مكنونات مثله العليا، ذلـك باسـتثناء اإلمجـاع         
ه، وهي شـذرات    على عزلته يف عبادته وحتنثه، واالقتناع بصدقه وأمانت       

  .غري غريبة يف أصالة النيب الكرمية، وتقوميه اخللقي الرصني

 قبل البعثة، هلـا  وتطالعنا ـ أحياناً ـ أحداث يف تاريخ النيب   
مداليل من وثاقة، ورجاحة مـن عقـل، كاملـشاركة الفاعلـة يف حلـف               
الفضول، ومتيزه بالدفاع عن ذوي احلقوق املهتضمة، وكاللفتـة البارعـة           

فع احلجر األسود، ووضعه مبوضعه من الكعبة اليوم، مبـا أطفـأ بـه              يف ر 
   .نائرة وأمخد فتنة

وهناك انفراد عن شـباب عـصره باحلـشمة واالتـزان، وهـو يف         
شرخ الصبا وعنفوان العمر، والتأكيد على اخللوة الروحيـة بـني جبـال             
مكّة وشعاا، ويف غار حراء خباصة، واحلديث عن جتواله يف سـفرتني            

ريتني ال يفصح كثرياً عن مثرة جتربتهما النفـسية، وال يعـرف صـدى     جتا
   .مشاهداما روحياً واجتماعياً

يف حياته العائلية قبل البعثة جتده يتيماً يسترضع يف بـين سـعد،             
ويفقد أبويه تباعاً، وحيتضنه جده عبداملطلب حضانة العزيـز املـتمكّن،           

ىت يف اخلامسة والعشرين    وبوفاته يوصي به أليب طالب، ويتزوج وهو ف       
من عمره من السيدة العربية خدجية بنت خويلد، وكان زواجـاً ناجحـاً            
يف حياة عائلية سعيدة، تكـد وتكـدح يف جتـارة تتـأرجح بـني الـربح            

  ... الوحي احلقهواخلسران، وفجأ



 )٨٩(

جد الدعوة مكذبني ومـصدقني،  ت يف دعوته، ف  وينهض النيب   
 صـدر الـدعوة، ويلقـى األذى        وتقف قريش بكربيائهـا وجربوـا يف      

والعنت من قومه وعشريته األقربني، ويف محأة األحداث ميـوت كافلـه            
وزوجه يف عام واحد، فيكون عليه عام األحزان، فال اليد الـيت قـدمت       
املال للرسالة، وال الساعد الذي آوى وحامى، ويـوحى إليـه بـاهلجرة،      

   .فتمثّل حدثاً عاملياً فيما بعد
 يطيل ا الـبعض     كرها كلّ من يترجم للنيب      هذه حملات يذ  

ويوجز البعض اآلخر، وليست هي كلّ شيٍء يف حياة النيب، فقد تكـون         
  .غيضاً من فيض

ولست يف صدد تأرخييـة هـذه األحـداث، وال بـسبيل برجمتـها         
ُأللقي عليها ظالالً مكثّفة من البحث، ولكنها ملسات متهيدية تـستدعي           

   .اإلشارة فحسب
 املنهجيـة يف     من أمٍر، فقد تبقى طريقـة الـنيب          ومهما يكن 

التوفيق بني واجباته ومهماته القيادية مـن جهـة، وبـني حياتـه العامـة          
ومساره الدنيوي من جهة ثانية ال جتـد تأرخيـاً ميثّـل بدقّـٍة ووضـوٍح                

املنهج الرئيسي الذي اختطّه لنفسه هذا القائـد العظـيم وهـو يف             : تامني
  .مكّة املكرمة

املدينة املنورة حيث العدد والعدة، والنصرة والفـداء، نلمـس          يف  
  :إحياءاً قرآنياً بنقطتني مهمتني



 )٩٠(

 مواجهته للمنافقني وحتركهم جهـرةً وخفـاًء، وتذبـذم          :ُاألوىل
أزاء الرسالة بني الشك املتمادي والتصديق الكـاذب، يـصافحون أهـل         

 حتى ضاق م ذرعاً،     الكتاب تارةً، ويوالون مشركي مكّة تارةً أُخرى،      
واهم القرآن الكرمي عـن التـردي يف هـذه اهلاويـة مـراراً وتكـراراً،               
وهددهم باالستئصال والتـصفية بعـض األحيـان، ومل ينقطـع كيـدهم،             
فمثّلوا ثورة مضادة داخليـة تفتـك بالـصفوف وتفـرق اجلمـوع، لـوال              

ملتالحقة، إثـر  الوقوف يف اية األمر بوجه ترددهم اخلائف، وهزائمهم ا 
ما حقّقه اإلسالم من انتصارات يف غزواتـه وحروبـه الدفاعيـة، إالّ أنّ           
            ـبم بقيت ناراً حتت رماد، وعاصفة بني الضلوع، ختمد تارةً وجذو

  .أُخرى

 جماته للفضوليني، الذين كانوا يأخـذون عليـه راحتـه           :الثانية
جاتـه، فينادونـه    ويزامحونه وهو يف رحاب بيته، بني أفراد أُسـرته وزو         

بامسه ارد، ويطلبون لقاءه دون موعد مـسبق، مبـا عبـر عنـه القـرآن             
  :بصراحة

ِإن الذين ينادونك من وراء ﴿ ِ َِ ْ ُ ََ َ ُ َّ َّ َحجرات أكثرهم اليعقلونْالـِ ُ َِ ِْ ُ ُ َُ ْ ُ ْ َ)١(.  

واستأثر البعض من هؤالء وغريهم بوقت القائد، فكانت الثرثرة         
ع، دون تقدير مللكية هذا الوقت، وعائديـة        واهلذر وكان التساؤل والتنط   

                                                
 .٤: الحجرات) ١(



 )٩١(

هذه الشخصية، فحد القرآن من هـذه الظـاهرة واعتربهـا ضـرباً مـن                
الفوضى، وعاجلها بوجوب دفع ضريبة مالية تـسبق هـذا التـساؤل أو             

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا إذا نـاجيتم ﴿: ذاك اخلطاب، فكانت آية النجـوى      ْ َُ َُ َِ ِ َّ َ ُّ َ

َالرسول فقدموا ب ُ ُ َِّّ َ َ ْني يدي نجواكم صدقة ذلك خري لكـم وأطهـر فـإن مل َ َ ْ ِ َ ُ ْ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُْ ََ ً ٌَ َ َ ُ ََ ِ

ٌجتدوا فإن اهللاَ غفور رحيم َ ٌِ ُ ََ َّ ِ ُ ِ َ )١(.  
وكان هلذه اآلية وقـع كـبري، فـامتنع األكثـرون عـن النجـوى،               
وتصدق من تصدق فسأل ووعى وعلم، وانتظم املناخ العقلي بني يـدي     

، وحتـددت األسـئلة، ليتفـرغ      الفـضول  فكـف  الرسـول األعظـم  
 للمسؤولية القيادية، ولـما وعت اجلماعة اإلسـالمية مغـزى          النيب

اآلية، وبلغ اهللا منها أمره، نسخ حكمها ورفع، وخفّف اهللا عن املـسلمني             
ْأأشـفقتم أن ﴿ : وتأنيب يف آية النـسخ ، وفريضة رادعة  ،بعد شدة مؤدبة   َ َ َْ ُ ْ َ ْ

َتقدموا بني ْ َُ ِّ ُ يدي نجواكم صدقات فإذ مل تفعلوا وتاب اهللاُ عليكم فأقيموا َُ ْ ْ ْ َِ ٍَ َ ْ َُ ََ ُ َْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َْ َ ِ

َالصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا اهللاَ ورسوله واهللاُ خبري بام تعملون ُ ََ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َّ ُِ ٌ ِ ِ َ َ َ )٢(.   

كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الـوحي           
ق بني واجباته القيادية، وحياته االعتياديـة، فأمـام    يف التوفي  للنيب  

املنافقني جند احلذر واليقظة يتبعهما اإلنذار النهائي بـإغراء الـنيب ـم،           

                                                
 .١٢: المجادلة) ١(
 .١٣: المجادلة) ٢(



 )٩٢(

وعند احلادثتني التاليتني جند الوحي حاضراً يف اللحظة احلامسة، فيسلّيه          
ويعظهم يف الثانيـة جبعـل مقامـه        . يف اُألوىل بأنّ أكثر هؤالء ال يعقلون      

  .تميزاً فال خياطب إالّ بصدقة، وال يسأل إالّ بزكاةم

ومازلنا يف هذا الصدد فإننا جنـد الـوحي رفيقـاً أمينـاً هلـذا القائـد                 
املوحى إليـه، مـن هـذه الزاويـة التوفيقيـة بـني التفـرغ لنفـسه، والتفـرغ                   

 والكـشف  ملسؤولياته، وهذا أهم جانب جيب أن يكشف يف حياة الـنيب          
 ما يتمـذه الظـاهرة وهـي         عنه إن ـة مرتبطـةبدراسـة حيـاة الـنيب اخلاص 

 ظاهرة الوحي اإلهلي، ومدى االتـصال واالنفـصال بينـها وبـني الـنيب             
  .وحاجته امللحة إىل هذا الشعاع اهلادي، منذ البدء وحتى النهاية

 بدعاً من الرسل، ومل خيتص بـالوحي دوـم،    مل يكن النيب    
اركهم هذه الظاهرة، وقـد أُوحـي إليـه         بل العكس هو الصحيح، فقد ش     

   .كما أُوحي إليهم من ذي قبل

ْإنا أوحينا إليك كـام أوحينـا إىل نـوح والنبيـني مـن ﴿: قال تعاىل  َ َ ْ َ ِْ َ ِّ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ ٍَ ُ ََّ ََ َ

ِبعده وأوحينـا إىل إبـراهيم وإسـامعيل وإسـحاق ويعقـوب واألسـباط  ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ َ

َوعيسى وأيوب َ َُّ َ ً ويونس وهارون وسليامن وآتينـا داود زبـورا ِ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ُ َُ َ ًورسـال * ُ ُ ُ َ

َقد قصصناهم عليك مـن قبـل ورسـال مل نقصـصهم عليـك وكلـم اهللاُ  ْ ْ ُ ُ ْ َّْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ ًْ َ
ِ

ًموسى تكليام ِ ْ َ ُ )١(.  
                                                

 .١٦٤ ـ ١٦٣: النساء) ١(



 )٩٣(

فقد هدفت اآلية وما بعدها إىل بيـان حقيقـة الـوحي الـشاملة              
ممـن اقتـضى خـربهم وممـن مل يقـتض، وإيثـار موسـى               لألنبياء كافّة   

  .باملكاملة وحده

ويبقى التساؤل قائماً، مباذا تفسر هـذه الظـاهرة، وكيـف تعلّـل             
نفسياً، وكيف تنطبق كونياً، وكيـف عوجلـت قرآنيـاً؟ ومـا هـو سـبيل                
معرفتها جوهرياً عند النيب؟ وعند الناس؟ وكيف آمـن بـه بكـلّ قـوة                

  له؟ويقني وآمن ا من حو

ولإلجابة عن هذه االفتراضات، البـد مـن رصـد جديـد هلـذه              
األبعاد كافّة، وقد يرى ذلـك غريبـاً يف تـاريخ القـرآن، ولكـن نظـرة                 
متحيصية خاطفة، تؤصل حقيقة هذا املناخ، وتؤكّد ضرورة هذا املنـهج؛           
ألنّ الوحي يشكّل بعداً زمنياً معيناً يقترن بـرتول القـرآن، وذلـك أول              

لقـرآن، ويـستمر معـه بـوحي القـرآن متكـامالً، وكـلّ ذلـك         تـأريخ ا 
تفصيالت تاريخ القرآن يف عهد الرسالة، وهو اجلزء املهم واألسـاس يف   

  .هذا التاريخ

 عبـداً   وباستعراض هذه االفتراضات سوف نلمـس الـنيب         
مأموراً حمتسباً، ينفّـذ وال يـسأل، ويبلّـغ وال يـضيف، مهمتـه التلقّـي                

 بذاته، منفصالً عن ظاهرته، ويبقى اجلمع بـني حياتـه           واألداء، مستقلّا ً  
العامة واخلاصة من اختصاصه بتوجيه من اهللا تعاىل، وبعناية من وحيه،           
فال تعارض بينهما فريتفع بذلك ما أثرناه مـسبقاً، ويتالشـى اإلشـكال         



 )٩٤(

          أنّ النيب نا نلمس بشكٍل جادذا امللحظ، مع أن     قد وهب حياتـه 
أنّ شخـصيته حقيقـة، والـوحي        إالّ   اً أميناً ورسوالً كرمياً،   للوحي، مبلّغ 

  .حقيقة أُخرى، وهذا ما ندأب إىل إثباته علمياً
إنّ ما يذهب إليه بعض املستشرقني من أنّ ظاهرة الـوحي قـد             
يراد ا املكاشفة، وقد يعبر عنـها بـالوحي النفـسي تـارةً، أو اإلهلـام                

، ال يتوافق مبدئياً مع دراسة النـهج  املطلق تارةً أُخرى، دون حتديد مميز  
إنّ كلمة اإلهلام ليس هلا أي مـدلوٍل نفـسي     . املوضوعي لظاهرة الوحي  

حمدد، مع أنها مستخدمة عموماً لكي ترد معىن الوحي إىل ميدان علـم             
والوحي النفسي يدور حـول معرفـٍة مباشـرٍة ملوضـوٍع قابـٍل             . النفس

خذ معىن املعرفة التلقائية واملطلقـة      للتفكري، والوحي اإلهلي جيب أن يأ     
  .ملوضوٍع ال يشغل التفكري، وأيضاً غري قابٍل للتفكري

 واملكاشفة ال تنتج عند صاحبها يقيناً كامالً، ويقـني الـنيب            
بالوحي قد كان كامالً، مع وثوقه بأنّ املعرفة املوحى ا غري شخـصية،   

عل الـذي يكـشف     ، والوحي اإلهلي هو الف    )١(وطارئة وخارجة عن ذاته   
  .)٢(به اهللا لإلنسان عن احلقائق اليت جتاوز نطاق عقله

وإذا كان الوحي فعالً متميزاً، فهو صادر عن فاعل مريد، وهـذا            
الفاعل املريد هو اهللا تعاىل، وليس اإلهلام والكشف كذلك، وهذا ما مييز            

                                                
 .، وما بعدها١٦٧: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ظ) ١(
 .٢/٥٧٠: جميل صليبا، المعجم الفلسفي. د: ظ) ٢(



 )٩٥(

 يعود الوحي عن املكاشفة، والوحي النفسي، واإلهلام، إذ أنّ مرد اإلهلام        
عادةً إىل امليدان التجرييب لعلـم النفـسي، ونزعـة الـوحي النفـسي يف               
انقداحها تعتمد على التفكري يف االسـتنباط، واملكاشـفة تتـأرجح بـني            

   .الشك واليقني

أما الوحي فحالة فريدة خمالفة ال ختضع إىل التجربة أو التفكري،           
    ت الكـشف واإلهلـام   مضافاً إىل أنّ حـاال  . ومتيقّنة ال جمال معها للشك

واإلحياء النفـسي حـاالت ال شـعورية وال إراديـة، والـوحي ظـاهرة               
  .شعورية تتسم بالوعي واإلدراك التامني

والوحي باملعىن املشار إليه خيتص باألنبيـاء، ولـيس اإلهلـام أو            
  .الكشف كذلك، فهما عامان وشائعان بني الناس

 ـ  ١٨٣٦(دور نولدكـه  ويولقد فرق املستشرق األملاين الدكتور ت
 بني الوحي واإلهلام تفريقاً فيه مزيج بـني الواقـع والـصوفية،             )م١٩٣٠

فعد الوحي خاصاً باألنبياء، واإلهلـام خاصـاً باألوليـاء؛ إذ ال يـوحى              
   .)١(إليهم

ويتجلّى الفرق بني اإلهلام والوحي بتعبٍري آخر، وبتصوٍر مغـايٍر،          
در الوحي خارجي، بـل اإلهلـام مـن      إنّ مصدر اإلهلام باطين، وإنّ مص     

املكشف املعنوي، والـوحي مـن الواقـع الـشهودي؛ ألنّ الـوحي إنمـا           
                                                

 .الدين: ، مادة٩نولدكه، دائرة المعارف اإلسالمية، مجلد. ظ) ١(



 )٩٦(

يتحصل بشهود ذلك ومساع كالمه، أما اإلهلام فيشرق على اإلنسان من           
غري واسطة ملك، فاإلهلـام أعـم مـن الـوحي؛ ألنّ الـوحي مـشروط                

س سبباً حيصل به العلم     واإلهلام لي . بالتبليغ، وال يشترط ذلك يف اإلهلام     
لعامة اخللق، ويصلح للربهان واإللـزام، وإنمـا هـو كـشف بـاطين، أو             
حدس، حيصل به العلم لإلنسان يف حـق نفـسه ال علـى وجـه الـيقني                 
والقطــع كمــا هــي احلالــة يف الــوحي، بــل علــى أســاس االحتمــال  

  .)١(اإلقناعي

عـل اإلهلـام    جب: هوهلذا فال اعتبار مبا حاوله اُألستاذ حممـد عبـد         
  .)٢(وجداناً تستيقنه النفس، وحسبان ذلك طريقاً إلمكان الوحي

إنّ طريق الوحي هو التلقّي، وطريق هذا التلقّي هو امللـك، ويف            
اً بتمثّل الوحي متفرداً    ي حد )هـ٤٧١ت(ضوئه جند عبدالقاهر اجلرجاين     

ل قد كان علـى سـبي  «:  وأنّ القول بأنهمبا ألقاه جربئيل على النيب      
اإلهلام، وكالشيء يلقى يف نفس اإلنسان، ويهدى له من طريق اخلـاطر            

فإنـه  » واهلاجس الذي يهجس يف القلب، فذلك مما يـستعاذ بـاهللا منـه            
  .)٣(تطرق لإلحلاد

هـو  «: ولقد تطرق بعض الباحثني الكهنوتيني فادعى بأنّ الوحي       
                                                

 .١/١٣١: جميل صليبا، المعجم الفلسفي. د: ظ) ١(
 .١٠٨: ، رسالة التوحيدهمحمد عبد: ظ) ٢(
 .١٥٦: عبدالقاهر، الرسالة الشافية، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن) ٣(



 )٩٧(

ـ               ائق حلول روح اهللا يف روح الكتـاب امللـهمني إلطالعهـم علـى احلق
الروحية واألخبار الغيبية من غري أن يفقد هؤالء الكتاب بالوحي شيئاً           

  .)١(»من شخصيام، فلكلٍّ منهم منطه يف التأليف، وأُسلوبه يف التعبري

وهذا التعبري عن الوحي ذا الفهم، خيتلف جذرياً عـن املفهـوم            
ـ         ،القرآين للوحي  ه  ويـضفي مناخـاً باطنيـاً يف احللـول واالحتـاد، يدفع

اإلسالم، وهو سبيل خمتصر إىل تقمص الصفاء الروحـي وادعائـه مـن             
قبل من مل حيصل عليه، وفيه استهواء للدجل االجتماعي عنـد الكهنـة             

فهو مغاير ملفهوم الوحي وطريقته اللـذين خاطـب         : والكذبة، وبعد هذا  
اهللا ما رسله، وعلّمهم من خالهلما مع استقالل يف شخـصية الـوحي،             

مراتب الفراسة والتجانس الروحي، واستقالل يف املتلقي بعيد        بعيدة عن   
  .عن االستنتاج الذايت، أو التعبري املطلق بكلّ صوره

إنّ عملية الوحي اإلهلي إنما ختضع لتـصور حـوار علـوي بـني       
  .)٢(»ذات متكلّمة آمرة معطية، وذات خماطَبة مأمورة متلقّية«: ذاتني

ـ           وحي وظاهرتـه، الـذات     ومل تتشاكل يف مظهـر مـن مظـاهر ال
املتكلّمة والذات املخاطبة يف قالٍب واحٍد، ومل يتحدا يف صـورٍة واحـدٍة         

                                                
صبحي الصالح، مباحث في علـوم     : بوست، قاموس الكتاب المقدس، وانظر    جورج  ) ١(

 .٢٥: القرآن
: ، صبحي الصالح، مباحث في علوم القـرآن       ١٩٤: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية    : ظ) ٢(

٢٧. 



 )٩٨(

  .على اإلطالق، فهما متغايران

إنّ ظاهرة الوحي اإلهلي مرئية ومسموعة، ولكنها خاصة بالنيب         
وحده، فما اتفق ولو مرة واحدة، أن مسع أصحابه صـوت الـوحي، وال            

ئن املوحي، ومع هذا فقد أدركوا صحة ما نـزل          حدث أن رأوا هذا الكا    
عليه وصدق مـا أُوحـي إليـه، بـدالئل اإلعجـاز، وقـرائن األحـوال                
واعتبــارات االختــصاص، فــالنفس اإلنــسانية وإن كانــت واحــدة يف 
األصل واجلوهر، ولكنها ختتلف شفافية كما ختتلف ختويالً من قبـل اهللا            

ـ        ن الظـاهرة بـيقني مرئـي    تعاىل، فالنيب يرى ويسمع ويعي ما حولـه م
  .مشاهد، ومن حوله ال يرون وال يسمعون ولكنهم يصدقون ويؤمنون

إنّ ما يتلقّاه النيب من الـروح األمـني وهـو رسـول             : وربما قيل 
هو نفسه الشريفة من غري مشاركة احلواس الظاهرة، اليت هي          «: الوحي

ـ    األدوات املستعملة يف إدراك األمور اجلزئية فكـان        سمع  يـرى وي
.. حينما يوحى إليـه مـن غـري أن يـستعمل حاسـيت البـصر والـسمع              

 يرى الشخص، ويـسمع الـصوت مثـل مـا نـرى الـشخص               فكان
ونسمع الصوت غري انه ما كان يستخدم حاسيت بصره ومسعه املـاديتني            
كما نستخدمها، ولو كانت رؤيته ومسعه بالبصر والسمع املـاديني لكـان            

 غريه، فكـان سـائر النـاس يـرون مـا يـراه         ما جيده مشتركاً بينه وبني    
 والنقل القطعي يكـذّب ذلـك، فكـثرياً مـا كانـت             ،ويسمعون ما يسمع  

تأخذه برحاء الـوحي وهـو بـني النـاس فيـوحى إليـه، ومـن حولـه                 



 )٩٩(

  .)١(»اليشعرون بشيء، وال يشاهدون شخصاً يكلّمه

 مـثالً   )٢(ناوقد يفسر هذا بأنه ظاهرة ذاتية، ولكن عمـى األلـو          
م لنا حالة منوذجيـة، ال ميكـن يف ضـوئها أن تـرى بعـض األلـوان        يقد

  .بالنسبة لكلّ العيون

هناك جمموعة من اإلشعاعات الـضوئية دون الـضوء األمحـر،            «
ي ال تراها أعيننا، وال شـيء يثبـت علميـاً أنهـا          جوفوق الضوء البنفس  

كذلك بالنسبة جلميع العيون، فلقد توجد عيون ميكن أن تكون أقـلّ أو             
كثر حساسية أمام تلك األشعة، كما حيدث يف حالـة اخلليـة الـضوئية              أ

  .)٣(»الكهربائية

وهذا مطّرد بالنسبة للبصر املادي املتفاوت، أمـا علـى التفـسري            
  .األول فينتفي اإلشكال مجلةً وتفصيالً، فهو من باب األوىل

ولقد توصل النيب إىل اليقني القطعي بصدق الرؤية والسمع عنـد           
اهرة الوحي طيلة ثالثة وعشرين عاماً، وكان لذلك أمـارات          حدوث ظ 

خارجية تبدو على وجهه وعينيه وجبينه، من شـحوب أو احتقـان أو             
                                                

 . وما بعدها١٥/٣١٧: الطباطبائي، الميزان) ١(
مييز بين األلوان مع بقاء كلّي وجزئي، فالكلّي هو العجز عن الت     : عمى األلوان قسمان  ) ٢(

اإلحساس البصري سليماً من االضطراب، والجزئي هو العجز عن إدراك لون بعينه،             
 ).٢/١٠٨: المعجم الفلسفي: ظ(أو عن تمييز ذلك اللون عن غيره، 

 .١٧٨:  القرآنيةةمالك بن نبي، الظاهر) ٣(



 )١٠٠(

تصبب عرق وقد يرافق ذلك دوي حبـسه أو أصـداء أو أصـوات كمـا              
   .)١(تقول الروايات

ولكن هذه املظاهر مل متتلـك عليـه وعيـه الكامـل، وإحـساسه              
ات خارجية ال تغير من حقيقة شعوره على اإلطـالق،  اليقظ؛ ألنها أمار 

فقـسمات الوجـه، وتعـرق اجلبني،وشـحوب احمليـا، ال تـدلّ يف حالـة        
اعتيادية على تغير يف الوعي أو انعدام للذاكرة، أو فقدان للشعور، ومـا             

   .هي إال طوارئ عارضة ال متس اجلوهر بشيء

 ألــموا ـذه     ولقد تعجل بعض النقّاد مـن املستـشرقني، حـني         
الدالئل النفسية واألمارات الشكلية اخلارجية الـيت ال تنتـاب الـوعي            
إطالقاً وال تـؤثّر يف اإلدراك يف حـال، فعـدوها ـ خمطـئني ـ أعراضـاً        

وهذا الرأي يشمل خطأ مزدوجـاً  «للتشنج تارةً، ولإلغماء تارةً أُخرى،  
ى الظـاهرة   حني يتخذ من هذه األعراض اخلارجية مقياساً حيكم به عل         

القرآنية مبجموعها، ولكن من الضروري أن نأخذ يف اعتبارنا قبـل كـلّ            
شيء الواقع النفـسي املـصاحب الـذي ال ميكـن أن يفـسر أي تعليـل             

 وجدنا أنّ الوجه وحـده هـو        فإذا نظرنا إىل حالة النيب      ... مرضي
 الذي حيتقن، بينما يتمتع الرجل حبالة عادية وحبرية عقلية ملحوظة من         
الوجهة النفسية، حبيث يستخدم ذاكرته استخداماً كامالً خـالل األزمـة           

                                                
، الفـتح  ١/٤: يح، والبخـاري، الجـامع الـصح      ١/١٩٧: ابن سعد، الطبقات الكبرى   : ظ) ١(

 .١/٢١: ، فتح الباري٢٠/٢١٢: الرباني



 )١٠١(

 فاحلالـة  ،نفسها، على حني ميحى وعي املتشنج وذاكرته خـالل األزمـة   
هذا التالزم امللحـوظ بـني ظـاهرة نفـسية يف            .إذن ليست حالة تشنج   

  .)١(»أساسها وحالة معينة هو الطابع اخلارجي املميز للوحي

اهرة الوحي عند بعـض املستـشرقني تفـسريات         وهكذا كان لظ  
خاطئة أمالها حقد ودجل وافتراء، فقد كان الوحي على حـد زعمهـم           

 فكان يغيب عـن     أثراً لنوبات الصرع اليت تعتري الرسول األعظم        
صوابه، ويسيل منه العرق، وتعتريه التشنجات، وخترج من فيه الرغـوة،    

ه، وتال على املؤمنني به ما يـزعم   فإذا أفاق من نوبته ذكر أنه أُوحي إلي       
، كما صنع هذا قسم من املستشرقني األملان واليهود         )٢(أنه وحي من ربه   

   .فيل، جولد سيهر، وبول: أمثال
ومع ما يف هذا الزعم من الكذب املضحك، والغض املتعمد مـن             
مرتلة النيب الرسالية، فـالطريف أن ينـربي لـه املستـشرقون أنفـسهم،              

أنّ يف   إالّ    المنس، وفون هامر، وأمثاهلمـا، للـرد عليـه،         السيما هنري 
   .)٣()م١٩٠٥/م ١٨١٩(طليعة هؤالء مجيعاً السري وليم موير 

 مزاعم اجلهلـة  )حياة حممد(لقد فند هذا الباحث احملايد يف كتابه       
: احلاقدين، وعقّب على ظـاهرة الـوحي وأعراضـها اخلارجيـة بقولـه            

                                                
 .١٨٢: مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية) ١(
   .١٨: ني في القرآنفبكري أمين، التعبير ال: ظ) ٢(

(٣) Sir William Muir: Life'of Mohammad, p (14 - 29). 



 )١٠٢(

»     د يف ساعات الوحي على هـذا النحـو         وتصوير ما كان يبدو على حمم
فنوبة الصرع ال تذر عند من  . اخلاطئ من الناحية العلمية أفحش اخلطأ     

بعـد   حياته الفترة من ينسى هذه تصيبه أي ذكٍر ملا مر به أثناءها، بل هو     
إفاقته من نوبته نسياناً تاماً، وال يذكر شيئاً مما صنع أو حلّ به خالهلـا؛         

هذه أعراض الصرع   .  والتفكري تتعطّل فيه متام العطل     ألنّ حركة الشعور  
كما يثبتها العلم، ومل يكن ذلك ما يصيب النيب العريب أثناء الوحي، بـل             
كانت تتنبه حواسه املدركة يف تلك األثناء تنبهـاً ال عهـد للنـاس بـه،                
يذكر بدقّة ـ غاية الدقّة ـ ما يتلقّاه بعد ذلك علـى أصـحابه، مث نـزول      

 يكن يقترن حتماً بالغيبوبة احلسية مع تنبـه اإلدراك الروحـي    الوحي مل 
  .)١(»غاية التنبه، بل كثرياً ما حيدث والنيب يف متام يقظته العادية

 كـان يف القـرآن   بأنّ النيب : بينما زعم مجلة من املستشرقني 
والوحي ساحراً، وأنه مل ينجح يف الوصول إىل كرسي البابوية، فاخترع            

  .)٢(يداً لينتقم من زمالئهديناً جد

 ففنـد  )اميل درمنجهـام (وقد هز هذا التحدي السافر املستشرق    
أباطيل هؤالء الدعاة، ومحل علـيهم، ورد هـذه التـهم الرخيـصة الـيت               

  .)٣(خالفت الواقع
                                                

 .١٩: بكري أمين، التعبير الفني في القرآن: ظ) ١(
  .س الفرنسية، مادة، محمدموسوعة الرو: ظ) ٢(

(٣) The Life of Mohammad, 135. 



 )١٠٣(

يف حني نلحظ أنّ مجاعة من املستشرقني قـد دأبـوا منـذ زمـن               
أنـه نـسيج مـن      مبكّر حتى عـصرنا احلاضـر، علـى وصـف القـرآن ب            

اخلرافات، وبأنّ الوحي جمموعة من البدع، وبـأنّ املـسلمني وحـوش،             
  .)١(نيكوال دكيز، وهوتنجر، وبلياندر، وبريدو: وكان منوذج ذلك كلّ من

وهذا النوع من املستشرقني قد دفـع تبـشريياً إىل الغـض مـن              
ا وزعزعـة النفـوس عنـهما،       ممكانة القرآن واإلسالم، لتقليـل أمهيتـه      

ال ظالل كثيفة قامتة حول تأريخ الوحي دون دليل علمي يـستند          وإسد
عليه، بيد أنّ احلديث املتأطّر ذا القناع ال ميكن أن يوافق قبوالً لـدى           

   .الباحثني ألنه عاطفي
وإني ألستغرب حقّـاً ممـا أبـداه املستـشرق الفرنـسي الـدكتور            

  غوستاف لوبون حينما ينفي مة الصرع عـن الرسـول األعظـم           
ولكنه يصفه باهلوس، وهو أمر يدعو إىل احلرية والعجب؛ ملا يف حبـوث   
هذا الرجل من االعتدال واإلنصاف غالباً، فكيف يتم على يديـه هـذا             

وقيل إنّ حممداً كان مصاباً بالصرع ومل أجد يف تواريخ          «: النص املخجل 
ـ              ا رواه العرب ما يبيح هذا القطع يف هذا الرأي، وكلّ ما يف األمر هـو م

معاصرو حممد وعائشة منهم، من أنه كان إذا نزل الوحي عليـه اعتـراه              
احتقان وجهي فغطيط فغشيان، وإذا عدوت هوس حممد، ككلّ مفتون،           

   .وجدته حصيفاً سليم الفكر

                                                
  .١٦: المؤلف، المستشرقون والدراسات القرآنية: ظ) ١(



 )١٠٤(

وجيب عد حممد من فصيلة املتهوسني من الناحيـة العلميـة كمـا        
لو و أمهية لذلك، فأ   هو واضح وذلك كأكثر مؤسسي الديانات، وال كبري       

اهلوس وحدهم ال ذو املزاج البارد من املفكرين، هـم الـذين ينـشؤون        
الديانات ويعوذون الناس، ومـن يبحـث يف عمـل املفتـونني يف العـامل               

  ..يعترف بأنه عظيم

ولو كان العقل، ال اهلوس هو الذي يسود العـامل لكـان للتـأريخ      
د ثانية أمـام سـلطان النقـد        وال يقف أي قول خبداع حمم     ... جمرى آخر 

كما يلوح يل، وحممد كان جيد يف هوسه ما حيفّزه إىل اقتحام كلّ عائق،              
وجيب على من يود أن يفرض إميانه على اآلخـرين أن يـؤمن بنفـسه               

  .)١(»...قبل كلّ شيء

وهذا دس رخيص، وتناقض فاضح، مزج فيهما السم بالعـسل،          
ا به يثبت اهلوس له، لينفي الوحي        وإذ فبينا ينفي الصرع عن النيب      

  .والرسالة مجلةً وتفصيالً

ويف ضوء ما تقدم ميكـن أن نرصـد يف ظـاهرة الـوحي عمليـة                
إرسال واستقبال بوقٍت واحٍد، إرسال بوساطة امللك املؤمتن، واسـتقبال         
من قبل النيب املصطفى، يتم ذلك يف حالة إدراك متماسكة، يسيطر فيها            

حساس، كما لو كان أمراً عادياً يف يقظـة حقيقيـة،         الوعي والشعور واإل  

                                                
 .، وما بعدها١٣٣غوستاف لوبون، حضارة العرب، ) ١(



 )١٠٥(

قبل الوحي وأثناء الوحي، وبعد الوحي، مهما صاحب عمليـة الـوحي            
من شدة وطأة ومفاجئة فالوحي حقيقة خارجيـة مـستقلّة عـن كيـان             
النيب النفسي، ولكنها ال تغير ذلك الواقـع النفـسي، بـل تزيـده جـالًء                

 دور املتلقّـي الـواعي مـن جهـة،          نيب  وفطنةً وذاكرةً، وميثّل فيها ال    
ودور املبلّغ األمني من جهٍة أُخرى، ال يقدم وال يـؤخر، وال يغيـر وال                

  .يقترح، وال يفتر وال يتكاسل

استقباالً من النيب حلقيقـة ذاتيـة مـستقلة،    « :ولقد كان ذلك حبق 
خارجة عن كيانه وشـعوره الـداخلي، وبعيـدة عـن كـسبه أو سـلوكه           

  .)١(» العمليالفكري أو

وليس مـن الـضروري أن تتـوافر هـذه الظـاهرة مـع رغبـات               
 اآلنية أو تطلعاته النفسية امللحة؛ فقد ينقطع عنه الوحي، وقـد    النيب

يتقاطر عليه، ولكنه ال يعدو الوقت املناسب يف تقدير اهللا عزوجلّ؛ وما            
لوحي حتويل القبلة إىل الكعبة؛ وإبطاء الوحي يف حادثة االفك؛ وفترة ا          

حيناً؛ والتلبث يف قصة أهل الكهف؛ إال شواهد تطبيقية على ما نقـول؛        
 وال شـك  .  عن ذاته   الوحي خارج عن إرادته ومستقلّ     ة مثبتة بأنّ  وأدلّ

 وىل ـ بقناعة شخصية متوازنة ـ بـأنّ    آمن منذ اللحظة اُأل النيب نّأ
ما يوحى إليه ليس مـن جـنس األحـالم وأضـغاثها؛ وال مـن سـنخ                 

                                                
 .١٩: بكري أمين، التعبير الفني في القرآن) ١(



 )١٠٦(

ضات ومسالكها، وال من باب األحاسيس القائمة على أساس من          الريا
ل التخيالت املستنبطة من احلدس والفراسة      يالذكاء والفطنة، وال من قب    

وإمنا كان بإميان نفسي حمض بأنه نيب يوحى إليه مـن قبـل اهللا تعـاىل،                
وما الروايات واالسرائيليات القائلة بشكه يف الظـاهرة إال ضـرب مـن     

واحلق ان وحي النبوة والرسـالة يـالزم        «يدعمها دليل     ال األخيلة اليت 
اليقني من النيب والرسول بكونه من اهللا تعاىل على مـا ورد عـن أئمـة                

   .)١(»أهل البيت عليهم السالم

ويوحي اهللا عزوجلّ مللك الوحي؛ ما يوحيه امللك إىل النيب عن           
ملسؤولية وهـو   اهللا ويتسلم النيب الوحي؛ فالوحي واحد هنا مع تقاسم ا         

عام بالنسبة لكل األنبياء؛ وخاص بالنسبة لوحي القرآن أيضاً؛ فامللـك           
 وحممد يتلقى ذلك الوحي من امللـك ويـؤدي مـا            ،ي عن اهللا حملمد   دؤي

يوحي به إليه إىل الناس وكان ذلك طريـق الـوحي القـرآين فحـسب؛      
ُوإنـه لتنزيـل﴿: وقد صرح به القرآن الكرمي بقوله تعاىل  َِ ْ َ ُ ََّ َ رب العـاملنيِ ِ َ ْ ِّ َ  *

ُنزل به الروح األمني ِ َِ ُ ُّ ِ َ َ َعىل قلبك لتكون من *  َ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ َمنذرينْالـَ ِ ِ ْ ُ )٢(.  

والروح األمني هـو جربئيـل بإمجـاع األمـة والروايـات؛ قـال              
؛ وهو أمـني اهللا ال يغـريه        يعين جربئيل    «)هـ٥٤٨: ت(الطربسي  

                                                
 .٣٢٨/ ٢٠الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ) ١(
 .١٩٤ ـ ١٩٢: الشعراء) ٢(



 )١٠٧(

ويـرتل بـه علـى      : ل فيحفظـه  ألن اهللا تعاىل يسمعه جربئي    ... وال يبدله 
  .)١(»هبالرسول ويقرؤه عليه، فيعيه وحيفظه بقلبه؛ فكأنه نزل به على قل

 للقرآن من جربئيل؛ علـى      ي النيب    تلقّ ةفييكبوهذا صريح   
قلبه تثبيتاً وحفظاً ورعاية؛ والقلب أشرف األعضاء للتدبر والـتفكري ان      

النفسية اخلاصة لـدى    اجلهاز العضلي؛ وإال فهو االدراكات       أريد به هذا  
وكـان مـا   .  املستعدة للتلقي والصيانة واالستيعاب دون ريب     النيب  

ـ            الـوحي  ننزل به جربئيل بإحياء من اهللا تعاىل هـو الـنص الـصريح م
القرآين دون زيادة أو نقصان؛ بألفاظه املدونة يف املصحف من ألفـه إىل             

   .يائه

وظ بني الدفتني   وملا كان األمر كذلك؛ فقد حتدث هذا النص احملف        
عن ظاهرة الوحي بوحي القرآن وسواه؛ وطرقها؛ وكيفيتـها؛ وأقـسامها         
ومن الضروري حقاً استعراض خمتلف أنشطة املوضوع من القرآن نفسه          
مع االستعانة باللغة حيناً؛ وبالتبادر العريب العام حيناً آخر؛ ألن القـرآن           

  .عريب؛ والتبادر عالمة احلقيقة

ْما كان لبرش أن يكلمه اهللاُ إال وحيا أو مـن َو﴿: لقد صرحت اآلية   ْ ْ َ ُ َِ َِ ًَ ِّ ََّ ِ َ َُ ْ ٍَ

ٌوراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه مايشاء إنه عـيل حكـيم َ َ ُ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ٌَّ
ِ َّ ِ ُِ ْ َِ َ ً َ ٍ)٢( 

                                                
 .٢٠٤/ ٤الطبرسي؛ مجمع البيان ) ١(
 .٥١: الشورى) ٢(



 )١٠٨(

بطرق الوحي اإلهلي؛ وحددت كيفية هذا الوحي؛ ومراتب إيصاله على          
  :النحو اآليت

 

اإلشــارة الــسريعة علــى ســبيل الرمــز :  هــووأصــل الــوحي
والتعويض؛ وما جرى جمرى اإلمياء والتنبيه على الـشيء مـن غـري أن          

. )٢( وقد يكون أصل الوحي يف اللغة كلها اإلعـالم يف خفـاء    )١(يفصح به 
ومؤدى التعريفات واحد فيما يبدو، إذ اإلشارة الـسريعة؛ إعـالم عـن             

 املتلقي أمـراً إعالميـاً قـد خيفـى     طريق الرمز؛ والرمز إمياء يستفيد منه     
  .على اآلخرين

ـ     «ل  يومن مث ق    )٣(» إىل أنبيائـه وحـي     ىللكلمة اإلهلية الـيت تلق
 واختـصاصها ـم دون   ،باعتبار إسرارها إليهم من قبل ملـك الـوحي       

مسي الوحي وحياً ألن امللك أسره علـى  : سائر الناس قال ابن األنباري    
به النيباخللق؛ وخص  )٤(.   

هنا يبدو ان التعريف الشعري منحدر عن األصـل اللغـوي     ومن  
سرار واإلعالم السريع؛ وما يصاحب ذلك من اإلشارة        اال يف خصوصية 

                                                
 .٣٧/ ٥، الطبرسي؛ مجمع البيان ٥١٥الراغب؛ المفردات : قارن في ذلك بين) ١(
 .٢٥٨/ ٢٠ر؛ لسان العرب وابن منظ: ظ) ٢(
 .٥١٥الراغب األصبهاني؛ المفردات ) ٣(
 .٢٥٨/ ٢٠منظور؛ لسان العرب ابن ) ٤(



 )١٠٩(

وقد عرب األستاذ حممد عبده عـن       . والرمز اللذين خيفيان على اآلخرين    
بأنه عرفان جيده الشخص يف نفـسه       «: ذلك مبا يقارب هذا املؤدى فقال     

اهللا بواسـطة؛ أو بغـري واسـطة؛ واألول يتمثـل      مع اليقني بأنه من قبـل       
 مـن  ولعل املراد مبا يتلقاه الـنيب  . )١(»لسمعه بصوت أو بغري صوت   

العرفان اليقيين بغري صوت هو اإللقاء يف الروع؛ وذلك بأن ينفث اهللا يف             
 ما يشاء من أمر؛ أو ينفث روح القدس ما أوحى إليـه             لنيب  اروع  

وقد يؤيد هـذا    .  الوحي بوجه من الوجوه    بتبليغه إياه؛ فيكون ذلك من    
ــال  ــه ق ــنيب أن ــا نــسب إىل ال ان روح القــدس نفــث يف «: امللحــظ م

  .)٢(»روعي


 

 المتناع ذلك عقالً وشرعاً؛ كما كلم اهللا موسى بن عمـران            
ًوكلم اهللاُ موسى تكليام﴿ ِ ْ َ َُ َ َّ َ )ن أوهـو  « وكـان ذلـك مـن وراء حجـاب       )٣

ن يكلمـه بـه حنـو       أحيجب ذلك الكالم عن مجيع خلقه إال مـن يريـد            
 موسـى  عن اخللق إال   ألنه حجب ذلك عن مجيع     ملوسى كالمه

  .)٤(»على األجسام احملدودة وحده؛ ألن احلجاب ال جيوز إال
                                                

 .٢٨يد رضا؛ الوحي المحمدي محمد رش: ظ) ١(
 .٥١٥ المفردات للراغب ،١٢٩/ ١الحديث في اإلتقان للسيوطي : ظ) ٢(
 .١٦٤: النساء) ٣(
 .٣٧/ ٥الطبرسي؛ مجمع البيان ) ٤(



 )١١٠(

 

ئيـل لرسـول اهللا يف       بإذنه ما يشاء؛ كمـا يف تبليـغ جرب         يفيوح
 القرآن الكرمي عن اهللا؛ مـن غـري        يوحوصورة معينة أو صور متعددة؛      

  .ن يكلم اهللا نبيه على النحو الذي كلم به موسى أ

هذه األصناف واملراتب يف اإلحياء حددا اآلية الكرمية الـسابقة     
 فيما يتعلق بوحي األنبياء كما يبدو؛ إال أننا من متابعة هذه الظاهرة يف             

لـف  تالقرآن الكرمي الحظنا بعض الدالالت اإلحيائية هلذا التعبري قـد خت    
ا تقدم، وميكن اإلشارة إىل أمهها مبا يأيتعم:  

 :هلامإأ ـ 

الـنفس أمـراً يبعـث علـى الفعـل أو       ن يلقى اهللا تعاىل يف أوهو  
 غري قابل   ،الترك وهو نوع من الوحي، خيص به اهللا من يشاء من عباده           

التخطيط له مسبقاً، ليفرق بينه وبني احلاالت الالشـعورية  للتفكري به أو   
من جهة والسلوك الكسيب من جهة أخرى، كما يدل على ذلـك قولـه               

ِوأوحينــا إىل أم موســى أن أرضــعيه﴿: تعــاىل ِ ِ ْ ُ ِّ َْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ )ْإذ ﴿: وقولــه تعــاىل .)١ ِ

ْأوحينا إىل أمك ما يو َ ُْ ِّ َْ ُ   .)٢( ىَحَِ

                                                
 .٧: القصص) ١(
 .٣٨: طه ) ٢(



 )١١١(

  :ب ـ التسخري

اهللا تعاىل بعض خملوقاتـه إىل عمـل مـا ديـه            وهو أن يسخر    
وإشاءته وتسخريه، بـشكل مـن األشـكال الـيت ال تـستوعبها بعـض               
مداركنا أحياناً، ويستيقنها الذين آمنوا دون أدىن شبهة؛ كما يدل علـى            

َوأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من ﴿ :هذا النوع قوله تعاىل    ْ ُّ ْ َِ ِ ِ َّ ِِ َ ََّ َ ِ َ ِجبال ْالــَ ِ

ًبيوتا ُ ُ )١(.  

 :الصادقة  ـ الرؤياج

وهي وحي إهلي بالنسبة لألنبياء خاصة يتلقـون فيهـا األوامـر             
ويتسلمون التعليمات من السماء، كما دل على ذلك قوله تعاىل ـ فيمـا   

ـ رباهللا من خ قتصا َّفلام بلغ معه السعي قال يا بنـي ﴿:  إبراهيم مع ولده  َ َّ ََ َُ ْ ُ َ ََ َ ََّ َ

ْإين أرى يف ال ِ َ ِّ ِمنامـِ ُ أين أذبحك فانظر ما ذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر َ َ ْْ ُ َْ َْ َ ُ َْ َِ َ َ ََ ُ ْ َ ِّ

َستجدين إن شاء اهللاُ من الصابرين َّ َِ ِ ِ
َ ْ ِ ِ ُِ َ ِفلام أسلام وتله للجبـني*  َ ِ َ ُ َْ َّ َ َِ َ ْ َ َّ ُونادينـاه *  َ َ َْ

ُأن يا إبراهيم ِ ْ ِ ْ ْقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي ال* َ ْ َِ ْ ََ َّ َْ ِ َ َ َّ ِْ ْمحـُّ َسننيُ ِ ِ )٢(.  

إىل اسـتفادة   وفأشارت اآليات إىل الرؤيـا الـصادقة يف املنـام،           
؛ األمر اإلهلـي فيهـا، للداللـة علـى أـا وحـي              إبراهيم وولده   

                                                
 .٦٨: النحل) ١(
 .١٠٥ ـ ١٠٢: الصافات) ٢(



 )١١٢(

يستلزم العمل به، بدليل تعقيب ذلك من قبـل اهللا يف خطـاب إبـراهيم                
وقد تكون الرؤيـا يف جـزء مـن هـذا           . بتصديق الرؤيا وجزاء احملسنني   

 متهيداً للوحي املباشر وقد يعرب عنها بالصادقة أو الصاحلة، كمـا            امللحظ
 أول بـدء الـوحي، كمـا يف         حصل هذا املعىن بالنسبة لرسـول اهللا        

  :رواية أم املؤمنني عائشة

 )الـصاحلة (الصادقة  الوحي الرؤيا اهللا من  به رسولئأول ما بد «
  .)١(»فكان ال يرى الرؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح. يف النوم

 احلق الذي يقطعه اهللا لنبيه     وقد تكون الرؤيا نوعاً من الوعد     
ُلقـد صـدق اهللاُ رسـوله  ﴿: كما هو احلال يف شأن فتح مكة، قال تعاىل         ََ َ َ َُ َ َ ْ

ِالرؤيا ب ْ َّحق لتدخلن ْالـُّ َُ َُ ْ َ َمسجد ْالـِّ ِ ْ َحرام إن شاء اهللاُ آمننيْالـَ ِ ِ
َ ْ ِ َ َ  )٢(.  

فاً للدالالت القرآنية مـا يـروى    على مجيع ما تقدم مضا  وقد دلّ 
 رؤيـا املـؤمن؛ فاإلهلـام       :نقطع الوحي، وبقيـت املبـشرات     ا «عنه  

  .)٣(»والتسخري واملنام

 فريق بني الوحي املباشر؛ وهو جربئيل وبـني  تـ  وفيه ـ إذا صح
ما أشار إليه من املبشرات اليت يبدو أـا غـري الـوحي الـذي يريـده                

                                                
 .٧/ ١البخاري، الجامع الصحيح ) ١(
 .٢٧: الفتح) ٢(
 .٥١٦لراغب، المفردات ا) ٣(



 )١١٣(

وقد يكون الوحي مبلحظ آخـر عـام   .  يف احلديث الرسول األعظم   
 فما كان عامـاً  بني مجيع األنبياء والرسول وقد يكون خاصاً بالنيب       

يكون مشتركاً بينه وبني األنبياء واملرسلني ألنه أحـدهم بـل سـيدهم،             
ْوما أرسلنا مـن ﴿: كقوله تعاىل : فاألول. وما كان خاصاً ينفرد به وحده      َِ ْ َ ْ َ

َّقبلك من رسول إال ِ ٍ ُ َ ْ ِْ َِ ِ نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدونَ ُ ُ ْ َ َُ َ َّ َُ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َ )١(.  
ويبدو ان هذا الوحي يشتمل على مجيع أقسام الوحي وكيفياته،          
وال خيتص باإلحياء مبعناه الدقيق، ألن اإلميان بالوحدانية فطرة إنـسانية           

ياً حتتمها طبيعة العقل السوي، واألنبياء بعامة يتمتعون ذه الفطرة نفـس         
ـ ٥٠٢: ت(قال الراغب االصبهاين    . وعقلياً فهذا الوحي هو عـام     «: ) ه

 معرفة وحدانية اهللا تعـاىل، ومعرفـة وجـوب      نّأيف مجيع أنواعه، وذلك     
 ،عبادته ليست مقصورة على الوحي املختص بأويل العزم مـن الرسـل           

بل يعرف ذلك بالعقل واإلهلام كما يعرف بالسمع، فـإذن املقـصود مـن              
ن يكـون رسـول ال يعـرف وحدانيـة اهللا         أ مـن احملـال      نّأبيـه   اآلية تن 

   .)٢(»ووجوب عبادته
 وحـده، كـاألمر لـه يف قولـه          ما هو خمتص بالنيب     : والثاين

َاتبع ما أوحي إليك من ربك ال إلـه إال هـو﴿: تعاىل ُ َ ِّ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِ َِ ُ َّ... )خبـاره  إوك .)٣

                                                
 .٢٥: األنبياء) ١(
 .٥١٦الراغب، والمفردات ) ٢(
 .١٠٦: األنعام) ٣(



 )١١٤(

َّإن أتبـع إال﴿: عن نفسه كقوله تعـاىل     ِ ِ ُِ َّ َ ٌ مـا يـوحى إيل ومـا أنـا إال نـذير ْ ُِ َ ََّ ِ َِ َ َّ َ

ٌمبني ِ ُ)وكالطلب إليه   .)١ ْقـل إنـام أنـا بـرش مـثلكم ﴿:  بقوله تعـاىل ُ َ َُّ ْ َ ْ ُِ
ٌ َ َ ِ

ٌيوحى إيل أنام إهلكم إله واحد ِ ٌ ِ ِ ِْ ُُ َُّ َ َّ َ... )٢(.  

ا ان إم:  ال خيلوويف هذا الضوء، فإن ما يوحى به إىل النيب          
 ،شاعة مفاهيمها بني الناس حبال مـن األحـوال        يكون تعليمات يؤمر بإ   

ا أن يكون كالماً يؤمر بتدوينه، ويثبته اهللا يف قلبه، ويتلـوه بلـسانه              مإو
ما يـوحي اهللا بـه   «: فيكون كتاباً فيما بعد وإىل هذا أشار الزهري بقوله   

اهللا،  إىل نيب من األنبياء فيثبته يف قلبه فيتكلم بـه ويكتبـه وهـو كـالم               
م به وال يكتبه ألحد وال يأمر بكتابتـه ولكنـه حيـدث            لّكتيومنه ما ال    

 اهللا أمـره أن يبينـه للنـاس ويـبلغهم     نّأالناس به حـديثاً، ويـبني هلـم      
  .)٣(»إياه

 وتكلـم   والقرآن الكرمي من النوع الذي ثبت يف قلب النيب          
وقد أورد الزركشي   . به وأمر بكتابته وتدوينه، بعد إنزاله وحياً من قبله        

  :رقندي ثالثة أقوال يف املرتل من القرآنعن السم

 حفـظ القـرآن مـن        جربئيـل    نّأ و ه اللفظ واملعنى،ّنإـ  ١

                                                
 .٩: األحقاف) ١(
 .١١٠: الكهف) ٢(
 .١٢٨/ ١السيوطي، اإلتقان ) ٣(



 )١١٥(

  .اللوح احملفوظ ونزل به

 علـم    الـنيب    نّأ و  جربئيل إنام نزل باملعاين اخلاصـة،ّنإـ  ٢
  .تلك املعاين، وعرب عنها بلغة العرب

ذه األلفاظ بلغة ه عرب  وأن إليه املعنـى؛ىام ألقّ جربئيل إنّنإـ  ٣
  .)١(العرب

 جربئيـل وصـف بـالروح       واألول هو الصحيح دون ريـب، ألنّ      
 وال ىاألمني ألمانته املتناهية فال يضيف وال يغـري وال يبـدل وال ينـس     

ُقـل نزلـه ﴿: خيون وال يتجوز، كيف ال وهو روح القدس بقولـه تعـاىل            َ ْ َُّ َ

َروح القدس من ربك ِّ ْ َُ ُِ ِ ُ ُ ْ )٢(.  

من عند اهللا بألفاظه نفسها، وما مهمة جربئيـل إال          والقرآن نازل   
تبليغ الوحي كما تسلمه وهو آيات الكتاب الكرمي بنـصوصها خالـصة           

ُتلك آيات اهللا﴿: بداللة قوله تعاىل َ ْ ْ نتلوها عليك بالِ َ ُِ َ ْ َ ْ ِّحقـَ َ )٣(.  

وقد اختار السيوطي ذلك تعبداً بلفظ القرآن إعجازاً، فال يقـدر           
 يقوم مقامه، وان حتت كل حرف منه معاين ال حياط           أحد أن يأيت بلفظ   

                                                
 .١٢٦/ ١السيوطي، اإلتقان  + ٢٢٩/ ١الزركشي، البرهان ) ١(
 .١٠٢: النحل) ٢(
 ١٠٨: آل عمران) ٣(



 )١١٦(

وخـصوصية  . )١(ا كثرة فال يقدر أحد أن يأيت بدله مبا يـشتمل عليـه            
ـ  القرآن التعبد بتالوتـه ألنّ      نازلـة مـن اهللا تعـاىل فـال تـدانيها            ه ألفاظ

خصوصية أخرى، ألن هناك مـا هـو نـازل مـن الـسماء كاألحاديـث        
ـ       وان . ال خـصوصية للتعبـد بتالوـا   القدسية، ولكنها ليست بقـرآن، ف

أخذنا مبضامينها حرفياً ولكنها مل ترتل بألفاظها املخصوصة هلا كما هـو            
  .شأن القرآن

 يرسـل   واحلديث النبوي نتعبد به أمراً وياً، وكـان الـنيب           
احلديث ويقوله ويتبع ذلك أهله وأصحابه، مث يتلو القرآن ويقرؤه فيمـا            

ن أو تشابه القوالن، ولو كان معـىن القـرآن          اتفق يوماً ان تشاكل النصا    
ينقل إىل النيب وحياً، أو وحيه ينقل إليه معىن، والـنيب يـصوغه بلفظـه             
ويعرب عنه بكالمه الشتبه القرآن باحلديث واحلديث بالقرآن من وجهة           
نظر بالغية يف األقل بينما العكس هو الصحيح، فاخلصائص األسـلوبية          

أسـلوبه املتميـز، ومنهجـه اخلـاص حـىت       يف القرآن تدل عليه فكل له       
. عرف ذلك القاصي والداين ممن آمن بـالنيب والقـرآن وممـن جحـدمها     

 ينقله كما مسعه بلفظه الـدال علـى معنـاه           اهللا وحممد    فالقرآن كالم 
ومبعناه الذي نطـق بـه لفظـه، ال شـيء مـن حممـد إال النقـل األمـني،             

ألنه الـصدر الثـاين      يتفوه به فيشرع وحيكم،      واحلديث كالم حممد    
ُوما آتاكم الرسول فخـذوه ﴿: بعد القرآن للشريعة اإلسالمية قال تعاىل      َُ ُُ َُ ُ َّ ُ

                                                
 .١٢٨ن السيوطي، اإلتقا: ظ) ١(



 )١١٧(

ُوما هناكم عنه فانتهوا َ ْ ُْ َ ُ َ َ َْ... )١(.  

 )قـل ( بعبارة   ومثة دليل قرآين يف توجيه اخلطاب إىل النيب         
يف القرآن الكرمي، وتكرارها فيه أكثر من ثالمثائـة مـرة، تـصريح وأي               

ال دخل له يف الوحي، فال يصوغه بلفظـه، وال           «ريح بأن النيب    تص
ه بكالمه، وإمنا يلقى إليه اخلطاب إلقـاء، فهـو خماطـب ال مـتكلم،       ييلق

هلـذا كـان إذا     . )٢(»حاك ملا يسمعه، ال معرب عن شيء جيـول يف نفـسه           
نزلت عليه آية أو سورة، بل وجزء من آية، يدعو كتبته لتدوينها علـى           

  .الفور نصاً

، وهـم أربـاب     ولقد ت العرب أمام ظـاهرة الـوحي القـرآين         
الفصاحة والبالغة وأئمة البيان والفن القويل، وتذرعوا للتـشكيك فيهـا          
مبختلف الوسائل، فأثاروا الشبهات، وتعلقوا باألوهـام، فوصـفوا الـنيب           

َوالـنجم إذا هـوى﴿: بالضالل، والقرآن من ورائهم يناديهم بقولـه       ْ َِ ِ مـا * َّ

َ صاحبكم وما غوىََّضل َ ُْ ُ ِوما ينطـق عـن * ِ َ َُ ِ ْ ٌإن هـو إال وحـي * َهوىْالــَ ْ َ َ َُّ ِ ِْ

  .)٣( ُيوحى

وتداعوا مرة أخرى إىل افتراضـات متناقـضة، فقـالوا أضـغاث          

                                                
 .٧: الحشر) ١(
 .٣٠صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن ) ٢(
 .٤ ـ ١: النجم) ٣(



 )١١٨(

 قأحالم وقد أيقنوا بصحوة النيب ويقظته، وردوه إىل الكذب واالخـتال          
يب إىل  وهم أنفسهم وصفوه من ذي قبل بالصادق األمـني، ونـسبوا الـن            

علموا بأن النيب أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلتـه،            الشعر، وقد 
وما ترك يف هذا اال أثراً يركن إليه ذه السمة، وقد عرب القرآن عـن   

ٌبل قالوا أْضغاث أحالم بـل افـرتاه بـل هـو شـاعر﴿: ذلك ِ َ ُ َ ُ َ ْ َْ ُ ُ َْ ْ ِ ٍ َ َ... )ومـا  )١ 
ِوقالوا يا أهيا الذي ﴿: نوناستقامت هلم الدعوى يف شيء، ووصموه باجل       َّ َُ ُّ َ َ

َنزل عليه الـذكر إنـك لـ ََ َّ ُِ ُ ْْ ِِّّ َِ ٌمجنونـَ ُ ْ َ )ٌثـم تولـوا عنـه وقـالوا معلـم ﴿،  )٢ ُ ََّّ ُ َّ َُ َ ُ َ ْ َْ َ

ٌجمنون ْ َُ)٣(.   
 وقد دلت األحداث االسـتقرائية، والـسرية الذاتيـة للـنيب            

 مبا شاهدوه   على رجاحة عقله واتزانه يف تصرفاته، وتأكد هلم افتراؤهم        
من جمريات األمور، وقد لبث النيب بني ظهـرانيهم حقبـاً طويلـة قبـل                
البعثة فما مسكوا زلة وال أدركوا غفلة، وقد أشـار القـرآن الكـرمي إىل     

َفقـد لبثـت فـيكم عمـرا مـن قبلـه أفـال ﴿: هذه النكتة الدقيقـة بقولـه      ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ً ْ َ َُ ْ ُ ُ ِْ

َتعقلون ُ ِ ْ َ)٤(.   
ة من بعد اجلنون، فرد افتراءهم القـرآن مبـا           الكهان دوا بقول وترد

                                                
 .٥: األنبياء) ١(
 .٦: الحجر) ٢(
 .١٤: الدخان) ٣(
 .١٦: يونس) ٤(



 )١١٩(

ٍفذكر فام أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون﴿: أمره به ُ َ ِّْ َ َ ِّ ٍْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْْ َ َ ََ )١(.  
فما كان حممد إال بـشرياً ونـذيراً، ومـا كـان الـوحي إال ذكـراً                 

َوال بقول كاهن قليال ما تذكرون﴿ ن هو من الكهانة؟ي فأ،للعاملني ُ َّ ََ ً ِ َِ ٍَ ِ ْ َِ)٢(.  
وحينما أعيتهم احليلة، ووقف م املنطـق الـسليم، انطلقـوا إىل           

ُإن هذا إال سحر يؤثر﴿: القول ُ ٌَ ْ ْْ ِ َّ ِ ِ )٣(.  
شأم يف هذا شأن من تقدمهم من األمم مع أنبيائهم ورسـلهم،            

ْكذلك ما أتى الـذين مـن ﴿: حذو القذة بالقذة؛ يف االدعاءات قال تعاىل      َِ ِ َِّ َ ََ َ

ْقبلهم من  ِْ ِْ ِ ٌرسول إال قالوا ساحر أو جمنونَ ْ َُ ْ َ ٌ ُ َِ ُ َّ ِ ٍ )نّأ، وقد علمـوا جـدياً؛       )٤ 
بعد مـا يكـون عـن الـسحر والـشعبذة      أصالته العقلية؛ أ يف حممداً  

  .والتمويه من قبل ومن بعد
نّأ غبـاء    كوا بأوهن من بيت العنكبـوت؛ فأشـاعوا بكـلّ         ومتس 

ناعة الـسيوف   ماً من البشر؛ وهو غالم رومي حيترف ص        معلّ حملمد  
َلـسان الـذي يلحـدون ﴿: مبكة؛ فألقمهم القرآن حجراً بردهم رداً فطرياً       ُُ ِ ِ ِْ َُّ

ٌإليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ِ ُِ َ ٌّ ٌّْ ِ َ َ َ ٌْ ِ ِ َِ َ )٥(.  

                                                
 .٢٩: الطور) ١(
 .٤٢: الحاقة) ٢(
 .٢٤: المدثر) ٣(
 .٥٢: الذارايت) ٤(
 .١٠٣: النحل) ٥(



 )١٢٠(

وأغلقت السبل كافة يف الوجـوه واأللـسن واألقاويـل، فرمجـوا         
ى اهللا  بالغيب وتشبثوا بالطحلب، وحسبوا وجدان الضالة، فقالوا مبا حك        

َإن هذا إال أساطري األولني﴿ :عنهم ِ َِّ َ ُ َ َّ ِ ِْ )١(.  
: ومتادى م القول، ففصلوا بعد اإلمجـال، وأبـانوا بعـد اإلـام            

ًوقالوا أساطري األولـني اكتتبهـا فهـي متـىل عليـه بكـرة وأصـيال﴿ ِْ ِ ِ َِ ِ ََ ُ َ َ َّ ًَ َ ْ ْ ََ ُُ َ َ َ ْ َ َ ُ )٢( .
 أنفـسهم يعلمـون     وهكذا تبدو احلرية مترددة بني عدة ادعـاءات، هـم         

      اسـتقرائي واحـد يف حيـاة        مبجانبتها للواقع املشهود، إذ مل يؤيدها نص 
  .حممد 

ْوكذلك أوحينـا ﴿ :ويبقى الوحي وحياً رغم كل هذه األراجيف       َ ْ ََ َ ِ َ

َإليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا ْ َ ْ َ ََ َّ َ َ ْ ُْ ْ ً ُ َُ ِ ِْ ُ ِ َ ِ )ويبقى القـرآن مقترنـاً   . )٣
  .حي اإلهليبظاهرة الو

 النجف األرشف
 حممد حسني عيل الصغري. د

 كلية الفقه/  اجلامعة املستنرصية
١٩٨٦/ ٤/ ١٥ 

***  

                                                
 ٢٥: األنعام) ١(
 .٥: الفرقان) ٢(
 .٧: الشورى) ٣(



 )١٢١(

  

  
  

 املصادر واملراجع
  

  :ـ العربية أ
  . ـ القرآن الكرمي١
ـ ٢٥٦ت (ـ البخاري، أبو عبداهللا، حممد بن إمساعيل     ٢ ، اجلـامع الـصحيح،   )هـ

  .)ت. د(مطبعة حممد صبيح، القاهرة 
التعبري الفين يف القرآن، دار الشروق، بريوت،  :)الدكتور(كري الشيخ أمني   ـ ب  ٣

  .م١٩٧٢
، الرسـالة  )هــ ٤٧١ت( ـ اجلرجاين، أبو بكـر، عبـدالقاهر بـن عبـدالرمحن      ٤

حممد خلـف اهللا،  . د: الشافية، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حتقيق   
  .م١٩٧٦حممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة . د

املعجم الفلـسفي، دار الكتـااب اللبنـاين، بـريوت،      :)الدكتور( ـ مجيل صليبا  ٥
  .م١٩٧٩

قاموس الكتـاب املقـدس، املطبعـة األمريكيـة،      :)الدكتور( ـ جورج بوست  ٦
  .م١٩٨٤بريوت، 

فـتح البـاري بـشرح    : )هــ ٨٥٢ت( ـ ابن حجر، أمحد بن علـي العـسقالين    ٧
  .هـ١٣٨٠صحيح البخاري، املطبعة السلفية، القاهرة 



 )١٢٢(

املفـردات يف   :)هـ٥٠٢ت( ـ الراغب االصبهاين، احلسني بن حممد بن الفضل  ٨
حممد سيد كيالين، مطبعة مـصطفى البـايب احللـيب،          : غريب القرآن، حتقيق  

  .م١٩٦١القاهرة 
ـ ٧٩٤ت( ـ الزركشي، بدرالدين، حممد بـن عبـداهللا    ٩ الربهـان يف علـوم    :)هـ

م، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،        حممد أبو الفـضل إبـراهي     : القرآن، حتقيق 
  .م١٩٥٧القاهرة، 

ـ ٢٣٠ت( ـ ابن سعد، أبو عبداهللا، حممد بـن سـعد    ١٠ الطبقـات الكـربى،   ) هـ
  .١٩٥٧بريوت، 

اإلتقان يف  ):م١٩١١ت( ـ السيوطي، جالل الدين، عبدالرمحن بن أيب بكر   ١١
حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة املـشهد احلـسيين،         : علوم القرآن، حتقيق  

  .م١٩٦٧لقاهرة، ا
مباحث يف علوم القـرآن، دار العلـم للماليـني،     ):الدكتور( ـ صبحي الصاحل  ١٢

  .م١٩٦٥بريوت 
ـ ٥٤٨ت( ـ الطربسي، أبو علي، الفضل بـن احلـسن    ١٣ جممـع البيـان يف    ):هـ

  .هـ١٣٣٣تفسري القرآن، مطبعة العرفان، صيدا، 
ل زعيتر، مطبعـة  عاد: حضارة العرب، تعريب ):الدكتور( ـ غوستاف لوبون  ١٤

  ).ت. د(عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة، 
عبدالصبور شاهني، دار الفكـر،  . د:  ـ مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة ١٥

   .م١٩٦٨بريوت 
امليـزان يف تفـسري    ):م١٩٨٢/ هــ  ١٤٠٢: ت( ـ حممد حسني الطباطبائي  ١٦

  .م١٩٧٣القرآن، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 
املستـشرقون والدراسـات القرآنيـة،     ):املؤلف( ـ حممد حسني علي الصغري  ١٧

  .م١٩٨٣املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 



 )١٢٣(

  .م١٩٣٥ ـ حممد رشيد رضا، الوحي احملمدي، مطبعة املنار، القاهرة، ١٨
  .هـ١٣٥٧ ـ حممد عبده، رسالة التوحيد، الطبعة التاسعة، القاهرة ١٩
ـ ٢٠ ـ ٧١١ت( ابن منظور، مجال الدين، حممد بن مكرم األنـصاري    لـسان  ) هـ

  ).ت. د(العرب، نسخة مصورة عن طبعة بوالق، القاهرة 
دائـرة  ) م١٩٣٠م ـ  ١٨٣٦( ـ نولدكه، املستشرق األملاين تيـودور نولدكـه    ٢١

عبداحلميـد  . د: الـدين، تعريـب   : ، مـادة  ٩املعارف اإلسالمية األملانية ج   
  .م١٩٣٣لقاهرة، يونس ومجاعته، ا

  

  :ب ـ األجنبية
22 – Emile DER MEN Jhem, 

The life of Mahomet Newyork, 1930 

32 – Reraw Lte et Francisk  

Mohamet, pars,  

24 – Str Wlliam Mulr (1819 – 1905) 

The of Mahomet, GR ant, 1912. 

  

***



 )١٢٤(



 )١٢٥(

  

  

  

 
 

 

  

 :املقدمة

لقد خاض املستشرقون يف الدراسـات العربيـة اإلسـالمية مـن            
جوانب عديدة؛ فدرسـوا اإلسـالم والقـرآن الكـرمي والـسرية النبويـة           
والعرب واحلضارة والفكر والفن واألدب والفلـسفة والتـاريخ والعلـوم           
األخرى اليت عرفهـا العـرب واملـسلمون، وكـان بعـض هـذه العلـوم                

راسات متداخالً بعضه مع البعض اآلخر، وبعضها مـستقالً ببحـوث    والد
ف يمنفردة، فالسرية النبوية تتداخل مع القرآن الكرمي واحلـديث الـشر          

والدين اإلسالمي وعلومه يف معظم الدراسات االستشراقية اليت اطّلعنا         
عليها، ونظراً لسعة املوضوع حاولت تناول السرية النبوية وحدها مـن            

اســات دون اخلــوض باملوضــوعات األخــرى إالّ إذا كانــت بــني الدر
مرتبطة بالسرية إىل احلد الذي ال ميكن فصلها عنها، وقبل احلديث عن            



 )١٢٦(

موقف املستشرقني من السرية النبوية أود اإلشارة إىل الدراسات الـيت           
تناولت شخصية الرسول الكرمي حممد بن عبداهللا عليـه أفـضل الـسالم         

  :حو اآليتوالصالة وهي على الن
  

 

 كـان   كتب االنكليز حبوثاً ودراسات عـن حيـاة الرسـول           
  :)١(أمهّها ما يلي

 ,Montgomery(تـأليف مونتجـومري وات   :  ـ حممد يف مكة ١

Watt( م وعربه شعبان بركات١٩٥٣ وقد نشر يف لندن عام.  
  .م١٩٥٦ ـ حممد يف املدينة للمؤلف نفسه، وقد نشره عام ٢
 ـ سرية غري معروفة للنيب حممد، تأليف رينولد الني نيكولسن  ٣

)Nicholson, R.A(.  
 )Bodley, R.V.E( بـوديل .ف. تأليف ر)حياة حممد( ـ الرسول  ٤

  .م١٩٤٦ونشر يف لندن عام 
  .).Stewart, W.A(ستيوارت . أ. ـ رؤى حممد تأليف و٥
  . ـ حممد والرسل السابقون للمؤلف نفسه٦
 Sir(ند حملمد والصحابة تأليف السري تومان ارنولد  ـ رسم اهل ٧

Thomes Arnold(.  
                                                

 .١٠٠٩ ـ ٣/٩٩٢: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٢٧(

 ـ هل تكلّم الكتاب املقدس عن النيب حممـد تـأليف جـيمس     ٨
  .)Robson(روبنسون 
 ـ حممد يف اإلسالم للمؤلـف نفـسه، وقـد نـشرمها يف عـامي       ٩

  .م١٩٣٦م ـ ١٩٣٥
 ,Jones( ـ أخالق العرب قبل عصر حممد تأليف وليم جونز  ١٠

Sir(.  
تـأليف جـب   :  ـ احملمدية على اإلسالم أو املذهب احملمـدي  ١١

)Gibb(.  
  : ـ حياة حممد وتأريخ اإلسالم تأليف السري وليام موير١٢

The Life of Mahomet and History of Islam 

  .وقد نشره يف لندن ويقع يف أربع جملدات
 ـ اخلالفة مسوها واحنطاطها وسقوطها وقد نشره مـوير عـام    ١٣

م وكان قد دعـاه بفانـدر إىل أن يكتـب الـسرية فأخـذ بقـراءة             ١٨٩١
املراجع العربية من السرية النبوية وشرع يف نشر عدة مقاالت يف جملـة             

م تنــاول فيهــا ١٨٦٤ و ١٨٦٣ يف عــامي )Calculta Review(كلكتــا 
تاريخ العرب قبل اإلسالم ومصادر السرية النبوية وحياة حممـد حتـى            

   .)١(اهلجرة

                                                
 .٤٠٥ ـ ٤٠٤موسوعة المستشرقين ص: عبدالرحمن بدوي) ١(



 )١٢٨(

)١(  

  :من األمريكيني الذين تناولوا السرية النبوية
 تـأليف واشـنتجون ارفـن    )حياة حممـد ( ـ سرية النيب العريب  ١

)Irving, W( وقد ترمجـه إىل العربيـة الـدكتور    ١٨٤٩ وقد نشره عام ،
  .علي حسين اخلربوطلي

ـ  )Jeffery, A(  ـ تأريخ حممد تأليف ارثـر جفـري   ٢ شره  وقـد ن
  .م١٩٢٦عام 

  .م١٩٣٨ ـ نيب اإلسالم للمؤلف نفسه وقد نشره عام ٣
  .)Calverley, E.E(  ـ حممد تأليف ادوين كالفريل٤

  .)Thomson, W(  ـ كتاب النيب واملسلمني تأليف تومسون٥

  . ـ حياة حممد تأليف الندراي٦
  . ـ إرث النيب للمؤلف نفسه٧
٨ ية النيب تأليف صـمويل زوميـر    ـ أم)Zewemer(   وقـد نـشره 

  .)احلديث القدسي(م، وهلذا املؤلف كتاب ١٩٢١عام 
 ـ عقيدة الوحي يف اإلسالم تـأليف دنكـان بـالك ماكوونلـد      ٩

)Macdonald, D. B(.  

                                                
 .١٠٠٩ ـ ٣/٩٩٢: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٢٩(

)١(  

لقد كان األملان من أكثر املستـشرقني كتابـة يف الـسرية النبويـة         
  :ب هيوكان من أبرز املؤلفات يف هذا البا

 وقد نشره يف )Fraenkel,S( ـ اإلسالم وحممد تأليف فرانكيل  ١
   .م١٨٨٠ليدن عام 
  .م١٨٦١ ـ سرية حممد تأليف شربجتر وقد نشره يف ليدن عام ٢
 ـ هل كان حملمد معلمون نصارى؟ للمؤلف نفسه، وقد عاونـه   ٣

  .م١٨٥٨ ونشره عام )Noldeke, Th(يف الطبعة الثانية نولدكه 
  .١٩٢٢ نشره عام )Jensen(مد تأليف جنسني  ـ النيب حم٤
 نـشره عـام   )Ahrens( ـ دراسات عـن الـنيب تـأليف اريـرت      ٥

١٩٣٥.  
 ويقع يف جـزئني  )Grimme, Hubert( ـ حممد، تأليف هربرت  ٦

  .م١٩٠٤ ـ ١٨٩٢نشرمها بني 
 ـ اسم حممد، حبث نـشره يف جملـة الدراسـات الـسامية عـام       ٧

١٩٢٨.   
 )Mitiwoch, Eyg(تـأليف ميتفـوخ    ـ مولـد الـنيب ووفاتـه،     ٨

  .م١٩٢٦ونشره عام 

                                                
 .٨٠٤ ـ ٢/٧٤٣: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٣٠(

 وقـد أضـاف إليـه    )Buhl, F( ـ حياة حممـد، تـأليف بوهـل     ٩
   .م١٩٠٣شايدر فصالً ونشره يف اليبزج 

 )Hoener buch, W( ـ شروح السرية، تـأليف هـوينر بـاخ     ١٠
وهو رسالة جامعية حصل عليها املؤلف علـى درجـة الـدكتوراه عـام              

  .م١٨٩٥
 دائرة املعـارف  )S.Shacht( تأليف جوزيف شاخت  ـ حممد ١١
  .اإلسالمية
  .)Hoseph Horovtiz( ـ النبوة يف القرآن تأليف هورفتس ١٢
 وكان قـد  )Well( ـ النيب حممد، حياته ومذهبه، تأليف فايل  ١٣

  .)١(اعتمد على سرية ابن هشام والسرية احللبية
فـشر   ـ حممد وأمحد أمساء الـنيب العـريب، حبـث الوجـست      ١٤

)August Fischer(.  
  . ـ حممد وتقديسه عند املسلمني للكاتب نفسه١٥
  . ـ حممد عن البيزنطيني للكاتب نفسه١٦

 

)٢(  
  :للفرنسيني كتب وحبوث عن السرية النبوية، منها

                                                
 .٢٨٣، ص٢٧٢ص: موسوعة المستشرقين: عبدالرحمن بدوي) ١(
: موسـوعة المستـشرقين  : ، عبدالرحمن بدوي٤٠٠ ـ  ١/٣٧٢: المستشرقون: العقيقي) ٢(

 .٣٤٢، ص١٨٢ص



 )١٣١(

م وأُعيـد  ١٦٧١ ـ حياة حممد، تأليف بودي، وقد نـشره عـام    ١
اب األول الذي وقف به الفرنـسيون علـى   م، وهو الكت١٧٣١نشره عام  

  .اإلسالم
 ـ تاريخ العرب وحياة حممد، تـأليف الكونـت دي بولنفلييـه     ٢

  .م١٧٥٢، وقد ترجم إىل اللغة االنكليزية عام ١٧٣٠ونشره عام 
 يف )Huart. Cl( ـ ناقل األخبار إىل النيب، حبث نـشره هيـار    ٣

  .م١٩٢٦الة اآلسيوية عام 
يت كتابـاً للتوفيـق بـني ديانـات الـشرق       ـ وضع دي باستور ٤

  .زرادشت وكونفيشيوس وحممد: الثالث
 وقـد  )Dinet, Et( ـ حممد يف الـسرية النبويـة، تـأليف ذينـه      ٥

  .ساعده سليمان بن إبراهيم ونشره بالفرنسية واالنكليزية
 ويعد هـذا  )Dermenghem, E( ـ حياة حممد، تأليف درمنجم  ٦

  .تناولت السرية النبويةالكتاب من خرية الكتب اليت 
 ـ حممد والسنة اإلسالمية للمؤلف نفـسه، ونـشره يف بـاريس     ٧

  .م١٩٥٥عام 
 ـ سـرية الرسـول وتـاريخ اخللفـاء الراشـدين، أليب زرعـة        ٨

 يف الة اآلسـيوية عـام   )Gahen, Cl(الدمشقي وقد نشره كلود كاهني 
١٩٣٦.  

 اإلسـالم،   ـ حياة حممد واملشكلة اإلجتماعية املتعلقة بأصول  ٩



 )١٣٢(

 يف جملة ديوجني لليونسكو عـام  )Rodinson, M(حبث نشره وردنسون 
١٩٦١.  

  . ـ حممد، تأليف فولتري١٠
 وقـد ترمجـه إىل   )Demombynes( ـ حممد، تاليف دميومبني  ١١

  .م١٩٥٧العربية عادل زعيتر، ونشر يف باريس 
 نـشر حبثـاً   )Caussiu De Perceval( ـ كوسان دي برسفال  ١٢

 ويقـع يف  )اريخ العرب قبل اإلسـالم ويف عـصر الـنيب حممـد     ت(بعنوان  
  .م١٨٤٧ثالثة أجزاء، باريس 

  

)١(  

 والــدين اإلســالمي تنــاول اإليطــاليون الرســول الكــرمي 
وغريها من الدراسات املعنية بالتاريخ العريب اإلسالمي وغريها، وهـي     

  :كاآليت
 )Ceetani, Leane(مـري كايتـاين    ـ سرية الرسول، تـأليف األ  ١

  .م١٩١٤ونشره يف ميالنو عام 
 ,Gabrili( ـ سرية ابـن هـشام تـأليف جـوزييب جـابرييلي       ٢

Giaseppe( م١٩١٩، وقد نشره يف روما عام.  
                                                

 .٤٠٠ ـ ١/٣٧٢: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٣٣(

 )Ducati, Biuno( ـ سـرية الرسـول، تـأليف برونـو دوكـاين       ٣
  .م١٩٢٩ونشره يف فلورنسا عام 

 ,Della Vida(ف دال فيـدا   ـ دراسة حديثة عن الرسول، تألي ٤

G, levi(.  
  . ـ الرسول، حبث يف دائرة املعارف اإلسالمية للمؤلف نفسه٥
 ,Insabato( ـ حممـد واإلسـالم احلـديث، تـأليف انـساباتو       ٦

Enrico( م١٩٣٠ نشره عام.  
  

)١(  

  :من دراسات البلجيك وحبوثهم للسرية النبوية ما يلي
ـ  ـ حممد  ١  ونـشر يف  )Pirenn, H(برييـن  . وشارملان، تأليف هـ

وتـرجم إىل االنكليزيـة طبـع سـت         . ١٩٣٧باريس وبروكـسل عـام      
  .م١٩٧٤ ـ ١٩٣٩طبعات بني 

ــأليف جرجيــوار    ٢ ــة الواحــدة، ت ــد وأصــحاب الطبيع  ـ حمم
)Gregoire(.  

 ـ الطابع االجتماعي ألصل تكرمي حممد يف اإلسالم فيما بعـد،   ٣
  .)Abel, A(تأليف ارمان آبل 

                                                
 .٢٤٨موسوعة المستشرقين ص: ، بدوي١٠٦٩ ـ ٣/١٠٢٨: المستشرقون: العقيقي) ١(



 )١٣٤(

 ـ حممد وتاريخ السرية، حبث لألب المـنس نـشره يف الـة     ٤
  .م١٩١١، ١٧اآلسيوية 
 )Lammens, P.H( ـ إخالص حممـد، حبـث لـألب المـنس      ٥

  .م١٩١١، ٢نشره يف جملة مباحث العلوم الدينية 
  .١٩٢٤ ـ مكة عشية اهلجرة للمؤلف نفسه، نشره يف بريوت ٦
ف نفـسه، نـشر يف جملـة أحبـاث      ـ هل كان حممد أميناً، للمؤل ٧

  .م١٩١١علوم الدين اجلزء الثاين، باريس 
 ـ عصر حممد وتاريخ السرية، لألب المنس، نـشره يف الـة    ٨
  .م١٩١١اآلسيوية 

  

)١(  
  :كتب اهلولنديون يف السرية الكتب والبحوث اآلتية

 عـام  )Veth, p. J( ـ حممد والقرآن، مخس دراسات كتبها فت  ١
  .م، يف جملة الدليل اهلولندية١٨٤٥

 ,Snouck Hurgronje( ـ حممد، حبث كتبه سنوك هرجروجنـه   ٢

G( م١٨٩٣، ٣ ونشره يف جملة تاريخ األديان.  
 ـ سياسة النيب حممد الدينية، للكاتب نفـسه، نـشره يف الـة     ٣

  .م١٩١٥االفريقية عام 
                                                

 .٦٦٨ ـ ٦٦٢/ ٢: العقيقي، المستشرقون) ١(



 )١٣٥(

  .)Wensinck, A. J( ـ حممد واليهود، تأليف فنسنك ٤
 ـ موقف الرسول مـن يهـود املدينـة، للمؤلـف نفـسه، وهـذا        ٥

الكتاب رسالة جامعية حصل عليها فنسنك على درجة الـدكتوراه مـن    
  .م١٩٠٨ليدن، عام 

  .م١٩٢٤ ـ حممد والنبوة، للمؤلف نفسه، نشره عام ٦
  .)Reelan( ـ الديانة احملمدية، تأليف ريلند، ٧

  

)١(  

الدراسات االستشراقية يف السرية عند الروس قليلة قياسـاً إىل          
   :زمالئهم الغربيني، منها

 ـ حكم النيب حممـد، تـأليف تولـستوي، وقـد ترمجـه سـليم        ١
  .م١٩٢٤قبصني، ونشر يف مصر عام 

 ـ السرية النبوية، تأليف سليم نوفل، وهو مـن أصـل لبنـاين     ٢
  .انتدب للتدريس يف جامعة بطرسربج

وحي الـنيب يف ضـوء علـم الـسالالت، تـأليف فينكـوف        ـ  ٣
)Vinnikow, I.N( م١٩٣٤ ونشره اولدنبورج عام.  

  
                                                

 .٩٦٣ ـ ٣/٩٢١: العقيقي، المستشرقون )١(



 )١٣٦(

 

درس بعض املستشرقني السرية النبوية وهـم ينتمـون إىل دول           
  :أوربية متعددة، ومن هؤالء

 )Hammer Purg Stall, J( ـ الكاتب النمساوي جور جشتال  ١
  .)١(م١٨٥٣كتب أقوال النيب حممد، ونشره يف فينا عام 

 كتـب حيـاة حممـد    )Buhl, F( ـ الكاتب الدامناركي بوهـل   ٢
، نشرها يف جملة    )حممد(م، وله مقالة بعنوان     ١٩٠٣باللغة الدمناركية عام    

  .م١٩١١عامل اإلسالم عام 
 )Andrae, Tor( )توراندريه( ـ الكاتب السويدي اندراي  ٣

  .م١٩٣٠مد حياته وعقيدته، وقد نشره يف استوكهلم عام حم: كتب
 )Erich Branulich( ـ الكاتب االسباين ارش بروينلش  ٤

  .)الفرقة احملمدية(كتب 
  

دراسات استشراقية تناولت السيرة فـي بعـض        : عاشراً
   :)٢(الفصول

كتب بعض املستشرقني كتباً عن اإلسالم والعرب والعلوم العربية        
  :ت السرية النبوية حتتلّ جانباً بارزاً يف هذه الكتب وهياإلسالمية وكان

                                                
 .٣/٨٩٥، ٨٤٥، ٢/٦٢٩: ، المستشرقونالعقيقي) ١(
 .٣٨١، ٢٠١، ١٩٤، ١٧١، ١/٥٦: محمد كرد علي، اإلسالم والحضارة العربية) ٢(



 )١٣٧(

 ـ تاريخ تركيا، للكاتب الفرنسي المارتني، وقـد أطـرى فيـه     ١
  .الرسول

رنـسي دي كورتـاري   ـي، للكاتب الفـم العريب التركـ ـ املعج ٢
)de Courieille, A. Pavet(    وقد أشار يف هـذا الكتـاب إىل معجـزات 

  .الرسول
رب وثقافتهم للكاتب اإليطايل ميكالجنو جويدي  ـ تاريخ الع ٣

)Guidi, Michelangelo(    وينتهي اجلزء األول من هـذا الكتـاب بوفـاة 
  .الرسول 
 ـ حول األبطال أو عبادة البطل للكاتب االنكليـزي تومـاس    ٤

، وتـرجم هـذا الكتـاب    كارليل، وقد عقد فيه فصالً عن الرسـول      
  .حممد السباعي

  : للكاتب جوليفه كستلو ـ قانون التاريخ،٥
)J. Castelot: La Lot de lhistoive(   

  .وأشار إىل تقدم العرب بعد وفاة الرسول 
 يف القـرآن  )Pautbier , G( ـ وكتب الكاتب الفرنـسي بوتيـه    ٦

  .الكرمي حبثاً مستفيضاً تناول فيه حياة العرب قبل عهد الرسول 
  .)Montet( ـ حاضر اإلسالم ومستقبله للكاتب مونتيه ٧

  

  



 )١٣٨(

 

لقد عىن املستشرقون بدراسـة الـسرية النبويـة، وحـاولوا فهـم             
 من زوايا وجوانب بعضها متكاملة، وبعضها ناقصة        الرسول الكرمي   

مبتورة، وكان هناك تفاوت على مستوى دراسام، وهـذا نـاتج علـى     
األغلب من طبيعة البواعث واألغراض اليت دفعتهم إىل الدراسـة، فقـد     

رف بعضهم عن الصواب، ومال بعضهم إىل التعصب املقيت، وحـاول      احن
هؤالء تشويه احلقـائق، خـضوعاً لرتعـام العرقيـة أو التبـشريية أو              
االستعمارية، ولكن مثّة من التزم منهم باألمانة العلمية واملوضـوعية يف           
حبوثه، وهؤالء اضطلعوا مبهمام بدقـة، ولعبـوا دوراً بـارزاً يف إحيـاء              

 من أمهات تراثنا العريب واإلسالمي، وانطالقاً من هـذه الثنائيـة            الكثري
يف طبيعة الدراسات االستشراقية سوف أُشري إىل كلّ جانب منها على            

  .انفراد
  

 

تنبه بعض املستشرقني إىل مغالطات عدد مـن زمالئهـم الـذين            
اإلنـصاف، فجـاءت     بآرائهم البعيدة عـن      أحاطوا الرسول الكرمي    

كتابام رداً على بعض هؤالء أوالً، ودراسة للـسرية احملمديـة بـروح              
  .حمايدة ثانياً، وكان بعضهم جيمع بني اإلنصاف وعدمه

ــل      ــاس كارلي ــزي توم ــب االنكلي ــوعية الكات ــربز موض وت



 )١٣٩(

 الذي هو عبارة عـن حماضـرات سـت     )األبطال( يف كتابه    )م١٨٨١ت(
م تعـرض يف حماضـرته   ١٨٤٠ مايس عـام  ٢٢ ـ  ٥ألقاها تباعاً ما بني 

، وقـد ترمجهـا    تناول ـا سـرية الرسـول    )البطل نبياً (الثانية إىل   
األستاذ حممد السباعي إىل اللغة العربية، يف رده على بعـض املتعـصبني      

  :الغربيني بقوله
ويزعم املتعصبون وامللحدون أنّ حممداً مل يكن يريد بقيامـه إالّ       «

كـالّ وأمي اهللا، لقـد كـان يف         . ومفاخر اجلاه والسلطان  الشهرة الشخصية   
فؤاد ذلك الرجل الكبري، ابن القفار والفلوات، املتوقّـد العظـيم الـنفس             
اململوء رمحةً وخرياً وحناناً وبراً، وحكمة وحجى واربه وـى، أفكـار            

وكيف وتلـك  ... غري الطمع الدنيوي، ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه      
رية ورجل من الذين ال ميكنهم إالّ أن يكونـوا خملـصني   نفس صامتة كب 

جادين، فبينما ترى آخرين يرضون باالصطالحات الكاذبة ويـسريون         
طبق االعتبارات الباطلة، إذ ترى حممـداً مل يـرض أن يتلفـع مبـألوف                
األكاذيب ويتوشح مبتع األباطيـل، لقـد كـان منفـرداً بنفـسه العظيمـة                

 وميــضي كارليــل يف رده علــى بعــض )١(وحبقـائق األمــور والكائنــات 
   :املستشرقني فيقول

يزعم الكاذبون انه الطمع وحب الدنيا هـو الـذي أقـام حممـداً          «
وأثاره؟ محق وأمي اهللا، وسخافة وهوس أي فائدة ملثل هـذا الرجـل يف              

                                                
 ..٦٩ ـ ٦٨ص: كارليل، األبطال) ١(



 )١٤٠(

 باألرض   ما مجيع بالد العرب، ويف تاج قيصر وصوجلان كسرى، ومجيع        
تصري املمالك والتيجان والدول مجيعها بعـد       من تيجان وصواجلة، وأين     

حني من الدهر؟ أو يف مشيخة مكة، وقـضيب مفـضض الطـرف، أو يف     
ملك كسرى وتاج ذهـيب الذؤابـة منجـاة للمـرء ومظفـرة؟ كـالّ، إذن                
               ـداً كـاذب ونعـدفلنضرب صفحاً عن مذهب اجلائرين القائـل إنّ حمم

، )١(»نفوسنا عنـه ولنترفـع    موافقتهم عاراً ومسة، وسخافة ومحقاً، فلنربأ ب      
إذا كـان ذلـك هـو       «: وقد استشهد كارليل بالشاعر األملاين غوته بقوله      

اإلسالم فكلنا إذاً مسلمون، نعم كلّ من كان فاضالً شريف اخللق فهـو             
  .)٢(»مسلم

أليس اإلميان هـو املعجـزة احلقّـة    «: وعقّب على رأي نوخاليس 
ا اشتعلت روحـه بلـهيب هـذه        فشعور حممد إذ  : بقوله» الدالّة على اهللا؟  

احلقيقة الساطعة بأنّ احلقيقة املذكورة هي أهم مـا جيـب علـى النـاس        
علمه، مل يك إالّ أمراً بديهياً، وكون اهللا قد أنعم عليه بكشفها لـه وجنّـاه               
من اهلالك والظلمة، وكونه قد أصبح مضطراً إىل إظهـاره للعـامل أمجـع،           

 وهـذا هـو الـصدق اجللـي       )ل اهللا حممد رسـو  (هذا كلّه هو معىن كلمة      
  .)٣(واحلق املبني

                                                
 .٧٠ص: كارليل، األبطال) ١(
 .٧١ص: م.ن) ٢(
 .٧٢ص: م.ن) ٣(



 )١٤١(

والتاريخ يف نظر كارليل مسرية لألبطال والعظماء وسجل مـنقيب         
ألعماهلم األسـطورية الـيت تـشكّل مـادة ثريـة هلـواة كتـاب الـسرية          

 فهو قد رد )١(والتراجم، فبغري العظماء ـ يعتقد كارليل ـ ليس مثّة تاريخ  
 فتعلها كتاب القرون الوسطى حول الـنيب الكثري من اخلرافات اليت ا  

  . ورفضها فكان حني ذلك شجاعاً

وذكر األستاذ الدكتور قاسم السامرائي انّ كارليل كان يعتقد انـه    
، ولكـن مل أجـد يف   )٢(مل يعد حممد نبياً وال القرآن كتابـاً مـن اهللا تعـاىل        

 كـان   ما يعزز هذا القول، بل على العكس، ان كارليـل          )األبطال(كتاب  
 فقـد   ميجد القرآن ويقيمه تقييماً حسناً ويؤمن برسالة النيب الكرمي          

.  بأنه رسول مبعوث من األبدية اهولة برسالة إلينـا         وصف النيب   
فلسنا نعد حممداً هذا قط رجالً كاذباً متصفاً يتذرع باحليـل     : وكان يقول 

ذلـك  والوسائل إىل بغية أو يطمح إىل درجة صك أو سـلطان أو غـري            
 وما كلمته   ، وما الرسالة اليت أداها إال حق صراح       ،من احلقائر والصغائر  

 ما حممـد بالكـاذب وال    ،إال صوت صادق صادر من العامل اهول، كال       
امللفق، وإمنا هو قطعة من احلياة قد تفطر عنها قلب الطبيعـة فـإذا هـي      

ُذلك فـضل اهللاِ﴿ شهاب قد أضاء العامل أمجع، ذلك أمر اهللا و        ْ َ َ ْ يؤتيـه مـن ِ َ ُِ ِ ْ

                                                
العـدد  ، ١٦١ ـ   ١٦٠ص: محمود إسماعيل، البطل التاريخي، مجلة المـؤرخ العربـي  ) ١(

 .السابع
 .١٣ص: السامرائي، االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية) ٢(



 )١٤٢(

ِيشاء واهللاُ ذو الفضل العظـيم ِ َ َْ ْ ُِ ْ َ ُ َ وهذه حقيقة تدمغ كل باطل، وتدحض ،
  .)١(»حجة القوم

لقـد  «:  من قولهوتربز موضوعية كارليل يف نظرته للرسول    
ن يـصغى إىل  أأصبح من أكرب العار على كل فرد متمدن يف هذا العصر         

داً خداع مـزور، فـإن الرسـالة         حمم نّأالقول بأن دين اإلسالم كذب، و     
اليت أداها ذلك الرجل ما زالت السراج املـنري فتـرة اثـين عـشر قرنـاً                 
ملئات املاليني من الناس أمثالنا خلقهم اهللا الذي خلقنا، أكـان أحـدكم             

 هذه الرسالة اليت عاشت ا وماتت عليها هذه املاليني الفائقـة       نّأيظن  
  احلصر واإلحصاء أكذوبة وخدعة؟ 

الكـذب   ن أرى هـذا الـرأي أبـداً فلـو أنّ          أستطيع  أا أنا فال    أم 
والغش يروجان عند خلـق اهللا هـذا الـرواج، ويـصادفان منـهم ذلـك                
التصديق والقبول، فما الناس إال بله وجمـانني، ومـا احليـاة إال سـخف       

 وهـذا القـول رد مجيـل      )٢(»وعبث واضلولة كان األوىل ا ان ال ختلق       
 ذين دأبوا على احلط مـن أمهيـة الـنيب           على بعض املستشرقني ال   
 كشف عن نـواحي عبقريتـه       ل شخصيته   ومكانته، وهو عندما حلّ   

ن حممداً كـان خملـصاً   أاليت تتجلى فيها امسى معاين الوحي، وانتهى إىل      
                                                

 .٦١ ـ ٦٠األبطال ص : كارليل) ١(
 ـ   ٦٥/ ١اإلسالم والحضارة العربية : أنظر محمد كرد علي. ٥٨ ص :بطال األ،كارليل) ٢(

 .٢٤/ ١مناهج المستشرقين :  التهامي نقرة٦٦



 )١٤٣(

   :يف دعوته، صادقاً يف عقيدته مثل غريه من العظماء فيقول

وإذا خرجـت  ذان، إذا خرجت الكلمة من اللسان مل تتجاوز اآل   «
 فهو جـدير    ،من القلب نفذت إىل القلب، والقرآن خارج من فؤاد حممد         

وأمثالـه أنـه    » براديـه «ن يصل إىل أفئدة سامعيه وقارئيه، وقد زعـم          أ
طائفة من االخاديع والتزاويق لفقها حممد، لتكون أعذاراً له عمـا كـان              

ن أ يرتكب ويقترف، وذرائع لبلوغ مطامعه، وغايته، ولكنه قـد آن لنـا           
نرفض مجيع هذه األقوال، فإين ألمقت كل من يرمي حممداً مبثـل هـذه              
األكاذيب، وما كان ذو نظر صادق لريى قط يف القرآن مثل ذلك الـرأي     
الباطل، والقرآن لو تبصرون ما هو إال مجرات ذاكيات قذفت ا نفـس   

ن أوقـدا األفكـار الطـوال يف اخللـوات     أرجـل كـبري الـنفس، بعـد     
   .)١(»الصامتات

ـ  وكان بعض املستشرقني قد أعجبوا بشخـصية حممـد            ن م
حيث إخالصه ألمته، فهو إخالص ال يفرقه مع غريه مـن الروحـانيني         

سو ونابليون وغريهم، ومـن     ولوثر ور : والقادة واإلصالحيني من أمثال   
  :هؤالء تولستوي الذي يقول

ومما ال ريب فيه أن حممداً كان من عظـام الرجـال املـصلحني              «
ين خدموا اتمع اإلنساين خدمة جليلة، ويكفيه فخـراً أنـه هـدى             الذ

                                                
 .٨٠ ص: األبطال،كارليل) ١(



 )١٤٤(

أمة برمتها إىل نور احلق، وجعلها جتنح للسكينة والسالم، وتؤثر عيشة           
الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقـدمي الـضحايا البـشرية، وفـتح هلـا            

 وهو عمل عظـيم ال يقـوم بـه إال شـخص أويت        ،طريق الرقي واملدنية  
  .)١(»ثل هذا جدير باالحترام واإلكرام ورجل م،قوة

 جمرد مصلح أكثـر  ومييل بعض املستشرقني إىل اعتبار النيب     
من كونه رسوالً من اهللا إىل البشرية، ولكن هذا ال يعـين عـدم وجـود              

 مـن املستـشرقني ومـن هـؤالء املستـشرق      من يؤمن بنبوة حممد    
ـ    )٢( SALEاالنكليزي سيل    حيـاة  «ه  وإىل ذلـك يـذهب مـوير يف كتاب

  :)٣(إىل القول» حممد

امتاز حممد بوضوح كالمه ويسر دينه، وقد أمت من األعمال مـا    «
 حــىيأيـدهش العقــول، ومل يعهـد التــاريخ مــصلحاً أيقـظ النفــوس و   

  .)٤(»األخالق، ورفع شأن الفضيلة يف زمن قصري كما فعل حممد

مطـاعن  » حاضر اإلسالم ومـستقبله   «وقد علل مونتيه يف كتابه      
كـثرياً مـا حكمـت عليـه        «:  بقولـه  غربيني على الرسـول     بعض ال 

األحكام القاسية، وما ذلك إال ألنه نـدر بـني املـصلحني مـن عرفـت                
                                                

 .٦٦/ ١اإلسالم والحضارة العربية :  كرد عليمحمد) ١(
 .٢٥٢موسوعة المستشرقين ص : عبدالرحمن بدوي) ٢(
 .٦٦/ ١اإلسالم والحضارة العربية : محمد كرد علي) ٣(
 .٦٧/ ١م . ن) ٤(



 )١٤٥(

حيام بالتفصيل مثله، وان ما قام به مـن إصـالح األخـالق وتطهـري             
   .»ن يعد به من أعظم احملسنني لإلنسانيةأاتمع ميكن 

اري قـد وصـف     وكان املستـشرق الفرنـسي كلـود اتيـان سـاف          
أسـس  « :)١( يف مقدمة ترمجته للقرآن الكرمي بالعظمة فيقول       الرسول

حممد ديانة عاملية، تقوم على عقيـدة بـسيطة ال تتـضمن إالّ مـا يقـره              
العقل من إميان باإلله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب علـى            

ع إالّ أن يعتـربه     الرذيلة، فالغريب املتنور وإن مل يعترف بنبوته ال يستطي        
   .»من أعظم الرجال الذين ظهروا يف التاريخ

  :)حممد وبوذا واملسيح(وعقد الدكتور ماركس دودز يف كتابه 
Mohammed, Buddha and Christ, By Dr Marcus Dodds 

: مقارنة بني الشخصيات الثالثة اليت محلها اسم الكتـاب، فـسأل      
إنـه علـى    :  أجـاب قـائالً    أليس حممد نبياً على وجه من الوجوه؟ مث       «

اليقني لصاحب فضيلتني من فضائل األنبياء، فقد عرف حقيقة عـن اهللا            
مل يعرفها الناس من حوله، ومتكّنت من نفـسه نزعـة باطنيـة ال تقـاوم                

 وانه خلليق يف هذه الفضيلة أن يساوي أوفر األنبياء          ،لنشر تلك احلقيقة  
 حبياتـه يف سـبيل احلـق،    سرائيل؛ ألنه جازفإشجاعة وبطولة بني بين    

وصرب على اإليذاء يوماً بعد يوم عدة سنني، وقابـل النفـي واحلرمـان               
والضغينة، وفقد مودة األصـحاب بغـري مبـاالة، فـصابر علـى اجلملـة             

                                                
 .١/٢٤: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(



 )١٤٦(

قصارى ما يصرب عليه إنسان دون املوت الذي جنا منه باهلجرة، ودأب             
د وال وعيـد    مع هذا مجيعه على بثّ رسالته غري قادر على إسكاته وع          

وربمـا اهتـدى إىل التوحيـد أنـاس آخـرون بـني عبـاد               ... وال إغراء 
األوثان، إالّ أنّ أحداً آخر غري حممد مل يقم يف العامل مثل مـا قـام مـن                  
إميان بالوحدانية دائم مكني، وما أُتيح له ذلك إال ملضاء عزمه أن حيمل             

حمد إىل إقنـاع    ما الذي دفع مب   : ل سائل أاآلخرين على اإلميان، فإذا س    
غريه حيث رضى املوحدون بعبادة العزلة؟ فال مناص لنا أن نسلم انـه              

   .)١(»هو العمق والقوة يف إميانه بصدق ما دعا إليه

ومن بني املستشرقني مـن محلتـه روح اإلنـصاف والتجـرد إىل             
 الــدفاع عــن الــنيب مطــاعن ذوي األهــواء فاً ضــددفاعــاً مــشر 

إنّ «:  الـذي يقـول ـذا الـصدد        )لني بول ( مثالً   والتعصب ومن هؤالء  
كثرياً من كتاب التراجم والسري من األوربـيني الـذين تنـاولوا الكـالم              
على سرية حممد مل يتعفّفوا على أن يشوهوا هـذه الـسرية مبـا أدخلـوه       
عليها مـن افتـراءات وادعـاءات كاتهـامهم إيـاه بالقـسوة وارتكـاب               

 وانـه كـان دجـاالً دعيـاً وطاغيـاً           ،لـشهوات املوبقات واالمـاك يف ا    
  إىل صفات الرسول   )بول لني(وقد أشار   . )٢(»متعطشاً لسفك الدماء  

  .احلميدة وشجاعته الفائقة ومكارم أخالقه
                                                

 .١٧٧ ـ ١٧٦: العقاد، عبقرية محمد) ١(
 .٦٧ ـ ١/٦٦: م والحضارة العربية كرد علي، اإلسالمحمد) ٢(



 )١٤٧(

 قـد أشـار كـذلك إىل أنّ    )ماسـنيون (وكان املستشرق الفرنسي  
 يف  )درمـنجم (حممداً كان مالكاً لعقله متمتعاً بصحته، وقد اعتمد عليـه           

، ولعـلّ ماسـنيون بقولـه هـذا يـرد علـى بعـض               )١()حياة حممد (كتابه  
 مـن داء  املستشرقني حول ظاهرة الوحي، وما كان ينتاب الرسول  

الالدي (وكانت املستشرقة االنكليزية    .  على حد بعض املزاعم    )٢(الصرع
 والذي عربه عمر أبو النـصر،  )البحث عن اهللا( يف كتاا    )ايفلني كوبولد 

   .)٣(د دافعت عن الرسول الكرمي ورسالتهق

 فيقول  ،وقد أشار بعض املستشرقني إىل صلة اإلسالم باملسيحية       
سـوف يعلـم النـصارى والدهـشة        «: )ماكس مولر (املستشرق األملاين   

آخذة منهم أنّ حممداً من أنصار املسيح، وأنّ الديانة احملمدية هـي مـن              
ن والنصارى على السواء مبـا       وإذ ذاك يدهش املسلمو    ،فروع النصرانية 

ومل يكـن  » جاء يف تارخيهما من اخلصام والشقاق والعداء بسبب الـدين     
 برسـالة الـسيد     نّ اعتراف النيب    أهذا املستشرق دقيقاً يف رأيه؛ إذ       

املسيح، وصدقه ونبوته ال تعين إطالقاً كون اإلسـالم فرعـاً أو امتـداداً        

                                                
 .١/٦٥: م.ن) ١(
، أنظر حسن الحكيم مع المستشرقين ١/٣٤: شكيب أرسالن، حاضر العالم اإلسالمي) ٢(

، العـدد الرابـع، الـسنة الثالثـة     ١٠٦ص: في دراساتهم للشيخ الطوسي، مجلة الرابطـة  
 .م١٩٧٧

 .٢٠ص: محسن جمال الدين، المستشرقون) ٣(



 )١٤٨(

ده كون قائم بذاته، وبه ختمت      للمسيحية، واإلسالم يف جوهره ويف أبعا     
النبوات السماوية كافّة، وقد ذهب إىل الرأي الذي ذكره مـاكس مـولر            

. )١(عدد املستشرقني الروس من أمثـال فالدميـري سـولوفيف وبيتـروف           
  .ولعلّ هؤالء أشاروا إىل جوهر األديان ومساويتها وإنسانيتها

لرسـول  وكان بعض املستشرقني قد أشار إىل األثر الذي تركـه ا      
  : يف األمة العربية، فيقول كليموفيجالكرمي 

إنّ حممداً واحـد مـن عـدة أنبيـاء ظهـروا وبـشروا بالتوحيـد         «
  .)٢(»وأرادوا توحيد القبائل

إنّ العرب حولوا إىل أمة مـن قبـل       : ويقول كوسان دوبر سيفال   
 وإنّ اإلسـالم كـان أساسـاً أداة سياسـية ال أداة روحيـة بـأي                 ،حممد
  .)٣(شكل

وال شك انّ هـذا املستـشرق قـد أصـاب يف األوىل وأخطـأ يف          
 عـن أصـلها الروحـي يؤكّـد         الثانية، حيث انّ فصل سياسة النيب       

وكــان . افتقـار الرجــل إىل فهـم حقيقــة اإلســالم ومـضامينه الدينيــة   
 يف املستشرق االنكليـزي جـب دقيقـاً يف توضـيح أثـر الرسـول          

   :العرب فيقول
                                                

 .١/٦٨: ، اإلسالم والحضارة العربيةمحمد كرد علي) ١(
 .١/١٤٠: عماد الدين خليل، مناهج المستشرقين) ٢(
 .١٦٩ص: رد سعيد، االستشراقادوا) ٣(



 )١٤٩(

شخصية مبدعة قد تـأثّر بـضرورات الظـروف         إنّ حممداً ككلّ    «
اخلارجية احمليطة به من جهة، مث هو من جهة أُخـرى قـد شـق طريقـاً       
جديداً بني األفكار والعقائد السائدة يف زمانه والدائرة يف املكان الـذي             

وانطباع هذا الدور املمتاز ملكّـة ميكـن أن نقـف علـى أثـره               .. نشأ فيه 
مد، وبتعبري إنساين انّ حممـداً جنـح؛ ألنـه       واضحاً يف كلّ أدوار حياة حم     

   .)١(»كان واحداً من املكيني
  

 

كان للتفاوت العقائدي بني اإلسـالم وثقافـات املستـشرقني مـا           
جعل الكثريين من هؤالء يقعون يف شطط عقلي وعلمي، وهـذا نـاتج             

ن جانب آخـر،    عن قصورهم الذهين من جانب وعن تعصبهم الديين م        
. وتكاد ال ختلو كتابات احملايدين أو املنصفني من بعض تلك الشطحات          

وقد عرف مجلـة منـهم باحلقـد والكراهيـة والتعـصب علـى اإلسـالم               
 والعرب عموماً، ويلمس القارئ يف كتابات هـذا         والرسول الكرمي   

النفر كثرياً من التهجم والتجريح البعيـدين عنـها، ولعـلّ بعـضها جـاء               
ي من املبشرين الذين غزوا العـاملني العـريب واإلسـالمي، وأرادوا            بوح

ــام   ــض خمطط ــشلهم يف بع ــة ف ــة  ، تغطي ــشويه حقيق ــدوا إىل ت فعم
 ورسالته وال سيما الذين ينتمون إىل الكنيـسة وظيفيـاً، أو    الرسول

                                                
 .٢٨ ـ ١/٢٧: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(



 )١٥٠(

من دخل يف سلك رجال الـدين، ويف هـذا الـصدد يقـول املستـشرق                 
ظلّ حممد زمناً طويالً معروفاً «: )Carrade Vaux(الفرنسي كارادي فو 

يف الغرب معرفةً سيئة، فال تكاد توجد خرافة وال فظاظـة إال نـسبوها        
، وكان المنس وبنغوين ولفرد كانتول مسث وأمثاهلم ممن وقـف           )١(»إليه

 ومن الغريب انّ تولستوف نفى وجود الـنيب         . هذا املوقف املعادي  
 وقد حاولت بلورة أبـرز االامـات        ،)٢(أصالً وعده شخصية أسطورية   

  : فجاءت على الوجه اآليتاليت وجهها املستشرقون للرسول 
  

 : ظاهرة الوحيـ ـ١

انّ معظم املستشرقني مل يـستطيعوا، ومل يريـدوا تكـوين فكـرة             
 صحيحة عن القرآن الكرمي، وعن الوحي الذي أنزل على الرسول         

ـ          عنـد   االت الرسـول    ويكاد يكون هناك شبه إمجاع على انّ انفع
نزول الوحي عليه ما هي إالّ نوع من أنواع الصرع كان مصاباً به قبـل               

انّ نوبـات الـوحي وتـصبب العـرق         «: النبوة، فيـذكر نورمـان دانيـال      
 كان يصيبه مس من     نّ النيب   أوصلصلة اجلرس فسروه بالصرع لو      

 خبيثـاً لـه   نّ معلّمـاً أنّ نيب العرب كان قد درب محامـة، أو  أالشيطان و 
نّ هـذه احلمامـة هـي       أدرا على التقاط احلب من أذنه، فكان يدعي         

                                                
 .١/٢٢: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ١(
 .١١ ـ ١/٩: جواد علي، تاريخ العرب في اإلسالم) ٢(



 )١٥١(

، ومن هذا النـوع مـن التجنـي مـا     )١(»الروح القدس توحي إليه بقرآنه    
انّ سبب الوحي النازل على حممد والدعوة اليت قام ـا  «: يقوله نولدكه 

قيـل  «: يقول، أما جوستاف لوبون ف)٢(»هو ما كان ينتابه من داء الصرع   
إنّ حممداً كان مصاباً بالصرع، ومل أجد يف تاريخ العرب ما مييـز القطـع                

انـه كـان إذا     : بذلك، وكلّ ما يف االمر ما رواه معاصروه وعائشة منـهم          
، ومل يستطع لوبـون  )٣(»أنزل الوحي عليه اعتراه احتقان فغطيط فغشيان      

ذاب الروحـي   وهو من املعتدلني يف حقل االستشراق فهم طبيعة االجنـ         
 يف حلظات نـزول الـوحي عليـه       والتعبدي الذي كان يعتري النيب      

  .ففسره أسوة بغريه من غالة املتعصبني بأنه جمرد حالة مرضية

لقد تعسف بعض املستشرقني يف وصف ظـاهرة الـوحي تعـسفاً           
أبعدهم عـن املوضـوعية واملنـهج العلمـي، دون الرجـوع إىل مـصادر        

 سالمي، إذ تشري بعض نصوصهما إىل أنّ الـنيب   السرية والتاريخ اإل  
كان يدرك بشكل واضح جلي االنفصال التام بني ذاته املتلقية والـذات            

 نفسه على هـذه احلقيقـة       اإلهلية العليا املوحية، وقد نص الرسول       
أحياناً يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهـو أشـده علـي فيفـصم             «: بقوله

 يتمثّل يل امللك رجالً فيكلّمين فـأعي  عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً    

                                                
 .٦٢ص: لسامرائي، االستشراق بين الموضوعية واالفتعاليةا) ١(
 .١/٢٤: شكيب أرسالن، حاضر العالم اإلسالمي) ٢(
 .١/٢٩: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ٣(



 )١٥٢(

  .)١(»ما يقول

وهذا التصريح النبوي األمني يؤكّـد ثنائيـة العالقـة بينـه وبـني            
مصدر الوحي وهو أمر خارج الذات احملمدية اليت كانت تعي ما تتلقّـاه       
من الوحي اإلهلي أوالً بأول، لتؤديه بعد ذلك إىل الناس حرفيـاً، ودون        

ِوإذا ﴿: قـال تعـاىل   .  ذاتـه   تصرف من الرسول     تدخل شخصي أو   َ

ِتتىل عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غـري هـذا  ْ ْ ْ َ ِّ ْ َْ ٍ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ٍْ ُ ْ َُ َ َ ُ َ َ ََ ِ

َّأو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفيس إن أتبع إال ما يـوحى إيل َ ْ َ ِ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ََّ ُ ْ ُ َ ُ َ َّْ ِّ َِّ ُ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ 

ٍإين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم  ٍِ َ ْ َ َ ِّ َ ََ َ ُْ ُْ ِ َِ ُقل لو شـاء اهللاُ مـا تلوتـه * ِّ ْ ُْ ََ َ ْ َُ
َعليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ََ ً ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ُُ ْ ُِ َتعقلون ِ ُ ِ ْ َ)٢(.  

 وهناك الكثري من اآليات الكرمية اليت تشري إىل الـوحي بـاملعىن    
الذي عرضناه سلفاً تؤكّد الفرق بني الـذات اإلهليـة والـذات احملمديـة              

ٌقل إنام أنا برش مثلكم يوحى إيل أنام إهلكم إله واحد﴿: كقوله تعاىل  ِ ٌِ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َّ ُ َ َُّ َ ََّ ٌَ ُ ْ َ ْ ُ )٣( ،
 يف حالة التفريـق بـني       وتربز هذه اآليات الكمال الواعي للرسول       

ـ     ان يعبـر عنهـا بإهلـام مـن اهللا، وهـذا      الوحي وأحاديثه اخلاصة اليت ك
الشك يؤيد استقالل ظاهرة الوحي عـن ذات الـنيب اسـتقالالً مطلقـاً،         

                                                
 .١/٩٠: سيد الناس، عيون األثرابن ) ١(
 .١٦ ـ ١٥: يونس) ٢(
 .١١: الكهف) ٣(



 )١٥٣(

وتفردها عن العوامل النفسية تفرداً كـامالً، وجنـد املستـشرق مـوير يف        
  : يرد على ادعاءات املستشرقني بقوله)حياة حممد(كتابه 

 الوحي على هـذا     وتصوير ما كان يبدو على حممد يف ساعات       «
النحو اخلاطئ من الناحية العلمية أفحش اخلطأ، فنوبة الـصرع ال تـذر        

 بل هو ينسى هذه الفترة مـن        ،عند من تصيبه أي ذكر ملا مر به أثناءها        
 وال يذكر شيئاً مما صنع أو حـل    ،حياته بعد إفاقته من نوبته نسياناً تاماً      

ل فيـه متـام العطـل، هـذه         به خالهلا؛ ألنّ حركة الشعور والتفكري تتعطّ      
أعراض الصرع كما يثبتها العلم، ومل يكن ذلك ما يصيب الـنيب العـريب             

واسه املدركة يف تلك األثنـاء تنبهـاً    ـانت تتنبه ح  ـل ك ـ، ب  أثناء الوحي 
 يذكر بدقّة ـ غاية الدقّة ـ ما يتلقّاه ومـا يتلـوه بعـد      ،عهد للناس به ال

 يكـن يقتـرن حتمـاً بالغيبوبـة         ذلك على أصحابه، مث نزول الـوحي مل       
احلسية مع تنبه اإلدراك الروحي غاية التنبه، بل كثرياً ما حيدث والـنيب      

  .)١(»يف متام يقظته العادية

 قد ترجم الرؤيا املنامية، ورأيه هـذا خيـالف رأي           )وات(ولكن  
وذهب إىل أبعـد    . )٢(»احملدثني من أنّ الرؤيا الصادقة هي الرؤيا املنامية       

إنّ تفسري املسلمني املعتاد هلذا هو انّ الـرؤى املـذكورة   « : بقولهمن هذا 
هنا هي رؤية النيب جلربيل، ولكن هناك أسباب تدعو للقول بأنّ حممداً          

                                                
 .١٩ص:  التعبير الفني، بكري أمين،١٢ ـ ١١ص: الصغير، تاريخ القرآن) ١(
 .١/٢١٤: جعفر الشيخ إدريس، مناهج المستشرقين) ٢(



 )١٥٤(

  .»فسر بداية ما رآه بأنه اهللا

 يف رأيه هذا عن اعتمـاده علـى الطـربي يف    )وات(وربما صدر   
 دثر إذ يقول حممـد    امل سورة عبداهللا حول  بن بعض رواياته عن جابر   

مسعت صوتاً يناديين فنظرت حويل فلـم أر أحـداً فرفعـت            : يف الرواية 
 قـد   )وات(، ويبدو انّ املستشرق     )١(رأسي فإذا هو جالس على العرش     

ُال تدركه األبصار﴿أغفل ما ورد يف القرآن الكرمي        َ ْ ُ ُ ْ ُِ     ـذه ه لو أقـر؛ ألن
نّ حممـداً  أن جهـة أراد أن يظهـر   احلقيقة العتقد انّ القرآن إهلي، فهو م  

قد غلب عليه اخليال والوهم، ومن جهة أُخرى أراد إبراز التنـاقض يف            
   .مسألة رؤية اهللا

وكان املستشرق األمريكي واشنتجون ارفنج قد أدرك خـصومة         
 ما نسبوا إليه من حاالت مرضـية        بعض الكتاب الغربيني للرسول     

ثريهـا  يهـي املـسألة الـيت     «:عند تعرضهم لظاهرة الـوحي وقـد قـال    
وقد ناقش الدكتور جوستاف ويـل   . )٢(»خصومه من الكتاب املسيحيني   

)Dr. Gustav Well( يف حبث بعنوان )Mohammed der Prophet(.  

  : ظاهرة األثر الدينيـ ـ٢

ال تقلّ ظاهرة األثـر الـديين عـن ظـاهرة الـوحي يف مراميهـا                
                                                

 .٢/٣٠٢: الطبري) ١(
 .٥٨ ـ ٥٦ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(



 )١٥٥(

 وتـأثّره  الرسـول  وأغراضها، ويقـصد منـها النيـل مـن شخـصية       
بالديانتني اليهودية واملسيحية، فبعض املستشرقني مـن خـص التـأثري           
بإحدى الديانتني، وبعضهم من مزجهما معاً، ويعلّل الدكتور جواد علـي     

  :هذه الظاهرة االستشراقية بالقول
انّ معظم املستشرقني النصارى هم من طبقة رجـال الـدين أو            «

ــ  وت، وهــم عنــدما يتطرقــون إىل مـن املتخــرجني مــن كليــات الاله
املوضوعات احلساسة من اإلسالم حياولون جهـد إمكـام ردهـا إىل            
أصل نصراين، وطائفة املستشرقني من اليهـود وخاصـة بعـد تأسـيس             
إسرائيل وحتكّم الصهيونية يف غالبيتهم جيهدون أنفسهم لرد كلّ مـا هـو     

 البـاب تبـع     إسالمي وعريب ألصل يهـودي وكلتـا الطـائفتني يف هـذا           
  .)١(لسلطان العواطف واألهواء

وقد انساق وراء هذه الفرية عدد مـن املستـشرقني وذهبـوا إىل       
 قد اتصل بـاليهود يف مكـة، وإنـه كـان يـسأل              القول انّ الرسول    

خادمه زيداً، وهو مملوك للمسيحيني عن الديانتني املسيحية واليهوديـة          
 تلميـذاً لليهـود وهـم الـذين         كان حممد يف املدينة   : ليأخذ منهما وقالوا  

كونــوه مثّ بــدأ جربيــل ميــده بــبعض األســاطري الــيت عرفهــا اليهــود 
   .)٢(واملسيحيون

                                                
 .١١ ـ ١/٩: جواد علي، تاريخ العرب في اإلسالم) ١(
 .١/٣٢: التهامي نقره، مناهج المستشرقين) ٢(



 )١٥٦(

ويذكر الدكتور التهامي نقره نقالً عن هامش حداد علـى كتـاب            
القـرآن الكـرمي   (الدكتور موريس بوكـان الطبيـب الفرنـسي يف كتابـه            

 الكبري يف ثقافة حممد الكتابيـة       والسر« : قائالً )والتوراة واإلجنيل والعلم  
واإلجنيلية وجود العامل املسيحي ورقة بن نوفل من بين أسـد ابـن عـم               
السيدة خدجية يف جوار النيب وهو الذي زوجه ابنة عمه، فقـد أمجعـت              
اآلثار على انّ ورقة تنصر، وكان يترجم التوراة واإلجنيـل إىل العربيـة،      

ش حممـد يف جـواره مخـسة عـشر     فهو إذن عامل مسيحي كبري، وقد عا  
عاماً قبل مبعثه، أال تكفي هذه املدة لنابغة العرب حممد بن عبداهللا لكي           

   .)١(»يأخذ عنه شيئاً من علوم التوراة واإلجنيل
 قـد تـأثّر     انّ أسلوب الـنيب     : ويذهب توراندريه إىل القول   

مبوعظة التبشري املسيحي علـى لـسان املبـشرين العـرب مـن جنـوب        
يرة، وال يقوم على صحة هذه الدعوة أثر يف القرآن الكرمي، أو ملح             اجلز

من التاريخ، وكذلك ما ادعـاه مـن وضـوح التـأثري النـصراين يف لغـة           
   .)٢( باطّراديبالن

وكان املستشرق بيدرو باسكال قد ربط األثـر املـسيحي علـى             
 الذي وصـفه بالراهـب      )حبريا( بالراهب املسيحي    الرسول الكرمي   

هو الذي كان يتعلّم منه حممد تعاليمه، وانّ اعتـزال حممـد            : رتد وقال امل
                                                

 .١/٣٧: التهامي نقره، مناهج المستشرقين )١(
 .٢٣ص: لصغير، تاريخ القرآنا) ٢(



 )١٥٧(

يف تالل مكّة كان يعد عدته مع هذا النـصراين املرتـد يف الـسر لتهيئـة              
وقد اختلط حبريا هذا عند بعض املستشرقني جبريح        ،  )١(تفاصيل التزوير 

الراهب أو جرجيس، ومع هذا االختالط فإنه أخذ حظّه مـن اإلهانـة             
التجريح عند بعضهم واملديح الشامل عند اآلخرين، فقد وصفه مجاعة          و

بالقديس واحلرب الكاثوليكي املخلص الذي علّم حممداً الدين الصحيح،          
        ـه مرتـدف تعاليم هذا الراهـب، ووصـفه آخـرون بأنداً حرإالّ أنّ حمم
 خبيث يبطن اليهودية أو الزندقة، ولذلك استغلّ حممداً للحطّ مـن ديـن        

  . روما حقداً أو كرهاً للبابا
  : نّ بعضهم ذهب إىل القولأومن الغريب 

إنّ حممداً كان كاردناالً كاثوليكياً، وكان يطمـح أن يفـوز مبقعـد             
البابا، فلما مل ينتخبه الكرادلة لكرسي البابوية غضب وذهب إىل مكّـة            

فلـذلك   وملا كان العرب كلّهم نـصارى  ،وأعلن ديناً جديداً مضاداً لروما 
عمداً أو غفلةً ـ   ـ عليهم األمر قد اختلط جنح يف إغوائهم، ولكن هؤالء

أو أحيانـاً نـسطور نفـسه الـذي     (فقد ربطوا قصة النصراين النسطوري    
م، وحكم عليه االمرباطـور     ٤٣٥أدين بالزندقة يف جممع أخسوس عام       

 ، الذي أدانه جممع القسطنطينية إلنكـاره ثنائيـة طبيعـة املـسيح         )بالنفي
واخترعوا له اسم سرجيس وجورجيس فـذهب إىل اجلزيـرة العربيـة            
فأُعجب به حممـد وجعلـه معلّمـاً لـه وكـان يـسميه جربيـل رئـيس                  

                                                
 .٥٥ص: السامرائي، االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية) ١(



 )١٥٨(

  .)١(املالئكة

وهناك نفر من املستشرقني مـن يـردد انّ اإلسـالم كلّـه بقرآنـه         
وحديثه وحضارته مستمد من اليهودية والنصرانية، وأنّ القرآن الكـرمي          

حممد يف حماولة إلزالة صـفة اإللوهيـة عنـه، وصـفة الرسـالة       هو صنع   
 قد استقى قرآنـه     ، فأرادوا بذلك أنّ النيب      السماوية عن النيب    

من األحبار والرهبان، وأنه تلقّى تعاليمه عنهم وعـن كتبـهم املقدسـة،             
وإىل ذلك يذهب جولد تزيهر، يف رأيه أنّ املعرفة الدينية الـيت تلقّاهـا              

فتبـشري الـنيب    :  خارجي وداخلي، فيقول   : تضم عنصرين  الرسول  
العريب ليس إال مزجياً منتخباً من معـارف وآراء دينيـة عرفهـا بفـضل           

راً عميقـاً، والـيت    اتصاله بالعناصر اليهودية واملسيحية اليت تأثّر ا تـأثّ        
رآها جديرة بأن توقظ يف بـين وطنـه عاطفـة دينيـة صـادقة، وهـذه                 

ا عـن تلـك العناصـر األجنبيـة كانـت يف وجدانـه              التعاليم اليت أخذه  
   .ضرورية إلقرار لون من احلياة يف اجتاه يريده اهللا

لقد تأثّر ذه األفكار تأثراً وصـل إىل أعمـاق نفـسه وأدركهـا        
بإحياء قوة التأثريات اخلارجية، فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كمـا     

حممـد يف  ( يف كتابه  )وات(ذكر  وي. )٢(صار يعترب هذه التعاليم وحياً إهلياً     
                                                

 .٥٦ص: السامرائي، االستشراق) ١(
العقيـدة والـشريعة فـي      . ، جولـد تزيهـر    ١/٣١: التهامي نقره، منـاهج المستـشرقين     ) ٢(

 .١٢ص: اإلسالم



 )١٥٩(

إنّ احلاجة إىل العزلة واستحساا، ميكن أن يـدلّ عليـه األثـر              : )مكة
اليهودي والنصراين كمثل الرهبان، أو أن يكون نتيجة جتربـة شخـصية            

  .)١(قصرية

 )حياة حممد ( يف كتابه    )مهفري بريد (ومن الغريب أنّ املستشرق     
 قـد خلـط بـني الـصحايب         )فـنج ار(والذي دونه املستشرق األمريكي     

سلمان الفارسي وعبداهللا بن سالم الذي كان يتهمه الكتاب املـسيحيون        
  .)٢(بأنه كان يساعد حممداً يف تأليف القرآن

  

 

ضرب بعض املستشرقني على نغمة، ورددوها كثرياً يف كتابام،         
ى تعدد زوجاته واتهامه بأنه      عل وهي توجيه النقد الالذع للرسول      

فما دام حممد قد اعترب ناشـراً       «: )سلون(مسرف يف اللذة واملتعة فيقول      
لوحي زائف، فقد أصبح هو كذلك جتسيداً للـشبق والفـسق والـشذوذ             
اجلنسي، وسلسلة كاملة من اخليانـات املتنوعـة الـيت اشـتقت مجيعهـا          

ذكر األستاذ العقّاد انه قـال   وي. )٣(»بصورة منطقية من انتحاالته املذهبية    

                                                
 .٨١ص: وات، محمد في مكة) ١(
 .١٢١ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(
 .٩٢ص: ادوارد سعيد، االستشراق )٣(



 )١٦٠(

إنّ تسع زوجات لدليل على فرط امليول اجلنسية       : له بعض املستشرقني  
إنك ال تصف الـسيد املـسيح بأنـه قاصـر           : ، فأجابه عند الرسول   

اجلنسية؛ ألنه مل يتزوج قط، فال ينبغـي أن تـصف حممـداً بأنـه مفـرط         
رغم من عرض املستشرق    ، وعلى ال  )١(اجلنسية؛ ألنه مجع بني تسع نساء     

 للسرية عرضاً فيه قوة بيانية متلك القارئ يف كثري من أجزائـه،          )ارفنج(
:  يف مسألة تعـدد زوجاتـه فيقـول        إالّ انه قد حتامل على الرسول       

رغم انّ اإلسالم ال يبيح للمسلم الزواج بأكثر من أربعة إالّ أنّ حممـداً        «
 له من االمتيازات ما جيعلـه غـري   مل يشأ أن خيضع هلذا القيد، فإنّ النيب      

  .)٢(»خاضع هلذه القوانني

 الــذي قــضى علــى االحنــالل اخللقــي فالرســول الكــرمي 
واالجتماعي وكان مثال النبل ومسو األخالق ال ميكن أن يفكّر يف لـذّة             

نّ كثرياً من األنبياء الذين سبقوه قـد تعـددت زوجـام      أأو متعة، كما    
اود، وبطبيعة احلال انّ هؤالء ما تعـددت        كإبراهيم ويعقوب وموسى ود   

 مع زوجـة واحـدة، وفيـة    زوجام رد املتعة، وقد ظلّ الرسول    
 حتى وفاا،   )ي اهللا عنها  رض(خملصة هي أم املؤمنني خدجية بنت خويلد        

وقد دفعه بعد ذلك إىل تعدد الزوجـات أسـباب سياسـية واجتماعيـة              
ني مـن إعطـاء بعـض زجيـات        ومل خيجـل بعـض املستـشرق      . وإنسانية

                                                
 .١١٨ص: العقّاد، عبقرية محمد) ١(
 .٩٦ص: ارفنج، حياة محمد) ٢(



 )١٦١(

 صفات ال أخالقية، ولعلّ أغرا زواجه من زينـب بنـت         الرسول  
 رآها وهي نصف عاريـة      جحش اليت صورها هؤالء بأنّ الرسول       

أو تكاد، وقد انسدل شعرها على ناعم جسمها الناطق مبا يكنه من كلّ             
 ويذكر آخرون انه حني فتح باب زيـد بـن حارثـة زوج            . معاين اهلوى 

زينب بنت جحش، لعب اهلواء بأستار غرفتها وكانت زينب ممدة علـى           
فراشها يف ثياب نومها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولـع            
. باملرأة ومفاتنها فكتم ما يف نفسه وإن مل يطق الصرب على ذلك طـويالً             
: وأمثال هذه الصور اليت أبدعها خيال بعـض املستـشرقني مـن أمثـال             

  .)١(رمنجم و ارفنج و المنس وغريهمموير و د

وكان املستشرق األمريكي ارفنج قد عرض هذه القـصة بإجيـاز       
شديد قد يدعو إىل الغموض والشك، ومل حيسن عرضها، ومن احملتمـل            

نه اعتمد على بعض الروايـات املـضطربة أو ذات األثـر اإلسـرائيلي،         أ
نّ أد فيـه  نه استقى بعض نـصوصه مـن الطـربي، فقـد ور          أواليستبعد  

 قد افتقد زيداً فجاء مرتله، فهرعت زينـب تـستقبله، وقـد       الرسول
ليس هو :  فقالت أعجلتها اللهفة عن استكمال ثياا للقاء الرسول        

: ويف رواية أخرى للطربي   . هاهنا يا رسول اهللا فادخل بأيب أنت وأمي       
 يطلب زيداً، وعلى باب زينب بنت جحش ستر من          جاء الرسول   

فعت الريح الستر فانكشف عنـها وهـي يف حجرـا حاسـرة،         شعر، فر 
                                                

 .٣١٦ص: محمد حسنين هيكل، حياة محمد ) ١(



 )١٦٢(

 ،، فلما وقع ذلـك كرهـت إىل اآلخـر        فوقع إعجاا يف قلب النيب      
: يا رسول اهللا، إني أُريد أن أفارق صـاحبيت، فقـال   : الـفجاء فق : الـق

ال واهللا يـا رسـول اهللا، مـا رابـين منـها      : لك أرابك منها شيء، فقال   ما
امـسك عليـك   :  خرياً، فقـال لـه رسـول اهللا        شيء، وال رأيت إالّ   

َوإذ تقـول للـذي أنعـم ﴿: ، فلذلك قول اهللا عز وجل    )١(زوجك واتق اهللا   َ َْ َ ِ َِّ ُ ُْ َ ِ

َاهللاُ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللاَ وختفي يف نفـسك  ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ََّ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ

ِما اهللاُ مبديه ِ ْ ُ َ.  
وحنن نستشف من هـذه الروايـة أنّ زينـب بنـت جحـش قـد                
تزوجت بزيد كرهاً، وهذا أمر طبيعـي يف العالقـات الزوجيـة ويكـون          
مؤداها االنفصال يف اية املطاف، ويف هذا الزواج والطالق نزلت اآلية           

َفلام قـىض زيـد منهـا وطـرا زوجناكهـا لكـي ال يكـون عـ﴿: الكرمية ْ َّ ََ ُ ََ ْ ِْ َِ َ ْ ٌ ًَ َ ََ َّ َىل َ

ُمؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهْالـ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ََ َِ ِ ْ َ ُِ َ َ ِ ُن وطرا وكـان أمـر اهللاْ ْ َ َ َ َ ًَّ َ 

ًمفعوال ُ ْ َ )وملـا كانـت زينـب يف       «، وجتد يف عبارة املستشرق ارفـنج        )٢
البيت فقد كانت ال تضع اخلمار على وجهها، ووقعت أنظار حممد علـى         

، تدلّ علـى ضـربه      )٣(»عالمات إعجابه جبماهلا  مجاهلا الفاتن وبدأ عليه     
على نفس النغمة الـيت يرددهـا غـريه مـن املستـشرقني يف تفـسريهم            

                                                
 .١١ ـ ١٠/ ٢٢: أنظر التفسير. ٥٦٤ ـ ٢/٥٦٢: الطبري، التاريخ) ١(
 .٣٧: األحزاب) ٢(
 .١٧٤ ـ ١٧٣ص: ارفنج، حياة محمد) ٣(



 )١٦٣(

  .اجلنسي لبعض أحداث السرية النبوية

 مـن   حول زواج الـنيب  )ارفنج(ومن املفارقات اليت ذكرها   
كـان أبوهـا خويلـد حيـب النبيـذ          «:  يقول )رض(خدجية بنت خويلد    

حتى مثل، وطلبت خدجية من أبيها، وهو واقـع حتـت           فأقبل يصب منه    
تأثري اخلمر أن يوافق على زواجها من حممد، فأبدى موافقتـه متناسـياً        

ولعلّ األكثر غرابة أنّ مترجم هـذا الكتـاب الـدكتور علـي             » فقر حممد 
حسين اخلربوطلي مل يعترض على هذا القول وكأنه يؤكّد هذه الروايـة             

  :بالقول

ة فرصة وقوع أبيها حتت تأثري اخلمر فطلبت منه         انتهزت خدجي «
املوافقة على زواجهـا مبحمـد فوافـق دون تفكـري، فقامـت خدجيـة ـ        
حسب العادة العربية ـ إىل أبيها تعطّره وألبسته حلّة مجيلـة، حتـى إذا     

أال تستحي، تريـد أن     : عاد إىل وعيه امتنع عن املوافقة، فقالت خدجية       
ربهم أنـك كنـت سـكران؟ فاضـطر إىل     تسفّه نفسك عند قـريش، ختـ      

   .)١(القبول
  

   

 )كتاب حممـد  (أطلق بعض املستشرقني على القرآن الكرمي لفظ        
                                                

 .٥٠ص): ارفنج(طلي، هامش حياة محمد لـالخربو) ١(



 )١٦٤(

  :يقول املستشرق فايل

نّ القـرآن يـشري إىل   إنّ النيب كان يعرف القـراءة والكتابـة، و      إ«
، وكـان الكـثري     )١(» املوضـوع  ذلك ولكنه أخفق يف االستدالل املقنع يف      

 القـراءة   من املستشرقني وراء الرأي الذاهب إىل معرفـة الرسـول           
 والـشك يف إهليتـه      والكتابة يف حماولة إلثبات القرآن الكرمي حملمد        

 ولذلك حاولوا إجياد بعض اجلوانب للدخول منها؛ ألجل نقد          ،ومساويته
  :ي شالوبريانالقرآن نقداً الذعاً، يقول املستشرق الفرنس

 وهو مل حيتو على أي مبدأ للحـضارة    )كتاب حممد (كان القرآن   «
  .)٢(»أو أي تعليم يسمو بالشخصية

وجتد الفيلسوف الفرنـسي جـان جـاك روسـو يف حديثـه عـن         
 خيلـط بـني التقليـل مـن أمهيـة      القرآن الكرمي وشخصية الرسول     

القـرآن يف    علـى النـاس لتعزيـز أمهيـة          القرآن، وبني تأثري حممد     
  :النفوس فيقول

من الناس من يتعلّم قليالً من العربية، مثّ يقرأ القـرآن يـضحك      «
نه مسع حممداً ميليه على الناس بتلك اللغـة الفـصحى الرقيقـة،       أمنه ولو   

وذاك الصوت املقنع املطـرب، املـؤثّر يف شـغاف القلـوب، ورآه يؤيـد               

                                                
 .٢٨ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ١(
 .١٨٦ص: رد سعيد، االستشراقاادو) ٢(



 )١٦٥(

وناداه أيها الـنيب رسـول   أحكامه بقوة البيان، خلر ساجداً على األرض   
ــة    ــع التهلك ــشرف والفخــار أو مواق ــف ال ــدينا إىل مواق اهللا خــذ بأي

  .)١(»واألخطار، فنحن من أجلك نود املوت أو االنتصار

 فإنـه حنـا يف العالقـة بـني          )Sprenger(أما املستشرق شربنكر    
 والقرآن الكرمي منحى آخـر فيـه لـون جديـد مـن الغرابـة              النيب  
  :فيقول

آل عمـران،  :  اسم النيب ورد يف أربع سور من القـرآن هـي           إنّ«
واألحزاب، وحممد، والفتح، وكلّهـا سـور مدنيـة، ومـن مثّ فـإنّ لفظـة                

 مل تكن اسم علم للرسـول قبـل اهلجـرة، وإنمـا اختـذه بتـأثري             )حممد(
 قـد الـتقط   ، وإذا كان الـنيب  )٢(»قراءته لإلجنيل واتصاله بالنصارى 

ل قراءاتـه لنبـوءات اإلجنيـل فـأين ذهـب إذن             من خـال   )حممد(اسم  
  .)٣( احلقيقي الذي بشر به العهدان القدمي واجلديد)حممد(

وكثري من املستشرقني مل يكن لديهم تصور واضح عـن مـصدر            
القرآن الكرمي، وال عن نزول الـوحي، ولـذا أخـذوا وفـق منظـورام              

ئهم وآرائهـم،   اخلاصة يفسرون القرآن والوحي تفسريات تتفق مع أهوا       

                                                
 .١/٧١: محمد كرد علي، اإلسالم والحضارة العربية) ١(
 .١/٧٨: رب في اإلسالمعجواد علي، تاريخ ال) ٢(
 .١/١٣١: ناهج المستشرقين، م١٩ص: عماد الدين خليل، دراسة في السيرة) ٣(



 )١٦٦(

  :فقد ذكر أحد املستشرقني ما يلي

ــاً   « ــدعوة مفعم ــد بال ــرآن أول عه ــنيب يف الق ــان أســلوب ال ك
بالعواطف، قـصري العبـارات، فخـم الـصورة، يقـدم أوصـاف العقـاب            
والثواب يف ألوان صارخة، وكثرياً ما يكرر اآليات تكراراً ممـالً، حتـى             

زمن بالنيب فقد األسلوب منهجـه      تنقلب معانيها إىل الضد، فلما تقدم ال      
األول، وأخذ يغص يف نغمات هادئة بديعة قصص األنبياء، مثلمـا تـراه     
يف قصة حب يوسف وزوجته بوتيفار وكانت هذه الصورة مثرية خليـال    
كثري من الشعار الفرس والترك، ويف آخر عهد النيب فقد األسلوب كـلّ             

  .)١(»د والنصارى وأغرم باجلدل الديين مع اليهو،حرارة وكلّ فن

وحنن ال نريد أن نتوسع يف موضـوع القـرآن الكـرمي وترمجتـه،         
ولكن أود اإلشارة إىل أنّ بعض الترمجـات املـشوشة واملـشوهة الـيت              
جاءت عمداً أو جهالً، وهذه العملية ال شك تؤدي إىل حتريـف مـشوه              

إىل للقرآن الكرمي، فقد حرفت ـ على سبيل املثـال ـ كلمـة املـسلمني      
اإلمساعيليني يف بعض الترمجات، وكان أبرز املستشرقني يف هذا البـاب            

 فقد أصدر قرآناً مصنوعاً، فاعتمد املـدافعون عـن      )روبرت اف كيتون  (
النصرانية على قرآنه هـذا وعلـى أمثالـه مـن الترمجـات املمـسوخة،               

  .)٢(وفسروها كما شاء هلم هواهم
                                                

 .١٤٧ ـ ١٤٤ص: محمد صبيح، القرآن) ١(
 .٦٣ص: السامرائي، االستشراق) ٢(



 )١٦٧(

ـ          شرقون قـد نالـت     وكانت مسألة التحريـف الـيت أثارهـا املست
 فكتب يف موضوع التحريف )Fr. Bull(اهتماماً كبرياً عند األستاذ بول 

حبثاً يف دائرة املعارف اإلسالمية باللغة األملانية، وعد التحريـف تغـيرياً            
مباشراً لصيغة مكتوبة، وانّ األمر الذي حـدا باملـسلمني إىل االشـتغال         

 آيات اتهم فيهـا الـنيب   ذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن الكرمي من     
اليهود بتغيري ما أنزل إليهم من كتب وخباصـة التـوراة، ولكـن عرضـه              
للوقائع والشرائع اليت جاءت يف التوراة انطوى على إدراك خاطئ أثار           

  .عليه النقد والسخرية من جانب اليهود، فكان يف نظرهم مبطالً

 واحدة  وهنا أثار الكاتب دعاوى مل يستطع أن يدلّل على صحة         
نّ ما عرضه النيب من شرائع اليهود       أمنها على اإلطالق، فكيف استنتج      

انطوى على إدراك خاطئ، وما هو مصدر هذا الزعم ومن صـرح بـه،              
وكيف أصبح النيب مـبطالً يف نظـر اليهـود؟ ومل مل يـذهب إىل تعـصب                 

 انـه هـو   اليهود يف ذلك؟ وليته اكتفى ذا أضاف بأنّ دعوى النيب    
بالنص الصحيح دعوى جريئة؛ نظراً ألنّ كتب اليهود كانت جمهولة          أيت  ي

عند أتباع حممد من املؤمنني بصدق كلماتـه، وإذا كانـت هـذه الكتـب             
جمهولة عند قومه، فهل جهلت عند اليهود، ومل مل يعارض ذلـك بـدليل               

 الدليل يعمدون إىل مثل هذه املـزاعم        م وعندما خيو  )١(تارخيي عندهم 
اخلالفـة  (ن نقد أو متحيص، ومثال ذلك يقول موير يف كتاب           الباطلة دو 

                                                
 .٣٩ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ١(



 )١٦٨(

إنّ سيف حممد والقرآن، مها أكثر أعـداء  « :)مسوها واحنطاطها وسقوطها  
  .)١(»احلضارة واحلرية

ويف موضوع القرآن الكرمي وحركة االستشراق، كتب عـدد مـن        
الباحثني وال سيما زميلي الدكتور حممد حسني علي الـصغري يف كتابـه             

 وحنن هنا أوردنا القـضايا املـشتركة    )ملستشرقون والدراسات القرآنية  ا(
اليت أوردها املستشرقون بني القرآن والسرية النبوية، دون اإلشـارة إىل      
حد الغلو، وأختم حديثي يف هذا املوضوع بأن أنوه باجلهد الكبري الذي            

ي قدمه األستاذ نولدكه يف تاريخ القرآن الـذي حبـث يف حقيقـة الـوح              
، وقد سـلك يف كـشف تـاريخ الـسور           والنبوة وشخصية الرسول    

مسلكاً قومياً يهدي إىل احلق أحياناً، فإنـه جعـل احلـروب والغـزوات              
 وعام تارخيها كموقعة بدر واخلنـدق وصـلح   احلادثة يف زمن النيب  

احلديبية وأشباهها من املواقع لفهم تاريخ مـا نـزل مـن القـرآن فيهـا،               
ف هلجة القرآن وأسلوبه اخلطايب دليالً آخر لتـاريخ         وجعل أيضاً اختال  

  .)٢(آياته
  

 

املـذهب  «و» الديانة احملمدية «يطلق الكثري من املستشرقني لفظ      
                                                

 .١٦٨ص: رد سعيد، االستشراقاادو) ١(
 .٨٩ ـ ٨٨ص: الصغير، المستشرقون والدراسات القرآنية) ٢(



 )١٦٩(

على اإلسالم يف حماولة إلبعاد الدين اإلسالمي عن مساويتـه،          » احملمدي
 كالوا الشتائم والـسباب     واعتباره ديناً ناسخاً للديانات السابقة له، ولذا      

ميثولوجيـا  « يقول املستشرق الفرنـسي كيمـون يف كتابـه           ،هلذه الديانة 
  :»اإلسالم

 وأخـذ يفتـك ـم     ،ان الديانة احملمدية جذام تفشى بني الناس      «
فتكاً ذريعاً بل هو مرض مريـع وشـلل عـام وجنـون ذهـويل يبعـث                 

ك الـدماء،   اإلنسان على اخلمول والكسل، وال يوقظه منـهما إال ليـسف          
ويدمن معاقرة اخلمور وجيمع يف القبـائح، ومـا قـرب حممـد إال عمـود                 
كهربائي يبعث اجلنون يف رؤوس املسلمني ويلجئهم إىل اإلتيان مبظاهر           

 إىل مـا ال ايـة    )اهللا( وتكـرار لفظـة      ،الصرع العامة والذهول العقلـي    
والتعود على عادات تنقلب إىل طبـاع أصـيلة ككراهـة حلـم اخلرتيـر        

 وترتيب ما يستنبط مـن أفكـار القـسوة والفجـور            ،والنبيذ واملوسيقى 
د ضرب املونيسنيور كـويل يف     ت وعلى هذا الو   )١(»واالنغماس يف اللذات  

  :فهو يقول» البحث عن الدين احلق«كتابه 

برز يف الشرق عدو جديد هو اإلسالم الذي أسس على القـوة            «
لسيف يف أيدي الذين    وقام على أشد أنواع التعصب، ولقد وضع حممد ا        

 مث مسـح ألتباعـه بـالفجور    ،تبعوه وتساهل يف أقدس قوانني األخـالق    

                                                
 .١٢٧/ ١مناهج المستشرقين : ماد الدين خليل ع٤٠٩/ ٣التاريخ : محمد عبده) ١(



 )١٧٠(

لسلب ووعد الذين يهلكون يف القتال باالستمتاع الدائم بامللـذات يف           او
  .)١(»اجلنة

 حممداً مؤسـس    نّأإىل  » تاريخ فرنسا «وأشار جويليان يف كتابه     
، وان يبـدلوا مجيـع   دين املسلمني، فقد أمـر أتباعـه ان خيـضعوا العـامل          

األديان بدينه هو، ما أعظم الفرق بني هـؤالء الـوثنيني والنـصارى، ان           
سـلموا أو موتـوا،     أهؤالء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس         

تباع املسيح أراحوا النفوس بربهم وإحسام، مـاذا كـان حـال            أبينما  
مني كـاجلزائريني   العـرب انتـصروا علينـا؟ إذن لكنـا مـسل     نّأو  لالعامل  

  .واملراكشيني
 اليت قال ا بعض املستـشرقني وذهبـوا       » السيف«ويف أسطورة   

 السيف هو األساس يف بناء اإلسالم، وإىل ذلك يقـول دوزي يف       نّأ إىل
كـان قـواد حممـد يـدعون للـدين           «:»تاريخ مسلمي األندلس  «كتابته  

لـوور يف    وأخذ الـدكتور غ    )٢(»حاملني القرآن يف يد والسيف يف أخرى      
 بتوجيه نقد الذع لشخصية الرسـول       » تقدمي التبشري العاملي  «كتابه  
  :فيقول

 من حـق امللـك علـى        نّأكان حممد حاكماً مطلقاً، وكان يعتقد       «
 يتبع هواه ويعمل ما يشاء وكان جمبوالً علـى هـذه الفكـرة،        نّأالشعب  

                                                
 .١٢٧/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ١(
 .٢٨ ـ ٢٧/ ١تاريخ مسلمي األندلس : دوزي) ٢(



 )١٧١(

ن يقطع عنق كـل مـن ال يوافقـه يف هـواه؛ أمـا              أفقد كان عازماً على     
ن أجيشه العريب فكان يتعطش للتهديد والتغلب، وقد أرشدهم رسوهلم        

  .)١(»يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهم

اليت أشاعها املستشرقون عـن اإلسـالم       » السيف«وإىل أسطورة   
  :يشري األستاذ عباس حممود العقاد بقوله

شاع عن اإلسالم أنه دين السيف، وهـو قـول يـصح يف هـذا               «
إذا أراد قائله أنه دين يفـرض اجلهـاد ومنـه اجلهـاد بالـسالح،               الدين  

 اإلسالم قد انتـشر حبـد الـسيف أو أنـه     نّ أولكنه غلط بني إذا أريد به 
يضع القتال يف موضع اإلقناع، وقد فطن لسخف هذا اإلدعـاء تومـاس        

امه بالتعويل على السيف يف محـل النـاس علـى           ا نّإ: كارليل فيقول 
ن أ سخف غري مفهوم، إذ ليس ممـا جيـوز يف الفهـم              االستجابة لدعوته 

يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته، فـإذا آمـن        
به من يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنـوا بـه طـائعني مـصدقني       

  .)٢(»ن يقدروا عليهاأوتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل 

العـدوان،  هـم اإلسـالم بـالقهر و   اتوكان بعض املستـشرقني قـد       
واستعمال السيف والقوة يف تفسريهم النتـشاره عـن طريـق عمليـات          

                                                
 .١٢٨/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ١(
 .٢٣٧حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ص : العقاد) ٢(



 )١٧٢(

 Henriهنـري برييـن   (التحرير للعامل، ومن هؤالء الكاتب البلجيكـي  

Pirenne( يقول» حممد وشارملان« يف كتابه:  

وحضارياً أدى إىل ظهـور      تدهور أوربا البيزنطية اقتصادياً      نّإ«
ألن طرق التجارة   . يف حببوحة وثراء  ن كانت أوربا تعيش     أاإلسالم بعد   

املوصلة إىل شواطئ بلجيكا وفرنـسا وإسـبانيا مـن شـواطئ سـوريا              
البيزنطية كانت مفتوحة لتوصيل الذهب واحلريـر والقـراطيس وأنـواع          
التوابل الشرقية، فكان الذهب يضرب نقوداً بيزنطية ليـدفع مثنـاً ملـواد              

قراطيس من مصر، واحلريـر  الترف األسيوية كالتوابل من اندونيسيا، وال 
األول اهلجري  / من الصني، وقد انقطع هذا الترف يف بداية القرن السابع         

فانقطع سيل الذهب واختفت النقـود الذهبيـة مـن العمـالت األوربيـة         
 وسبب هذا كله ميكن تلخيصه بكلمـة        ،سيويةومعها اختفت البضائع اآل   

مـن بعـده تـوىل    خضع اجلزيرة العربيـة لدينـه، و  أ الذي )حممد(واحدة  
خلفاؤه إخضاع سوريا ومصر ومشال إفريقيا وإسـبانيا حيـث مت علـى       

  .)١(»أيديهم قطع شريان احلياة ائياً عن أوربا

ــا أورده املستــشرقون حــول انتــشار اإلســالم  نّأوال شــك   م
 ما حرره املسلمون ديار غريهـم فكـان القـرآن بإحـدى     نّأبالسيف، و 

ـ       ،يم، ترفـضه النـصوص التارخييـة      اليدين والسيف باألخرى تان عظ

                                                
 .٣٢االستشراق ص : السامرائي) ١(



 )١٧٣(

ما شهر العرب املسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم، وكفـاً للعـدوان        وإن
عنهم، مث كانت عمليات التحرير بعد ذلـك مـن ضـرورة نظـام احلكـم           
واإلدارة، ومل يكن من املسلمني مع غريهم إال أـم جـاوروهم فكـان      

ح العقـل والعمـل     احلوار طريق العلم باإلسالم، وكانت احلاجـة لـصال        
  . )١(داعية االنتقال إليه

قد ختيـل الرسـول الكـرمي     )G. Wells(وكان املستشرق فويلز 
 رجالً دفعتـه طموحاتـه ووساوسـه يف سـن الكهولـة إىل              حممداً  

تأسيس دين ليعد يف زمرة القديسني، فألف جمموعة من عقائد خرافية،           
 ويعتقـد   )٢( منـهم  عها رجال بوآداب سطحية، وقام بنشرها يف قومه، فات      

ان حممداً رجـل سياسـة ذو تفكـري عميـق، ومؤسـس لـدين               : فولتري
 املستـشرق    دون اإلشارة إىل نبوته ورسالته السماوية، بل انّ        )٣(عقالين

  : قد نفي ذلك كلياً فيقول)ريكولدو(

 ألنك ؛يا حممد أنا ال أصدق أنك قد تسلمت هذه اآلراء من اهللا           «
...  تتفق مع أي كتاب مقدس آخـر        ألنك ال  ؛عجيب غريب يف رسالتك   

عى حممد أنـه تـسلمه مـن اهللا ألنـه منـاقض متامـاً               دان ننبذ ما    أجيب  
لألحكام اليت كتبها موسى واألنبياء والرسـل بعـده بـوحي وأمـر مـن               

                                                
 .٤٦٢/ ٣األعمال الكاملة : محمد عبده )١(
 .٣١/ ١مناهج المستشرقين : النهامي نقره) ٢(
 .٦٧ ـ ٦٦/ ١تراث اإلسالم : شاخت وبوزورت) ٣(



 )١٧٤(

 ويبلغ احلقد عند بعض املستشرقني إىل حد التعاطف مع أعـداء            )١(»اهللا
ـ           ل والـشجاعة،   اإلسالم وخباصة مشركي قـريش حيـث وصـفوا بالعق

وصبوا اللعنات على يهود املدينة، ألـم مل يقـضوا علـى اإلسـالم يف               
وقد وجه املستشرق بيـدرو باسـكال نـداء للمكـيني املـشركني             . مهده
يا أهل مكة أنه لكان من األحـسن لـو دمـتم يف مقـاومتكم             « :)٢(قائالً

  .»لدين حممد
  

 

ـ القد   شرقني إىل إعطـاء صـورة مغلوطـة عـن     ندفع بعض املست
جانب معني من جوانب السرية النبوية، ووقعوا يف أوهام نتيجـة لعـدم             

م نشر  ١٧٢٠قراءم التاريخ والسرية قراءة عميقة مستفيضة، ففي عام         
الكـثري مـن التحـدي       أحد الكتاب اهولني كراساً حيمل عنوانـاً فيـه        

 Mahomet no( )٣(»حممـد لـيس مبـدعاً   « مسـاه  للرسول الكـرمي  

lmpostor(.  

ونرى املستشرق األملاين بروكلمان يغفـل اإلشـارة ـ متعمـداً ـ      
 أو إىل نقض يهود بـين  ،إىل دور اليهود يف تأليب األحزاب على املدينة   

                                                
 .٦٢االستشراق ص : السامرائي) ١(
 .٦٣م ص . ن) ٢(
 .٦٧ ـ ٦٦/ ١تراث اإلسالم : شاخت وبوزورت) ٣(



 )١٧٥(

:  يف أشد ساعات حمنته وأحرجه ويقول      قريظة عهدها مع الرسول     
، علـى كـل     مث هاجم املسلمون بين قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً        «

 اقتحـام   نّأ، ويظهر مرغوليـوث عطفـه علـى اليهـود ويـرى             )١(»حال
املسلمني حصن خيرب حمض ظلـم نـزل بـاليهود وال مـسوغ لـه علـى        

عاش حممد هذه السنني ما بعد هجرته على التلـصص          : اإلطالق فيقول 
والسلب والنهب، ولكن ب أهل مكة قـد يـسوغه طـرده مـن بلـده                

 وكذلك بالنسبة إىل القبائـل اليهوديـة يف     ،ومسقط رأسه وضياع أمالكه   
املدينة، فقد كان هناك ـ على أي حـال ـ سـبب مـا حقيقيـاً كـان أم        

 خيرب اليت تبعد عن املدينة كـل        نّأ مصطنعاً، يدعو إىل انتقامه منهم إالّ     
هذا البعد، مل يرتكب أهلها يف حقّه، وال يف حـق أتباعـه خطـأ يعتـرب                 

ن يكـون  أ أحـدهم رسـول حممـد ال يـصح     تعدياً منهم مجيعاً ألن قتل    
   .)٢(ذريعة لالنتقام

ومل يتورع املستشرق األمريكي ارفنج حينما وصف العالقة بـني       
هـا نقطـة سـوداء يف      نإ: ن يقـول  أ واليهود يف املدينة مـن       الرسول  

 حممداً يف بعض مراحل حياتـه      يالحظ انّ «: تاريخ حممد، مث يقول أيضاً    
أعطى بنديل جوزي فرضيات ونتـائج دون  وقد ، )٣(»كان رسول السيف  

                                                
 .٦٢/ ١تاريخ الشعوب اإلسالمية : بروكلمان) ١(
  .١٣٨/ ١مناهج المستشرقين : عماد الدين خليل) ٢(

Mohammed and Tbe Rlse of lslam. Pp. 262. 63. 

 .١٩١حياة محمد ص : ارفنج) ٣(



 )١٧٦(

  :ان يشري إىل مصادره اليت استقى منها نصوصه فيقول

ني قد تغريت كـثرياً يف املدينـة حتـت      ي سياسة النيب مع املك    نّإ«
ى إليهـا  ا الظـروف وأد  تأثري عوامل جديدة وألسباب عديدة أوجـد      

 مـن   وحب النيب لوطنه األصلي وأهله وذويه إىل غـري ذلـك   ،االختيار
االنفعاالت النفسية والعوامل السياسية اليت ظهـرت بعـد مـوقعيت بـدر      

 الـنيب أخـذ يلطـف مـن         نّأوأحد وحصار املدينة، وكان من نتائجهـا        
 أصـحاب الـسلطة يف مكـة رأوا،    نّأسياسته حنو إخوانه املكيني، كمـا      

بعدما أصام يف موقعة بدر، وبعدما حلق بتجـارم مـن اخلـسائر، أن            
يف أمور كثرية مع النيب علـى شـروط تـضمن بقـاء الكعبـة               يتساهلوا  

ن يـشملهم بـالعفو     أ و ،واحلج وعكاظ على ما كانت عليه قبل اإلسالم       
 ورمبـا كـان     ،خذوا يتوقعون منه خرياً   أويشركهم يف عمله اجلديد الذي      

   .»من شروطهم التفاهم
وعندما تعرض إىل صلح احلديبية وما نـتج عنـه مـن شـروط              

فق عليها الطرفـان يف احلديبيـة ـ أو    تالة الشروط اليت  من مجنّإ«: قال
ن يكف النيب عن الطعن من املـأل املكـي،   أيف زمان أو مكان آخرين ـ  

 حيرض صعاليك العاصمة احلجازية وارقاءها عليه، وهذا على مـا           الّأو
يظهر يل أحد أهم أسباب خلو السور املدنية والسيما تلك الـيت نزلـت     

 وكان  )١(»من العبارات القارصة والطعن يف سكان مكة      يف الدور األخري    
                                                

 .٢٣دراسة في السيرة ص : عماد الدين خليل) ١(



 )١٧٧(

ارفنج هو اآلخر قد ساح يف خيال أبعده عـن العقالنيـة عنـد تعرضـه                
  :لصلح احلديبية فقال

 الرسول مل تكن لديه القوى الكافية لقتال املـشركني يف   يبدو انّ «
الوثيقـة   ن يكتـب يف أذلك احلني، فتخلى عن املسألة الشكلية، ورضي     

 ولكن هذا أغضب بعـض  )حممد رسول اهللا( بدالً من   )ن عبداهللا حممد ب (
 وكان يشري بذلك إىل ما روي عن اخلليفة عمر بن اخلطاب            )١(املسلمني

ه قال للرسولأن )٢(:  

 .بلـى : قال .أولسنا باملسلمني : قال .بلى: قال ألست رسول اهللا؟  
 . مـن ديننـا    ةفعالم نعطي الدني  : قال .بلى: قال .أوليسوا باملشركني : قال

  .أنا عبداهللا ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعين: فقال الرسول 

ن يـذكروا املـصادر     أن نطالب بعض املستـشرقني      أ من حقّنا    نّإ
اليت اعتمدوها يف دراسة السرية النبويـة، أو أي جانـب مـن جواـا،               

ينساق مع خياله   » حياة حممد «فاملستشرق األمريكي ارفنج يف دراسته      
  : ليلة اهلجرة فيقولعرضه ملؤامرة قريش على قتل النيب عند ت

 حممـداً قفـز مـن    نّإهناك رواية أخرى حمتملة احلدوث، تقول    «
حىن له  أن  أفوق حائط خلفي بالبيت، ويساعده خادم له على الرتول ب         

                                                
 .١٩٥ حياة محمد : ارفنج) ١(
 .٦٣٤/ ٢التاريخ : الطبري) ٢(



 )١٧٨(

  .)١(»ظهره فاختذه سلماً، واستطاع حممد الرتول ومغادرة البيت

 أقرب إىل القـصص البوليـسية    هذا القول خيال هو    نّأ وال شك 
أو األفالم ذات الطابع اللصوص أو فعاليات العصابات، ومل تكـن هـذه            

الف النـصوص  هفوة ارفنج الوحيـدة، فـإن لديـه هفـوات أخـرى ختـ       
  :املعتمدة منها قوله

 وهـذا   )٢(» شهرين عنـدما تـوىف والـده       كان عمر الرسول    «
 عبداهللا كانـت قبـل       وفاة نّأالقول يناقض ما أمجعت عليه املصادر من        

  .والدة حممد 
 وخنتم حديثنا بذكر بعض املغالطات بـشأن وفـاة الرسـول         

 ملـا    الـنيب    نّإ« :يقول» حممد واية العامل  «فنجد كازانوفا يف كتابه     
 الـساعة سـتقوم قبـل       نّأكان مؤمناً بأن العامل لن يستمر بعد وفاتـه، و         
   .)٣(»املسلمنيموته أو بعده مباشرة مل يعني من خيلفه على 

ومن احلكايات األسطورية اليت ذهب إليها بعـض املستـشرقني          
ن يعمـد نفـسه قبـل    أ أفرغ على جسده مـاءاً ألنـه أراد        النيب   نّأ

 الشيطان منعه من ذلك، ومل يقف م اخليال عند حد بـل         نّأ إال   ،وفاته
ذا  أكلته اخلنازير وهل جسد النيب    نّإأخذهم بعيداً عن الواقع فقالوا      

                                                
 .١١٨ حياة محمد : ارفنج) ١(
 .٣٣ ياة محمد ح: ارفنج) ٢(
 .٤٢/ ١مناهج المستشرقين : التهامي نقره) ٣(



 )١٧٩(

 المنس األحاديث النبويـة   وعد)١(السبب منع القرآن أكل حلم اخلنازير     
 حتامالً شـديداً يف    ، وقد حتامل على الرسول الكرمي       ةكلها موضوع 

عصر حممـد وتـاريخ     «و» هل كان حممد أميناً   «و» القرآن والسنة «: كتبه
، وكـان المـنس يتجـاوز       )٢(وغريهـا » وفاطمة وبنات حممد  «و» السرية
عاجلة ليست طريقة علمية، فهـو       طريقته العابثة يف امل    نّأكثرياً إذ   األدلة  

يرفض هذا الرأي ويقبل اآلخر حسب أفكاره اخلاصة ومعتقداته، دون           
  .)٣(ن يعبأ باملوضوعيةأ

  
***  

                                                
  : نقالً عن كتاب٦٨االستشراق ص : السامرائي) ١(

(lslam and The West. P. 103). 

  .٣٤٨موسوعة المستشرقين ص : دويبعبدالرحمن  )٢(
 .١٧ ـ ١٦دراسة في السيرة ص : عماد الدين خليل) ٣(



 )١٨٠(
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***  



 )١٨٥(

  

  

  

 

 

 

  

 يدرس لغات الـشرق وتـراثهم وحـضارم         )١(االستشراق علم 
فتدخل ضـمن مفهـوم الـشرق أيـة         . وجمتمعام وماضيهم وحاضرهم  

اسات العربيـة أو   يعين ما له عالقة بالدر  )املصطلح(منطقة شرقية، لكن    
اللغات اليت تؤثر عليها العربية، كاللغات الفارسية أو التركية، ومنذ قـد            
بدأت الدراسـات تتـسع وتـستقل أصـبح لكـلّ منطقـة مـن املنـاطق           
تسميتها، فبدأ الـبعض يـدعو دراسـة اللغـة العربيـة وشـؤون العـرب             

 ويـدعو املستـشرقني املتخصـصني       )االستعراب(بالدراسات العربية أو    
  .)ربنيعاملست(العربية ب

                                                
ألنّه ـ في رأيه ـ يجهـل موضـوعه     ) علماً(ستشراق يرفض ادوارد سعيد أن يدعو اال) ١(

أُنظر نبيل بيهم، االستـشراق علـم موضـوعي أم    . ويصور لنفسه حقائق غير موجودة  
 .١٥١ص: سياسة مقنّعة



 )١٨٦(

 )١(يرى الكثري أنّ جذور االستشراق متتـد إىل عـصر الـصليبيني      
  :فيكون االستشراق نسبة إىل هذا املفهوم قد مر مبرحلتني

وهي اليت نقل املبـشرون الغربيـون فيهـا علـوم         : املرحلة األوىل 
 وغريهـا مـن     )بغـداد (الكنيسة وفلسفة اليونان مـن حاضـرة العـرب          

. لعربية إىل روما، حيـث كانـت الكنيـسة يف احتـضار فكـري      البلدان ا 
وكان قد صعب عليها ترمجة اليونانية القدمية قبل ذلـك فتـولّى العـرب              

فكـان قيـامهم بترمجـة آداب وفلـسفات العـامل وخاصـة        . تلك املهمـة  
اليونانية والرومانية واهلندية والفارسـية ومناقـشتها والـرد عليهـا هـي       

ب إىل جانب نشرهم اإلسالم وتـأليفهم يف علومـه       أعظم ما قام به العر    
وكانت علوم الكنيسة هي اُألخرى مـن العلـوم الـيت تناوهلـا           . املختلفة

  .العرب بالترمجة والنقد واملناقشة

وال شك يف أنّ بعض الفالسفة املسلمني قد استفادوا من الفلسفة        
ة حتاكي اليونانية ومزجوها بالفكر اإلسالمي، فأخذت الفلسفة اإلسالمي     

 بأنّ الفكـر اإلسـالمي مل يكـن         د اليونانية، ولكن البد وأن نؤكّ     الفلسفة
حباجة بذاته هلذه الفلسفة، فلقد انتشر اإلسالم وآمن الناس بـه بـدوا            

فإن كـان  . قبل معرفتها، وال يعود لتلك الفلسفة أي فضل على اإلسالم         
ه هنالك من فضل ففـضل اإلسـالم علـى أمـم الغـرب، إذ بـدون هـذ           

الترمجات، مل يكن لدى الكنيسة يف روما ـ كمـا ذكرنـا ـ قـدرة علـى       
                                                

 .٤ص: عرفان عبدالحميد، المستشرقون في اإلسالم. د) ١(



 )١٨٧(

ترمجة آثارها اليونانية وخاصة يف العصر الذي أطبق اجلهل فيـه علـى             
 وكـذلك غريهـا مـن احلواضـر         )بغـداد (فلقد وفد على    . شعوب أوربا 

العربية واإلسالمية عشرات من كتاب الكنيسة لينهلوا يف املعرفـة الـيت            
 وأن يصلوا إىل املؤلفـات اليونانيـة ومناقـشات العـرب            ،اانتشرت فيه 

لغـة  (واملسلمني عليها ليترمجوها بعدئٍذ إىل لغـام وخاصـة الالتينيـة            
  . لتعتمدها يف نشر أفكارها)الكنيسة آنذاك

وميكن اعتبار رحالم العلميـة تلـك، أول موجـة استـشراقية            
ونقلـوا علومهـا إىل     باملعىن الذي نقصده، فقد تعلّمـوا خالهلـا العربيـة           

 وصـوروا  ،شعوم، إالّ أنهم نقلوا أفكاراً مشوهة عن العرب واملسلمني       
 بأنـه كاردينـال   نبيهم ودينهم أبشع تصوير، فقـالوا عـن الرسـول      

منشق على البابوية طمع يف كرسيها فلما خابت آمالـه ادعـى النبـوة،               
دجـاالً وخائنـاً    وصوروه لصاً وقاتالً وزيـر نـساء وكـافراً وسـاحراً و           

وفاجراً وشيطاناً وإرهابياً يشيع املوت وينشر الـدمار وداعيـة إباحيـة،     
اختذ من شـيوعية املـرأة وسـيلة هلـدم الكنيـسة املـسيحية وفـضائل                

وصوروا اإلسالم مزجياً مشوهاً مستقى من أصول مسيحية        ،  )١(األخالق
ن  مـن أسـاتذته أحبـار اليهـود ورهبـا          ويهودية تلقّاها الرسـول     

. النصارى، ووصفوا اإلسالم بالزندقة، أو فرقـة منـشقّة عـن الكنيـسة            
كتاب يناقض بعضه بعضاً وغـري منـسجم        «وصوروا القرآن الكرمي بأنه     

                                                
 .٦ص: المصدر السابق) ١(



 )١٨٨(

 أمـا  ،)١(يف أفكاره وغري منتظم فيما حيويه، وكلّ ما فيـه خيـالف العقـل       
. )٢(املسلمون فهم وحوش وأبناء شياطني وأهـل لـواط وعبـدة أصـنام        

قديس يوحنا الدمشقي الذي عاش يف العصر األموي يف دمشق          وكان ال 
قد كتب بعضاً من هذه النعوت، وجاء بعضها يف الرسالة منتحلة نـشرها   

نه كان مسلماً وارتد عن اإلسالم وآمن باملسيحية، امسـه          أمؤلف يدعي   
عبداملسيح بن إسحاق، أعاد املستـشرقون نـشرها يف لنـدن يف القـرن              

دم أغراضــهم يف الطعــن باألمــة العربيــة وتراثهــا التاســع عــشر لتخــ
، فساعدهم ذلك الدس واالفتراء على تأجيج حقد الـشعوب          )٣(املقدس

 إضـافةً إىل اسـتغالهلم أحـداث أُخـرى     ،الغربية ضد العرب واملسلمني  
حصلت أيام الـسالجقة يف فلـسطني لتقـوم الكنيـسة الغربيـة يف دفـع          

والبـدء يف حـروب صـليبية دامـت         شعوا للزحف حنو البالد العربية      
  :طويالً كان هلا هدفان

 القضاء على معامل اإلسالم وإاء دوره الذي غطّى على          :األول
  .دور الكنيسة الغربية آنذاك ـ وهو اهلدف الظاهري لتلك احلمالت ـ

 تأسيس مستعمرات يف األراضـي العربيـة ينقـل ملـوك       :الثـاين

                                                
 .١٠ ـ ٩ص: ن.م) ١(
 .ن. م) ٢(
وفـصّل فـي   ) المستـشرقون واإلسـالم  ( عرفان عبدالحميد في بحثـه       أفاض الدكتور ) ٣(

 .أكاذيب المستشرقين وتجنّيهم على األمة العربية وتراثها



 )١٨٩(

عد أن اشتد الـصراع بينـهم وبـني     أوربا وأمراؤها مراكز حكمهم إليها، ب     
  .بابا روما على السلطة ـ وهو اهلدف الرئيس حلمالت الصليبيني ـ

ويذكر البعض بأنّ دراسات أُخـرى للـشرق، سـبقت دراسـات         
الصليبيني بزمٍن طويل، فقد عثر على كتاب ملؤلف غريب جمهـول امسـه             

 يعـود ـ حـسب رأي الـدكتور جـواد      )الطواف حول البحر األرتريي(
، وظهـرت معلومـات مفـصلة    )١(علي ـ إىل اية القرن األول امليالدي 

 اليونـاين يف مؤلفاتـه عـن        )فالفيوس أريـان  (عن اخلليج العريب كتبها     
ــد   ــد )نريخــوس(محــالت االســكندر الكــبري، أو رحــالت القائ  قائ

 الذي رافق محلة    )سترابو(االسكندر يف اخلليج العريب، كما وأنّ املؤرخ        
م واليت كان الغـرض منـها الـسيطرة علـى الـيمن             ٢٥ سنة   )غاليوس(

وطرق جتارا قد حتـدث يف مؤلـف لـه عـن مـدن العـرب وقبائلـهم              
، وليــست )٢(ووصــف أحــواهلم التجاريــة واالجتماعيــة واالقتــصادية

حماوالت الربتغاليني الستعمار املنطقة العربية والسيطرة علـى التجـارة          
ألمحر فيما بعد خبافية على أحـد،  يف اخلليج عرب احمليط اهلندي والبحر ا      

حركـة نـشطة يطلـق عليهـا اسـم حركـة االستكـشاف              «فقد سبقتها   
اجلغرافية، وهي استكشافات عملية يف ظاهرها من أجل الوصـول إىل           
املناطق املسيطرة على طريق اهلنـد التجـاري ولكنـها يف واقعهـا ومبـا               

                                                
 .١٣ص: عبدالجبار ناجي، تطور االستشراق في دراسة التراث القومي. د) ١(
 .١٢ ـ ١١ص : نفس المصدر السابق) ٢(



 )١٩٠(

ادية استطاع روادها من مجع معلومـات جغرافيـة واجتماعيـة واقتـص            
   دت السبيل وقدمت العون الكايف للقائد الربتغايل       مفصلة عن املنطقة مه

له العسكري يف منطقة اخلليج العـريب وغـزوه          يف أثناء توغّ   )البوكريك(
 ،عدداً من املراكز فيها غزواً عسكرياً مضطهداً عـرب املنطقـة بوحـشية      
 وكان هدفه يف ذلك إضعاف هيئة العرب التجاريـة واالسـتحواذ علـى            

  .)١(مصادر التجارة والثروة يف اخلليج العريب

لقد ساهم أولئك الغربيون يف التعريف باملناطق العربية وسـكاا     
قبل احلروب الصليبية وبعدها، مما ساعد كثرياً يف التوجـه حنـو الـبالد              

  .العربية وغزوها واضطهاد سكاا
ومييــل بعــض املــؤرخني إىل اعتبــار ذلــك جــزءاً مــن حركــة 

 أما آخرون فال يعتربوا حركة استشراق بـاملعىن    )٢(ق الغربية االستشرا
  .)٣(العلمي الذي اصطلح عليه

وعلى أية حال فإن تلـك املـسامهات ال ميكـن إغفاهلـا حيـث        
كانت البداية حلركة استشراقية أعمـق وأغـزر دخلـت مرافـق احليـاة              
العربية واإلسالمية، وكانت هلا تـأثريات بالغـة األمهيـة سـنأيت علـى              

  .ذكرها
                                                

 .١٤ ـ ١٣/ كذلك ص) ١(
 .٤/  المستشرقون واإلسالم صعرفان عبدالحميد،. د) ٢(
 .١٤/ عبدالجبار ناجي، تطور االستشراق في دراسة التراث العربي ص. د) ٣(



 )١٩١(

وهي املرحلة اليت يتفـق اجلميـع علـى أـا حركـة             : أما الثانية 
 باملعىن العلمي الذي اصـطلح عليـه، والـيت بـدأت بـشكل       )استشراق(

واضح يف اية القـرن الـسابع عـشر، فلقـد خـدم فيهـا املستـشرقون           
  :أغراضاً شىت منها

  

   
عديدة يف  حيث نشطت الكنيسة يف إرسال أعضائها إىل مناطق         

أفريقيا وآسيا، وخاصة يف املناطق العربيـة كـشمال أفريقيـا، وسـوريا             
ولبنان وبعض مناطق اجلزيرة، وكان عملـهم ناجحـاً يف اـال الثقـايف         
واالجتماعي والسياسي أكثر من اال الـديين، فاملـسلمون ال يعطـون       

 يف  إذناً صاغية للمبشرين، وبالتايل فقد أفلس رجال الكنيـسة الغربيـة          
حتويل املسلمني إىل مسيحيني، مما جعلـهم ينقمـون علـيهم، وينقلـون             
تراثهم إىل أوربا بصورة مشوهة ال تعكس احلقيقـة، فنظـر األوربيـون             

  .وازدراء بسبب ذلك نظرات فيها حقد واملسلمني إىل العرب
وكان لوجود املبشرين يف األراضي العربيـة فرصـة كـبرية هلـم             

ة، حيث متكنوا من دراسة العربية األم، إضافة        لتطوير إمكانيام اللغوي  
إىل اللهجات احمللية واشتغل املهتمون منهم بالتراث العريب فربز الكـثري       

   .منهم يف اال االستشراقي
 الـذي  )هنري بريدو(فمن قدماء املبشرين املستشرق االجنليزي  

يـا   وكان كاهناً يف نورويج يف بريطان      ألف كتاباً عن الرسول الكرمي      



 )١٩٢(

 املستشرق االجنليـزي، مؤلـف كتـاب        )سيمون أوكلي (م، و ١٦٨١سنة  
ــ   ــزئني، ق ــرب جب ــاريخ الع ــرا  سيت ــربدج يف اجنلت ــسي بكم س سوان

 الذي ألف كتاباً عن حيـاة    )املستشرق الفرنسي (م، وجاجيرت   ١٧٢٠عام
الفداء طبعـة    أليب)املختصر يف أخبار البشر( معتمداً على  الرسول  

 املبـشر املستـشرق جـاك جومييـه واألب          ومن احملدثني . م١٧٣٣عام  
واألب . لويس كارديه أستاذ الالهوت والفلسفة يف معهد تولوز بفرنـسا       

  .المانس واألب صاموئيل زومير األمريكي وغريهم

 ه  على أن  من التذكري بأن كثرياً من املبشرين الذين أفلـسوا         البد
قـدموا خـدمات   ستشرقني منهم، قد دينياً يف املناطق العربية وخاصة امل   

 إىل الغرب حيث نقلوا هلم وبدقة كلمـا درسـوه يف الـشرق مـن            يلةجل
صفات ألخالق العرب والعوامل االجتماعية اليت حتيط ـم وحيـام           
االقتصادية واملؤثرات السياسية والثقافية وكل ما ميكن االستعمار مـن          
الدخول فيه من الثغرات ومبعىن آخر كان املستـشرقون مـن املبـشرين             
عامالً مهماً لدراسة الطبيعة اليت حيتاج االستعمار ملعرفتها عـن الـوطن            

  . العريب، هذا من جانب

ومن جانب آخر فقد جلب املبشرون مـن املستـشرقني أخـالق     
الغرب وثقافته وحضارته وكان التصاقهم بالـشعب العـريب أو بطوائـف            

ـ           ر يف منه قد فتح األذهان على الغرب مما جعل لوجودهم بني العرب أث
تغلغل الثقافة الغربية وانتشارها وهي من العوامل املساعدة على دخول         



 )١٩٣(

ين مـن   ن نلخـص دور أولئـك املبـشر       أوميكن   .الغرب كله إلينا بعدئذ   
  :املستشرقني يف ثالثة أمور

 دراسام قد كونت صورة مشوهة عـن اإلسـالم يف           نّإ :ّاألول
 إىل كتابتـها     كانت تستمد موادها األوليـة مـن مـصادر سـبقهم           ،أوربا

  . األوائل الذين ذكرناهم خالل وبعد احلروب الصليبية)املستشرقون(

نت شكالً منهجياً وإطاراً فكرياً      تلك الدراسات قد كو    نّإ :الثاين
 رغـم مـا توصـل إليـه     ،يف أوربا اعتربها اجلميـع مـسلمات وحقـائق    

   .الكثريون من نقائض هلا يف حبوثهم

ق حبقـد دفـني علـى اإلسـالم      تعتيم أجواء االستـشرا  :الثالـث
 رغـم مـا تدعيـه تلـك الـدوائر مـن التجـرد               ،واألمة العربية بالـذات   

  .واملوضوعية والعلمية
ولقد ضربنا أمثلة على اإلساءة إىل تراثنا سـواء إىل مقدسـات            

 وكذلك يف قدرات األمة العربية علـى النـهوض،          ،أمتنا أو إىل عظمائها   
ن يدرسـوا األسـباب   أاا دون فهم يأخذون من األمور والصور شكلي     

  . اليت أدت إىل نتائجها
 فإم يـصفون الـنيب      فحني يتكلمون عن كثرة نساء النيب       

  د النـساء زيراً للنساء وداعية لإلباحية ـ كما ذكرنا ـ وذلك بإقراره تعد، 
 هلـدم   ة وسـيل  ختـذها حممـد     افيصفون ذلك التعدد شيوعية للمرأة      



 )١٩٤(

 تعـدد الزوجـات     نّأمتناسـني   . )١(خالقالكنيسة املسيحية وفضائل األ   
. كان موجوداً يف القرن املسيحي األول ومنعته الكنيسة يف القرن الثـاين           

 أحد أعمدة الكنيسة    )ترتوليان(وكان أوغسطني مؤرخ الكنيسة يهاجم      
  .يف القرن األول الختاذه أحدى عشرة امرأة له

 بـل تعـداه إىل      ومل يقف حدود اهلجوم على شخص الـنيب         
فراحـوا يـصفونه بأنـه مـستقى مـن أصـول مـسيحية              . قرآن الكرمي ال

 وإذا  ، من أحبار اليهـود أكثـر مـن الرهبـان          ويهودية تلقاها النيب    
جاءوا إىل تفسري آياته فإم يترمجون الكلمات اليت حتتمـل معـىن يف             
لغام إىل املعىن الذي يتفـق وأهـدافهم التبـشريية دون الرجـوع إىل              

  .)٢(سلمني لالستفادة من املعاين اليت ذكروهاتفسري العلماء امل
وقد أشرنا فيما سـبق إىل بعـض املالحظـات الـيت أسـاء ـا                

ففـي حماضـرة ألقاهـا      . املستشرقون إىل أمتنا العربية ووصفوها بالعجز     
 نّأم، زعـم    ١٨٨٢ آذار   ٢٩ون يف   ب يف جامعة السور   )رينان(الفيلسوف  

 بـل وأنـه عرقـل أي    ،لتفكرياإلسالم يقف ضد العلم والفلسفة وحرية ا   
ه ـ على حد زعمـه ـ ديـن غيبـة وخـوارق      تقدم علمي أو فكري ألن، 

  :وقال رينان

                                                
 .٦ ص :عرفان عبدالحميد، المصدر السابق. د) ١(
 )المستشرقون وترجمة القرآن الكريم(أفاض الدكتور محمد صادق البنداق في كتابه ) ٢(

 .القرآن الكريمفي ذكر أمثلة على إساءة الترجمات لمعاني 



 )١٩٥(

 اإلسالم دين جربي وإميـان اسـتالمي وادعـى ان الفلـسفة             نّإ
 العرب ال ميلكون عقالً فلسفياً    نّأ و ،الفلسفة اليونانية  اإلسالمية مسخت 

عـرب أبـان العـصور      أما سبب ظهور البحث العلمي والفلـسفة عنـد ال         
  .)١(الوسيطة فقد عزاه إىل األجانب الذين دخلوا يف اِإلسالم

 أفكار رينان تلك يلمسها املرء يف كل املدارس االستشراقية،          نّإ
فاملستشرقون يتغنون بفضل الرومان واليونان والكنيسة الغربية والفرس        

  .على الفكر العريب ويعزون إليهم تقدمه
 

 

ا البد من التقرير بأن املستشرقني قـدميهم وحـديثهم خـدم            وهن
بشكل أو بآخر أغراض االسـتعمار، فقـد سـبق أن أشـرنا إىل ظهـور            
مؤلف عن البحر االريتريي منـذ القـرن األول املـيالدي، مث أن هنـاك               
دراسات عن الواقع العريب يف عصر الصليبيني شـهدت ـ كمـا ذكرنـا ـ      

   .الم والتراث العريب برمتهة شديدة على اإلسيمحالت ناب

وهناك دراسـات اجتماعيـة وسياسـية واسـتراتيجية صـاحبت       
 وعنـدما بـدأت     ،احلمالت الربتغالية إىل اخلليج العريب والبحر األمحـر       

أوربا باالنتعاش االقتصادي وصارت هلا األساطيل احلربية القومية، بدأ         

                                                
 .١٠/ ص) الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي(فيصل السامر . د) ١(



 )١٩٦(

ع سـكاا   ملوكها بإرسال علمائهم إىل األرض العربية لتدارس أوضـا        
وتراثهم، صاحب ذلك محلة قوية لـتعلم العربيـة، حـىت نـادى رجـال               

فتح مراكز لتعليم العربية يف جامعات أوربـا املختلفـة          بالكنيسة أنفسهم   
  .واليت بدأت بالتوسع

وكانت الكنيسة هي األخـرى قـد تطوعـت خلدمـة االغـراض       
 العريب  االستعمارية، وذلك بإرسال بعثاا لتدارس األوضاع يف املشرق       

  .ومغربه، والكتابة إىل الدوائر املعنية يف بلداا لالستفادة منها

 أيـضاً  ،وبدأت البعثات الدبلوماسية تلعب دورهـا االستـشراقي    
فكثري من أعضائها وقناصلها كانوا من العاملني يف حقـل االستـشراق،            

 قنـصالً لفرنـسا يف   )بوكـون (وكتبوا عن العرب الشيء الكـثري، فكـان    
  الـذي )بـويت ( قنصالً لفرنسا يف القدس واألستانة، و     )كلرمون(حلب، و 

كتب عن املدينة اإلسـالمية، قـد عـني مـن قبـل اإلدارة الفرنـسية يف              
 قنـصل فرنـسا يف دمـشق الـذي     )كاتافاكو(، وهناك   )١(املغرب األقصى 

كتب شرحاً باللغة الفرنسية على تعاليم الطائفة النصريية، وكـان هنـاك           
يف األراضي العربيـة وعينـوا مبناصـب دبلوماسـية،          آثاريون قد عملوا    

 مثالً موقع نينوى، وعثر علـى بقايـا قـصر آشـور،             )لوفتوس(فكشف  
 عضواً يف جملـس العمـوم الربيطـاين مث وكـيالً لـوزارة              فانتخب بعدئذٍ 

                                                
 .١٥/ تطور االستشراق في دراسة التراث العربي ص. عبدالجبار ناجي. د) ١(



 )١٩٧(

، واألب  )جـاك جومييـه   (، واألب   )جوسـني ( األب   ن، وكا )١(اخلارجية
 احلمـالت التبـشريية ذات       قـادة  )كارديـت (، واألب   )صموئيل زومير (

الطابع السياسي الـذي كانـت الـدوائر االسـتعمارية تـزودهم بنفقـات         
  .حبوثهم ومعيشتهم يف الشرق العريب

ــد    ــنحن جن ــذا ف ــاهلم   نّأوهك ــضعون بأعم ــشرقني خي  املست
ا إىل التبشري فيحاولون أن يعكسوا أفكارهم املـشوهة         مإاالستشراقية  

 أدوات املستـشرقني  خالص فإنّإعض عن اإلسالم، فإذا ما توفر فيها ب    
ـ         الفكرية تقتصر عن فهم طبيعة العرب واملسلمني، وإم هـم يتـأثرون    ا أن

بوجهات النظر االستعمارية فيخدمون عن طريق مباشر أو غري مباشـر    
  .)٢(فيسيئون عن عمد إىل كل ما هو عريب وإسالمي

ن يغزو أرضـنا، فقـد      أن يستعمر عقولنا قبل     ألقد هدف الغرب    
ربية تتسلل إىل عقـل إنـساننا يف هـذه          غثقافة  «نت هناك وال زالت     كا

. )٣(»الغـرب  املنطقة بأساليب مباشرة وغـري مباشـرة لتوجيهـه ملـصاحل          
ن يـذل علومنـا،   أوذا الطريق خدم املستشرق ذلـك املـستعمر وأراد       

ألنه أخضع كل علومنا إىل مقاييسه وصوره وأطره حتت اسـم البحـث             
ق البحث اجلديدة والنظرة العلمية اـردة، راغبـاً          وطر ،العلمي الرصني 

                                                
 .٦ ص :المصدر السابق) ١(
 .٦٠ ص:أنور الجندي، التراث اإلسالمي والمستشرقون) ٢(
 .١٢٨ ص:لثقافي في منطقة الخليج العربيعبدالمالك التميمي، االستعمار ا) ٣(



 )١٩٨(

 أعماهلم قد   نّإ، لذلك ف  )سابقاً(ن يستعمر ماضينا كما استعمر حاضرنا       أ
  :اجتهت ملا يلي

 بعد أن جنحوا يف شدنا إىل املاضي، راحوا يـشككون بـه             ً:أوال
ويزيفون بعضاً من حقائقه تزييفاً يرفضه أي مفكر، وقد برز بينـهم مـن    

 وبعضهم كان يقصد مـن دفاعـه هـذا          ،ك التزييف دفاعاً عنا   يكشف ذل 
  .مترير أمور أهم وأقوى

بوا أموراً ليست ذات قيمة تأرخييـة علـى حقـائق           ن يغلّ أ :ًثانيا
ثابتة عن طريق حتقيق خمطوطات مل تنـل عنايـة املاضـي فجعلـوا هلـا           
حاضراً، درسوا من خالهلا املاضي، فنشرت دواوين وأشعاراً وفلسفات         

ية وآراء فقهية مل يلتفت ذلك املاضي الزاهر هلا فجعلوا حوهلا أطراً            طائف
لدراسات اجتماعية وسياسية، وأخرجوا من خالهلا نظريـات لتحليـل          
الفرد العريب واتمع العريب قد ال تصل إىل مرتبة القبول، فجعلوا منـها       
حقائق راحوا يبنون عليها، فأصبحت مبرور األيـام بـديهيات يعتمـدها      

 وجنحوا يف جر الكثري مـن أبنائنـا   ،ريب يف حبوثه وكأا حقائق ثابتة   الغ
هلـاء  إ« هناك نّألألخذ ا كمقاييس لدراسة ذلك املاضي العظيم، كما و     

لعامة الناس عن األمور اجلادة واملفيـدة واألساسـية يف حيـاة اتمـع              
  .)١(»القضايا اجلانبية على أا أساسية والترويج هلا ومستقبله وطرح

                                                
 .١٢٧ ص:عبدالمالك التميمي، االستعمار الثقافي في منطقة الخليج العربي )١(



 )١٩٩(

ثبتوا عظمة املاضي، نسبوه إىل غرينا ولعل هـذا         أن  أ وبعد   :ًثالثا
من أخطر ما يشددون عليه، فالفرس واهلنود والرومان واليونـان كـانوا         
ـ يف رأيهم ـ أصحاب فضل على ذلك املاضـي، فبـدون حـضارام مل     
تكن لنا حضارة عظيمة أو جمد تليد، وهذا ما كانـت الـشعوبية ترمـي               

األمـر مـن بعـدها فكتـب فيـه       ، والغرب قد تبىن هـذا   إليه فيما مضى  
النظريات الكثرية وكثري من علمائنا يتغىن بتلك النظريات، فيقول بـأن           

العرب متكنوا أن يهضموا العناصر الغربية اليت اختاروها عـن حـضارة     «
اليونان والرومان ويتمثلوها ويـدخلوها يف نـسيج حـضارم الزاهـي            

 حبيث وفقـوا بـني العقيـدة اإلسـالمية وهـذه            ،األلوان املتناغم األحلان  
العناصر الغريبة توفيقاً مدهشاً دللـت عليـه حيويـة احلـضارة العربيـة            

  .)١(»اإلسالمية طوال العصور الوسيطة األوىل

ن يقـال عـن احلـضارة       أف بطبيعة احلال مـن      عوهذا الكالم أض  
مـا   ك ،العربية اإلسالمية أا مسروقة ومستقاة من احلضارات األخـرى        

د ذلك الكثري من املستشرقني ذوي االجتاهات الدينيـة والـسياسية           دير
  .املعروفة

وسواء أكان ترديد الكالم بصيغته األوىل حبسن النية أو بـصيغته       
القاسية الثانية، فإن ذلك الكالم يسيء إىل احلـضارة العربيـة والتـراث           

                                                
 .٨/ الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص) ١(



 )٢٠٠(

تـصال  العريب اإلسالمي ألن الفكر اإلسالمي قد تشكل أساساً قبل اال          
 ،فما جاء به العرب كان مميزاً     ،  )١(»بالفكر اليوناين أو الفارسي أو اهلندي     

 أو ما بـني     ،وبقيت مسات تفصل ما بني حضارة العرب وحضارة الفرس        
حضارة العرب وحضارة الروم واليونان، فـإن كانـت هنـاك تـأثريات             

 احلضارة هي مثرة اجلهـد اإلنـساين،        نّأمتبادلة فذلك أمر طبيعي حيث      
لكن غلبة احلضارة العربيـة وانتـشار الفكـر اإلسـالمي جعـل الفكـر               

فهل . الشعويب يتأرجح حقداً عليها منذ األيام األوىل للحركة اإلسالمية       
هنالك مثالً شك يف أسبقية العرب بترمجة كتـب اليونـان وإعطائهـا إىل     

؟، وهـل  )٢(ن عجزوا عن ترمجتها واالنتفـاع ـا   أاألوربيني هلضمها بعد    
راً  بأحد حني أسس دولته يف املدينة وجعل هلـا دسـتو            حممد   تأثر

  يعترب أول دستور يف التاريخ؟

 أمل يكن هنالك شعراء وأدباء يف اجلاهلية؟ وهل احتفظـت أيـة            
حضارة بعشر أبنائها كمـا حفظهـا العـرب إىل اليـوم احلاضـر؟ وآالف        
 الكتب واملؤلفات منذ العـصر اإلسـالمي األول، وحـىت ايـة العـصر             

  العباسي األول، أال تثبت أصالة احلضارة العربية واإلسالمية؟

                                                
 .٦٠ ص:أنور الجندي، التراث اإلسالمي والمستشرقون) ١(
عمال الفالسفة اليونانيين من    بترجمة أ ) أدورد أوف باث  (قام المستشرق االنجليزي    ) ٢(

انظر لسلي مكلوفن، الدراسات العربية في      . العربية إلى الالتينية في العصور الوسطى     
 .٩ ص:الجامعات البريطانية



 )٢٠١(

قد يرى البعض تداخل الفلسفة اليونانية مع الفكـر اإلسـالمي،           
 أمل يكـن  :ويعرب عنها بتأثري الفكر اليوناين على اإلسالم، فالسؤال هنـا        

هنالك فكر إسالمي قبل دخول الفكـر اليونـاين؟ مث مـا قيمـة اجلـرب                
سفة أخرى دون األصل، سواء تداخل األصل مع هـذه          والقدر، وأية فل  

  الفلسفات أم مل يتداخل؟
 زوال أثر تلك الفلسفات وبقاء األصل، لرد كـاف علـى مـن        نّإ

يردد بأن العرب لوا وهضموا الغريب واجليد من احلـضارات العامليـة        
 وترديـد ذلـك     ،وأدخلوها يف حضارم، فميزات كل حضارة واضـحة       

  .طاول على احلقيقةضرب من العبث أو ت
 حنتاج بطبيعة احلال    )املميزة(وحني نتحدث عن حضارة العرب      

أفلم يكن العرب قـد أوجـدوا منطـق         ... إىل بضعة أمثلة تؤكد أصالتها    
فـالعرب ـ إىل جانـب    .  وهو غري منطق أرسـطو القياسـي  )االستقراء(

د اهتمامهم بالبحوث الفلسفية والدينية ـ قد اهتموا بالعلوم الـيت تـستن   
إىل مناهج االسـتقراء، فاسـتخدموا يف دراسـتها املالحظـة، ومارسـوا             
التجريب واستعملوا اآلالت اليت صنعوها يومذاك وعنهم أخذا أوربـا        

  .)١(يف عصر النهضة
ـ ٤٣٠ت سـنة    (احلسني بـن اهليـثم       كان  يالحـظ الظـواهر     )هـ

 فيـصل   )االعتبـار (احلسية اجلزئية ويعمد إىل التجريب الذي يدعونـه         
                                                

 .١٤ ص:فيصل السامر، الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي. د: نظرأُ) ١(



 )٢٠٢(

هذا الطريق إىل احلقائق ويصوغ القـوانني العامـة نتيجـة مزاولتـه             عن  
التجربة يف دراسته ويكون ابن اهليثم قـد سـبق الفيلـسوف االجنليـزي      

 بـستة قـرون يف توصـيته بـضرورة اتبـاع منـهج              )فرنسيس بيكـون  (
  .)١( وتنوع التجارب وتكرارها لتحاشي الوقوع يف اخلطأ)االستقراء(

ولقد نقلت العلوم    «:يل نالينو ذا املعىن   ويقول املستشرق اإليطا  
شيئاً كانت تفتقر إليه عبقريـة اليونـان إىل        . العربية شيئاً آخر إىل أوربا    

 الدراسـات   نّأ لقد لقنـت العلـوم العربيـة درسـاً هامـاً، وهـو            . حد ما 
الفيزياوية والتجريبية تتطلب مثـابرة مـستمرة وصـرباً يف املـشاهدات            

ـ      )علميةالنتائج ال (واملالحظات   وبينـت   ،ة قبل االنتهاء إىل نظريات عام 
العلوم العربية يف جمال الفلك والفيزيـاء ويف فـروع الكيميـاء والتنجـيم           

ذلك املنهج الذي بلغ    . أيضاً كيف تقوم أسس املنهج الوضعي للدراسات      
  .)٢(»جاليلو وبيكون اد يف العصر احلديث

بن حيان يف الكيميـاء   كثرياً من املقاالت األصلية جلابر   نّإكما و 
الكيميـاء يف العـصور     « يف كتابـه     )بريتلو( واعترب   ،قد نقلت إىل الغرب   

  . جابر بن حيان أعظم كيماوي يف تلك العصورنّأ» الوسيطة
واستفاد ديكارت من أسلوب الشك العلمي من أجـل الوصـول      

 بـني   )شـارل سـومان   (فقد قارن الكاتب الفرنسي     : لغزايللإىل احلقيقة   

                                                
 .١٥ ص:المصدر السابق) ١(
 .٨٨ ص:ين اإليطاليينسوزان اسكندر، مع المستشرق. د) ٢(



 )٢٠٣(

التـأمالت يف الفلـسفة     ( و )رسـالة األسـلوب   (مؤلفي ديكارت   نبذ من   
 وتوصل مـن  )املنقذ من الضالل( وبني مقاطع من كتاب الغزايل     )األوىل

ـ   طّا ديكارت قد نّأهذه املقارنة إىل    أخـذ  هلع على كتـب الغـزايل وعن
  .)١(»أسلوب الشك العلمي من أجل الوصول إىل احلقيقة

جتمـاع يف العـامل يـشيدون      ا ابن خلدون فـال زال علمـاء اال        أم
فقـد قـال عنـه املستـشرق        . بآرائه ويعتربونـه عـامل االجتمـاع األول       

 تقـدم الـزمن   نّأأليس ابن خلدون باستنباطه علـى    «:استيفانو كلوزيو 
ملرافق احلياة ولشروط املعاش ومقوماتـه فعـل كـبري يف نـشأة الطبـاع       

صريته؟ وما هـذه  واكتساب امللكات اجلديدة داالً على بعد نظره ونفاذ ب 
احلقيقة إال مبدأ أساسي يف علم االجتماع يعود الفخـر يف تقريـره إىل              
املؤلف املسلم قبل الفالسفة الوضعيني وعلماء النفس العصريني بقـرون          

عتربها الكثريون مـصدراً مـن      ا أما الشريعة اإلسالمية فقد      )٢(»متطاولة
ـ   .مصادر القانون العصري يف املعامالت     م والعلمـاء، فهـل   ويف جمال العل

كثر من العلماء العرب، فقد     أكان يف دول احلضارات آنذاك عدد حيصى        
 يف كتابه   )لكري(أصبح عدد األطباء يف القرن الرابع اهلجري كما أحصاه          

 عـدا األدبـاء   )٣( أكثر بكثري من األطبـاء الـذميني  )تاريخ الطب العريب (

                                                
 .١٥/ فيصل السامر، الفكر العربي في مواجهة الفكر الغربي ص. د) ١(
 .١٦ ـ ١٥/ المصدر السابق ص) ٢(
 .١٦كذلك ص ) ٣(



 )٢٠٤(

هـم ممـن أشـبعتنا      والشعراء واملؤلفني واملترمجني وعلماء الـدين، وغري      
  .الكتب العربية والعاملية ذكراً هلم وملنجزام العلمية

احلضارة العربية، هي وليد اخـتالط   فهل جيوز القول بأن ... وبعد
  احلضارات العاملية احمليطة ا آنذاك؟

 نّأط املستشرقون أضواء كثرية على هذا املفهـوم، حـىت         لقد سلّ 
هـا قـد    من ذلك أنىنكلغريب، واألذلك أصبح من األمور البديهية عند ا      

 عند املتأثرين باملستشرقني من علمائنا وكتابنا، فلقد        )بديهية(أصبحت  
دأب االستشراق منذ نشأته على سـلب حقنـا يف تـصوير حـضارتنا،              
فرسم لنا صورة مشوهة عنها تبدو يف مظهرها رائعة، لكن التعمـق ـا        

ن يكون أسـلوب خماطبـة      أ يظهر لنا زيفاً كبرياً، فلقد أريد لالستشراق      
ن يقـال عـن الـشرق يف اتمعـات          أحيكي ما جيـب     «لإلنسان العريب   

، )١(»الغربية، ويساعد يف إكساب تقييم املستعمرين للشرق مقام احلقيقـة  
ولكن ذلك األسلوب قـد بـات أسـلوباً لـبعض باحثينـا ليـشاركوا يف             

  .تزييف حقيقة تراثنا سواء عن قصد أو دون قصد

رقني قد اختذوا مـن ماضـينا أداة لتـشويه حاضـرنا،             املستش نّإ
فزيفوا ذلك املاضي كما زيفوا احلاضر، حني عكـسوا للمجتمـع الغـريب     
أموراً ليست هي من صلب حقيقتنا، وكانت الـدوافع كمـا ذكرنـا مـرة               

                                                
، االستـشراق علـم موضـوعي أم    »االستـشراق «مقتطف عن ادوارد سعيد  «نبيل بيهم   ) ١(

 .١٥٧/ سياسة مقنعة ص



 )٢٠٥(

ن يفهـم   أفالغريب ال ميكـن     » اجلهل«دينية، وأخرى سياسية وثالثة هي      
ضعة كتب حتقق أو تترجم، وان التعـرف        الشرقي فهماً كافياً من خالل ب     

إال ضـرب مـن املثاليـة      «ن هـي    إالذي يدعيه الغريب حلقيقة الـشرق،       
 الــشرق ال وجــود لــه ضــمن األطــر الــيت وضــعها نّأ إذ ؛الالواقعيــة

املستشرق له، ألن يف الشرق جمتمعات ذات بنيات خمتلفة متعـددة مـن             
د، واملستـشرق مـن     ن حيصرها يف إطار معني واح     أاملتعذر على الغريب    

  :الغرب يف أمرين خالل هذا املفهوم خيدم

ن يسلب الشرقي حق التعبري عن نفسه والتكلم بالنيابة         أ :األول
ا علمياً يف تراثنا ونفتقر هلاعنه باإلدعاء بأن ه ميلك األداة اليت يبحث.  

ن جيعل الشرقي يتحدث بالطريقة وبالصورة اليت رمسهـا         أ :الثاين
  .)١( إطارهاله ووضعه ضمن

ن ينظر املرء ثانيـة إىل      أمن املفيد دائماً    «: فاملستشرق يقول بأنه  
حضارته أو لغته من خالل نظرات اآلخرين إليها، إذ أنـه مـن املمكـن         

ن ينجم عن هـذا االتـصال وهـذا احلـوار تفهـم أفـضل، وتعمـق يف                  أ
  .)٢(»املعلومات

. ملستـشرق فنظرتنا إىل تراثنا وفهمها هلا ال تكفي إذن يف رأي ا          
                                                

 .١٥٢/ ١٥١المصدر السابق ص ) ١(
 .٦١/ ألب ميشال االر االستشراق الفرنسي المعاصر صا) ٢(



 )٢٠٦(

فهـل شـاركونا يف   . ن نعتمد على نظرم هم وحتليلـهم هـم  أأي البد و 
حتليل تراثهم؟ هل أخذوا رأينا فيه؟ أم أم يريدون ان يقنعونـا بأننـا               
دون مستوى فهم تراثنا لـذلك ميـدون إلينـا أفكـارهم لـنفهم أنفـسنا                

  وحضارتنا وتراثنا من خالهلم؟

احدة ال ختتلف، وهـي بنيـة    لالستشراق قدميه وحديثه بنية و   نّإ
عالقات السيطرة واهليمنة السياسية واالقتصادية والثقافية للغرب على        
الشرق فاالستشراق ليس نتيجة لالمربيالية وإمنا هـو جـزء ال يتجـزأ             

  .)١(منها

 الـبعض سـيعترض علـى اـام املستـشرقني           نّأن نـذكر    أبقي  
ت تفانياً يف خدمة    ثبأحيث ان البعض منهم قد      . مجيعهم باالحنياز ضدنا  

التراث العريب وان شباباً منهم ميد يده إلينـا، يتعـاون معنـا ويفيـدنا يف              
أما ردنـا علـى هـذا االعتـراض         . كثري من املواقف العلمية والسياسية    

 ذلك االام يكمن يف اآلراء اليت كونوهـا عـن           نّأن جنمله يف    أفيمكن  
يـع املستـشرقني، قـدميهم    ختـذها مج ااألمة العربية ـ كما أسلفنا ـ واليت   

  .وحديثهم مسلمات بديهية بىن عليها استشراقهم وكيام العلمي

ن يـتم   أإنّ االستفادة من املستشرقني وطالب االستشراق ميكن        
 دور املستـشرق سـيكون     نّأعرب التعاون معهم، إال أنه جيب أال نعتقد ب        

                                                
 .١٥٢/ نبيل بيهم، االستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة ص) ١(



 )٢٠٧(

ده إلينـا ـ   ن مد يإ املستشرق ـ حىت وكدور السفري العريب يف بلده، ألنّ
الكنيـسة  (إنسان ميت إىل عاملني خمتلفني عنا متاماً، فـاألول هـو عـامل              

 نفـسه، فـإن     )الغـرب (أما الثاين فهو عـامل      .  وقد يكون يهودياً   )الغربية
كانت عند بعضهم بعض املناقب العلمية، فإن ملعظمهـم مثالـب منكـرة             

 نّأ إىل  تعكس عامليهما اللذين لن يتوافقا معنا على أية حـال، إضـافة           
مصلحة بلد املستشرق تتقدم على أية مـصلحة علميـة متـت إىل علـم           

ن متتد األيادي إليهم وإىل جيل الـشباب  أاالستشراق لكن ذلك ال مينع      
 لكن البـد مـن احلـذر    ،الذين ال زالوا يف طريقهم العلمي للتعاون معهم   

من األمناط واألساليب االستعمارية وخاصة الثقافيـة منـها وخـصوصاً         
من خالل الدعوات حلوار للتفاعـل الثقـايف واحلـضاري بـني الـشرق              
والغرب، حيث ال يقف االستعمار وحده وراء مثل هذه الدعوات وإمنـا           

  .)١(تقوم منظمات صهيونية بتمويله والتشجيع على إقامتها

فنحن إذن إزاء حتول االستشراق إىل ميـدان العلـوم اإلنـسانية         
ـ  نّأ و ، وعمقاً ة قو  اخلطر أصبح أشد   حنس بأنّ  ر جلـده   االستـشراق يغي

  .)٢(ليدخل يف مرحلة جديدة أكثر خطراً

***

                                                
 .١٦٠/ ص.  االستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة،نبيل بيهم) ١(
  .٦٧/ أنور الجندي، التراث اإلسالمي والمستشرقون ص) ٢(



 )٢٠٨(
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من العسري حقّاً على أي باحث أن يفصل العمـل االستـشراقي            
عن اهلدف الديين التبشريي يف مجلة دراسة املستشرقني عـن اإلسـالم،     

هر ذا اهلدف بشكٍل واضٍح يف كلّ مناسبة تقتـضي          وإذا كان بعضهم جي   
ذلك، فإنّ فئةً أُخرى منهم جتنح إىل أُسـلوب الـدس اخلفـي وإخفـاء               
احلقائق وإبراز الشبهات وبتر النـصوص وإثـارة الـشكوك يف كـلّ مـا            

  .)عقيدته وأحكامه وتارخيه ورجاله(يتعلّق بالدراسات عن اإلسالم 

 قامت من أول األمر بوحي من       وإنّ دراسة املستشرقني لإلسالم   
الكنيسة الكاثوليكية خاصة لالنتقاص من تعاليم اإلسالم وإهدار قـيم          
تعاليمه حرصاً على مذهب الكثلكة من جانب، وتعويضاً عـن اهلـزائم            

ولقـد كـان التبـشري    . الصليبية يف حترير بيت املقدس من جانـٍب آخـر     
 والـسيطرة علـى     واالستشراق الطالئـع االسـتعمارية لغـزو املـسلمني        

  ...بالدهم



 )٢١٠(

 

  :إنّ لنتيجة إرساليات التبشري يف البالد اإلسالمية مزيتني
 . تشييدةأ ـ مزي

 .)أو مزيتي التحليل والرتكيب(ب ـ مزية هدم 

لقد عمل التبشري على حماربة اإلسالم ودعوتـه والقـضاء علـى            
ــشري ـ أداةً       ــاره ـ أي التب ــالمية، باعتب ــات اإلس ــن أدوات احلرك م

االستعمار، فهو يعمل على إظهار الغرب املسيحي مبظهر احملبة والـسالم      
والعلم والنور واتهام اإلسـالم وتأرخيـه بأنـه تـاريخ العـداوة والظـالم        
واجلهل، وهذا هو ما هدف إليه االستـشراق يف شـتى مراحلـه، عمـل            

وهلـذا  التبشري واالستشراق بكلّ جد يف القضاء على وحدة املـسلمني،           
جندمها يشيدان إسـهاب اخلـصومات ويـشيدان النظريـات العنـصرية            
والطائفية يف الشرق اإلسالمي، وحيييان اللغات امليتة لألقـوام البائـدة؛           
لتنشأ يف العامل اإلسالمي طوائف متناحرة متخاصمة؛ ليـصفو لـه اجلـو            
ويهيمن على العامل اإلسالمي هيمنـةً ال يـستطيع أي بلـد إسـالمي أن        

وإنّ أكرب  . ع عن نفسه غائلة االستعمار وقيوده إالّ بعد جهاد طويل         يدف
دليٍل على ما ذكروه انّ الدول األجنبية االستعمارية كانـت ومـا تـزال              

 وتنسق بني الدوائر الدبلوماسية     ،ترتبط ا مراكز التبشري وتأمتر بأمرها     
قـد  الغربية وبني املنظمات واملؤسـسات التبـشريية يف تلـك البلـدان، ل            

عرف املستشرقون واملبشرون بالعمالة لالستعمار، وهم الـذين يعملـون     



 )٢١١(

جنباً إىل جنب يف حتقيق أهداف االسـتعمار مـن التـشكيك باإلسـالم            
  . وغرس الفكر الغريب يف النفوس،وفكره

  

 

إنّ جمال نشاط املبشرين واملستشرقني يبلـغ املـدى البعيـد بـني      
فوف رجال التوجيه يف بلدان الشرق، وهلم يف ذلك وسائلهم اخلاصـة    ص

يف تفريق مشل املسلمني وإضعاف شوكتهم والعمل على الغض من اللغة          
  :العربية، وأهم وسائلهم تتم بصورتني

 )عمالء االسـتعمار (أ ـ استخدام تالميذ املستشرقني واملبشرين  
م وتشربوا مببادئهم وهـؤالء ـ وقـد    من الوطنيني الذين درسوا جبامعا

أصبحوا قـادة الفكـر والـسياسة يف الـشرق ـ إنمـا ينفّـذون سياسـة         
املستعمر بقصد أو بغري قصد منهم، وبإحياء من توجهـات املستـشرقني            

  .واملبشرين

ب ـ كتابة بعض الغربيني مؤلفات عن الثقافة اإلسالمية، وعمـل   
، مثّ العمل علـى تـشويه       )انيةالنصر(موازنات بينها وبني الثقافة الغربية      

 وتأكيـد الفجـوات والثغـرات     ،احلقائق، وذلك بإبراز اخلالفات املذهبية    
بني الطوائف والشعوب اإلسالمية من جهة الـشعوبية، أو اجلغرافيـة أو            

  .نظام احلكم

 املبشرون يف عدٍد من املؤمترات التبشريية من إخفاقهم يف          ىشك



 )٢١٢(

ـ        إنـه ال يـستجيب أحـد مـن         : الواحتويل املـسلمني إىل النـصرانية وق
طفل خمطوف من أهلـه وهـو صـغري         : املسلمني للتبشري إالّ أحد اثنني    

أو رجلٌ معدم ال جيد     . فريبى على النصرانية وهو جاهل بأصل عقيدته      
سبيالً للعيش إالّ الدخول يف النصرانية ليحصل على لقمة اخلبز ويظـلّ            

  .من املشكوك فيه أنه غير عقيدته حقيقةً

ــشرين      ــن مب ــدين ـ م ــربيني احلاق ــدا واضــحاً أنّ الغ ــا ب فلم
ومستشرقني وغريهم، أدركوا إخفاقهم يف حتويل املسلمني إىل نـصارى      
ـ جلأوا إىل خطتهم الرامية إىل تشويه املفاهيم اإلسالمية بكـلّ وسـيلة    
وركّزوا اهتمامهم على تلوين املـسلمني بالنـصرانية واملفـاهيم الغربيـة            

تلويناً يبعدهم عن عقيدم اإلسالمية، مثّ يدنيهم فكراً وخلقـاً          واملادية  
  .)١(ووالًء وشعوراً من الغربة

  

)٢(  

إنّ اإلسالم هو الذي وضعه حممد، تأثّر فيـه بالتعـاليم الدينيـة           «
السابقة عليه كتعاليم اليهودية واملسيحية، وهو حني اقتبس مـن تعـاليم    

                                                
تبشير واالستعمار في البالد العربية، عمر فـروخ  أحمد خليل، مصر، وانظر ال   : التبشير) ١(

 .والخالدي
: ، د ٢ج: ، وانظر منـاهج المستـشرقين     ٤٨ص: يةعبدالجليل شلبي، الحضارة اإلسالم   ) ٢(

 .٢٧٧ ـ ٣٠٩: مصطفى الشكعة



 )٢١٣(

نتني حرف ما اقتبسه نتيجة لتأثّره بعوامل شخصية وبشرية،         هاتني الديا 
ولذا جنده مثالً ينكر ألوهية املسيحية، واإلسالم بعد ذلك ديـن فـردي             

عالقـام، ولـذا جيـب    وشخصي ال يصح أن يتدخل يف حياة األفـراد         
 واإلسالم نفسه خيضع لعوامل الزمن والتطور       ،فصله عن اتمع والدولة   

مببادئـه  (بد من تطويره تبعـاً لتطورهـا، فهـو موقـوت            االجتماعي، فال 
  .» ذا التطور)وأحكامه

إنّ اإلسـالم يكـره التجديـد وكـلّ         «:  يقول )كولد تسيهر (فهذا  
بدعة يف نظر اجلماعة اإلسالمية هي موضع للشك أو الشبهة وظهورها           

» مدعاة لألسى؛ إذ أنها در وحدة اجلماعة وتؤدي إىل ايار الشريعة          
وما من أحد كان يرغب يف إسـراع اخلطـى خـشية أن             «: ويقول أيضاً 

اإلسالم مـزيج مـشوه مـستقى مـن أُصـول        «،  »...يتهم بالزيغ واملروق  
املسيحية واليهودية تلقّاها الرسول عن أساتذته أحبار اليهـود ورهبـان     
النصارى وقسسهم وصور اإلسالم أيضاً يف صورة زندقة ـ بـل ومنبـع    

واإلســالم ـ علــى رأي بعــض ـ فرقــة منــشقّة عــن     الزنــدقات ـ،  
  .»إنّ اإلسالم مل ينتشر إالّ حبد السيف«. )١(»الكنيسة

إنّ حممـداً   «: وقال جيوم » اإلسالم يهودية مهذبة  «: يقول تايلور 
: ، وقيـل  »كان تلميذاً مبتدئاً يف دراسة التلمود ومل يستطع فهمـه جيـداً           

قول كولد تسيهر يف معـرض      وي» ليس يف اإلسالم ما يسمى بالتصوف     «
                                                

 .١٠ ـ ٩ص: عرفان. المستشرقون واإلسالم، د) ١(
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كان العرب يف هذا العهد من تارخيهم ال يبـالون بنـشر اإلسـالم      «: آخر
بني رعاياهم بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إىل الـدين اجلديـد،         
ومع ذلك فإنهم حتت تأثري الثقافة اإلسالمية بدأت أفكارهم تتجه حنـو    

حثيثة إىل احلد الذي أثار     الفتح الرومي، وأخذ اإلسالم ينتشر خبطوات       
قلق اخللفاء فعملوا على تبطئ هـذا التحـول إىل اإلسـالم خـشية أن               
يؤدي ذلك إىل إغراق العريب املخلص يف هـذا اخلـضم مـن الـشعوب               
األعجمية ليس يف اإلسالم نظم وقوانني منظّمـة وجيـدة ولـذلك فـإنّ              

وإداريـة، وإنّ  املسلمني انتحلوا من البالد اليت فتحوهـا نظمـاً قـضائية       
هذه النظم مستمدة من نظم شـتى هـي القـانون الرومـاين والفارسـي               

   .)الكنائس الشرقية(والتلمود وقانون 

إنّ اإلسالم ال يساير التقدم العلمي والتكنولـوجي وبعيـد عـن            
التطور والتجديد فهو رجعي، وهذا أحد أركان النهضة األوربيـة يقـول           

... يج مشوه مستقى من مصادر مـسيحية      إنّ اإلسالم مز  (: عن اإلسالم 
وإنّ اإلسـالم يـشجع   ( )وإنّ اإلسالم انتشر حبد السيف وشيوعية املرأة      

. )اخلرافيات والسحر وما تأرخيه وعقائده إالّ مواد أسـطورية مـصطنعة     
  .هذا غيض من فيض مما قيل عن اإلسالم

  

 

 الربانيـة يف انتـشار      مل جيد املستشرقون ما يقولونه حول املعجزة      
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اإلسالم يف فترة وجيزة مل يشهدها ولن يشهدها تاريخ البـشرية إالّ أن             
 ويكفـي تكـذيب هـؤالء تعريـف     )إنّ اإلسالم انتشر بالـسيف (يقولوا  

االنقياد واخلـضوع ألوامـر اهللا واجتنـاب    (: إذ أنه. اإلسالم نفسه شرعاً  
ح إالّ بـه     فـشرط اإلسـالم الـذي ال يـص         )نواهيه عن رضى واختيـار    

 ومـع هـذا فإننـا نـورد      )الرضـى ( مـع    )إكراه( فكيف جيتمع    )الرضى(
إضافة إىل ما قدمناه مـا يفنـد مـزاعمهم بأدلّـة مـن القـرآن والـسنة                  

  :والتاريخ
  :من القرآن الكرمي خنتار اآليات التالية

َأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني﴿ ِ ِ ْ ُ َُ ُ ْ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ َ.  
ِال إكراه يف﴿ َ ْ ِ الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ِ ُِ َّ ِ ْ َ َ ِّ ُّ َُّ َ ْْ َْ َ َْ َُ َ ْ َِّ ِ

ٌويؤمن باهللاِ فقد استمسك بـالعروة الـوثقى ال انفـصام هلـا واهللاُ سـميع  َ ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ ْ

ٌعليم ِ َ.  
لكفر يف إكراه الناس علـى      راداً على مذهب أهل ا    : وقوله تعاىل 

َأولـو كنـا كـارهني ﴿ : هم على لـسان نـوح       فوصكفرهم و  ِ ِ َّ ُ ْ ََ ِ قـد *َ َ

َافرتينا عىل اهللاِ كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ نجانا اهللاُ َ َُّ ْ َ ُ َْ َّ ً َِ َِ ْ َْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ْ.  
ُال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن﴿: وقوله تعاىل ْ َْ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ ُ.  

ِّقد جاءكم بصائر من رب﴿ ْ ََ ُ ِْ ِ ُ َْ َكـم فمـن أبـرص فلنفـسه ومـن عمـي َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ

ْفعليها َ َ َ.  
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ٍلست عليهم بمسيطر﴿: وقوله تعاىل ِِ ْ َ ُ ْ ْ ِْ َ ََ َ.  

ٍإنام أنت منذر ولكل قوم هاد﴿و ِ ٍِ ُ ْ َّْ ََ ِّ ٌ ُْ َ َ ِ.  

ُفإنام عليك البالغ﴿و ْ ََ ََ ْ َّ ِ َ.  

ًوما أرسلناك عليهم وكيال﴿ ِ َ َ َْ ْ َ ِْ ََ َْ.  

َوإن أحد من ﴿و َ َِ ٌ َ ْ َمرشكني استجارك فأجره حتى يـسمع كـالم ـْالِ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َّ ََ َ ُ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ

ُاهللاِ ثم أبلغه مأمنه ُ َْ َ َ َّْ ْ ِ َ ُ.  

 يف تبليـغ دعـوة اهللا تعـاىل         وقوله تعاىل مبيناً مهّة الرسول      
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليـك مـن ربـك ﴿: وعدم إكراه الناس عليها    َِّ ْ ََ ْ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

ْوإن مل  َ ْ ِ ِتفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناسَ َّ َ َ ََ ْ َ ُ َ َِ َِ ُ َ َ َّ ِْ ْ َ ْ.  

َوما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴿: وقوله تعاىل ِ َِ َّْ ً َْ َْ َ َ ِْ َ َ.  

ٍقل لست عليكم بوكيل﴿و  ِ َ َِ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُُ.  

ْقـل إنــام أعظكـم بواحـدة أن تقومـوا هللاِ مثنــى ﴿: وقولـه تعـاىل   ُ ْ َُ ُ َْ َْ َ ٍَ ِ ِِ ُ َُّ ِ

ُوفرادى ٍ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنةَ ِ َِّ َ َِ ْ ْ ُ َُّ َِّ ِ َ ُ.  

ِلقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم عزيـز عليـه مـا ﴿: وقوله تعاىل  ِ ِْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ٌْ ُ ِْ ُ ُْ َ ٌ َ
ِعنتم حريص عليكم ب ِْ ْ ُْ َ َ ٌ َ َُّ ٌمؤمنني رؤف رحيم ْالـِ َ َ ُِ ِ ٌِ ُ َ َفإن تولوا فقـل حـسبي * ْ ِْ َِ ْ َْ ُ ََّ ََ ْ

َاهللاُ ال إله إال هو عل َ َ ُ ََّ ِ ِيه توكلت وهو رب العرش العظيمِ ِ َِ َ ُّ َ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َ ُْ َّ َ.  
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 ما أنا رمحة مهداة«: ة النبوية خنتار ما يلي ومن السنوالرمحـة  » إن
واهلداية ليس من لوازمها اإلكراه والعنت، وإنما الرضا واخلري والربكـة،        

وجـادل رسـول   » من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامـة       «: وقوله  
الكتاب وباهلهم بعد احلجـة، فقـال تعـاىل حاكيـاً حـال          أهل   اهللا  

َفمـن حاجـك ﴿ نـصارى  حني باهل أهل الكتاب من الرسول اهللا    َّ َ ْ َ َ

َفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونـساءنا  َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْْ ُ ْ ََ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ

ُونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ث ْ َ َ ُْ ْ ُْ َُ ََ َ َُ َ
َم نبتهل فنجعل لعنت اهللاِ عىل الكاذبنيِ ِ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ َّ ،

َّإن ﴿: وقال تعاىل حاكياً حاله وهو جيادل أهل الكتاب يف عيـسى    ِ

ٍمثل عيسى عند اهللاِ كمثل آدم خلقه من تراب ُ َ َ َ ْْ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ.  
ومن كتب التاريخ نأخـذ هـذه املقتطفـات، فقـد أوردت كتـب              

 وإنّ النص التـايل يـرد علـى مـن ادعـى             ،صهماالحتساب أحكاماً خت  
معـامل القربـة يف   (قال صاحب كتـاب  . انتشار اإلسالم بالسيف واإلكراه  

وإن (:  يف معرض كتابته عن احلسبة على أهـل الذمـة          )أحكام احلسبة 
أسلم منهم صيب مميز أتى بالشهادتني مل يصح إسالمه للخـرب املـشهور؛        

سـالمه كـانون، فعلـى هـذا حيـال بينـه       ألنه غري مكلّف، فال يصح إ 
              علـى الكفـر رد د وضرب، فإن أصروبينهم فإن بلغ ووصف الكفر هد
إىل أهله وقيل يصح إسالمه يف الظاهر دون الباطن، فعلى هذا لو بلـغ              
ووصف اإلسالم حكم بإسالمه من حني أتى بالـشهادتني، وإن وصـف         

نه ال يوثق منـه مبـا كـان         الكفر ومل يصف اإلسالم مل حيكم بإسالمه؛ أل       
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، فاملتأمـل هلـذا الـنص علـى     )منه يف الصغر إالّ مبا ينضاف إليه البلوغ      
الرأيني يدرك كذب دعواهم بإكراه النـاس علـى اإلسـالم، فـإن كـان               

ال يقبـل إالّ بعـد متحـيص        إسالم صيب من اليهود والنصارى وهو مميز        
  .ل دينه تعقّله وفهمه لإلسالم، وإالّ رد إىل أهرضاه بعد

  

 

يذهب كثري من املستشرقني إىل أنّ كلّ ما يعترب عامليـاً أو عنـد       
الغرب من اُألمور احلسنة املرغوبة واليت تعترب قضايا متجـدها عقـوهلم            

 ينسب إىل الغرب يف فكـره املـسيحي املاضـي أو          ،وفو إليها نفوسهم  
، حتى ولو اشـتهر بـه       فكره احلضاري احلايل ويستبعدون كونه إسالمياً     

ونسبه الناس إليه، سواء كان ذلك األمر مما هو فعلياً من مصادر الفكـر        
أو كان غري ذلك، ومن اُألمور فكرة التصوف، فحـني ظهـر يف الغـرب               
تيار عارم يبحث عن الروح ويريد معرفة كنـه الزهـد والتـصوف ومـا        

د والتصوف مـن    شاكلها وصار أكثر الذين أسلموا مييلون إىل كتب الزه        
  .. لإلمام الغزايل وغريه)إحياء علوم الدين(أمثال كتاب 

بدأ املستشرقون يكتبون عن هذا املسلك بطريقة يراد ـا نفـي            
الصوفية عن اإلسالم مطلقاً صحيحة أو منحرفة، فصاروا يقولـون بـأنّ       
الصوفية والزهد ليسا من اإلسالم، وإنما مهـا مـأخوذان مـن رهبانيـة           

مسالك اهلندوس ومذاهب اليونان، ولعلّ التوجـه حنـو هـذا        النصارى و 
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املسلك الزهدي والتعمق فيه من قبل الغرب بدأ يف أوائل القرن التاسـع      
عشر، فلم يرق اهتمام املستشرقني بالتصوف اإلسالمي إىل ما هو أبعد           

 وكانت أوىل نظرام فيه أو أول أهدافهم من حبـوثهم حـول    ،من القرن 
 هي حماولة إثبات ارتباطه بغريه من التصوف يف األديـان           هذا املوضوع 

اُألخرى السابقة على اإلسالم كاملسيحية واوسية واملانوية أو البوذية         
نه مأخوذ منها أو متـأثّر ـا     أأو املذاهب اهلندية القدمية والتدليل على       

  .)..إىل حد فقده ذاتيته ويبعد به قدر املستطاع عن الكتاب والسنة
إذاً من خالل تتبعنا لدراسـات املستـشرقني ومـؤمترام حـول            

  ...اإلسالم جند أنهم ينشئون فكراً معقّداً مضطرباً متناقضاً عن اإلسالم

وهكذا جند هؤالء املستشرقني ووفق خمطـط اسـتعماري وغـزو     
فكري يتسابق وبصورة عشوائية إلعطاء صورة مشوهة عن اإلسـالم،          

 الغريب والشرقي على مفتريام، وساعد على ذلك      خمافة أن يطّلع العامل   
اخلمول الفكري واالنعزال اجلامد عند املسلمني يف بيان اإلسـالم علـى          
حقيقته سواء يف عامل الغرب أو الشرق، أو يف عامل املسلمني، مما سـنبينه     

  .يف فصٍل خاص إن شاء اهللا

كلّـه  وذه الطريقة احلاقدة املـشوهة ميكـن أن جينـدوا الغـرب         
مفكــريهم وعامتــهم الســتعمار الــبالد اإلســالمية واللعــب مبقــدرام 

نترك حبوثهم عن اإلسـالم لنـتكلّم ولـو باختـصار عـن              ...وممتلكام
  .افتراءام وأكاذيبهم عن الرسول الكرمي حممد 
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  )١(  

 )اإلسـالم ( أمسـاه  حممد مصلح ديين وضع نظاماً جديـداً دينيـاً   (
وأوىل ذا النظام أن يسمى باملذهب احملمدي، وحممد يف الوقـت نفـسه     

 فقـد صـور     )الـشاعر اإليطـايل املـشهور     (، أمـا دانـيت      )إنسان عادي 
 وقد أُلقي يف الدرك الثامن والعشرين من جهنم وقد شـطر            الرسول

عقاباً له  إىل نصفني من رأسه إىل منتصفه وصوره وهو بيديه يف جسمه            
قترف من فضائح وآثام وسبب مـن شـقاق ـ وألنـه يف رأيـه      اعلى ما 

  .)جتسيد كامل للروح الشريرة

 نّإ(ويصف أحد مناذج حركة التنوير رسـولنا الكـرمي مبـا يلـي         
  .) كذباً املناجاة مع روح القدسيع ويد،حممداً رمز الفنت، وهو دجال

ر الفرنسي يـصف   الذي هو أيضاً من رجال التنوي  )ديدرو(وهذا  
 ومـن  )قاتل رجال وخاطف نساء وأكرب عدو للعقل احلر ( :هالرسول بأن 

نّ إ(: أركان النهضة األوربية يقول أحـد أعـضائهم عـن الرسـول            
نّ حممداً يدعي النبـوة وهـو لـيس         إ(:  وقيل )حممداً كان مصاباً بالصرع   

 صـهيب   معلوماته استقاها من مصادر معروفة منها صاحباه  نّا بل   ،بنيب
 حممداً كان يقرأ    نّإ( )... مارية القبطية  هالرومي وسلمان الفارسي وزوج   

                                                
) W. Monlgorenery(، وات ٦ص: عرفان عبدالحميد. المستشرقون واإلسالم، د) ١(

 .وانظر منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد 



 )٢٢١(

ويكتب، أي أنحممداً كـان  نّإ(  مثّ)ياً ـ بدليل أنه كان تاجراً ه مل يكن أم 
شديد اإلخالص لدعوتـه وشـديد الثقـة يف نفـسه فكـان إذا حـدثت            

مبا حـدث أو     شيئاً ما صاحل انفعلت نفسه       نّأ أو اعتقد    ،حادثة يف حياته  
 هـذا كـالم اهللا   نّأ يعتقـد هـو نفـسه       مثّ ، يف كالم قرآين   هصوغفياعتقد  

ـ       معارضـة   نّإ( : قيـل   مثّ )ه كـالم اهللا   أوحي إليه فيقدمه للناس على أن 
  .) وتكذيبه دليل على بطالن دعوتهالعرب حملمد 

 وأكثـر مـا     ،ال يعرف بالضبط مىت ولد حممـد      (: يقول توراندريه 
  .)وىل معلومات أسطوريةجاءنا عن حياته األ

ال يعـرف إال القليـل عـن نـسب حممـد           (: لويس ويقول برنارد 
م ما تقد  هذا القليل قد أخذ يناقض شيئاً فشيئاً كلّ        نّإ بل   ،وأوائل حياته 

ثار شبهة أخرى حول ما حتويه األخبار اإلسـالمية         أ و )البحث األوريب 
  .ـ وتارخيه

 حممداً قبـل نبوتـه      نّأ احلقيقة اردة هي     نّإ(: ويقول نيكلسون 
 عن حياته اليت سبقت نبوته ال ميكن       ي ما رو   وكلّ ،كان قريشياً مغموراً  

  .)اعتباره حوادث تأرخيية واقعة سوى زواجه من خدجية

لسنا نعلم علم اليقني الـسنة الـيت ولـد فيهـا        ( :ويقول بروكلمان 
م، ولكن الذي ال نـشك فيـه       ٥٧٠النيب واملشهور ان والدته كانت سنة       

  .)...ها متأخرة عن ذلك بعض الشيءنأ



 )٢٢٢(

فهذه أمثلة مما ال حصر فيه من املغالطة والكذب واالفتراء على            
 وكيـف ال وهـو الـذي وعـاه اهللا وأوكـل         ،أعظم إنسان عرفته البشرية   

ن أتربيته وحفظه إىل مالئكته املقربني حىت وصل من اخللق الرفيع إىل            
 ولـضيق  ،قاًلُقاً وخلْفهو الكامل خ ...يٍموِإنك لَعلى خلٍُق عظِ  ﴿ :يقال فيه 

اال نأخذ بعض الفقرات للمناقشة ألن كـذب الـبعض اآلخـر أظهـر              
وأوضح من نور الشمس عند من كان عنده قليل من املعرفـة ومـسكة            

  .من العقل

 بأنه أخـذ دينـه   اامهم للرسول   : ونأخذ على سبيل املثال   
يـة القبطيـة، فمـن جهلـهم     من صهيب الرومي وسلمان الفارسـي ومار    

عريب األصـل، فهـو مـن بـين           صهيباً نّأملسائل التاريخ أم مل يعلموا      
ـ إ ويقـال    ،النمر بن تولب سبته الروم طفالً وباعته ونشأ مبكة         ه عتيـق   ن

ن تكون ثقافـة طفـل أو صـيب حـىت     أ فماذا عسى   ،عبداهللا بن جدعان  
تكـن الدولـة    ومل ،يستفيد منه حممـد وهـو مل يـذهب إىل بـالد الـروم         

 صـهيباً   نّإالبزنطية دولة توفر العلم حىت يفيض على الـصبيان ويقـال            
  .هذا نشأ يف العراق

 كل ما جاء يف كتبهم الدينية اليت يعود تارخيها إىل ما            نّأ ملاذا   مثّ
  حياة الـنيب حممـد       نّأ قبل اإلسالم صحيحة وبعيدة عن اخلطأ إالّ      

وجـلّ الـذي نـزل القـرآن وأوكـل       اهللا عزنّأ ومبهمة هلم علمـاً    ةجمهول
  ...حبفظه هو الذي رعى حياة حبيبه ورباه



 )٢٢٣(

ن يثبتـوا   أ وأرادوا   )١( أنكر بعض املستشرقني أمية الرسول      
 فمـن مـستلزمات التجـارة    ،أنه كان يقرأ ويكتب بـدليل كونـه تـاجراً      

  .القراءة والكتابة لتسجيل احلسابات وحنن نرد عليهم رداً واقعياً خيزيهم

اآلن يف القرن العـشرين نعـرف جتـاراً كبـاراً يف الـسوق ال               نا  نإ
يعرفون الكتابة والقراءة وهلم من احملاسبني واإلداريني من يـصرف هلـم       
شؤون جتارم، واحلقيقة ان األدلة النقلية من القرآن والسنة والتـاريخ           

َالـذين يتبعـون ﴿:  فمـن القـرآن    الصحيح تدل على أمية الرسـول        ُ َِ َّ َ ِ َّ

ِسول النبي األمي الذي جيدونه مكتوبـا عنـدهم يف التـوراة واإلنجيـلَّالر ِ ْ ْ َِ َ ْ ُ ُِ ِ َِّ َ ْ ُ ُ َ َِّ ُْ َ َّ ِّ َّ ًُ ِ َّ ِ َ 
َوما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال ختطـه بيمينـك إذا الرتـاب ﴿: وقوله ُ َ ْ ْ ْ َْ ََ ً َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ٍ ُ ْ َ َ ْ ُ

َمبطلونْالـ ُ ِ ْ ُية ال نقرأ وال نك:  ومن السنةة أمتبحنن أم...  

وحني جتمعت قـريش لغـزو أُحـد        (: ومن كتب التاريخ املعتمدة   
 اهللا ذا التجمع    أرسل العباس بن عبداملطلب كتاباً سرياً خيرب به رسول        

ا قرأه وعلـم الـنيب ـذا اخلطـر الـذي      اب إىل أيب فلم كتفدفع النيب ال  
ـ  قرأ ولو كان هو حيسن القراءة أل       سيواجه املسلمني استكتم أبياً ما      ىبق

ألن هـذا سـر عـسكري       (هذا السر وما احتاج ان يستكتمه من قـرأه          
 وحـني كتبـت ثقيـف شـروط         )خطر كما نسميه يف اصطالحنا احلاضر     

                                                
لقد ردد هذا القول أستاذ التاريخ في جامعة بغداد في الستينات ألنه يؤمن بالفلـسفة           ) ١(

 .المادية



 )٢٢٤(

إسالمها للنيب أجازت فيها الربا والزنا فلما قرئ اخلطاب على رسـول            
 قال للقارئ وهو يقرأ كلمة الربا، ضع يدي عليها فوضـع يـده       اهللا  

 ها الَِّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وذَروا ما بِقي ِمـن الربـا      يا أَي ﴿ :فمحاها وقال 
وال ﴿ : ضع يـدي عليهـا فمحاهـا أيـضاً وقـرأ         :وملا بلغ كلمة الزنا قال    

  .تقْربوا الزىن

 معارضـة العـرب للرســول تعتـرب دلــيالً علـيهم ال هلــم،     نّأإذ 
ن رسـالة   فتكذيب املـشركني للرسـول عنـد املستـشرقني يعـين بطـال            

 ولكن تكذيب مـشركي اليهـود للـنيب موسـى مـاذا يعـين؟               النيب
 اليهـود أنفـسهم     نّإوتكذيب مشركي املسيحية للمسيح ماذا يعين؟ بل        

 فعبــدوا العجــل وأرادوا رؤيــة اهللا ، األمــرينذاق منــهم موســى 
ام املوقـف العـدائي      ووقف اليهود بل كهنتهم وكت     ،عزوجلّ وغري ذلك  

 ،بيهاً به ش بل نفذوا القتل فيمن جعله اهللا        ،لهقتدوا   وأرا من عيسى   
ومع هذا فهم قد أصروا على قتله فهل كـان أولئـك األنبيـاء كلـهم ال                 
كرامة هلم ـ ذلك ما تظهره ألسنتهم وما ختفـي صـدورهم أكـرب، وهـل      

 وكشفت قلة عقوهلم    ،يتوقع من العرب املشركني الذين سفهت أحالمهم      
  .. وتصور النفع والضرر ، هلايف عبادة األصنام والدعاء

ن يلقى كل داعية إىل دين جديد أو مـذهب    أمنها فمن البديهي    
 هؤالء يف ضالالم إمنـا  نّأجديد يف قوم مل يعرفوا ذلك من قبل ـ إال  

يف هـذا الواقـع املتـدين مـن      يـصورون حقـدهم وحـسدهم وجهلـهم    



 )٢٢٥(

لـهم كمـا    اعاً للهوى وإطفاء للحقد ولكـن مث      باالفتراءات واألكاذيب ات  
  :يقول الشاعر

ــ  ــضض الـ ــى مـ   ـاصـــرب علـ
ــسها   ــل نفــ ــار تأكــ   نإالنــ

 

ــإنّ ـ  ــسود ف ــه ح ــربك قاتل    ص
  مل جتـــــد مـــــا تأكلــــــه  

 

  

:  

 Montgamery( )١(نأيت إىل مناقشة رأي املستشرق االنكليـزي      

.W (ـ وحسب األسلوب التايل:  

هاتان خصلتان تـدالن علـى      . لنفساإلخالص للدعوة والثقة با   
ا  اإلنسان إم  نّأ إذ   ، حق وصدق   ما قاله الرسول     الصدق تثبتان أنّ  

ن يكـون ذا    أ أو   ،ن يكون ربانياً يف دعوته يبتغي ا وجـه اهللا تعـاىل           أ
طمع دنيوي يف منصب أو جاه أو مال أو غريها مـن متـع الـدنيا الـيت         

ِزين للناس ﴿: وصفها اهللا يف قوله    َّ ُِ َ َحـب الـشهوات مـن النـساء والبنـني ِّ َِ ِ ِ َِ َ َ ُّ ُْ ِّ َّ

ِوالقناطري  ِ َ ْ َمقنطرة من الذهب والفضة وْالـَ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َِ َّ َ َُ ِخيل ْالــْ ْ ِمـسومة واألنعـام ْالـَ ْ َ َ َِّ َ َ ُ

ْوال ُحرث ذلك متاع ـَ ََ َْ ِ ْحياة الدنياْالـِ ُّ ِ َ         فإن كان ربانيـاً أخلـص لدعوتـه 
ا ومغامنهـا اسـتخدمها مـن أجـل         ن كان من أهل الدني    إووثق بنفسه، و  

غاياته وأهدافه الدنيوية وانكشف أمـره ـ البـد يف فتـرة مـن فتـرات       
                                                

 .محمد بن عبود.  د١أنظر مناهج المستشرقين ج ) ١(



 )٢٢٦(

ه رسول ونـيب   لدعوته دليل على أنحياته ـ فإخالص رسول اهللا  
 القرآن كتاب موحى منه تعـاىل ـ وأمـا    نّأمرسل من عند اهللا تعاىل، و

ما الـضعيف هـو   فإنالثقة بالنفس فهي صفة مالزمة ألهل احلق دائماً ـ  
صاحب النفس الـذي يـدعو إىل الباطـل وتـداهن نفـسه يف عقيـدا         

  ... وفكرها

 ما يفعله أهل الباطل من أصحاب الفكـر         ،وأكرب دليل على هذا   
الصلييب أو الفكر اإلحلادي املادي حني خيفـون مـوقفهم مـن اإلسـالم           

ب ويداهنون فيه بغية إرضاء الشعوب اإلسالمية للـسيطرة عليهـا وـ        
خرياا والقضاء على إمياا وعقيـدا تـدرجياً، تنفيـذاً لوصـية كبـار           

الـذي وقـف يف جملـس العمـوم      املفكرين منهم من أمثـال كالدسـتون      
مادام هذا املـصحف فـيهم   «: الربيطاين رافعاً املصحف حبقد ومحق قائالً     

  .»فال قرار لنا عندهم، فالبد من القضاء عليه أو قطع صلتهم به

ن األمر األول مستحيالً شرعاً وعقالً، فـإن األمـر الثـاين      وملا كا 
هو الذي خططوا له وجنحوا فيه جناحاً عظيماً، إذ نرى يف زماننـا هـذا               

 وحيـارب   ،ماليني من املسلمني ممن يدين بالفكر اإلحلـادي والعلمـاين         
اإلسالم وأهله ويدين ألهل الكفر من حيث يعلم أنه قـد ارتـد بـذلك               

ي، وتلك هي املصيبة العظمى حيث يتـصور اجلمـع          عن دينه أو اليدر   
  ...ن يكون ذلك سبباً يف نقص دينه أو ضياعهأبني األمرين من غري 

 هـي مدرسـة    سرية سيدنا حممـد   االستعمار أدرك بأنّ   نّإ 



 )٢٢٧(

حرية بأن تدرس، وهي كفيلة بتربية أجيال مؤمنـة صـادقة صـاحلة ـ     
هـا  وأخالقه الكرمية ـ ألن لذلك حياولون عبثاً إسدال الستار على حياته 

ْيريـدون ليطفـؤا نـور اهللاِ بـأفواههم ﴿نور يضيء ظالم شرهم واحنرافه       َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ ُِ ُ َْ ُ

َواهللاُ متم نوره ولو كره الكافرون ُ ُّ ُِ ِ ِْ ََ ْ َ َِ َ ِ ُ.  

 قـرآن حممـد صــنعة بـشرية يكثـر فيهــا التنـاقض وعــدم      نّإ(
 حممـداً  نّإ( :ير يقول أحد رواد حركة التنو     )القرآن خملوق ( و )االنسجام

 سطر يف رسالته يـنم عـن الـسخف     كلّنّإيزعم أنه صاحب رسالة ـ   
 ويقول كولـد تـسيهر يف معـرض        )...الذي يناقض مبادئ العقل األويل    

 األمراض اليت تصيب الرجال الذين فوق البشر        نّإ(: كالمه عن الوحي  
دون سواهم واليت يشتقون منها حياة جديدة كانت قبـل ذلـك جمهولـة         

الـنيب أو     جيدون فيها قوة دم مجيـع العقبـات ومـن ذلـك محيـة              كما
  .(١) )...احلواري

 مـا أصـابه أنـه قـد         أعلن أي الرسول    ( :ويقول بروكلمان 
 ,W( ونعود إىل ما ذكرناه قبل قليل مـن قـول   )...مسعه كوحي من اهللا

Monlgomovry(  اآليت) ...  ــه أو ــة يف حيات ــدثت حادث ــان إذا ح فك
أحـدث أو اعتقـد فيـصوغه يف       :  ما صاحل انفعلت نفـسه      شيئاً نّأاعتقد  

 هذا كـالم اهللا أوحـي إليـه فيقدمـه           نّأ مث يعتقد هو نفسه      ،كالم قرآين 
                                                

 .٢٠ ـ ١٦عرفان عبدالحميد ـ . المستشرقون واإلسالم د) ١(



 )٢٢٨(

  .)للناس على أنه كالم اهللا

اهتم كثري من أعداء اإلسـالم بإثـارة الـشكوك حـول الـوحي              
مقتفني أثر جهالء قريش وسفهاء املشركني يف ادعاءام امللفقة الكاذبة           

 حني قـالوا عنـه أنـه سـاحر أو جمنـون أو       ل الرسول األعظم    حو
  .شاعر

 :أما سبب هذا االهتامم الكثري فيعود إىل األسباب التالية

فهـو  . ـ ملا يتمتع به القرآن من مركز ديين وثقـايف يف اإلسـالم    ١
 كمـا  ،يعترب األساس األول الذي تقوم عليه العقيدة والثقافة اإلسـالمية        

  .للنظام والشريعة اإلسالميةأنه املصدر األول 

 نّإ مثّ. ـ النظرة التقديسية اليت ينظـر ـا الفـرد املـسلم إليـه            ٢
 القرآن وظاهرة الوحي من أظهر وأقوى األدلة على صدق حممـد            

على أساس ما فيها من أفكار وتشريعات وأخبار ال ميكـن أن تكـون              
  األمـر الـذي أدركـه   ،وليدة عصر البعثة وال من خلـق شـخص حممـد       

املستــشرقون بــشكل واضــح ودعــاهم إىل مهامجــة القــرآن وظــاهرة 
  ...الوحي

 للرد على شبهام الواهية نذكر اآلية الكرمية املبينـة ألنـواع            مثّ
ْوما كان لبرش أن يكلمه اهللاُ إال وحيا أو مـن وراء حجـاب أو ﴿: الوحي َ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ًِ ِّ ََّ ِ َ َُ ْ َ

ِيرسل رسوال فيوحي بإذن ِ ِْ َِ ِ َ ُ ُ َ ْ َُ ٌه ما يشاء إنه عـيل حكـيمً َِ َِ َ ٌُّ
ِ َّ ِ ُ... ّالـوحي  نّإ  مث 



 )٢٢٩(

ليس من قبيل احلدس أو الشعور البـاطين ودالالت الـنفس والفراسـة        
السريعة اليت غالباً ما تتأثر بالرياضـات الروحيـة والـتفكري املـستدمي             
الطويل ـ بل أنه ـ أمر طارئ زائد على الطبـاع البـشرية خـارج عـن       

  يتلقـاه الـنيب      ، تأثري يطرأ عليهمـا     خيضع ألي   ال ،النفس والباطن 
 لضيق اال نأخذ فقرتني    ؛من الذات اإلهلية بواسطة امللك املوكل بذلك      

  :من املذكورات سابقاً للمناقشة

 هذا الرأي هـو رأي املعتزلـة، وقـول مجهـور          نّإ :خلق القرآن
قدمي قـدم   والكالم صفة املتكلم فهو   ،املسلمني ان القرآن كالم اهللا تعاىل     

 نّأ ولقد دفع املستشرقني جهلـهم ـذا املوضـوع إىل           ،الباري عزوجلّ 
 القرآن ليس من اهللا تعـاىل بـل         نّإ(يتصوروا ان املقصود برأي املعتزلة      

ومن علمه الـذايت ومساعـه وتعلمـه مـن         )هو من عند رسول اهللا      
 نّأ مـع  الغري وليس وحياً من اهللا تعـاىل مـرتالً علـى رسـول اهللا       

ـ            ملقصود بأن ا   وكـلّ  ،هه خملوق أي خلقه اهللا تعاىل كما خلـق الكـون كلّ
 القرآن كتاب مرتل وحياً مـن عنـد         نّأاملسلمني ومنهم املعتزلة يقرون ب    

ه املنقول بالتواتر املتعبد     وأن ،ه املعجز  وأن اهللا تعاىل على النيب حممد      
 واهللا  ،قص منـه  ه القرآن الذي بني أيدينا مل يزد فيـه ومل يـن            وأن ،بتالوته

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴿ :تعاىل يقول ُ ِ َ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َِّّ...   والعامل احلـافظ
األمني املتثبت هو من يتصدى للحقيقة الكربى ويطلبها ويتبني معاملهـا           

  .بكل أمانة وصدق احلقيقة



 )٢٣٠(

 ،م القرآن من اهللا تعاىل وان اهللا يتحدى به البشر مجيعاً عـر            نّإ
ن يأتوا بسورة من مثله وقد عجـز العـرب          أ عامجهمأ و ،وهم أهل اللغة  

 ومع هذا فال يزال هذا النـور يهتـدي بـه       ،وعجز غريهم من باب أوىل    
أهل العقل والفكر واليقني والصدق عن رضا واقتناع وفـداء يف سـبيل             

  .)...هذا الدين الذي آمنوا به
 املعرفـة    هذا قـول يـدل علـى عـدم         )فيصوغه يف كالم قرآين   (

 غري كالم اهللا تعـاىل مييـزه         كالم رسول اهللا     نّأ إذ   ؛بالوحي القرآين 
 كـالم  نّإمن له أدىن معرفة بالقرآن واللغة العربية ليس هذا فحسب بل   

 من غـري إعجـاز      ه وحي من اهللا تعاىل بأسلوبه       نأرسول اهللا رغم    
  : نوعان أقوال الرسول فإنّ

فاحلـديث القدسـي هـو    حديث قدسي وأحاديث غري قدسـية،    
 من كالمه من غري إعجاز وهذا مامييزه عن القرآن          ،وحي من اهللا تعاىل   

 القرآن كالم اهللا املعجز املتعبد بتالوته املنقول بالتواتر املكتوب        نّأحيث  
 وهكذا ختبط أهل االستشراق يف مسائل كثرية عن جهل          ،يف املصاحف 

  .ض والترجيحأو جتاهل من ذلك عدم معرفتهم للناسخ والتعار
  

  :)١(تصورهم للمسلمني

يستفسر أحـد املستـشرقني عمـا إذا كـان اإللـه الـذي يعبـده                
                                                

 .١٢ ـ ١٠عرفان عبدالحميد ص . المستشرق واإلسالم د) ١(



 )٢٣١(

       ح الدكتور لبسيوس بأنّ   املسلمون هو إله اليهود والنصارى أم ال؟ يصر 
:  القسيس زومير خالفـه يف هـذا الـرأي وقـال        نّأ  إالّ ،إله اجلميع واحد  

ـ           ( ف عـن تعريـف     مهما يكونوا موحـدين فـإن تعـريفهم إلهلهـم خيتل
  .)... إله املسلمني ليس له قداسة وحمبة ألنّ؛املسيحيني

وحـش ـ ابـن    :  املسلم يف نظر الدراسات االستـشراقية هـو  نّإ
شيطان ـ أهل لواط، مشرك، يعبد األصنام، وهلـم جممـع مـن األصـنام      

 )...الذي يضم اإلهلة جوبيرت، آبولو، دايانا، أفالطون، واملسيح الـدجال         
 ،رهـايب معقـوف األنـف     إ هو راكب اجلمـل      )عريب املسلم  ال نّإ( :وقيل
هانـة  إ هـذا  نّإوا و الثروة اليت عنـدهم ال يـستحقّ   نّإ شره، و  ينشهوا

  .للحضارة احلقيقية
 ونـسوا أو  ،هذا جممـل رأيهـم يف األمـة اإلسـالمية واملـسلمني         

ْكنـتم ﴿: تناسوا بأن أمة اإلسالم هي تلك األمة اليت قـال اهللا يف حقهـا        ُ ْ ُ

ْري أمة أخرجت للناس تأمرون بالـَخ ِ َِ ُ ُ َّ ْْ َ َّ ْ ِْ ِ ٍَ ُ ُ ْمعروف وتنهـون عـن الــَ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِ ُ ِمنكرـَ َ ْ ُ 
ــ﴿و ــن ال ــؤمنني ولك ــوله وللم ــزة ولرس ْوهللاِ الع ْ َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُ ــونـَّ َمنافقني ال يعلم ُ َ َُ ْ َ ِ ِ 

 املسلمني كـانوا دومـاً رمـز الرمحـة والـسالم            نّأوالتاريخ شاهد على    
  .ة والتقدم والعزة واألمانواألخو

  

 

لسنا ننظر إىل الدراسات االستشراقية مـن حيـث أثرهـا علـى        



 )٢٣٢(

 ولكننا جند خطـورة عظيمـة يف        ،أقوامهم فحسب ألن املسألة قد ون     
انسياب هذا املنهج يف الشرق اإلسالمي والتـزام بعـض املفكـرين مـن           

املنـهج حـىت وجـدنا ان املستـشرقني     أساتذة اجلامعات وغريهم لذلك     
تبـاعهم مـا يغنـيهم ويرضـي رغبـام       أالغربيني وجدوا يف تالمذم و    

ن قلت أين مل أجد فيما وصل علمي أحـداً   أوحيقق أهدافهم وهلذا سبق     
من أبناء املسلمني ممن خترج يف جامعات الغرب أو الشرق من مل يتـأثر     

ـ          وهلـذا وجـدنا     ؛ض جزئياتـه  باملنهج األجنيب سواء يف كلياته أو يف بع
 وكأنـه زعـيم أو   كثرياً من البـاحثني يتحـدث عـن الـنيب حممـد             

   .فيلسوف أو باعث حضارة وموجد أمة وليس نبياً مرسالً

 إذ  ؛ منهجية املستشرقني مهمة بالنـسبة للتـاريخ اإلسـالمي         نّإ(
ها متس موضوعاً دقيقاً هو طبيعة التاريخ اإلسالمي وجـوهره، ومـن            أن

 أثرت على الطريقة اليت كون املسلمون ا صـورة ألنفـسهم يف             مث فقد 
كيـف حـاول   « والسؤال الذي يثري حساسية أكـرب هـو    ،سياق تارخيهم 

املستشرقون أن يؤثروا على جمرى التطورات يف العامل اإلسـالمي عـن            
طريق تطوير موضوعات ونظريات وفروض عديـدة تتـصل بالتـاريخ           

ـ      املظهر األكـادميي ختفـي يف كـثري مـن        اإلسالمي اليت برغم احتفاظها ب
األحيان دوافع وأهدافاً كامنة ترجع إىل اهليمنة على العـامل اإلسـالمي            
والشرق بعامة عن طريق االعتماد القـوي علـى النـشاطات البـشرية             

   .)واالستعمارية واالمربيالية



 )٢٣٣(

لتـاريخ اإلسـالمي مبميـزات      لزت الدراسات االستـشراقية     ومتي
  :ئق العلمية والثمرات احلضاريةجعلتها تبعد احلقا

ـ اعتمادهم على املصادر الـضعيفة الواهيـة املنكـرة ككتـاب            ١
  .األغاين وغريه

  .ـ عدم إدراكهم حلقيقة اتمع اإلسالمي وأسس تكوينه٢
 ،د اآلراء الشاذة والروايات الضعيفة املنكـرة صيتـ تقصدهم يف  ٣

  .وتركهم اآلراء امع عليها أو الغالبة
  . أمانتهم يف النقلـ عدم٤
 واألخـذ منـها مـا    ،ـ استعماهلم طريقة التمويه وبتـر الروايـة     ٥
  .يفيدهم

ــبعض    ٦ ــار ب ــصاق األخب ــاً وإل ــذب أحيان ــراء والك ــ االفت ـ
  .الشخصيات القيادية يف التاريخ اإلسالمي

ـ إظهار احلركات اهلدامة وإبرازها بأا متثـل حركـة احلريـة      ٧
رامطــة والربامكــة والبهائيــة والقاديانيــة والدميقراطيــة كالباطنيــة والق

  .وغريها ويصدق هذا على االستشراق الغريب والشرقي
ولة تفسري األحداث التارخيية تفسرياً ماديـاً بعيـداً عـن          اـ حم  ٨

الرتعة الروحية املخلصة هللا اليت يقسم ا قـادة العـرب واملـسلمني يف              
  .الفتح اإلسالمي

قد أخـذ تعاليمـه وأنظمتـه مـن     ـ النظر إىل اإلسالم أنه دين        ٩



 )٢٣٤(

 مل يكن إال مفكراً اسـتقى أفكـاره          حممداً   نّأاليهودية والنصرانية و  
   .)١(ن سبقهمع

 ،ـ العمل على إبراز أحداث الـرتاع يف التـاريخ اإلسـالمي            ١٠
وترك الفترة التارخيية احلضارية املشرقة من أجل أن يؤكدوا على فرية           

ي مل يكـن إال أحـداث نـزاع وقتـل           يفتروا يف أن التـاريخ اإلسـالم      
ويريدون بذلك ان يوحوا إىل الشرق اإلسـالمي   . وتنافس على السلطة  

 وأـم   ،ن املسلمني ال ميثلون وحدة الكفاح ضـد الكفـر واالسـتعمار           أ
فرق خمتلفة وال جتمعهم عقيدة التوحيد وال ميثلـون أمـة موحـدة عـرب           

  .ألجداد العظامن يعيدوا الدور الذي بدأه اأالتاريخ وال ميكن 
  



 

 وانتـشر  ، من بالد الـشام ١٨٤٠حني انسحب إبراهيم باشا سنة     
 واغتـنم   ،القلق والفوضى واالضطراب فيها وانقسم الناس على أنفسهم       

نفوذ املوفدون األجانب ـ ال سيما رجاالت البعثات التبشريية ـ ضعف   
                                                

عتقد هنا بأننا أمام حالة من حاالت التكرار علـى  أن أ ال يسعني إالّ(يقول ماكدونالد  ) ١(
لسان محمد وعلى نحو غير مقـصود بـالمرة لعبـارة مـن العبـارات التقطتهـا ذاكـرة         

منـاهج  ) صالة مسيحيةالالوعي لديه حينما كان في كنيسة مسيحية سمعها في أثناء           
 وهذه هـي  ٦٥١ عن كتاب ماكدونالد ـ جوانب إسالمية ص  ٣٨٩المستشرقين ص 

 .الصفة الغالبة على اعتقاد الكثير من المستشرقين



 )٢٣٥(

 وحينئٍذ أخذوا يشعلون نار الفتنة وما مر عام         ،الدولة العثمانية يف البالد   
م حتى وقعت اضـطرابات خطـرية يف جبـل          ١٨٤١واحد وحلّت سنة    

لبنان بني النصارى والدروز اسـتفحل شـرها حتـى اضـطرت الدولـة              
العثمانية بتأثري ضغط الدول األجنبية أن تـضع للبنـان نظامـاً جديـداً              

يسود النصارى يف قسم مـدة ويـسود الـدروز يف           : مته إىل قسمني  فقس
القــسم اآلخــر ويعــين حــاكم للقــسمني، وأرادت بــذلك أن تتفــادى  

نّ هـذا النظـام مل يـنجح؛ ألنـه مل يكـن      أاالحتكاك بني الطائفتني غـري   
  .طبيعياً

الفنت بـاب مـن أبـواب التـدخل األجـنيب االسـتعماري، وقـد         
 وكانتـا تـشعالن نـار    ،فرنسا يف هذا اخلـالف  تدخلت كلّ من انكلترا و    

 وأخـذ االنكليـز     ،الفتنة كلّما حـاول القـائمون علـى األمـر إمخادهـا           
والفرنسيون يتخذون هذا االحتكاك بني الطوائـف ذريعـةً للتـدخل يف            

 واحناز الفرنسيون إىل جانب املوارنة واحناز االنكليـز إىل          ،شؤون لبنان 
م بـشكٍل  ١٨٤٥د االضـطرابات سـنة   جانب الدروز، مما أدى إىل جتدي    

فظيٍع مشل االعتداء فيه األديرة والكنائس واستعمل فيه السلب والنهب          
والقتل مما اضطر احلكومة العثمانيـة إىل إرسـال نـاظر خارجيتـها إىل          
لبنان ليتالىف األمر مبا لديه من الصالحية املطلقة، ولكنـه مل يـستطع أن           

أمخد احلالة نوعاً مـا، إالّ أنّ املبـشرين         يفعل شيئاً ناجحاً، وإن كان قد       
 حتـى بـدأت فكـرة الثـورة         ١٨٥٧ازدادت هلم وما أن جـاءت سـنة         



 )٢٣٦(

واالصطدامات املسلّحة يف طائفة املوارنة، فقد قام رجال الدين املوارنة          
بتحريض الفالحني علـى اإلقطـاعيني وهـامجوهم يف لبنـان الـشمايل             

امتـدت إىل اجلنـوب فثـار        واشـتعلت نـار الثـورة مث         ،هجوماً عنيفـاً  
الفالحون النصارى على االقطاعيني الدروز وأخذت كلّ مـن انكلتـرا            

 والفرنسيون يؤيـدون    ،وفرنسا تؤيد مجاعتها، فاالنكليز يؤيدون الدروز     
النصارى، وبذلك توسعت الفتنة توسعاً عاماً حتى مشلت مجيـع لبنـان،            

 رجال الدين وغريهـم    وأخذ الدروز يقتلون مجيع النصارى ال فرق بني       
حتى قتل وشرد آالف من النصارى من جراء القسوة اليت كانت تنطبع            

   .ا االضطرابات إىل سائر بالد الشام
  

 

لقد عمد االستعمار ومـن ورائـه املستـشرقون واملبـشرون إىل            
نـدوس،  إشعال الفتنة بـني املـسلمني والنـصارى وبـني املـسلمني واهل             

 وتأصيل العـداوة  ،ويهدف من هذا إىل إجياد جو من البغضاء والشحناء    
بني أبناء البلد الواحد بغية إبعادهم عن معرفة اإلسـالم والتحقّـق مـن              
أهداف القرآن اإلنسانية ونوره ورمحته للعاملني؛ وهلذا فاإلسالم حيـرص    

ط على إجياد جو هادئ حر من أجل إقناع النـاس؛ ألنّ الرضـى شـر              
َال إكراه يف الدين قـد تبـني الرشـد مـن ﴿: من شروط اإلسالم؛ لقوله تعاىل     َ َِ ُ َ ْ ِّ ْْ َُّ ََّ ِ ِ ِ

َالغ َي فمـْ ْن يكـَِّ َ َر بالطاغوت ويؤمن باهللاِ فقد استمسـُفـْ ْ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َْ ُ ُك بالعــَّ ْ ِ ْروة الــَ ِ َ ْوثقى ـْ ُ

ٌال انفصام هلا واهللاُ سميع عليم َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َْ  ـج االسـتعما ر هـذا املنـهج وهـو     وقد



 )٢٣٧(

 :نفس منهج اجلاهلية الذي اختطّه املشركون فقال تعاىل حاكيـاً حـاهلم           
َوقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴿ ُ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َْ ْ َ ْ َُّ َ ْ ُ ْ َِّ َ َ َ.  

وقد نفذ مثل هذا يف بلدان كثرية، ففي اهلند أثـاروا وال يزالـون             
نهـم  أوالقتل واخلصومات بني املسلمني واهلنـدوس، كمـا         يثريون الفنت   

كانوا وراء موجة من البغـضاء واملقاتلـة بـني املـسلمني والنـصارى يف           
م إىل أن يهـاجم املـسلمون حـي    ١٨٦٠الشام أدت يف شهر متوز سـنة    

النصارى ويقوموا مبذحبة كبرية، وقد صاحب تلـك املـذابح شـيء مـن        
حتى اضطرت إىل وقف الفتنة بـالقوة،       التعذيب والتدمري واالضطراب،    

وبالرغم من االضطرابات مخدت وكادت تنتـهي لـوال أنّ يـداً أجنبيـة            
  .أرادت استمرار الفتنة؛ ألنها من أسباب بقائهم وسيطرم على البالد

 رجل اتصل بأهله قنـصالً لـبالده يف         )حقيقة اإلسالم (ويكشف  
تـشارد وود الـذي     م هـو الـسري ري     ١٨٧١تقرير رمسي طبع ونشر عام      

  : )١(عمل يف دمشق واجلزائر يقول يف تقريره

نّ اإلسـالم مينـع مـساواة أهـل الذمـة           أنّ من أوهام النـاس      إ«
باملسلمني فيما هلـم ومـا علـيهم وينبـو عـن األخـذ بأسـباب التقـدم           
واحلضارة؛ ألنه ال حيبذ انتشار املعارف والتحلّي بالعلوم، وهذه األوهام          

وأكثر بواعث سوء الفهم هو انتـشار الظـن يف أوربـا         «:مث يقول » باطلة

                                                
 .١٨٦٠) القاهرة(ترجمة السيد محب الدين الخطيب وطبعته المطبعة السلفية ) ١(



 )٢٣٨(

  .»بأنّ اإلسالم دين القوة والسيف وهذا الظن خمالف للواقع

والذي يبحث حبثاً دقيقاً عن أسباب الفـنت الـيت سـفكت فيهـا              
نّ الباعث الوحيـد علـى حـدوثها هـو اصـبع        أ يعلم   ،الدماء يف الشرق  

.  نار الفتنة بني ذوي األحقاد     السياسة األجنبية اليت تنتهز الفرص إليقاد     
 فقد تبـين    ، والبلغاريني ، وواقعة الصقالبة  ،ومن هذا القبيل واقعة الدروز    

نّ االعتداء يبتدئ من جانـب النـصارى، وكـان ريتـشارد قنـصالً يف           أ
   .١٨٦٧دمشق يف فتنة 

وزعت وكالة تاس السوفياتية يف بريوت مقاالً نـشرته جريـدة            
لقـد  ( :ا يف بكني عاصمة الـصني جـاء فيـه       يف موسكو ملراسله   )برافدا(

أدخل االسـتعماريون األمريكيـون إىل الـصني مبـشرين مـن خمتلـف          
  .)١() استخدموهم منذ أمد بعيد يف أعمال اجلاسوسية،املذاهب
  

 

إنّ لبنـان   «:  يف بـاريس   ١٩٤٨قال املطران مبارك اللبناين سنة      
 كما حيـاولون اسـتعباد      ه،سلمون أن يستعبدو   وحياول امل  ،بلد كاثوليكي 

م يف بلد واحد كاليهود يف فلـسطني،        همجيع املواطنني الذين يسكنون مع    
 ، كي يتمكّنوا مـن العـيش اهلـادئ   ؛وجيب أن يكون لليهود وطن قومي  

                                                
 .١١٣ في العدد ١٩٥١النشرة الصادرة في الثالث عشر من حزيران من عام ) ١(



 )٢٣٩(

وإالّ فإنّ أية والية غري إسالمية ال تستطيع أن تعيش حبريـة ومتـارس     
  .)١(»إسالمية حبتةمعتقداا الدينية حتت سيطرة 

ويرى زومير حينمـا علـم أنّ نفـراً مـن النـصارى يـدعون إىل                
نّ هذه الصداقة ختلق يف نفس النـصارى        إ(مصادقة املسلمني يف الصني     

  .)جبناً عن التبشري

م أنشأ الفرنسيون مجعية للمستـشرقني أحلقوهـا        ١٨٨٧ويف عام   
  .)يةالة اآلسيو( وأتبعوا ذلك بإصدار ١٩٢٠بأخرى يف عام 

م مجيعــة لتــشجيع الدراســات ١٨٢٣تألّفــت يف لنــدن يف عــام 
 وأصـدرت هـذه اجلمعيـة       ،الشرقية وقبل امللك أن يكـون ويل أمرهـا        

  .)جملة اجلمعية اآلسيوية امللكية(
اجلمعيــة (م مجيعــة باســم ١٨٤٢وأنــشأ األمريكيــون يف عــام 

 وأصـدروا ـذا االسـم جملـة تعـىن بالدراسـات             )الشرقية األمريكية 
   .ستشراقيةاال

وأخطر اـالت الـيت يـصدرها املستـشرقون األمريكيـون يف            
 وهـي  )The Muslim W ot( )العامل اإلسالمي(الوقت احلاضر هي جملة 

  .١٩١١ يف سنة )صموئيل زومير(جملة أنشأها 

                                                
) Paris( نقـل عـن مجلـة    ٥ ص١٩٤٨ حزيـران عـام      ٢١مجلة بيروت المساء في     ) ١(

 .الباريسية



 )٢٤٠(

 يف  )العامل اإلسالمي (وللمستشرقني الفرنسيني جملة شبيهة مبجلة      
  .)Le Mond Musulman(امسها روحها واجتاهها العدائي التبشريي و

 وقد أصدروها   )املوسوعة اإلسالمية (إنشاء  : واألسلوب األخري 
وقد بدئ بترمجـة الطبعـة   . بعدة لغات وبدأوا بإصدار طبعة جديدة منها      

  . جملداً)١٣(األوىل إىل اللغة العربية، وصدر منها حىت اآلن 
 ومن هذه املوسوعة اليت حشد هلا كبـار املستـشرقني وأشـدهم           
عداًء لإلسالم قد دس السم يف الدسم وملئت األباطيل علـى اإلسـالم             

نها مرجع لكثري من املثقفني عنـدنا حبيـث   أ ومن املؤسف  ،وما يتعلّق به  
  .)١(يعتربوا حجة

وكانت بعض الصحف الغربية أدوات رئيسية يف هذه املعركة ويف          
شـد الـصحف     اليت ميكن القـول بأنهـا مـن أ         )جريدة التاميس (مقدمتها  

  .)٢(الغربية عداوةً لإلسالم وتأريثاً لضرام احلملة عليه

  



 

عقد مبشرو البالد اإلسالمية مـن الربوتـستان مـؤمترهم الثـاين        

                                                
 .٢٠٩ ـ ٢٠٦ص : لمحات من الثقافة اإلسالمية، عمر عودة) ١(
 .٣١ص: اإلسالم في غزوة جديدة) ٢(



 )٢٤١(

، أي بعـد مخـس   ١٩١١ يناير سـنة     ٢١العام يف مدينة لكنهو اهلند يوم       
نّ املبشرين كـانوا قـد تفاوضـوا يف    أمؤمتر القاهرة، ومعلوم  سنوات من   

 ودرسوا وسائل مناضـلته مـن كـلّ         ،مؤمتر ادنربج عن مقاومة اإلسالم    
وملا عقدوا مـؤمتر لكنـهو ارتـاحوا إىل مـا رأوا مـن جنـاحهم         . األوجه

واشتركوا مع رئيسهم القسيس زومير يف معرفة موقف اإلسـالم وقوتـه            
. تعداداً لتطبيـق أعمـاهلم علـى احلالـة احلاضـرة          وأظهروا اس . وأسباا

نهم يتذرعون بـالتؤدة  أوالظاهر من مطبوعات الربوتستان ومنشورام      
 وهـم ال  ،يف بذل اهود ملعرفة موقفهم وميدان عملـهم ودرس عامتـها    

يفوتون شيئاً من هذا القبيل ومنشأ هذا التضامن يف جامعـة املبـشرين             
عمليـة الـيت امتـاز ـا االنكلـو سكـسوين       الربوتستان هي املواهب ال   

مثّ قالت هذه الة طلبنا من     . واملزايا النظامية اليت اختص ا اجلرماين     
ن يوافينا مبلخص أعمال املؤمتر مذ انعقاده فأجابنـا إىل       أالقسيس زومير   

  . وأرسل لنا جمموعة تضمنت أحباث املبشرين يف ذلك املؤمتر،طلبنا
  

 

 نفـسه عـن   )١(مث اطلعت يف هـذا الكتـاب     : قال شكيب أرسالن  
فصل آخر ملبشر يقال له املسيو فور يـتكلّم علـى البعثـة االجنيليـة يف       

                                                
في السنة لجمعية التبشير االنجيلية الباريزية، مطبوع ) عصر في أفريقية واالوقيانوس) (١(

١٩٢٣. 



 )٢٤٢(

نّ هذه البالد بعد أن ضمت      إ :بالد الغبون أو الكونغو الفرنسي يقول فيه      
نـسا أربعـاً أو مخـس       إليها مستعمرة الكامرون األملانية صارت بقدر فر      

 وإنّ سكاا أقوام خمتلفـة مـن سـود أفريقيـة منـهم مـسلمون        ،مرات
  :وأكثرهم فتيشيون ومن مجلة ما ورد يف هذا الفصل قوله

نّ األوربيني قد جنوا على الساللة السوداء جنايـات كـثرية ال            إ
 فـإذا كانـت أمـم ملبونغـوي والغـالوة           ،مندوحة هلم من التكفري عنـها     

ريها قد انقـرض أكثرهـا فمـا ذاك إال لكـون النخاسـني      والنكومي وغ 
 ،م ويبيعـوم  والبيض كانوا يصطادون أبناء هـذه األقـوام ويـستعبد         

ولكون أكثر أرباح التجار البيض هـي مـن جتـارة الـسالح والبـارود               
  .واملسكرات

وباآلخر فلنقل احلقيقة وهي انّ الزنا مع ما جيره مـن األمـراض           
الزنوج إنما فشى فيهم بواسطة األوربيني، ولكـم  اليت كانت تفين هؤالء    

من حرم جره األوربيون بني هؤالء السود البؤسـاء، وممـا ال نقـدر أن               
نكابر فيه هو انّ االستعمار العصري إن هو إالّ اسـتغالل املـستعمرات             

   .وأهلها بأي وجٍه كان
  :)الكامرون(وقال املبشر املسيو الليغر يف معرض حديثه عن 

ضوع اإلسالم فهو من الطول حبيث ال أقدر أن أفتحه فقد     أما مو 
 سـلطان البـامون ولّـى وجهـه شـطر           )جنويا(سبق لنا أن بينا كيف انّ       

 ، ولكن إسالمه كان ممزوجاً بعقائـد وثنيـة وأخـرى مـسيحية         ،اإلسالم



 )٢٤٣(

 ويف احلقيقة انـه     )طريق احلياة (وقد صنف كتاباً يعلن فيه مذهبه ومساه        
ه وثين، مل يسلم إال ليكون القائد املطلق لشعبه، ولـو مل   يعين ان )فيتشي(

 ،تكن البعثة االجنيلية قد دخلت يف البالد لرمبا كان اإلسـالم قـد عمهـا     
 الذين يف بامون فوجدم مسلمني غري       )البله(وقد خالطت بنفسي أمة     

نبـذر  أن نـه ميكننـا   أمتعصبني وهم على جانب من الوداعة، فظهـر يل        
 وأن نوقف تقدمـه  ،ل بني هذه األمم اليت تغلغل فيها اإلسالمزرع االجني 

بل امجه رأساً يف أماكنه فيلزم أن نعيد إىل الكنائس األهليـة الـصبغة      
 وال ننفـك عـن     ،التبشرية وجنعلها دائماً حتت سيطرة رسـاالت رعايـة        

الدعوة ونذكر كنائس سواحل الكامرون بأنّ اإلسالم الذي أخىن علـى         
مشال أفريقية عليه أن خيىن عليها هي إن مل تتـدارك هـذا            مجيع كنائس   
   .)١(اخلطر عاجالً

  

 

وقد اختذت املدارس واجلامعـات وسـيلة مـن وسـائل تثبيـت             
أركان االستعمار يف البالد اإلسالمية ومل يكن ذلك يتخذ طريقاً سـرياً،            

أو احتـرام ألهـل البلـد       بل بعضهم يعلن ما خيفي يف نفسه دون خجل          
الذي ينعم خبرياته، يقول املستر بزوز رئـيس اجلامعـة األمريكيـة بـني       

إنّ املبشرين ميكن أن يكونوا قـد خـابوا   (:  يقول١٩٥٤ ـ  ١٩٤٨سنة 
                                                

  . التبشير١٨، ص٣ج:  حاضر العالم اإلسالمي)١(



 )٢٤٤(

 إالّ أنهـم قـد      ،يف هدفهم املباشر وهو تنصر املسلمني مجاعات مجاعات       
ولقـد بـرهن التعلـيم    (:  مث يتابع قوله فيقول)..أحدثوا بينهم آثار ضة  

على انه أمثن الوسائل اليت استطاع املبشرون أن يلجأوا إليها يف سعيهم            
  .)لتنصري سورية ولبنان

 املقـصود بـه   )قد أحدثوا بينهم آثار ضة    (ويبدو انّ معىن قوله     
 وهذا فيمـا يبـدو يل هـو هـدف     ،العمل على سلخ املسلمني عن دينهم 

لـيس هـدفنا    (: مؤمتر املبشرين حني قال   املبشرين الذي أثبته زومير يف      
أن نشرف املسلمني باملسيحية، وإنما هدفنا أن ننـشئ جـيالً ال يـؤمن              

 وسنتحدث يف جمال آخر عـن التعـاون بـني التبـشري واحلركـات            )باهللا
اإلحلادية يف بذر األفكار الكافرة امللحـدة وتـشكيك املـسلمني بـربهم             

  .وبدينهم
م ـا املؤسـسات املوفـدة إىل بـالد     إنّ مجيع األعمال اليت تقـو  

املسلمني جيب أن تستغل كلّ أعماهلا خلدمـة التبـشري وتثبـت دعـائم              
  .االستعمار
ولقد استخدم املبشرون مجيع الطرق يف سبيل التبشري واستغلّوا         (

مجيع املناسبات، فصناعة التطبيب والتعليم والوعظ ونقـل الكتـب مـن          
  .)جيهاً يفيد التبشريلغة إىل لغة كلّها جيب أن توجه تو

وقـد اسـتخدمت مهنــة الطـب كوسـيلة مــن وسـائل التبــشري      
 وصـرح  ،واالستعمار، ولقد ضاعت األهداف اإلنسانية يف مهنـة الطـب     



 )٢٤٥(

 فيقـول الطبيـب     ،هؤالء املبشرون بغايتهم من األعمال الطبية وغريهـا       
  :)الطبيب يف بالد العرب(هارنسون يف كتابه 

اء مستشفى ولو بلغت منافع ذلـك  إنّ املبشر ال يرضى عن إنش   «
 لقد وجدنا حنن يف بالد العرب لتجعـل         ،املستشفى منطقة عمان بأسرها   

  .)١(»رجاهلا ونساءها نصارى

جيب «وقالت ايراهازيسي تنصح الطبيب الذاهب مبهمة تبشريية        
أن تنتــهز الفــرص لتــصل إىل آذان املــسلمني وقلــوم فتكــرر هلــم  

بيب يف املستوصفات واملستـشفيات فإنـه        إياك أن تضيع التط    ،باالجنيل
أمثن تلك الفرص على اإلطالق، ولعلّ الشيطان يريد أن يفتـك فيقـول             

  .»لك إنّ واجبك التطبيب فقط ال التبشري

ومما جنده من الكتب املـسمومة الـيت تـدرس يف بالدنـا ومنـها               
الطعن الفاحش وسوء اخللـق وانعـدام املـروءة واحلقـد الكـبري علـى               

وأهله وهذا كتاب يدرس مثالً يف الصف الرابـع مـن املدرسـة            اإلسالم  
البطريركية يف بريوت ويدرس بال ريب يف مـدارس أُخـرى كـثرية يف              

 واالسـم الكامـل هلـذا       )وهـو مطبـوع يف لبنـان      (لبنان ويف غري لبنان     
البـا للـشرق    . حررهـا أ  . الكتاب هو هذا تاريخ حماضـرات ج ايـزاك        

 طبعته مطـابع اآلداب     )العصور الوسطى (األدىن، لطلبة الصف اخلامس     

                                                
(١) Paul W.Harison N.D Doctor orolac. 
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  .٣١ص: الفرنسية يف بريوت جاء يف هذا الكتاب
د أثناء رحالته أن يعرف شيئاً قليالً من عقائد اليهود           واتفق حملم
 وملا أشرف على األربعني أخذت تتراءى لـه رؤيـا أقنعتـه             ،والنصارى

  .بأنّ اهللا اختاره رسوالً
تالميذه يدونوا بينمـا     والقرآن جمموعة مالحظات كان      ٣٢ص

كان هو يتكلّم وقد أمر حممد أتباعه أن حيملوا العامل كلّـه مـع اإلسـالم       
  .بالسيف إذا اقتضت الضرورة

وبينما كان حممد يعظ كان املؤمنون به يـدونون كلماتـه          : ٣٦ص
  .على عجل
ودخلت فلسطني يف سلطان الكفرة منذ القرن الـسابع         : ١٢٦ص

   .للميالد
لـصفوف  (لوسـتري   .  تاريخ فرنسا تأليف نيومان وف     وأما كتاب 
 هذا الكتاب يـدرس يف مدرسـة القـديس يوسـف            )الشهادة االبتدائية 

 ،للبنات يف بريوت ويف مدارس هذه االرسالية يف غري بريوت بال ريب           
نّ حممـداً مؤسـس ديـن    إ: ٨١ ـ  ٨٠وقد جاء فيه مما حنن بـصدده ص 

مل وأن يبدلوا مجيع األديان بدينه      املسلمني قد أمر أتباعه أن خيضعوا العا      
إنّ هـؤالء   . ما أعظم الفرق بني هـؤالء الـوثنيني وبـني النـصارى           . هو

بينمـا  » أسلموا أو متوتوا  «: العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس      
ماذا كان حال العامل لو     . أتباع املسيح رسخوا النفوس بربهم وإحسام     



 )٢٤٧(

لكنا حنـن اليـوم مـسلمني كـاجلزائريني         نّ العرب انتصروا علينا؟ إذن      أ
   .واملراكشيني

  

 

:   ـ يقول أحـد البـاحثني عـن نتـائج االستـشراق مـا يلـي        ١
ومهما كانت درجة احتفاظ االستشراق بالغموض الذي أحـاط بـه           ...(

كمجرد ميدان من ميـادين الدراسـة فلـم يكـن ممكنـاً إالّ أن يكـون                 
ستشراق متورطاً يف كل التطورات التارخيية الـيت حـدثت يف العـامل             اال

 فاالستشراق هـو الـذي بـسط هلـم أسـباب الـسيطرة ونظـم                 ،الثالث
 ووفر اخلطوط األساسية إلرشـاد      ،املعلومات اليت عاد ا املستكشفون    

 وأخرياً تقدم للشعوب املقهـورة بنظريـات خلـضوعهم          ،الغزاة والفاحتني 
قارهم إىل التنمية وعدم قـدرم علـى اسـتيعاب العلـوم            وختلّفهم وافت 

  .باإلضافة خللق االختالفات املذهبية والنعرات الطائفية

 ـ إذا كان االستعمار وقواه احتلت األرض وسـلبت األمـوال    ٢
واستغلت اخلربات وعاثت يف البالد الفساد، فقد كان أخطر النتائج اليت           

يب اجلديد هي تلك التبعية الثقافية  أعقبت الغزو والفكر ذلك الغزو الصلي     
عامل املدنيـة واملبتكـرات الـصناعية وحتولـت إىل          اليت بدأت إعجاباً بامل   

ــزاز بالشخــصية   شــيوع روح االــزام الفكــري وضــياع روح االعت
اإلسالمية لدى فريق ممن خترج على أيدي أساطني االسـتعمار ووفـق       



 )٢٤٨(

 إىل اتمــع  تــأثريهم الــسيئ قــد تــسربنّأ  إالّ،خططــه ومناهجــه
اإلسالمي بل تعدى األمر أن بعـض املـسلمني يـردد ببالهـة وضـياع               

ن أ وحيـاول  ،شخصيته ـ كلمات املرجعية والتقدمية والتطور والتجديـد  
ينقل التجارب اخلاصة بالغرب وحده إىل اجلو اإلسالمي نقالً تاماً دون           

يد ألعـداء   وأخذ التقل،متحيص أو متييز وانتشر اإلحلاد وااليار اخللقي      
 ،اإلسالم صورة التشبث التام بأسس الثقافة الغربية واحلـضارة املاديـة          

بل لقد بلغ اإلسفاف يف هـذا التقليـد حـد الـذوبان الكامـل يف بعـض            
تفاهات اتمع الغريب وأوضاعه اليت يشكو هو منها وصـح يف هـؤالء             

 أو ذراعـاً    ربلتتبعن سنن مـن قـبلكم شـرباً بـش         « : قول الرسول   
وقـد كـان هلـذا      » ...ر ضب لدخلتموه  حاع حىت لو دخل أحدهم ج     بذر

الغزو الفكري آثار بالغة يف تأثري الثقافة الغربية على الناشـئة املـسلمة             
فلقد كان االسـتعمار حبمالتـه العـسكرية وغـزوه الفكـري وسـيطرته            

   .)١(السياسية واالقتصادية حمنة حقّاً للعامل اإلسالمي كله

  :ية اليت خلّفتها األعمال االستشراقية هيوأخطر النتائج السلب

أ ـ تشويه الثقافة والفكر اإلسالميني جبوانبها املتعـددة يف العـامل    
  .اإلسالمي وعند اتمع الغريب

 ،ب ـ إضعاف الروح الدينية واألسس العقيدية عنـد املـسلمني    

                                                
 .٣٥ ـ ٣٤ص: اإلسالم في غزوة جديدة، أنور الجندي:  أنظر)١(



 )٢٤٩(

 واعتاد املسلمون نتيجـة ذلـك   ،أي اخنفاض الروح الدينية بني املسلمني   
  .كم الكافر وأنظمتهاحل

ج ـ قيام األوضـاع االجتماعيـة والـسياسية الكـافرة يف العـامل       
  .اإلسالمي

د ـ حتريف األسس ـ بل الدين اإلسالمي ـ بأمسـاء وشـعارات      
  .براقة مثل بدع التجديد

هـ ـ انتشار األفكار الغربية املـسيحية والـسيطرة االسـتعمارية     
  .يالعسكرية والسياسية يف العامل اإلسالم

و ـ انقسام العامل اإلسالمي إىل دول وبالد خمتلفة ومتنازعة فيما  
  .بينها يف كثري من األحيان

ز ـ تسمم العقل األوريب جتاه اإلسالم، وخلق نظرة غريبة اهليئة  
  .وحاقدة على اإلسالم

 ـ إنّ االستشراق قد فشل يف أن يكون دراسة إنسانية بـنفس   ٤
نـا دراسـة ثقافيـة فهـو مبواقفـه الـيت            القدر الذي فشل فيه بأن يقدم ل      

اتسمت مبعارضة ال تلني جتاه منطقة معينة مـن العـامل يعتربهـا غريبـة              
  .عليه أظهر تقاعساً يف التعاطف مع اخلربات اإلنسانية

***  
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