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الحمد لله رب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محمد وعىل آل بيته 

... الطاهرين

يتّضح للمتتبّع يف تاريخ ونتاجات االسترشاق األملايّن واهتامماته يف الّتاث 
العريّب واإلسالمّي بشكٍل عاٍم، وما يرتبط بالقرآن الكريم بشكٍل خاص، أّن 
أعامل املسترشقني األملان يف املجال القرآيّن مل تقترص عىل األعامل والّدراسات 
مؤّسساٍت  وتأسيس  الجامعيّة،  البحثيّة  املشاريع  إىل  تعّدتها  بل  الفرديّة، 
وجمعاً،  تاريخاً،  نّصاً،  الكريم؛  القرآن  بدراسة  متخّصصة  وعاّمة  رسميٍّة 

وتفسرياً، وعلوماً...

للخدمات  مادٍح  بني  ومفّكريهم  املسلمني  علامء  نظرة  اختلفت  وقد 
العلميّة التي قّدمها املسترشقون األملان للتاث العريب واإلسالمي، فَوصفوها 
املدارس  -كبقيّة  أعاملهم  يف  ينطلقوا  مل  وأنّهم  واملوضوعيّة،  بالعلميّة 
االسترشاقيّة- من أهداف ذات صلٍة باالستعامر والتّبشري والهيمنة العلميّة 
أعامل  إىل  تجزيئيّة  تفّحصيّة  نظرة  ناظٍر  وبني  والحضاريّة،  واملعرفيّة 
خالل  من  بينهم  هؤالء  ميّز  حيث  ومؤسسات،  كأفراد  األملان  املسترشقني 
نتاجاتهم وآرائهم املنصفة لإلسالم والقرآن أو غري العلميّة واملوضوعيّة التي 

انغرقت يف الشبهات واإلشكاليات.

أو رفضاً.  وليس املورد هنا للنقاش يف ترجيح أحد هذين الرأيني تأييداً 
لكن لنا أن ننظر إىل املباين واملناهج التي انتهجوها، والنتائج التي توّصل 
إىل  تحّولت  بل  األملانيّة،  املدرسة  ترفضها  -ومل  األملان  املسترشقون  إليها 
من  وذلك  وفقها،  رأينا  ونبني  وغريهم-  األملان  املسترشقني  عند  مرجعيٍّة 
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عدم  فيها  يتّضح  والتي  الكريم،  القرآن  حول  األملان  املسترشقني  آراء  أبرز  خالل 
املوضوعيّة واإلنصاف، وخلّوها من الّشفافيّة البحثيّة والعلميّة، ومن هذه املباين 

والنتائج التي تبّناها املسترشقون األملان:

.برشيّة القرآن وأنّه من صنع محّمد  -

تأثري الديانتني اليهوديّة والنرصانيّة عىل القرآن واإلسالم.  -

التّشكيك يف فصاحة القرآن ولغته التي نزل بها.  -

أّن الحروف املقطّعة يف أوائل الّسور هي اختصار ألسامء القرّاء من الّصحابة   -
الذين جمعوا القرآن وحفظوه.

وجود كلامٍت أجنبيّة يف القرآن.  -

القرآن نزل بلغٍة شعبيٍّة )غري فصيحة( أو بلغة أهل جنوب الجزيرة.  -

وجود الشعر والسجع يف القرآن.  -

تأثّر أسلوب القرآن بأساليب الكهانة والكهان يف جزيرة العرب.  -

تقسيم السور حسب مراحل الّنزول إىل أقسام متعّددة.  -

الّسطحيّة واالعتامد عىل  الكربى بيشٍء من  العلميّة  القضايا  تناول بعض   -
مصادر محدودة. من قبل بعض املسترشقني األملان، ويف هذا قال الدكتور شتيفات 
فيلد: "وحيثام كان من األفضل محاولة الوصول إىل فهم أكرث عمًقا كانوا كثريًا ما 
األملاين  املسترشق  عن   )Noldekae( نولدكه  وقال  سطحي".  نحٍو  عىل  ينتقدون 

ا".  فايل: "... إنّه مل يعرف املصادر العربيّة إاّل يف إطار محدود جدًّ

يف   )Noldekae( نولدكه  األملاين  املسترشق  كتبه  ما  املجال  هذا  يف  ويكفينا 
بعنوان  كتابتها  أعاد  ثّم  القرآن(؛  سور  وتركيب  )أصل  بعنوان:  للدكتوراه  رسالته 
)تاريخ القرآن( أو )تاريخ النص القرآين(. وَمْن طالع هذا الكتاب الحظ اضطراب 

مؤلّفه وتناقضه يف أحكامه عىل القرآن الكريم. وماّم أثاره يف هذا الكتاب:

أنّه يفتح الباب أمام القول بتحريف القرآن ونقصانه كام يف فصل )الوحي   -



9

مة المركز مقدِّ

الذي نزل عىل محّمد ومل يحفظ يف القرآن(. ومام نُقل عنه: )إنّه ماّم ال شّك فيه أّن 
هناك فقرات من القرآن قد ضاعت(. أو يقول: )القرآن غري كامل األجزاء(.

أنه يصف أسلوب القرآن الكريم باعتباره أسلوبًا قصصيًّا ينقصه التسلسل   -
يف طريقة األخبار والسري ويرى يف قصصه انقطاًعا، وانتقد يف القرآن الكريم تكرير 
بعض األلفاظ أو العبارات تكريرًا ال مسوغ له. وقد رّصح بأكرث من هذا يف مقاله: 
الجمل  استعامل  الكهان ومن غريهم  استعار من  القرآين(. وأنّه  )عيوب األسلوب 

القصرية املسجوعة يف الخطاب.

، وضعه  ال يقيِّم نولدکه وأتباعه من العلامء القرآن ککتاب منزَل، بل کنصٍّ  -
الدينيّة واالجتامعيّة  والتطّورات  األحداث  متفاعاًل مع  إلهام،  نتيجة  النبّي محّمد 

والسياسيّة التي واجهها خالل سنني.

يتبّنى نولدكه التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّكّ ومديّن، لكّنه يوزّع السور   -
املّكيّة عىل فتات ثالث، معتمًدا عىل صفاٍت أسلوبيٍّة ومضمونيٍّة، تجمع بني سور 

املجموعة الواحدة.

رأيه املضطرب يف الحروف املقطّعة وأرسارها؛ إذ رأى أنّها رموٌز وإشاراٌت   -
حرفيٌّة إىل أصحاب نسخ القرآن، ثّم رجع عن قوله وقِبل أّن لها معاٍن خاّصة هي 

أبعد من أن تكون معاٍن صوفيّة أو باطنيّة، وأنّها تعّد جزًءا من الوحي.

كان يزعم أّن سبب الوحي الّنازل عىل محّمد والدعوة التي قام بها ما   -
كان ينتابه من داء الرصع.

انتقلت  التي  واملسيحيّة  اليهوديّة  باملؤثّرات  حافٌل  القرآيّن  القصص  أّن   -
إىل العرب عن طريق اليهود املقيمني يف املدن الكربى وكذلك عن طريق العرب 

املتنرصين.

وماّم يجدر أن يسّجل هنا أّن نولدكه كان متّدًدا يف نرش الكتاب وترجمته   -
لعدم قناعته بكّل ما فيه؛ ففي خطابه إىل الّنارش بعد تصحيح الكتاب: "وكثري من 
املسائل التي كنت أعتقد قلياًل أو كثريًا بصّحتها تبيّنت يل فيام بعد أنّها غري مؤكّدة".

أثاره  ما  الكبري يف مواجهة ونقد  العلمّي  تقّدم، وضمن مرشوعه  ما  بناًء عىل 
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الفكر الغريّب حول القرآن الكريم من إشكالياٍت ومغالطاٍت وشبهاٍت، يقّدم املركز 
اإلسالمّي للّدراسات االستاتيجيّة هذا الكتاب، وهو مرشوع كتاب جامعّي يف: نقد 

أفكار وأطروحة املسترشق األملاين تيودور نولدكه يف كتابه )تاريخ القرآن(.

لقد اعتمدنا يف اختيار عناوين املوضوعات البحثيّة يف هذا املرشوع، عىل ضوء 
منهجيّة نولدكه نفسه يف كتاب )تاريخ القرآن(؛ وذلك بهدف إنجاز دراساٍت بحثيٍّة 

نقديٍّة تغطّي املوضوعات واألفكار املفصليّة التي جاءت يف هذا الكتاب.

هذا باإلضافة إىل أن كتاب "تاريخ القرآن" لنولدكه من أوسع ما صدر من كتب 
مع  وطالّبه  نولدکه  تعامل  وقد  األملانيّة،  باللّغة  العرشين  القرن  يف  القرآن  حول 
القرآن کنصٍّ وضعه النبّي محّمد نتيجة إلهام، متفاعاًل مع األحداث والتطّورات 
الدينيّة واالجتامعيّة والسياسيّة التي واجهها خالل سنني. حيث يتبّنى نولدكه يف 
الجزء األّول التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّكّ ومديّن، لكّنه يوزّع السور املّكيّة عىل 
 .فتات ثالث، بعد أن قّدم  فهمه وتفسريه للوحي وملصدر علم النبي محمد
وعالج يف الجزء الثاين من الكتاب مسألة جمع القرآن الكريم، معتِمًدا عىل الروايات 
املتوارثة، مقارنًا بعضها بالبعض اآلخر، ومستخلًصا منها النتائج...، بينام يعالج يف 
الرسم يف مصحف عثامن،  القرآن، مناقًشا أهم خصائص  تاريخ نّص  الجزء األخري 

ومقارنًا إيّاه بصيغ وقراءات غري عثامنيّة. 

يتضّمن الجزء )األول( من كتاب بحوث وقراءات نقديّة يف كتاب )تاريخ القرآن( 
لتيودور نولدكه ثالثة فصول؛ تناول الفصل األّول إطاللًة عىل االسترشاق األملايّن ودور 
املدرسة االسترشاقيّة األملانيّة يف الّدراسات القرآنيّة، مع تعريف بكتاب تاريخ القرآن. 
بينام تعرّضنا يف  الوحي،  الثاين قراءًة نقديًّة ألطروحة نولدكه حول  الفصل  وتناول 

الفصل الثالث ملصادر تعليم النبي محّمد بحسب استعامل نولدكه يف كتابه.

علامً بأّن مناقشة بقيّة املوارد ونقدها ستكون يف الجزء الثاين من هذا الكتاب.

ختاماً ال بد من تقديم الشكر والثناء والتقدير لكل من ساهم يف إنجاز هذا العمل، 
سائلني الله تعاىل أن يجعله ذخراً آلخرتنا ويوفق الباحثني األعزاء لالستفادة منه.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجّية



 

تاريخ القرآن
للمستشرق األلماين تيودور نولدكه]]]

-تعريف وتوصيف- 
د. جميل قاسم]]]

ما معنى أن يُعاد نرش وترجمة كتاب )تاريخ القرآن( للمسترشق األملاين 

تيودور نولدكه )1836- 1930( الذي أصدره املؤلف عام 1860 )بحثًا( عالج 

الكريم  القرآن  نّص  نشوء  مسألة  التّاريخي-  الّنقد  منهج  -مستعماًل  فيه 

وجمعه وروايته؟ وناقش -يف هذا اإلطار- مسألة التّسلسل التّاريخي للّسور، 

واقتح ترتيبًا لها يختلف عن ترتيبها بحسب زمن نزولها، كام هو معهود يف 

اإلسالم. هذا عىل الرغم من )القطيعات( التي مّر فيها هذا الّسفر الّضخم، 

إذ كان بحث نولدكه موضوًعا ألجيال من الباحثني، منهم تلميذه فريدرِش 

الكتاب  من  األّول  الجزء  صياغة  بإعادة  قام  الذي   )F. Schwally( شفايل 

القيام  من  الّسن  تقّدم  منعه  الذي  نولدكه  من  بطلب  وذلك   ،1909 عام 

بهذه املهّمة، فاكتفى الطّالب بكتابة مقّدمة لهذا الجزء، لكن وفاة شفايل 

َجْمَع  يتناول  الذي  الثاين  الجزء  صدور  يعاين  أن  دون  حالت   1919 عام 

التّصحيحات  للطبع، فأضاف أوغست فيرش بعض  أعّده  القرآن، وكان قد 

النارش:  فريق عمل  بالتعاون مع  تامر  د. جورج  ترجمة:  فريدريش شفايل،  تعديل:  نولدكه،  تيودور  تأليف:   -[1[

منشورات الجمل/ كولونيا - أملانيا. الطبعة العربية: 2008 - اعتامًدا الطبعة الرابعة اليبستغ.

]2]- جميل قاسم، أستاذ الفلسفة وعلم الجامل يف الجامعة اللبنانية.
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الثالث  الجزء   )G. Bergsraber( غوتشت رس  وأضاف  وفاته.  بعد  وأصدره  عليه 

 وهو بعنوان )تاريخ نص القرآن(، لكن املنيّة وافته فأكمله تلميذه أوتر بريتسل 

)O. Pretzl( يف مطلع العام 1937.

عقود  سبعة  خالل  تعاقبوا  األملان  القرآنيّة  الّدراسات  علامء  من  أجيال  ثالثة 

الثّقافيّة -وما  العوملة  إاّل يف عرص  العربية  الذي مل يُتجم إىل  العمل،  إلنجاز هذا 

أدراك ما العوملة؟- بواسطة )دار الجمل( وبالتعاون مع مؤّسسة كونراد-أدناور يف 

العام 2008!

القرآن  لتاريخ  وكتابة  قراءة  إعادة  والّنتيجة من هكذا  املقّدمة  فامذا ستكون 

تاريخيًّة  ملحًة  للكتاب  مقّدمته  يف  تامر  جورج  د.  املتجم  يستعرض  واإلسالم؟ 

أوروبا،  يف  الكريم  بالقرآن  )علمي(  اهتامم  من  سبقه  ما  معامل  أهّم  عن  موجزًة 

الثاين عرش، إذ قام اإلنكليزي روبرت الكتوين   ابتداًء من الّنصف األّول من القرن 

 )P. Venerabilis( بطلب من بطرس املبّجل )( سنة )1142-1143R. Ketensis(

نواقصها وعدم  الكريم، رغم  للقرآن  كاملة  بأّول ترجمة التينيّة  رئيس دير كلوين 

دقّتها يف كثري من املواضع.

الثّامن عرش ترجامٌت عديدٌة للقرآن الكريم إىل  القرن  بعد ذلك توالت حتى 

اللغات  اللغات اإلنكليزيّة واإليطاليّة واألملانيّة والهولنديّة والفرنسيّة وغريها من 

األوروبيّة.

وكان ألغلب هذه الّدراسات -بحسب املتجم- طابٌع اعتذاريٌّ وهجوميٌّ عىل 

الّسواء - مثٌل عىل ذلك كتاب ألّفه الرّاهب الدومنيكاين ريكولدو دامونت كروتشه 

)R. da monte croce( الذي قىض يف أواخر القرن الثالث عرش شطرًا من حياته 

اإلنجيل  عن  القرآن  اختالفات  معتربًا  املقّدس  بالكتاب  القرآن  قارن  وقد  مبرّشًا، 

عيوبًا، ومشريًا إىل تناقضاته وعدم تسلسله من الوجهة التاريخيّة، وقد نقله مارتني 

لوثر عن الالتينيّة إىل اللغة األملانيّة، كان هذا يف زمن هّددت فيه الجيوش العثامنيّة 

الغرب  يف  مطبوًعا  حينها  اإلسالم  وكان  فيينا.  مشارف  إىل  ووصلت  أوروبا  وسط 
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بالطابع العثامين-التيك حتى إّن القرآن الكريم نفسه ُدعي بالكتاب املقّدس التيك 

)Die turkische Bibel( وهو العنوان الذي تحمله التجمة األملانيّة التي قام بها 

دافيد فريدرش مغرلني )D. F. Megerlin( )هل كان يهوديًّا؟(.

وابتداًء من القرن السادس عرش عرفت أوروبا الّدراسات االسترشاقيّة مبعناها 

الواسع مع بدايات االسترشاق، وإذا كانت البدايات تقوم عىل االستطالع والتّعرّف 

بأهميّته  باالسترشاق  االهتامم  اقتن  االستعامر،  بدء  مع  الحًقا،  فإنّه،  واملغامرة، 

واستغالل  الرشق  عىل  سيطرتها  املستعمرة  الدول  بسط  إىل  بالنسبة  السياسيّة، 

ثرواته، ومل يعد االسترشاق -الذي كان له بعض، بل الكثري من اإلنجازات العلميّة 

)تاريخ  وموسوعته  وبروكلامن  رشد،  ابن  ملخطوطات   )Becker( بكر  كتحقيقات 

األدب العريب( إلخ...- ُحرًا من الّدوافع السياسيّة واالقتصاديّة املتحّكمة فيه.

وقد تأثّرت الّدراسات االسترشاقيّة واإلسالميّة يف أوروبا -يف عرص صعود النظريّة 

)الّدراسات  الفيلولوجي  املنهج  بسيادة  الكونتيّة-  والوضعيّة  الداروينيّة  التطوريّة 

استعملت  املنهجيّة  الّنقدي. وهذه  ـ  التاريخوي  املقارنة( واملنهج  لغويّة   - الفقه 

يف دراسات الكتاب املقّدس بعهديه القديم والجديد، بروح علميّة بحتة، ال تتقيّد 

بقدسيّة الّنّص -أّي نص- وبالّروح نفسه انكّب بعض علامء اللغات الّسامية عىل 

التاريخيّة املرتبطة به وكيفيّة حدوثها  دراسة القرآن، محاولني استكشاف الوقائع 

وعالقتها بنشوئه ومصريه، وبناًء عىل هذه الّنزعة العلمويّة مل يقيّم نولدكه وتالمذته 

من العلامء القرآن عىل أنّه كتاٌب منزٌل، بل نصٌّ )وضعه( الّنبي يف أفضل األحوال 

-إلهاًما- يستند يف إدراك ماهيّته ومغزاه إىل الطب وعلم النفس يف ذلك الحني..

أّواًل: آراء نولدكه يف كتابه تاريخ القرآن

يتبّنى نولدكه يف الجزء األّول من الكتاب التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّك ومديّن، 

ومضمونيّة،  أسلوبيّة  معتمًدا صفات  ثالث،  فتاٍت  املّكيّة عىل  الّسور  يوزّع  لكّنه 

فيصف سور الفتة املكيّة األوىل بأنّها تتميّز بقرصها، وبلغتها الّشعريّة التّسبيحيّة، 

وورود الكثري من األقسام )جمع قََسم( فيها التي تهدف إىل تثبيت مضمون الرسالة 
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وإقناع املرشكني بها. أّما سور الفتة املكيّة الثّانية فيغلب عليها طابع الوعد واإلنذار 

والقصص. أّما سور الفتة الثالثة فال تختلف من حيث األسلوب، لكّنها تتميز بشّدة 

لهجة الوعيد والتّهديد املوّجه للكافرين.

والتنظيامت  الرّشائع  بإعالنها  الّسور  فتتّصف  املدينة-  -يف  الهجرة  بعد  أّما 

الّضوريّة لوضع أسس املجتمع الجديد )الرشيعة(.

الّدينّي  الّنّص  وظروف  أسباب  ملعرفة  الّضورّي  التاريخّي  املنهج  كان  وإذا 

الفيلولوجي-التاريخوي  املنهج  فإّن  عنها،  مندوحة  ال  مسألًة  املكانيّة  ـ  الزّمانيّة 

حرص الظواهر كلّها -مبا فيها الظاهرة الدينيّة امليتافيزيقيّة الطابع- مبا هو حرصي 

وملموس ومبارش ووضعي دون متييز ما بني ظاهرة اجتامعيّة، اقتصاديّة، سياسيّة، 

وأخرى ميتافيزيقيّة وجامليّة وميثولوجيّة رمزيّة.

يسوع(،  )حياة  هيغل  كتابات  يف  الوضعي  املنهج  لهذا  مثاالت  وجدنا  وقد 

وقد  املسيحيّة(،  )جوهر  شتاوس  وجوزيف  املسيحيّة(،  )تاريخ  رينان  وأرنست 

تعاطت هذه الكتابات مع املسيحيّة كظاهرٍة )تاريخيّة( مجرّدة من البُعد القديّس 

والرّمزي، وتناولت شخصيّة )يسوع املسيح( كأّي شخصيّة تاريخيّة )عادية( تخضع 

ملعطيات العلوم الوضعيّة واإلنسانيّة.

معطيات  عىل  بناًء   ،محّمد الرسول  شخصيّة  بدوره،  نولدكه،  تناول  وقد 

هذا املنهج الفيلولوجي ـ التاريخي الّنقدي، فركّز عىل األبعاد التّاريخيّة )اللغويّة-

املقارنة( واالجتامعيّة، والسياسيّة، يف مقارنة ما بني اإلسالم واملسيحيّة واليهوديّة. 

والرسالة  النبّوة  معطيات  مع  تتّفق  ال  قد  تاريخيّة  رواية  الّنبّوة،  ظاهرة  وتناول 

واإلميان، من خالل إقامة صلة سببيّة بني الحدث والّنص، بغية الوصول إىل الحقيقة 

املجرّدة واملتجرّدة..

يف مقّدمته للطبعة الثانية لكتابه، يتحّدث نولدكه عن نارش كتابه الذي سأله إذا 

شاء أن يسّمي من العلامء من يُعيد الّنظر يف الكتاب الذي أنجزه قبل نصف قرن، 

فاقتح بعد تفكري يسري تلميذه القديم وصديقه فريدريك شفايل »بجعل الكتاب 
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الذي أنجزته برسعة مراعيًا املستلزمات الحارضة )بقدر اإلمكان( ألن آثار الوقاحة 

الصبيانيّة -كام نقول- لن ميكن محوها بالكلية«. )املقدمة( ..

وقد قام الباحث شفايل يف مقّدمته الثانية بتعديالٍت جذريّة أو بإضافة مقاطع 

كبرية.

الجزء  من  بريتسل  أ.  بعده  ومن  برغشت  غ.  تأكيد  بكل  فعله  ما  هذا  ولعّل 

الثالث من الكتاب. فامذا كانت النتيجة؟

يف الفصل األّول، وهو بعنوان )يف نبوءة محّمد والوحي( يقارب نولدكه معنى 

، لكّنه يرى أّن الّنبّوة مل  الّنبّوة وصفاتها، فريى أّن الّنبّوة يف أسمى معانيها فنٌّ إلهيُّ

تتطّور إاّل يف )الّشعب اإلرسائييل(. كيف؟ يقول نولدكه إّن جوهر الّنبّي يقوم عىل 

تشبّع روحه من فكرة دينيّة ما، تسيطر عليه فيتاءى له أنّه مدفوٌع بقّوٍة إلهيٍّة ليبلّغ 

من حوله من الناس تلك الفكرة عىل أنّها حقيقٌة آتية من الله. وحاملا يبدأ األنبياء 

بتنظيم أنفسهم تتحّول الّنبّوة إىل )مهنة(. وما مييّز معنى الّنبي بحسب نولدكه ما يرد 

يف سفر عاموس 14:7 »لست أنا نبيًا وال أنا ابن نبي بل أنا راٍع وجاين جميّز. فأخذين 

الرب من وراء الضأن وقال يل الرب: اذهب تنبأ لشعب إرسائيل« )ص3 الهامش2(.

هل نظر نولدكه إىل شخصيّة النبي محّمد بالطريقة ذاتها؟ يعالج نولدكه ظاهرة 

النبّوة باعتبارها )ظاهرة وضعية(؛ لفهمها فهاًم )صحيًحا(، بحسب رأيه.

يتعرّف نولدكه -بهذا املعنى- بنبّوة محمد، أي مبقياس ما يأيت به الّنبّي بأفكار، 

الّصحيح ملعرفة  أّن املصدر  أُخر، ويرى  نبّوات ورساالت  وإن كانت مستمّدة من 

روح محّمد هو )القرآن(، هل القرآن كتاب وحي َوَما َينِْطُق َعِن الْـَهَوى  إْن ُهَو 

إّل وَْحٌ يُوَْح أم هو كتاب فكرّي تأّميّل؟ يرى نولدكه -جوابًا- أّن محّمًدا حمل 
طوياًل يف وحدته ما تسلّمه من الغرباء، وجعله يتفاعل وتفكريه، ثم أعاد صياغته 

بحسب فكره، حتى أجربه أخريًا الّصوت الّداخيل الحازم عىل أن يرّبر لبني قومه 

رغم الخطر والّسخرية اللذين تعرض لهام، ليدعوهم إىل اإلميان، األمر الذي يجلعنا 

نتعرّف يف هذا عىل حامس األنبياء )ص4(.
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يرى نولدكه، باختصار، أّن املصدر الرئيس للوحي الذي )نُزّل( عىل النبي حرفيًا، 

بحسب إميان املسلمني وبحسب اعتقاد القرون الوسطى هو بدون شّك ما تحمله 

الكتابات اليهوديّة. وتعاليم محّمد برأيه ـ يف جلّها »تنطوي يف أقدم الّسور عىل ما 

يُشري بال لبس إىل مصدرها. لهذا ال لزوم للتحليل -حسب الكاتب- لنكتشف أّن 

أكرث قصص األنبياء يف القرآن، ال بل الكثري من التّعاليم والفروض، هي ذات أصل 

يهودي« )ص7(.

لقد تواجد اليهود ـ بحسب نولدكه ـ يف أماكن عّدة من شبه الجزيرة العربيّة، 

وكانوا يقيمون يف مناطق يرثب التي كانت عىل صلٍة وثيقٍة مبوطن )محّمد(، وكانوا 

يتّددون أيًضا يف مّكة. وكان مثّة تأثري يهودّي عىل الّنبّي كذلك كانت املسيحيّة عىل 

انتشار واسع يف شبه الجزيرة العربية بني القبائل املتواجدة عىل الحدود الفارسيّة-

اليمن  الداخل يف متيم، ويف  البيزنطيّة »)كلب( وطيء وتنوخ وتغلب وبكر« ويف 

التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة الحبشة املسيحيّة. وينبغي لنا، إًذا، أن 

نأخذ بعني االعتبار التأثري املسيحي عىل النبي إىل جانب التأثري اليهودي.

ويرى نولدكه أّن أهّم مصدر استقى منه محّمد معارفه مل يكن الكتاب املقّدس، 

أّما  )الهاجادا(.  القديم(  )العهد  قصص  ويف  والليتورجيّة،  العقائديّة  الكتابات  بل 

القصص املستقاة من )العهد الجديد(، يف اإلسالم، فهي أسطوريّة الطّابع، وتشبه يف 

بعض معاملها ما يرُسد يف األناجيل املنحولة.

أّما سورة الصف 61: 6 التي يِعُد فيها عيىس بأّن الله سريسل من بعده رسواًل اسمه 

أحمد فال أثر لها يف )العهد الجديد( املقصود هو اآلية: ِإَوذْ قَاَل ِعيَس ابُْن َمْرَيَم يَا 

ا بِرَُسوٍل  ً قًا لَِّما َبْيَ يََديَّ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوُمبَّشِ َصّدِ ِ إَِلُْكم مُّ ائِيَل إِّنِ رَُسوُل اللَّ بَِن إِْسَ
بٌِي وهي اآلية  ا َجاَءُهم بِاْلَّيَِناِت قَالُوا َهَٰذا ِسْحٌر مُّ ْحَُد فَلَمَّ

َ
ِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
يَأ

التي تتطابق مع ما جاء يف إنجيل برنابا بهذا الصدد عىل لسان املسيح )سيأيت من بعدي 

رسول اسمه أحمد(.

وما يؤكّد تأثّر اإلسالم بالّصيغة املسيحيّة -بنظر نولدكه- أّن الكّفار أطلقوا عىل 
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وثيقٍة  عالقٍة  عىل  اعتربوهم  أنّهم  يعني  مام  )الصابئة(  لقب  محّمد  النبي  أتباع 

ببعض الفرق املسيحيّة )مثل املندائيني والكسائيني واملعمدانيني(.

كذلك أّن املسلمني يعتربون أنفسهم خلفاء األحناف، وهؤالء كانوا أناًسا رفضوا 

الوثنيّة وفتّشوا عاّم يرضيهم يف التّعاليم املسيحيّة واليهوديّة.

إّن الكلمتني دين )فارسية( وملة )آرامية( هام من أصٍل أجنبيٍّ فيام تتّصف كلمة 

)إسالم( )سورة آل عمران 3: 19( بأنّها عربيّة أصيلة، وقد وضعها محّمد لدينه - 

كام يقول املؤلّف، الذي قّدر له أن يهّز العامل كلّه، وقد انصهر يف وجدان محّمد من 

مواد مختلفة. وما أضافه هو إىل ذلك يقّل أهميّة -بحسب نولدكه- عاّم أخذه عن 

اآلخرين )ص19(. وأعلن النبي محّمد أنّه يتلّقى الوحي من )الّروح(، )روح القدس( 

)عربي( بأشكاٍل عّدة مختلفة. وسمي روح القدس جربيل )جربائيل(، ويعد كّل أمر 

إلهّي وّجه إليه وحيًا حتى لو مل تعد كلامته قرآنًا، غري أّن مقارنة نولدكه بني هذا 

وما ذكره السيوطي يف كتاب )اإلتقان( بأّن ما تلّقاه مسيلمة وطليحة يّدعى أيًضا 

، ليس غايته العلم، ال الّديني وال التّاريخّي -باسم  وحيًا، ينم عن استعراٍض حقيقيٍّ

الّنقد التّاريخي- ال سيّام مع الّنتيجة التي يتوّصل إليها بأّن محّمًدا كان يعاين نوًعا 

من الرّصع، وأّن هذا الوضع الجسدي والّنفيس املضطرب هو الذي يفرّس األحالم 

والّرؤى التي رفعته إىل مصاف الرؤيا والنبوءة. و)دليل( نولدكه عىل ذلك أّن محّمًدا 

كثريًا ما قىض اللّيل متهّجًدا، وأنّه كثريًا ما صام، حيث تشتّد يف الصيام -برأيه- القدرة 

عىل مشاهدة الّرؤى، ويربط ما بني هذا التّفسري وقول الرسول )ويفصم عني 

وقد وعيت ما قال( أو )فأعي ما قال(. وهذه الحالة السيكولوجيّة تتطابق مع ما 

ّمُِل قُِم اللَّيَْل إّل قَلِيال نِْصَفُه أو انُقْص ِمنُْه  َها الُْمزَّ يُّ
َ
جاء يف سورة املزمل  :1 :73يَا أ

قَلِيال أو زِْد َعلَيْهِ َوَرتِِّل القرآن تَْرتِيال إِنَّا َسُنلِْق َعلَيَْك قَْول ثَقِيال. وتليها سورة 
.َوثَِيابََك َفَطّهِْر َوالرُّْجَز فَاْهُجْر  ْ نِذْر َوَربََّك فََكّبِ

َ
ثُِّر ُقْم فَأ َها الُْمدَّ يُّ

َ
املدثر: يَا أ

ولعّل أشهر ما يذكر يف هذا الّصدد اإلرساء واملعراج الذي كان مجرّد حلم، برأي 

ههنا  الحلم  هل  األحالم(  )تفسري  عبء  نفسه  نولدكه  يكلّف  ال  وههنا  نولدكه، 
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سيكولوجي عادي، أم حلم ميتافيزيقّي أكستا ـ عادي )extra ordinaire(؟

أبعد من هذا يستشهد بقول فايل )weil( وهو كاتب ينسب كّل الهرطقات - 

مبا فيها املذكورة أعاله - إىل الّنبي محّمد الذي يظّن بأّن محّمًدا تلّقى الوحي من 

إنسان كان يسخر منه، لكون الرسول كان قد شبّه جربيل بشخص دحية، وكان 

جميل الطّلعة، وهي شكٌل من أشكال التجلّيات العديدة التي يظهر فيها امللك؟

1. الوحي يف مثل صليل الجرس.

2. بواسطة ما ينفثه روح القدس يف روعه.

3. جربيل يف صورته الحقيقية.

4. جربيل يف صورة الرسول محّمد نفسه، إلخ.

ويحاول نولدكه أن يفرّس قصار الّسور باعتقاد )البعض( أّن محّمًدا تلّقى كّل 

آيات القرآن أثناء نوبات الرّصع التي كانت تعتيه، والتي مل تدم طوياًل )ص28(.

ويفرّس الكاتب وحدة التّنزيل )السورة( باألصل العربي )سدرا(، أو مقطع القراءة 

)؟( كام يربط كلمة قرآن بالكلمة اليهوديّة )مقرا( ويلتبس األمر عىل نولدكه من 

الوجهة الفيلولوجيّة الفقهيّة حول أصل معنى القرآن الذي ال يجده مطابًقا ملعنى 

التّحيّة  أّدى  أو  )نادى(،  القراءة، وإمنا االقتان والتالوة )قرأ( مبعنى تال أو مبعنى 

)قرأ فالنًا السالم(، وملا مل يجد يف العربيّة ما يُشفي الغليل وجد يف كلمة )قريانا( 

وزن  عىل  وضعت  رسيانيّة  كلمة  تكون  بأن  وذلك  الجذري،  االحتامل  الرّسيانيّة 

تكون  بجديد. وملاذا ال  يأِت  بأّن محمًدا مل  يثبت  كّل هذا يك  بالعربيّة.  )فعالن( 

كلمة قرآن مشتّقة من كلمة فرقان: ههنا أيًضا يجد املسترشق نولدكه أن ذلك غري 

ممكن؛ ألن كلمة فرقان اسٌم مجرٌّد، تفيد معنى الوحي الذي تلّقاه أنبياء آخرون..

ماذا عن أسلوب القرآن؟ يختلف أسلوب القرآن -بحسب نولدكه- تبًعا ألوقات 

أو بجالل هادئ، ويف  باضطراٍب شديٍد  األوىل  املقاطع  إذ تيش  املختلفة؛  التّأليف 

أقسام أُخر نجد اللّغة عاديًّة، فضفاضًة، أقرب ما تكون إىل النرث. وتتميّز أسلوبيّة 
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القرآن بتكلّم الله مبارشًة، ويرى أّن القرآن خطايبٌّ -سجعي- أكرث منه شعرّي، يعتمد 

التّنميق الخطايّب. ويورد بيتًا من الّشعر منظوًما عىل بحر الرجز:

أنا النبي ال كــذب          أنا ابن عبد املطلب

وذلك لتأكيد أّن الرسول مل يتلّفظ إاّل نادًرا بأبيات نظّمها آخرون، ومل يقرض 

الشعر، إاّل ملاًما. وكان الرسول محّمد يستعمل كّل حريّة أسلوبيّة يسمح له بها 

السجع، ال بل يُضيف، ويُغرّي، فهو ال يلفظ الفتحتني اللّتني يجب التلّفظ بهام يف 

نهاية آية )وزورا( ويخفي الكرستني أو الكرسة، والياء يف األفعال التي تنتهي بياء أو 

واو وميّد الفتحة يف نصب األسامء واألفعال جاعاًل منها ألًفا كام يف القافية الشعريّة 

برشيًا  كالًما  القرآن  كالم  يعّد  نولدكه  أّن  االستعراض  هذا  من  الواضح  ومن  إلخ، 

-ال كالًما إلهيًا- ويعّد اللعب بالكلامت الذي مل يكرث منه الشعراء العرب القدامى 

الشنفرى(  )المية  راهبًا(  )راغبًا  أمثلة:  ذلك  عىل  ويورد  القرآن،  من سامت  سمة 

املامت  وخزي  الحياة  أخزي  ويرس(،  عرس  )بني  )الخنساء(  يهبطوا(  يغبطوا  )إن 

)البحتي( إلخ.

نزولها،  بعد  فوًرا  آية،  لكّل  حّدد  محّمًدا  إّن  القائلة  الرواية  أّن  نولدكه  ويرى 

مكانها املحّدد ال تتمتّع بسنٍد تاريخيٍّ  حتى لو كان قد قام أحيانًا ببعض اإلضافات 

إىل سور معيّنة، وأبعد من ذلك مل يتحّرج محّمد ـ حسب املسترشق األملاين ـ من 

الظّروف،  نسخها بحسب  أو  القرآنيّة  املقاطع  مواضعها يف  وتعديل  اآليات  تكرار 

أو زمن تأليفها أو مضمونها. لكّننا )ال يجوز أن نلومه عىل ذلك ـ كام يزعم فايل 

)Weil(، فهل كان للنبي فعاًل أن يتوقّع، أّن الخالف سينشب بعد وقٍت قصريٍ من 

يعرف  مل  الذي  )كذا(  املتعلّم  غري  الرّجل  وهو  عليه،  نزّل  ما  حرفيّة  حول  وفاته 

موقف  يف  واضح  إدعايّئ  تناقض  املوقف  هذا  ويف  )ص44(،  بتاتًا  الحرف  تعظيم 

نولدكه، فهو يتحّدث عن التّنزيل، ومن ثم ينعت الرّسول باألميّة: أمل يؤت الرّسول 

جوامع الكلم، ومن هو العامل الحقيقي، ههنا، نولدكه أم النبي العريب؟

يف استعراضه ألصل أجزاء القرآن، ومحاولة استكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
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هذه األجزاء، يرى نولدكه أّن الهدف الكبري الوحيد الذي يتّبعه محمد يف الّسور 

ذلك  ينفصل عن  ال  وما  الحّق  الواحد  باإلله  اإلميان  إىل  الّناس  دعوة  املكيّة، هو 

إقناع عقل سامعيه  لكّنه ال يسعى إىل  الدين،  بالقيامة والحساب يف يوم  اإلميان 

الّشعور واملخيّلة. هل  املؤثّر عىل  الخطايب  بالعرف  املنطقي، بل  الربهان  بواسطة 

املنطق سمة من سامت الدين أم الفلسفة؟

ويرى يف اإلسالم نوًعا من الّنظام الّديني، بل محاولة من نوٍع اشتايكٍّ، ملقاومة 

أوضاع أرضيّة سيّئة قاهرة )ص66( وهل هذا حسنة أم بدعة ومثلبة؟

يرى نولدكه يف بحثه الفيلولوجّي أّن سور الفتة األوىل تتميّز بقّوة الحامس الذي 

حرّك الّنبّي يف السنوات األُول، وجعله يرى املالئكة الذين أرسلهم الله إليه، فكان 

ال بّد لها من أن تعرّب عن نفسها يف القرآن. فالله الذي ميأله يتكلّم بنفسه، فيتاجع 

اإلنسان متاًما، كام لدى أنبياء إرسائيل العظام يف )العهد القديم( )...( أما الكالم 

الّشعري  فعظيم، جليل، مفعم بالصور الصارخة، والنربة الخطابية تحتفظ بلونها 

لكّنها  بتعاليٍم بسيطٍة، هادئٍة،  الّشغوفة  الحركة  القصرية تعكس  الكامل، واآليات 

زاخرة بالقّوة. والكالم بأرسه محرّك إيقاعيًا وذو جرس عفوّي جميل. ومشاعر الّنبّي 

تنطق عن نفسها أحيانًا بواسطة غموض املعنى، ومن العالمات الفارقة واملميّزة 

لهذه الفتة كلامت القسم التي ترد فيها كثريًا 30 مرّة مقابل مرّة واحدة يف الّسور 

تَلُبَْعُثَّ  ُيبَْعُثوا قُْل بََل َوَرّبِ  لَْن  ْن 
َ
أ ِيَن َكَفُروا  املدنيّة يف سورة التغابن: زََعَم الَّ

ِ يَِسرٌي]]] من األمثلة عىل ذلك سورة النازعات  ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوَذلَِك َعَ اللَّ
ابَِقاِت َسبًْقا   فَالُْمَدبَِّراِت  اِبَاِت َسبًْحا فَالسَّ َوانلَّازَِعِت َغْرقًا َوانلَّاِشَطاِت نَْشًطا َوالسَّ
بَْصارَُها َخاِشَعٌة َيُقولُوَن 

َ
ادِفَُة قُلُوٌب يَوَْمئٍِذ َواِجَفٌة أ اِجَفُة تَتَْبُعَها الرَّ ْمًرا يَوَْم تَرُْجُف الرَّ

َ
أ

.[[[ِئِنَّا لَـَمْرُدوُدوَن ِف الْـَحافَِرة
َ
أ

أّما الّسور املدنيّة، فقد متيّزت -حسب نولدكه- بطابع الّدعوة املنترصة والّنبّي 

الذي كان يف مّكة يف وضع ال يحسد عليه، ال يتبعه إاّل قليل من الّناس، فأصبح قائًدا 

]1]- سورة التغابن، اآلية 7.

]2]- سورة النازعات، اآليات 10-1.
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عامليًا لكيان كبري. وهو يفرّس انضواء املدينة يف الّدعوة بالرّصاع واملعارك الطّاحنة 

بني األوس والخزرج، واعتياد سكان يرثب رسيًعا عىل سيطرة شخص غريب عليهم. 

ويستنتج نولدكه بأّن الرجال الذين أتوا من املدينة إىل مّكة ليفاوضوا محمًدا إمّنا 

وهو  مدينتهم.  يف  الّسالم  أجل  من  فقط  الّسيايّس  بالّدافع  منساقني  ذلك  فعلوا 

الفاريس يف  ـ  البيزنطي  الرّصاع  ظّل  اإلسالميّة يف  الّدعوة  النتصار  املصّغر  التّفسري 

املرحلة الّسابقة عىل اإلسالم.

وأوامر،  ومخاطبات  قصريٍة  ترشيعاٍت  الغالب عىل  يف  املدنيّة  اآليات  وتحتوي 

والتّعابري واملصطلحات الجديدة تستعمل حني تقتيض املادة ذلك فقط. وهذا ما 

يظهر عىل أوضح وجه يف الرّشائع، ويتجّنب يف صياغتها كّل تزيني خطايّب. وتعّد 

بعد  الثاين  العام  يف  نشأ  منها  األكرب  فالجزء  املدنيّة.  الّسور  أقدم   2 البقرة  سورة 

الهجرة قبل واقعة بدر. وهي تبدأ بكلامت مشابهة لآليات املكية )َذلَِك الِْكتَاُب( 

َجٍل ُمَسمًّ 
َ
ِيَن آََمُنوا إَِذا تََدايَنُْتْم بَِديٍْن إىل أ َها الَّ يُّ

َ
ولكّنها تنتهي بآيات ترشيعيّة: يَا أ

 ُ ْن يَْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَّ
َ
َب َكتٌِب أ

ْ
فَاْكُتُبوهُ َوْلَْكُتْب بَيَْنُكْم َكتٌِب بِالَْعْدِل َوَل يَأ

َربَُّه َوَل َيبَْخْس ِمنُْه َشيًْئا فَإِْن َكَن   َ َوْلَتَِّق اللَّ اْلَقُّ  ِي َعلَيْهِ  َوْلُْملِِل الَّ فَلَْيْكُتْب 
ْن يُِملَّ ُهَو فَلُْيْملِْل َوِلُُّه بِالَْعْدِل 

َ
أ اْلَقُّ َسفِيًها أو َضعِيًفا أو َل يَْسَتِطيُع  ِي َعلَيْهِ  الَّ

ْن  ِممَّ تَاِن 
َ
َواْمَرأ فَرَُجٌل  رَُجلَْيِ  يَُكونَا  لَْم  فَإِْن  رَِجالُِكْم  ِمْن  َشِهيَديِْن  َواْستَْشِهُدوا 

َهَداُء  َب الشُّ
ْ
ْخَرى َوَل يَأ

ُ
ْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذّكَِر إِْحَداُهَما اْل

َ
َهَداءِ أ تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ

قَْسُط ِعنَْد 
َ
أ َذلُِكْم  َجلِهِ 

َ
أ َصغِرًيا أو َكبرًِيا إىل  ْن تَْكُتُبوهُ 

َ
أ ُموا 

َ
تَْسأ َوَل  ُدُعوا  َما  إَِذا 

ةً تُِديُروَنَها بَيَْنُكْم  ْن تَُكوَن ِتَاَرةً َحاِضَ
َ
ْدَن إّل تَْرتَابُوا إّل أ

َ
َهاَدةِ َوأ قَْوُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ اللَّ

ْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم َوَل يَُضارَّ َكتٌِب َوَل َشِهيٌد 
َ
فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناٌح إّل تَْكُتُبوَها َوأ

.[[[ٍء َعلِيٌم ُ بُِكّلِ َشْ ُ َواللَّ َ َوُيَعّلُِمُكُم اللَّ ِإَوْن َتْفَعلُوا فَإِنَُّه فُُسوٌق بُِكْم َواتَُّقوا اللَّ
استكملوا هذا  الذي  وتالميذه  أتباعه  فامذا عن  نولدكه  كتاب  ملّخص  ذا  هو 

الكتاب؟

]1]- سورة البقرة، اآلية 282.



22

ثانًيا: آراء تالمذة نولدكه

يقول أوتو بريتسل يف مقّدمة الجزء الثالث من الكتاب إنّه بعد وفاة فريدرش 

شفايل العام 1919 الذي عمل عىل إنجاز املجلّدين األّولني من هذا الكتاب أخذ 

غوتهلف برغشت رس عىل عاتقه إنجاز املجلد الثالث، وقبل وفاته عىل حني غرة يف 

العام 1926. وبعد أن قىض آخر سنوات عمره يف إعداد دراساٍت متهيديٍّة مل يتمّكن 

منه إىل الطبع  من مشاهدة نتائجها، أنيطت به مهّمة إكامل العمل ودفع جزءاً 

بينها  ومن  للقرآن،  املتعّددة  الشاذة،  القراءات  أبحاثه  تناولت  وقد   .1929 العام 

)القراءات السبع( املتعارف عليها.

ويتحّدث الباحث حول نسخ أربع رسميّة للقرآن كتبت بأمر الخليفة عثامن، 

املدنيّة،  الرسميّة،  الّنسخة  ما عدا  القرآن،  أّي دور يف علم  تقريبًا  تلعب  وهي ال 

التي تسّمى )مصحف عثامن( وهي الّنسخة املتداولة عند املسلمني قاطبة. ويرى 

بريتسل أّن هذه الّنسخة وظروف نشأتها تتّسم بعدم الوضوح، ويعمد إىل الكشف 

عن أخبارها املتناقضة، وطريقة إعدادها وإخراجها إىل النور.

يرى الباحث أّن االختالفات الحقيقيّة يف نّص القرآن يف املدن األربع التي تنطلق 

أهله  به  للقرآن متّسك  نّص محيلٍّ  كّل  أّن  تبنّي  القرآن  الرواية حول صياغات  منها 

بإخالص كبري )...( وقد اعتمد تناقل النّص كتابة، يف كّل ما يتعلّق بالهجاء، عىل الرواية 

الّشفهيّة، فقرّاء القرآن يف كّل مدينة اتّبعوا نّصهم الرّسمي، وحتى عندما مل يتّبعوه يف 

مرّة من املرّات، فإّن الوعي باالختالف ظّل حيًا. وهذا يوّضح ملاذا مل تظهر الروايات 

حول هذه الكتابات أيّة تأرجحات تقريبًا وأنّها أمينة كليًا. ورمبا كان أّول من ثبتها 

والعراق يف  املدينة  اختالف بني  )تويف عام 189هـ(. وكان مثّة  الكسايئ  تحريرًا هو 

القراءة القرآنيّة، وكان مثة نسخة للقرآن تُعّد مرجًعا للقارئني الّدمشقيني وميثلهم أبو 

الدرداء. ومثّة قراءات خمس للكوفة مقابل البرصة، دون أن يؤىت عىل ذكر مّكة، وكان 

مثّة خالف محّل جدٍل يف قراءة القرآن وتدوينه، وكانت الكلامت تتفاوت ما بني نسخة 

وأخرى قبل جمع القرآن يف مصحف واحد موّحد هو )مصحف عثامن(.

مثال عىل ذلك:
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سورة املائدة 5: 54 - 59 )يرتدد( املدينة، مخطوطة دمشق، و)يرتد( عند البقية.

سورة األنعام 6: 63 )أنجينا( الكوفة، )أنجيتنا( عند البقية.

سورة األعراف 7: )تتذكرون( مخطوطة دمشق )تذكرون( عند البقية. وهكذا 

دواليك!

األلف  استبدال  ذلك يف مجال  أبعد من  تذهب  الكوفيّة  املخطوطات  وكانت 

بدل  و)أغنا(  )حتى(  بدل  )حتا(  يف  نجده  ما  وهو  املقصورة،  باأللف  املمدودة 

)أغنى( و)مضا( بدل )مىض( إلخ... والحال هذه أثّرت هذه االختالفات قبل جمع 

القرآن -وحتى بعد جمعه- عىل تهجئة اللغة القرآنيّة بحسب املناطق املختلفة، 

و)املصاحف( املتعّددة )مصحف ابن مسعود يف البرصة )مصحف أيُب( يف دمشق 

إلخ، وقد رأينا أّن الّنّص العثامين )نسبة إىل الخليفة عثامن( مل يكن موحًدا متاًما، 

وعىل  صياغاٍت  عىل  يحتوي  الّنّص  كان  فقد  متكافئة،  الّنسخ  غالبيّة  أّن  وبحكم 

الّنّص  الّنّص. ورغم ذلك شّكل  الّنسخ من هذا  الهجاء تكاثرت عند  تأرجحاٍت يف 

العثاميّن، يف نهاية املطاف، وحدًة متابطًة نسبيًّا باملقارنة مع الصياغات املنقولة 

بحروٍف ساكنٍة أو مع القراءات التي تشتط وجود نص سواكن مخالف.

كان االختالف يف صفة الّرواية بني أهل الكوفة وأهل الشام يعود إىل اختالف 

الظّروف الخارجيّة للتأثري الذي مارسه كال الّنّصني. فكام يشري إليه التأرجح حول 

سنة وفاته مل يلعب أيُب بعد وفاة الرسول محّمد أي دور مرموق. وسواء بسبب 

موته املبكر، أو ألسباب أُخر، فقد أزيح عن املرسح السيايس وانترش نّصه القرآيّن 

عىل الّصعيد الّشخيّص فقط. أما ابن مسعود فكان واليًا عىل الكوفة، وكان ميلك 

بالتايل إمكانيًة، استطاع استغاللها بنجاح إليجاد اعتاٍف رسميٍّ بقرآنه. ويبدو أّن 

مصري نسختي القرآن، أي نسخة ابن مسعود ونسخة أيُب كان متغايرًا. فقد اختفت 

نسخة أيُب باكرًا، ورمبا مل تنسخ أبًدا. أو اّن عثامن -كام يُنسب إىل ابن أيُب واسمه 

محّمد- قد صادر مصحف أيُب )حرفيًا: قبضه، أي قبض عليه وصادره(... أما نُسخ 

كان  املخطوط  أّن  الزمخرشي  ويروي  طويلة.  مّدة  عنها  فأُخرب  مسعود  ابن  نص 
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مدفونًا يف عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد احتق سنة 398ه، وكان فيه، عىل 

ما يزعم قرآن ابن مسعود، وقد اعتمد عليه الشيعة يف بغداد )هل هو لعب عىل 

الوتر الطائفي قديم-جديد ههنا أيًضا؟(.

عىل  وأتباعه  نولدكه  كتاب  يشّنها  التي  )العشواء(  الّشعواء  الحملة  رّس  ما 

)مصحف عثامن(؟ هل هي الغرية عىل التّسامح والتّعّدديّة يف مقابل الحفاظ عىل 

الحرف والكلمة اللوغرقراطية - اإللهيّة كام يراد لنا أن نقتنع؟

بالحديث  عماًل  واالختالف  والتعدديّة  التّسامح  وغايته  التّاريخي  املنهج  وهل 

لدى  ليكون  اإلسالمي؛  الوعي  غايته رشذمة  إّن  أم  رحمة(  أمتي  )اختالف  املأثور 

املسلمني ليس فقط قراءات سبع للقرآن وإمنا سبعة مصاحف وأكرث. وهل الوحدة 

تخالف التعّدد؟ وهل االئتالف ما بني )املؤلَّفة قلوبهم( من املسلمني وأهل الكتاب 

يستبعد االختالف باملعنى الذي يحبذه اإلسالم ديًنا ودعوة ورسالة؟

نصوص  نسخ  عىل  القضاء  حاول  عثامن  يكون  )قد  أنّه  وأتباعه  نولدكه  يرى 

القرآن املخالفة، لكن اإلزالة الكاملة لكل هذه النسخ مل تتحّقق آنذاك، ومل يصبح 

ذلك ممكًنا إاّل عندما تم االلتزام يف التالوة بالنص العثامين. هذا االعتاف الّنظرّي 

بالّنّص العثامين صار ذا تأثري عميّل، حني تخىل املرء عن الحرية الالمبالية يف التّعامل 

مع الّنص، التي كانت سائدة يف القديم )كذا( )ص544-545(. ما الهدف والغاية 

من تلك الحرية الالمبالية؟ هل املعرفة األفضل والفضىل أم الال إبالية حًقا؟!

يف زمن البعثة وحياة الرسول، كان الّنبّي نفسه يبت يف األمر، وحسب 

املراجع اإلسالميّة العديدة، ومن بينها مسند ابن حنبل، رفض الّنبّي التّشكيل الذي 

يقال  أن  وطلب  ـ  الوهن  تعني  وهي  ـ  )َضْعف(  لكلمة  عمر  بن  الله  عبد  قاله 

)ُضعف( أي مبعنى الكم املضاعف.

هل املقصود بأّن الهدف من الحديث الّنبوّي بأّن القرآن جاء عىل سبعة أحرف، 

رفض البت يف صياغات الّنّص التي يناقض بعضها البعض، وأّن االتجاهني املتناقضني 

)نجاح وانتصار الّنّص العثامين التوحيدّي واالعتاف بألوهيّة صيغ الّنّص القدمية، غري 
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العثامنيّة( قد نجحا، بالتّوازي واملساواة؟ وقبل اإلجابة عىل هذا الّسؤال لرؤية ما 

هي الّصيغ التّعّدديّة التي يدافع عنها نولدكه وأتباعه: دفاع بعض القرّاء عىل كلمة 

)حيي( بداًل من )حّي( الواردة يف سورة األنفال 8: 42-44، ويحبّذون قراءة البعض 

لجملة )آتاين الله( مع حرف النص )آتني(، )آتاِن( سورة النمل 27: 36 ويف سورة 

الكهف يحبّذون كلمة )إيتوين( عىل صيغة املتكلّم 200 )آتوين( )سورة الكهف 18: 

96، 95(، فأيّهام أقرب إىل العقل اللغوي حيي أم حي، وآتاين أم )إيتوين( ومن هو 

املتمّسك بالحرف جامعة املسلمني أم جامعة املسترشقني؟

وهؤالء يقّدمون الكلمة غري الواضحة )ليلف.. إلفهم( عىل )إليالف.. إيالفهم( 

)صفحة 552(، سورة قريش 106: 1ـ2 فأيّهام أقرب إىل البديهة والعقل والبداهة؟

ما الغاية التي يبحث عنها املسترشقون األملان؟ لقد وجبت املحافظة عىل صفة 

الله املوحى به شفويًا، والذي تناقلت األفواه معرفته حتى لو كان  القرآن ككالم 

أغلب نّص القرآن كُتب يف حياة الّنبّي ورمبا بتكليف منه )ص557(، إًذا، املقصود 

هو إبطال صفة الوحي وتأكيد )خلق القرآن(، ويا ليت ذلك باملعنى االعتزايل يف 

األقل )املعاين قدمية والحروف مخلوقة ومحدثة(، وإمنا مبعنى االختالق ورفض نبّوة 

الّنبي ورسالته! ولو كانت غاية هؤالء األكادمييني تجديد املعنى مبا يتامىش مع مبدأ 

تعدديّة املعنى، وتطّور األحكام بتطّور األزمان، ملا اعتضوا عىل التقعيد والتّوحيد، 

وإمّنا لكانوا طالبي إدخال مبدأ الظّاهر والباطن عىل منهجهم الفيلولوجي العتيد، 

بداًل من االنحياز إىل القراءات املتشظّية واملتعّددة، ولكان هذا أجدى وأقوم وأفضل.

كان املقرئ والّنحوي املشهور التّابع ملدرسة الكوفة اللغويّة والّنحويّة أبو بكر 

)محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن( ابن مقسم العطار يسمح بكّل قراءة 

مطابقة للمعنى وصحيحة لغويًا، تتّفق مع النص املشكَّل، حتى ولو مل يقرأها أحد 

من القدامى، فاستدعاه السلطان ليقف أمام جميع الفقهاء والقراء الذين أجمعوا 

عىل استنكار دعوته وهّددوه بالعقاب.

يقدم البحاثة املسترشق مثاًل عىل صحة موقف النحوي أيب بكر العطار قراءته 

ا اْستَيَْئُسوا  يف اآلية 80 يف سورة يوسف 12 )نجباء( بدل )نجيًا( واآلية تقول: فَلَمَّ
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َخَذ َعلَيُْكْم َمْوثًِقا ِمَن الل 
َ
بَاُكْم قَْد أ

َ
نَّ أ

َ
لَْم َتْعلَُموا أ

َ
ِمنُْه َخلَُصوا َنِيًّا قَاَل َكبرِيُُهْم أ

ِب أو َيُْكَم الُل ىِل 
َ
َذَن ىِل أ

ْ
رَْض َحتَّ يَأ

َ
بَْرَح اْل

َ
ْطُتْم ِف يُوُسَف فَلَْن أ َوِمْن َقبُْل َما فَرَّ

َوُهَو َخرْيُ الْـَحاكِِمَي )يوسف: 80( والتفسري املتعارف عليه يف مصحف عثامن 
هو مبعنى أنّه )فلام يئسوا يأًسا شديًدا من يوسف وإجابته إياهم، انفردوا متناجني 

رًسا فيام بينهم( أو أّن الجملة تحتمل معنى )ملا يئسوا من نجاته( -بكّل بساطة- 

أما ابن العطار فاختار كلمة )نجباء( بداًل من )نجيًا( ما دعا خصومه إىل وصف 

ويرى  )تصحيف(.  وأنّها  املعروف،  التّشكيل  وتخالف  لها،  معنى  ال  بأنّها  القراءة 

املسترشقون األملان بأّن قراءة ابن مقسم العطار هذه مل تندرج يف خانة )البدعة( 

وإمنا االرتجال )االكتشاف الحر لإلمكانات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة( ومن 

اللغة  األكادمييّة يف  ألّن  متاًما؛  أكادمييًا  ليس  األكادمييني  أّن موقف هؤالء  الواضح 

االرتجال  تحتمل  وفنيًّة  جامليًّة  علوًما  ليست  اللغوية  فالعلوم  االرتجال،  تقّر  ال 

واألسلبة، والتّشكيل الجاميل، وإمنا هو علم غايته الّدقّة يف املعنى واملبنى، ال سيام 

حروب  منها  أين  حروبًا  فيه  االرتجال  باب  يفتح  مقّدٍس  نصٍّ  بإزاء  نكون  عندما 

البسوس و)داحس والغرباء( وحروب طروادة؟

وقد اشتط ابن مقسم العطار -هو نفسه- رشطني لقبول قراءة القرآن، هام: 

صّحة اللغة، وموافقة القراءة ملصحف عثامن. وهذا دليٌل عىل أّن موقفه يندرج يف 

الحقيقة يف باب االجتهاد )إذا اجتهد الفقيه وأخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب 

فله أجران(، ومل تكن غايته الخروج عن القرآن؟!

ويقّر العلامء األملان بأّن قبول املبادئ التي نادى بها ابن مقسم يف حالة اإليجاب 

-ال النفي- تعني استبعاد املطالب األُخر تجاه القراءات التي ميكن قبولها، خاّصة 

القراءة  إقرارها، من وجوب أن تكون  ابن مجاهد، ونجح يف  بها  نادى  التي  تلك 

منقولة بإسناد الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة التقليد املتوارث أصبح املذهب 

الكالسيك يضم ثالثة معايري يشتط توافرها يف القراءات، وهذه املعايري الثالثة هي 

)أن ينقل عن الثقاة عن النبي، ويكون وجهه يف العربيّة سائًغا، ويكون موافًقا لخط 
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املصحف. ويرى أصحابنا األملان أنّه كلاّم اشتد االرتباط بالتّقاليد تعنّي التّنازل عن 

الحّق بالّنقد، وهم يرون يف موقف ابن الجزري )تويف 833 ه( املحافظ عىل املعايري 

الثالثة موقًفا علميًا يتمتّع صاحبه بضمريٍ حّي. والّسؤال عىل موقف هؤالء العلامء 

من الّنّص القرآيّن موقًفا يوازي موقف ابن الجزري من حيث التّناسب ما بني الّنقد 

والتّقليد! ال يعني ههنا )التقليد( دعوة إىل التقليديّة يف مقابل اإلبداع، ولكن املقام 

هو مقام ديني -وليس فلسفيًّا- والدين ينطوي عىل بنيٍة متزامنٍة يف عالقة املقّدس 

بالدهري، والدين والدنيا، والزمان باملكان.

ويقابل قاعدة املعايري الثالثة الضوريّة لقبول إحدى القراءات قاعدة )الغالبيّة( 

أو )اجتامع العاّمة عىل القراءة( وهذه القاعدة ال تعجب أصحاب كتاب )تاريخ 

القرآن( أيًضا باعتبار أّن علم القراءات حتى القرن الرابع كان ال يعني بكلمة العاّمة 

- وأيًضا الجامعة، والكافة، والجمهور، والناس مجموع القرّاء الكيل، بل األغلبيّة، 

صوت  من  أكرث  تعني  ال  و)االتّفاق(  و)االجتامع(  )اإلجامع(  كلامت  فإّن  وهكذا 

باعتباره  له،  تكون  وقد  أهميّة.  لها  ليست  قصوى  حالًة  اإلجامع  ويعد  األغلبيّة، 

لتغييب  استخدامه  طريق  عن  القرآين،  النص  لتوحيد  أهميّة  األغلبيّة(،  )صوت 

قراءات األقليّات الصغرية تغييبًا كاماًل )ص569 كذا(.. والحال هذه ما هو مناط 

املطلق ممكن، وهل  اإلجامع  األغلبيّة، وهل  يكن  مل  إن  إًذا،  واالختالف،  االتّفاق 

القراءات الحرة، غري املقيدة أمكن وأكرث إمكانًا؟!

يوافق نولدكه وأتباعه عىل االشتاك يف مصطلح )رأي( و)استصالح( و)استحباب( 

واستحسان، و)قياس(، و)اجتهاد(، لكّنهم يناوئون عمليّة التّوحيد يف قراءة القرآن، 

تعني  وال  والجهوي.  االشتقاقي،  اللغوي،  باملعنى  الشاذة،  اللهجات  عن  دفاًعا 

الشواذات يف الحقيقة شواذات عاميّة، فأهل الحجاز - كام يورد سيبويه يقولون 

به قباًل(، )ولديهو مال( بداًل من )لديه مال(  )مررت بهو قبل( بداًل من )مررت 

ومثل هذا التشكيل يرد كثريًا يف أجزاء القرآن الكوفية، ولكن هذا ال يعني االنحياز 

إىل العامة باعتبار )البدوي( أو )العامي( هو )معلم اإلنسانية(! يستشهد )د. أوتو 

من  سبعني  )قرأت عىل  قال:  أنه  )ت169(  نافع  عن  مروية  أقوال  عن  بريتسل( 
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التابعني، فام اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته، حتى ألّفت هذه 

ينطقها يف  و)برئ( كام  )ذئب(  نطق  نافع عن طريقة  ُسئل  عندما  ولكن  القراءة. 

لهجته )ذيب، بري( إنحاز إىل صالح النطق املنترش، أي مع الهمزة وقال: )إن كانت 

العرب تهمزها فأهمزها(. هل يفضل بريتسل الفصحى الشائعة أم اللهجة العامية 

لاَِم  العامية؛  املسترشقني-  -كغريه من  يحبذ  أنّه  يظهر،  ما  الجواب، عىل  الشاذة؟ 

لها من خواص التجزئة اللغويّة، وهي الّشكل العلمي للتجزئة السياسيّة يف الرشق 

األوسط، والعامل الثالث!

ماذا عن نقد الروايات؟

القرّاء  روايات  للحكم عىل صدق  والقراءات  القرآن  تدريس  أّن  بريتسل  يرى 
قراءة  أظهرت  حتى  عميٍق،  نقٍد  إىل  تحتاج  ه   300 وعام   100 عام  بني  أمست 
الحسن البرصي، إمام املعتزلة -تويف 110ه- التي تعّد أقدم القراءات التي وصلتنا، 
ويف الوقت ذاته، إحدى أضعفها، تعّزز االحتامل بأنّنا أمام شكٍل للنّص كان يستعمله 
املسألة ال  أّن هذه  والحقيقة  املبارشون.  أنصاره  يستعمله  كان  األقل،  أو يف  هو، 
لها  التقليد بقدر ما  الخارجة عىل  التقليديّة والقراءة  القراءة  بإشكاليّة  لها  عالقة 
عالقة باملعتزلة، والحسن البرصي، صاحب نظرية املنزلة بني املنزلتني عند املعتزلة، 
أصحاب مذهب االختيار، الذين مل يجتهدوا فقط يف مجال )الرأي(، أو )القياس( أو 
)املصلحة( الفقهيّة، وإمّنا يف مجال أصول الدين وعلم الكالم اإلسالمي، وكانوا بالتايل 

مذهبًا وسطيًا وإصالحيًا بامتياز.

ويف مقابل التّجديد الّسلفي الذي أحدثه ابن مجاهد )تويف 424ه( يف قطيعته 
الكبرية مع القراءة التّقليديّة مهد لقوننة القراءات يف أنّه استبدل القراءات املفردة 
بدراسة القراءات املتابطة، ومل يكن دافع ابن مجاهد سلفيًا، وإمّنا ضامن يوافق 
التّقليد، ال للقراءات فقط، وإمّنا للقرآن، وأصبح )الشاذ( الغايل عىل قلب االسترشاق 
ليس ما هو شاذ عن القراءات الّسبعة أو العرشة، بل هو كّل ما هو خارج القراءات 
املشهورة، وتتوج النظام الجديد بانتقال تعبري )التواتر( من مصطلح نقد التّقليد 
ومن أصول الفقه إىل علم القراءات، واملقصود بهذا التّعريف والتّعبري الرواية التي 

تعود إىل مصادر متعّددة ومختلفة.
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ومن الذين حافظوا عىل حريّة أكرب أولئك الذين ال ينتسبون إىل جامعة املقرئني، 

وخاّصة مفرّس القرآن البغوي )ت 510/ 516ه(، ومثله الزمخرشي )ت 538ه(. ما 

هو نظام القراءات الّسبع الذي ذكرناه مراًرا وتكراًرا؟

الخامس  القرن  يف  ازدهرت  التي  هذه،  القراءات  تتناول  متعّددٌة  كتٌب  مثّة 

الهجري، منها أيب طالب القييس )ت 437ه( صاحب كتاب )التبرصة(، وهو عبارة 

عن كتاٍب مخترٍص للمبتدئني وللحفظ غيبًا حول الروايات األربع عرشة املشهورة، 

بل األربعني رواية، ودعم إسناداتها بتفصيٍل واسعٍ وبيانات مختّصة بالّتاجم، ومن 

هذه الكتب كتاب )الكشف( أليب عمرو عثامن الداين )تويف 444ه(. ويستخدم ابن 

الجزري يف كتابه )الطبقات( كشاف مخترصات لوضع ما يرد فيه من أسامء القرّاء.

سبعة  تجمعهم  عرشة  أربعة  عددهم  رّواة  الحقيقة  يف  هم  السبعة  والقرّاء 
أمناط من أمناط الرواية والقراءة واضحة املعامل، تركز عىل أصول للقراءة، والنطق، 

واالستعاذة، والتسمية، والقراءات املختلفة للفاتحة تشمل:

اإلدغام الكبري للحروف املذكر الساكنة املفصولة بحرف مد.. 1

هاء الكناية؛ الالحقة للغائب املفرد املذكر.. 2

املد.. 3

قواعد الهمز.. 4

ما يسمى اإلدغام الصغري )للحروف الساكنة املتامسة(.. 5

اإلمالة )مبا يف ذلك ميزة الكسايئ بنطق نهاية التأنيث )ـة(.. 6

نطق حرف الراء والالم.. 7

الوقف هنا أيًضا )َرْوم وإشامم(.. 8

السكوت القصري )سكوت، سكت(.. 9

نطق الحقة املتكلم املفرد كـ )ـْي( أو )ـَي(.. 10

معالجة الياء املكتوبة بتعريف ناقص.. 11
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مخطوطات القرآن

، وأدوات بحٍث، ومواد  تستند أبحاث كتاب )تاريخ القرآن( عىل تراٍث استرشاقيٍّ

مستعملة متوفّرة يف البلدان الغربيّة والرّشقيّة.

بالقراءات  يسّمى  ما  وتركيزهم عىل  وأتباعه-  -نولدكه  املسترشقني  استناد  إّن 

غري  مخطوطات  ومعاينة  االطاّلع  عىل  تعتمد  وإمّنا  نظريًّة،  مسألًة  ليس  الشاذة، 

عثامنيّة متعّددة متوافرة يف املتاحف واملكتبات الغربيّة املختّصة.

كانت  وإن  الكريم،  للقرآن  القدمية  املخطوطات  عىل  القراءات  علم  ويعتمد 

تقترص عىل بداية القرن الرابع الهجري.

وقد أقرّت األكادمييّة البافاريّة يف أملانيا للعلوم يف مونيخ عاصمة والية بافاريا 

خطًّة لجمع أكرب قدٍر ممكٍن من مصورات مخطوطات القرآن القدمية التي وصلتنا، 

ومّهدت بذلك ألّول مرّة لبحث ماّدة هذه املصادر املهّمة.

القرآن املخطوطة  واملجموعة األكرث ثراًء، مع ذلك، والتي ترتكز عليها أبحاث 

متوافرة يف مدينة إسطنبول، يف تركيا، وقد أضيفت إليها كافّة املصاحف الكوفيّة 

املوجودة يف مكتبات املدينة العريقة. وتوجد مجموعة أخرى يف متحف األوقاف، 

املدينة.  مكتبات  بعض موجودات  إليها  يضاف  األصل 16 نسخة،  كانت تضم يف 

وتضم املكتبة الوطنيّة يف باريس مجموعًة قيّمًة من أجزاء القرآن الكريم القدمية 

القدمية  أنواع خطوطها. كام توجد مجموعة من املخطوطات  بتعّدد  تتميّز  التي 

جًدا يف املكتبة املرصيّة يف القاهرة ويف جامع األزهر. ومثة نسخ قيّمة من القرآن 

موجودة يف املغرب. وتضم مكتبات غربيّة مختلفة مجموعات كبرية وصغرية )غالبًا 

أجزاء( من املصاحف.
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الخامتة

يدفع متّسك الباحث نولدكه وتالميذه بالكلمة موضوًعا للبحث وركيزة له يف آن 

إىل عدم االلتفات إىل معايري أُخر، كتلك التي تلعب عادًة دوًرا مهاًم يف التعاطي مع 

الكتب املقّدسة. وهكذا ال يقيّم نولدكه وأتباعه من العلامء القرآن عىل أنّه كتاٌب 

منزٌل، بل نّص وضعه الّنبّي محّمد نتيجة إلهام، متفاعاًل مع األحداث والتّطّورات 

الّدينيّة واالجتامعيّة والّسياسيّة التي واجهها خالل سنني بعثته.

صدق  يف  شك  ال  حًقا،  نبيًا  واعتربوه   ،الرسول بنبّوة  اعتفوا  أنّهم  والحّق 

الكريم أحسن تعبري.  القرآن  التي عاشها والتي يعرّب عنها  الخاّصة  الدينيّة  الخربة 

وشّددوا يف أكرث من سياق يف الكتاب، عىل أّن الّنبّي كان مستغرقًا متاًما يف الّدعوة 

التي آمن بأّن الله اصطفاه من أجل تبليغها، وأنّه كان مغموًرا بالحامس الّشديد 

من أجل هداية قومه إىل اإلميان بالله الواحد األحد، لكّنهم فرّسوا الّنبّوة والرسالة 

تفسريًا وضعيًا، باعتبارها )ملكة إنسانيّة( وليس إلهيّة.

يتبّنى نولدكه، يف الجزء األّول، التّقسيم املعهود للقرآن إىل مّك ومدين. لكّنه يوزّع 

الّسور املّكيّة عىل فتات ثالث، معتمًدا عىل صفات أسلوبيّة ومضمونيّة تجمع بني 

سور املجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفتة املكيّة األوىل بأنّها تتميّز عن سواها 

بقرصها، وبلغتها الّشعريّة التّسبيحيّة، وورود الكثري من األقسام )جمع قسم( فيها، 

تهدف إىل تثبيت مضمون الرسالة وإقناع املرشكني بها. ومييّز سور الفتة املّكيّة الثانية 

تحّول يف األسلوب؛ إذ يغلب عليه طابع الوعظ واإلنذار، وتظهر يف هذه الفتة مقاطع 

طويلة، تستجع أحداثًا وشخصيات من الكتاب املقّدس، مربزة إيّاها أمثلة عىل صدق 

الله يف وعده ووعيده. أّما سور الفتة الثالثة فال تختلف كثريًا، من حيث األسلوب، عن 

سور الفتة الّسابقة، لكّنها تتميّز بشّدة لهجة الوعيد والتهديد املوّجه ضّد الكافرين. 

يبقى التّحّول الذي حدث يف رسالة الّنبّي محّمد بعد الهجرة إىل املدينة املنّورة من 

دون تأثري واضح يف الّسور التي نشأت هناك، فهذه تتّصف بالتزامها املضموين بشؤون 

جامعة املؤمنني الناشئة، وبإعالنها الرّشائع والتنظيامت لوضع أسس املجتمع الجديد.
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ما يزال الّتتيب الذي وضعه نولدكه للسور القرآنيّة معتمًدا يف معظم األوساط 

العلميّة املتخّصصة يف الغرب، عىل الّرغم من قيام باحثني آخرين، مثل اإلنكليزي بل 

والفرنيس بالشري، مبحاوالت مامثلة، ال تتّصف بالقدر نفسه من الرصانة والتّحصني.

أّما الجزء الثاين من الكتاب، فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم، معتمًدا عىل 

النتائج.  الروايات املتوارثة، مقارنًا بعضها ببعضها اآلخر يف دقّة، ومستخلًصا منها 

وهو يناقش مسألة الجمع األّول الذي قام به زيد بن ثابت وسواه من املصاحف 

مفّصلة  بدراسة  عثامن  مصحف  نشوء  يتناول  ثم  عثامن.  مصحف  سبقت  التي 

للروايات، عارًضا ترتيبه، ومعالًجا البسملة وفواتح السور. كذلك، يتطرّق إىل ما يقال 

عن تحريف بعض املواضع، ثم يورد )سورة النورين( املنحولة، مناقًشا مضمونها.

ويعالج الجزء األخري تاريخ نص القرآن، مناقًشا أهم خصائص الرسم يف مصحف 

عثامن، ومقارنًا إياه بصيغ وقراءات غري عثامنيّة. ثم يتناول بالتفصيل أنظمة القراءة 

وأشهر القرّاء، ويعرض أّم املصادر التي تعنى بهذا املوضوع. وينتهي الكتاب بعرض 

ألهّم مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثني آنذاك.

الّنقدي  املنهج  مقتىض  بحسب  والعميق،  الدؤوب،  بالجهد  البحث  يتّصف 

التّاريخّي، لكّنه ينطوي عىل تجّنياٍت كثرية عىل اإلسالم ونبيّه.

ويحمل الكتاب، وال سيّام يف جزئه الثاين، تقاطبًا ال بّد هنا من اإلشارة إليه. فهو 

يصف، عىل عادة أهل عرصه، األبحاث العلميّة التي أنتجها البحاثة األوروبيون بأنها 

أبحاث )مسيحيّة(، مقاباًل بينها وبني األبحاث )املحّمديّة( أو )اإلسالميّة(. وهو، إذ 

يذكر يف رصاحة تفوق األبحاث األوروبيّة من ناحية املنهجيّة، ال يفوته يف الوقت 

نفسه أن ينّوه إىل متيّز البحاثة املسلمني العرب عىل سواهم يف مجاالت كثرية ال 

يستطيع أقرانُهم يف الغرب أن يجاورهم فيها.

ما الغرض من الكتاب؟

الغرض من الجهد العلمي الذي يضم هذا الكتاب ونتائجه الحط من قدر القرآن 
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فيلولوجيّة  مضامني  الستكشاف  علميٌّة  محاولٌة  إنّه،   .محمد والنبي  الكريم 

)لغويّة مقارنة( يف الكتاب العزيز، بواسطة ربطها الوثيق بشخص الّنبّي ودعوته. 

وهذا يقتيض معالجة نص القرآن كام وصلنا، مع طرح التّساؤالت حول الظّروف 

املستخلصة  النتائج  لكن  التاريخ،  عرب  وروايته  بنزوله  أحاطت  التي  التّاريخيّة 

)إيديولوجيّة(، وأوروبيّة-مركزيّة معادية ومضادة لإلسالم.

والبحث العلمي ال ينطلق إاّل مام يستطيع العقل البرشي أن يدركه وأن يقبض 

عليه مبفاهيم. فام ال يُفهم، ميتنع القبض عليه باألدوات العقليّة. إنّه، إًذا، موضوع 

الله،  بكالم  )مصطفني(  برًشا  يأيت  الذي  الوحي،  مسألة  كذلك  شعور.  أو  إميان 

تتعّدى نطاق قدرة العقل البرشي - فهي موضوع إميان. أما العلم فيتعاطى مع ما 

ميكن القبض عليه بالفهم؛ لذا يحاول أن يفرّس ظاهرة الّنبّوة بطريقٍة قد ال تتّفق 

ومعطيات اإلميان. وهذا ما وقع فيه املسترشقون يف قراءة وكتابة تاريخ القرآن.

وقد سبق للفالسفة املسلمني، عىل سبيل املثال، أن حاولوا فهم ظاهرة النبّوة 

من خالل أنسنتها، فرشحوا نشوء النبوات بواسطة مفاهيم أرسطوطالية وأفالطونية 

نًصا،  الكريم من منظوٍر علميٍّ  القرآن  الكتاب  محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا 

يقرأ ويكتب، وقد بلّغه النبي محّمد إىل أتباعه املؤمنني. الكالم اإللهي يتخذ حروف 

لغة برشية، وينطق به بألفاظ برشية: فهو جامع للبعدين اإللهي والبرشي مًعا. 

وإذا كان العامل يتعامل والقرآن الكريم وكأنّه كتاٌب برشيٌّ فقط، فهذا يشّكل نوًعا 

من الخلط ما بني الحكم املتيافيزيقي الديني ومقتضياته والحكم العقيل الوضعي 

ومقتضياته الذي ال يتعاطى إاّل مع ما ميكن للعقل أن يحيط به. أما كون القرآن 

كتاب الله الذي نزل حرفيًا عىل النبي محّمد فهو موضوع إميان.

عىل الّرغم من تركيزه عىل أهميّة التّوافق بني الّنّص والحدث التاريخي، ال يخفي 

 نولدكه اقتناعه بأّن الكثري من األحداث التي جرت يف أثناء رسالة النبي محّمد

مل يعد باإلمكان إعادة تركيبها بدقّة، وبأنّنا ال نستطيع أن نعرف ماذا جرى يف ذلك 

، يهدف، من خالل  الحني فعاًل. التّمّسك بالتّاريخ هو، يف هذه الحال، متّسٌك منهجيٌّ

محاولٌة  بأنّها  املنهجيّة  والنص. ميكن وصف هذه  الحدث  بني  سببيٍّة  إقامة صلٍة 
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مبدئيّة للعودة إىل ما قبل النص، إىل البدء، حني كان القرآن، بعُد، يف وضع املنطوق 

به، كالًما حيًا )معاًشا( يُتىل ويُعاد ويُحفظ، قبل أن يُدوَّن ويصبح مصحًفا.

منطقيٍّة  بصورٍة  ويعامله  ملموًسا،  محسوًسا  كونه  بالّنّص،  نولدكه  يتمّسك 

وضعيٍّة؛ لكّنه يبدو، يف الوقت نفسه، ال منطقيًّا متحّسًسا ملا هو وراء الّنّص، أي ملا 

يسّميه اليوم مفكرون مسلمون حداثيون، مثل محّمد أركون ونرص حامد أبو زيد، 

)الخطاب( الذي تولَّد منه القرآن. البحث عن بدايات الوحي محاولة أوىل للتفتيش 

عن عنارص هذا )الخطاب( التفاعيل الذي تم يف حياة الرسول وجامعة املسلمني 

األوىل. وإعادة وضع الّنصوص يف سياقها التاريخي الحي سعيًا إىل استجالء الخطاب 

الذي جاء بها؛ وهو خطاٌب مزدوٌج: فالوحي خطاب )عمودي( يجمع بني املوحي 

الوحي  يصري  عندما  أيًضا،  )أفقي(  نفسه، خطاب  الوقت  إليه؛ وهو، يف  واملوحى 

 ، -تطّوريٌّ حقيقًة يف التّاريخ، يف تفاعل مع البيئة التي تّم فيها. وهو خطاٌب تزامنيٌّ

وهو األمر الذي أهملته هذه الّدراسة.

يبقى أن نذكر، أخريًا، أنّه خالل إحدى دورات معرض الكتاب العريب الدويل يف 

بريوت منذ سنوات، وبعد أن ُوزّعت نسخ من )تاريخ القرآن( يف املعرض مجانًا، 

أصدرت املديريّة العاّمة لألمن العام اللبناين، بناًء عىل طلب تلّقته من دار الفتوى 

باعتباره، كام جاء يف  املكتبات،  الكتاب، وسحبه من  تداول  قراًرا مينع  يف بريوت، 

طلب املرجعيّة الّدينيّة )يثري الّنعرات الطائفيّة(.

كام أّن أحد املواقع اإللكتونيّة أورد خربًا عن أّن األستاذ عمر لطفي العامل من 

طرابلس الغرب قد ترجم الكتاب إىل العربيّة، ويتوقّع كاتب الخرب أن تكون ترجمة 

األملانية،  باللغة  املمتاز  العامل  لعلم  وأدق،  املتداولة،  التجمة  من  أفضل  )العامل( 

ولتمرّسه بالتجمة عنها، إضافًة ملعرفته املمتازة بالعلوم الرشعية.

غري  القراءة  وهي  واحدة،  واملؤلفني-  للمؤلف  بالنسبة   - النتيجة  أّن  غري 

املوضوعيّة للقرآن واإلسالم.



الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


املدرسة االستشراقّية األلمانّي�ة



مقدمة الفصل

ومدرسته   ّ ي
األلما�ن اق  االست�ش عىل  الضوء  تسليط  إىل  الفصل  هذا  يسىع 

فيما  هم، خاّصة  ن وغ�ي ق�ي المست�ش عند  علمية  وقيمة  مكانة   من  لها  ما  بكّل 
تعريف كتاب  إىل  األربــع  مقاالته  ع�ب  تعّرض  إذ  القرآنّية؛  بالّدراسات  ق 

ّ
يتعل

ي 
ّ ودوره �ن ي

اق األلما�ن  حول االست�ش
ً
»تاريــــخ القرآن« وتوصيفه، وقّدم إطاللة

القرآنّية خاّصة، مع تقديم قراءة نقدّية  قّية عامة والدراسات  الّدراسات ال�ش
المطالب كمدخٍل لتقديم قراءات  . وجاءت هذه  ي

اق األلما�ن تاريخّية لالست�ش
ي تيودور نولدكه من إشكالّيات 

ق األلما�ن نقدّية موضوعّية لما أصدره المست�ش
، ما يجعل  ي

التاري�ن النقد  ه اعتمد عىل منهج 
ّ
الكريم، خاّصة وأن القرآن  حول 

الموّجهة  الّشبهات  لرّد  المجال؛  هذا  ي 
�ن ورّية  �ن النقدّية  التحليلّية  الّدراسة 

للقرآن الكريم واالنتصار له بما يتناسب مع العقل والنقل. 



املدرسة االستشراقّية األلمانّي�ة يف الّدراسات القرآنّي�ة 
والّنقد الداخلي لالستشراق

من خالل النظرّيات الغربّي�ة يف جمع القرآن الكريم

د. الشيخ محمد حسن زماين]]]

 د. الشيخ حيدر الساعدي]]]

ملّخص

الّداخيّل  الّنقد  ميزة  األملانيّة هي  االسترشاقيّة  املدرسة  املهّمة يف  املميّزات  من 

للنظريّات التي قّدمها املسترشقون يف مجال الّدراسات القرآنيّة، وعىل الرّغم من أهميّة 

هذا الجانب مل نَر من ركّز عليه يف الّدراسات االسترشاقيّة. وميكن للمتابع للدراسات 

األملانيّة حول القرآن الكريم -وبخاّصة املعارصة- أن يلمس أشكااًل مختلفًة من الّنقد 

الّداخيل لالسترشاق، ومن ضمن األبحاث التي ركّزت عليها الّدراسات القرآنيّة يف أملانيا 

وظهرت فيها ميزة الّنقد الّداخيل هو موضوع جمع القرآن، إذ يُعترب البحث يف هذا 

املوضوع ماّم امتاز بطرقه االسترشاق األملاين، وقّدم وجهات نظر متعّددة فيه، عىل 

مستوى إنتاج النظريّات من جانب ونقد النظريّات األخرى من جانب آخر. 

وبعد التّمحيص فيام أوردته املدرسة األملانيّة يف جمع القرآن يتبنّي عدم اطاّلع 

التاث  يف  الشيعة  قّدمه  وما  عام  بشكل  الشيعي  التاث  عىل  الغربيّني  الباحثني 

القرآين بشكٍل خاّص. األمر الذي يشّكل نقطة فراغ يف أعامل املسترشقني العلميّة. 

]1]- أستاذ الدراسات االسترشاقيّة وعضو الهيئة العلميّة يف جامعة املصطفى العامليّة.

الثقافة اإلسالميّة  العريب يف مركز  القسم  القرآين األملاين ومدير  القرآنيّة، عضو املجمع  ]2]- دكتوراه يف االسترشاق والدراسات 

مبدينة فرانكفورت يف أملانيا.
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املقّدمة

يحاول هذا املقال عرض النظريّات املعتمدة يف الّدراسات الغربيّة فيام يتعلّق 

الكريم، وتسليط الضوء عىل ما قدّمته املدرسة األملانيّة من  القرآن  بتاريخ جمع 

نقد وطريقة تعاملها معها. ونهدف من ذلك بيان ميزة الّنقد الداخيل لالسترشاق 

تفتقر  مهّم  جانب  وهذا  القرآنيّة.  الّدراسات  يف  األملانيّة  االسترشاقيّة  املدرسة  يف 

أنَّه عامٌل مهّم يف نقد  التي قّدمتها املكتبة العربيّة واإلسالميّة، عىل  إليه الجهود 

الدراسات االسترشاقيّة حول القرآن الكريم وبخاّصة املعارصة منها. وبذلك يكون 

منطلق نقدنا ملا قّدمه االسترشاق بشكٍل عام ليس إسالميًّا أو رشقيًّا فقط، بل مطّعم 

برؤى نقديّة استرشاقيّة أيًضا، فهناك من املسترشقني من ينطلق من منطلقات غري 

من  تقتب  النقد  أو  العلمي  البحث  يف  نتائج  إىل  يصل  لكنَّه  الفكريّة  منطلقاتنا 

ومنهجيّة  علميّة  قّوة  يعطي  وهذا  األحيان،  بعض  يف  تطابقها  أو  ونقدنا  نتائجنا 

إىل  باإلضافة  لالسترشاق،  دراساتنا  يف  والنقد  البحث  مناهج  من  ويطّور  ألبحاثنا 

االطاّلع عىل ما توّصلت إليه األبحاث الغربيّة حول تاريخ جمع القرآن الكريم. 

أّواًل: النقد الداخيل لالسترشاق

ميكننا أن نالحظ جانبني يف تعامل املسترشقني مع آراء ونظريّات أّي مسترشق 

يف مجال الّدراسات القرآنيّة:

 الجانب األّول: هو جانب القبول وتلقي ما يطرحه بنظرة إيجابيّة، وكثريًا ما 

يتطّور ذلك إىل البناء عليه إذا كانت فيه جنبٌة جديدة وابتعاٌد عن أدبيّات ومناهج 

ونتائج الباحثني املسلمني.

الدراسات  يف  سائًدا  زال  ما  الجانب  هذا  إنَّ  قلنا  إذا  مخطئني  نكون  ال  ورمبا 

االسترشاقيّة عموًما والقرآنيّة بشكل خاّص. فنالحظ -مثاًل- سيطرة النظرة السلبيّة 

من  النوع  وهذا  االسترشاقي،  البحث  عىل  طويلة  لفتة   األكرم النبي  تجاه 

التعامل مع القرآن الكريم ونظرة االزدراء له هام اللذان سادا يف هذا املجال من 
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الدراسات. ومن األمثلة املعارصة سيطرة االتجاه التشكيك تجاه التاث اإلسالمي، 

والتاث  الروايات  مع  تعاملها  يف  الشّك  منهج  تنتهج  مختلفة  تيّارات  برزت  إذ 

اإلسالمي، وسيطرت تلك التيّارات يف مدارس استرشاقيّة مختلفة عىل طريقة البحث 

االسترشاقي يف الدراسات القرآنيّة.

مسترشقون  يطرحه  ما  تجاه  الشّكيّة  والّنظرة  الّنقد  جانب  الثاين:  الجانب 

آخرون، مبعنى الوقوف عند رأي أّي مسترشق، ودراسته دراسة علميّة وفحص أداته 

وتقييمها مهام ذاع صيته وسيطرته عىل األجواء العلميّة. وهذا الّنوع من تعامل 

املسترشقني مع الّتاث االسترشاقي هو ما نقصده بالّنقد الداخيل لالسترشاق. وهذا 

يعني أّن الباحث الغريّب يف الّدراسات القرآنيّة ينقد باحثًا آخر من صنفه.

القرآنيّة مامرستهم  الّدراسات  املتتبّع لدراسات املسترشقني األملان يف  ويالحظ 

للنقد الداخيل بشكل الفت، حتّى ميكننا عّد ذلك سمة بارزة يف املدرسة األملانيّة يف 

الّدراسات القرآنيّة. وميكن أن نرجع ذلك إىل أسباب عّدة:

- محوريّة الجانب العلمي يف الدراسات االسترشاقيّة األملانيّة وتطور الدراسات 

االسترشاقيّة فيها. وهذا ال يعني بالطبع عدم وجود دراسة مغرضة هدفها تشويه 

سمعة اإلسالم.

- الّسعي لتسيخ محوريّة البحث األملاين، وجعله محوًرا يف الّدراسات االسترشاقيّة 

كام هو النفس األملاين يف املجاالت العلميّة األخرى.

- متاس الّدراسات األملانيّة بالّدراسات اإلسالميّة واهتاممها بها، إذ ما زال االهتامم 

تّم تأسيس كليّات ومعاهد تهتّم  للعيان، فقد  بالدراسات الرشقيّة واضًحا  األملاين 

بالدراسات اإلسالميّة يف الجامعات األملانيّة، ولها تخّصصها ومجاالتها كام هو الحال 

يف املجاالت العلميّة األخرى.

ثانًيا: جمع القرآن الكريم

شّكل البحث يف تاريخ تدوين النّص القرآين املقّدس نقطة ثقل اهتامم واضحة 
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يف أبحاث املسترشقني القرآنيّة، وإذا كان ثقل الدراسات الغربيّة حول القرآن الكريم 

تلك  أساس  العزيز  الله  كتاب  جمع  تاريخ  فإنَّ  املحتوى،  دراسة  نحو  يتّجه  أخذ 

الّدراسات ومنطلقها. وإذا راجعنا رؤية الباحثني اإلسالمينّي يف هذا الجانب نجدها 

تنحرص يف رأيني، يؤمن الرأي األّول بأّن النبي األعظم ترك النّص القرآين ككتاب عىل 

ما هو عليه اليوم من نّص بني الدفّتني، ويرى الرأي الثاين أنَّ عمليّة جمع القرآن 

الكريم ككتاب بني الدفّتني تعود إىل ما بعد وفاة النبي األكرم.

وحينام نراجع نظريّات الباحثني الغربيّني يف هذا املجال نجد هناك أكرث من نظريّتني 

يف هذا املجال، تتّحد بعضها مع ما هو مطروح يف الّساحة اإلسالميّة من نتائج، وإن 

اختلفت يف بعض التفاصيل، وبعضها بعيد عنها من حيث املقّدمات والنتائج.

نستعرض فيام ييل تلك النظريات، ونركّز عىل نقد املدرسة األملانيّة لها فيام إذا 

توفّر ذلك؛ لرنى كيف مارس الباحثون األملان يف الدراسات القرآنيّة النقد الداخيل 

ألقرانهم من مسترشقني أملان وغريهم.

1- جمع القرآن يف زمن النبي

النبي  زمن  يف  جمعه  تّم  الكريم  القرآن  أنَّ  إىل  اإلسالم  علامء  من  جمع  ذهب 

النبي  زمن  يف  كان  الذي  عينه  هو  اآلن  أيدينا  بني  املوجود  القرآن  وأنَّ   ،األعظم

والسيّد  الخويئ]]]،  والسيّد  املرتىض]]]  السيّد  الرأي  هذا  إىل  ذهب  وقد   .األعظم

األخبار  تناقض  عّدة]]]:  بأمور  رأيه  عىل  الخويئ  السيّد  واستدّل  وآخرون]]].  الحكيم]]] 

]1]- نقله عنه الطربيس يف مجمع البيان، ج1، ص43.

]2]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص247ـ 256.

]3]- الحکیم، محمد باقر، علوم القرآن، ص115.

]4]- العاميل، جعفر مرتىض، حقائق هاّمة حول القرآن الكريم، ص63.

]5]- يذهب أصحاب هذا االتّجاه إىل أنَّ املصحف الذي بني أيدينا بنظمه وترتيب سوره مطابق للمصحف املجموع يف حياة 

النبي، وميكن إيجاز أدلّة أصحاب هذا االتّجاه بالتايل:

أ. الدليل األّول: إنَّ القرآن كان يَُدرَّس ويُحفظ جميعه من ِقبَل مجموعة من الصحابة يف حياة النبي، وأنّهم كانوا يعرضونه 

ويتلونه عليه، ومن هؤالء الصحابة: عبد الله بن مسعود، وأيُّب بن كعب، وغريهام. وكّل ذلك يدّل بأّدىن تأّمل عىل أنّه كان 

مجموًعا مرتّبًا غري مبتور وال مبثوث.
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الدالّة عىل أنَّ جمعه كان بعد زمن النبي فيام بينها، وتعارضها مع القرآن الكريم 

والعقل، وجود روايات تدّل عىل أنَّ جمعه كان يف زمن النبي األعظم، وأنَّها مخالفة 

ملا أجمع عليه املسلمون قاطبة من أنَّ القرآن ال طريق إلثباته إال التواتر]]].

إذ  األشياء«،  »طبيعة  بـ  أسامه  ما  أساس  عىل  الحكيم  السيّد  استدالل  ويقوم 

يف  تدوينه  تّم  قد  القرآن  أنَّ  عىل  واضح  بشكل  تدّل  األشياء(  )طبيعة  إنَّ  يقول: 

زمن النبي]]]. ونقصد بطبيعة األشياء: مجموع الظروف والخصائص املوضوعيّة 

والذاتيّة املسلّمة واليقينيّة التي عاشها النبي واملسلمون والقرآن أو اختصوا بها، 

تلك  ويحّدد  عهده.  يف  القرآن  بجمع   النبي قيام  بضورة  نقتنع  يجعلنا  ماّم 

الظروف بخمس نقاط هي: »أهميّة القرآن الكريم، والخطر يف تعرضه للتحريف 

بدون التدوين وإدراك النبي لهذا الخطر، ووجود إمكانات التدوين، وحرص 

النبي عىل القرآن واإلخالص له«.

أما الروايات الدالّة عىل جمع القرآن بعد وفاة النبي األكرم، فريى أنَّها ساقطة عن 

الحجيّة لتعارضها فيام بينها]]]. ثم فرّس وجود روايات كهذه بأمرين: 

األّول: أنَّ هذه الروايات جاءت بصدد الحديث عن جمع القرآن بشكل )مصحف( 

الحديث  الصحابة، وليست بصدد  تّم يف عهد  الذي  منتظم األوراق والصفحات، األمر 

ب. الدليل الثاين: تناقض أحاديث جْمع القرآن بعد رحيل النبي: إّن هذه األحاديث متناقضة ومتضاربة فيام بينها، ففي 

بعضها تحديد زمن الجمع بعهد أيب بكر، ويف آخر بعهد عَمر، ويف ثالث بعهد عثامن، كام أنَّ بعضها ينّص عىل أنَّ أّول َمن جَمع 

القرآن هو زيد بن ثابت، وآخر ينّص عىل أنَّه أبو بكر، ويف ثالث أنَّه عَمر، إىل أمثال ذلك من تناقضات ظاهرة.

عىل  ُجِمَع  قد  كان  القرآن  أنَّ  عىل  دلَّت  بأحاديث   النبي رحيل  بعد  القرآن  جمع  أحاديث  معارضة  الثالث:  الدليل  ج. 

عهده، منها: حديث الشعبي، قال: َجَمع القرآن عىل عهده ستَّة: أيُب بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، 

وسعد بن عبيد، وأبو زيد. ويف حديث أنَس أنَّهم أربعة: أيَُب، ومعاذ، وزيد، وأبو زيد، وأمثال ذلك. 

د. الدليل الرابع: مخالفة الجمع بعد رحيل النبي مع ُحكم العقل الحاكم بوجوب اهتامم النبي بجْمعه وضبطه عن 

الضياع واإلهامل.

 مع إجامع املسلمني، حيث يَعتربون النصَّ القرآين متواترًا عن النبّي و. الدليل الخامس: مخالفة الجمع بعد رحيل النبي

نفسه، يف حني أنَّ بعض هذه الروايات تشري إىل اكتفاء الجاِمعني بعد الرسول بشهادة رُجلني أو رُجل واحد!

]1]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص247ـ 256

]2]- الحکیم، محمد باقر، علوم القرآن، ص115.

]3]- م.ن، ص118 وما بعدها.
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عن عمليّة أصل تدوين وجمع القرآن مبعنى كتابته عن بعض األوراق املتفرّقة أو صدور 

الرجال كام تشري إليه بعض هذه األحاديث.

ا هي قصص وضعت يف عهود متأّخرة عن عهد الصحابة  الثاين: أنَّ هذه الروايات إمنَّ

إلشباع رغبة عاّمة]]] لدى املسلمني يف معرفة كيفيّة جمع القرآن]]].

املجال،  التي طُرحت يف هذا  اآلراء  بني  األقوى  الرأي  لنا هو  يبدو  أعاله  الرأي  إنَّ 

بإضافة أنَّ الّنصوص التي ذكرت يف جمع القرآن بعد زمن النبي ميكن أن نحملها عىل 

تغيرياٍت شكليٍّة وليست مبعنى جمعه يف مصحف، تتمثّل يف الحّث عىل االلتزام باملصحف 

الرسمي وجمع الناس حوله.

ويرى املسترشق اإلنجليزي جون برتون]]] أنَّ القرآن الفعيل كان قد جمع يف زمن 

روايات  األعظم  النبي  بعد زمن  القرآن  الحاكية عن جمع  الروايات  وأنَّ  األكرم،  النبي 

موضوعة من قبل بعض فقهاء املسلمني، إذ أنَّهم أرادوا التمّسك آلرائهم الفقهيّة بالقرآن 

الكريم فدخلوا من مدخل النسخ وتعّدد املصاحف لينتهوا إىل إلغاء دور النبي يف 

جمع القرآن]]]. ويف اإلطار ذاته يرى غريغور شولر]]] أنَّ القرآن ككتاب شفهي كان قد تّم 

يف زمن النبي األكرم، لكنَّه مل يتحّول إىل كتاب إال بعد وفاة النبي]]].

2- جمع القرآن يف زمن الخلفاء الثالثة

تؤمن النظريّة املشهورة بني املسلمني بأنَّ النبي األكرم رحل ومل يجمع القرآن 

]1]- الحکیم، محمد باقر، علوم القرآن، ص118 وما بعدها.

]2]- املصدر نفسه.

]John Burton: -[3 أستاذ يف جامعة سانت أندروز يف إنجلتا ولد عام 1929 وله عّدة أبحاث يف الدراسات القرآنيّة واألبحاث 

الفقهيّة، صدر كتابه جمع القرآن عام 1977.

[4[- John Burton, The Collection of The Quran, pp.231- 240.

[5[- Gregor Schoeler.

من الباحثني املعارصين األملان ولد عام 1944 يعمل أستاًذا للدراسات اإلسالميّة يف جامعة بازل يف سويرسا، تتكّز اهتامماته يف 

علوم الحديث، ومن الباحثني الذين نقدوا آراء الجيل السابق من املسترشقني.

]6]- گریگور شولر، شفاهي ومكتوب در نخستني سدهاي إسالمي، ترجمه نرصت نيل ساز، ص247.
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الكريم يف كتاب، كام هو عليه اليوم، بل كان القرآن حني رحيل نبي الهدى عبارة عن 

نصوص متفرّقة عىل القراطيس املتعارفة آنذاك ويف صدور املسلمني، وبعد وفاة النبي 

األكرم تّم الجمع األّول للقرآن الكريم عىل يد أيب بكر، فُجمع القرآن كلّه يف كتاب 

املصحف  وأُرسل  املصاحف،  عفان  بن  عثامن  وّحد  تقريبًا  سنة  عرشين  وبعد  واحد. 

الرسمي إىل األمصار، وتم إتالف كل املصاحف األخرى.

القت هذه الرواية القبول عند نُلدكه، ونجده يستعرض تفاصيل الجمع األّول والجمع 

الثاين، ويقّدم احتاماًل بأن يكون الجمع األّول من عمر]]]. هذا ما نجده يف النسخة التي 

كتبها نُلدكه وهي النسخة غري املعّدلة لكتاب تاريخ القرآن املتداول. 

من جهته يرى شولر الرأي نفسه، ويرى أنَّ مراحل تدوين القرآن مرّت بثالث مراحل: 

السائدة  الكتابة  األوىل: كتابة اآليات من دون نظام وال قاعدة معيّنة عىل أدوات 

آنذاك، وكان ذلك يف حياة النبي.

الثانية: إعداد مجموعات منظّمة ذات صفحات متساوية القياسات، وتّم االحتفاظ 

بتلك املجموعات عىل أنَّها نسخ خاصة باألشخاص، ووفًقا للروايات اإلسالميّة أنَّ القرآن 

تّم تدوينه كمصحف يف زمن أيب بكر باقتاح من عمر]]]، لكن هذه النسخة بقيت نسخة 

كنسخ مصحف عمر وابن مسعود وأيب، وكان ذلك بعد وفاة النبي بقليل.

الثالثة: إعداد نسخة رسميّة موّحدة بأمر عثامن )تقريبًا سنة 29( وإعداد مصحف 

يحتوي عىل نّص صامت خاٍل من الحركات والنقط وإرساله إىل املدن الكبرية]]].

ويرى -كام هو الحال يف الروايات اإلسالميّة وعند مشهور العلامء الغربيّني- أّن القرآن 

حاجة  هناك  كانت  وما  الدفّتني]]].  بني  كتاب  بشكل  مدّوناً  يكن  مل  النبي  وفاة  حني 

، وكانت تقرأ منه بعض اآليات يف  ألن يكون هناك مصحف مدّون؛ ألنَّه كتاٌب عباديٌّ

[1[- Geschichte des Qorâns, Göttimgen, 1860.S.189. 

]2]- گریگور شولر، شفاهي ومكتوب، ص250.

]3]- م.ن، ص256.

]4]- م.ن، ص160.
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العبادات واألدعية. بل إنَّ كتابة القرآن ككتاب ما كانت ممكنة؛ ألنَّ الوحي كان ما زال 

يف حالة نزول، وكانت األحكام الرّشعيّة تنسخ يف بعض األحيان، وما كان يكتب آنذاك 

عبارة عن مذكّرات تساعد الحافظة، وهذا املقدار كان كافيًا. وحينام يعرّب القرآن عن 

نفسه بأنَّه كتاب، فمعنى ذلك أنَّه كتاٌب عباديٌّ وليس معناه كتاب باملعنى املتعارف]]].

آراء  ناقش  القرآنيّة  االسترشاقيّة  الدراسات  يف  ا  جدًّ مهّم  مقال  يف  هارالدموتسك 

الباحثني الغربيّني يف روايات جمع القرآن وفق املناهج املعارصة وتوّصل إىل أنَّ لروايات 

الجمع األّول والثاين جذوًرا أقدم ماّم افتضه البحث الغريب]]]، غري أنَّ الروايات املتعلّقة 

بتدوين املصحف الرسمي عىل عهد عثامن يف املصادر املتقّدمة أقّل من الروايات الحاكية 

بالزهري،  متمثّلة  إىل حلقة مشتكة  ينتهيان  الجمعني  روايات  وأنَّ  بكر،  أيب  عن جمع 

وميكن أن يكون الزهري ناقاًل ملا انتقل عن طريق األجيال السابقة من خالل رواة أُخر، 

مثل خارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسامل بن عبد الله بن عمر، لكنَّه 

أنَّه ليس معنى ذلك أنَّ الزهري نقل ذلك عن الرواة املتقّدمني  من جهة أخرى يؤكّد 

بشكل حريف، وال ميكن إثبات أنَّ تلك األخبار تعود إىل شهود عيان تلك الوقائع بالدقّة، 

وال أنَّ ما تحكيه تلك الروايات هو عني الواقع]]]. 

نويفرت أيًضا متيل إىل النظريّة املشهورة بني أهل السّنة من املسلمني، لكنَّها ترى أنَّ 

تلك الروايات غري خالية من التوّجهات الخاّصة]]]. وتناقش رأي شوايل كام يأيت بعد قليل]]].

لكنَّ شوايل عندما عمل عىل كتاب تاريخ القرآن غرّي من األمر، وذهب إىل أنَّ الروايات 

التي تدل عىل جمع القرآن يف زمن أيب بكر روايات موضوعة يف فتة متأّخرة، الهدف منها 

إضفاء صفة اعتبار عىل جمع عثامن الذي ُجوبه بالرفض من قبل بعض الفرق اإلسالميّة.

]1]- گریگور شولر، شفاهي ومكتوب، ص258.

]2]- حيث ذهب البعض إىل أنها وجدت يف مصادر متأخرة نسبيًّا كام سيتضح.

[3[- The collection of the Quran a Reconsideration of western Views in Light of Recent Methodological 

Developments, p.31.

[4[- Der Koran als Text der Spätantike. EineuropäischerZugang, S.243.

[5[- Neuwirth, Koran, in Gätje )ed(, 1987, vol 2, p.103. 
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ويتلّخص رد شوايل لروايات جمع أيب بكر يف جهات عّدة: 

معركة  يف  وقعوا  الذين  بالشهداء  القرآن  جمع  مسألة  ربط  وهي  األوىل:  الجهة 

الياممة )معركة عقرباء(، لخلّو قامئة قتىل املسلمني من حفظة القرآن، ويف األساس فإنَّ 

ا؛ ألنَّ أغلبهم كان حديث  عدد من تنسب لهم معرفة كهذه يف صفوف هؤالء قليل جدًّ

عهد باإلسالم. وعىل هذا األساس ليس من الصحيح ما جاء يف تلك الروايات من سقوط 

عدٍد كبريٍ من حفظة القرآن يف تلك املعركة. عىل أنَّ وفاة هؤالء ال يرّبر الخوف عىل ضياع 

الوحي؛ ألنَّ النبي اهتّم يف حياته بتثبيت النّص، باإلضافة إىل وجود أدلّة تشري إىل وجود 

نسخ متداولة عند بعض املسلمني تختلف من حيث الحجم]]].

الجهة الثانية: كيف ميكن أن تنتقل تلك املجموعة القرآنيّة من عمر إىل ابنته حفصة؛ 

ألنَّ الوثيقة الرسميّة ذات الصفة العاّمة ال تورّث يف العادة إىل أي من األقرباء، ومل تتحّول 

إىل نسخة عاّمة، ومل تحقق نجاًحا يف الوسط اإلسالمي مثلام حّققته نسخة أيُب وعبد الله 

ا]]]. ا يدّل عىل أن تلك النسخة كانت ملًكا خاصًّ بن مسعود، وذلك إن دّل عىل يشء فإمنَّ

بالنسبة  قصرية  وشهرين  سنتني  دامت  التي  بكر  أيب  مدة حكم  إنَّ  الثالثة:  الجهة 

لعمل كبري متمثّل بجمع النصوص املتناثرة كام تصفه الروايات، بخاّصة إذا نظرنا إىل أنَّ 

العمل بدأ بعد معركة الياممة]]].

شكوك  إىل  موتسك]]]-  يرى  -كام  شوايل  أجراه  الذي  التغيري  ذلك  سبب  ويرجع 

الباحثني الغربيّني يف الروايات التي يرجع زمنها إىل عرص النبي األعظم وصدر اإلسالم، 

تلك الشكوك يعود سببها إىل دراسة جولدزيهر، إذ يرى أنَّ الروايات التي يدعى انتسابها 

[1[- Friedrich Schwally, Betraclitungeuüber die Koransauimluiig des Abu Bekr. In: Weil, Gotthold, 

Festschrift Eduard Sachau; zum siebzigsten Geburtstage gewidmet von Freunden und Schülern, S.322.

[2[- Ebd. S.323- 324.

[3[- Ebd.

[4[- The collection of the Quran a Reconsideration of western Views in Light of Recent Methodological 

Developments, p.32.
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إىل  الحقيقة  يف  تعود  لإلسالم  املبّكر  والتأريخ  النبي  بعرص  املرتبطة  الزمنية  الفتة  إىل 

النقاشات التي دارت يف وقت الحق يف العرص األموي والعبايس.

3- جمع القرآن يف زمن عبد امللك بن مروان]]]

ذهب إىل هذا الرأي املسترشق الفرنيس باول كازانوا]]] وتبعه عىل ذلك املسترشق 

الربيطاين العراقي األصل ألفونس مينگنا]]] بإضافات جزئيّة، إذ ذهبا إىل أنَّ روايات الجمع 

الرسمي للقرآن يف زمن عثامن غري معتربة من الناحية التاريخيّة، ومل يتّم جمع القرآن 

ونرشه بشكل رسمي قبل خالفة عبد امللك بن مروان، ويف خالفة األخري تّم جمع القرآن 

عىل يد الحّجاج بن يوسف الثقفي]]].

ويتلّخص رأي مينگنا أنَّ أقدم مصدر لروايات جمع القرآن هو كتاب طبقات ابن سعد، 

وهذه الروايات  ُولدت يف فتة متأخرة عن وفاة النبي بحوايل مئتي سنة، وال يوجد دليل 

شفاهي موثّق ميكننا االعتامد عليه قبل ذلك. ومل ينقل ابن سعد ما يشري إىل جمع عثامن 

وال أيب بكر، بل وردت روايات تشري إىل جمع القرآن يف زمن النبي وأخرى يف زمن عمر، 

وما يوجد من روايات حول جمع عثامن ورد يف منقوالت البخاري، وهو متأخر عن ابن 

سعد بحوايل ربع قرن. يضاف إىل ذلك أنَّ تلك الروايات بحّد من االضطراب والتناقض ما 

ال ميكن للباحث أن يستخرج املعترب منها. ونتيجة لذلك يبحث مينگنا عن طريق إثبات 

من خارج النقل اإلسالمي، فيبحث يف املصادر الرسيانيّة املسيحيّة؛ بسبب تقّدمها عىل 

]1]- للتفصيل أكرث حول هذا املوضوع اُنظر: 

Nicolai Sinai, When did the consonantal skeleton of the Quran reach closure, in: Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies 2014/ 06 Vol. 77.

]paul Casanova -[2 مسترشق فرنيس ولد عام 1863 وتويّف عام 1923. ولد يف الجزائر، سافر إىل باريس سنة 1879م وتعلّم 

مبدرسة اللغات الرشقيّة. درّس يف الكوليج دي فرانس، وحارض يف الجامعة املرصيّة 1925م. تويّف بالقاهرة. من آثاره: »محّمد 

ونهاية العامل« بالفرنسيّة، وترجمة »خطط املقريزي« باالشتاك مع أ. بوريان )باريس 1893 – 1920(.

]Alphonse Mingana  -[3 كلداين عراقي، اسمه الحقيقي األول هرمز، وولد يف 1878 بقرية رشانس التابعة لقضاء »زاخو« 

والعربيّة  بالرسيانيّة  ملامًّ  وكان  الالهوت  درس  حيث  باملوصل،  الدومنيكان  لآلباء  دير  يف  شبابه  بعض  قىض  العراق،  شامل 

والفارسيّة والكرديّة والعربيّة والالتينيّة والفرنسيّة، أصبح يف 1902 كاهًنا بالدير الذي اشتغل فيه بالتدريس طوال 10 سنوات، 

وتويّف عام 1937 يف برمنجهام، هاجر إىل إنجلتا عام 1913 ودرّس هناك الالهوت واللغات. ارتبط اسمه بجمع مخطوطات قيّمة 

History of the Mingana Collection :من الرشق وإرسالها إىل برمنجهام، للمزيد: موقع جامعة برمنجهام تحت عنوان

[4[- THE TRANSMISSION OF THE KORAN, in: The Muslim World, 1917 Vol. 7.
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املصادر اإلسالميّة. ويصل إىل نتيجة مؤّداها عدم وجود إشارات يف روايات تلك املصادر 

عند حديثها عن املسلمني تدّل عىل وجود كتاب مقّدس للمسلمني يف القرن األّول الهجري 

)القرن السابع امليالدي(. وأقدم تلك اإلشارات تعود إىل نهاية الربع األّول من القرن الثامن 

امليالدي، وعليه ال يوجد نّص رسمّي للقرآن قبل القرن السابع امليالدي]]].

صّحة  عىل  االعتامد  إمكانيّة  حول  الجدل  أثار  من  أّول  سيناي]]]:  نيكوالي  ويقول 

هذه الرواية التاريخيّة هام باول كازانوا وألفونس مينگنا. وكتبا عام 1911، 1916-1915 

بأنَّ جمع القرآن جاء مببادرة من عبد امللك بن مروان، وأمري العراق آنذاك الحّجاج بن 

يوسف الثقفي]]]. ويف املقابل ذهب شوايل يف تنقيحه لكتاب نُلدكه إىل اعتبار الرواية 

التاريخيّة التي ترجع جمع القرآن الكريم إىل زمن عثامن بن عفان، وبقيت هذه النظرة 

هي الحاكمة عىل الساحة العلميّة حتّى عام 1977 إذ تّم التشكيك بهذه الرؤية من قبل 

األمريكيّة الدامناركيّة األصل باتريشا كرون]]] والربيطاين مايكل كوك]]]. إذ ذهبا إىل أنَّ 

القرآن جمع يف فتة متأخرة تعود إىل القرن الثامن]]].

4- القرآن مل يجمع قبل نهاية القرن الثاين الهجري

بعد انتشار نزعة الشّك تجاه الروايات اإلسالميّة والتي تأّسست عىل يد جولدتسيهر 

وشاخت، ونضجت عىل يد باتريشا كرون ومايك كوك، بدأت نظريّات وتحليالت متعددة 

تبدو يف أفق الدراسات القرآنيّة يف الغرب، ومن أشهر تلك اآلراء وأكرثها تطرّفًا ما ذهب 

إليه جون وانزبرو]]] من أنَّ القرآن مل يكن مجموًعا قبل نهاية القرن الثاين الهجري، ويرى 

[1[- See: Alphonse Mingana, THE TRANSMISSION OF THE KORAN. TRANSMISSION OF THE 

KUR’AN ACCORDING TO CHRISTIAN WRITERS part 2: in: The Muslim World, 1917 Vol. 7.

[2[- Nicolai Sinai.

[3[- Nicolai Sinai, when did the consonantal skeleton of the Quran reach closure, in: Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies 2014/ 06 Vol. 77, Part I.p.2.

[4[- Patricia Crone.

[5[- Michael Cook.

[6[- Nicolai Sinai, when did the consonantal skeleton of the Quran reach closure, in: Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies 2014/ 06 Vol. 77, Part I.p.2.

]John Edward Wansbrough -[7 جون إدوارد وانسربو )1928–2002( مؤّرخ أمريك درّس يف جامعة لندن، كلية الدراسات 

الرشقيّة واألفريقيّة. ركّز وانسربو عىل نقد الروايات التقليديّة لإلسالم.
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الفعيل نتيجة روايات مختلفة، والحذف والتكرار فيه بحد ال ميكن  القرآن بشكله  أنَّ 

أن نقول بأنَّ هذا الكتاب تّم تأليفه بصورة منظّمة ودقيقة من قبل مؤلّف أو جامعة 

منظّمة، بل إنَّه حاصل تطّور روايات مستقلّة عن بعضها عرب مّدة طويلة]]].

وقد وصف الباحث األملاين نيكوالي سيناي كالم وانزبرو بأنَّه مغالطة يسهل رّدها، 

والتاريخ الذي فرضه وانزبرو واٍه يتعّذر الدفاع عنه]]].

ثالًثا: متحيص املدرسة األملانية لآلراء يف جمع القرآن

بعد هذه الجولة يف اآلراء واملناقشات يف هذا املوضوع، تبنّي لنا أنَّ املدرسة األملانيّة 

ركّزت عىل الرأي املشهور بني املسلمني، واتّفقت معه أو اقتبت منه يف الغالب، لكن 

ربيبها جولدتسيهر -حيث درس وتعلّم يف أملانيا- وابنها شاخت بنيا أُسًسا لعبت دورًا 

محوريًّا يف تكّون آراء وتصّورات مغايرة فيام يرتبط مبسألة جمع القرآن والروايات 

املتعلّقة به. ومبا أنَّ ترجيح رأي عىل آخر يتطلّب أّواًل إبطال الرأي املخالف وتقوية 

الرأي املختار، قّدم املسترشقون األملان انتقادات عّدة آلراء مسترشقني آخرين عىل 

مستوى املناهج واآلليّات، األمر الذي يهّمنا التكيز عليه يف هذا املقال.

نبدأ من نقد املدرسة األملانيّة لنفسها، وهي نقطة مركزيّة يف باب التطّورات 

النقد  مامرسة  يف  مهامًّ  دوًرا  لعبت  إنَّها  إذ  األملانيّة،  املدرسة  عىل  حدثت  التي 

الداخيل لالسترشاق، فقد جوبهت رؤية شوايل بانتقادات عّدة من قبل باحثني أملان 

بارزين يف الّدراسات القرآنيّة.

غريغور شولر وّجه لهذه الرؤية انتقاًدا بقوله: بعد شوايل اّدعى الباحثون الغربيّون بأنَّ 

األخبار املرتبطة بالجمع األّول فيها مبالغة وميول إىل تأكيد الجانب اإلعجازي للقرآن. والحال 

أنَّ مجموعة من الروايات تؤكّد هذا الجانب وتدّل بوضوح عىل وجود بعض الصفحات، 

[1[- J. wansbrough, Quranic syudies, p.47.

[2[- Nicolai Sinai, when did the consonantal skeleton of the Quran reach closure, in: Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies 2014/ 06 Vol. 77, Part I.p.2.
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والتي تدّل عىل الكتابة املستمرّة للسورة الطوليّة، وهذه األخبار مل يطّلع عليها شوايل]]].

ويضيف شولر: ال يوجد مرّبر لعدم االعتامد عىل تلك الروايات، بل من الطبيعي أن 

نذهب إىل كون الظاهرة الخارقة للعادة، وهي القرآن الذي هو أّول كتاب فعيّل عريّب 

مرتبط بالنبي، وتّم جمعه يف حياة النبي، بخاّصة إذا أخذنا بعني االعتبار وجود أشخاص 

كانوا يكتبون الوحي آنذاك]]].

 ويف مجال الحديث عن تاريخ تلك الّنصوص وتأثري نزعة جولدتسيهر الشكيّة بشكل 

عام، ميكننا القول بأنَّها نُقدت من باحثني أملان عّدة، ويهّمنا هنا املرور بعجالة عىل رأي 

غريغور شولر يف مسألة تاريخ كتابة املدّونات والتاث الروايئ، فريى أنَّ تلك الّنصوص ال 

تعود إىل القرن الثاين، وال ميكننا اعتبار هذا التاريخ تاريخ والدتها، بل لها أساس شفاهّي 

وكتايّب. فتلك الّنصوص وصلت إىل هذه الفتة الزمنيّة من خالل النقل الشفهي والكتايب 

لها، وذلك مع األخذ بعني االعتبار طرق التعليم والدراسة يف العصور اإلسالميّة األوىل. 

وهنا جمع شولر بني أنصار القائلني باألساس الكتايب للنصوص، والقائلني بالنقل الشفهي 

لها، حيث ذهب إىل عدم الفصل بني األمرين، وأنَّ التقليد آنذاك كان قامئًا عليهام]]].

ويف هذا املجال تناول موتسك تحليل ونقد اآلراء التي طُرحت يف مسألة جمع القرآن، 

ويرى: أنَّ نظرية نُلدكه -املوافقة للبحث اإلسالمي- ورأي شوايل استمرّا يف السيطرة عىل 

الساحة الغربيّة حتى جاء شاخت فتغرّي األمر]]]. إذ ذهب إىل أنَّ الروايات ذات الطابع 

الفقهي املنسوبة إىل النبي والصحابة هي يف واقعها موضوعة، ووضعت يف القرن الثاين 

فام بعد، مقارنة باستنتاجات املسلمني الفقهيّة. وبعد نرش هذا الكتاب أصبحت نزعة 

الشّك يف الروايات اإلسالميّة هي السائدة يف الساحة الغربيّة.

]1]- شولر، گریگور، شفاهي ومكتوب، ص163.

]2]- شولر، گریگور، شفاهي ومكتوب، ص163.

گریگور شولر، شفاهي ومكتوب در نخستني سدهاي إسالمي،  بالفارسية:  انظر  الشّك  ]3]- للتفصيل نظريّته ونقده لالتجاه 

ترجمه نرصت نيل ساز.

[4[- The collection of the Quran a Reconsideration of western Views in Light of Recent Methodological 

Developments, p.10.
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من جهته رّصح برتون بأنَّ الباحثني الغربينّي أعادوا اعتبار الرواية اإلسالميّة يف التاريخ 

من خالل اعتامدهم عىل كتاب تاريخ القرآن لنولدكه]]].

ويرى موتسك أّن تحليل شوايل رغم أنَّه قائم عىل تحليل الروايات ومحاولة فرزها 

بينها،  األّول متناقضة فيام  الجمع  أنَّ روايات  بانتقائيّة، فمثاًل يرى شوايل  لكنَّه تعامل 

فذهب إىل رفضها وقبول أنَّ مصحف حفصة -الذي شّكل األساس ملصحف عثامن- ثابت 

تاريخيّة رغم تناقض رواياته، فلامذا يتّم رفض روايات جمع أيب بكر ويتّم  من ناحية 

الروايات يف كّل واحد من الجمعني متضاربة من  أنَّ  قبول روايات جمع عثامن، رغم 

وجهة نظر شوايل؟]]].

وينتقد برتون أيًضا، ويرى أنَّه مل يذكر فيام إذا كان هناك مصادر تدّل عىل مّدعاه 

إلثبات مسألة تكامل الروايات يف القرن الثالث، ورّجح االعتامد عىل مصادر متأّخرة مثل 

اإلتقان يف علوم القرآن]]].

كام أنَّه وّجه نقًدا ملينگنا أيًضا، إذ رأى أنَّه يعتمد عىل الدليل القائم عىل السكوت، 

فمثالً يقول مبا أنَّ املصادر املسيحيّة املتقّدمة مل ترش إىل قرآن املسلمني فإًذا مل يوجد 

آنذاك يشء اسمه قرآن. كام أنَّه يعتمد عىل رواية عبد املسيح الكندي التي ورد فيها أنَّ 

القرآن جمع يف زمن عبد امللك بن مروان، إذ تشري الروايات إىل أنَّ املصحف الفعيل جمع 

بأمر الحّجاج وأنَّه حذف جزءاً أساسيًّا منه، ثّم أمر بإرسال ست نسخ منه إىل الواليات. 

يف حني يحتمل أن تكون هذه الرواية اختصاًرا محرّفًا للرواية اإلسالميّة، كام أنَّ تحليله 

التاريخي للروايات غري صحيح]]].

من حيث تاريخ وجود الرواية يف املصادر القدمية، يشري إىل أنَّها ليس كام هو مشهور 

[1[- EQ, Collection of the Qurān, Vol. 1. p.351.

[2[- The collection of the Quran a Reconsideration of western Views in Light of Recent Methodological 

Developments, p.14. 

[3[- Ibid. p.15.

[4[- Ibid. p.14.
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يف العامل الغريب من أنَّها متأّخرة، وأقدم مصدر لها هو البخاري املتوّف 241، بل شهرة 

هذه الرواية تعود إىل ما قبل القرن الثاين الهجري]]].

وبهذا التحليل أسقط نظريّة وانزبرو وبرتون؛ ألنهام يذهبان إىل أنَّ تلك الروايات ال 

ميكن أن تعود إىل ما قبل القرن الثاين الهجري. إال أن يقال إّن تلك الّروايات وضعت عىل 

املتأّخرين ونسبوها إىل شخصيّات معروفة، وهذا ما أجاب به وانزبرو  التالمذة  أيدي 

بالفعل]]].

يصل موتسك بعد التحليل السندي والنيّص لروايات جمع القرآن إىل نتيجة مؤّداها 

أنَّ رواية الجمعني والتي تلّقاها علامء اإلسالم بالقبول تعود إىل الزهري، وميكن أن نحّدد 

النهاية  الزهري  الهجري، وعىل ذلك تكون وفاة  الثاين  القرن  بالربع األّول من  تاريخها 

الزمانيّة لهذه الرواية]]].

لكن هل هذا هو الكالم الفصل؟ يعود موتسك من جديد ليقول إنَّه وفًقا لتحليل 

شاخت فإنَّ الحلقة املشتكة يف الروايات]]] هو الزهري، وعليه يعترب هو من جاء بها، 

أنَّه من املمكن أن يكون هو من أوائل املدّونني لألحاديث بشكل  لكن موتسك يرى 

منظّم ومرتّب، وال ميكن رفض روايات ملجرّد وجود الحلقة املشتكة ما مل تقم قرائن عىل 

وجود أغراٍض خاّصة تدعو للوضع]]].

ثم يُقيّم بعض القرائن فيقول: ال يوجد دليل يدّل عىل أنّه مل يسمع الروايات من 

مالك.  بن  أنس  من  يسمع  مل  بدوره  وعبيد  سباق،  بن  عبيد  مثل  شهرة،  أقل  تابعني 

ويؤيد ذلك أيًضا أنَّ روايات الزهري األخرى يف باب جمع القرآن فيها إضافات وبعض 

[1[- Ibid. p.20.

[2[- Ibid. pp.20- 21.

[3[- Ibid. p.29.

]4]- يستخدم هذا املصطلح عىل لسان بعض الباحثني الغربيني يف علوم الحديث، ويقصد به مدار الحديث، أي الرأي الذي 

تاريخ ومتدن  با اصطالحات حديثي، مجله  آقايي، عيل، حلقه مشتك وبيوند آن  انظر:  للمزيد:  الحديث.  إليه سلسلة  تعود 

إسالمي، سال8، ص59.

[5[- The collection of the Quran a Reconsideration of western Views in Light of Recent Methodological 

Developments, pp.29- 30.
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االختالفات أيًضا، وجاء يف سندها بأنَّه روى تلك الروايات وأخذها عن رواة آخرين، مثل: 

خارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسامل بن عبد الله بن عمر، وعىل هذا 

األساس فالرواية انتقلت إليه من جيل سابق، وإذا اعتربنا وفاة أنس األساس التاريخي 

فإنَّ هذه الروايات ال بّد أن يعود تاريخها إىل العقود األخرية من القرن األّول الهجري]]].

وهذه الرؤية تقتب من رأي شولر الذي يرى بأنَّ الرابط املشتك أو الحلقة املشتكة 

يف السند ال تعني بالضورة نشأة وضع الحديث أو الرواية منها]]].

للروايتني محل  التاريخي  أنَّ األصل  الهولندي غوتري يوينبل]]] يرى  الباحث  أنَّ  غري 

خالف من وجهة نظر الباحثني املحايدين]]].

رابًعا: كلمة أخرية يف روايات جمع القرآن

املسلمني  الباحثني  قبل  تلّقيها من  رغم  القرآن  روايات جمع  أنَّ  يوينبل  غوتري  يرى 

بإيجابيّة، إال أنَّهم بشكل عاّم مل يخضعوها لبحث دقيق، يقول يف هذا املجال: تّم االعتامد 

عىل روايات جمع القرآن يف عهد أيب بكر وعثامن بال نقد جاد، وأُخذت أخذ املسلاّمت]]]. 

لكنَّ الحقَّ أنَّ هذه الكلمة فيها مسامحة؛ ألنَّ جملة من علامء اإلسالم وقفوا عند 

هذه الروايات وقفة متأّمل، فالسيّد الخويئ -مثاًل- وتلميذه الشهيد الصدر وقفا موقف 

الناقد لها، وانتهيا إىل عدم ثبوتها من الناحية العلميّة كام تقّدمت اإلشارة إىل ذلك يف 

بداية البحث]]]. وهذا يعني عدم اطاّلع الباحثني الغربينّي عىل التاث الشيعي بشكل 

عاّم، وما قّدمه الشيعة يف التاث القرآين بشكل خاّص. األمر الذي يشّكل نقطة فراغ يف 

أعامل املسترشقني العلميّة. 

[1[- Ibid. pp.30- 31.

]2]- اُنظر بالفارسية: گریگور شولر، شفاهي ومكتوب در نخستني سدهاي إسالمي، ترجمه نرصت نيل ساز.

[3[- G.H.A. Juynboll.

[4[- EQ, Collection of the Qurān, Vol. 1.p.354.

[5[- Ibid. p.459.

]6]- ال ينبغي أن نغفل عن النقد الذي وجهه الشيخ معرفة ألستاذه السيّد الخويئ ومبا أّن تناول ذلك يخرجنا عن دائرة البحث 

أعرضنا عنه. ملعرفة التفاصيل راجع: معرفة، محمد هادي، التمهيد ج1، ص288.
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هذه  انتهاء  مسألة  هي  عموماً  والغريب  األملاين  البحث  إليها  انتهى  التي  والنقطة 

الروايات إىل فرد واحد وهو الزهري، لذا ال بّد من التأّمل يف هذه الروايات، وميكن أن 

نخترص تلك التأّمالت فيام ييل: 

- إنَّ حدثًا مهامًّ كجمع القرآن ال يعقل أن يرويه راٍو واحد يف طبقة معيّنة، بل ال بّد 

من أن يكون مشهوًرا أو عىل األقل عدم انحصاره يف شخص واحد.

الروايات، فمحّمد بن مسلم  الخاّص يف هذه  الغرض  - ال ميكن أن ينعدم احتامل 

األمويني  من  وقربه  بعالقته  معروف  الزهري  شهاب  بن  الله  عبد  بن  الله  عبيد  بن 

وارتباطه بهم]]]، وعليه ميكن أن يّدعي أنَّه وضع ما قيل يف جمع القرآن ليثبت بذلك 

منقبة للخلفاء الثالثة، وبخاّصة أنَّ الجهاز الحاكم آنذاك كانت سياسته قامئة عىل حشد 

الفضائل يف ذلك االتّجاه. وماّم يؤكّد هذا التشكيك أنَّ السلسلة تصل إىل الزهري وهو 

الراوي الوحيد للحادثة. وأما ما ذكره موتسك من قرائن فال ميكن االستناد إليها؛ ألنَّه مل 

يحل مشكلة الزهري.

- لو فرضنا أنَّه مل يكن السند وال املنت موضوعني، فال ميكن إثبات قضيّة تاريخيّة بهذا 

الحجم من خالل طريق كهذا، وبخاّصة إذا عرفنا أنَّ الزهري روى روايات أخرى بتفرّد، 

ومل ترو عن طريق غريه]]]. 

القرآن  أنَّ جمع  الصدر من  الشهيد  والسيّد  الخويئ  السيّد  رأي  إىل  نصل  وبذلك   -

الكريم تّم يف زمن النبي األعظم. وهذا ال يعني التشكيك أو رفض التاث الروايئ يف 

هذا املجال، بل التعامل مع الروايات والنصوص القرآنيّة تعاماًل علميًّا كام هو املعمول 

به يف أبواب علميّة أُخرى، وترجيح الروايات والّنصوص التاريخيّة الدالّة عىل إكامل جمع 

السيّد  التحية والثناء. يرّصح  البرشية عليه وآله آالف  الكريم قبل رحيل منقذ  القرآن 

الخويئ بقوله: وإنَّ املتصّفح ألحوال الصحابة، وأحوال النبي يحصل له العلم اليقني 

بأنَّ القرآن كان مجموًعا عىل عهد رسول الله وأنَّ عدد الجامعني له ال يستهان به]]].

]1]- للمزيد عنه انظر: الذهبي، سري أعالم النبالء، ج5، ترجمة: الزهري؛ وانظر: الحويث، بدر الدين، الزهري أحاديثه وسريته، 

مجلّة علوم الحديث، العدد 5، ص49 فام بعد.

]2]- انظر: الحويث، بدر الدين، الزهري أحاديثه وسريته، مجلّة علوم الحديث، العدد 5، ص49 فام بعد.

]3]- الخويئ، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص250.
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 :خامًسا: جمُع اإلمام عيّل بن أيب طالب

الروايات  املسترشقني ذكر  وكذلك غاب بشكٍل كامٍل عن دراسات  الجمع:  واقع  أ. 

لجْمع  تصّدى  َمن  أوَّل   كان إذ  للقرآن،   اإلمام عيل تتحّدث عن جمع  التي 

القرآن بعد رحيل النبي مبارشة وبوصيٍّة منه، حيث جلس يف بيته مشتغاًل بجْمع 

اآليات،  من  مبهمة  ملواضع  وتفاسري  رشوحات  إضافة  مع  نزوله،  وفق  وترتيبه  القرآن 

وبيان أسباب النزول ومواقع النزول واملحكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ...، فقد ورد 

عن اإلمام الصادق:  قال رسول الله لعيّل: يا عيّل، القرآن خلف ِفرايش يف 

الصُحف والحرير والقراطيس، فُخذوه واجَمعوه وال تضيِّعوه، كام ضيّعت اليهود التوراة، 

فانطلق عيل)ع(، فجمعه يف ثوب أصفر، ثّم ختم عليه يف بيته، وقال: ال أرتدي حتى 

أجمعه، فإنّه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغري رداء؛ حتّى جمعه. قال: وقال رسول الله: 

لو أّن الناس قرأوا القرآن كام أنزل الله ما اختلف اثنان]]].

وعن اإلمام الباقر: »ما من أحد من الناس يقول إنَّه َجمع القرآن كلَّه كام أنزَل 

الله إالّ كّذاب، وما جَمعه وما َحفظه كام أنزل الله إالّ عيّل بن أيب طالب]]]«.

د بن سريين عن عكرمة، قال: ملّا كان بْدء خالفة أيب بكر، قَعد عيّل بن  وروى محمَّ

أيب طالب يف بيته يجمع القرآن، قال: قلت لعكرمة: هل كان تأليف غريه كام أُنزل األوَّل 

فاألوَّل؟ قال: لو اجتمعت اإلنس والجنُّ عىل أن يؤلِّفوه هذا التأليف ما استطاعوا. قال 

ابن سريين: تطلَّبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إىل املدينة، فلم أقدر عليه]]].

وقال ابن جزي: كان القرآن عىل عهد رسول الله مفرَّقًا يف الّصُحف ويف صدور 

الرجال، فلاّم تويّف َجَمعه عيّل بن أيب طالب عىل ترتيب نزوله، ولو وِجد مصحفه لكان 

فيه ِعلم كبري، ولكنَّه مل يوجد]]].

سائر  عن   اإلمام عيل الذي جمعه  املصحف  ميتاز  الجمع:  ب. خصائص 

]1]- القمي، تفسري القمي، م.س، ج2، تفسري سورة الناس، ص451.

]2]- الكليني، الكايف، م.س، ج1، كتاب الحّجة، باب أنّه مل يجمع القرآن كلّه إال األمّئة )عله(...، ح1، ص228.

]3]- انظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، م.س، ج1، ص162-161.

]4]- انظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، م.س، ج1، ص12.
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املصاحف التي جمعها الصحابة مبميّزات عّدة، أبرزها:

- ترتيب سوره عىل أساس ترتيب نزول القرآن.

- إثبات النّص القرآين من دون نقص أو زيادة.

.إثبات قراءته وفق قراءة الرسول األكرم -

- اشتامله عىل رشوحات وتوضيحات جانبيّة عىل هامش النّص القرآين، تعرّض 

َمْن  فيهم، ويف  نزلت  َمْن  النزول، ومصاديق  ومكان  النزول،  مناَسبات  لبيان  فيها 

تجري، وعىل َمْن تنطبق، وبيان املحكم واملتشابه من اآليات، وناسخها ومنسوخها، 

وظاهرها وباطنها، وتنزيلها وتأويلها...

عن األصبغ بن نباتة، قال: قَِدم أمري املؤمنني الكوفة، صىلَّ بهم أربعني صباًحا 

يقرأ بهم سّبح اسم رّبِك الع]]]، فقال املنافقون: ال والله ما يُحسن ابن أيب طالب 

بنا غري هذه السورة! قال: فبلَغ ذلك  القرآن لقرأ  القرآن، ولو أحسن أن يقرأ  أن يقرأ 

ناِسخه من منسوخه، ومحَكمه من متشابهه،  إيّن ألعرُِف  لهم،  عليًّا فقال: »ويٌل 

إالّ   د محمَّ عىل  نزل  حرٍف  من  ما  والله  معانيه،  من  وحروفه  ِفصاله،  من  وفْصله 

أيّن أعرف يف َمْن أُنزل، ويف أيِّ يوم ويف أيِّ موضع، ويٌل لهم أما يقرأون: إِنَّ َهَذا لَِف 

 ،؟ والله عندي، ورثتهام من رسول الله[[[وَل ُصُحِف إِبَْراهِيَم َوُموَس
ُ
ُحِف ال الصُّ

وقد أنهى رسول الله من إبراهيم وموىس )عليهام(. ويٌل لهم، والله أنا الذي أنزَل 

ُذٌن َواِعَيٌة]]]، فإمنَّا كّنا عند رسول الله، فيُخربنا بالوحي، فأعيَه 
ُ
الله يفَّ: َوتَعَِيَها أ

أنا وَمن يعيَه، فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنًفا]]]؟«. 

وعن سليم بن قيس الهاليل: سمعت أمري املؤمنني يقول: »ما نزلت آية عىل 

وتفسريها،  تأويلها  وعلَّمني  بخطّي،  فأكتبها   ، عيلَّ وأْمالها  أقرأَنيها  إاّل   الله رسول 

وناسخها ومنسوخها، وُمحَكمها ومتشابهها، ودعا الله يل أن يعلِّمني فْهمها وِحفظها، فام 

]1]- سورة األعىل، اآلية 1.

]2]- سورة األعىل، اآليتان 19-18.

]3]- سورة الحاقّة، اآلية 12.

]4]- انظر: العيّايش، تفسري العيّايش، م.س، ج1، باب يف علم األمّئة )عله( بالتأويل، ح2، ص14.
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نسيت آية من كتاب الله، وال ِعلاًم أماله عيّل فكتبته منذ دعا يل ما دعا، فام نسيت آية 

من كتاب الله وال علم أماله عيّل فكتبته منذ دعا يل مبا دعا، وما ترك شيئًا علّمه الله من 

حالل وال حرام وال أمر وال نهى كان أو ال يكون من طاعة أو معصية إال علمنيه وحفظته، 

فلم أنس منه حرفًا واحًدا، ثّم وضع يده عىل صدري ودعا الله أن ميأل قلبي علامً وفهامً 

وحكمة ونوًرا مل أنس شيئًا، ومل يفتني يشء مل أكتبه«]]].

ج. مصري الجمع:

 روى ُسليم بن قيس الهاليل عن سلامن الفاريس )رض(، قال: ملّا رأى أمري املؤمنني

الناس به لزِم بيته، وأقبل عىل القرآن يؤلِّفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتّى  َغْدر 

ليبايع،  إليه  القوم  وبعَث  والرقاع  واألسيار]]]،  والشظاظ]]]،  الصُحف،  يف  وكان  جَمَعه، 

فاعتذر باشتغاله بجْمع القرآن، فسكتوا عنه أيّاًما حتّى جمعه يف ثوب واحد وختَمه، ثمَّ 

خرج إىل الناس -وروى بعضهم أنّه أىت به يحمله عىل جمل]]]- وهم مجتمعون حول يف 

املسجد، وخاطبهم قائاًل: »إيّن مل أزل منذ قُِبَض رسول الله مشغواًل بُغسله وتجهيزه، ثمَّ 

بالقرآن حتّى جَمعته كلَّه يف هذا الثوب الواحد، ومل يُنزِل الله عىل نبيِّه آية من القرآن إالّ 

وقد جمعتها، وليس منه آية إالّ وقد أقرأنيها رسول الله وعلَّمني تأويلها؛ لئالّ تقولوا 

غًدا: إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغفِلَِي!« فقام إليه رُجل من كِبار القوم، فقال: يا عيّل، ارُدده 

فال حاجة لنا فيه، ما أغنانا مبا مَعنا من القرآن عاّم تدعونا إليه، فدخل عيّل بيته]]].

وعن اإلمام الصادق: »أخرجه عيل ]أي القرآن] إىل الناس حني فرغ منه 

وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عّز وجّل كام أنزله ]الله] عىل محّمد، وقد جمعته 

من اللوحني، فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه، فقال: أما 

والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبًدا، إمّنا كان عيل أن أخربكم حني جمعته لتقرؤوه]]]«.

]1]- انظر: العيّايش، تفسري العيّايش، م.س، ج1، باب يف علم األمّئة )عله( بالتأويل، ح2، ص14.

]2]- مبعنى العيدان املتفرّقة.

]3]- األسيار جمع السري؛ وهو قّدة من الجلد مستطيلة.

]4]- انظر، اليعقويب، تاريخ اليعقويب، م.س، ج2، ص135.

]5]- انظر: الهاليل، كتاب سليم بن قيس، م.س، ص147-146.

]6]- الكليني، الكايف، م.س، ج2، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح23، ص633.
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خامتة

أبدت املدرسة األملانيّة يف الّدراسات القرآنيّة جهًدا واضًحا يف نقد االسترشاق من 

الداخل، وتُعترب هذه النقطة -النقد الداخيل لالسترشاق- نافذًة للدراسات الجاّدة 

للنظريّات واآلراء التي سادت يف الدراسات االسترشاقيّة. وميكن تطوير حركة الّنقد 

العلمي هذه إىل مناهج وأسس علميّة من خالل تقويم عملية النقد وإرجاعها إىل 

حوار مشتك. فال توجد رضورة يف دراسة آراء الباحثني الغربينّي تفرض نقد آرائهم 

من منطلقاتنا ومناهجنا التي اعتدنا عليها يف البحث الداخيل اإلسالمي، بل ميكن 

ومناهج  أُسًسا  تنتهج  ولكن  رصينٍة،  نتائج  إىل  تؤّدي  علميٍّة  أسٍس  من  االنطالق 

أخرى. وهذا ما تحتاجه الساحة العلميّة يف الحركة الفكريّة املعارصة.

النبي،  زمن  بعد  جمعه  تّم  القرآن  بأنَّ  األملانيّة  االسترشاقيّة  املدرسة  تؤمن 

وتعتمد يف ذلك النظريّة املشهورة بني املسلمني بأنَّ القرآن جمع يف زمن الخلفاء 

الثالثة، وناقشت اآلراء التي ترى بأنَّ القرآن الكريم تّم جمعه يف فتٍة متأّخرٍة عن 

ذلك. هي صاحبة قدم الّسبق يف مجال تأريخ القرآن، إذ اهتّم كّل من فايل ونُلدكه 

وشوايل وموتسك ونويفرت بهذا الجانب. 

بإهامل  القرآن  تاريخ  مجال  يف  األملاين  البحث  يف  نقطة ضعف  أهّم  تتلّخص 

االهتامم الشيعي يف دراسة روايات جمع القرآن، وعدم الوقوف عند مسألة جمع 

القرآن يف زمن النبي بشكل جدّي.

.دلّت مجموعة من األدلّة عىل أنَّ القرآن قد جمع يف حياة النبي

اإلمام عيل مل  أنَّ  الروايات من مصادر متعّددة عىل  تؤكّد مجموعة من 

يخرج من بيته بعد وفاة النبي حتّى جمع القرآن الكريم.
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أّواًل: املصادر واملراجع العربّية
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ٌة حول دراسة االستشراق األلماينِّ ٌة تاريخيَّ قراءٌة نقديَّ
د. فاطمة عبُّود]]]

ملخَّص البحث

ق وعلومه،  هت نحو حضارات الرشَّ ظهرت يف الغرب حركاٌت فكريٌة وفلسفيٌَّة توجَّ

ة  وكان الهدف من ورائها دراسة تلك الحضارات والبحث فيام طرحته من علوٍم، وخاصَّ

دراسة األديان والتعرُّف عىل العلوم الدينيَّة واإلسالميَّة، ومهام حاولت حركات االسترشاق 

مه املسترشقون من نتاٍج عرب  ن فيام قدَّ أن تظهر مبظهٍر إيجايبٍّ فاعٍل، فإنَّ النَّاظر املتمعِّ

ق  يطرة عىل هذا الرشَّ سنواٍت طويلٍة يؤكِّد حقيقًة واحدًة، وهي الرَّغبة الجامحة يف السَّ

يبة يف نفوس املسلمني  ك وزرع الرَّ بكلِّ ما فيه، وبأيِّ وسيلٍة كانت، بل ومحاولة بثِّ الشَّ

ين والعقيدة اإلسالميَّة. من خالل إثارة قضايا إشكاليَّة متسُّ الدِّ

للتعرُّف  التي سعت  امتداًدا لغريه من مدارس االسترشاق  ويعدُّ االسترشاق األملاينَّ 

عىل حضارات املرشق ومقارنتها بالحضارة الغربيَّة؛ إذ أسهمت بشكٍل واضٍح باالنفتاح 

بدعم  بداياتها  يف  الحركة  هذه  وقد حظيت  والغرب،  ق  الرشَّ بني  الذي حدث  املعريفِّ 

للمسترشقني  املاديَّ واملعنويَّ  عم  الدَّ التي وفَّرت  بالكنيسة  املتمثِّلة  ياسيَّة  السِّ لطة  السُّ

التي  العربيَّة،  اللُّغة  لدراسة  ومعاهدها  جامعاتها  يف  فروٍع  بافتتاح  فقامت  أملانيا،  يف 

من  وغريها  وعلومه  القرآن  لدراسة  املسترشقون  منها  ينفذ  التي  الرئيسة  البوابة  تعدُّ 

تسلُّل  من  الغرب وحاميته  نهضة  يف  املساهمة  قادرٌة عىل  أنَّها  وجدوا  التي  املعارف، 

ين اإلسالميِّ إىل عقول أبنائه وأفئدتهم. الدِّ

]1]-  أكادميية سوريٌة، حاصلة عىل الدكتوراه يف اللُّغة العربيَّة وآدابها، اختصاص نقد حديث. 



املسترشقون  وضعها  التي  الوحيدة  الغاية  هي  واللغويَّة  ينيّة  الدِّ العلوم  تكن  ومل 

م الوقت سعى املسترشقون إىل توسيع نشاطاتهم، فقاموا  األملان نصب أعينهم، فمع تقدُّ

وتاريخه  ق  الرشَّ جغرافيا  بدراسة  وا  واهتمُّ وفهرستها،  وتحقيقها  املخطوطات  بجمع 

يطرة املعرفيَّة عىل املنطقة بأكملها. يايسِّ واالجتامعيِّ الستكامل السَّ وواقعه السِّ

توطئة حول مفهوم االسترشاق األملاينِّ

األملاينِّ،  للمجتمع  ة  العامَّ الذهنيَّة  أثَّر يف  فكريًّا  انعكاًسا  الصليبيَّة  الحروب  شكَّلت 

ق، وفتحت البوابة التي نبَّهت عىل  فقد لفتت تلك الحروب أنظار األملان إىل أهميَّة الرشَّ

ق والغرب،  ، وعىل رضورة دراسته، إذ كانت صلة الوصل بني الرشَّ أهميَّة العامل اإلسالميِّ

أو بني اإلسالم  واملسيحيَّة. 

بّاق يف هذا املجال؛ إذ كانت فرنسا وإنكلتا السبَّاقتني  ومل يكن االسترشاق األملاينُّ السَّ

يطرة  يف سرب أغوار هذا العامل، واالهتامم به، وقد ترجموا هذا االهتامم من خالل السَّ

ق عالقتها الوثيقة، ذات  عىل هذا العامل والهيمنة عليه، ومامَّ زاد يف اهتامم أملانيا بالرشَّ

اإلمرباطورية اإلسالميَّة يف  تعدُّ  العثامنيَّة، والتي كانت  ولة  الدَّ ، مع  الطَّابع االستاتيجيِّ

ذلك الوقت.

ين  ترجمت أملانيا اهتاممها بالعامل اإلسالميِّ عرب افتتاح أقساٍم يف جامعاتها لدراسة الدِّ

ق  العربيَّة والتعمُّ اللُّغة  املختلفة، كام عملت عىل دراسة  ، ومذاهبه وتيّاراته  اإلسالميِّ

ق  بالرشَّ اهتاممها  خاللها  من  أظهرت  لألبحاث  مراكز  من  أنشأته  ما  إىل  إضافًة  فيها، 

كانت  ا  إمنَّ البحتة،  باملوضوعيَّة  تتحىلَّ  االسترشاقيَّة  راسات  الدِّ تلك  تكن  ومل   ، اإلسالميِّ

يف  خلٍل  إحداث  إىل  وتسعى  واملسلمني،  اإلسالم  تستهدف  أيديولوجيًَّة  غاياٍت  تخفي 

ة العقائد ودقَّتها. فاالسترشاق يف عمقه »أسلوٌب  ، وإىل التشكيك يف صحَّ املوروث الدينيِّ

لطة  السُّ ق وإعادة صياغته وتشكيله فكريًّا وسياسيًّا ومامرسة  الرشَّ للهيمنة عىل  غريبٌّ 

عليه«]]]، سواٌء بشكٍل مبارٍش أو غري مبارش.

]1]- أمجد يونس الجنايب، آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآنية، مركز تفسري للدراسات القرآنية، ط2، الرياض، 2015م، 

ص20.
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، مبا أُتيح له من فرٍص، وتعرَّف عىل حضارته ودينه  أطلَّ الغرب عىل العامل اإلسالميِّ

ياسيّة وتحوُّالته  ق لدراسته بكامل ظروفه السِّ (، فكان ال بدَّ من التَّوجه نحو الرشَّ )اإلسالميِّ

ين اإلسالميِّ بشكله  يكولوجيَّة للمسلمني، بهدف فهم الدِّ االجتامعيّة ودراسة البنية السِّ

ين، وإقناع أتباعه بالتَّخيل عنه، وال يكون ذلك  حيح ليتمّكنوا من التَّهجم عىل هذا الدِّ الصَّ

ين، والتي كانت لغة  ين وللغة العربيَّة التي انترش بها هذا الدِّ حيح للدِّ إالَّ بالفهم الصَّ

العلم والحضارة آنذاك. 

أثراً  يتكوا  أن  وغنيٍّ  ضخٍم  نتاٍج  من  موه  قدَّ مبا  األملان  املسترشقون  استطاع  وقد 

وء عليه ملعرفة االستاتيجيّة التي انتهجتها الذهنيَّة األملانيَّة عرب  ال بدَّ من تسليط الضَّ

اإلسالميَّة،  للثقافة  اعم  الدَّ مبظهر  تظهر  آثار  من  خلَّفوه  مبا  تجلَّت  والتي  مسترشقيها 

وتخفي يف باطنها العداء لإلسالم واملسلمني، كلُّ ذلك ميهَّد لالنتقال لدراسة االسترشاق 

وء عىل أهمِّ روَّاده وما خلَّفوه من آثار، ومناقشة  األملاينِّ من حيث دوافعه وتسليط الضَّ

النتاج االسترشاقيِّ األملاينِّ بالنَّقد املوضوعيِّ املمنهج.

اًل: دوافع االسترشاق األملاينِّ وخصائصه أوَّ

التَّوجهات  تلك  لتتحوَّل  هه  وتوجِّ االسترشاق  تحرَّك  كثريٌة  دوافع  مثَّة  أنَّ  شكَّ  ال 

وافع إالَّ  ين اإلسالميَّ واملسلمني، وقد تنوَّعت تلك الدَّ لنشاطاٍت معظمها يستهدف الدِّ

راسة ألهمِّ تلك  أنَّها يف النَّهاية جميعها تصبُّ يف بوتقٍة واحدٍة، وسنتعرَّض يف هذه الدِّ

وافع، ومعرفة الغايات التي يستهدفها االسترشاق األملاينُّ من ورائها. الدَّ

، واالسترشاق  ينيُّ املحرِّك األسايسَّ لالسترشاق بشكٍل عامٍّ افع الدِّ الدافع الديني: ميثِّل الدَّ

عوب  ليبيَّة يف نفسيَّة الشُّ ، فاآلثار الّنفسيَّة التي تركتها الحروب الصَّ األملايّن بشكٍل خاصٍّ

ق اإلسالميِّ قاد إىل قيام حركة إصالٍح دينيٍّ  األوروبيَّة التي كانت ترسل مقاتليها إىل الرشَّ

ين اإلسالميِّ ولغة القرآن العربيَّة،  يف الديانة املسيحيَّة ما لبثت أن اتَّسعت لتصل إىل الدِّ

آنذاك  أوروبا  يف  والسياسيَّة  ينيَّة  الدِّ لطة  السُّ متثِّل  كانت  التي  الكنائس  شجَّعت  وقد 

إىل توسيع حركة االسترشاق مستغلًّة هيمنتها عىل الحياة السياسيَّة والدينيَّة وتوجيهها 

راسات  لطة لدعم األبحاث والدِّ للحياة الفكريَّة الثقافيَّة، فقد استغلَّت الكنيسة هذه السُّ
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االسترشاقيَّة، بهدف تشويه اإلسالم، وطمس معامله الدينيَّة الحقيقيَّة، إذ كان هدفهم أن 

»يطعنوا يف اإلسالم، ويشوِّهوا محاسنه، ويحرِّفوا حقائقه، ليثبتوا لجامهريهم التي تخضع 

لزعامتهم أنَّ اإلسالم ديٌن ال يستحقُّ االنتشار، وأنَّ املسلمني قوٌم همٌج لصوٌص وسافكو 

 ،[[[» ات الجسديَّة ويبعدهم عن كلِّ سموٍّ روحيٍّ وخلقيٍّ دماء، يحثُّهم دينهم عىل امللذَّ

ين اإلسالميِّ يف أوروبا واعتناق املسيحيني األوربيني له،  فقد كانوا يخشون من انتشار الدِّ

ق العريبِّ )الحروب الصليبيَّة( من جهٍة،  ال سيَّام أنَّهم باتوا عىل متاٍس مع املسلمني يف الرشَّ

والحضارة اإلسالميَّة يف األندلس من جهٍة أخرى، األمر الذي دفع البابا شخصيًّا إىل متويل 

مدارس االسترشاق التي تسعى إىل تشويه صورة اإلسالم. 

لتنفيذ  خاللها  من  سعت  أخرى  دوافع  لالسترشاق  أنَّ  كام  العقائدي:  الدافع 

 ، افع العقائديَّ وافع الدَّ مخطّطاتها التي مل تكن عفو الخاطر، ونذكر من هذه الدَّ

ق  الرشَّ وبني  )املسيحيَّة(  الكنسيَّة  أوروبا  بني  ائدة  السَّ الحالة  أنَّ  املعلوم  فمن 

( هي حالة رصاٍع عقائديٍّ مستمرٍّ له أسسه التاريخيَّة منذ عهد  العريبِّ )اإلسالميِّ

ألنَّ  وذلك  االسترشاقيَّة؛  الحركات  تشجيع  إىل  دفع  مامَّ  البيزنطيَّة،  اإلمرباطوريَّة 

األيديولوجيات الفكريَّة تنبثق يف أصلها من العقائد، والفكر ال مُيكن أن يُجابه أو 

يُحارب إالَّ بالفكر، واالسترشاق فكٌر أيديولوجيٌّ يحتوي عىل منهجيٍَّة علميٍَّة -إىل 

حدٍّ ما- ولذلك فإنَّه أصبح أداًة يستخدمها االسترشاق األملاينُّ ملحاربة الفكر الدينيِّ 

اع  الرصِّ اإلسالميِّ من خالل  ين  الدِّ األملاينِّ ملحاربة  االسترشاق  توجه  إنَّ   . اإلسالميِّ

، كان أسلوبًا مغايرًا ألسلوب املواجهة العسكريَّة املبارشة، لذلك  الفكريِّ العقائديِّ

كان تأثري هذا االسترشاق أشدُّ عمقاً وفاعليَّة، إذ إنَّ محاولة خلخلة البنية العميقة 

ين أكرث قدرًة عىل بثِّ الشكِّ يف العقيدة، وهذا دليٌل عىل خطورة ما يواجهه  للدِّ

اإلسالم من حرٍب خفيٍة ذات منطلقاٍت فكريٍَّة أيديولوجيٍَّة.

اث والحضارة اإلسالميَّة  عمل االسترشاق مبدارسه املنترشة يف أملانيا لنقل ماهيَّة التُّ

الغربيَّة  الثقافة  د  ٌة معرفيٌَّة ذات بعٍد استاتيجيٍّ تزوِّ الغرب، فهو بهذا املعنى »قوَّ إىل 

د سبل  ، مامَّ يسهِّل احتواءه، ويحدِّ قيِّ ياسيَّة برصيٍد معريفٍّ عن اآلخر الرشَّ سات السِّ واملؤسَّ

]1]- مصطفى السباعي، االسترشاق واملسترشقون، ما لهم وما عليهم، دار الوراق للنرش والتوزيع، سورية، 1999، ص20.
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التَّعامل معه حارًضا ومستقباًل، سلبًا وإيجابًا«]]]، أي إنَّه يهدف إىل التَّفوق عىل املسلمني 

يطرة عليهم، علميًّا ال عسكريًّا، فيكون االسترشاق مبدارسه املختلفة  بعد احتوائهم والسَّ

اث اإلسالميِّ والرُّقي بالعامل  التُّ واملدرسة األملانيَّة عىل وجه الخصوص محاولًة لدراسة 

( ليتفوَّق عىل اإلسالم وتراثه وحضارته. األورويبِّ )املسيحيِّ

قويًَّة  عالقًة  االستعامريَّة  التَّاريخيَّة  لألسباب  أنَّ  كام  الرشق:  عىل  السيطرة 

يطرة  ( ميلء مبحاوالت السَّ بدوافع االسترشاق األملاين، فالتَّاريخ األورويبُّ )املسيحيُّ

ليبيَّة إىل الهجامت  ( فمن الحروب البيزنطيَّة إىل الحروب الصَّ ق )اإلسالميِّ عىل الرشَّ

بشكٍل  تُظهر  املحاوالت  تلك  كلُّ  الحديث،  العرص  يف  األوروبيَّة  االستعامريَّة 

املدرسة  حرَّضت  وقد  اإلسالميَّة،  العربيَّة  البالد  يف  الغربيَّة-األملانيَّة  األطامع  جيلٍّ 

ق بغية إضعاف مقاومتها الرُّوحيَّة واملعنويَّة،  االسترشاقيَّة األملانيَّة لدراسة بالد الرشَّ

عليهم،  يطرة  السَّ بهدف  وثقافتهم  بتاثهم  التَّشكيك  إىل  ق  الرشَّ شعوب  وإيصال 

قد  التي  وفلسفتها  وعلومها،   ، الفكريِّ وتراثها  اإلسالميَّة،  الحضارة  من  واالنتقام 

العلوم  إنَّ هذه  للقول  بل ذهب  بذلك،  يعتف  أن  دون  ذاته،  الغرب  منها  أخذ 

نقلتها الحضارة اإلسالميَّة عن اليونانيني أو عن الحضارة اليونانيَّة لئاّل يذكروا فضاًل 

للمسلمني.

افع الذي يعدُّ دافًعا جوهريًّا لالسترشاق، ويرتبط  الدافع االقتصادي: ويبقى الدَّ

دافٌع مضمٌر  ، وهو  االقتصاديُّ افع  الدَّ األخرى هو  وافع  الدَّ كافَّة  بشكٍل وثيٍق مع 

تارًة وجيلٌّ تارٌة أخرى، فالعامل اإلسالميُّ ميلك ثرواٍت طبيعيًَّة هائلًة بحكم موقعه 

الجغرايفِّ وطبيعته املناخيَّة التي جعلت منه محطَّ أطامع عرب التَّاريخ، لذلك فكان 

ق سوقاً استهالكيًّا لها،  االستعامر قدميًا وحديثًا يهدف إىل ترويج بضائعه، وجعل الرشَّ

ناعة األوروبيَّة،  مقابل رسقة خرياته، واالستيالء عىل املواد األوليَّة التي تحتاجها الصِّ

يطرة عليه والتَّحكم به أيديولوجيًّا،  ق اقتصاديًّا سيقود إىل تسهيل السَّ فإضعاف الرشَّ

مامَّ يجعل الفكر االسترشاقيَّ فكراً مقبوالً يف العامل اإلسالميِّ وبني املسلمني.

]1]- فارس عزيز املدرس، التطور التاريخي والوظيفي لالسترشاق، دار الخليج للنرش والتوزيع، ط1، األردن-عامن، 2021م، ص35.
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وتكريسها  جهوده  لبذل  األملاينِّ  باالسترشاق  َحَدت  التي  وافع  الدَّ معرفة  إنَّ 

ق، حضارًة وديًنا ولغًة، جعلتنا نستشفُّ بعض الخصائص التي ميَّزت  لدراسة الرشَّ

أملانيا  حاولت  لقد  الغربيَّة،  االسترشاقيَّة  املدارس  من  غريه  عن  االسترشاق  هذا 

ق، ومل تتك يف سبيل ذلك وسيلًة إال ولجأت إليها، فشاركت  قدميًا الوصول إىل الرشَّ

ل فيها، ولكنَّها مل تحقِّق  ليبية، لعلَّها تروي ظأمها االستعامريَّ املتأصِّ بالحروب الصَّ

ولة  ما تصبو إليه من غايات، لذلك لجأت إىل العالقة االستاتيجيَّة التي تربطها بالدَّ

ق الغنيِّ من حيث الحضارة واملوقع  العثامنيَّة رغبًة منها يف تحقيق أطامعها يف الرشَّ

والرثوات التي ميتلكها، فكانت تُظهر الودَّ يف عالقاتها تلك، ولكنَّها يف الوقت ذاته 

عدٍد  إنشاء  يفرسِّ  ما  وهذا  التَّنصرييَّة،  برغبتها  املتمثِّلة  الحقيقيَّة  أهدافها  تخفي 

من املعاهد االسترشاقيَّة التي تظهر بشكلها العلميِّ وتعمل بشكٍل خفيٍّ عىل نرش 

ق، وذلك عندما سنحت لها الفرصة يف الوصول إليه. لقد  رسالتها التبشرييَّة يف الرشَّ

د مجاالته واتِّساعها،  امتاز االسترشاق األملاينُّ عن غريه من مدارس االسترشاق بتعدُّ

أسس  يف  البحث  إىل  ووصل  والتطبيقيَّة،  اإلنسانيَّة  العلوم  أبحاثه  يف  تناول  فقد 

راسات االجتامعيَّة واالقتصاديَّة التي تؤكِّد عدم صفاء نواياه تجاه  عقائده، وأعدَّ الدِّ

ين اإلسالميِّ واملسلمني. ة الدِّ ق وخاصَّ الرشَّ

ثانًيا: أهمُّ املسترشقني األملان ونقد إنجازاتهم

ق، ودراسة العامل  يقف خلف االسترشاق األملاينِّ الذي متيَّز باندفاعه نحو الرشَّ

ين والقرآن، ووصواًل إىل دراسة الحضارات  ، بدءاً من اللُّغة، ومروًرا بعلوم الدِّ اإلسالميِّ

الذين  املرشقيَّة والعلوم االجتامعيَّة واالقتصاديَّة، مجموعٌة كبريٌة من املسترشقني 

برزت أسامؤهم مصاحبًة ملا بذلوه من جهوٍد كانت لها غاياٌت مختلفٌة، كلٌّ حسب 

موه  هه وانتامئه، ونذكر أبرزهم عىل سبيل املثال ال الحرص، لنقف عىل ما قدَّ توجُّ

ق بعلومه اإلسالميَّة وبنيته االجتامعيَّة، ونتحرَّى غايات  من نتاٍج فكريٍّ طال الرشَّ

ة استمرَّت حتَّى عرصنا الحارض. هذا النتاج الذي استغرق قرونًا عدَّ

قد  )1505م-1567م(   )Germanus( جرمانوس  دومينكوس  األملاينَّ  الرَّاهب  ولعلَّ 
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فر إىل  قيَّة، وال سيَّام العربيَّة والعربيَّة، »فقد تكبَّد عناء السَّ أبدع يف تعلُّم اللُّغات الرشَّ

فلسطني لتعلُّم اللغة العربية ومن ثمَّ قام بتدريسها لطالب الكليَّة التبرشيَّة يف روما، 

بعد  فيه  توّسع  ثمَّ  ومن  العاميَّة،  باللهجة  العربية  اللُّغة  نحو  يف  كتاب  بتأليف  وقام 

إيطاليًّا، وقد ُوصف هذا املعجم بكونه رديئًا   - سنوات ليصبح معجاًم عربيًّا - التينيًّا 

القرن  منتصف  حتَّى  ين  املبرشِّ قبل  من  مستخَدًما  بقي  ذلك  من  الرَّغم  وعىل  علميًّا، 

التَّاسع عرش. وبعد ذلك أصدر كتابًا بعنوان )نقائض اإلميان( دافع فيه عن املسيحيَّة، 

ودعا إىل اعتناقها، وقد فوضه فيليب الرَّابع ملك إسبانيا ليكون مبعوثًا إىل األوسكوريال 

ين والرُّهبان، ولتأليف كتٍب تبشرييٍَّة تهاجم  يف مدريد، وليدرِّس اللُّغة العربيَّة لرجال الدِّ

اإلسالم واملسلمني«]]]، إنَّ الطَّابع العامَّ لالسترشاق يف بداياته »كان يحمل روًحا عدائيًَّة 

لإلسالم، فكان يدرس اإلسالم، لغًة، وعقيدًة، ورشيعًة، وقرآنًا، وسنًَّة، وحضارًة، وتاريًخا، 

سات االسترشاقيَّة تعمل لحساب الكنيسة وليس لحساب  للهجوم عليه، كام كانت املؤسَّ

العلم والبحث عن الحقيقة املجرَّدة عن الهوى، الخالصة من الغرض«]]]، وبذلك نجد 

الذي  الثقايفِّ  االنفتاح  من  الرَّغم  وعىل   ، املسيحيِّ ين  للدِّ بًا  متعصِّ كان  جرمانوس  أنَّ 

قيَّة، إالَّ أنَّه مل يخرج من ثياب الرَّهبنة  قه، وسعيه الحثيث المتالك ناصية العلوم الرشَّ حقَّ

والتَّطرف الدينيِّ الذي يحمل بُعًدا عدائيًّا لإلسالم واملسلمني.

ا املسترشق اليهوديُّ أبراهام غايغر )Geiger( )1810م-1874م( فقد تعلَّم العلوم  أمَّ

ينيَّة اليهوديَّة، لذلك فإنَّه كان يجيد اللُّغة العربيَّة بشكٍل كبريٍ، واكتسب نتيجة ذلك  الدِّ

ثقافًة دينيًَّة واسعًة جعلت منه حربًا يهوديًّا، ثمَّ انتقل لتعلُّم اللُّغة العربيَّة التي مكَّنته 

يانة  الدِّ يف  اإلصالح  رائد  وكان  الكريم،  القرآن  وعىل  اإلسالميِّ  ين  الدِّ عىل  االطِّالع  من 

أخذ  )ماذا  هري  الشَّ كتابه  بتأليف  قام  فإنَّه  لذلك  متطوِّرًة،  ديانًة  ها  عدَّ التي  اليهوديَّة 

عبارٌة  الكريم  القرآن  أنَّ  يبنيَّ  أن  فيه  حاول  وقد  1833م  سنة  اليهوديَّة؟(  من  د  محمَّ

يانة اليهوديَّة التي هي املصدر األوَّل له، وقام باملقارنة بني بعض  عن مقتبساٍت من الدِّ

]1]- عبد الرحمن بدوي، موسوعة املسترشقني، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط4، بريوت، 2003م، ص180 )بترصف(.

]2]- محمد عبد الله رشقاوي، االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم، دار البشري للثقافة والعلوم، القاهرة، 2015م، ص13 

)بترصف(.
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بأنَّه   النبي عىل  تهمه  يرمي  وراح  اليهوديَّة،  النصوص  بعض  وبني  القرآنيَّة  اآليات 

حاول االستفادة من وجود اليهود ومركز قوَّتهم، فيقول غايغر: »ال يزال من الواضح أنَّ 

ة مبا يكفيه ألن  ة التي أحرزها اليهود يف شبه الجزيرة العربيَّة، من جهٍة، كانت مهمَّ القوَّ

ينتمي أن يجعل منهم أتباًعا له، ومن جهٍة أخرى، فقد كان اليهود، عىل الرَّغم من أنَّهم 

ينية األخرى يف تلك املعرفة  مني عىل غريهم من الهيئات الدِّ كانوا جهلًة، فقد كانوا متقدِّ

، كام أحبَّ يف الواقع أن يؤكِّد كلَّ علومه.  اها عرب الوحي اإللهيِّ التي أعلن محمد أنَّه تلقَّ

البارعة واملثرية  بتعليقاتهم  املتاعب  الكثري من  له  اليهود  عالوًة عىل ذلك، فقد سبَّب 

للحرية، حيث إّن الرَّغبة يف استعطافهم ال بدَّ أنَّها نشأت بالتَّأكيد يف داخله«]]].

لقد حاول غايغر أن يثبت أنَّ القرآن امتداٌد للديانة اليهوديَّة، فراح يبحث فيه عن 

ت جذورها من ميله  ة قوله، وبهذا فإنَّه وصل إىل نتيجٍة استمدَّ أيّة آيٍة قرآنيٍَّة تثبت صحَّ

، ثمَّ راح يبحث عن الرباهني املناسبة لها والتي تتفق مع هواه  به لدينه اليهوديَّ وتعصُّ

ابقة  امويَّة السَّ ائع السَّ اًل للرشَّ وتفكريه، ومل يأخذ بعني االعتبار أنَّ القرآن الكريم جاء مكمِّ

التي اعتاها التحريف والتبديل من ِقبَل أتباعها الذين شوَّهوا دينهم لغاياٍت إنسانيٍَّة 

بحتٍة، ثمَّ إنَّ ما ادَّعاه من محاولة الرسول الستعطاف اليهود مل يكن بدافع الخوف 

التي  اإلسالم  رسالة  من  ًة  مستمدَّ  الرسول أخالق  إنَّ  بل  وبراهينهم،  من حججهم 

ًرا  الم مع البرشيَّة جمعاء، وبذلك ال تكون الرسالة اإلسالميَّة تطوُّ تدعو إىل التسامح والسَّ

عي حني سلك يف كتابه منهًجا  وامتداًدا أليِّ رسالٍة سامويَّة أخرى كام حاول غايغر أن يدَّ

عي فيه اإلسالم ظهر نتيجة حاجٍة تاريخيٍَّة مؤقتٍة، بل هي رسالة تستكمل ما  تاريخيًّا يدَّ

امويَّة للبرشية جمعاء، يقول  جاء قبلها من ديانات وتختتمها بوصفها آخر الرسائل السَّ

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت 
َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
الله عزَّ وجلَّ يف محكم آياته اْلَوَْم أ

.[[[َورَِضيُت لَُكُم اْلِْساَلَم دِيًنا
أبرز  أحد  )1836م-1930م(   )Noldeke( نولدكه  تيودور  األملايّن  املسترشق  ويعدُّ 

قيَّة التوغُّل يف عمق  املسترشقني األملان الذين استطاعوا من خالل دراسة اللغات الرشَّ

]1]-  أبراهام غايغر، اليهودية واإلسالم، ترجمة: نبيل فياض، دار الرافدين، ط1، بغداد، 2018م، ص46-45.

]2]- سورة املائدة، اآلية 3.
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، فدرس القرآن وعلومه، كام درس اللُّغة العربيَّة وفقهها، فكان بالنَّسبة  اث اإلسالميِّ التُّ

للمسترشقني الذين جاؤوا من بعده »مصدًرا مهامًّ يف دراسة القرآن دون النَّظر إىل غريه 

املوضوعيَّة  عنهم  ينفي  ذاته  بحدِّ  وهذا  والقدمية«]]]،  الحديثة  اإلسالميَّة  املصادر  من 

ارس أن يستقي معلوماته من مظانِّها، وأالَّ يسلِّم  ، إذ يجب عىل الدَّ يف البحث العلميِّ

كان »معروفًا  نولدكه  وأنَّ  تها، ال سيَّام  منها ومن صحَّ التثبُّت  اآلخرين من دون  آلراء 

بعدائه لإلسالم«]]] واملسلمني، وهذا يؤكِّد النزعة العنرصيَّة والعدائيَّة التي يحملها أغلب 

املسترشقني، فينتج عنهم معارف مشوَّهٌة، رسعان ما تنترش يف بلدانهم، فتعكس صورًة 

، وبالتَّايل فإنَّ ذلك يخلق حالًة من العداء الفجِّ تجاه اإلسالم  ين اإلسالميِّ سلبيًَّة عن الدِّ

واملسلمني.

ألَّف نولدكه كتاب )تاريخ القرآن( عام 1858م، وضمَّ هذا الكتاب بني دفَّتيه الكثري 

من االّدعاءات الزائفة التي تطعن يف صّحة القرآن الكريم، فقد ادَّعى نولدكه أنَّ القرآن 

غ ملن جاء  د وبذلك االتِّهام سوَّ بصيغته الحاليَّة ال يضمُّ جميع ما نُزِّل عىل النَّبي محمَّ

بعده من مسترشقني وغري مسترشقني ليتجرَّؤوا عىل الخوض يف املسلَّامت، هذا باإلضافة 

أعلن عن سوٍر،  ًدا  كتابه: »إنَّ محمَّ يقول يف  بالوحي نفسه حيث  نولدكه  إىل تشكيك 

وكأنَّها وحٌي  ومثبتٍة،  غريبٍة  استخدام قصٍص من مصادر  وبواسطة  واٍع  بتفكري  ها  أعدَّ

باألمراض  ويتَّهمه  النفسيَّة،   النبي يشكِّك يف صّحة  كان  فقد  الله«]]]،  حقيقٌي من 

اكتسبه هذا  مامَّ  الرَّغم  مرساًل، وعىل  نبيًّا  كونه  مع  تجتمع  أن  يصحُّ  ال  التي  النفسيَّة 

الكتاب من شهرٍة، إالَّ أنَّه كان محاولًة من صاحبه للطَّعن يف اإلسالم والتشكيك فيه.

راسات القرآنيَّة ثالًثا: آثار املسترشقني األملان يف الدِّ

ة اإلسالميَّة يف عرص كان  كان ديدن الغرب األورويبِّ معرفة األسباب التي نهضت باألمَّ

الغرب يغرق يف غياهب الجهل والتَّخلُّف، فكان القرآن الكريم هو البوابة التي يستطيع 

من خاللها املسترشقون معرفة الحضارة اإلسالميَّة ومصدر قوَّة املسلمني، فانصبَّ اهتامم 

]1]- عادل عباس النرصاوي، إشكالية فهم النص القرآين عند املسترشقني، دار الرافدين، ط1، بريوت، 2016م، ص53.

]2]- محمد البهي، املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم، مطبعة األزهر، القاهرة، ص18.

]3]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، مؤسسة كونراد- أدناور، ط1، برلني، 2004م، ص6.
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عوامل  عن  فيه  يبحثون  وأخذوا  الكتاب،  هذا  عىل  ًة  خاصَّ واألملان  ًة  عامَّ املسترشقني 

ة النَّفسية والرَّوح املعنويَّة العالية التي قادت دولة اإلسالم لبناء حضارتهم لقروٍن  القوَّ

ولـة تعـود  طويلٍة؛ إذ »مل تكن التَّصورات الغربيَّة األوىل عـن عالقـة الـِّدين االسالميِّ بالدَّ

ق، كام  الفالسفة ودعمها املسترشقون عن الرشَّ مها  التي قدَّ يف أساسها إىل اإلرهاصات 

ميكن أن يتصوَّر البعض، بل إنَّ هذه الكتابات مل تكن إال خاليا ولّدتها نظرة الكنيسة 

ولة  ًة وأنَّ الغرب كان قد أثقله التَّسلُّط الكنيسُّ عىل شؤون الدَّ املسيحيَّة إىل اإلسالم، خاصَّ

لطة السياسيَّة الكربى يف أوربا قبل  ين املسيحيِّ عنوانـًا للسُّ الدِّ السياسيَّة؛ وكان رجال 

عرص النَّهضة وأغرقت أوروبا يف عرص ُوِسَم يوًما بعرص الظَّالم، فجاءت ادعاءات الكنيسة 

املعادية لإلسالم واملسلمني«]]]، لذلك فإنَّ الكنيسة قامت بدعم حركة االسترشاق بكلِّ 

جمة، وكانت غايتها من وراء ذلك  ما أوتيت من مقدرٍة، فأنشأت املطابع وشجَّعت التَّ

كانت  ملشكلٍة  ا  حدًّ ولتضع  باملسلمني،  لتتحكَّم  اإلسالمّي  ين  الدِّ داخل  ثغرات  تشكيل 

ين اإلسالميِّ يف أوروبا وأملانيا. تخىش أن تتفاقم وهي انتشار الدِّ

ل للمسترشقني األملان أنَّهم ساهموا يف طباعة القرآن، فكانت أوىل طبعاته  ومامَّ يسجَّ

، وتوفُّر القدرة عىل الطِّباعة،  يف أملانيا؛ وذلك لسبٍب تقنيٍّ ظاهٍر، وهو التَّقدم التكنولوجيُّ

بب الحقيقيَّ هو دراسة اإلسالم، ومعرفة القرآن معرفة تسمح للكنيسة بالرَّد  ولكنَّ السَّ

كل الذي ال يسمح بانتشاره. ولعلَّ أشهر طبعات القرآن الكريم طبعة  عليه ودراسته بالشَّ

هامبورغ يف أملانيا هذه الطَّبعة كانت األوىل يف أوروبا وخارج بالد املسلمني، وقد كان 

البابا الكسندر قد حرَّم طباعة القرآن ال سيّام بعد توتُّر عالقته مع ملك بريطانيا هرني 

الثاين، وتهديد األخري له باعتناق اإلسالم، فخيش البابا إذا ما متَّت طباعة القرآن أن ينترش 

ين اإلسالميُّ يف أوروبا، وحينها ال ميكن مجابهة هذا األمر بسهولٍة، لذلك كانت هذه  الدِّ

م هذه الطَّبعة الرَّاهب واملسترشق  الطبع بعد رحيل البابا الكسندر سنة 1694م، وقد قدَّ

األملاينُّ أبراهام هنكلامن )Henkelman(، صدرت هذه الطَّبعة باللُّغة العربيَّة من دون 

وري التَّعرف عىل القرآن بدقٍَّة  متها أنَّ من الضَّ رشوحاٍت لها »وزعم هنكلامن يف مقدِّ

ق، وهذا ليس غريبًا يف تلك  بيل النتشار املسيحيَّة يف الرشَّ يف سبيل مكافحته ومتهيد السَّ

]1]- زاهدة محمد الشيخ طه املزوري، صورة الرشق بني الفلسفة الغربية واالسترشاق، دار املنهل، عامن، 2016م، ص60.
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ة قراءٌة نقديَّ

املرحلة األوىل من االسترشاق، فهنكلامن راهٌب ومدعوٌم من ِقبَل الكنيسة، وكلُّ ما يؤدِّيه 

يف هذا املجال محسوٌب ومخطٌَّط له من قبل املؤّسسات الكنسيَّة يف ذلك الوقت«]]].

عب؛ إذ مل تكن الغاية من طباعتها انتشار  ة الشَّ مًة لعامَّ ومل تكن هذه الطَّبعة مقدَّ

ب اللُّغة العربيَّة يف أملانيا، وقد ادَّعى  صًة لطالَّ ة النَّاس، بل كانت مخصَّ النُّسخة بني عامَّ

يف  تعارٍض  من  القرآن  يف  ما  بسبب  النسخة  تلك  عىل  بالتَّعليق  يقم  مل  أنَّه  هنكلامن 

ا الطَّبعة الثَّانية فكانت يف هولندا عىل يد املسترشق األملاينِّ لودفيك ماراتيش  نصوصه. أمَّ

القرآن  آيات  لتفسري  لغويًّا  بسيطٍة  برشوحاٍت  زودها  وقد  1698م،  عام   )Marracci(

الكريم، كام ألحقها بتجمٍة التينيٍة ]]].

ة الوحيدة التي قام بها املسترشقون األملان فقط،  ومل تكن طباعة القرآن هي املهمَّ

إمنَّا قاموا بجهوٍد كبريٍة لتجمته، وقد واجهتهم صعوباٌت يف نقله؛ ذلك ألنَّ القرآن معجزٌة 

وأثبت  وبالغتهم،  العرب  فصاحة  بها  الله  ى  تحدَّ وقد  بالعرب،  ٌة  خاصَّ عربيٌة  لغويٌة 

 ِ تُوا بُِسوَرٍة ِمثْلِهِ َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ
ْ
عجزهم عن اإلتيان مبثله قُْل فَأ

إِْن ُكنُْتْم َصادِقَِي]]]، ولذلك فإنَّ ترجمته بشكٍل حريفٍّ أمٌر مستحيٌل، وذلك لصعوبة 
، ملا يحتويه القرآن عىل بالغة  النَّقل من لغٍة إىل أخرى مع املحافظة عىل املعنى األصيلِّ

جمة  ال ميكن لغري العربية اإليفاء بالتَّعبري عنها، لذلك تمَّ االتجاه لدى املسترشقني إىل التَّ

جمة باملعنى، وال تتطلَّب الوقوف عند كلِّ مفردٍة بحدِّ ذاتها،  التفسرييَّة حيث تكون التَّ

ويف كال الحالتني ال ميكن أليِّ لغٍة ـ ال سيَّام األملانيَّة ـ أن تستوعب معاين القرآن وبالغته، 

مامَّ يجعل االلتباس وارداً يف فهم بعض اآليات التي تحتمل أكرث من تفسريٍ.

جامت التي تُرجمت لألملانية ترجمة املسترشق األملاينِّ ساملون اشفجر  ومن أهمَّ التَّ

ة، وأقام فيها  )Schwiegger( سنة 1616م، وقد زار اشفجر بلدانًا إسالميَّة وعربيَّة عدَّ

للموضوعيَّة،  يفتقد  فجٍّ  بشكٍل  وهاجمه  اإلسالم،  مته  مبقدَّ انتقد  وقد  الزَّمن،  من  فتًة 

]1]- أمجد يونس الجنايب، آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآنية، ص138.

]2]- املرجع السابق، ص139 )بترصف(.

]3]- سورة يونس، اآلية 38.
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جمة اإليطاليَّة املأخوذة  وألبسط أسس العلميَّة، ال سيَّام أنَّ ترجمته قد أخذها عن التَّ

جمة الالتينيّة]]]. أصاًل عن التَّ

ا ترجمة ديفيد فردرش ميجرلني )Megerlin( سنة 1772م، فتعدُّ أوَّل ترجمٍة قام  أمَّ

بها مسترشٌق أملاينٌّ من اللُّغة العربيَّة مبارشًة، وميجرلني كاهٌن بروتستانتي اشتهر بدعوة 

ًسا للقوميَّة التكيَّة، داعيًا بذلك  اليهود العتناق املسيحيَّة، ترجم القرآن بوصفه كتابًا مقدَّ

ل ميجرلني معرفة األتراك املسلمني -وهم أعداء  إىل نقد القرآن بداًل من حرقه، فقد فضَّ

ميجرلني- عرب القرآن ومحاربتهم به، وهو يقول بضورة طرد املسلمني من أوروبا، والحفاظ 

ين املسيحيِّ لئال يندفع أحٌد من املسيحيني إىل اعتناق اإلسالم، إنَّ معرفة القرآن  عىل الدِّ

ومعرفة ما فيه من أخطاء -حسب زعمه- مفيدٌة لتقوية الديانة املسيحيَّة وللتخلُّص من 

املسلمني ودينهم]]]، لقد كان ميجرلني أوَّل من نبَّه األملاينَّ غوته إىل دراسة الرشق اإلسالمي 

ـديد بـالقرآن الكـريـم  والتعرف عليه عرب االطالع عىل دينه »وقد أبدى غوته إعجابـه الشَّ

طـوال حياتـه، وعـىل وجـه التَّحديد يف العقدين األخريين منها، إذ اتَّجه اتجاًها واضًحا 

نحوه، يقول يف ذلك الكاتب عبـد الـرحمن صـدقي: وقـد ظـلَّ غوتـه طوياًل ميعن يف دراسة 

ه ألوَّل قراءتـه، ولكنَّـه يعود  القرآن إمعان الباحثني، وهو يقول: إنَّ القارئ األجنبيَّ قـد ميلَـّ

فينجذب إليه، ويف النِّهاية يروعه ويلزمه اإلكبار والتعظيم«]]].

جامت الحديثة فنجد أنَّ ترجمة باريت )Paret( عام 1966م، هي التجمة  ا من التَّ أمَّ

التي حازت عىل شهرٍة واسعٍة، وقد قام باريت باالعتامد عىل رشوحات القرآن الكريم 

ر بها، وكان حريًصا عىل أداء املعنى املراد من اآلية القرآنيّة كام وردت،  وتفاسريه وتبحَّ

ة، وقد  وقد ترجم القرآن يف مجلٍد، وأتبعه مبجلٍد آخر يحتوي عىل تعليقاته وآرائه الخاصَّ

أدرك باريت ما يحتويه القرآن من بالغٍة وإيجاٍز، فأشار إىل رضورة اإلملام باللُّغة العربية 

ي  لفهم معاين القرآن، ولئال يقع القارئ بسوء فهٍم لتلك املعاين، لذلك فإنَّ باريت يضحِّ

بالجانب الجاميلِّ إذا لزم األمر لصالح املعنى.

]1]- أمجد يونس الجنايب، آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآنية، ص144 )بترصف(.

]2]- م.ن، ص152 )بترصف(.

]3]- محمد فالح الزعبي، االسترشاق واإلسالم: دراسة يف أدب غوته، دار مجدالوي للنرش والتوزيع، ط1، عامن، 2009م، ص119.
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ة التي تناولت القرآن دراسًة ومتحيًصا كتاب تيودور نولدكه )تاريخ  ومن الكتب املهمَّ

القرآن( الذي صدر سنة 1865م، هذا الكتاب يكاد يشمل جميع جوانب القرآن، ففي 

ث نولدكه عن الوحي ومصادره، إذ يدعي أنَّ الوحي ما هو إال عبارة  القسم األوَّل يتحدَّ

عن حالٍة نفسيٍة انفعاليٍة تنتاب الرسول وبذلك ينكر الوحي، ويرى أنَّ مصدر القرآن 

ث يف القسم  جاء من البيئة التي عاش فيها الرسول، وال سيَّام من اليهود، ثم تحدَّ

الثالث  القسم  ويف  سة،  املقدَّ بالكتب  القرآن  وعالقة  وحفظه،  القرآن  جمع  عن  الثاين 

ث عن رسم القرآن والقراءات املختلفة للقرآن. تحدَّ

وهناك دراساٌت كثريٌة تناولت لغة القرآن من جوانبه املختلفة، منها ما درس ما ورد 

يف القرآن من كلامٍت غري عربيٍة، وبحث يف أصولها مثل كتاب املسترشق األملاينِّ فرانكيل 

)Fraenkel( )الكلامت األجنبيَّة يف القرآن(، ومنها ما درس األساليب البالغيَّة فيه، ومنها 

الدينيَّة  وبيئته  )القرآن  كتاب  مثل  القرآن  بها  نزل  التي  البيئة  دراسة  اقترص عىل  من 

.)Nagel( للمسترشق األملاينِّ تلامن ناجل )والثقافيَّة

رابًعا: آثار املسترشقني األملان يف العلوم اإلسالميَّة

لها من عميق  ملا  العلوم اإلسالميِّة أهميًة كبريًة  األملان  لقد أوىل املسترشقون 

صلٍة وارتباٍط بالقرآن الكريم، الذي هو أساس العلوم اإلسالميَّة، ومصدٌر للترشيع، 

وسبٌب رئيٌس لنهضة الحضارة اإلسالميَّة -كام أسلفنا- فقد انتهج الغرب نهًجا يسمح 

ق لهيمنة الغرب وسيادته والتَّحكم به، وسوف نتناول جانبًا من  له بإخضاع الرشَّ

ها سرية  العلوم اإلسالميَّة التي انصبَّت جهود املسترشقني األملان عليها، ولعلَّ أهمَّ

اللغة  علوم  عىل  سنتكلَّم  ثمَّ  ومن  وتحقيًقا،  تصنيًفا  تناولها  تمَّ  حيث    النبيِّ

امتلكها  التي  نيويَّة  والدُّ الدينيَّة  العلوم  لكافَّة  الرئيس  املدخل  تعدُّ  التي  العربيَّة 

دول  ترفده  حضاري  إشعاٍع  مركز  بسببها  دولتهم  وكانت  يوًما  املسلمون  العرب 

العامل بأرسها.

)النبي  كتابه  يف  1844م   )Weil( فايل  غوستاف  مه  قدَّ ما  الجهود  هذه  من  نذكر 

، فينفي عنه اسمه،  محمد: حياته ومذهبه( وقد تطرَّق فيه إىل شخصيَّة النبيِّ



74

وبذلك فإنَّ كل اآليات القرآنيَّة التي يرد فيها اسم النبي قد وضعت بعد وفاته، وأّن 

أبا بكر هو الذي وضعها، كام ينفي عن القرآن اآلية األوىل من سورة اإلرساء ُسبَْحاَن 

ِي بَاَرْكَنا َحْوَلُ  قَْص الَّ
َ
ٰى بَِعبِْدهِ َلاًْل ّمَِن الَْمْسِجِد اْلََراِم إىَِل الَْمْسِجِد اْل ْسَ

َ
ِي أ الَّ

 ،عي أنَّها وضعت بعد وفاة الرسول ِميُع اْلَِصرُي]]] ويدَّ لُِنَِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
ت إىل القرآن يف عهد أيب بكر، مستدالًّ بأنَّه ال ميكن أن يكـون مـحـمـَّد  »ويرّجح أنَّها ُضمَّ

د عىل أنَّه  قد ادَّعى لنفسه )االختطاف العجائبي( إىل بيت املقدس، وهو ال يفتأ يشدِّ

ن أنكروا  واعٌظ ومنذٌر وحسب وليس )مجتح عجائب(«]]]، إذ مل يكن فايل وغريه ممَّ

حادثة اإلرساء قادرين عىل تفسري تلك املعجزة تفسريًا عقليًّا؛ وذلك ألنَّها من الخوارق 

من  وها  وعدُّ أصاًل  حدوثها  أنكروا  فإنَّهم  لذلك   ، البرشيِّ العقل  ملنطق  تخضع  ال  التي 

اعر،  األساطري، ومل يخرج فايل عن سياق باقي املسترشقني الذين نعتوا النبي  بالشَّ

ا من ابتكار النبي بسبب تأثره  وأنَّ ما جاء به من القرآن مل يكن وحياً يوحى به، إمنَّ

ببيئته ذات اللُّغة الفصيحة.

عوب اإلسالمية(  ا كارل بروكلامن )Brockelmann( يف كتابه املوسوم بـ )تاريخ الشُّ أمَّ

، وإعادة قراءته وفًقا وما يتناسب مع وجهة  سنة 1939م، فقد اهتمَّ بالتَّاريخ اإلسالميِّ

رية  السِّ عن  للحديث  مهامًّ  جزًءا  بروكلامن  أفرد  الكتاب  هذا  ويف  االسترشاقيَّة،  نظره 

 نه افتاءات تطعن بشخص النبي د الرَّسول( حيث ضمَّ النبويَّة تحت عنوان )محمَّ

ورسالته وال غرابة يف ذلك إذا عرفنا أنَّه أحد تالمذة املسترشق األملاين تيودور نولدكه 

باليهود   النَّبي بتأثُّر  االفتاءات قوله  تلك  بعدائه لإلسالم واملسلمني، ومن  املشهور 

واتصاله بهم قبل الدعوة وبعدها، فيقول: »وتذهب الرِّوايات إىل أنَّه اتَّصل يف رحالته 

ا يف مكَّة نفسها فلعلَّه اتَّصل بجامعاٍت من النَّصارى كانت  ببعض اليهود والنَّصارى، أمَّ

معرفتهم بالتَّوراة واإلنجيل هزيلًة إىل حدٍّ بعيٍد«]]]، ثم يزعم أنَّ الرسول سعى إىل 

استقطاب اليهود وجذبهم إىل دينه الجديد من خالل محاولته تقريب شعائر اإلسالم من 

]1]- سورة اإلرساء، اآلية 1.

]2]- أمجد يونس الجنايب، آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآنية، ص214.

]3]- كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترجمة: نبيه أمني فارس، منري بعلبك، دار العلم للماليني، ط5، بريوت، 1968م، ص34.
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ت العزَّة ومناة( فقال:  ، كام اتَّهمه بأنَّه اعتف باآللهة الثالث )الالَّ ين اليهوديِّ شعائر الدِّ

نوات األوىل من بعثته بآلهة الكعبة الثَّالث اللوايت  »ولكنَّه عىل ما يظهر اعتف يف السَّ

كان مواطنوه يعتربونها بنات الله. ولقد أشار إليهنَّ يف إحدى اآليات املوحاة إليه بقوله: 

)تلك الغرانيق العىل وإن شفاعتهن ترتىض(«]]]، ثمَّ ادَّعى أنَّ الوحي كان حاجًة نفسيًَّة 

له يف الغار، فظنَّ أنَّه أوحي إليه شأنه شأن سائر  شعر بها الرَّسول نتيجة طول تأمُّ

األنبياء، وبذلك ينكر بروكلامن الوحي اإللهي ويتَّهم النَّبي بأنَّه قد اختلق الوحي 

 جع وبني ما جاء به النبي الكريم عر والسَّ ة به، كام قارن بني الشِّ ألسباب نفسيٍّة خاصَّ

جع النرثيَّة وبني ما يف القرآن من فواصل وترتيل، ووجد أنَّهام  فقد ربط ما بني قوايف السَّ

يشٌء واحٌد، ويف هذا اختالٌق عجيٌب ما برح منذ نزول الوحي، ويصف بروكلامن حادثة 

ك  اإلرساء واملعراج بأنَّها أساطري شعريٌَّة، وغايته من وراء تلك االّدعاءات الباطلة زرع الشَّ

.يبة يف نفوس املسلمني من عقيدة اإلسالم ونبيها محمد والرَّ

فك  يوهان  األملاينِّ  املسترشق  دراسة  فنذكر  ودراستها،  العربيَّة  اللُّغة  مجال  ا يف  أمَّ

املوسومة بـ )العربية، دراسات يف اللُّغة واللَّهجات واألساليب(؛ إذ وجد فك أنَّ أهميَّة 

اللغة العربيَّة جاءت منذ نزول الوحي عىل نبي الله محمد، يقول فك: »مل يحدث 

حدٌث يف تاريخ اللُّغة العربيَّة أبعد أثراً يف تقرير مصريها من ظهور اإلسالم، ففي ذلك 

العهد -قبل أكرث من 1300 عام- عندما رتَّل محمد القرآن عىل بني وطنه بلساٍن 

داللٍة عظيمة  ذات  كانت  الجديد،  ين  والدِّ لغته  بني  وثيقة  رابطة  تأكَّدت  مبنٍي،  عريبٍّ 

املكاينِّ، بل  اللُّغة مرتبطًة بحيّزها  اللغة«]]]، فلم تعد أهميَّة  النتائج يف مستقبل هذه 

اتَّسعت لتشمل العامل بأرسه. يتناول فك بالتفصيل تطوُّر أساليب اللُّغة العربيَّة ولهجاتها 

والعوامل التي أثَّرت يف هذا التَّطور بدًءا من العرص اإلسالميِّ إىل العرص الحديث، وقد 

واهد التي تدعِّم بحثه وترثيه. رجع إىل العديد من املصادر الغنيَّة بالشَّ

كام نشط املسترشقون األملان يف مجال تحقيق املخطوطات ونرشها؛ إذ متلك املكتبة 

]1]- كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترجمة: نبيه أمني فارس، منري بعلبك، دار العلم للماليني، ط5، بريوت، 1968م، ص34.

]2]- يوهان فك، العربية، دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب، ترجمة: عبد الحليم النجار، املركز القومي للتجمة، القاهرة، 

2014م، ص1. 



76

العربيَّة اإلسالميَّة كامًّ ال يستهان به من املخطوطات التي تشمل العلوم اإلسالميَّة وغريها، 

املخطوطات  تحقيق  يف  الطوىل  اليد  لهم  كانت  الذين  األملان  املسترشقني  أشهر  ومن 

براجشتارس )Bergsträßer( وتلميذه بريتزل )pretzl(، وقد حّققا كتاب )معاين القرآن( 

القراءات  )تعليل  وكتاب  األنباري،  البن  واالبتداء(  الوقف  يف  )اإليضاح  وكتاب  للفرَّاء، 

 )Sprenger( لإلمام الشريازي، وغريها الكثري، كام حقَّق املسترشق األملاين شربنجر )السبع

يوطي. إنَّ تلك الحركة دفعت الكثري من املسترشقني  كتاب )اإلتقان يف علوم القرآن( للسُّ

الغرب  متاحف  لتصبح  الحروب،  أثناء  عليها  االستيالء  أو  املخطوطات  نفائس  لرسقة 

مليئًة بكتٍب تعربِّ عن حضارتنا وتراثنا املستلب، والذي ال يزال محطَّ أطامع الغرب يف 

كلِّ زماٍن ومكاٍن.
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 الخامتة

ليبيَّة التي شارك بها األملان نظر الكنيسة إىل إعادة متكني  لفتت الحروب الصَّ

الديانة املسيحيَّة، ال  دعائم ديانتها املسيحيَّة، والقيام بإصالحات من شأنها دعم 

سيَّام وأنَّ أبناء أملانيا الذين شاركوا يف تلك الحروب استطاعوا االطالع عىل حضارة 

فراحت  الكنسيّة  لطة  السُّ أرعب  قويًَّة متامسكًة، مامَّ  دولًة  فيها  ق، ووجدوا  الرشَّ

لت إىل أنَّ  س للحضارة العربيَّة ودعَّم ركائزها، فتوصَّ بب الذي أسَّ تبحث عن السَّ

بُعث  منذ  اإلسالميّة  ولة  الدَّ عليه  قامت  الذي  املتني  األساس  اإلسالميَّ هو  ين  الدِّ

ين يجب أن يحارب وتدكُّ حصونه  الدِّ أنَّ هذا  النبي محمد رسواًل، فأدركت 

الكنيسة  كانت  إذ  املسحينّي،  جلدتهم  أبناء  عىل  يشكِّل خطرًا  ألنَّه  ذلك  املنيعة؛ 

ين  ، فكان القضاء املمنهج عىل هذا الدِّ تخىش عىل أبنائها من دخول الدين اإلسالميِّ

هو الطَّريق الوحيد للقضاء عىل هذه الحضارة بأرسها.

ًة، وهي أنَّ الفكر ال ميكن أن يجابه إالَّ مبثيله،  لقد أدركت الكنيسة حقيقًة مهمَّ

قوا  ليتعمَّ ارسني  الدَّ وإرسال  بتمويلها،  وقامت  االسترشاق  حركة  بتشجيع  فقامت 

بدراسة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميَّة املتعلَّقة به، ودراسة اللغة العربيَّة، ليعود 

العربيَّة ألبنائهم يف فروع الجامعات  املسترشقون بعد ذلك إىل بلدانهم فيدرِّسوا 

أن  تستطيع  لن  أنَّها  أملانيا  أيقنت  فقد  الغرض،  لهذا  افتتاحها  تمَّ  التي  واملعاهد 

ة العسكريَّة أياً من تلك الغايات التي حقَّقت فعالً نتائج أكرث  تحقِّق من خالل القوَّ

اليًَّة.  عمقاً وفعَّ

وتدقيٍق يف  دون متحيٍص  البعض  بعضهم  عن  يأخذون  املسترشقون  كان  وقد 

مة،  املقدَّ بالحقائق  يسلِّمون  بذلك  وهم  وبحوٍث،  دراساٍت  من  األوائل  مه  قدَّ ما 

العلميِّ  البحث  البعد عن  كلَّ  بعيٌد  منها، وهذا  التثبُّت  دون  تها  بصحَّ ويجزمون 

وأخالقه الذي يجب أن يتحىلَّ به الباحث، ويف ذلك دليٌل بنّيٌ عىل ما ينفذونه من 

ين وتشويه العقيدة اإلسالمية. خطٍَّة أيديولوجيٍَّة تمَّ رسمها للتمكُّن من الدِّ

راسة  والدِّ البحث  من  طويلٍة  سنواٍت  خالل  األملان  املسترشقون  ل  توصَّ وقد 
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إذ  له،  خطَّطوا  ما  وفق  مذهلٍة  نتائج  إىل  واللغويِّ  الدينيِّ  اث  التُّ يف  والتنقيب 

استطاعوا من خالل االزداوجيَّة يف التَّعامل مع الفكر اإلسالميِّ أن يؤثِّروا ويشكِّكوا 

سم -كام تقول العرب- وذلك ألنَّ  وا سمومهم يف الدَّ يف أصل العقيدة اإلسالميَّة، فدسُّ

ين اإلسالميِّ وللمسلمني، مامَّ  أكرث هؤالء املسترشقني يضمرون العداء والبغض للدِّ

دفعهم إىل الطَّعن يف كتاب الله الذي حامه الله من كل زوٍر وتزويٍر، فأوَّلوا آياته 

النبيَّ  املتشابهة، وهاجموا  آياته  يتَّفق مع هواهم ومذاهبهم، وشكَّكوا يف  تأويالً 

الكريم محمد واتَّهموه بالكذب والتَّلفيق، ونسبوا إليه من القصص واألحاديث 

ما  وهذا  والغريبِّ،  اإلسالميِّ  العامل  أمام  تشويه شخصه  من خالله  يستطيعون  ما 

ق ودينه اإلسالميِّ  نلمس نتائجه حتَّى يومنا هذا، إذ إنَّ العامل الغريّب ميتلك عن الرشَّ

معارف متناقضًة ومنقوصًة، تُظهر الدين عىل غري ما هو عليه يف حقيقته، وذلك هو 

جلُّ ما سعى إليه املسترشقون األملان وغريهم عىل مرِّ العصور.
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االستشراق األلماين ودوره يف الّدراسات الشرقّية
تاريخ االستشراق األلماين ومالمح من أسسه املنهجّية

م.م. محمد سعدون املطوري]]]

املقدمة

الباحث  يحتاجها  آثاًرا علميًّة  لتكه  األملاين  باالسترشاق  االهتامم  الجدوى من  تنبع 

لذلك  واإلسالميّة.  الرّشقيّة  الّدراسات  مجال  والغريّب عىل حّد سواء يف  واملسلم  العريّب 

اإلسالمّي  العاملني  يف  والّدراسات  البحوث  من  مجموعٌة  األملايّن  االسترشاق  عن  كُتب 

والغريّب، وقد شهد الطرفان بقدرة االسترشاق األملاين املوضوعيّة والعلميّة، ففي املؤمتر 

8/ 12/ 2002 وضّم  مايت يف  مدينة  ُعقد يف  الذي  أوسطيّة  الرّشق  للدراسات  العاملي 

18 بلًدا أوروبيًّا، قّدم ادوارد سعيد ثناءاً استثنائيًا للتاث التّفسريّي للبحث الفيلولوجّي 

والّنقد  الفهم  من  لكّل  ا  هامًّ مصدًرا  وعّده  أعامله،  يف  القوّي  أثره  أوضح  كام  األملاين، 

أن  بعد  األملان  املسترشقني  سرية  عىل  املنجد  الدين  أثنى صالح  وقد  العوملة،  عامل  يف 

عارشهم ملّدة ثالثني عاًما معتربًا إياهم األكرث نزاهًة يف التّوّجه العلمّي وجديّة يف فهم 

الّتاث والتّاريخ اإلسالمي. كام أشادت أوساط علميّة يف أوروبا وأمريكا باملنهجيّة العلميّة 

وهناك  الغربيّة،  الجامعات  بعض  يف  منهجيّتهم  آثار  بقاء  وإىل  األملان،  للمسترشقني 

إشاراٌت من شخصيّاٍت بارزٍة يف الواليات املتّحدة... إىل عدم استقالل الِعلم األمريك عن 

العلم األملاين، ومن بني ما قيل يف ذلك: يجب عىل املرء أن يدرس اللّغات الرشقيّة يف 

أملانيا، وعىل وجه التّحديد عىل يد تيودور نولدكه.

الغربيّة،  البلدان  يف  االسترشاق  لدى  تتوافر  ال  قد  مبيزاٍت  األملاين  االسترشاق  ينفرد 

]1]- باحث عراقي.
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معهم  تستمر  ومل  سياسيّة،  مآرب  عليهم  تسيطر  مل  األغلب  عىل  األملان  فاملسترشقون 

أهداف التّبشري طوال مسريتهم يف دراسة الرّشق، ومل يتّصفوا بروٍح عدائيٍّة ضّد اإلسالم 

والحضارة اإلسالميّة العربيّة، بل اتّصفوا بحامسهم وحبّهم للّغة العربيّة]]]، وتعلّق قسٌم 

منهم باألدب العريب والتاث الوسيط كقصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة.

اللغوي  التحليل  مناهج  إرث  إىل  األملايّن  االسترشاق  ركون  املتابعني  بعض  وعّد 

تطرّفًا  أقّل  خطابه  جعل  إىل  والتّأويل  التّفسري  وعقالنيّة   ،)Philologie( الفيلولوجي  

مقارنًة بخطابات استرشاقيٍّة أوروبيٍّة أخرى وخصوًصا فيام يتعلّق بقضايا التاث والفكر 

ويتداول  يطرحها  والتي  باإلسالم،  الغرب  عالقة  عىل  ذلك  وانعكس  اإلسالمي،  العريب 

شأنها بعض علامء املرشقيات األملان واملتخّصصني بقضايا العرب واإلسالم طرًحا مختلًفا 

متجاوزين نسبيًّا الرؤية املركزيّة يف االسترشاق املتطرف )املُسيّس(]]].

أّواًل: االسترشاق األملاين )نظرة تاريخّية(

الحملة  أيام  إىل  واملسلمني  وبالعرب  بالرّشق  أملانيا  التّصال  األوىل  الجذور  تعود 

الصليبية]]] الثانية )542-544هـ/ 1147-1149م(، فقد كان األملان حينها من املشاركني 

يف الحج]]] إىل األرايض املقّدسة، حيث قّدموا وصًفا لتلك البالد ونقلوا شيئًا من حضارتها 

بعد عودتهم إىل الديار، كام شاركوا الرهبان يف التجمة عن العربيّة يف األندلس]]].

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص7؛ جحا، الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، ص186.

]2]- رسول، محمد رسول، الغرب واإلسالم قراءات يف رؤى ما بعد االسترشاق، ط1، )املؤسسة العربية للدراسة والنرش، بريوت، 

2001(، ص58.

]3]- الصليبية: حركة مسيحيّة متثلت بالحمالت العسكرية التي قامت بها أوروبا إىل الرشق العريب اإلسالمي عند نهاية العصور 

والزنكيني،  السالجقة،  من  كل  بقيادة  املسلمون  العرب  لها  تصدى  عسكرية  حمالت  بسبع  الحروب  هذه  متثلت  الوسطى، 

واأليوبيني، واملامليك بالتتابع. الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم املصطلحات واأللقاب التاريخية، ط1، )الرسالة، بريوت، 

1996(، ص294.

]4]- املقصود بالحج هنا هو حج املسيحيني إىل القدس )أورشليم(، تعد هذه املامرسة عند املسيحيني رافًدا مهامً يف صياغة 

الخلفية الفكرية للحروب الصليبية، وتعززت فكرت الحج برغبة املسيحيني يف التعرف عىل األماكن التي شهدت تجسد املسيح 

عليه السالم وعذابه، وما ورثته املسيحية من اليهودية من احتام خاص ملدينة القدس )أورشليم(، ويف الوقت نفسه شاع االعتقاد 

بني مسيحيي الغرب الالتيني بأن الذخائر املقدسة، ورفات القديسني لها القدرة عىل محو الذنوب، ومبرور الزمن تعني عىل 

الكنيسة الغربية أن تعتف بقيمة الحج إىل املزارات املقدسة، مام جعل منه اعتقاًدا سائًدا يف الوسط املسيحي. قاسم، عبده 

قاسم، الخلفية األيديولجيّة للحروب الصليبيّة، ط2، )ذات السالسل، د. م، 1988(، ص31-30.

]5]- العقيقي، نجيب، املسترشقون موسوعة يف تراث العرب مع تراجم املسترشقني ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم، 

ط 5، )دار املعارف، القاهرة، 2006( ج2، ص340.
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كرايس  إنشاء  عىل  النيّة  انعقدت  للميالد  عرش  والخامس  عرش  الرابع  القرنني  ويف 

لدراسة اللغات الرشقيّة يف أملانيا، كانت تلك النيّة متزامنًة مع إنشاء الجامعات األملانيّة 

التي تأّخر تأسيسها يف أملانيا عن بقيّة بلدان أوروبا]]]. إالّ أّن القرن السادس عرش امليالدي 

يعّد مرحلًة يف تاريخ االسترشاق األملاين؛ إذ ميكن فيها تشخيص سامٍت واضحٍة لالسترشاق 

القرن من  الرّشقيّة يف وقتها القت اهتامًما واضًحا خالل هذا  الّدراسات  يف أملانيا؛ ألّن 

لتلك  تأسييسٌّ  دوٌر  لها  كان  أملانيّة  بها شخصيّات  قامت  التي  العلميّة  املساعي  خالل 

الّدراسات، وُعرفت تلك الشخصيّات باسم: أساتذة اللغات الرّشقيّة. ابتداًء، عمل هؤالء 

األساتذة بتعليم اللغة العربيّة لداريس الاّلهوت مع إعطاء محارضاٍت يف تفسري التوراة، 

إضافة إىل تعليم العربيّة والرسيانيّة وغريها من اللغات الّسامية]]].

كان االسترشاق األملاينّ يف البداية كغريه انطلق ضمن إطار الرّغبة يف تحقيق مصالح سياسيّة 

واقتصاديّة إضافة إىل دوافع الرّّد عىل اإلسالم وتنشيط املذاهب املسيحيّة يف العامل الرّشقّي 

تحت مظلة التبشري]]]، ومتثّلت خطواته األوىل يف هذا القرن بجمع املخطوطات الرشّقيّة، 

وتخصيص كرايس لتدريس اللغات الّسامية يف جامعات أملانيا، إاّل أّن قيام اإلصالح الديني 

)Reformation(]]] عىل يد مارتني لوثر )928هـ/ 1521م( كان له أثٌر يف تغيري تلك التوجهات، 

التي تحّددت بتكها العامل الديني والثّقايفّ للكاثوليكيّة، وإزالتها لظواهر الطابع الثقايف املتّصل 

بالتوراة وبقراءته وبتجمته وبتفسريه يف ترشيعها الديني الخاص]]]. مامّ يعني تحّرر املنظومة 

العلميّة يف أملانيا نوًعا ما من توجيهات الكنيسة والحكام يف وقت مبكر.

]1]- الشاذيل، عبد الله يوسف، االسترشاق مفاهيم صالت جهود، ط1، )د.م، د. ت(، ص435.

]2]- األيويب، هاشم إسامعيل، أبحاث عربية يف الكتاب ألتكرميي للمسترشق األملاين فولفد يتيش فيرش، ط1، )د. م، 1994(، 

ص11.

السابع  العدد  القومي، سوريا(،  الثقافة واإلرشاد  املعرفة، )وزارة  أملانية، مجلة  ]3]- كرال، غونتال، تطور علم االسترشاق يف 

والخمسون، السنة الخامسة، 1966، ص12 .

]4]- من أملانيا بدأت الربوتستانتية، أو حركة اإلصالح الديني، وتحديًدا من ويتنربغ يف مقاطعة ساكس، وعىل يد الراهب مارتن 

لوثر)888-953هـ/ 1483-1546م( عندما أقدم عىل تعليق مبادئه الـ 95 عىل باب الكنيسة، ثم اخذ يتبعها بعدة مؤلفات ينتقد 

فيها الكنيسة الكاثوليكية ومامرسات أساقفتها، فاندلعت حروب اإلصالح الديني يف أملانيا وخارجها. الخوند، مسعود، املوسوعة 

التأريخية الجغرافية، )دار رواد النهضة، بريوت، د. ت(، ج3، ص18.

]5]- عبد السالم، أحمد حسن، تاريخ االسترشاق األملاين، مجلة الفكر العريب، العدد: 31، السنة: 5، )معهد اإلمناء العريب، بريوت، 

1983(، ص190.
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عىل  متّكئًا  القرن  هذا  يف  الرّشق  لدراسة  العميل  األملان  املسترشقني  تحرّك  كان 

مخطوطات مكتبة بوستل]]] يف مدينة )فالس(، والتي أصبحت أساًسا مهامًّ بنيت عليه 

منهم:  املسترشقني  من  عدٌد  الوقت  هذا  يف  وملع  أملانيا]]]،  يف  الرّشقيّة  اللغات  دراسة 

يف  املكتبة  تلك  من  أفاد  الذي  1554-1613م(  )962-1022هـ/  كريستامن  يعقوب 

تأليف كتاب لتعليم حروف اللغة العربية، وأعّد مطبعة بحروف من الخشب لطباعة 

هذا الكتاب، وعمل عىل إنشاء كريس للعربيّة يف جامعة هايدلربغ، واستطاع أن يُدرك 

مقدار الّصلة الوثيقة بني العربية كلغٍة وبني العلوم األخرى كالطب والنجوم، لذا ترجم 

كتاب الفلك للفرغاين )ت: 347هـ/ 861م( ال عن العربيّة مبارشة، بل عن الّنّص العربي 

وال إىل األملانيّة بل إىل الاّلتينيّة«]]]. وعامنوئيل ترميليوس]]] الذي حاول دراسة الرّشق 

1579م(،  )987هـ/  والرسيانيّة  الكلدانيّة  اللغتني  قواعد  عن  لكتاب  وضعه  من خالل 

وترجمته لإلنجيل من الرّسيانيّة عن مخطوطة )لبوستل( إىل الالتينيّة يف السنة نفسها]]]، 

وانرصف منذ سنة )969هـ/ 1561م( إىل إعداد ترجمٍة حرفيٍّة للعهد القديم )التوراة( 

إىل الالتينيّة ومبؤازرة من تلميذه وزوج ابنته فاي يوليوس )Fai yulus(]]]، ولقد صادف 

إقدام يوليوس الذي نال نصيبًا من علوم العربيّة عىل ترجمة الكتاب املقدس، الذي وجد 

املجلّد منه بني رسائل بولس وتاريخ الرسل التي تركها )بوستل( بني مستنداته تطابًقا 

]1]- ولد بوستل )Guillaume Postel( يف وسط متواضع بالنورماندي سنة )916هـ/ 1510م(، درس يف باريس وعني بدراسة 

لرشاء  الرشق  إىل  بعثة  يف  فرنسا  ملك  األول  شارل  أرسله  واالسبانية،  وااليطالية  الربتغالية  وتعلم  والعربية،  اليونانية  اللغتني 

املخطوطات الرشقية سنة )941هـ/ 1534م(، وقد لقي ترحابا يف تركيا من السفري الفرنيس هناك، ورسعان ما تعلم اللغة التكية، 

وأيًضا تعلم اللغة العربية من خالل معرفته باللغة العربية، من كتبه قواعد اللغة العربية، وجمهورية التك، تويف سنة )989هـ/ 

1581م(. فوك، يوهان، تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين، ترجمة: عمر 

لطفي العامل، ط2، )دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2001(، ص48ـ50.

]2]- املنجد، صالح الدين، املسترشقون األملان تراجمهم وما أسهموا به يف الدراسات العربية، ط1، )دار الكتاب الجديد، بريوت، 

1978(، ج1، ص15.

]3]- الشاذيل، االسترشاق، ص437.

]4]- عامنئويل ترميليوس )916-988هـ/ 1510- 1580م(: يهودي من فريار كان قد تكثلك ثم انتمى إىل الربوتستانتية. عبد 

السالم، تاريخ االسترشاق األملاين، ص191.

]5]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص340.

]6]- فاي يوليوس )952-1011هـ/ 1545-1602(: وهو تلميذ لتميليوس وخلف له. كان مهتامًّ بالعربيّة بطريقة ظرفيّة عرب 

قيامه بأبحاث ألستاذه املكلّف بتجمة التوراة العربي من قبل األمري املنتخب فردريك الثالث. عبد السالم، تاريخ االسترشاق 

األملاين، ص191.
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اللوثري]]]، ووضع  املنحى اإلصالحي  الرّب ضمن  بكلمة  املعنيّة  األوساط  توّجهات  مع 

كريستامن فهرًسا للمخطوطات الرّشقيّة لبوستل، فوجدت العربيّة والكلدانيّة والعربيّة 

والرسيانيّة طريقها إىل الجامعات األملانيّة]]].

يف القرن السابع عرش برزت شخصيّات استرشاقيّة يف أملانيا، كالراهب األملاين جرمانوس]]] 

)P.D. Germanus( )997-1081هـ/ 1588-1670م( الذي وضع معجاًم عربيًّا - التينيًّا - 

إيطاليًّا بعنوان: )fabrica lginguae arabicae, roma(، ومع أّن هذا املعجم كان رديئًا 

وضئيل القيمة إاّل أنّه بقي مستعماًل يف أوساط املبرشين حتى منتصف القرن التاسع عرش 

للميالد، كام ترجم جرمانوس القرآن الكريم إىل الالتينيّة، واشتك يف التجمة العربيّة للكتاب 

للفاتيكان )1082هـ/ 1671م(]]]، وعمل  التابعة  الّدعوة والتبشري  املقّدس، نرشتها هيئة 

الاّلهويت اإلصالحي جوهان هوتنغر )1030-1078هـ/ 1620- 1667م( فهرًسا للمخطوطات 

الرشقيّة، ونرشه سنة )1069هـ/ 1658م( يف هايدلربغ، بعد أن قام برحلٍة إىل هولندا لك 

يتمرّن عىل العربيّة عند فاي يوليوس، كام قام مبحاولة وضع حياة السيد املسيح بالعربيّة، 

مع ترجمة التينيّة تجمع مقاطع من القرآن الكريم ومقاطع من التوراة، وكتابه، )املكتبة 

الّرباعيّة األجزاء( قد حوى مجموعة من منتخبات املخطوطات والكتّاب العرب. ولكن كّل 

عمله مل يصل إىل التحّرر من ثقل التأويل الديني، ويقول جوهان عن كتابه: »إنّه يساهم 

بتفسري اسم الله يف العهد القديم«]]].

ويف القرن نفسه، ُدّشنت أّول طبعة للقرآن الكريم بحروف عربيّة، وما تزال توجد منها 

]1]- فوك، يوهان، تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين، ترجمة: عمر لطفر 

العامل، ط2، )دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2001(، ص55.

]2]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص340ـ341.

]3]- جرمانوس: راهب مبرش فرنشسكاين أملاين، ولد يف سيليزيا بأملانيا )997هـ/ 1588م(، وانخرط يف سلك الرهبنة، ثم تعلم 

اللغات الرشقية، وخصوًصا اللغة العربية يف الكلية التبشريية املنسوبة إىل اسم القديس بطرس يف روما، ثم سار إىل فلسطني 

للتمكن من اللغة العربية، وألّف كتابًا يف اللغة العربية ثم توسع فيه وعمل منه معجاًم )عربيًّا  - التينيًا -  إيطاليًّا(، وله كتاب 

بعنوان )نقائض اإلميان(، وكذلك اشتك بالتجمة العربية للكتاب املقدس، تويف سنة )1071هـ/ 1660م( يف األسكوريال. بدوي، 

موسوعة املسترشقني، ط3، )دار العلم للماليني، بريوت، 1993(، ص180.

]4]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص180

]5]- عبد السالم، تاريخ االسترشاق األملاين، ص192.
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 Abraham( [[[نسخ يف الوقت الحارض، كان القائم عىل تلك التجمة أبراهام هنكلامن

Schultzio(. مطبعة  يف  طباعتها  وتّم  بأملانيا،  هامبورج  مدينة  يف   ،)Hinckelman

نرُشت  برلني  »ويف  560 صفحة]]]،  يف  وتقع  1694م(  )1106هـ/  سنة   )Schillelriana

)1114هـ/  سنة  والالتينيّة  والتكيّة  والفارسيّة  بالعربيّة  الكريم  القرآن  من  مختارات 

وأستاذ  الالهويت   ،)Anderia Acouthos( أكلولوثوس]]]  أندريا  بنرشها  قام  1702م( 

اللغات الرشقية يف براتسالفا وتقع يف 57 صفحة من قطع الورق وعنوانها بالالتينيّة:

Alcoranca, sive specimen Alcorani quadriling uis Arabici, persici, 

Turcici. Latini[[[.

بحلول القرن الثامن عرش امليالدي تعلم قسم من املسترشقني األملان اللغات الرشقيّة 

يف هولندا، وملا رجعوا إىل أملانيا علّموها يف جامعاتها، وأخرجوها من نطاق التوراة الذي 

رضب حولها ردًحا من الزمن إىل ميدان الثّقافة العاّمة، وعندما اتّصلت أملانيا بالرّشق 

اتصال سياسة وتجارة أنشأت مدرسة للغات الرشقيّة يف برلني سنة )1305هـ/ 1887م( 

عىل غرار املدرسة الفرنسيّة والنمساويّة]]].

 gohann( ميخائيليس]]]  جوهان  القرن  هذا  يف  املسترشقني  من  برز  وممن 

]1]- هنكلامن )1063-1107هـ/ 1652-1695م(: راهب من مدينة هامبورج األملانية، وقد دافع هنكلامن عن طبعته يف مقدمة 

التجمة، التي ال تقدم سوى النص ضد االعتاضات بقوله: إن هذا العمل شأنه شأن كل االهتاممات بالعربية، غري ذي جدوى 

ا. فوك، املرجع السابق، ص97. كبرية، وال تناسب رجال الدين إاّل بقدر طفيف جدًّ

]2]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص438.

]3]- اندريا اكلولوثوس )1065-1116هـ/ 1654-1704م(: من سيليزيا، تعلم العربيّة والكلدانيّة والعربيّة والفارسيّة والحبشيّة 

واملغربيّة والقبطيّة والتكيّة، ويف حروب بولونيا مع األتراك اقتنى نسخة من القرآن الكريم بتجمتني تركيّة وفارسيّة فتجمها 

ولكنه مل يوفق إىل نرشها، فاكتفى بنامذج منها مرفًقا كل نص عريب بتجمة فارسيّة وتركيّة والتينيّة، بعنوان: نصوص من القرآن 

متجمة بأربع لغات )برلني1113هـ/ 1701م(. مراد، يحيى، معجم أسامء املسترشقني، ط1، )دار كتب عربية، د. م، د. ت(، 

ص152.

]4]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص439.

]5]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص341.

]6]- جوهان ميخائيليس )1130-1205هـ/ 1717-1790م(: مسترشق أملاين، تعلم العربية وأتقنها مع غريها من اللغات السامية 

يف جامعة جوتنجن، وعلمها يف موسكو، واقتح عىل ملك الدمنارك إرسال بعثة إىل جنويب الجزيرة العربية )1206هـ/ 1761م( من 

آثاره: كتب مدرسية يف قواعد اللغة العربية، وآداب اللغة الرسيانية، وآداب اللغة العربية. العقيقي، املسترشقون، ص355ـ  356.
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michaaelis( وهو الهويت وذا نزعٍة عقليٍّة يف فهم الدين والّنظر إىل الكتاب املقّدس، 

من خالل أبحاثه الواسعة، يف ألفاظ اللغة العربيّة، ونقده ألسفار العهد القديم، ومعرفته 

الّنقدي  املنهج  أساس  اعتمد  وقد  والعربيّة،  الرسيانيّة   )Philologie( بالفلولوجيا]]] 

 )Johann Jakob Reiske( ريسكه]]]  ويعد  املقدس]]].  الكتاب  معالجة  يف  التّاريخّي 

أمنوذًجا بارزًا -يف هذا القرن- حيث قام بجولٍة يف هولندا، ملراجعة املخطوطات العربيّة 

أّن  فأثبت  العريب،  الّشعر  ذا رغبٍة بدراسة  ليدن )1151هـ/ 1738م(، وكان  يف جامعة 

لغٍة  مجرّد  بأنّها  املسترشقني  بعض  يراها  ملا  خالفًا  التّاريخ  يف  مستقلّة  العربيّة  اللّغة 

إضافيٍّة من أجل دراسة العربيّة، وأنّها تحمل قياًم أخرى غري القيم اللغوية]]]، كام نقل يف 

سنة )1152/ 1739م( أشعار جرير، واهتّم بشكٍل خاصٍّ بقصائد العرب الّشهرية يف عرص 

ما قبل اإلسالم، وباملعلّقات التي عكف عىل دراستها مع رشوح يحيى بن عيل التربيزي، 

ومحمد بن إبراهيم املعروف بابن النحاس، ووقع اختياره أخريًا عىل أطولها وهي معلقة 

)طرفة ابن العبد(]]].

يف  والتّقّدم  بالتّنّوع  حفل  قد  األملايّن  االسترشاق  فإّن  عرش،  التاسع  القرن  يف  أّما 

الّنصوص ثم دراسة جغرافيا  اللّغات إىل جمع وتحقيق  دراساته الرشقيّة، فمن دراسة 

البلدان الرشقيّة، واالهتامم بتاريخها وواقعها السيايس واالجتامعي ودور األديان فيها، 

إىل االهتامم بالقديم والتكيز عىل التاث العريب، فضاًل عن استحداث املزيد من كرايس 

اللغات الرشقية يف الجامعات األملانيّة.

]1]- الفلولوجيا: طرق تستهدف انجاز نص، وتسهيل قراءته ونقده، بضامن رشعيته اللغوية، وقد لعبت الفلولوجيا يف القرن 

معجم  سعيد،  علوش،  بها.  خاص  عنوان  يف  لها  تفصيل  وسيأيت  واملقارنة.  التاريخيّة  الوجهتني:  من  ا  خاصًّ دوًرا  عرش  التاسع 

املصطلحات األدبيّة املعارصة، ط1، )دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1985(، ص171.

]2]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص580.

]3]- جوهان جاكوب ريسكه )1129-1188هـ/ 1716-1774م(: مسترشق أملاين، تويف والده وهو صغري، فأودع يف ملجأ لأليتام 

يف مدينة هلة، أتقن الالتينيّة واليونانيّة وهو يف املدارس االبتدائيّة، كان عىل خالف علمي مع أستاذه اسخولتنز، الذي نصح 

ريسكه بدراسة اللغات السامية لفهم اللغة العربية، ومل يصنع ريسكة صنيع أستاذه الذي يتهرب من الصعوبات يف النصوص 

العربية، تحول ريسكه من دراسة العربية إىل الطب، بعد أن أقنعه أستاذه الذي كان يريد إعداد ابنه ليخلفه يف منصبه أستاًذا 

للغة العربية يف جامعة ليدن. بدوي، موسعة املسترشقني، ص298ـ299ـ300 .

]4]- عبد السالم، تاريخ االسترشاق األملاين، ص194.

]5]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص112.



88

يرى هارمتوت بوبتسني]]] أّن كريس اللغات املرشقيّة يف كلية اآلداب مستحدٌث، وقد 

صدرت وثيقة يف جامعة بايرويت )Bayreuth( )1155هـ/ 1742م( تؤكّد عىل أّن أستاذ 

شغل  حول  املستقبليّة  الّنزاعات  كانت  وبهذا  الهوت،  أستاذ  يكون  أن  يجب  الكريس 

املراكز مربمجًة سابًقا، غري أنّها انفجرت يف وقٍت معنّيٍ عندما بدأ االسترشاق يُفهم عىل 

أنّه نظاٌم مستقلٌّ بذاته]]]، ففي هذه الفتة بدأ االسترشاق يتبلور ويأخذ أبعاًدا مهّمًة يف 

الجامعات األملانيّة، عىل أثر معطياته العلميّة، وتعّدد املوضوعات التي يدرسها، حيث 

كانت محاوالت الخروج من ضغوط رجال الاّلهوت عىل أشّدها يف ذلك الوقت، بعد 

أملانيا عىل حساب  األكادمييّة حيّزًا كبريًا يف جامعات  العلميّة  االختصاصات  أن أخذت 

الّدراسات الاّلهوتيّة، وكان لقسم من املسترشقني محاوالٌت إلظهار قدراٍت علميٍّة أكرث 

شموليًّة كام هو الحال مع املسترشق فيدهايم]]] الذي أبدى اهتاممات شملت إىل جانب 

الّسهلة،  العربيّة  بتعليم  البدء  إىل  ... دعا  أيًضا، ويف مقال  اإلنكليزيّة  اللغة  االسترشاق 

بداًل من العربيّة الّصعبة، ويُعّد أّول من ألقى محارضات حول القرآن يف أرالنجن، وإىل 

جانب الّدراسات العربيّة عالج فيدهايم يف املقاالت العديدة التي نرشها موضوعات يف 

الفلسفة والعقيدة املسيحيّة وعلم الطبيعة«]]].

هذه  وكانت  الرّشقيّة،  الّدراسات  تطوير  يف  كبريًا  دوًرا  األملانيّة  املكتبات  أّدت  كام 

املكتبات عىل قسمني: األّول أُلحق بالبلديات، وتبلغ سبعة اآلف مكتبة، أما القسم اآلخر 

الوطنيّة،  برلني  مكتبة  وُعّدت  مكتبة،  ألف  عرش  إحدى  وبلغت  للكنائس  تابًعا  فكان 

متعددة،  علمية  نشاطات  له  أملاين،  مسترشق  برلني،  يف  1946م(  )1366هـ/  سنة  ولد  بوبتسني،  هارمتوت  الربوفسور   -[1[

ومشاركات يف الندوات واملؤمترات التي تعقد يف أملانيا والدول العربية، وهو يشغل كريس العلوم اإلسالميّة يف جامعة إرلنغن 

- نورنربغ، ومعروف باطالعه الواسع عىل التاث العريب وبدراساته الرصينة التي كتبها حول القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

وإملامه الواسع بتاريخ االسترشاق يف أوربا. االسترشاق األملاين إىل اين، حوار اجراه ظافر يوسف مع املسترشق األملاين هارمتوت 

بوبتسني، مجلة التاث العريب، العدد 68، السنة السابعة عرش، )اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1997(، ص133 ـ 142.

]2]- األيويب، أبحاث عربية، ص12.

]3]- فيدهايم E. Fiedhaim 1269( - 1339هـ/ 1852 - 1928م(: أستاذ العلوم الطبيعية يف جامعة إرلنجن، وقد وقف نشاطه 

العلوم  تاريخ  املساهمة يف درس  آثاره:  من  والطبيعة،  والكيمياء  الرياضيات  علوم  العرب ومخطوطاتهم يف  كتب  عىل جمع 

الطبيعية )إرلنجن 1902-1928(، ورسالة الكندي يف املد والجزر )حولية الطبيعة 1922( وغريها. العقيقي، املسترشقون، ج2، 

ص396.

]4]- األيويب، أبحاث عربية، ص12 ـ 13.
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باملخطوطات  املكتبات  أغنى  من  ومانيس،  وهايدلربغ،  جامعات: جوتنجني،  ومكتبات 

مثيالتها  وإنشاء  توسيعها  األملاين  العلوم  مجلس  قّرر  وقد  العربية.  سيّام  وال  الرّشقيّة 

للمعاهد، والتنسيق فيام بينها للحيلولة دون تكرارها، كام أُقيم متحف للفن اإلسالمي يف 

برلني )1322هـ/ 1904م( احتوى عىل مصحف نادر من القرن السابع الهجري )السادس 

عرش امليالدي( مكتوب بالخط الفاريس]]]. ورمبا كان لتوافر اإلمكانيّات املذكورة سابًقا، 

مضافًا إليها قيام الوحدة األملانيّة عام )1287هـ/ 1870م( هي عوامل مساعدة يف تقّدم 

الذي  للميالد،  التاسع عرش  القرن  أملانيا خالل  الرّشقيّة يف  للدراسات  العلمي  املستوى 

شهد بروز نخبة من املسترشقني الكبار من أمثال: فريدريش روكرت وأوكست ديلامن 

وجاكوب بارت وفاليرش وهرنيخ أوالد وغريهم.

فكان فريدريش روكرت]]] )Ruckert, Fr(، الذي ُعنّي أستاًذا أصيالً لكريس اللغات 

)1242هـ/  سنة  الرسيانيّة  يف  مربمجة  محارضات  بإعطاء  بارش  أرالنجن،  يف  الرّشقيّة 

1826م(، ودرس إضافة إىل ذلك اللغة الفارسيّة واللغة التكيّة يف الجامعة نفسها، وقد 

كان اهتاممه متكّزًا عىل ملحمة الشاهنامه للشاعر الفردويس]]]، وفيام يتعلّق بالفارسيّة 

خاّصة، ومل يكن روكرت متجاًم فحسب، بل كان شاعرًا مقلًدا أيًضا، وضع كتابًا يف قواعد 

الشعر والبالغة عند الفرس، ومن أعامله: القيام بوصف املخطوطات الرّشقيّة املوجودة 

يف مكتبة أرالنجن وصًفا دقيًقا]]]، وقد جمع روكرت بني فنون الشعر وعلوم اللغة، وعمل 

سنوات عّدة ُمكبًّا عىل نسخ ما جاءه من الكتب واملخطوطات الرّشقيّة واالقتباس عنها، 

]1]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص343.

]2]- روكرت فردريش مسترشق أملاين وشاعر تلقى علومه يف جامعتي فورزبورج وهايدلربغ، والتحق مبعظم أقسامها الرشقية، 

ونال لقب أستاذ برسالة إىل جامعة فيينا )1226هـ/ 1811م(، درس يف جامعة أرالنجن ومن ثم يف جامعة برلني مثان سنوات 

ترك بعدها التدريس وارتحل إىل إحدى املقاطعات الهادئة يف كوربورج حيث مات، له اهتاممات باللغة العربية. العقيقي، 

املسترشقون، ص359 ـ 360.

]3]- فردويس: شاعر إيراين، عاش يف القرن الخامس الهجري، له: قصة يوسف وزليخا، وملحمته الشاهنامه مشهورة، اهتم بها 

األوروبيون وجعلوها معروفة يف أوروبا، وقد كتب نولدكه عن الفردويس وملحمته مقااًل بعنوان: امللحمة القوميّة اإليرانيّة، وتقع 

الشاهنامه يف نحو ستني ألف بيت، أمتها الفردويس عام )401هـ/ 1010م( للسلطان محمود الغزنوي، مصوًرا فيها تاريخ الفرس 

منذ العصور األسطورية حتى منتصف القرن السابع للميالد. براون، إدوارد جرانفيل، تاريخ األدب يف إيران من الفردويس إىل 

سعدي، ترجمة: إبراهيم أمني الشواريب، )مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004(، ص154 ـ 155؛ إمام عبد الفتاح إمام، معجم 

ديانات وأساطري العامل، )مكتبة مدبويل، القاهرة، د ت(، ج3، ص240.

]4]- األيويب، أبحاث عربية، ص15 ـ 17 ـ 18 ـ 19 .
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وأضاف عىل املتون مالحظاته الشخصيّة، وصّحح أخطائها كام ترجم ما استحسنه من كّل 

املتون التي قرأها وصاغ بقلمه أشعاًرا عىل منط أسلوب الشاعر املتصّوف جالل الدين 
الرومي]]].]]]

أما أوكست ديلامن]]] )A. Dillmann( فيعدُّ مؤّسًسا لفقه اللغة الحبشيّة الجديد، 

وتعّد أعامله عن األحباش مصدًرا ال ينضب؛ إذ عمل عىل تعميق معرفته بذلك البلد 

البعيد عن طريق االستقصاء للمعلومات لدى املندوبني األوروبيني يف الرشق، وبعد أن 

أنهى فتة تلمذته يف جوتنجن ارتحل إىل كّل من باريس وأكسفورد ولندن وكوبنهاكن 

الخربة  لدراسة املخطوطات األثيوبيّة، وعمل فهرًسا لوصف هذه املخطوطات، وبهذه 

استطاع من تحقيق أجزاء ترجمة العهد القديم باللغة األثيوبية]]].

وتفسري  العربيّة  اللغة  بتدريس   )  JACOB BART( بارت]]]  جاكوب  وتخّصص 

الكتاب املقّدس والفلسفة اليهوديّة يف العهد الرباين، وله مؤلّفات يف اللغات السامية، 

يف  الضامئر  وتكوين  1894م(،  )1312هـ/  السامية  اللغات  يف  األسامء  تكوين  أبرزها: 

اللغات السامية )1337هـ/ 1918م(، ودراسات سامية من أجل معجٍم ساٍم )1320هـ/ 

القطامي]]] وعرف  الفصيح، وديوان  العربيّة: كتاب  الّدراسات  1902م(، وله يف ميدان 

]1]- جالل الدين الرومي )604 - 672هـ/ 1207 - 1273م(: شاعر فاريس متصوف، وهو أحد شعراء الحب اإللهي، له طريقة 

خاصة بالتصوف عرفت بالطريقة املولويه، أشهر آثاره: ديوان مثنوي. البعلبك، منري، معجم أعالم املورد موسعة تراجم ألشهر 

أعالم العرب واألجانب القدامى واملحدثني مستقاة من موسوعة املورد، ط1، ) دار العلم للماليني، بريوت، 1992(، ص158-157.

]2]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص56.

]3]- أوكست ديلامن: مسترشق وعامل الهويت بروتستانتي. ولد يف والية فرتنربج بأملانيا يف )1239هـ/ 1823م(، وتويف يف برلني 

)1312هـ/ 1894م(، ُعني عام )1271هـ/ 1854م( أستاًذا يف كيل، وعام )1881هـ/ 1864م( يف غيسن، وعام )1286هـ/ 1869م( 

يف برلني. برز يف أبحاثه يف اللغة األثيوبية، كام ألف عدة رشوح لكتب العهد القديم. البعلبك، معجم أعالم املورد ، ص122.

]4]- هويدي، االسترشاق األملاين تأريخه وواقعه وتوجهاته املستقبلية، ط1، )املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 2000(، 

ص32.

]5]- جاكوب بارت: ولد يف فلنجر )1268هـ/ 1851م(، تعلم العربية عىل يد فاليرش ونولدكة، وتخصص يف فقه اللغة العربية 

ومقارنتها باللغات السامية، ثم انتدب استاًذا لها يف الكلية الدينية العربية، ثم يف جامعة برلني، من اثاره رشح الكتاب املقدس، 

)1333هـ/  سنة  تويف  األملانية،  الرشقية  املجلة  يف  أبحاث  وله  الجاهيل،  الشعر  يف  وأبحاث  والعربية،  العربية  اآلداب  وكتاب 

1914م(. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص393؛ فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص254.

]6]- عمري بن شييم القطامي: تويف يف أوائل القرن الثاين للهجرة )القرن الثامن للميالد(، شاعر عريب، من شعراء الطبقة الثانية 

اإلسالميني. البعلبك، معجم أعالم املورد، ص349.
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عنه تطرّفه يف تصحيح النصوص العربية، عىل حني كان يتجنب أي تصحيح يف نصوص 

الكتاب املقدس]]].

امللكية(  )املكتبة  يف  عديدًة  أبحاثًا  باريس  يف   )Fleischer, H.L( فليرش]]]  وأجرى 

الذين  الشباب  املرصيني  الطاّلب  -بداية-  عارش  أن  بعد  الرشقيّة،  باملخطوطات  الغنيّة 

أوفدهم محمد عيل إىل باريس للتزود بالثقافة األوروبيّة، كام اجتهد يف عمله كأستاذ 

التّخّصص، وجعل من  منه يف  العلمي، رغبة  فليرش مجاله  الرّشقيّة، وقد حّدد  للغات 

الّسنوات األوىل يف تدريسه لبعض الكتب حول التوراة، واكتفى فيام بعد بتدريس اللغات 

العربيّة والفارسيّة والتكيّة، ويحتّل فليرش املكانة األوىل بني املستعربني األوروبيني]]].

كام اهتم هرنيخ أوالد]]] )hainres ewalld( -وهو الهويت بتكوينه- بفقه اللغة، 

مع  غوتنغن  مدرسة  رصاع  يف  القديم،  العهد  لتجمة  مكرّسًة  األوىل  أعامله  وكانت 

اللغات  إعادة  إىل  يطمح  وكان  والرؤيا،  الربوتستنتي  الاّلهوت  توبنغن، حول  مدرسة 

والتكية،  واألرمنية،  الفارسية،  اللغة  وأظهر متكًنا من  العقالنيّة،  القواعد  إىل  السامية 

كام يوحي كتابه )Grammatica Critica Linguae Arabicae( ومن طالبه تيودور 

]1]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص61.

]2]- فليرش أو فاليرش )1216-1306هـ/ 1801-1888م(: ولد يف شاندوا وتعلم يف بوتزن، وتخرج من جامعة ليبزيج، كان له 

إملام يف الرشق لدراسته الالهوت تعرف عىل دي سايس والتحق مبدرسته، وتعلم يف باريس العربية الفصحى والفارسية والتكية، 

وعندما عاد إىل أملانيا )1242هـ/ 1826م(، عني استاًذا للغات الرشقية يف جامعة درسدن، وأسس الجمعية الرشقية األملانية يف 

هالة، من مؤلفاته مائة حكمة ومثل بالعربية والفارسية. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص362 ـ  363. 

]3]- ديغا، غوستاف، تاريخ االسترشاق األورويب، مراجعة: عيل جابر، مجلة الفكر العربية، العدد 31، السنة الخامسة، )معهد 

اإلمناء العريب، بريوت، 1983(، ص171.

]4]- هنرييخ أوالد )1218 ـ 1292هـ/ 1803 ـ 1875م(: مسترشق والهويت بروتستانتي ولد يف غوتنغن وتويف فيها، عمل منذ عام 

)1247هـ/ 1831م( إىل عام )1253هـ/ 1837م( أستاًذا للغات الرشقية يف غوتنغن، عزل عن منصبه ألسباب سياسية ثم انتقل 

عام )1254هـ/ 1838م( إىل جامعة توبنغن يف قسم الفلسفة. وبعد خالفات فكرية عاد إىل غوتنغن عام )1264هـ/ 1848م(. 

واشتك عام )1280هـ/ 1863م( يف تأسيس االتحاد الربوتستانتي. عزل عام )1284هـ/ 1867م( من قسم الفلسفة بسبب نشاطه 

املعدي للحكومة الروسية، لقد كان أوالد أحد املمثلني الرئيسيني لعلم اللغات السامية وخاصة العربية يف القرن التاسع عرش. 

املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص104.
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اللذان   ،)Julus Wwllhausen( وفلهوزن]]]   ،  )Theodoor. Noldeke( نولدكه]]] 

أبديا اعتافهام به]]].

كريس  أستاذ   )Willhelm Geiger( جايجر]]]  فلهامل  عني  الجامعي  الّصعيد  وعىل 

للدراسات الهندو-جرمانية )1309هـ/ 1891م(، يف جامعة أرالنجن، بعد القرار املبديئ 

األمر  استمر  الهندو-جرمانية(.  والدراسات  السامية  )الدراسات  الكرسيني  بني  بالفصل 

األستاذ  إىل  وتسليمها  السامية،  للدراسات  كريس  تأسيس  لغاية  سنوات،  ثالث  بعدها 

والذي  برلني،  يف   )Ludwing Able( آبل  لودفينغ  دكتور  واآلشورية  للعربية  املساعد 

درّس بارالنجن ما بني )1312-1318هـ/ 1894-1900م(]]]، كانت تلك التعيينات تجري 

يف أجواء من الجدل بني كلية اآلداب وكلية الالهوت، يف مسألة اختيار أستاذ الدراسات 

باللغات  معرفته  من  بّد  ال  الرشقية  الدراسات  أستاذ  أّن  األخرية  ترى  حيث  الرشقيّة، 

اللغات،  بهذه  )آبل(  إلملام  وكان  والعربيّة(،  والرسيانيّة  )العربيّة  الكالسيكية  السامية 

إضافة إىل معرفته بأبحاث الخط املسامري القديم، قد حسم له منصب أستاذ الّدراسات 

الرّشقيّة يف أرالنجن]]]، ومل يبَق )آبل( بهذا املنصب طويالً، فبعد رحيله »املبكر اقتحت 

]1]- تيودور نولدكه: مسترشق أملاين، ولد سنة )1252هـ/ 1836م( يف مدينة هاربورج األملانية، كان ذا اطاّلع واسع عىل اآلداب 

اليونانية، دخل الجامعة تحت إرشاف أبيه، كانت رغبته التخصص يف اآلداب اليونانية والالتينية، بداًل من السامية التي يأسف 

عىل التخصص فيها، التحق بجامعة جيتنجن يف )1270هـ/ 1853م(، حصل عىل الدكتوراه األوىل يف )1273هـ/ 1856م( يف سن 

العرشين، بعدها ارتحل إىل فيينا، ومن ثم إىل ليدن، وكانت له أوارص قوية مع املسترشقني يف ذلك الوقت، عنّي معيًدا يف جامعة 

جيتنجن سنة )1278هـ/1861م(، وأستاًذا للغات السامية يف جامعة كيل يف )1281هـ/ 1864م( تويف سنة )1349هـ/ 1930م(. 

بدوي، موسوعة املسترشقني، ص595 ـ 596 ـ 597 ـ 598.

]2]- فلهوزن )1260-1337هـ/ 1844-1918م(: من أشهر املسترشقني األملان، اهتم بدراسة الالهوت لنقد التوراة، تخرج عىل 

ايفالد باللغات الرشقية، له كتابات عن اليهود، والسرية النبوية، ودراسات عن الدين اإلسالمي وأديان عرب الجاهلية، وفتوح 

إيران، فضاًل عن اهتاممه بالفرق اإلسالمية. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص386 ـ 387.

]3]- عبد السالم، تاريخ االسترشاق األملاين، ص197 ـ 198.

]4]- فلهلم جايجر )1273 - 1363هـ/ 1856 - 1943م(: مسترشق أملاين متخصص باإليرانيات والهنديات، رسالته األوىل للدكتوراه 

)1294هـ/ 1877م( كانت عن التجمة الفهلوية للفصل األول من و)نديديد( وهو كتاب صلوات زرادشتيه، ويف عام )1300هـ/ 

1882م( أصدر أهم كتبه وأكربها حجام بعنوان: حضارة رشقي إيران يف العرص القديم، وله دراسات يف العرص الهندي القديم، 

والديانة البوذية، وجزيرة سيالن، تتناول تلك الدراسات مشاكل لغوية وحضارية. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص224 ـ 225.

]5]- األيويب، أبحاث عربيّة، ص20.

]6]- األيويب، أبحاث عربيّة، ص21.
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كلية اآلداب ...كارل بروكلامن]]] )Carl Brockelmann( الذي له األفضليّة األوىل عىل 

غريه ... وقبل أن يصبح معروفًا أن بروكلامن لن يأيت إىل أرالنجن، نشب نزاع عنيف مع 

كلية الالهوت التي شعرت أنه قد تم تجاوزها أثناء ملء املركز سنة 1894«]]]، ومل ينتِه 

الّنزاع بني كلية الاّلهوت وكلية اآلداب، بل هدأت األُمور بعد أن تصّدى يوسف هل]]] 

)Joseph Hell ( ألستاذية كريس اللغات السامية، الذي متتع بنجاح يف حقل التعليم، 

وسمعة جيّدة يف أوساط الجامعة، رسعان ما اكتسبها بعد تعيينه، إذ مل تعد املواجهات 

الحادة بني هذه الكليات ذات أهميّة]]].

كرثة  بسبب  عرش،  التاسع  القرن  يف  واضٍح  بشكٍل  الفهارس  أعامل  نشطت  وقد 

 )Pertsch, W. 1248( بريتش  وضع  جوتنجن  مكتبة  ففي  عناوينها،  وتنّوع  املكتبات 

)1317هـ/ 1832-1899م( -الذي يعّد من علامء املخطوطات وكبار مفهرسيها- فهرس 

ملخطوطاتها سنة )1295هـ/ 1878م(، وصنف فيها 2891 مخطوطًا، ويف مكتبة مدينة 

برسالو وضع بروكلامن فهرس ملخطوطاتها من العربيّة والعربيّة والفارسيّة والتكيّة سنة 

)1318هـ/ 1900م(، ومكتبة جامعة بون وضع فهرس مخطوطاتها جيلدمايست]]] سنة 

]1]- ولد بروكلامن )1285 - 1379هـ/ 1868 - 1959م( يف مدينة روستوك األملانية، وكان والده تاجرًا يف سلع املستعمرات، 

وكانت أمه من شجعه عىل دراسة األدب األملاين، ظهرت ميوله إىل الدراسات الرشقية وهو يف املدرسة الثانوية، درس عند نولدكة 

الرشقيات وعند هوبشمن اللغة السنسكريتية واألرمنية، حصل عىل الدكتوراه من جامعة اشتاسبورج، وعنّي مدرًّسا يف املدرسة 

الربوتستنتية، واصل دراسته للعربية، غادر إىل برسالو )1310هـ/ 1892م( وحصل عىل الدكتوراه التأهيل للتدريس يف دير هابل 

الدراسات الرشقية يف برلني )1340هـ/ 1921م( تقاعد يف عام )1354هـ/ 1935م( وواصل  )1311هـ/ 1893م(، استلم كريس 

العمل يف كتابه تاريخ األدب العريب. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص98 ـ 101 ـ 102 ـ 103.

]2]- األيويب، املرجع السابق، ص22.

]3]- يوسف أو جوزيف هل )1292-1370هـ/ 1875-1950م(: مسترشق أملاين، درس عىل فرتس هومل، عني بالشعر العريب يف 

الجاهلية وصدر اإلسالم، عرث )هل( يف دار الكتب الخديوية، عىل مخطوطة لكتاب )طبقات الشعراء( البن سالم الجمحي، وكذلك 

اطلع عىل عدد من الدواوين للشعراء الهذليني مل تكن معروفة من قبل، فاقبل عىل نرشها. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص611.

]4]- األيويب، أبحاث عربية، ص24ـ25 .

]5]- جيلدمايست j. Gildemeiser )1227-1308هـ/ 1812-1890م(، تخرج بالعربية عىل فرايتاغ يف بون وخلفه عليها، كان 

يتقن لغات كثرية، من آثاره: كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، والهند يف الكتب العربية، وفهرس املخطوطات الرشقية يف 

مكتبة جامعة بون، وأجزاء من أحسن التقاسيم للمقديس. العقيقي، املسترشقون، ص708ـ709.
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)1281هـ/1864(]]]، ووضع فلهلم ألفرد]]] فهارس مكتبة الدولة بربلني يف عرشة أجزاء]]]، 

ويف محاولة استهدفت تسجيل كّل الكتب الّصادرة، أو التي ال تزال تحت الطبع، العربية 

والفارسية والتكية، قام تيودور زنكر]]] بوضع معجم )للشخصيّات العربيّة والتكيّة( يف 

مجلدين عام )1293هـ/ 1876م(]]].

الرّشقية،  للدراسات  األملانيّة  الجمعيّة  1884م(  )1302هـ/  عام  يف  »تأّسست  كام 

الرسمي )Die Deutsche Morgenlandische Gesellschaft(، وقد سبقتها  واسمها 

يف الواقع جمعيات مشابهة خاّصة يف انكلتا وفرنسا. وأصبحت مجلّة الجمعيّة األملانيّة 

للدراسات الرشقيّة متثّل حجر أساس... يف مجال الّدراسات الرّشقيّة األملانيّة، بل إّن العلامء 

األجانب قد أسهموا يف إمدادها بدراسات علميّة قيّمة ومتعّددة«]]]، وإىل جانب هذه 

املجلّة ظهرت بعدها بحوايل ثالثني عاًما مجلّة الجمعيّة األملانيّة-الفلسطينيّة، وتأّسست 

نهاية القرن التاسع عرش أيًضا جمعيّة الرّشق األدىن، وتوّسعت فيام بعد لتصبح جمعيّة 

دراسات الرّشق األدىن ومرص، وتصدر يف نرشاتها العلميّة أعاماًل هاّمة عديدة حول اآلثار 

القدمية، والتاريخ، واآلداب، والدراسات اللغوية لشعوب الرشق األدىن]]].

وكان لظهور نولدكة وبروكلامن يف نهاية التّاسع عرش امليالدي دور يف نقل مستوى 

الّدراسات الرّشقيّة إىل مرحلٍة مهّمٍة، مبا تركاه من أعامٍل بقيت معتمدة إىل هذا اليوم، 

]1]- العقيقي، املسترشقون، ص344 ـ 345.

]2]- فلهلم الفرد  )Wilhelm Ahwardt -1327/ 1239هـ/ 1828-1909م(، وهو مسترشق أملاين، كان يسّمي نفسه بالعربيّة: 

وليم بن الفرد الربويس، مولده ووفاته يف جريفسفالد )Greihsald( بأملانيا، قىض حياته يف درس )الرشقيات(، وال سيام العربية، 

ومام نرشه بالعربية وعلق عليه: العقد الثمني ودواويني الشعراء الجاهليني، وديوان ايب نواس، ومجموعة اشعار العرب. الزركيل، 

خري الدين، اإلعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني، ط5، )دار العلم للماليني، بريوت، 

1980(، ج5، ص156.

]3]- السيد، املسترشقون األملان، ص16ـ17.

]4]- تيودور زنكر  )Theodor zenker(: مسترشق أملاين عاش يف ليبتسك عيشة خاصة أي مل يعمل يف الدولة، وتويف يف تون 

بنواحي تسفاكو )1302هـ/ 1884م(، من أعامله: ترجمة كتاب املقوالت الرسطو، ووضع قاموس تريك -  عريب ـ  فاريس. بدوي، 

موسوعة املسترشقني، ص330.

]5]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص256.

]6]- هويدي، االسترشاق األملاين، ص50.

]7]- هويدي، االسترشاق األملاين، ص50ـ51.
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وقد استمّر نشاطهام إىل أواسط القرن العرشين امليالدي، لذا كان تأثريهام عىل الّدراسات 

الرّشقيّة كبريًا، فأعامل نولدكه التي استمّر بها من بعده تالمذته، قد تركت أثرًا يف مسرية 

الّدراسات الرّشقيّة، وتركت صبغتها عىل مدرسة االسترشاق األملانيّة. وكانت أهم هذه 

األعامل: )أصل وتركيب سور القرآن الكريم(، وهي رسالته التي نال عليها جائزة مجمع 

الكتابات واآلداب يف باريس )1275هـ/ 1858م(، وترجمها إىل األملانية ونرشها بعنوان: 

)تاريخ النص القرآين(، وله أعامل أخرى منها: يف سبيل فهم الشعر الجاهيل )1281هـ/ 

كتابه  عالج يف  )1292هـ/ 1875م(]]]، وقد  اآلرامية  اللهجات  إحدى  وقواعد  1864م(، 

اللغات السامية -يف دائرة املعارف الربيطانية أّواًل، طبعة 9، ظهرت باللغة اإلنكليزية، 

وباللغة األملانية سنة )1305هـ/ 1887م(- مسألة السامية القدمية مع املرادف املعروض، 

ورفع صوته يف شيخوخته محذًرا من التأّمالت الجوفاء واالشتقاق التعسفي]]].

والعمق،  باملوضوعيّة،  بعضهم  التي وصفها  أعامله  بكرثة  امتاز  فقد  بروكلامن،  أّما 

والشمول، والجدة، وتعّد أطروحته الدكتوراه العالقة بني كتاب الكامل يف التاريخ البن 

للمصّنفني  مرجًعا  922م(  )ت310هـ/  للطربي  وامللوك  الرسل  أخبار  كتاب  وبني  األثري 

يتوكأ  أو  إليه  يستند  مل  من  منهم  قّل  إذ  العريب،  واألدب  اإلسالمي  العريب  التاريخ  يف 

عليه]]]. وهو اآلخر نال مكانًة بارزًة يف الّدراسات االسترشاقيّة، فمعظم الباحثني يف تاريخ 

الرّشق اإلسالمي، ال ميكنهم االستغناء عن كتاب بروكلامن )تاريخ األدب العريب( بأجزائه 

وجودها]]]،  وأماكن  العربيّة  باملخطوطات  يتعلّق  ما  كل  يف  املرجع  يعدُّ  الذي  الستّة، 

ترجمة  كّل  وذيّل  اإلسالمية،  العصور  واألدباء، يف  العلامء  تراجم  كتابه  فقد »عرض يف 

مبصادرها، ووصف الكتب وميزاتها، وتاريخ طبعها، ومكانها يف الرشق والغرب، وأحىص 

املخطوطات يف مكتبات أوروبا ويف غريها...، وكان من أعضاء املجمع العلمي العريب يف 

دمشق، ومجامع علميّة أخرى كثرية، وقد حّرر مواد كثرية يف دائرة املعارف اإلسالميّة، 

]1]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص379ـ380.

]2]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص227.

]3]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص425.

]4]- حسني، محسن محمد، االسترشاق برؤية رشقية، ط1، )دار الوراق، بغداد، 2012(، ص270.
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ودراسته وبحوثه يف التاريخ واللغة واألدب، واللغات السامية، غزيرة ووفرية«]]].

من  نصيٌب  األملانيّة  االسترشاقيّة  للدراسات  كان  امليالدي،  العرشين  القرن  ويف 

التّخّصص واملعارصة بالّنظر إىل طبيعة املوضوعات التي تناولتها قياًسا بالقرون املاضية، 

وعىل يد إعالم هذا القرن من املسترشقني، الذين عملوا عىل دراسة املوضوعات املرتبطة 

بالعرص الحارض، ففي هذا الصدد يشري املسترشق األملاين أودو شتاينباخ يف دراسة عن 

)مؤّسسات البحث واملعلومات عن الرشق املرتبط بالعرص الحارض يف أملانيا االتحادية 

وبرلني الغربيّة( إىل بداية جديدة يف علم الرشق املرتبط بالحارض بعد عام )1365هـ/ 

1945م( خاّصة يف الجامعة الحرة يف برلني الغربية]]].

من أعالم املسترشقني يف هذا القرن هلموت ريت]]] )Ritter, Hellmut(، الذي يَُعّد من 

كبار املستعربني األملان، فهو ال يقل عن نولدكه وبروكلامن شأنًا؛ إذ امتاز بتعّدد نشاطاته 

وسعة علمه وتطرّقه إىل موضوعاٍت استرشاقيٍة عديدٍة، منها: الفتوة، وترجمة كتاب كيمياء 

السعادة، وإصداره مع بيكر مجلة اإلسالم سنة )1339هـ/ 1920م(]]]، وغريها، و»لو تأّملنا 

اآلثار العلميّة التي خلّفها ريت، لتبيّنا اتّساع رقعتها وضخامة مكانتها، خاّصة وإنها تعالج 

قدرًا هائاًل من موضوعات الحضارات اإلسالميّة، كام أنّها تربط مختلف ميادين االسترشاق 

بعضها بالبعض اآلخر، فريت هو الذي حّقق أثناء إقامته يف تركيا نصوص متثيليات القراقوز 

وترجمها إىل األملانيّة مبهارة فائقة، حتى انّه استطاع يف هذه التجامت أن يوِجد مضاهيات 

أملانيّة شعبيّة لكّل لعب لفظي وارد يف األصول الرشقية«]]].

]1]- الطناحي، محمد محمود، مدخل إىل تاريخ نرش التاث العريب، ط1، )مكبتة الخانجي، القاهرة، 1984(، ص260.

]2]- هويدي، االسترشاق األملاين، ص16 ـ 17.

]3]- هلموت ريت )1310-1391هـ/ 1892- 1971م(: مسترشق أملاين، وهو من األعالم الذين عنوا بالثقافة اإلسالمية، وقد أرشف 

املكتبة اإلسالميّة )1337هـ/ 1918م( اختري سنة )1369هـ/  له  أنشأ  استانبول طوال ثالثني عاما،  اآلثار األملاين يف  عىل معهد 

1919م(  )1338هـ/  والفرات  دجلة  اإلسالم:  مجلة  يف  أعامله:  ومن  فرانكفورت،  جامعة  يف  اآلداب  لكلية  عميدا  1949م( 

والفتوة )1339هـ/ 1920م( أذربيجان )1343هـ/ 1924م(... ومن دراساته: البريوين يف مجلة الرشق )1376هـ/ 1956م(، وهل 

لألرثوذكسية يد يف االنحطاط )ازدهار الثقافة وانحطاطها يف التاريخ اإلسالمي 1957(، وكارل بيكر يف مجلة اإلسالم )1383هـ/ 

1963م(. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص460ـ461ـ462.

]4]- جحا، ميشال، مستعربان أملانيان بارزان: هلموت ريت ورودي بارت، مجلة الفكر العريب، العدد 31، السنة الخامسة، 1983، 

ص338 ـ 339 ـ 340.

]5]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1 ، ص185.
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 )  Julius Ferdivavd Ruska( روسكا]]]  جوليوس  عمل  القرن  هذا  مطلع  ويف 

ففي  العلميّة.  األدلّة  مستخدًما  القدمية،  املؤلّفات  يف  التّواريخ  بعض  تصحيح  عىل 

أرسطوطاليس]]]  إىل  املنسوب  الكتاب  أّن  أثبت  1911م(  )1329هـ/  الدكتوراه  رسالته 

Arsitotale( 284-322ق.م(، إمّنا تّم تأليفه عىل يد أحد املشتغلني بالّدراسات الطبّيّة يف 

الوسط الرسياين الفاريس يف منطقة الرها، ويف العام التايل )1331هـ/ 1912م( نرش الّنّص 

العريّب لهذا الكتاب، ثم كتب دراستني يف مجلّة )Der Islam( )ج4، ص236-66-14-

عربيّة  تحريرات  أربعة  أّن هناك  فيهام  بني  القزويني(]]]  )دراسات عن  بعنوان:   )262

مختلفة لكتاب عجائب املخلوقات، أفضلها مخطوط قديم موجود يف ميونخ]]].

ويف وقٍت معارٍص لروسكا استطاع اينو لتامن]]] )Enno Lttmann( قراءة الّنقوش، 

النبطية، والتدمرية، والثمودية، والصفوية من خالل حّل رموزها، ووضع لكّل لغة مؤلًفا 

باسمها، وبرع يف ميدان الّدراسات الحبشيّة، فاهتّم بالحبشيّة القدمية املعروفة باسم: 

والهررية،  والجامو،  االمهرية،  املختلفة:  بفروعها  الحديثة  بالحبشيّة  عني  كام  جعز، 

والتجرينية، والتجرية، وصنف قاموسا )تجري-أملاين-إنكليزي(، واهتم باألدب الشعبي 

]1]- روسكا )1284-1369هـ/1867-1949م(: مسترشق أملاين بدأ حياته معلامً يف املدارس الثانوية، ثم تلقى تعليمه يف اللغات 

الرشقية عىل مجموعة من املسترشقني األملان، فانرصف عن التدريس، وعكف عىل دراسة املخطوطات الرشقية، وعليها اخذ 

رسالة األستاذية، واهتم بالعلوم العربية، منها: الكيمياء، والرياضيات، والجغرافية، اشتك مع بعض املسترشقني النجاز الكثري من 

األعامل. العقيقي، املرجع السابق، ص421 ـ 422.

]2]- أرسطوطاليس: أشهر فالسفة اليونان، أسس بأثينا مذهبًا يسمى أتباعه باملشاءين، ويلقب باملعلم األول ألنه أول من جمع 

علم املنطق ورتبه واختع فيه. ا. س. رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ترجمة: أحمد أمني، ط1، )دار الكتب العلمية، بريوت، 2005(، 

ص120.

]3]- القزويني أبو يوسف عبد السالم بن محمد بن يوسف: عالمة بارع، وهو شيخ املعتزلة وفاضلهم، قدم من مرص إىل بغداد، 

وكان يفتخر باالعتزال، ومل يكن محقًقا إاّل يف التفسري، جمع كتابًا بلغ خمسامئة مجلد فيه العجائب، ملك من الكتب ما مل ميلكه 

أحد، وقيل أنه ابتاعها من مرص بالخبز يف وقت القحط، تويف سنة )488هـ/ 1095م(. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، 

نزهة الفضالء يف تهذيب سري أعالم النبالء، ط1، )دار األندلس، جدة، 1998(، ج3، ص1449-1448.

]4]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص289.

]5]- اينو لتامن )1292-1378هـ/ 1875-1958م(: أستاذ اللغات الرشقية يف جامعة توبنغن، ويف الجامعة املرصية بعد إنشائها، 

ثم يف جامعات أملانيا، والواليات املتحدة، شارك يف بعثات التنقيب إىل سوريا، والحبشة، وفلسطني، ويف مؤمترات املسترشقني، 

وحلقات الدراسات الرشقية، انتخب عضًوا يف املجمع اللغوي يف مرص، آثاره تربو عىل 550 بني مصنف ومحقق ومتجم وفهارس 

ودراسات تناولت العالقة بني الرشق والغرب. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص438.
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واحًدا من  ليتامن  وكان  دينية]]]،  وأناشيد  وأمثال ومواويل،  العرب، من حكايات  عند 

كان  فقد  استكشافيّة،  ألغراض  الرشق  يف  برحالت  قاموا  الذين  املسترشقني  من  عديد 

املرشف عىل البعثة األملانيّة إىل أكسوم]]] عام )1324هـ/ 1906م(، واكتشف يف رحلته 

قاد حروبًا  الذي  الحبيش  امللك  بأّن  التأكيد  أمكن  تكن معروفة، وبهذا  مخطوطات مل 

كربى وتقّدم حتى وصل إىل النيل، قد تبنى املسيحيّة حوايل منتصف القرن الرابع، وصدر 

عمل ليتامن عن اكسوم عام )1332هـ/ 1913م(]]]، وعندما كان يحارض يف تركيا، عمل 

عىل حّل الّنقوش )الليدية( التي وجدت يف )ساردس(]]]، واهتم مبعالجة مسائل الوزن 

اتجاهه  وكان  أنواعها  اختالف  الحديثة عىل  أثيوبيا  وأوضاع  األثيويب،  واألدب  الّشعري 

االختصايص يف ضمن حقل االسترشاق الواسع نتيجة موهبة لغويّة فرديّة ُهذبت منذ 

الّصغر وتأثري متواصل عميق األثر من أساتذته املسترشقني وعىل رأسهم نولدكه]]].

وبعد سهولة االتّصاالت بني أملانيا والرشق، ووجود مصالح مشتكة بني الطرفني، حيث 

أصبح الطرفان يف جيئة وذهاب عىل حّد قول فيرش]]] )Fiescher(، أنتجت جهود عدد 

الذين تولّوا مناصب يف الرشق، إقامة مؤّسسات استرشاقيّة ببلدانهم،  من املسترشقني 

]1]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص512 ـ 513.

القبطية، وهو مذهب  الديانة  ]2]- أكسوم: مدينة يف رشق إقليم تغراي بإثيوبيا، كانت مقر الكنيسة الحبشية، وكانت عىل 

الديانة املرصية. وبقيت هذه املدينة محافظة عىل ديانتها املسيحية حتى بعد أن امتد اإلسالم يف املنطقة لوقوعها يف منطقة 

جبلية. مؤنس، حسني، أطلس تاريخ اإلسالم، ط1، )الزهراء لالعالم العريب، القاهرة، 1987(، ص379.

]3]- هويدي، االسترشاق األملاين، ص43.

]4]- كانت ساردس هي العاصمة للملكة التاريخية القدمية مملكة ليديا، وهي إحدى املدن املهمة يف االمرباطورية الفارسية، 

ثم مركز القنصل الروماين تحت اإلمرباطورية الرومانية، املدينة الكربى يف إقليم ليديا يف العرص الروماين والبيزنطي الالحق. ان 

أقدم النصوص التي ورد اسم سارد فيها هي يف مرسحية الفرس للكاتب املرسحي إسخيلوس يف عام 472 ق.م، ويف اإللياذة ورد 

اسم هايد كمدينة لرؤساء الليديون، فقيل الحًقا أن هايد هو االسم القديم لسارد أو اسم للمعقل الذي تحتويه بداخلها، لكن 

األرجح أن سارد مل تكن العاصمة األوىل لليديني، لكنها أصبحت كذلك يف خضم األحداث التي أفضت إىل صعود االمرباطورية 

الليدية يف القرن الثامن ق.م . Wikipedia املوسوعة الحرة.

]5]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص177.

اللغات  أملاين، ولد يف هالة وتخرج يف  ]6]- فيرش، أوجيست Fiescher, Augst )1282-1369هـ/ 1865-1949م(: مسترشق 

الرشقية عىل توربكه، وقد نحا نحو فاليرش يف العناية بفقه اللغة بوصفها أساًسا لدراسة النصوص وتحقيقها، وبرع يف فن املعاجم 

ولهجات الشعوب، وانشأ مجلة الدراسات السامية يف ليبزيج )1351هـ/ 1932م(، وانتخب عضًوا يف املجمع العلمي العريب يف 

دمشق، واملجمع اللغوي يف مرص، من مؤلفاته: كتاب األوائل أليب هالل العسكري، وألف ليلة وليلة. العقيقي، املسترشقون، 

ج1، ص415.
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العلمي،  االسترشاق  نهضة  جاءت  ذلك  إثر  وعىل  واسطنبول،  والقاهرة  بريوت  يف  كام 

ومن أصحاب هذه الجهود كارل هايرنيش بيكر]]]، فإليه يرجع الفضل يف تثبيت الوضع 

العلمي لالسترشاق األملاين خالل القرن العرشين]]].

ويشري املنجد إىل أّن الرحالت التي قام بها األوروبيون يف بالد الرشق، كان لها أثٌر بارٌز 

يف تاريخ االسترشاق، ودوٌر ال يُستهان به يف إيقاظ الرغبة يف مشاهدة تلك البالد ودراسة 

ما يتعلق بتاريخها وحضاراتها، مع تأكيده عىل نصيب األملان من تلك الرحالت، وعرضه 

العربية،  البالد  فيها  الرشق مبا  إىل  قاموا برحالت  األملان ممن  املسترشقني  لنامذج من 

ومن أشهرهم: كارسنت نيبور]]]، وأولريش زيتسن]]]، ويوهان لدفيج بوكهارت]]]، فقد كان 

لهؤالء مساهمة يف تحسني وضع االسترشاق يف أوروبا وجعله موضوًعا دراسيًّا خاضًعا 

للبحث العلمي بداًل من التعصب والخرافة]]].

ويرى بعضهم أّن االسترشاق يف أملانيا بقي محافظًا عىل مستوى الئٍق من املوضوعيّة، 

أمثال فرتز شبات وجوزيف فإن  أملان كبار من  أبداه مسترشقون  ويدّل عىل ذلك ما 

]1]- كارل بيكر: مسترشق أملاين وسيايس، ولد سنة )1293هـ/ 1876م( من أرسة تنتسب إىل الطبقة الربجوازية، قىض دراسته 

الثانوية يف فرنكفورت، وبعدها دخل جامعة لوزان، ثم درس يف جامعة هيدلربج وبرلني، اخذ الدكتوراه األوىل يف سنة )1317هـ/ 

1899م(، كان ولًعا بعلم الالهوت منذ النشأة، تأثر مبؤلفات أساتذته الدينية والفلسفية، ومهم ماكس فيرب الفيلسوف االجتامعي 

املشهور، من نتاجاته دراسات إسالمية، وله كتابات يف تاريخ الحضارات املقارن. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص113 ـ 114.

]2]- الشاذيل، االسترشاق مفاهيم صالت جهود، ص491.

]3]- كارسنت نيبور Garsten Niebuhr )1146-1231هـ/ 1733-1815م(: مسترشق ورحالة دمنريك األصل، أملاين املولد واملنشأ، 

أرسلته الحكومة الدمنركية يف بعثة إىل مرص، وقد مات أفراد البعثة وبقي منفرًدا، صنف يف األملانية كتابًا يف وصف بالد العرب، 

وله كتاب رحلة إىل بالد العرب وما جاورها يف مجلدين. الزركيل، األعالم، ج5، ص211.

]4]- زيتسن Ulrich Seetzen 1181( -1226هـ/ 1767-1811م(: مسترشق ورحالة أملاين، أقام يف مرص ملدة عامني، حيث جمع 

مخطوطات عربية وآثاًرا مرصية قدمية، وسافر للحج، وكان يرتدي الِزي اإلسالمي. ويف )1226هـ/ 1811م( سافر إىل اليمن حيث 

تويف فيها، أهم مؤلفاته: أشعار سوريا وفلسطني وبالد ما وراء األردن وبالد العرب ومرص السفىل. بدوي، موسوعة املسترشقني، 

ص331.

]5]- بوركهارت: من أصل سويرسي، كشف عن البتاء )1226هـ/ 1811م( وشاميل السودان، فنقل عن مكة أوف املعلومات، 

إنجليزية ورشحا،  متنا وترجمة  العربية،  األمثال  العربية )1245هـ/ 1829م(، ومجموعة من  الجزيرة  إىل  فيها: رحلة  وصنف 

وقد ترجمت إىل لغات أخرى منها األملانية، وكتاب الرحالت النوبية، وهو من أوائل الكتاب األوروبيني الذين كتبوا عن العرب 

القاطنني يف شامل السودان ويف مملكة سنامر، العقيقي، املسترشقون، ج3، ص344.

]6]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص79 ـ 92.
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اس]]] ويوهانسن من االرتياح إىل إهامل هتلر والنظام النازي لهم، وعدم استعاملهم يف 

حروبه]]]، وهو ما يؤكّد حياديّة املسترشقني األملان يف اختيار املوضوعات التي يدرسونها.

وعىل الرغم من العوامل املادية الكثرية يف الوقت الحارض التي تثبط همم األكادمييني 

الجامعات  يف  مناصب  وجود  عدم  إىل  إضافة  االسترشاق،  ميدان  يف  للتخّصص  األملان، 

اليوم ماٍض يف  فإّن االسترشاق األملاين  الّرغم من ذلك  الجدد، عىل  لجميع املسترشقني 

سريه، فمعظم الجامعات األملانيّة تحتوي عىل قسم لتدريس اللغة العربيّة واإلسالميّات، 

وأحوال العامل العريب املعارص، كام اختصت كل جامعة بنوع من الدراسة حسب األستاذ 

املرشف عىل القسم]]]. ومن أهم التخّصصات التي يعنى بها االسترشاق األملاين اليوم: 

أوسطية،  الرشق  والدراسات  الدين،  وعلم  والسوسيولوجيا،  واألنرثوبولوجيا  »التاريخ، 

بالجامعات  تزال  وما  الثامنينات.  يف  ينتجون  بدأوا  الذين  الكهول،  جيل  عمل  وهذا 

األملانية عرشون كرسيًّا تقريبًا تُعنى بالدراسات اإلسالميّة والعربية، ويف الكريس أستاٌذ 

العلميّة  املجاّلت  تزال  أو مشاركني عدة... وما  أستاذان، وأساتذة مساعدين  أو  رئييسٌّ 

الّسالفة تعمل باستثناء مجلة الرشق التي أصدرها هلموت ريت، ويصدر ...عن اإلسالم 

القديم والحديث حوايل ثالثني كتابًا يف العام، وأكرث من مئة مقالة«]]].

 Volks wagen( فولكسفاغن  وصندوق  األملاين  البحث  صندوق  قام  وقد 

نحٍو  وعىل  واإلسالميّة،  الرّشقية  الّدراسات  يف  البحث  مشاريع  متويل  يف   )stiftung

الجديدة والتكيّة  الّسامية واإليرانيّة  الّدراسات  البحث األملاين  منظٍّم جمع صندوق 

كان  وقد  والرشقية،  القدمية  الثقافات  منطقة  موضوع  ضمن  يف  مًعا  واإلسالميّة 

مقارنة  منظورات  تطوير  يف  دوٌر  اإلسالميّة  الّدراسات  باحثي  من  الشاب  للجيل 

]1]- جوزيف فإن اس: مسترشق أملاين، ولد عام )1353هـ/ 1934م(، مجاالت اهتاممه تشمل: الدين اإلسالمي والفقه وتاريخ 

الفكر اإلسالمي. أهم مؤلفاته: العامل الفكري عند الحارث املحاسبي، ونظرية املعرفة عند عضد الدين اآليجي يف كتابه املواقف، 

وأول بدع املعتزلة، وكتاب النكت للنظّام، وكتاب الصفدي الوايف بالوفيات، وبني علم الحديث وعلم الكالم، وبدايات علم الكالم 

يف اإلسالم. جحا، ميشال، الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، مراجعة: يحيى حمود، مجلة الفكر العريب، العدد 32، السنة 

5، 1983، ص188.

]2]- السيد، املسترشقون األملان، ص35.

]3]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص13.

]4]- السيد، املسترشقون األملان، ص80.
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أوسع، قد أغنت يف فهم التّصّوف وحركات اإلصالح اإلسالمي يف الوقت الراهن]]].

ثانًيا: مالمح من األسس األكادميّية واملنهجّية لدى املسترشقني األملان

إدارّي يف  لعمل  السفر  األملان إلمكانيّة  املسترشقني  فقدان  أّن  الباحثني  بعض  يرى 

الرشق، وميولهم إزاء البحث العلمي واالبتعاد عن السياسات االستعامرية -خالفًا ملا هو 

الحال بالنسبة لكثري من املسترشقني يف البلدان الغربيّة كفرنسا وبريطانيا وغريهام]]]- 

من  ممكٍن  قدٍر  أكرب  عىل  فحافظوا  السياسيّة  املصالح  دائرة  من  تحّررهم  يف  ساعد 

املوضوعيّة العلميّة]]]. لذا فإّن عدم مشاركة األملان للفرنسيني والربيطانيني يف االحتالل 

العسكري للرشق، جعلهم يتّجهون إىل احتالله فكريًّا]]].

املسترشقني  بني  التنسيق  عىل ضعف  تدّل  التي  التاريخيّة  الّشواهد  بعض  وتوجد 

األملان وحكوماتهم، منها: ما قام به سباي]]] يف وضعه لفكرة تهدف إىل عمليّة تبشرييّة 

من خالل إنشاء مطبعٍة عربيٍّة لطبع الكتاب املقّدس باللغة العربيّة، وإرسال تلك الّنسخ 

إىل الرشق، ليصّدق الّناس هناك بنور اإلنجيل الصادق، وعندما أراد دعاًم ماديًّا مل تلَق 

محاولته آذانًا صاغيًة من األمراء األملان]]]، ومعاناة رايسكه يف رشائه الكتب العربية يف 

أوروبا بسبب فقره املدقع]]]، واملشاكل التي عاىن منها بروكلامن مع النارشين عند طباعة 

نفقاتهم،  لتغطية  بسيطة  أعامل  مزاولة  إىل  األملان  املسترشقني  وتوجه معظم  كتبه]]]، 

وخصوًصا الذين غادروا إىل بلدان أخرى طلبا للعلم]]]، فرمبا كانت هذه الظروف قد 

]1]- كرباج، يوسف، تأمالت يف الرشق تقاليد االسترشاق الفرنيس واألملاين وحارضه، ط1، )قدمس، بريوت، 2006(، ص98ـ99.

]2]- السيد، املسترشقون األملان، ص29.

]3]- األيويب، أبحاث عربية، ص369.

]4]- النملة، عيل بن إبراهيم، مصادر املعلومات عن االسترشاق واملسترشقني: استقراء للمواقف، )مكتبة امللك فهد، الرياض 

1993(، ص7.

]5]- روثر سباي: راهب ورجل الهوت عاش يف القرن العارش الهجري )السادس عرش امليالدي(، كان يعمل يف ضاحية شوناو من 

محيط هايدلربغ، كان ينظم الكتب التلمودية ملكتبة هايدلربغ بتكليف من أمري املقاطعة. فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص57.

]6]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص57.

]7]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص16.

]8]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص102ـ103ـ104.

]9]- السيد، املسترشقون األملان، ص30.
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ساعدت املسترشقني يف التّخلص من منط الّدراسات املوّجه، ومن ثم إحراز تقّدم ملحوظ 

عىل صعيد املنهجيّات العلميّة، وإدخال التاريخ اإلسالمي يف منهج الدراسات التاريخيّة 

العاّمة الّسائد يف أوروبا، ومحاولة الّنظر إىل هذا التاريخ بروٍح من االعتدال واملوضوعيّة.

كام أّن ابتعاد املسترشقني األملان عن الّدراسات املوّجهة جعلهم عىل صلٍة بالواقع 

التي ظهرت  العلميّة  بالنظريات  البحث يف أوروبا، وعّمق معرفتهم  العلمي ومناهج 

يف أوروبا. حيث ترى معظم الّدراسات أّن القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني 

التنوير  الفلسفة والتاريخ، ففي عرص  النقديّة يف  النظريات  قد شهدا ظهور كثريٍ من 

عرفت أوروبا ما يسّمى )بالفلسفة التجريبيّة(]]]، و)الفلسفة العقليّة(]]] املتحّررة من 

الكنيسة يف  للنزعة اإلنسانيّة كرّد فعٍل إزاء أساليب  الدين وامليتافيزيقيا، مع سيطرة 

العصور الوسطى يف قتلها لروح االجتهاد، واعتقادها بعجز العقل البرشي]]] وضعف 

املناهج  تحرير  صعيد  عىل  مهامً  دوًرا  لعبت  النظريات  هذه  اإلنسانيّة]]].  اإلرادة 

التاريخيّة يف أوروبا من فعل العامل الديني املتعّصب الذي شهد التاريخ بأثره الفاعل 

أيام الحروب الصليبيّة.

ويُحتمل أّن تأثريات تلك املواقف من قبل رّواد الحركة العلميّة يف أوروبا إزاء سياسة 

]1]- التجريبية: مشتقة من الكلمة اليونانية )Empiria( وتعني استخدام املناهج التي تقوم عىل التجربة العملية بدالً من 

أن تقوم عىل مجموعة من املبادئ النظرية املسلم بها، وقد قام بتنمية التجريبية مجموعة متعاقبة من الفالسفة الربيطانيني 

بصفة خاصة، أبرزهم: جون لوك )1042-1116هـ/ 1632-1704م(، وباركيل، وهيوم )1123-1190هـ/ 1711-1776م(، وجون 

ميل ستورات )1221-1290هـ/ 1806-1873م(، ومل تكن التجريبية متمكنة من أوروبا إاّل أن بعض الفالسفة الفرنسيني استلهموا 

منها بعض األفكار، بينام يف بريطانيا كانت هي التقليد السائد منذ القرن السابع عرش. املوسوعة الفلسفية املخترصة، ترجمة 

فؤاد كامل، )دار القلم، بريوت، د. ت(، ص149ـ150.

]2]- يزعم أصحاب هذا املذهب أن االستدالل العقيل الخالص، يغني عن الرجوع إىل مقدمات تجريبية، يف الوصول إىل معرفة 

جوهرية عن طبيعة العامل، يرى الفيلسوف األملاين ليبنتز )1056-1129هـ/ 1646-1716م( أن التجربة ليست إاّل بدياًل للعقل 

أدىن منه مرتبة، وأن جميع القضايا الصادقة ميكن من حيث املبدأ معرفتها بوساطة االستدالل العقيل، وإضافة إىل ليبنتز عّد كل 

من ديكارت وسبينوزا عىل أنهم أمثلة كالسيكية للمذهب العقيل. املوسوعة الفلسفية املخترصة، ترجمة: فؤاد كامل، ص418.

النظرية  تُعلُِمُه  كام  البرشية،  الطبيعة  بفساد  القائل  املبدأ  1712-1779م(  )1124-1193هـ/  روسو  جاك  جان  عارض   -[3[

املسيحية حول التاريخ، وأكّد أّن اإلنسان يولد طيبًا بطبعه، ودعا إىل ضامن املساواة املدنية بني الجميع. آلبان. ج. ويدجري، 

التاريخ وكيف يفرسونه من كونفوشيوس إىل توينبي، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، )الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1996(، 

ج2، ص35. 

]4]- أبو السعود، عطيات، فلسفة التاريخ عند فيكو، )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1997(، ص25.
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الكنيسة قد ترّسبت إىل ذهنيّة املسترشقني]]]، فاالسترشاق يف أوروبا كان جزًءا من تيّارات 

العلوم التي ولدتها نظريّة املعرفة »الوضعية« التي سادت يف القرن التاسع عرش، كام أنّه 

خضع لتأثرياتها املنهجيّة جنبًا إىل جنب مع مناهج الّدراسات التاريخيّة والفيلولوجيّة 

التي حاولت متثل املنهج الفيزيايئ والبيولوجي. واملتابع يعلم أن فكرة التطورية والتقّدم 

املطّرد وفًقا لنسٍق مركزّي عاملّي )أورويب( كانت الفكرة - املرجع أو املثال يف ذلك اإلنتاج 

املعريف الغريب الضخم الذي كان االسترشاق جزءاً منه، ويف ذلك يرى بعضهم أّن املناهج 

العلميّة لدراسة التاريخ مل يبتدعها املسترشقون، وإمنا كانت شائعًة يف الغرب، وقد طبقها 

هؤالء املسترشقون عىل العلوم واآلداب والفنون اإلسالميّة تطبيًقا صحيًحا]]]. وإذا كان 

والدينيّة  السياسيّة  اإلرادة  تحت  عملوا  عام  بشكٍل  األوروبيّة  البلدان  يف  املسترشقون 

لبلدانهم، فإّن املسترشقني األملان كانوا عىل صلٍة مبناهج أوروبا وتطّورها أكرث من صلتهم 

ودراساتهم  بحوثهم  طبيعة  يف  واضًحا  الفرق  كان  لذا  لبلدهم،  االستعامرية  بالسياسة 

حول الرشق واإلسالم.

واالسرشاق بشكل عام مّر مبراحل من التطّور كام هو الحال بالنسبة لواقع مناهج 

البحث التاريخيّة يف أوروبا، يقول رودي بارت: »مل يتبع تطور االسترشاق -من مرحلة 

يتم  ومل  مستقياًم،  مبارًشا  طريًقا  التاريخي-  الّنقد  عىل  قائم  علم  إىل  النهايئ  التحّول 

االشتغال بالرشق ومبحمد وبالدين الذي نرشه التحّرر من طريقة البحث الالهوتيّة 

املبنيّة عىل الدفع واملشاحنة إاّل يف العرص الحديث وتدريجيًا«]]].

اإلسالمي، هي:  التاريخ  دراسة  األملان يف  املسترشقون  اتّبعها  التي  األُسس  أهم  إّن 

التاريخاين، وهي مناهج معروفة عند املدارس األوروبية  املنهج الفيلولوجي واملذهب 

لدراسة التاريخ والعلوم اإلنسانيّة.

]1]- كوثراين، وجيه، الذاكرة والتاريخ يف القرن العرشين الطويل دراسة يف البحث والبحث التاريخي، ط1، )دار الطليعة، بريوت، 

2000(، ص108.

]2]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص598.

]3]- الفيومي، محمد إبراهيم، االسترشاق يف ميزان الفكر اإلسالمي، سلسلة قضايا إسالمية، العدد 3، )املجلس األعىل للشؤون 

اإلسالمية، القاهرة، 1994(، ص27.
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يعرف املنهج الفيلولوجي بـ )بفقه اللغة(]]]. وتبدو أهّميته يف أوروبا كبرية بالنسبة 

للدراسات والبحوث التاريخيّة، ففي القرن التاسع عرش امليالدي كان هذا املنهج مرتكزًا 

التّقّدم  التاريخيّة للغات األوروبيّة، والتي تم فيها معظم  الدراسات  إىل حّد كبريٍ عىل 

والتطوير يف املنهج والنظريّة، وكانت هذه املّدة محفوظًة تقريبًا للعلم األملاين، حيث 

قَِدم كثريون من أقطار أخرى إىل أملانيا لدراسة هذا العلم فيها؛ ألنّهم وجدوا أّن األملان 

قد تعاملوا مبنهجيٍّة دقيقٍة مع علم اللّغة، فقد كان شليجل]]] يؤكّد عىل دراسة التكيبات 

القواعد املقارنة  أنّه وضع  الوراثيّة، ويبدو  الداخليّة للغات إللقاء الضوء عىل عالقاتها 

اللغات  إّن  إذ  التطّور واالرتقاء،  نظريّة  املقارن]]]. وقد ركز شليجل عىل  اللغات  لعلم 

إىل  ارتقت  ثم  إلصاقيّة،  وأصبحت  تطّورت  ثم  وانفراد،  عزلة  يف  نشأت  قد  اإلنسانيّة 

التحليليّة، وعىل هذا األساس قّسم اللغات اإلنسانيّة إىل ثالث فصائل: اللغات العازلة 

وهي غري مترصّفة وال تُلصق بأصولها حروف زائدة، وليس بني أجزائها ترابط وصالت 

كاللغة الصينيّة، والثانية اللغات اإللصاقيّة ومتتاز بالسوابق واللواحق التي ترتبط باألصل 

وتغري املعنى ومنها: اليابانية والتكية، أّما الثالثة فهي اللغات التحليليّة التي تتغرّي أبنيتها 

بتغري املعاين ومنها: السامية-العربية]]].

وقد اهتم علامء أوروبا بدراسة الّصالت والوشائج بني اللغات القدمية، وما بينها وبني 

الجامعة  اللغة يف  الظن أن املسترشق االيطايل جويدي )1260-1354هـ/ 1844-1935م( عندما كان يدرس فقه  ]1]- يغلب 

املرصية سنة )1345هـ/ 1926م(، هو أول من تنبه إىل ما يثريه مصطلح فقه اللغة من مشكالت يتداخل بها هذا املصطلح مع 

مصطلحات أخرى كعلم اللغة والفيلولوجيا التي هي دراسة اللغة عن طريق النصوص القدمية والوثائق املكتوبة(، وإن مصطلح 

فقه اللغة قد اختلط يف داللته االصطالحية مع دالالت أخرى لعلوم نشأة فقه اللغة يف العرص الحديث كبديل لعلم اللغة. 

عواد، عبد الحسني مهدي، فقه اللغة العربية فصول يف نشأته ومباحث يف تأصيالت معارفه، ط1، )مؤسسة العارف للمطبوعات، 

بريوت، 2008(، ص34.

]2]- فريدريش شليجل Friedrich Schlegel 1186(-1245هـ/ 1772-1829م(: فيلسوف وشاعر وناقد أملاين، له إسهام ملحوظ 

يف وضع األساس الفلسفي للحركة الرومانتيكية األملانية، من أهم أعامله تاريخ األدب القديم وأدب الحديث. البعلبك، معجم 

أعالم املورد، ص161.

]3]- ر . هـ . روبنز، موجز تاريخ علم اللغة يف )الغرب(، ترجمة: أحمد عوض، )سلسلة عامل املعرفة 227، الكويت، 1997(، 

ص246.

]4]- عواد، فقه اللغة العربية، ص40.
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الثالث عرش الهجري )التاسع عرش امليالدي(  القرن  اللغات الحديثة، وساد بينهم منذ 

تندرج تحت ثالث مجموعات رئيسيّة،  القديم  العامل  لغات  بأّن  اتجاًها معروفًا يؤمن 

كل منها مستقّل عن اآلخر متام االستقالل، وتلك اللغات هي: مجموعة اللغات السامية 

)Semmitic(، واملجموعة الثانية الحامية )Hamitic(، واملجموعة الثالثة الهندو-أوروبية 

)Indo-European(، وكان العاّلمة األملايّن ماكس موللر]]] من أنصار هذا املذهب]]].

كام أّن مسألة اختالف اللغات قد أثارت لدى علامء الغرب االستعانة بفروٍع علميّة 

أخرى، لتمييز األقوام املختلفني يف اللغة. فاستعانوا بعلم األنرثوبولوجيا أي علم األجناس، 

العظام  وقياس  وحديثها  قدميها  الجامجم  عن  بحوث  فظهرت  البرشية،  الجغرافيا  أو 

واألنوف وطبيعة الشعر ونسبة تجلط الدم إىل آخره، يف محاولة تبويب أجناس البرش 

عىل أساٍس علميٍّ إىل جانب األساس اللغوي، ما أّدى إىل تقسم البرش إىل ثالثة أجناس 

املذهب  هذا  أكتاف  وعىل  الحامي،  والجنس  السامي،  والجنس  اآلري،  الجنس  هي: 

شمخت القوميّة األوروبية، ال سيّام يف أملانيا مهد أكرث هذه النظريات، التي تؤمن بتفّوق 

عرق عىل آخر]]].

اختالف  إىل  يستند  الذي  )األنرثوبولوجيا(  األجناس  علم  مع  الفيلولوجيا  وبتداخل 

الذي  )الفونطيقا(،  الصوتيات  علم  دراسة  الفيلولوجيا  عىل  استلزم  البرشية.  األجناس 

وأّن  بها،  بنطٍق خاٍص  كّل ساللة  البرشيّة، الختصاص  السالالت  متييز  ميكن من خالله 

اختالف اللهجات داخل الّشعب الواحد ما هو إاّل مؤرّش عىل تراكب السالالت املختلفة 

فيه عرب تاريخه، الذي ينتج يف الغالب بسبب الهجرات والتزاوج والغزوات، وأّدت تلك 

التداخالت يف وظائف هذه العلوم الثالثة إىل االستعانة بعلم األنرثوبولوجيا االجتامعيّة 

والعادات  والنظم  والفولكلور  املقارنة  واألساطري  املقارنة  األديان  فتشمل  متتد  التي 

]1]- ماكس موللر Max Muller )1239-1318هـ/ 1823-1900م(: مسترشق أملاين، تجنس بالجنسية اإلنكليزية، أحسن العربية 

والسنسكريتية والعربية، انرصف إىل دراسة علم اللغات واملقارنة بني األديان، من آثاره بحث يف )أصل اللغة العربيّة وكيف 

تفرعت عنها لغتا أفريقيا والحبشة(، وآخر يف )أصل الحاء والغني يف العربية(، له اهتامم بالهند، وكان أول ما ترجمه من كتبها: 

)الهيتوباديسا(. الزركيل، األعالم، ج5، ص145.

]2]- عوض، لويس، مقدمة يف فقه اللغة العربية، ط1، )رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة ، 2006(، ص117ـ118.

]3]- عوض، مقدمة يف فقه اللغة، ص119.
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العلوم  مبختلف  ارتباطات  لها  أصبح  الفيلولوجيا  فإّن  وبالنتيجة  املقارنة]]].  والتقاليد 

التي تهتم بالتاريخ اإلنساين، وتتحّدد سامتها العاّمة يف االعتامد عىل الّدراسات الّشاملة، 

املحيطة  بالظروف  اإلملام  خالل  من  التاريخيّة،  بالظواهر  لإلحاطة  املقارنة  وأساليب 

بالّنصوص التاريخيّة وقت كتابتها، وبيئة كاتبيها.

ويف مدرسة االسترشاق األملانيّة برز جيل من الفلولوجيني، ال ميكن املرور عىل أعاملهم 

كان فاليرش  فقد  الرشقيّة،  الدراسات  التأثري عىل  أبعاٍد واسعة  عابرًا؛ ألنّها ذات  مروًرا 

جامعات  ]حوله]  أملانيّة...واجتمع  يف  العربية  الدراسات  تأسيس  »أعاد   )Fleisher(

عديدة من األملان واألجانب ليكتسبوا منه الّدقّة الفيلولوجيّة والّنقد الفيلولوجي للغة 

العربية«]]].

الّنصوص  عىل  الفيلولوجي  املنهج  طُبّق  امليالدي،  عرش  التّاسع  القرن  أوائل  ومنذ 

اإلسالميّة من قبل املسترشقني األملان، يف تحقيق مصادر السرية واملغازي وعلوم القرآن، 

وأسباب  القرآنيّة  القراءات  يف  والخوض  له،  ترجامت  ووضع  املصحف  تاريخ  ودراسة 

تاريخيّة  )مقدمة  بعنوان  باألملانيّة  كتابًا  فايل  غوستاف  وضع  املنهج  وبهذا  الّنزول]]]، 

من  الوحي  ومحتوى  معروفة،  تاريخيّة  أحداث  مقاييس  وفق  الكريم(،  للقرآن  نقديّة 

مجال  يف  بعده  جاء  ومن  نولدكه  منهجه  عىل  وسار  النص،  وأسلوب  أغراضه،  حيث 

الّدراسات القرآنية]]].

مبوضوعيٍّة  نظر  قد  له،  عمليًة  قدوًة  فاليرش  من  اتخذ  الذي  فيرش  أوغست  وكان 

وتحليٍل إىل فقه اللغة العربيّة، كأساس ال غنى عنه للتعامل العلمي مع كّل الّنصوص 

العربيّة، وأّن حدسه القوي لالحتامالت النحويّة يف مصطلحات اللغة، ومتكنه من الرثوة 

]1]- عوض، مقدمة يف فقه اللغة، ص137ـ140.

]2]- هويدي، االسترشاق األملاين، ص29.

]3]- فيام يخّص أسباب النزول كان املسترشقني األملان كغريهم قد طبقوا املنهج الوضعي يف دراستها، وكان االعتقاد السائد يف 

أوروبا بتفوق العقل الغريب، مؤسس النهضة األوروبية الحديثة، وتتمثل أهم أطروحات املسترشقني الذين طبقوا هذا املنهج: 

بنفي نبوة الرسول الكريم وبرشية القرآن الكريم. الجمل، بسام، أسباب النزول، ط1، )املركز الثقايف العريب، بريوت، 2005(، 

ص36ـ37.

]4]- الجمل، أسباب النزول، ص39ـ40ـ41.
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اللفظية، واالستعامل اللغوي للعربية بدًءا بأقدمها وانتهاًء بلهجاتها الحارضة، ومعرفته 

خلف  يختفي  ما  كّل  يف  مجّدًدا  الحياة  يبعث  ألن  أهلته  العرب،  بالنحويني  الوطيدة 

اللغوي  العجز  اكتشف  القرآن  العريب، ويف دراسته لتجامت  النص  امليتة من  الحروف 

اللفظ  القرآنيّة من جهة  اإليحاءات  تخيّم عىل  التي  الشائعة، والضبابيّة  الصياغات  يف 

واألسلوب، والقراءات]]].

وقد كان رايسكة عىل بيّنٍة من خصوصيّة قواعد اللّغة العربيّة واستقالليتها، لذلك 

رفع من منزلة فقه اللغة العربيّة إىل مصاف علم مستقل، فقد تحّررت منهجيّته لتدرك 

ما مل يدركه أصحاب اللغة املقّدسة )رجال الالهوت( التي كانت سائدًة يف ذلك الوقت، 

التاريخيّة.  لبحوثه  لتكون منطلًقا  العربية  اللغة  فقه  يهدف من دراسة  رايسكه  وكان 

العربية  نصوصه  يقرأ  فلم  األورويب،  للتاريخ  بالنسبة  اإلسالم  ألهميّة  إلدراكه  وبالّنظر 

كعلم لغة يكتفي منها فقط بفهم القصد الذي يرمي إليه املؤلف، بل كمؤرخ يصّنف 

التاريخ اإلسالمي يف إطار التاريخ البرشي العام، ويتّخذ منها )النصوص( موقف املفرّس 

لنوايا الشخصيّات ودوافعهم]]].

للمسترشق  العريب(  )النحو  كتاب  عىل  تعليقاته  يف  فاليرش  مالحظات  إىل  وبالنظر 

الفرنيس دي سايس]]]، يظهر أنّه استعان باملنهج املقارن يف تأصيل بعض الظواهر اللغويّة 

بإرجاعها إىل أصولها اليونانيّة واآلراميّة أو العربيّة، كام هو الحال يف: جربوت وملكوت 

رضوان  فهو حسب وصف  نولدكه  أما  َحْويا]]]،  اآلرامية  يف  ُحوية وهي  وأصلها  وحيّة 

السيد: فيلولوجّي تاريخايّن جاف، كان يعرف عدًدا كبريًا من اللغات السامية والهندو-

أوروبيّة، وبحوثه ذات منحى لغويٍّ يف أكرثها، وقد اعتمد لغة املصادر وأخبارها، وتعّد 

]1]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص325.

]2]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص122ـ123.

]3]- سلفست دي سايس Silvestre De sacy )1172 - 1254هـ/ 1758 - 1838م(: مسترشق فرنيس، كان واسع االطالع عىل 

اللغات الرشقية فضاًل عن العربية، أصبح أستاذ العربية يف مدرسة اللغات الرشقية يف باريس )1210هـ/ 1795م(، وهو أحد 

الذين عملوا عىل إسقاط نابليون األول سنة )1230هـ/ 1814م(، ومام نرش بالعربية: كليلة ودمنة، ومقامات الحريري، وألف 

ليلة وليلة بالفرنسية، والتحفة السنية يف علم العربية. الزركيل، األعالم، ج2، ص26.

]4]- عاميرة، بحوث يف االسترشاق واللغة، ص314.
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أعامله يف تاريخ القرآن الكريم بأجزائه الثالث عماًل خالًصا له، عدا أخذه برأي غوستاف 

فايل يف تقسيم السور املكية، وقد بقي عمله حوايل قرن عمدًة للدارسني من دون أن 

يجرؤ أحد عىل ترجمته عن األملانيّة إىل لغة أخرى لدقّته وُعرسه ونزوعه الفيلولوجي]]]. 

فيرش:  يتيش  فولفد  يقول   ، تاريخيٍّ كمنهٍج  الفيلولوجيا  بروكلامن وجدت  أعامل  ويف 

»من املعلوم أّن املنهج اللغوي هو منهج تاريخّي، ولذلك ألّف بروكلامن، يف تاريخ األدب 

هذا  منه  رمبا  وأخذنا  السامية،  للغات  املقارن  الّنحو  أساس  أيًضا  مؤلّف  وهو  العريب، 

املنهج. ولذلك عىل كّل طالب يدرس اللغات السامية أن يدرس إحدى اللغات السامية 

كلامت  من  كثريًا  اآلراميّة  يف  نرى  فنحن  األقل،  عىل  العربيّة  اللغة  جانب  إىل  األخرى 

وأصوات نجدها يف اللهجات العربية أيًضا«]]]. مام يعني أّن املنهج الفيلولوجي يستعني 

يف البحوث التاريخيّة ملعرفة التأثريات املتبادلة بني لغة وأخرى، كام أّن الباحث التاريخّي 

يستعني باملنهج الفيلولوجي لنقد الّنصوص التاريخيّة.

وفيام بعد مل تعد الفيلولوجيا مجرّد قواميس ومعاجم، بل أصبحت جزًءا أساسيًّا من 

املنهج السائد باعتبارها عمدة التّاريخانيّة منذ أواخر القرن الثاين عرش الهجري )الثامن 

بيكر،  إىل  فلهوزن  )من  بعنوان:  دراسة  اس يف  فان  نبّهنا جوزف  وقد  امليالدي(،  عرش 

ظهور اتجاه التاريخ الثقايف يف الدراسات اإلسالميّة( إىل اإلنجاز الحقيقّي لفلهاوزن وبيكر 

الهجري  عرش  الرابع  القرن  من  األّول  الربع  يف  وغريهم  وكاله]]]  وشاخت  وهارمتان]]] 

)العرشين امليالدي(، يف أنّهم انتقلوا بالتّخّصص بالتّدريج من التاريخانيّة إىل سوسيولجيا 

]1]- السيد، املسترشقون األملان، ص25ـ26.

]2]- األيويب، أبحاث عربية، ص382.

]3]- ريشارد هارمتان Reichard Hhartman: مسترشق أملاين ولد عام )1299هـ/ 1881م(، عمل أستاًذا يف اليبزيغ، وكونجزبريج، 

املسترشقون  املنجد،  عموًما.  واإلسالم  التصّوف  حول  مؤلفات  وكتب  اإلسالميات،  حول  ببحوثه  اشتهر  وغوتنغن،  وهايدلربغ، 

األملان، ج1، ص175.

]4]- بأول كاله Paul Kahle 1292( - 1384هـ/ 1875 - 1964م(: مسترشق أملاين، اختص بتحقيق النص العربي للكتاب املقدس، 

دخل جامعة ماربورج يف الفصل الدرايس الثاين سنة )1312هـ/ 1894م(، للتخصص يف الالهوت املسيحي، ويف الوقت نفسه بدا 

تعلم اللغة العربية، حصل عىل الدكتوراه األوىل عام )1316هـ/ 1898م( برسالة عنوانها: مالحظات تتعلق بنقد النصوص وألفاظ 

اللغة يف التجوم السامري ألسفار موىس الخمسة، من أعامله دراسة كتاب الجامهر يف معرفة الجواهر للبريوين، وانرصف يف 

أيامه األخرية إىل مخطوطات البحر امليت، ومن مثار ذلك ما ادخله من تعديالت يف الطبعة الثانية من كتابه جنيزة القاهرة يف 

)1379هـ/ 1959م(. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص452 ـ 453 ـ 454.
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اإلسالم]]]، كام أّن أعالم الّدراسات السامية واالسترشاقيّة )العربيّة والفارسيّة( إمنّا استندوا 

يف نرشاتهم للمصادر العربيّة والفارسيّة إىل ما بلغه علم نقد الّنصوص لدى التاريخانيني 

الذين كانوا يكتبون التواريخ الشاملة استناًدا إىل نرشاٍت نقديٍّة جديدٍة ألعامل املؤرخني 

والفالسفة اليونان والرومان]]].

)HISTORICISME( [[[2- الّتاريخانّية

التاريخانيّة مذهٌب يهتّم بدراسة التّاريخ، عرفته أوروبا عموًما، إاّل أنّه راج يف أملانيا يف 

بداية القرن العرشين امليالدي]]]، فقد انرصفت أملانيا أكرث من أّي بلٍد أورويبٍّ يف وقتها إىل 

االهتامم بالتاريخ، وضّمت مدرستها أكرث مؤرخي أوروبا، ما جعلها مختربًا واسًعا لألعامل 

التاريخيّة]]]، ويذهب بعضهم إىل أّن »أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين، 

اجتاح الجامعة األملانيّة رصاٌع حاٌد أطلق عليه رصاع املناهج دار حول السؤال اآليت: هل 

يجب عىل العلوم االجتامعيّة )مثل علم التاريخ( أن تقلّد يف منهجها علوم الطبيعة؟ أم 

عليها أن تستنبط منهًجا خاًصا باإلنسان يتامىش وطبيعته اإلنسانيّة الخاّصة جًدا؟ وما هي 

خصوصيّة املؤّرخ: هل تكمن يف املادة التي ميارسها؟ أم يف املنهج الذي يستخدمه؟«]]].

]1]- السيد، املسترشقون األملان، ص37.

]2]- م.ن، ص19.

]3]- التاريخانيّة هي نظريّة أو رؤية تعترب أّن التغيري االجتامعي أو التطور التاريخي يخضع لقوانني التعاقب غري املرشوطة 

التي تعطي التاريخ وجهة أو اتجاها، ويف معنى أوسع تتطابق التاريخانية مع مجموعة النظريات التي تريد أن يخضع التغيري 

االجتامعي إّما إىل قوانني تطورية وإّما إىل قوانني دورية، وعىل وفق هذه الرؤية فإن القيم الثقافية تتغري تبعا ملفهوم الحقبة 

الطويلة من الجمود املتبوعة بحقبة قصرية من األزمة، ويفهم التغري الثقايف عىل أنه خاضع إليقاع ثاليث األدوار: دور متثييل 

يتميز بأهمية القيم ما فوق الحسية، ودور مثايل يتميز بأهمية املفاهيم املجردة، ودور حّسوي يتميز باملبدأ القائل إن الواقع 

الحقيقي هو من النوع الحيس، تعترب التاريخانية إًذا ميزة لجميع النظريات التي تطمح إىل كشف قوانني التغري االجتامعي أو 

الضوابط ذات املدى العاملي تقريبًا يف التغري االجتامعي. بوريكو، ر. بودون وف، املعجم النقدي لعلم االجتامع، ترجمة: سليم 

حداد، ط2، )ديوان املطبوعات الجامعية، بريوت، 2007(، ص131. 

)1355هـ/  عام  تويف  ريكارت  )1329هـ/ 1911م(، وهرني  عام  تويف  دلتاي  ولهامل  أملانيا:  املذهب هم من  أقطاب هذا   -[4[

)1372هـ/ 1952م(، ومن  عام  تويف  بينديتيو كروتيش  إيطاليا:  )1339هـ/ 1920م(، ومن  عام  تويف  1936م(، وجورج سيامل 

)1362هـ/  عام  تويف  كولينجوود  روبني جورج  بريطانيا  )1375هـ/ 1955م(، ومن  عام  تويف  أورتيقا  قايس  إي  أسبانيا: جوزي 

1943م(، ومن فرنسا: رميون آرون تويف عام )1404هـ/ 1983م(، وهرني إيريني مارو تويف عام )1398هـ/ 1977م(، وبول فاين. 

التيمومي، الهادي، مفهوم التاريخ وتاريخ املفهوم، ط1، ) دار محمد عيل، تونس، 2003(، ص59.

]5]- يزبك، قاسم، التاريخ ومنهج البحث التاريخي، ط1، )دار الفكر اللبناين، بريوت، د. ت(، ص30.

]6]- التيمومي، مفهوم التاريخ، ص60.
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يف  سببًا  أوروبا  يف  التاريخ  بدراسة  املختّصة  واملذاهب  املدارس  لظهور  كان  رمبا 

الفرنسية  الحوليات  مـدرسـة  كظهـور  املنافسـة،  لـدخول  التاريخاين  املذهب  اندفاع 

الفـرنسيّة]]]  الحــوليات  مجلّــة  خـالل  من  أعاملها  ابتدأت  التي   ،)Les Annales( 

)Les Annale]]](. واملذهب الوضعي]]] الذي وجد فيه التاريخانيون العجز عن اإلحاطة 

بصمة  واختفاء  املكتوبة،  الوثائق  عىل  واعتامده  التاريخيّة.  الحوادث  نشأة  بظروف 

املؤرخ مبا يف ذلك بصمته اللغوية، وحرصه عىل البقاء يف أجواء األرشيفيات، وسقوطه 

املدارس  تلك  مثل  لوجود  كان  فرمبا  املوضوعيّة]]]،  اّدعائه  رغم  الشوفينيّة  القوميّة  يف 

واملذاهب يف أوروبا دوٌر يف نشاط التاريخانيني لدخول املنافسة، ومحاولة تصحيح بعض 

مسارات معالجة الظواهر التاريخيّة ومناهجها.

بالواقعة  اإلحاطة  إىل  يقود  أنّه  يرى  بعضهم  فإّن  املذهب،  هذا  طبيعة  عن  أّما 

التاريخيّة وظروف تكّونها أكرث من املشاركني فيها، فاالرتباطات املنطقيّة بني األحداث 

تنتقل مبارشة من ال وعي املشاركني إىل وعي املؤّرخ املعارص. أّما االرتباطات كام رآها 

الرجال  ألّن  اليوم]]]؛  تاريخ  بنظر  بواقعيّة،  فليست  ضوئها،  عىل  وعملوا  املشاركون 

يصنعون التاريخ، ولكّنهم ال يعلمون أنّهم يصنعونه]]].

]1]- التيمومي، مفهوم التاريخ، ص97ـ98ـ99.

]2]- يف عام )1348هـ/ 1929م( أسس مارك بلوخ )1293-1364هـ/ 1886-1944م( ولويسيان فافر مجلة الحوليات الفرنسية 

العمل  الوضعية نظرة كادت أن تحرص  الفلسفة  بتأثري  التاريخ وإغناء منهجه، بعد أن سادت  يف فرنسا بهدف تجديد حقل 

التاريخي يف حقول التاريخ السيايس والدبلومايس والعسكري، وتحبسه يف قوالب من الطرائق التقنية يف تجميع الوثائق ونقدها 

واستخدامها، اعتقاًدا منها أن التاريخ هو رسد ملا سمي بـ )بالوقائع املوضوعية( يف املايض. وكانت أعامل مارك بلوخ عىل قلتها 

بسبب إعدامه عىل يد النازيني عام )1364هـ/ 1944م(، شديدة التأثري يف توجهات املجلة التي انطلقت مع لويسيان فافر ثم 

فردناند برودويل، لتصري مدرسة ذات قيمة علمية وثقافية محورية يف فرنسا وخارجها. كوثراين، الذاكرة والتاريخ، ص163.

]3]- املذهب الوضعي: أسسه الفيلسوف الفرنيس أوكست كونت )1213-1274هـ/ 1798-1857م(، والوضعية باملعنى األوسع 

هي الرأي القائل بأنه ما دامت املعرفة الحقيقية كلها مؤسسة عىل الخربة الحسية، وال ميكن أن تتقدم إاّل بوساطة املالحظة 

والتجربة، فإن املحاوالت التأملية أو امليتافيزيقية الكتساب املعرفة عن طريق العقل غري املحدود بالخربة، البد أن يتخىل عنها 

لصالح مناهج العلوم الخاصة، ويعتقد الوضعيون أن عمل الفلسفة هو فهم املناهج التي تتقدم العلوم بوساطتها، ويف ذلك يشري 

فرنسيس بيكون )969-1036هـ/ 1561-1626م( إىل أنه عىل الفالسفة أن ال يحاولوا الطرق فيام وراء حدود الطبيعة األولية، 

ويرى أن هناك حقائق أولية يجب قبولها بدون أي تصور سابق. املوسوعة الفلسفية املخترصة، ص430.

]4]- التيمومي، مفهوم التاريخ، ص53 ـ 55.

]5]- العروي، العرب والفكر التاريخي، ط5، املركز الثقايف العريب، بريوت، 2006، ص78.

]6]- بوريكو، املعجم النقدي لعلم االجتامع، ص134.
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يهدف أنصار املذهب التاريخايّن إىل التّحّرر من كّل القيود )الدينيّة، أو القوميّة، أو 

الواقعة  الّصحيح حول  الحكم  إصدار  من  املؤّرخ  تعيق  التي  العاطفيّة(  أو  العنرصيّة، 

التاريخيّة، فالتاريخانيّة وفق ذلك هي رؤيٌة ماديٌّة جامدٌة ال تؤمن إاّل بالحس. لذا فهي 

الدينيّة  بالحقائق  بالتاريخ-  املهتّمة  الغربيّة  املاديّة  النظريات  كثري من  -مثل  تصطدم 

وخصوًصا الوحي.

وقد نجد معارضًة من داخل االسترشاق األملاين لطبيعة تعامل املذهب التاريخايّن مع 

الظاهرة التاريخيّة، فاملسترشق األملاين فرتز شبات يرى أّن هذا املذهب كالسيّك، وبسبب 

عليه]]].  يحملون  واألمريكيني  األوروبيني  من  الجدد  املراجعني  جعل  وثباته  صموده 

وهي إشارة إىل وصول املذهب التاريخاين إىل حالٍة من الجمود، رمبا بسبب تعامله مع 

كثري من الظواهر التّاريخيّة مباديّة مفرطة، وإقصائه لالعتبارات الروحيّة واملعنويّة من 

حساباته، يقول الفيلسوف واملؤرخ الفرنيس هرني كوربان: »إّن الّدراسة التاريخيّة تُغرق 

الحدث الّديني يف حيّز التّاريخ واألخبار االعتياديّة، فتفرض عليه زمانًا غري زمانه ومحيطًا 

غري محيطه، ]و] ال ميكن أن نحرش ضمن التّاريخ االعتيادّي خوارق مثل الحلول والرؤيا.. 

التي تحّررنا وتنقذنا يف الواقع من قبضة الزمان ومن سجن التاريخ«]]]، وقريب من هذا 

الرأي يرى بعضهم »أنّه ال بّد من البحث حول األبعاد الروحيّة قبل البحث عن القضايا 

واملسائل التاريخيّة«]]].

يف أوروبا عارض أنصار املذهب التاريخايّن املناهج االنتقائيّة، وأحدثوا ثورًة ضّد آراء 

فالسفة مشهورين كتبوا يف التاريخ بسبب انتقائيتهم. كمعارضتهم لفولتري]]] الذي أصدر 

أّن من  بنظام آخر؛ ألنّهم وجدوا  وإبداله  نظام  بهدم  حكاًم مسبًقا كفيلسوٍف مصلٍح 

يقول بال عقالنيّة أو بال أخالقيّة هذا الّنظام أو ذاك، يقول بالضورة إّن التاريخ ُمتقطع 

]1]- السيد، املسترشقون األملان، ص6.

]2]- العروي، مفهوم التاريخ، ج2، ص383.

]3]- نادر بورنقشبند، املنهج االسترشاقي يف دراسات السرية النبوية الرشيفة، ترجمة: محمد حسن زقراط، مجلة الحياة الطبية، 

العدد 21ـ22، السنة 7، )املؤسسة العاملية للمعاهد اإلسالميّة العاملية، بريوت، 2007(، ص136.

]4]- فرانسوا أماري فولتري )1106-1192هـ/ 1694-1778م(: فيلسوف وشاعر مشهور من باريس، له: بروتوس 1730م، والرسائل 

الفلسفية، وزائري )1145هـ/ 1732م(. طرابييش، معجم الفالسفة. ص471ـ472.
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وُمَمزق، إذ يؤمن أنّه يستطيع محوه بجرة قلم وبأغلبيّة صوت، ومضمون عبارة رانكه]]] 

الشهرية: »كل حقبة من التاريخ هي يف جوار الله، قيمتها يف ذاتها وليس يف ما ترتّب 

عنها«]]]، فيه تحذير من تحميل الحادثة التاريخيّة بأكرث مام تتحّمله.

إىل  به  أّدى  املنهجي،  بالجانب  املفرط  التاريخاين  املذهب  تقيّد  أن  املحتمل  ومن 

رفض العديد من الكتابات التاريخيّة. فهي بنظره سطحيّة تركّز عىل املفاهيم، وواقعة 

هذه  التاريخانيون  عّد  لذا  املايض،  لوقائع  الّدعاية  إلغراض  توظفها  فلسفات  إطار  يف 

الكتابات منافية للفكر التاريخي املتقيّد بإدراك خصوصيّة كّل حقبة، يقول رانكه وهو 

أحد أقطاب املذهب التاريخاين: »إّن عميل يرمي فقط إىل وصف حوادث املايض كام 

حدثت فعاًل«]]]، كام يرى بعضهم أن أفكار الّناس متأثّرة بالظرف التاريخي الذي يجدون 

معناه من  إدراك  يقتيض  بل  الخارج،  من  التاريخ  تحليل  ال ميكن  لذلك  فيه،  أنفسهم 

الداخل، وبذلك يصبح التاريخ والكشف عن معنى التاريخ عمليتني شديديت االقتان]]].

ويف منتصف القرن العرشين امليالدي، تعرّضت التّاريخانيّة لنقٍد حاٍد من قبل كارل 

بوبر]]]؛ بسبب محاوالت التاريخانيّني تطبيق مناهج العلوم الطبيعيّة عىل علم االجتامع، 

عىل وفق رؤية أنصار )املذهب الطبيعي( التاريخي، بهدف معرفة مستقبل املجتمعات 

البرشيّة ورصد الثّورات االجتامعيّة قبل حدوثها. وبحسب بوبر، فإّن التنبّؤ يف الحوادث 

]1]- لويبولد فون رانكة: مؤرخ أملاين عاش بني )1210هـ/ 1795م و1304هـ/ 1886م(، وكان مذهب رانكة قد دفع املؤرخني 

إىل االنرصاف عن التصورات املثالية والتخيلية للاميض، والبحث عن الحقيقة كيفام كانت، وهو القائل: )إننا ال نعرف كيف 

كان املايض بالفعل حتى نحكم إذا كان املؤرخ قد وفق إىل تصويره تصويرًا دقيًقا(. املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص176؛ 

مؤنس، حسني، التاريخ واملؤرخون دراسة يف علم التاريخ ماهيته وموضوعاته ومذاهبه ومدارسه عند أهل الغرب، )دار املعارف، 

القاهرة، 1984(، ص79.

]2]- العروي، مفهوم التاريخ، ج2، ص352ـ353.

]3]- العروي، مفهوم التاريخ، ج2، ص354.

]4]- بوريكو، املعجم النقدي لعلم االجتامع، ص136. 

نيوزيلندا من عام  للفلسفة بجامعة  أول  فيها، وعمل محارًضا  فيينا وتعلم  بوبر، ولد عام )1320هـ/ 1902م( يف  ]5]- كارل 

)1356هـ/ 1937م( إىل عام )1365هـ/ 1945م(، ثم أستاًذا للمنطق ومنهج العلم مبدرسة لندن لعلم االقتصاد، كتابه األول صدر 

عام )1353هـ/ 1934م(، بعنوان: منطق االستكشاف، انتقد فيه نظرة بيكون إىل املنهج العلمي ويسميه باالستقرائية الكاذبة، له 

كتاب اشتهر به بعنوان املجتمع املفتوح وأعداؤه صدر عام )1364هـ/ 1944م(، وهو نقد صارم للفلسفات االجتامعية )أفالطون، 

هيجل، ماركس( التي تقلل من جهد الفرد اإلنساين، وتشارك يف اإلميان بالقوانني الحتمية للتطور التاريخي. املوسوعة الفلسفية 

املخترصة، ص132ـ133.
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العلوم  مع  يحصل  مثلام  االجتامع  علم  لدى  أدواته  تجتمع  أن  ميكن  ال  االجتامعية 

الطبيعيّة األخرى، كعلم الحياة، وعلم النفس )Psychology(، ويؤكّد بوبر أّن العلوم 

االجتامعيّة إزاء تفاعٍل شامٍل معّقٍد، ومن املحتمل أن يكون لوعينا بوجود االتجاهات 

يف  نفسه  هو  يؤثّر  قد  التنبّؤ  أّن  وإدراكنا  معيًّنا،  حادثًا  املستقبل  يف  تسبّب  قد  التي 

الحوادث املتنبّأ بها، فقد يكون من شأن هذه اآلثار أن تخّل مبوضوعيّة التّنبّؤات وغريها 

االتجاهات  تحديد  إمكانيّة  ينكر  ال  وبوبر  االجتامعيّة]]]،  العلوم  يف  البحث  نتائج  من 

وامليول االجتامعيّة، إاّل أنّه ليس باإلمكان وضع قوانني لها كام يف العلوم الطبيعيّة، فال 

املذهب  أصحاب  اعترب  ذلك  ومع  التّطّور،  لقوانني  وجود  وال  التّعاقب  لقوانني  وجود 

التاريخيّة من حيث حدوثها يف  الحوادث  تعني سلسلة  التّعاقب  قوانني  أّن  التاريخاين 

الواقع يف محاولٍة تستعني عىل اكتشاف قانون التقّدم بدراسة الوقائع التاريخيّة العاّمة 

وتحليلها وإذا ما اكتشفنا هذا القانون أصبح باستطاعتنا التنبّؤ بالحوادث املستقبليّة]]]، 

لذا ُعّدت )الحتمية(]]] التاريخيّة -التي اّدعت التاريخانيّة إمكانيّة التّوّصل إليها- هي 

األشد رفًضا من بني تطبيقاتها؛ »ألّن سلوك اإلنسان ال يُفرّس وال ميكن رّده إىل مبادئ 

عاّمة أو قوانني تحكمه، وكل حدث يف التاريخ فريد من نوعه، واملؤرخ قادر عىل فهم 

كثري من نوايا إنسان آخر يف املايض، رغم أنّه يقرأ تلك النوايا من خالل الحارض الذي 

يطرح  عرص  كل  يف  ألّن  ونهايئٌّ  كامٌل  إنّه  نقول  أن  ميكن  تاريخ  هناك  وليس  يعيشه، 

املؤرخون أسئلًة جديدًة عىل نفس املايض«]]].

األملان يف  املسترشقني  مناهج  التاريخاين عىل  املذهب  أثر  نلمس  أن  أردنا  ما  وإذا 

املعارف،  الحميد صربه، )منشأة  العلوم االجتامعية، ترجمة: عبد  التاريخي دراسة يف مناهج  ]1]- بوبر، كارل، عقم املذهب 

اإلسكندرية، 1959(، ص25.

]2]- بوبر، عقم املذهب التاريخي، ص146.

]3]- تعتمد الحتمية عىل وجه اإلجامل أن كل حادثة أيًّا ما كانت ليست إالّ حالة جزئية من حاالت ينطبق عليها أحد قوانني 

الطبيعة، ويعود هذا االفتاض إىل أساس العلوم الطبيعية، فالعلم يفتض مبدأ الحتمية، وإذا كان هذا املبدأ غري قابل لإلثبات، 

فإن العلم يقوم إًذا عىل االفتاضات، وإىل )هيوم( ترجع الصياغة الكالسيكية لهذه املشكلة التي مل يجد لها الفالسفة قط حالًّ 

متفًقا عليه، كام أطلق مصطلح الحتميني عىل الفالسفة الذين يؤمنون بأن اإلنسان ال ميلك حرية االختيار، وهم بخالف دعاة 

مذهب اإلرادة الحرة، باملقابل تم االعتاض عىل االثنني من قبل كثري من الفالسفة، الذين يرون أن التعارض القائم بني الحتمية 

والحرية ما هو إاّل تعارض ظاهري فحسب. املوسوعة الفلسفية املخترصة، ص181ـ182ـ183.

]4]- التيمومي، مفهوم التاريخ، ص61.
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دراستهم للتاريخ اإلسالمي، فإنّنا نجد هذا األثر يف تركيزهم الّدقيق عىل التّاريخ الرشقي 

لدى  التّفاصيل وإن بدت غري مهّمة حتى  أدّق  يهملوا  إذ مل  بكّل جزئياته،  واإلسالمي 

املسلمني أنفسهم، من خالل نظرتهم إىل تلك التفاصيل والجزئيّات كونها متداخلة مع 

الظاهرة التاريخيّة، وهي نتاج لزمنها الخاص بها، وإهاملها يؤّدي إىل نقٍص وعجٍز يخّل 

بنتائج البحث التاريخي. ففي حقل القصص الخرافيّة الرّشقيّة ألّف نولدكه عدًدا كبريًا 

من املقاالت والرسائل الكبرية والصغرية، وأسهم كذلك يف إلقاء الضوء عىل تاريخ قصص 

ألف ليلة وليلة، أو بعض حكايات هذه املجموعة، كام خاض البحث يف مجموعة قصص 

كليلة ودمنة، مقتّفيًا طريق انتقالها من الهند عرب إيران والرشق األدىن إىل الغرب]]]، مل 

تتنبه كثري من الّدراسات إىل تلك الجزئيات وأشباهها يف التاريخ اإلسالمي، بل مرّت عليها 

مرور الكرام عدا ما ُسّخف منها واُستهني به، إاّل أّن التّاريخانيّة تفرض عىل الباحث امللتزم 

بها اإلحاطة بدقائق األمور، واالطمئنان إىل أّن النتائج مل تأِت مصادفة إذا ما كان البحث 

يف إطار املنهج املتبع.

وصريورٍة،  كحركٍة  املطلقة  الحقيقة  اعتبار  أساس  عىل  التاريخانيّة  الّنزعة  وتعتمد 

فهي ترى أّن عىل املؤّرخ عندما يصف حدثًا ما ويريد أن يعطيه وزنًا وقوًة وتأثريًا يلزمه 

حتاًم أاّل يكون مقتنًعا بقيمته أو بتفاهته مسبًقا، وإمّنا يفتض أّن مغزاه سيظهر تدريجيًّا 

يوًما بعد يوم وعماًل بعد عمل، وحكاًم بعد حكم، وكّل حكم يف التاريخ قابل لالستئناف 

للسبب نفسه]]].

التاريخيّة أو الدليل  إنّنا نستطيع أن نطرح مجموعًة من األسئلة عىل الوثيقة  أي: 

التاريخي نفسه أيًا كان نوعه وطبيعته، ونستنتج وفق ذلك حقائق مختلفة عن الحقائق 

التي استنتجها مؤرخون سابقون قد تكون أسئلتهم مل تعِ حقيقة هذا الّدليل التّاريخي 

عن  البحث  يف  الفتور  أو  امللل  تعرف  ال  محاولٌة  فالتّاريخانيّة  إًذا،  املحيطة.  وظروفه 

الحقائق التاريخيّة، وعىل الّرغم من العيوب التي تحملها والرّفض التي القته من هنا 

وهناك إاّل أنّها يف الوقت نفسه قّدمت الكثري من الّدعم ملناهج البحث التاريخي وغريت 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص121.

]2]- العروي، العرب والفكر التاريخي، ص93.
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مسارات عديدة يف الرؤى واألحكام حول تلك املناهج.

تاريخنا  حول  التاريخاين  املذهب  أحكام  طبيعة  عىل  نتحفظ  كمسلمني  أنّنا  ومع 

البحث  مناهج  املذهب يف خدمة  توظيف هذا  أو  اإلستفادة  أنّنا ميكننا  إاّل  اإلسالمي، 

التاريخي يف بعض املوضوعات التاريخيّة البعيدة عن السرية النبويّة الرّشيفة والقرآن 

الكريم، كدراسة الفرق واملذاهب اإلسالميّة، ودراسة املذاهب الكالميّة التي طرأت عىل 

ما ميكن  وهو  املتاكم،  اإلسالمي  الّتاث  من  نعّده  أن  ما ميكن  وكّل  اإلسالمي  التاريخ 

معالجته من دون املساس بأصل الدين اإلسالمي وعقائده الثابتة.

الّنبويّة  والّسرية  القرآنيّة  بالّدراسات  الفتًا  اهتامًما  األملان  املسترشقون  أبدى  وقد 

وبالفكر واألدب والعلوم واملخطوطات اإلسالميّة، وقد توزّعت جهود املسترشقني األملان 

بعضهم  أّن  نجد  إذ  واملتابعة،  والدرس  بالبحث  أشبعوها  حتى  املوضوعات،  تلك  بني 

تكون  قد  وهذه  معنّي،  موضوع  عىل  اهتاممه  مركزًا  عمره  من  طويلة  سنوات  أفنى 

ظاهرة بارزة لدى املسترشقني األملان، فضاًل عن وجود عدٍد منهم ممن كان موسوعيًّا 

األملاين نولدكه  ومتنّوًعا يف اهتامماته، حيث شملت مختلف املوضوعات، كاملسترشق 

وبركلامن وغريهم. ومن خالل تسليط الضوء عىل الحقول املعرفيّة التي اشتغل عليها 

هؤالء املسترشقون نجد أنّها متوزّعة إىل موضوعات عّدة، وهي: حقل اللغة، والدراسات 

الذي  اإلسالمي  التاريخ  ودراسة  والترشيع،  اإلدارة  ونظم  النبوية،  والسرية  القرآنية، 

يتضّمن معرفة املجتمعات اإلسالميّة عىل اختالف قوميّاتها، ودراسة التأثريات االقتصادية 

والسياسية والفكرية عىل اإلسالم.

أ- حقل اللغة

القرن  يف  العربية  اللغة  بحقل  األملان  املسترشقني  الهتامم  األوىل  البدايات  كانت 

العربيّة،  باللغة  عنايٌة خاّصة  لجرمانوس  كان  الوقت  ففي هذا  امليالدي،  السابع عرش 

العربيّة  اللغة  قواعد  منها:  آثاًرا  ذلك  يف  أنجز  وقد  الشعبيّة،  اللهجات  حتى  شملت 

العامية، وقاموس للغة العربية الفصحى والعامية، ونصوص عربيّة رسيانيّة، كام وضع 
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قواعد اللغة العربيّة بالالتينيّة، ووضع أقوااًل مأثورة بالعربية سميت الفوائد والقالئد]]]. 

من  اللغة  بحقل  اهتامًما  أكرث  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  مسترشقو  يعّد  حني  عىل 

سابقيهم، حيث كانت لهم عناية خاّصة باللغة العربيّة؛ ألنّها لغة القرآن الكريم، ولغة 

املصادر التي ُدون بها التاريخ اإلسالمي.

تضّمنت:  قد  األملان  املسترشقون  عليها  اشتغل  التي  العربيّة  اللغة  موضوعات  إّن 

قواعدها، وفقهها، وتاريخها، ومعاجمها، كام جرَّ معه األدب بوصفه مصدًرا وأسلوبًا لتلك 

اللغة]]]. وقد بُذلت جهوٌد كبريٌة من قبلهم يف سبيل اإلحاطة باللغة العربية وإتقانها، 

والقوا صعوباٍت كثريًة يف سبيل ذلك، حتى سافر بعضهم إىل بلدان أخرى لغرض تعلمها، 

إليه... املسترشقون األملان  البلدان فرنسا وعىل يد رجل واحد سعى  وكان أشهر هذه 

األوائل يف الربع األول من القرن التاسع عرش هو سلفست دي سايس]]].

نهاية  األملان  املسترشقني  لدى  األملانية  إىل  العربية  اللغة  ترجمة  معرفة  تكن  مل 

الطموح، فقد أثبتت معالجات فاليرش]]] لشتى املعضالت النحوية، سواء للرثوة اللفظية 

اإلملام  خالل  من  بعقالنيّة،  الّنصوص  تحليل  عىل  قدرته  أثبتت  اللغة،  استعامل  أو 

املوضوعي والشامل بالوقائع، واملحافظة عىل الصيغة الظاهرية للغة، وكانت لفاليرش 

مقاالت يف الدوريات السنويّة )حول إعادة تركيب الجمل( أليب املحاسن، وتصحيحات 

لدى  العربيّة  قواعد  تناول  نرشاته  بعض  ويف  املقريزي]]]،  تاريخ  يف  للنصوص  شاملة 

]1]- العقيقي، نجيب، املسترشقون موسوعة يف تراث العرب مع تراجم املسترشقني ودراساتهم عنه منذ ألف عام وحتى اليوم، 

ط5، )دار املعارف، القاهرة، 2006(، ج3، ص252.

]2]- الشاذيل، عبد الله يوسف، االسترشاق مفاهيم صالت جهود، ط1، )د.م، د. ت(، ص456ـ457.

]3]- السيد، رضوان، املسترشقون األملان، ص14.

]4]- فليرش أو فاليرش )1216-1306هـ/ 1801-1888م(: ولد يف شاندوا وتعلم يف بوتزن، وتخرج من جامعة ليبزيج، كان له 

إملام يف الرشق لدراسته الالهوت تعرف عىل دي سايس والتحق مبدرسته، وتعلم يف باريس العربية الفصحى والفارسية والتكية، 

وعندما عاد إىل أملانيا )1242هـ/ 1826م(، عني استاًذا للغات الرشقية يف جامعة درسدن، وأسس الجمعية الرشقية األملانية يف 

هالة، من مؤلفاته مائة حكمة ومثل بالعربية والفارسية. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص362ـ363.

]5]- تقي الدين أحمد بن عيل املقريزي )766-845هـ/ 1365-1441م(: مؤرخ عريب مرصي، له املواعظ واالعتبار بذكر الخطط 

واآلثار املعروف بخطط املقريزي، والسلوك ملعرفة دول امللوك. البعلبك، منري، معجم أعالم املورد موسعة تراجم ألشهر أعالم 
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املسترشق دي سايس وهي سرب نقدي جذري، وقّدم دراسات حول مالحق املسترشق 

تلميذ   )H. Thorbecke( توربيك]]]  العربية]]]، وكان هانرييش  اللغة  لقواميس  دوزي 

العربية  اللهجات  )قواعد  بعنوان  عماًل  أصدر  فقد  العربية،  باللهجات  مهتاًم  فاليرش 

الدارجة( يف كل من مرص وسورية )1304هـ/ 1886م(، وترك بعد وفاته مدونات كثرية: 

عريب  ملعجم  الورقيّة  الجذاذات  من  كبرية  مجموعة  وبخاصة  ملخطوطات  منسوخات 

مستقبيل مل تجد من يولّيها العناية]]].

وقد قام بعض املسترشقني األملان بتجمة قواعد اللغة العربية إىل لغاٍت مختلفٍة، 

كتجمتها من قبل روزن موللر إىل الالتينيّة )1234هـ/ 1818م(، وإيفالد]]] إىل األملانية 

يف مجلدين )1247هـ/ 1831م(، وترجمها كاسباري]]] يف مجلدين )1265هـ/ 1848م(، 

ثم أعيد طبعه أربعة مرات باألملانية، وترجم إىل الفرنسية واإلنجليزية، وما زال مهامًّ 

حتى اليوم، كام وضع اوكست موللر]]] )Muller Augst( دراسة يف أصل العربية وتفرع 

العرب واألجانب القدامى واملحدثني مستقاة من موسوعة املورد، ط1، )دار العلم للماليني، بريوت، 1992(، ص340.

]1]- فوك، يوهان، تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين، ترجمة: عمر 

لطفي العامل، ط2، )دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2001 (، ص171ـ172.

أستاًذا  منهايم، وتخرج عىل فاليرش، وعني  ولد يف  أملاين،  )1253-1308هـ/ 1837-1890م(: مسترشق  توربيك  ]2]- هايرنيش 

للعربية وآدابها يف جامعتي هايدلربغ وهالة، وقد أوىل العريب ولهجاتها عناية خاصة، من آثاره: نرش كتاب النحو العريب السوري 

واملرصي مليخائيل صباغ بعنوان الرسالة التامة يف كالم العامة برشح الرشييش، ودورة الغواص للحريري، وقصيدة األعىش يف مدح 

النبي، وعاون عىل نرش تاريخ الطربي، وله أعامل أخرى. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص382.

]3]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص252.

يف  ولد  برتستنتي،  والهويت  أملاين،  مسترشق  1803-1875م(:  )1218-1292هـ/   Heinrich Ewhald ايفالد  هايرنيش   -[4[

غوتنغن وتويف فيها، عمل أستاًذا للغات الرشقية يف غوتنغن )1247هـ/ 1831م-1253هـ/ 1837م(، وعزل من منصبه ألسباب 

سياسية، ثم انتقل عام )1254هـ/ 1838م( إىل قسم الفلسفة يف جامعة توبنغن، وبعد خالفات فكرية عاد إىل جامعة غوتنغن 

)1265هـ/ 1848م(، واشتك عام )1280هـ/ 1863م( يف تأسيس االتحاد الربوتستانتي. عزل عام )1284هـ/ 1867م( من قسم 

الفلسفة بسبب نشاطه املعادي للحكومة الربوسية. كان أحد املمثلني الرئيسيني لعلم اللغات السامية يف القرن التاسع عرش. 

املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص104.

]5]- كاسباري Gaspari, K.P. )1230-1310هـ/ 1814-1892م(: تخرج بالعربية عىل فاليرش، عنّي معيًدا للعربية يف كريستيانا - 

أوسلو، من آثاره: )تعليم املتعلم للزرنوجي( مبقدمة فاليرش )ليبزيج 1254هـ/ 1838م(، والقواعد العربية بالالتينية يف مجلدين 

الفرنسية واإلنكليزية. العقيقي، املسترشقون، ط3، )دار املعارف، مرص، 1964(،  أعيد طبعه أربع مرات باألملانية وترجم إىل 

ج2، ص709.

باللغات  الكبري فلهيلم موللر، ولد يف ديساو، وتخرج  الشاعر  ابن  ]6]- اوكست موللر )1265-1310هـ/ 1848-1892م(: هو 

الرشقية عىل فاليرش يف ليبزيج، علّم اللغة العربية يف جامعة فيينا، وتسمى بامرئ القيس بن الطحان، وانشأ دورية بعنوان: 

املكتبة الرشقية يف برلني )للنارش رويت وريترشد 1887(، من آثاره: الفهرس العريب البن القفطي 1865، ورسالة التوحيد والفلسفة 
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لغتي أفريقيا والحبشة عنها، وأصل الحاء والغني يف اللغة العربية )1280هـ/ 1863م(، 

العرب  النحاة  فلوجيل]]]  )1279هـ/ 1862م( درس  النحوية  العرب  كتابه مدارس  ويف 

حتى الجيل العارش]]].

طابًعا  اتخذت  الثانية  العامليّة  الحرب  بعد  العربية  باللغة  االهتاممات  أّن  ويبدو 

فيرش يتيش  فولفد  يرى  ما  حسب  الكالسيكيّة  العربيّة  اللغة  دراسة  إّن  إذ   آخر، 

من  متّكنهم  ومل  شفهيّة،  كلمة  فهم  عىل  القدرة  املسترشقني  متنح  مل   [[[)W.Fischer(

قراءة الصحف العربية؛ ألّن تراث تدريس اللغة العربية يف أملانيا جرى عىل هذا النحو، 

لتدريس  الكتب  تأليف  خالل  من  التّدريس  من  الّنمط  هذا  لتغيري  السعي  تّم  لذلك 

اللغة العربيّة بوصفها لغًة حيًّة معارصًة]]]، وقد وصف فيرش اللغة العربية بأنّها ذات 

مزايا وخاصياٍت جعلتها متفّوقة عىل اللغات الرّشقيّة األخرى، كالتكيّة والفارسيّة؛ لبنائها 

اللغوي ونظامها النحوي، اللذين يعّدان من أوضح اللغات يف العامل، وألهميتها يف نقل 

املعارف والعلوم إىل الحضارات األخرى، وكان أّول ما جذب فيرش لدراسة اللغة العربية 

هو الخّط العريب بأشكاله الفنيّة املتنّوعة والجميلة عىل حّد قوله]]].

يف وقت متأّخر، شعر قسٌم من املسترشقني األملان أّن درس اللغة العربية الكالسيك 

البن رشد متنا وترجمة أملانية )ميونخ 1875(، وغريها. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص393ـ394.

]1]- غوستاف فلوجل Gustav Fluegel )1217-1287هـ/ 1802-1870م(: مسترشق أملاين كبري، ولد يف باوتس باقليم ساكس، 

من أرسة عريقة، تعلم يف بلده، يف عام )1237هـ/ 1821م( سافر إىل ليبتسك ودخل جامعتها، وتخصص يف الالهوت والفلسفة، يف 

عام )1243هـ/ 1827م( غادر إىل فيينا، لدراسة املخطوطات الرشقية يف املكتبة اإلمرباطورية، يف سنة )1245هـ/ 1829م( وصل 

إىل باريس لغرض دراسة اللغة العربية، من أعامله: حياة السيوطي ومؤلفاته، املقتنيات الجديدة ملخطوطات رشقية يف مكتبة 

باريس، املقتنيات الجديدة ملخطوطات رشقية يف مكتبة اإلمرباطورية يف فيينا، وغريها. بدوي، موسوعة املسترشقني، ط3، )دار 

العلم للماليني، بريوت، 1993(، ص411ـ412.

]2]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص442.

]3]- فولفد يتيش فيرش: مسترشق معروف يف أملانيا والبالد العربية، يدير معهد الدراسات الرشقية يف جامعة أرالنجن - نورنربغ 

 Hans بأملانيا، منذ حوايل ربع قرن، يف مقابلة له مع املؤلف يتحدث فيرش عن نفسه قائاًل: )بدأت دراستي عند األستاذ هانز فري

Wehr سنة )1367هـ/ 1947م(، حيث درست اللغات السامية وبالدرجة األوىل اللغة العربية والرسيانية، رسالتي الدكتوراه عن 

أسامء اإلشارة يف اللهجات العربية املعارصة )1373هـ/ 1953م(، وبعد عام أصبحت أستاًذا مساعًدا عند هلموت ريت يف جامعة 

فرانكفورت(. األيويب، أبحاث عربية يف الكتاب التكرميي للمسترشق األملاين فولفد يتيش فيرش، ط1، 1994، ص367ـ368.

]4]- األيويب، أبحاث عربية، ص393.

]5]- األيويب، أبحاث عربية، ص396ـ397.
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الذي عرفه قسم من املسترشقني املتقّدمني ال يغني يف فهم اللغة العربية كام ينبغي، 

اللغة، لذا كان فولفد  وأّن هناك قصوًرا يف إدراك كثري من املعاين التي تتضّمنها هذه 

فيرش يرغب بالتّخلّص من آثار الدرس اللغوي العريب الذي كان سائًدا عند الجيل األّول 

س عىل  من املسترشقني األملان، من أمثال فاليرش، وكاسباري، وجعل الدرس اللغوي يُؤسَّ

وفق النظريّة الغربيّة ذات األصل اليوناين، وقد ظهرت بوادر هذا التغيري يف وقت سوسني 

)Socin(]]] وبروكلامن، ومع ذلك فإّن فيرش يعتض عىل أسلوب بروكلامن لكرثة ما ورد 

من مصطلحات عربيّة يف أعامله، كونه اعتمد الطريقة الغربيّة الوصفيّة يف دراسة اللغة 

العربية]]]، وقد ابتدأ فيرش كتابه )نحو العربية الفصحى( بقواعد الكتابة، فتحّدث يف 

املربوطة،  والتاء  والتنوين،  والطويلة،  القصرية  والصوائت  والخط،  الحروف،  عن  ذلك 

الصوتيّة،  الوصل... ثم تحّدث عن بعض األساسيّات  والهمزة، واملّدة، والشدة، وهمزة 

املقاطع،  وبناء  واإلدغام  الهمزة،  وتسهيل  والتنغيم،  والنرب  العربيّة،  األصوات  ووصف 

وحذف املقاطع، ثم تناول بعدئذ املباحث الرصفية]]].

كام اهتّم املسترشقون األملان بالخّط العريّب من ناحية أصله وتطّوره إىل شكله الحايل، 

والذي تشّكلت مالمحه األساسيّة بحسب فيرش حوايل نهاية القرن الثاين الهجري )السابع 

امليالدي( من رصيد من الحروف األبجديّة، مكّون من مثانية وعرشين حرفًا، التي متثّل 

الحروف الصامتة للغة العربية، وقد دّونت يف كتاٍب يجمع بني الحروف والنظام الصويت 

حسب ترتيبها التقليدي]]].

]1]- سوسني )Socin, A 1260.-1317هـ/ 1844-1899م(: تخرج بالعربية عىل فاليرش يف ليبزيج، وأحرز لقب دكتوراه بأطروحة 

عن ديوان علقمة الفحل مع نبذة يف سريته باألملانية والعربية )1284هـ/ 1867م(، ثم رحل إىل مرص وفلسطني وسوريا والعراق 

)1868 - 1870 - 1873م(، وُعني أستاًذا للعربية يف جامعة بال، ثم يف جامعة توبنغني )1873م(، وخلًفا لفاليرش عىل كريس 

ليبزيج )1890م(، وتخصص يف جغرافية فلسطني، وكان من مؤسيس الجمعية األملانية الفلسطينية. العقيقي، املسترشقون، ج3، 

ص12.

]2]- عاميرة، إسامعيل أحمد، بحوث يف االسترشاق واللغة، ط1، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 1996(، ص295ـ322.

]3]- عاميرة، بحوث يف االسترشاق واللغة، ص323.

]4]- فوفلد يتيش فيرش، األساس يف فقه اللغة العربية، ترجمة: سعيد حسن بحريي، ط1، )مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، 

القاهرة، 2002(، ص76.
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نواحي:  يف  الصحابة،  وعرص  الّنبوي  العرص  يف  الكريم  القرآن  تاريخ  موضوع  لقي 

تثبيته، وعدد سوره، وقراءاته، وتاريخ املصحف، اهتامًما من قبل املسترشقني، رمبا مل 

يلقه موضوع آخر من املوضوعات اإلسالميّة التي اهتّمت بها الّدراسات االسترشاقيّة، 

ولعّل هذا االهتامم يعود إىل اعتبار القرآن الكريم املصدر الرئيس للعقيدة والترشيع 

اإلسالمي. كام تُقّر معظم الّدراسات االسترشاقيّة بثبات الّنّص القرآيّن وأصالته.

فام  العلميّة،  األوساط  بشهادة  األوسع  الحقل هي  هذا  نولدكه يف  دراسات  وتُعّد 

قّدمه نولدكه يف توّجهه إىل بحث أسلوب القرآن الكريم وذلك من خالل مؤلفه )تاريخ 

القرآن 1277هـ/ 1860م(]]] قد دّل عىل طريق البحث العلمي الّصحيح يف الّدراسات 

تألّف  الكتاب]]]، وقد  ثابتة يف هذا  أبحاثه عىل وفق قواعد متينة  القرآنيّة، كام وضع 

كتابه من أبحاٍث تاريخيٍّة-أدبيّة تسعى إىل أن تؤّرخ الّنّص القرآيّن، أي أن تُعالجه بوصفه 

وثيقًة من وثائق التاريخ اإلنساين، رابطًة إيّاه مبوقعه يف الحياة، لتتابع بعد ذلك عمليّة 

القرآن  أصل  حول  تدور  رئيسٌة  محاوٌر  نولكه  لكتاب  وكان  قراءاته]]].  وتعّدد  جمعه 

القرآين، وكان كّل محور من تلك املحاور جزًءا منفرًدا  الّنّص  الكريم، وجمعه، وتاريخ 

يتضّمن مجموعًة من املوضوعات التي تخّص القرآن الكريم]]]. وقد اقتنع نولدكه »منذ 

البداية بضورة ترتيب القرآن ترتيبًا زمنيًا مخالًفا للطريقة اإلسالمية. فسلك منهًجا آخر 

طبًقا  التتيب  هذا  استحالة  ُمفادها  علميٍّة  نتيجٍة  إىل  وصل  أنّه  إاّل  التتيب،  هذا  يف 

للمعطيات املبثوثة يف الروايات واألسانيد وصواًل إىل نتيجة علمية سائغة. ولكّنه استطاع 

ترتيب القرآن ترتيبًا متواليًا طبًقا ملراحل متوالية. فيكون هذا التتيب منصبًّا أحيانًا حول 

السياسيّة والدينيّة منها،  القرآن وخاّصة  التي عالجها  األسلوب، وأحيانًا حول املواضيع 

]1]- هويدي، االسترشاق األملاين تأريخه وواقعه وتوجهاته املستقبلية، ط1، )املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 2000(، 

ص79.

]2]- املنجد، صالح الدين، املسترشقون األملان تراجمهم وما أسهموا به يف الدراسات العربية، ط1، )دار الكتاب الجديد، بريوت، 

1978(، ج1، ص116ـ117.

.xvi3]- نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط1، )مؤسسة كونراد ادناور، بريوت، 2004(، مقدمة املتجم، ص[

]4]- نولدكه، تاريخ القرآن، ص1، 233، 435.
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ومن هنا كانت محاولته التي انصبّت عىل ترتيب القرآن ترتيبًا موضوعيًّا«]]].

من  نادرة  مجموعة   [[[)Pretzal( وبرتسل   ،[[[)Bergstrasser( برجستارس  ونرش 

الّنصوص القرآنيّة، ورعيا معهد أبحاث القرآن يف جامعة ميونخ، ومن الّنصوص املهّمة 

األمصار،  أهل  مصاحف  رسم  يف  واملقنع  السبع،  القراءات  يف  التيسري  نرشاها:  التي 

ومخترص الشواذ للحسني بن أحمد بن خالويه، واملحتسب البن جني]]]، وطبقات القرّاء 

البن الجوزي، ومعاين القرآن للفرَّاء، وكتاب اإليضاح للقاسم بن محمد األنباري]]]، كام 

لدى  وسعى  الكريم،  القرآن  لنص  نقدي  جهاز  لعمل  كبريًا  برجستارس مرشوًعا  صمم 

األكادمييّة البافارية إلنشاء مركز للقيام بهذا العمل وقّدم مخطّطًا للمرشوع )نرُش ضمن 

محارض جلسات األكادميية البافارية يف منشن سنة 1349هـ/ 1930م(، وكان له معرفة 

التي قام  واسعة بالكتب العربيّة املؤلفة يف قراءات القرآن الكريم، ومن هذه الكتب 

بنرشها: القراءات الشاذة يف القرآن الكريم البن خالويه، والبن الجزري كتاب طبقات 

القرآء]]]، ويهدف برجستارس من مرشوع الجهاز الّنقدي إىل وضع حواٍش للقرآن الكريم 

يف املصحف الرشيف تضم القراءات املختلفة ال عىل أساس كتب القراءات فحسب، بل 

املدار  الدراسات اإلسالمية، ج1، ط1، دار  الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف  الخطاب االسترشاقي  الحاج، سايس سامل، نقد   -[1[

اإلسالمي، بريوت، 2002، ص344ـ345.

بالون  مدرسة  دروسه يف  بدأ  أملاين،  1886-1933م(: مسترشق  1304(-1352هـ/   Gotthelf Bergstrasser برجستارس   -[2[

من أعامل زكسن بأملانيا، ثم التحق بجامعة ليبزيج )1322هـ/ 1904م( حيث تلقى الفلسفة واللغات السامية، له رحالت إىل 

استانبول، فلسطني، وقدم إىل مرص أستاذا زائرًا وألقى يف جامعاتها )1350-1351هـ/ 1931-1932م( سلسلة محارضات يف تطور 

النحو يف اللغة العربية، من آثاره: نصوص باللهجة اآلرامية الحديثة )1334هـ/ 1915م(، والكتابة الكوفية )1338هـ/ 1919م(، 

واللهجة الدمشقية بنصوصها النرثية )هانوفر 1343هـ/ 1924م(، وغريها. العقيقي، املسترشقون، ص451-450.

]3]- أوتو برتسل Otto Pretzl: مسترشق أملاين ولد يف ميونخ )1311هـ/ 1893م(، تتلمذ عىل فون هّمل فدرس معه معظم 

اللغات السامية: من االكدية إىل الحبشية مروًرا بالعربيّة والعربية والرسيانية. كانت أطروحته للدكتوراه عن املشاكل الناجمة 

عن التجمة اليونانية للتوراة، ولكنه انرصف فيام بعد إىل االهتامم باللغة العربية ولهجاتها، وقراءات القرآن الكريم بخاصة، 

وبعد وفاة برجستارس كُلف برتسل ملواصلة مرشوع قراءات القرآن الكريم، ومن أعامله: )صفات الله عند املتكلمني األوائل(، 

ونرشه النص الفاريس لكتاب )الرد عىل اإلباحية( أليب حامد الغزايل. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص82ـ83.

]4]- ابن جني أبو الفتح عثامن )329-392هـ/ 941-1002م(: لغوي عريب، من آثاره كتاب الخصائص وهو يف اللغة، وكتاب رس 

الصناعة وهو يف اللغة أيًضا، ورشح ديوان املتنبي. البعلبك، منري، معجم أعالم املورد موسعة تراجم ألشهر أعالم العرب واألجانب 

القدامى واملحدثني مستقاة من موسوعة املورد، ط1، )دار العلم للماليني، بريوت، 1992(، ص20.

]5]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص9.

]6]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص86ـ87.
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عىل أساس أقدم املخطوطات القرآنيّة، وقصد بذلك تقديم عرٍض واٍف للقراءات املأثورة 

اعتامًدا عىل املراجع العربيّة، وأراد عرض ما يسمى بشواذ القراءات التي قرأ بها بعض 

الحوايش عىل  أن تشتمل  وأراد كذلك  السائدة،  القراءات  تعد من  والعلامء ومل  القراء 

بالخط  املكتوبة  القدمية  للمصاحف  األخص  للقرآن وعىل  عربيّة  دراسات ملخطوطات 

الكويف]]].

مرحلٍة  يف  القرآنيّة  الّدراسات  بحقل   )Rudi Paret( بارت]]]  رودي  اهتامم  ويأيت 

متأّخرٍة من حياته، وهو يقول عن ذلك: مل أتفّرغ للبحث يف القرآن الكريم إاّل بعد أن 

عكفت طوياًل عىل دراسة وضع املرأة يف العامل العريب اإلسالمي، مستخلًصا من القرآن كّل 

ما يتعلّق بهذا املوضوع من نصوص، وتوّصلت إىل نتيجٍة مفادها وجود اختالف لبعض 

التفصيالت يف النص، ويف ترجامت كثرية للقرآن إىل اللغات األوروبية، ودعا إىل وجهة 

نظٍر أبعد وهي أّن اإلنسان عند محاولته الرّشح ال بّد من أن يستجمع كّل املعلومات 

املوضوعيّة، والّصيغ اللغويّة الواردة يف موضوعاٍت أخرى من القرآن الكريم، وأن ينظّمها 

ويراعيها عند التفسري، فوضع لذلك خطّة بعنوان: خطة لتجمة القرآن ترجمًة جديدًة 

علميًّة فيها بعض الرشوح]]]، ويف هذا الصدد يرى بارت بأن املرء يجد نفسه أمام أسئلٍة 

كثريٍة مبجرّد أن يحاول استيعاب كّل سورة عىل أنّها وحدٌة أدبيٌّة إذا ما حاول فهم بنائها 

الّداخيل. وعىل املرء منذ البداية أن يفرّق بني الّسور القصرية والّسور الطويلة، فاألوىل 

يرجع معظمها إىل فجر النبّوة، وهي بفضل قرصها تعطي انطباًعا عىل أنّها متابطٌة، إاّل 

أنّها أحيانًا تبدو كأنّها مواٌد متنّوعٌة، أّما الّسور الطويلة فحتى املفرّسون املسلمون قّرروا 

]1]- املنيع، نارص محمد بن عثامن، املسترشق األملاين برجستارس وآثاره يف الدراسات القرآنية ومنهجه فيها، مجلة جامعة امللك 

سعود، العدد 22، )النرش العلمي واملطابع، الرياض، 2010(، ص133ـ134.

]2]- رودي بارت -Paret Rudi1400 )1318هـ/ 1900-1982م( وهو من كبار املستعربني األملان، درس يف جامعة توبنجن، 

جامعة  إىل  انتقل  ليتامن،  اينو  املسترشق  عىل  وتخرج  والتكية،  الفارسية  عن  فضاًل  خاصة،  منها  والعربية  السامية  اللغات 

هايلدبرغ سنة )1248هـ/ 1939م(، عمل متجم أثناء الحرب العاملية الثانية، يف حملة املارشال رومل، وبعد انتهائها عاد إىل 

التدريس سنة )1371هـ/ 1951م( يف جامعة توبنجن، ثم درس يف جامعة بون خلفا ألستاذه لتامن حتى تقاعده سنة )1388هـ/ 

1968م(. جحا، مستعربان أملانيان بارزان: هلموت ريت ورودي بارت، مجلة الفكر العريب، العدد 31، السنة الخامسة، 1983، 

ص343ـ344.

]3]- جحا، مستعربان أملانيان بارزان، ص345.
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أّن السور املّكيّة تشتمل عىل بعض اآليات املدنيّة والعكس بالعكس، وكثريًا ما تعطي 

.[[[ الّسور الطويلة انطباًعا بأنّها ُجمعت من فقراٍت مختلفٍة ذات طابعٍ مستقلٍّ

ت- السرية الّنبويّة

فقد  األملان،  املسترشقني  عند  األولويّات  من  الرّشيفة  الّنبويّة  الّسرية  دراسة  تبدو 

ونقديٍّة  تحليليٍّة  بأساليب  وتناولوها  والّدراسات،  البحوث  من  مجموعًة  لها  خّصصوا 

الّدراسات  ألّفوا يف حقل  تابعٍة لثقافتهم ورؤيتهم، ولعّل قساًم من املسترشقني الذين 

القرآنيّة والتّاريخ اإلسالمي قد أفردوا أيًضا فصواًل عن السرية النبويّة الرّشيفة.

الرشيفة  النبوية  السرية  عن  املسترشقني  مؤلّفات  طبيعة  أّن  الّدارسني  بعض  يرى 

ابتعدت عن أساليب كتابات القرون الوسطى -عن حياة الرسول وسريته- املعروفة 

والتي  الكنيسة]]]  انشّق عن  بأنّه مطران   الرسول والتي تصف  والّضعف  بالتلفيق 

باعتبارها  وساذرن،  واط،  مونتغمري  أمثال  من  املسترشقني  بعض  قبل  من  فّندت 

مرحلة  حتى  التنوير  عرص  بعد  الدراسات  أّن  إاّل  الصليبي،  الجندي  لتحفيز  وضعت 

العرب  األكادمييني  لدى  بالقبول  األخرى  هي  تحَظ  مل   )Renaissance( النهضة  عرص 

أفلح يف  لكّنه  مسيحّي  غري  علامنيًا  مصلًحا  مثاًل:   الرسول تصف  فهي  واإلسالميني، 

 محمد بعنوان:  وهي  جريم]]]  هيوبرت  دراسة  ففي  وتحريرهم]]].  أتباعه  قيادة 

]1]- جحا، مستعربان املانيان بارزان، ص346.

]2]- إن املؤلفني الغربيني ورثوا معلومات قليلة عن البيزنطيني، فحوى تلك املعلومات: محمد رجل مسيحي األصل، تزوج 

امرأة ثرية، وتحدد هدفه بسحق املسيحية عن طريق اشتاع حرية جنسية واسعة، وعىل هذه املعلومات القليلة واملظللة بنا 

الغربيون يف القرن السادس الهجري )الثاين عرش امليالدي( بناًء ضخاًم من الحكايات، وقد اعتاد املؤلفون الالتينيون أن يطرحوا 

عىل أنفسهم أسئلة عن محمد اإلنسان، وعن أسباب انتشار دعوته، ثم يجيبون عليها بأنه كان ساحرًا استطاع بسحره وسعة 

حيلته أن يقيض عىل الكنيسة يف أفريقيا والرشق. سوذرن، ريتشارد، صورة اإلسالم يف أوروبا يف القرون الوسطى، ترجمة: رضوان 

السيد، ط2، )دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2006(، ص67.

]3]- ناجي، عبد الجبار، التشيع واالسترشاق عرض نقدي مقارن لدراسات املسترشقني عن العقيدة الشيعية وأمئتها، ط1، )دار 

الجمل، بريوت، 2011(، ص139ـ140.

]4]- جريم )1263-1361هـ/ 1846-1942(: مسترشق أملاين، عمل أستاًذا للغات الرشقية يف منست، له ترجمة للقرآن الكريم 

السامية )املجلة اآلشورية 1907 و1912، واملجلة الرشقية  اللغات  الشام قبل اإلسالم 1923، ومن دراساته:  1923، وله عرب 

1910وغريها.  واليهودية  واإلسالم   ،)1906 لنولدكة  الرشقية  )الدراسات  الكالم  وعلامء   )1923 الرشقي  والعامل   ،1914 األملانية 

العقيقي، املسترشقون، ج2، ص414.
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التي  االجتامعيّة  اإلنجازات  عىل  فيها  يركّز  أنّه  يبدو  1892م(،  )1310هـ/  عام  نرشت 

قام بها الرّسول، فاإلسالم بنظره ليس رسالًة دينيًّة فحسب، إمّنا هو رسالة اجتامعيّة 

يف أصولها وطبيعتها، وكان التّبشري بالّدعوة اإلسالميّة ردَّ فعٍل واقعّي للحقد والّسخط 

الكبريين عىل فقدان العدالة يف توزيع الرثوات التي سادت يف عالقة قريش مع الفقراء 

واملستضعفني، وعليه فإّن نجاح اإلسالم يف ثورته جاء عىل أثر الّرغبة املتأّججة يف نفوس 

الفقراء]]]، و»أن النبي مل يكن يف بداية أمره يبرش بدين جديد، ولكّنه تأثّر مبا يعانيه 

مجتمعه من فوارق طبقيّة، فنرش دعوته اإلصالحيّــة ، وفـرض الزكـاة إلعادة تقسيم 

الرثوة بني أفــراد مجتمعه«]]].

تناولها  يف  اإلطار  هذا  عن  تخرج  ال  االسترشاقيّة  الّدراسات  معظم  تكون  وتكاد 

النبويّة، وإن كان الحال يبدو أخف كلاّم اقتبنا إىل املراحل املتأّخرة يف تاريخ  للسرية 

بعض  العرشين  القرن  وبدايات  التاسع عرش  القرن  فتة  فقد شهدت  الّدراسات،  تلك 

الّدراسات املعتدلة، تضّمنت مستوياٍت مقبولًة من اإلنصاف للتاريخ اإلسالمي والسرية 

النبويّة الرّشيفة.

ورمّبا يعود التغري الحاصل يف دراسات املسترشقني األملان إزاء السرية النبويّة إىل توافر 

مادة غنيّة باملصادر التاريخيّة التي ألّفها املؤرّخون العرب واملسلمون لدى املسترشقني، 

 ،الكريم والرسول  اإلسالميّة  الّدعوة  عن  جديدًة  وتفسرياٍت  نظرًة  أوجد  مام 

فاملسترشق األملاين ألويس شربنجر]]] )Aloys Spreenger( تأثر مبقدمة ابن خلدون )ت 

808هـ/ 1405م( تاريخ العرب، وألّف كتابًا بعنوان )حياة محمد ]ص] وتعاليمه( ونرشه 

يف ستينيات القرن التاسع عرش. وفرّس الّدعوة اإلسالميّة تفسريًا عقليًا بأنّها نتاُج روح ذلك 

]1]- ناجي، التشيع واالسترشاق، ص150.

]2]- الحاج، نقد الخطاب االسترشاقي، ص306.

]3]- سربنجر )1228-1311هـ/ 1813-1893م(، ولد يف التريول، وتعلم يف إنسبورك وفيينا وباريس، ورحل إىل لندن، وتجنس 

بالجنسية الربيطانية )1301هـ/ 1883م( ونال الدكتوراه يف الطب من ليدن )1360هـ/ 1941م(، من آثاره أصول الطب العريب 

عىل عهد الخلفاء وهي رسالته يف الدكتوراه )بتافيا،1257هـ/ 1841م(، واصطالحات الصوفية لعبد الرزاق السمرقندي )كلكتا 

1262هـ/ 1845م(، واإلتقان يف علوم القرآن الكريم للسيوطي، وله سرية محمد مع ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم يف 

ثالث أجزاء أعانه عليه نولدكه. العقيقي، املسترشقون ج2، ص278-277.
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العرص]]]، »واعترب كثريون كتاب لويس شربنجر ...ذا املجلدات الثالثة عن حياة محمد 

]ص] ورسالته استناًدا ملصادر مل تستخدم من قبل ردًّا عىل دراسات غوستاف فايل]]]. 

.[[[»ولكّنه يف الحقيقة كان استجابًة غاضبًة عىل سرية )وليم موير(]]] الربيطاين للنبي

كام أّن هناك تقوميًا من لدن املسترشقني أنفسهم لبعض الّدراسات االسترشاقيّة التي 

تناولت السرية النبويّة، كام هو الحال عند رودي بارت الذي أبدى اهتامًما كبريًا بدراسة 

غوساتف فايل )Gustav Wwil( عن النبي محمد وحياته وتعاليمه، وعّدها ذات 

كتابة سرية  يف  فايل  استند  وقد  اإلسالم،  الّنقديّة مبؤّسس  املعرفة  تطوير  يف  مهمٍّ  دوٍر 

النبي إىل مخطوطة لسرية ابن هشام]]] )ت213هـ/ 828م(، وتاريخ الخميس لحسني 

بن محمد الديار بكري]]]، وإىل السرية الحلبية]]].

وتكاد معظم الّدراسات االسترشاقيّة التي اهتّمت بالتّاريخ اإلسالمي ال تخلو من ذكر 

الرسول  القرآن( عن حياة  )تاريخ  كتابه  من  فنولدكه خّصص جزءاً   ،الرسول لسرية 

الكريم، كام توجد دراسات ملسترشقني أملان عن الّسرية الّنبويّة مل تتجم إىل اآلن، 

]1]- ناجي، التشيع واالسترشاق، ص144ـ145.

]2]- غوستاف فايل: مسترشق أملاين ولد يف سنة )1223هـ/ 1808م( يف زولتسبورج يف جنوب أملانيا تعلم العربية والفرنسية 

عىل يد معلم خصويص يف منزله، ويف سن الثانية عرش غادر إىل )االلزاس( حيث أقام عند جده الذي ادخله مدرسة تلمودية يف 

هذه املدينة، ثم عاد إىل أملانيا ليهتم بدراسة التاريخ الفيلولوجي، ومبادئ اللغة العربية، من آثاره: أطواق الذهب للزمخرشي، 

موسوعة  بدوي،  أخرى.  ومؤلفات  البن هشام،  السرية  وترجمة  وليلة،  ليلة  ألف  كتاب  وترجم  العرب،  عند  الشعري  واألدب 

املسترشقني، ص390ـ391.

]3]- وليم موير sir William muir )1235-1323هـ/ 1819-1905م(: مسترشق بريطاين. اسكتلندي األصل، أمىض حياته يف 

خدمة الحكومة الربيطانية بالهند، دخل البنغال سنة )1253هـ/ 1837م( وعمل يف االستخبارات، وتعلم الحقوق يف جامعتي 

جالجسكو وايدنربغ، تقلد مناصب سياسية يف الهند، ثم أصبح مديرًا لجامعة ايدنربج، له: شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن، 

وصنف باالنكليزية كتبًا يف السرية النبوية، وتاريخ الخالفة اإلسالمية، وغريها. الزركيل، األعالم، ج8، ص124.

]4]- السيد، املسترشقون األملان، ص22.

]5]- ابن هشام أبو محمد عبدامللك بن هشام بن أيوب الحمريي املعافري، رشح سرية رسول الله، وقد جمعها من املغازي 

والسري البن إسحاق وهذبها ولخصها، كان متقدًما يف علم النسب والنحو، له كتاب يف أنساب حمري وأهلها، تويف يف مرص سنة 

)دار صادر،  الزمان، تحقيق: إحسان عباس،  أبناء  وأنباء  األعيان  الدين أحمد بن محمد، وفيات  ابن خلكان، شمس  213هـ، 

بريوت، 1994(، ص177.

الديار بكري: مؤرخ نسبته إىل ديار بكر، ويل قضاء مكة وتويف فيها، له تاريخ الخميس  ]6]- الحسني بن محمد بن الحسن 

مجلدان أجمل به السرية النبوية وتاريخ الخلفاء وامللوك، تويف )966هـ/ 1559م(. الزركيل، األعالم، ج2، ص256.

]7]- السيد، املسترشقون األملان، ص20.
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منها: بحث لجوزيف شاخت عن الرسول مل يتجم، وألف املسترشق األملاين غوستاف 

فايل كتابًا عن حياة محّمد مل يتجم]]].

وكان لفلهوزن )Julus Wwllhausen ( كتاب مشهور عن سرية الرسول بعنوان: 

محّمد يف املدينة، بتجمة أملانيا مخترصة )1300هـ/ 1882م(، وكان ليوهان فوك 

أعامل يف هذا املجال: أصالة النبي محّمد )1355هـ/ 1936م( ومحّمد شخصيّته 

ودينه )1372هـ/ 1952م(، ولفستنفلد]]] )Heinrich Wuestenfeld( سرية ابن هشام 

تعليقات باألملانية، يف ثالثة أجزاء )1899-1860-1858(]]].

ث- التاريخ اإلسالمي

لقد نالت دراسة التاريخ اإلسالمي حظًا وافرًا من لدن املسترشقني األملان، من خالل 

الرّشق  واستقطاب جميع خطوط صورة  التّاريخ،  تفاصيل هذا  بكّل  لإلملام  محاولتهم 

لتكوين  محّددٍة  مساحٍة  يف  وتركيزها  الغربيّة،  العقليّة  يف  املتناثرة  وتفاصيلها  وألوانها 

صورة رشقيّة تاّمة]]]. وقد اتّخذت دراسات هؤالء املسترشقني يف تناولها للتاريخ اإلسالمي 

طابًعا شموليًا خاّصة يف مطلع القرن العرشين امليالدي، فنظرة املسترشقني إىل الشعوب 

الرّشقيّة -من غري العرب- املختلفة الثقافات يف إطار العامل اإلسالمي تطلّبت معرفة مدى 

تأثّر تلك الّشعوب بالدين اإلسالمي وبالعكس، بوصفها تحمل خصوصيات مختلفة يف 

، ودراسة العوامل  نظرهم. وهذا األمر استدعى دراسة العلوم االجتامعيّة يف إطاٍر تاريخيٍّ

املؤثّرة عىل البيئة االجتامعيّة]]] للشعوب املتنّوعة التي اعتنقت اإلسالم.

]1]- فرانشيسكو كربيييل، محمد والفتوحات اإلسالمية، ترجمة: عبد الجبار ناجي، ط1، )منشورات الجمل، بريوت، 2011(، 

ص49.

]2]- هرنيش فستنفلد  Heinrich Wuestenfeld )1223-1317هـ/ 1808-1899م(: مسترشق أملاين كبري، ولد يف موندن مبقاطعة 

هانوفر، وتعلم يف مدارس بلده، يف سنة )1243هـ/ 1827م(، دخل جامعة جوتنجن، وحض دروس ايفالد، وخصوًصا دروس العربية 

ا، منها: )اللوحات الجغرافية( أليب الفداء )1251هـ/ 1835م(، و)لب األنساب( أليب سعد السمعاين،  والرسيانية، له أعامل وفرية جدًّ

و)وفيات األعيان البن خلكان(، و)أكادمييات العرب وأساتذتها(، وغريها. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص399.

]3]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص543.

]4]- العطية، جليل، منهج املسترشقني يف كتابة التاريخ، مجلة املعهد، العدد 1، السنة 1، )معهد الدراسات العربية واإلسالمية، 

لندن، 1999(، ص107.

]5]- املرجع نفسه، ص112.
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التّاريخ اإلسالمي: رايسكه، وله  ومن أبرز املسترشقني األملان الذين اتّجهوا لدراسة 

يف هذا الشأن كتاب بعنوان: )املدخل إىل التاريخ اإلسالمي(، الذي استند فيه كثريًا عىل 

)تاريخ البرش( أليب الفداء، أوضح رايسكه يف كتابه هذا أّن تاريخ الرّشق من حيث غنى 

والّدراسات  املقاالت  من  مجموعًة  أنجز  كام  الغرب،  تاريخ  عن  متأّخرًا  ليس  املحتوى 

للبحث يف  العربيّة  باللّغة  أنّه استعمل معارفه  يف هذا املوضوع، ويتّضح من مؤلفاته 

التاريخ، ولهذا عرف بأنّه أّول من أعطى التاريخ اإلسالمي مكانه الاّلئق يف أملانيا]]]. وقد 

أشار رايسكه يف رسالة عن التاريخ اإلسالمي نرشها تلميذ له سنة )1180هـ/ 1766م(، 

إىل وجود خمسة عنارص كان لها دوٌر يف تاريخ اإلسالم وهي مكّونة من: العرب، والُفرس، 

واألتراك، واملغول والتتار، والرببر، وبني موجز السالالت التي أخرجتها كل أّمة، واملاملك 

أن  ما يجب  إىل  والجبال، مشريًا  واألنهار  البحور  املهّمة، وبحث عن  اإلسالميّة ومدنها 

يلم به من املعلومات لكل من مدريس الجغرافيا والتاريخ]]]. واعترب رايسكه أن دراسة 

تاريخ  التاريخي، كام أن دراسة  التواتر  إنسان ألجل  التاريخ اإلسالمي واجٌب عىل كل 

إىل  أحيانًا  الرغبة  وتدعوه  مثقف،  رجل  كل  عىل  واجب  القدميني  والرومانيني  اليونان 

التشبيه بني التطور التاريخي يف ماملك اإلسالم وبني أوروبا لك يثبت لقرائه انه قد وقع 

عىل مرسح الرشق من املشاهد السامية املهذبة مثلام جرى يف الغرب]]].

التّاريخ  بدراسة  مختّصة  التّاريخيّة  الّدراسات  حقل  يف  مؤلّفاٌت  لربوكلامن  وكان 

اإلسالمية(]]]،  الشعوب  )تاريخ  كتابه  أشهرها  من  واإلسالم،  للعرب  والحضارّي  الثّقايّف 

والذي يقول يف مقّدمته: إنّه حاول أن يقّدم »باإلضافة إىل التاريخ السيايس، ملحًة عن 

السابع  العدد  القومي، سوريا(،  الثقافة واإلرشاد  املعرفة، )وزارة  أملانية، مجلة  ]1]- كرال، غونتال، تطور علم االسترشاق يف 

والخمسون، السنة الخامسة، 1966، ص14ـ15.

]2]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص19.

]3]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص20.

لتاريخ الشعوب اإلسالميّة كلها منذ بداية اإلسالم حتى )1358هـ/ 1939م( من دون  الكتاب يعطي صورة شاملة  ]4]- هذا 

يتعلق بصدر اإلسالم والدولة  يوليوس فلهوزن وكيتاين، فيام  التاريخ، معتمًدا عىل  بهذا  املتصلة  العديدة  للمشاكل  مناقشات 

علم  وبدون  1943م(  )1363هـ/  عام  طبعه  أعيد  وقد  الوسطى،  آسيا  بتاريخ  يتصل  فيام  ومينورسك  بارتولد  وعىل  األموية، 

بروكلامن، وترجم الكتاب سنة )1367هـ/ 1947م( إىل اإلنكليزية، ونرش يف السنة نفسها مع فصل عن الحوادث كتبه يهودي 

يدعى بريملان، وفيه آراء مخالفة لرأي بروكلامن. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص104.
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الحياة الثقافيّة والفكريّة بقدر ما تسمح به هذه الصفحات املحدودة«]]]، وقد جعل 

معتربًا  اإلسالمي،  التّاريخ  إىل  مدخاًل  اإلسالم،  قبل  العرب  تاريخ  دراسة  من  بروكلامن 

أّن تأثري الثّقافة العربيّة استمّر بعد اإلسالم، عىل طول مسريته، ويبدو ذلك من خالل 

تسميته للباب األول من كتابه: العرب واإلمرباطوريّة العربيّة وينتظم تاريخ العرب منذ 

أقدم العصور حتى سقوط الدولة األمويّة، كام تطرّق يف الباب الثاين إىل اإلمرباطورية 

اإلسالميّة يف العرص العبايس، وأسباب انحاللها، ونشوء الدويالت املستقلّة، واإلسالم يف 

الثالث  الباب  ليعرج يف  الصليبيّة ودولة املامليك،  أفريقيا، والحروب  األندلس، وشامل 

الرابع  الباب  وجاء  التاسع عرش،  القرن  مطلع  العثامنيّة، حتى  اإلمرباطوريّة  تاريخ  إىل 

أفريقيا  شامل  وأحوال  الفكريّة،  الحياة  ويتضّمن  عرش  التاسع  القرن  يف  اإلسالم  حول 

الحرب  بعد  اإلسالميّة  الدولة  أوضاع  تضّمن  الخامس  والباب  وأفغانستان،  والسودان، 

العامليّة الثانية]]]. وسعى بروكلامن يف هذا الكتاب إىل اإلملام بكّل ما يخّص تاريخ املنطقة 

العربيّة، مع دراسة تاريخيّة وجغرافيّة لدور اإلسالم وتأثرياته عىل األقاليم الرّشقيّة وما 

التاريخيّة  الّدراسات  مجال  إنجازاته يف  ومن  غربيّة حديثة.  مصادر  معتمًدا  يجاورها، 

أيًضا: كتاب )تاريخ األدب العريب(، الذي سجل فيه »جميع الخطوط العربية املعروفة 

حتى اآلن، وعدد كل املخطوطات العربية املوجودة يف جميع مكاتب العامل ودّون عدد 

طبعاتها وأعطى ملحاٍت عن حياة مؤلفيها«]]].

االقتصاديّة  العوامل  أثر  عىل  بيكر  كارل هرنش  ركّز  اإلسالمي  للتاريخ  دراسته  ويف 

وعني  اإلسالميّة،  الحضارة  يف  والّنرصانيّة  اإلغريقيّة  والعنارص  التّاريخيّة،  والتّفاصيل 

بتاريخ مرص اإلسالمي، وقّدم دراساٍت تاريخيًة عن الّنرصانيّة واإلسالم )توبنجن 1325هـ/ 

باألملانيّة )1335هـ/ 1916م(، والطولونيون يف  1907م( ومجموعة بحوث عن اإلسالم 

سبيل فهم الرشق، واإلسالم يف إطار تاريخ الحضارة )املجلة الرشقية األملانية 1341هـ/ 

بريوت،  للماليني،  العلم  )دار  البعلبك، ط5،  ومنري  فارس  أمني  نبيه  ترجمة:  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  بروكلامن،  كارل   -[1[

1968(، ص8.

]2]- كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترجمة: نبيه أمني فارس ومنري البعلبك، ط5، )دار العلم للماليني، بريوت، 1968( ص5ـ6.

]3]- كرال، تطور علم االسترشاق يف أملانيا، ص21.
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1922م(]]]. وبينام كان بيكر يركز عىل التأثريات الغربيّة عىل الحضارة اإلسالمية، تناول 

جيورج ياكوب]]] )Georg Jacob( مسألة تأثري الرشق عىل الغرب، وخاّصة خالل العرص 

الكتاب  هذا  وعىل  الغرب(،  يف  الرشقيّة  الثقافيّة  )العنارص  بعنوان:  كتاب  يف  الوسيط، 

التي تعالج موضوع تأثريات  التالية  تستند يف كثري أو قليل جميع األبحاث واملؤلفات 

الرشق الحضارية عىل الغرب]]].

الدينيّة يف صدر  السياسيّة  املعارضة  ألّف فلهوزن كتاب )أحزاب  الحقل نفسه،  يف 

اإلسالم(، يتضّمن دراسة عن الفرق اإلسالميّة، التي انشّقت عن الّدولة األمويّة]]]، وألّف 

كتاب )الدولة العربية وسقوطها( ويقصد بها: الدولة األمويّة، وقد اعتمد يف كتابه األّول 

عىل روايات أيب مخنف يحيى بن لوط )ت 157هـ/ 773م(؛ ألنّه من الكوفة، وهي مركز 

الحزب املعارض للدولة األموية، وإّن ابا مخنف كان يتحّدث خصوًصا عن ذلك، بينام 

اعتمد يف كتابه الثاين عىل الروايات املدنيّة، فهي أهم الّروايات القدمية، وهي من حيث 

أصولها أقدم من الروايات الكوفيّة، وأهم َحَملَة هذه الروايات املدنيّة هم: ابن اسحاق 

)املدينة قبل  كتابه:  )ت151هـ/ 768م(، والواقدي )ت 207هـ/ 822م(]]]، وتعرّض يف 

استفاد من  املنورة، وقد  املدينة  للجامعة اإلسالميّة يف   الرسول تنظيم  اإلسالم( إىل 

تاريخ الطربي )ت 310هـ/ 922م( يف دراسته لتاريخ صدر اإلسالم]]]، واختار الروايات 

املبارشة املشتملة عىل الوثائق التي تظهر كيف توصل الرسول إىل إحالل السالم يف 

]1]- العقيقي، املسترشقون، ج2، ص418ـ419.

]2]- ياكوب جيورج )1279 - 1356هـ/ 1862 - 1937م(: مسترشق أملاين ولد يف مدينة كينجزبرج، اختص بالالهوت واالسترشاق 

يف بداية دراسته، ثم اقترص عىل الدراسات الرشقية. درس يف ليبتسك، وستاسبورغ وبرلني، أبرز أساتذته نولدكة، وفليرش، وقد 

وجهه فليرش إىل االهتامم بلغات اإلسالم الثالث الرئيسية وهي: العربية، الفارسية، والتكية، وبعد حصوله عىل الدكتوراه عني 

موظًفا يف املكتبة امللكية يف برلني، من آثاره: األساطري والحلم، مع عناية خاصة بالرشق، وتاريخ خيال الظل يف الرشق والغرب 

وغريها. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص627 ـ 692 ـ 630.

]3]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص126.

بدوي،  الرحمن  ترجمة: عبد  الشيعة،   - الخوارج  اإلسالم  الدينية يف صدر  السياسية  املعارضة  أحزاب  فلهوزن،  يوليوس،   -[4[

)مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 1958(، ينظر، مقدم الكتاب.

]5]- يوليوس، فلهوزن، تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل الدولة األموية، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط2، 

)لجنة التأليف والتجمة والنرش، القاهرة، 1968(، ص ت ـ  ث.

]6]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص409.
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البالد بتوجيه طاقات الّشعب الفتية إىل الخارج بداًل من التناحر الداخيل، وبني يف دراسته 

لتاريخ الدولة األمويّة وجود توتّر بينها وبني الدين، يف سياسة الحكم التي ولدتها الدولة 

والثيوقراطيّة التي يعّدها الدين حتميّة، وأشار إىل التّناقضات بني عرب الجزيرة ذوي 

املراس الصعب وبني جلدتهم يف الشام والعراق، إن وجود تلك األقطاب يف مملكة العامل 

اإلسالمي -حسب رأيه- أّدى إىل انهيار العروبة األصيلة عىل أيدي العباسيني الخاضعني 

إىل التأثري الفاريس]]]، وكان هدف فلهوزن يف بحثه للتاريخ اإلسالمي متكزًا عىل »خطوط 

التطّور الكبرية والرئيسة، واكتشاف العوامل والقوى الرئيسة للتحول والتّطّور التاريخيني، 

التاريخي«]]]،  للحدث  الداخلية  القوى  تضارب  وعرض  إدراك  إىل  بنجاح  يسعى  وكان 

وقد نبّه بريتولد سبولر إىل رضورة إعادة الّنظر يف تفسري فلهوزن لثورة العباسيني بأنّها 

قامت عىل أكتاف الفرس؛ ألّن سبولر يرى أّن العرب أنفسهم كانوا منقسمني يف خراسان 

ومتذمرين من سياسة األمويني املاليّة، وأنّهم شاركوا املوايل يف خيبة األمل من سياسات 

دمشق، وأبدوا تأييدهم إلصالحات بعض الخلفاء األمويني، ويَُعّد وسبولر هذا من رّواد 

املدرسة األملانيّة الحديثة، له مؤلف مشهور بعنوان: )إيران يف القرون اإلسالميّة األوىل 

بني الفتح العريب والفتح السلجوقي(]]].

وأعطى اوكست موللر )Muller Augst( جمهور القراء عرًضا عاًما مفهوًما، وأصوليًّا 

علميًّا عن تاريخ اإلسالم السيايس، وذلك يف كتابه )اإلسالم يف أوروبا والبالد اإلسالمية( 

املؤلف من مجلدين ضخمني، والذي صدر بني سنتي )1303-1305هـ/ 1885- 1887م(، 

وهو عرض تاريخي متفرق]]].

ويبدو أّن قساًم من أحداث التاريخ اإلسالمي، وكذلك جغرافية العامل اإلسالمي قد 

فقد  والشموليّة،  الدقّة  ناحية  من  األملان  الرحالة  بعض  دراسات  يف  أوفر  حظًّا  نالت 

تضّمنت هذه الّدراسات العوامل املؤثّرة يف األوضاع االقتصاديّة والسياسيّة يف املجتمعات 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص110.

]2]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص112.

]3]- فوزي، فاروق عمر، االسترشاق والتاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالميّة األوىل( دراسة مقارنة بني وجهة النظر اإلسالميّة ووجهة 

النظر األوروبيّة، ط1، )األهلية للنرش والتوزيع، عامن، 1998(، ص236ـ242ـ243.

]4]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص249.
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اإلسالميّة، من خالل عمليّة الوصف من قبل هؤالء الرّحالة التي كانت كثريًا ما يختلط 

معها الوصف الجغرايف امليداين، واعتامدها مصادر املؤرخني والجغرافيني العرب. فالرحالة 

هايرنيش بارت]]] )H.Barth( كان يحاول اكتشاف جذور املجتمعات اإلسالميّة األوىل يف 

مخالطته للمجتمعات اإلسالميّة يف أفريقيا يف القرن الثالث عرش الهجري )التاسع عرش 

امليالدي(، فركز اهتاممه عىل تراث املرابطني يف من بقي من خلفهم، واصًفا مامرساتهم 

وطباعهم وتأثرياتهم عىل البالد، وبحث أيًضا التاريخ املتحرك للاملك القدمية يف السودان 

أّول  من  الغريب  السودان  يف  التاريخيّة  األحداث  فيها  أدرجت  إجاملية  وأثبت جداول 

أخبار املصادر التاريخيّة حتى العرص الحارض بشكٍل واضٍح وشامٍل، وقد استعان بارت 

مبؤلفات رّحايل القرن الثامن الهجري )الرابع عرش امليالدي( وجعلها مصادر له، إاّل أنّه 

ال يذكر املؤلفني وال عناوين الكتب]]]، بوجه عام متكن هايرنيش بارت من تحديد موعد 

انتشار اإلسالم يف السودان ومكانه عىل وجه الدقة، فمنذ القرن الثالث الهجري )التاسع 

يتوقّف حتى بعد  السودان ومل  أّن اإلسالم قد تغلغل يف بعض مناطق  امليالدي( ثبت 

العقائديّة،  بالحروب  الحافل  املنطقة  تاريخ  عن  وكشف  التاريخ،  هذا  من  عام  ألف 

الثّورات  وكان شاهًدا عىل  الّديني،  التعّصب  تشتعل برشارة  كانت  التي  واالضطرابات 

الدينيّة املعارصة. وحسب ما يقول هايرنيش، فإّن الطرق التي انترش فيها اإلسالم هناك 

مل تكن بالنار والسيف، بل إّن الناس رأوا منافع يف اعتناق هذا الدين، أهمها: التحّرر 

من العبوديّة، والحصول عىل مستوى معييش رفيع]]]، وأفادت اهتاممات هايرنيش بارت 

قارة  إىل  الرشق  حدود  من  نقلها  يف  االسترشاقية،  الدراسات  أفريقيا  إىل  رحلته  خالل 

جديدة، هي بحاجة إىل مزيد من التقيص واالستكشاف، وباألخص اهتاممه بالسودان 

الذي ظّل فتًة طويلًة عىل هامش الدراسات واألبحاث االسترشاقية]]]. وكانت املناطق 

التي استكشفها الرحالة األملاين يوهان بوركهارت Burckhrdt( Guohan( يف الحجاز 

]1]- هايرنيش بارت )1237-1282هـ/ 1821-1865م(: ولد يف هامبورغ، وتويف يف برلني. وكان رحالة وجغرافيًا، يعود الفضل اليه 

يف العثور عىل أهم املراجع العربية القدمية يف تاريخ غريب أفريقيا. ودراسة الصحراء بني طرابلس وتشاد والسودان، وقد طبعت 

مصنفاته )جوتنجن 1875 ـ 1859(. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص373.

]2]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص43.

]3]- م.ن، ج1، ص45 ـ 46.

]4]- م.ن، ج1، ص49.
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من األرسار، ومل تكن عالقتها بالتجارة مبقدار ارتباطها بتعاليم دين غريب عن األوروبيني 

ومعه  الحجاز  بوركهارت  غادر  فقد  وهكذا  وثباته.  بقوته  لدهشتهم  مثري  ومراسيمه، 

أدق التفاصيل التي سجلت عن الكعبة ومراسيم الحج وتجارة الحجاز وسكانها، وكانت 

دراسته متكزة عن العرب، بدوهم وحضهم، وتحليل مجتمعهم وطبائعهم وتعاليمهم 

الدينية]]].

ج- النظم والترشيعات اإلسالمّية

مل يغفل املسترشقون األملان عن أهميّة النظم والترشيعات اإلسالميّة ودورها وتأثريها 

عىل حياة املسلمني، وكالعادة كان املسترشقون كثريًا ما يعتمدون دراسات من سبقهم. 

فمثاًل يشري رضوان السيد إىل إفادة آدم متز]]] من مؤلفات أستاذه كرمير]]] يف دراسة النظم 

اإلسالمية، يف تأليف كتابه الذي ساّمه نهضة اإلسالم -وقد ترجمه إىل العربيّة محمد عبد 

الهادي أبو ريدة تحت عنوان )الحضارة اإلسالميّة يف القرن الرابع الهجري(- إاّل أن متز كان 

أكرث رجوًعا للمصادر من أستاذه، وأكرث اهتامًما باملناحي األدبيّة والفنيّة فضاًل عن عنايته 

القوية بفكرة املؤّسسة ومسألتها]]]. كام ألف تيودور فيلهلم جوينبول )1283-1366هـ/ 

1866-1946م( -الذي درس القانون وعمل يف حقول الحديث والفقه بخاصة- كتابًا بعنوان: 

سنوك  للمسترشق  التمهيديّة  األعامل  عىل  اعتمد  وقد  اإلسالميّة(،  الترشيعات  )مرجع 

هورجرونيه]]] )Hurgronge Snouc( يف تقديم عرض نقدي لنظرية املراجع القانونيّة، 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص91.

]2]- آدم متز Adam Mez 1286(-1336هـ/ 1869-1917م(: مسترشق أملاين، ولد يف فرايبورج، استقر يف بازل بسويرسة، اهتم 

باألدب العريب يف القرن الرابع الهجري، وكتابه )نهضة اإلسالم( بحسب بدوي عرض ممتاز للحضارة اإلسالميّة يف القرن الرابع 

الهجري، تناول فيه مرافق املدنية: من إدارة، ومالية، ونظام للحكم وحياة اجتامعية لعامة الناس، وقد انتقد بدوي ترجمة أبو 

ريدة لهذا الكتاب بشدة، ويرى أن املتجم يف معظم املوضوعات ال يتجم كالم املؤلف، بل ينقل النص العريب الذي إمنا يشري 

إليه املؤلف من دون أن يتجمه، ولهذا ضاع عمل املؤلف األصيل،. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص544.

]3]- البارون فون كرمير Kremer Alfred, Von 1244(-1307هـ/ 1828-1889م( ولد يف فيينا، وتخرج من جامعاتها، فأرسلته 

دولته قنصاًل لها يف مرص، ثم إىل بريوت 1870، عرف بنشاطه السيايس ونشاطه االسترشاقي حتى وفاته، من آثاره: نرش االستبصار 

واألحكام  برلني 1888(،  ـ 1856،  )كلكتا 1855  إنجليزية  للواقدي مبقدمة ورشوح  واملغازي  فيينا 1852،  األمصار  يف عجائب 

السلطانية للاموردي، وغريها. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص278ـ279.

]4]- السيد، املسترشقون األملان، ص65.

]5]- هرجرونيه )1274-1355هـ/ 1857-1936م( مسترشق هولندي، ولد يف إقليم برانت الشاميل يف هولندا، تعلم الالتينية 
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ومن ثم األجزاء املهّمة عمليًّا للترشيعات اإليجابيّة مثل أهم الشعائر، واملرياث، واملعامالت، 

وقواعد استنباط األحكام، والحدود )العقوبات(، وأخرياً رأي اإلسالم يف السياسة]]].

وكانت لدى جوزيف شاخت اهتامماٌت بالرّشيعة اإلسالميّة، وبيان نشأتها وتطّورها 

وأثرها وتأثّرها، وماّم له يف ذلك: نرشه كتاب الحيل واملخارج للخصاف، مبقدمة وحواش 

مبقّدمة  أملانيّة،  وترجمًة  متًنا  للقزويني،  الفقه  يف  الحيل  وكتاب  1923م(،  )1342هـ/ 

كتاب  من  املحاربني  وأحكام  والجزية  الجهد  وكتاب  1924م(،  )1343هـ/  وتعليقات 

متًنا  املاتريدي،  لإلمام  التوحيد  وكتاب  )1352هـ/1933م(،  للطربي  الفقهاء  اختالف 

وترجمة إنجليزية]]].

 -1329( اإلسالم  يف  الحكم  أسس  منها:  اإلسالميّة،  الّنظم  عن  أعامل  لبريتش  وكان 

1358هـ/ 1911-1939م(، وتنفيذ األحكام )1364هـ/ 1944م(، والرشع اإلسالمي )1373-

1374هـ/ 1953-1954م(، ولربجستارس أعامل حول الفقه والترشيعات اإلسالميّة منها: 

ابتكارات وخلق وتفكري للفقه اإلسالمي، وأساليب البحوث الفقهيّة، والفقه اإلسالمي، 

وأحكام الرشيعة اإلسالميّة عىل املذهب الحنفي]]].

ح- دراسة العلوم عند العرب واملسلمني

األملانية،  الجامعات  أكادمييًّا من قبل  اهتامًما  العرب واملسلمني  العلوم عند  لقيت 

القرن العرشين، فقد قامت  التاسع عرش وبداية  القرن  واتسع هذا االهتامم يف نهاية 

جامعة توبنغن بتخصيص قسم للبحث يف تاريخ العلوم العربيّة واإلسالميّة، ويف سلسلة 

بينام  اإلسالم،  يف  الطب  منها  األول  املجلد  تناول  الرشقيّة(  الدراسات  )مرجع  بعنوان 

ألكرث  فهرست  عىل  ويحتوي  والتنجيم،  والسحر  الطبيعية،  بالعلوم  الثاين  املجلد  اهتم 

واليونانية عىل يد معلم خصويص، ويف خريف 1874م سجل نفسه طالبًا لالهوت يف جامعة ليدن، ثم قرر التفرغ للفلولوجيا، 

عنوان أطروحته للدكتوراه )موسم الحج يف مكة(، عمل يف خدمة إدارة املستعمرات الهولندية يف اندونيسيا، ومستشارا للحكومة 

الهولندية للشؤون اإلسالميّة بهذه البالد، من آثاره: كتابه عن مدينة مكة ويشتمل جزأين، وكتابه أهل آتية، ومحارضات عن 

اإلسالم، ألقاها يف أمريكا. بدوي، املرجع السابق، ص353ـ354.

]1]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص344ـ345.

]2]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص417.

]3]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص565.
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من تسعمئة بحث عريّب وفاريّس عن الحيوان والنبات والكيمياء والزراعة وغريها، وكان 

املجلد الثالث قد خّصص للرياضيات]]].

وللمسترشق األملاين روسكا اهتامٌم بدراسة العلوم عند العرب واملسلمني، وكانت له 

أعامٌل كثريٌة ومتنّوعٌة عنها، وقد عرّب عن أهّميّة تلك العلوم وأثرها عىل أوروبا بقوله: 

البدويّة وال األدب الذي نشأ بعد ظهور اإلسالم هو الذي جعل اسم  »ليست األشعار 

العرب المًعا يف الغرب. إذا أردنا أن نفّكر بتأثري الحضارة اإلسالميّة يف الغرب املسيحي، 

فيجب علينا أن نفكر يف الرياضيات العربية والفلك والكيمياء والطب، تلك الفروع التي 

تعلّم منها الغرب بجد ونشاط قرونا عديدة قبل اكتشاف العلوم اليونانية، وال تزال كثري 

من التعابري العربية املتداولة تنبؤنا عن ازدهار العلوم تحت راية اإلسالم«]]].

ومن أهم أعامل روسكا حول العلوم عند العرب واملسلمني: ترجمة كتاب األحجار 

من عجائب املخلوقات للقزويني]]]، وأسس جديدة عن تاريخ الجغرافية العربية )مجلة 

الجغرافية 1918 ص77-81(، عن تاريخ الجرب العريب والحساب )اإلسالم 1918 ص116 

- 118(، واملعادن يف املصادر العربية )مجلة ايسز 1913 ص341 - 350(]]]، إالّ أّن أكرث 

العلوم التي اجتذبت روسكا هي الكيمياء، وقد أشار روسكا إىل الّصعوبات التي واجهته 

الواحد،  لالسم  مستتة  عّدة  أسامء  ووجود  بالرموز،  لخفائها  القدمية  الكيمياء  فهم  يف 

وامللح  الخراساين،  والطري  العقاب،  منها:  اسم  أكرث من  عليه  يطلق  كان  مثاًل  فالنشادر 

الطائر، وبصاق األسد، وغري ذلك، واألمر ينطبق عىل الزئبق وغريه، وأثناء بحث روسكا 

يف  معروفًا  كان  والذي  الزبرجدي،  اللوح  لكتاب  األصيل  النص  وجد  النشادر،  بتاريخ 

ترجمته الالتينيّة، وهو من أهم الكتب لدى الكيميائيني القدامى]]].

]1]- غرنوت روتر، الدراسات العربية بجامعة توبنغن، مراجعة حسني حجازي، مجلة الفكر العريب، العدد 32، السنة الخامس، 

1983، ص176.

]2]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص148.

]3]- خليل بن القاري القزويني: فاضل إمامي )ت 1089هـ/ 1678م(، له رشوح العدة يف األصول، وحاشية مجمع البيان، وغريها. 

الزركيل، األعالم، ج2، ص321.

والفنون،  الثقافة  )وزارة   ،4 العدد   ،6 املجلد  املورد،  العرب، مجلة  عند  والعلوم  يوليوس روسكا  الطعمة، عدنان جواد،   -[4[

العراق، 1977(، ص118ـ119ـ120ـ123.

]5]- املنجد، املرجع السابق، ص150.
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 Fridrich( دترييص]]]  فردريك  األملاين  املسترشق  قام  الفلسفة،  مجال  ويف 

Dieterici( األستاذ بجامعة برلني، بنرش أهم مؤلف للفارايب )ت339هـ/ 950م( وهو 

)مطبعة  ليدن  1895م( يف  )1313هـ/  عام  وذلك  الفاضلة(،  املدينة  آهل  )آراء  كتاب 

بريل بهولندا( مستنًدا إىل املخطوط رقم 3/425 املحفوظ يف املتحف الربيطاين، واجتهد 

سنة  ليدن  يف  مرة  ألول  دترييص  ونرش  األصيل،  النص  يف  غمض  ما  بعض  توضيح  يف 

)1308هـ/ 1890م( كتاب )الجمع بني رأي الحكيمني أفالطون اإللهي وأرسطوطاليس( 

أليب نرص الفارايب]]]، وعمل ماكس هيورتن]]] )Horten )M.. بحكم درايته بالفلسفة 

العقيدة املسلمني من ذهن  الفلسفة اإلسالميّة وعلامء  الالهوتيّة، عىل تقريب قضايا 

القارئ األورويب، وعالج إىل جانب ذلك يف مقاالت جامعة قضايا فلسفية متفرقة، وأشار 

فلسفة  أقدم  إىل  إشارتهم  يف  السابقون  السقراطيون  يستعمله  كان  الذي  املعنى  إىل 

إسالميّة، وقّدم عرًضا موجزًا يف كتابه )الفلسفة اإلسالميّة يف عالقاتها مع الرؤى الفلسفية 

1198م(،  595هـ/  )ت  رشد  ابن  بفلسفة  موللر  اوكيست  واهتم  العريب(]]].  للمرشق 

أملانية )1292هـ/  التوحيد والفلسفة البن رشد متًنا وترجمًة  ومام له يف ذلك: رسالة 

1875م(، وما وراء الطبيعة البن رشد )1303هـ/ 1885م(، وله أيًضا الفلسفة اليونانيّة 

يف التجامت العربيّة )1294هـ/ 1872م(، ونرش ماكس هيورتن نصوص الحكم للفارايب 

)1324هـ/ 1906م(، وترجم البن سينا]]] )ت 428هـ( كتاب الشفاء )1325هـ/1907م(، 

]1]- فريدريك دترييص )1238-1321هـ/ 1821-1903م(: مسترشق املاين، ولد يف برلني، وتعلم يف جامعتي هلّه وبرلني الالهوت، 

كرس نفسه لدراسة اللغات الرشقية، سافر يف سنة )1264هـ/ 1847م( إىل املرشق، وقد عني باللغة العربية وآدابها والفلسفة 

اإلسالميّة يف املقام األول، من آثاره: املتنبي وسيف الدولة )ليبستك 1264هـ/ 1847م(، ونرش مختارات من رسائل إخوان الصفا 

بدوي،  عثامنية.  ومختارات  رشقية،  قصة  وهي  و)مريم(  العرب،  عند  النفس  وعلم  واملنطق  1886هـ(،  1304هـ/  )ليبستك 

موسوعة املسترشقني، ص269ـ270.

]2]- نادر، البري نرصي، اهتامم املسترشقني بالفكر العريب اإلسالمي القديم، سلسلة كتب الثقافة املقارنة، )االسترشاق(، العدد1، 

)دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1987(، ص112.

]3]- ماكس هيورتن )1291 - 1365هـ/1874 - 1945م(: مسترشق أملاين، كان مهتامً بدراسة الفلسفة اإلسالمية، وساعده تضلعه 

اليسوعيون يف بريوت، من آثاره : نرش  العربية، وقد حقق ما فاته منها اآلباء  الفلسفة  بالفلسفة املسيحية يف تفهم نصوص 

فصوص الحكم للفارايب )مونست 1906( وترجمة الشفاء البن سينا )ليبزيج 1907(، وما وراء الطبيعة البن رشد )هاله 1912(، 

وله مباحث عن الفارايب، وعن الفلسفة اإلسالميّة ويف سبيل فهم الرشق وغريها. العقيقي، املسترشقون، ج2، ص436.

]4]- فوك، تاريخ حركة االسترشاق، ص341.

]5]- ابن سينا أبو عيل الحسني بن عبد الله ابن سينا: الحكيم املشهور، ولد يف بخارى سنة )370هـ/ 980م(، اشتغل بالعلوم 

وحّصل الفنون، وأتقن علم القرآن وشيئًا من أصول الدين وبراعة يف املنطق، له مصنفات كثرية منها: كتاب يف القانون، وله 

رسائل بديعة منها رسالة حي بن يقضان، ورسالة الطري، وهو احد الفالسفة املسلمني، تويف بهمذان سنة )428هـ/ 1036م(. ابن 

خلكان، وفيات األعيان، ج2، ص133ـ134ـ136ـ138.
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وفلسفة اإلسالم وعالقتها باألفكار الفلسفية يف املرشق اإلسالمي )1343هـ/ 1924(]]].

 Franz( ومن املسترشقني األملان الذين اهتّموا بدراسة العلوم العربية: فرانز فيبكه

Woepcke( )1242-1281هـ/ 1826-1864م(، الذي تعلّم العربيّة عىل فلهلم فرايتاخ، 

وشجعه األخري نحو الرياضيات، فانرصف فيبكه إىل بحثها وتحقيقها وترجمتها ونرشها، 

وصّمم عىل كتابة تاريخ الرياضيات عند العرب، وجعل من هذا املرشوع مهّمته العلميّة 

أّن  وبنّي  للخوارزمي،  واملقابلة  الجرب  هو:  املجال  كتاب نرشه يف هذا  وأّول  الحياة،  يف 

علامء الجرب العرب قد توّصلوا إىل الربهنة عىل معادالت الدرجة الثانية، وأنهم كانوا أّول 

من طبّق الجرب عىل الهندسة وبالعكس، ومن مؤلّفاته أيًضا: جرب عمر الخيام، وبحث يف 

نظريّة أضافها ثابت بن قرة]]] إىل الحساب النظري عند اليونان، وبحث يف التقيامت 

الجربيّة املستخدمة عند العرب وغريها يف الحقل نفسه]]]، وكان لزاخاو كتاب بعنوان: 

الشطرنج والحساب عن ذروة الشمس يف نظر البريوين )ت 440هـ/ 1048م(، كام اهتّم 

زاخاو بأعامل البريوين مبعاونة فيستنفلد )Wuestenfeld(، وترجمت هذه األعامل إىل 

الفرنسية واإلنجليزية، فوقف الغرب عىل أكرب علامء العصور الوسطى من املسلمني]]].

أما علم الطب، فإّن املسترشق األملاين ماكس مايرهوف]]] )Meyerhof Max( كان له 

اهتامم واضح به، حيث زاول مهنة الطب يف مرص، واختص بطب العيون، فوجد يف هذا 

املجال مواد غنيّة من كتب األطباء العرب يف القرون الوسطى، وعالج طب العيون عند 

حنني ابن اسحق، والطبيب محمد بن قسوم الغافقي، وقد وجد يف أعاملهم ماّدة غنيّة 

]1]- العقيقي، املسترشقون،ج3، ص570.

]2]- ثابت بن سنان بن قرة الصايب: طبيب ومؤرخ، )ت365هـ/ 975م(، له: كتاب التاريخ ابتدئه من أيام املقتدر، وكتاب مفرد 

يف أخبار الشام ومرص. الحموي، ياقوت، معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، تحقيق: إحسان عباس، ط1، )دار الغرب، 

بريوت، 1993(، ج1، ص772ـ773. 

]3]- بدوي، موسوعة املسترشقني، ص421ـ422.

]4]- العقيقي، املسترشقون، ج3، ص483.

]5]- ماكس مايرهوف: طبيب أملاين، ولد يف هليشتايم سنة )1291هـ/ 1874م(، تعلم الطب يف هايلدبرغ وبرلني وستاسبوغ، 

ومارسه يف املدن، ثم صحب قريبًا له إىل مرص سنة )1318هـ/ 1900م(، واستقر يف عاصمتها وتعلم جميع اللغات التي تتخاطب 

آثاره: مراكب  العيون، من  العريب، وقد اختص بطب  الطب  له من وقت لدراسة  تبقى  بها، معالًجا فقراءها مجانًا، واقفا ما 

)1365هـ/ 1945م(.  سنة  القاهرة  يف  تويف  اسحق،  ابن  لحنني  العني  يف  مقاالت  العرش  وكتاب  القاهرة،  يف  والعطور  العقاقري 

العقيقي، املسترشقون، ط3، ص766.
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املرىض،  الوسطى لعالج  القرون  العرب يف  التي كان يستعملها األطباء  العقاقري  تتناول 

وانتقل إىل دراسة علم العقار عند العرب، وقد متتّع بأسلوٍب يستحّق التّأّمل يف التّفتيش 

عن املراجع واملتون الهاّمة، وقد أشار ألّول مرّة إىل وصف األدوية املفردة للعامل الرشيف 

اإلدرييس]]].

وهناك مجاالت أخرى يف التاريخ اإلسالمي اهتّم بها املسترشقون األملان، مثل التّصّوف 

اشتهر  التصّوف  العرص اإلسالمي. ففي مجال  الجاهيل، والشعر يف  يف اإلسالم، والشعر 

هانز هايرنيش شيدر، والذي كان الحسن البرصي وحافظ شريازي، كانا منطلقه يف دراسة 

التصوف اإلسالمي، والغنوصية )Gnosticism( اإلسالمية، مبتدئًا بحركـة الباطنية، وقد 

 Louis( ماسنيون  لويس  ألّفهـا  التي  الدراسات  مـن  ودخلـه  الحقل  هذا  عىل  تعرّف 

 ،)R. A. Nicholson( [[[ور.أ.نيكلسون ،)T. Andrae( [[[اندري Massignon(، وتور 

فوضع نصب عينيه مهّمة متابعة تطّور فكرة رشقيّة قدمية مقتبسة من الحضارة الهيللينيّة 

حتى تشّكلها التّأميل الكالسيك يف الغنوصيّة اإلسالمية]]]، و»كان اهتامم ]هلموت] ريت 

 )Der ISLAM( اإلسالم  مجلّة  يف  املنشورة  دراسته  وتدل  مبكرًا.  اإلسالمي  بالتصّوف 

األملانيّة عام )1333هـ/ 1924م( عن الحسن البرصي عىل منهجه يف بحث هذه الظاهرة 

الدينيّة الثقافيّة، مثلام تدل عليه مقالته بالغة العمق عن أيب الفداء البسطامي، وهي 

التي نرشت يف ضمن مجموعة الدراسات التي صدرت تحية وتكرميًا لألستاذ تشودي]]] 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ج1، ص141 ـ 142 ـ 143.

]2]- تور اندري )1303 - 1367هـ/ 1885 - 1947م(: الهويت ومؤرخ أديان سويدي، عمل أستاًذا يف ستوكهومل وأوبساال، وأصبح 

أسقًفا يف لينكوبينج عام )1355هـ/ 1936م(، يعّد عاملًا طليعيًّا يف العلوم اإلسالميّة وله عدة مؤلفات عن الرسول، وأصل 

اإلسالم واملسيحية. املنجد، املسترشقون األملان، ص175.

]3]- نيكلسون )1285 - 1365هـ/ 1868 - 1945م(: مسترشق إنجليزي، عمل منذ عام )1348هـ/ 1929م( أستاًذا يف كامربدج، 

من أهم أعامله: التاريخ األديب للعرب، ودراسات يف التصوف اإلسالمي. املنجد، املسترشقون األملان، ص175.

]4]- املنجد، املسترشقون األملان، ص168.

]5]- رودولف تشودي )1302-1380هـ/ 1884-1960م(: ولد يف جالرس، وعني أستاًذا للغات الرشقية يف هامبورغ، وزوريج ثم 

يف بال )1922م(، وقد صنفت لتكريم مجموعة من باسمه )بال - فيس بادن 1954م(، من آثاره: أسهم يف نرش املكتبة التكية، 

ومجلة اإلسالم، وصنف كتبا عديدة يف: الطرق الصوفية، وتطور الحكومة العثامنية القدمية، واإلسالم والجهاد )هامبورج 1914م(، 

واإلسالم والصليبية )1933م(، وغريها. العقيقي، املسترشقون، ج3، ص19-18.
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بالفضل  له  مدين  األورويّب  االسترشاق  وإّن  1945م(.  )1365هـ/  عام  يف   )Tsghudi(

الذكر من  املشتكون يف حلقات  بها  يقوم  التي  اإليقاعية  للحركات  تقدميه وصًفا  عىل 

دراويش... استجابة ملوسيقى السامع«]]].

ويف مجال الشعر الجاهيل، فإّن أهم الّدراسات التي تناولته هي: دراسة نولدكه، التي 

أثارت مسألة االنتحال والشك يف الشعر الجاهيل، وهي بعنوان: )يف سبيل فهم الشعر 

الجاهيل(، وقد وقف نولدكه يف بحثه هذا عند موضوعات كثرية، تتناول تكّون الشعر 

العبايس وحفظه، وقد الحظ نولدكه  العرص  الجاهيل، وطبيعته، وبدايته، ووصوله إىل 

تكرار املعاين يف الشعر الجاهيل، ووجود تشابه يف صياغة بعض األبيات الشعرية، وعّد 

ذلك أمرًا طبيعيًا لتشابه البيئات، وإّن الّصعوبة التي يواجهها املسترشق تعود إىل سبب 

وصول تلك القصائد بشكل مقطعات وشذرات مضطربة التتيب ومنتزعة من سياقها]]].

أّما فردريش روكر، فقد كان شديد الولع بالّشعر العريب والفاريس، فقد قام بتجمة 

مجموعٍة من األعامل الّشعريّة إىل اللغة األملانيّة، كديوان الحامسة ومقامات الحريري]]] 

والروميات لجالل الدين الرومي وأشعار سعدي]]] وحافظ شريازي، مع محاولته املحافظة 

عىل العروض األصيل، وإدخال هذا األدب الرشقي إىل األدب األملاين]]].

خ- تحقيق الّنصوص القدمية ونرشها

تعّد جهود املسترشقني األملان يف مجال تحقيق الّنصوص القدمية ونرشها، وصيانة 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ص186.

]2]- الجبوري، يحيى، املسترشقون والشعر الجاهيل، سلسلة كتب الثقافة املقارنة، )االسترشاق(، العدد 1، ص77 ـ 78. 

]3]- أبو محمد القاسم بن عيل الحريري )446-516هـ/ 1054-1122م(: كاتب عريب وضع خمسني مقامة حاىك بها مقامات 

بديع الزمان الهمذاين، وقد ترجمت مقاماته إىل اإلنكليزية، ومن آثاره: ُدرة الغواص يف أوهام الخواص، البعلبك، معجم أعالم 

املورد. ص170.

]4]- سعدي الشريازي )611-691هـ/ 1213-1292م(: شاعر فاريس، يعّد أحد أكرب شعراء الفرس شعبية، كان متصوفا، تتكشف 

البعلبك،  آثاره عن وعي عميق لعبثية الوجود اإلنساين، من آثاره: )بوستان( أي البستان، و)كليستان( وتعني حديقة الورد. 

معجم أعالم املورد، ص237.

]5]- األيويب، أبحاث عربية، ص374ـ375.
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وحفظ األصل منها عىل قدر كبري من األهميّة، بعد أن كانت تلك الّنصوص عرضًة للتلف 

والّضياع يف زحمة ما متّر به األّمة اإلسالميّة من شتّى املحن والكوارث جعلت املسلمني 

يف انشغال وذهول عن تراثهم وحفظه، وقد نالت تلك الّنصوص حظّها من الحفظ بعد 

رحيلها إىل مختربات الصيانة والدرس التي أعّدها هؤالء املسترشقون يف بلدانهم.

بدأ هذا  وقد  القدمية،  اإلسالميّة  بالّنصوص  متميّزٌة  عنايٌة  األملان  للمسترشقني  كان 

املشوار معهم عىل مستوى واسع منذ القرن الثامن عرش، وازداد هذا االهتامم يف القرن 

التاسع عرش، إذ تّم نرش مئات من الّنصوص القدمية، واختاروا منها مناذج أساسيّة وحيويّة 

من التاث اإلسالمي وقاموا بتحقيقها ونرشها. كانت موضوعات تلك النصوص متنّوعًة، 

منها عن الشعر الجاهيل القديم يف الجاهلية واإلسالم، ومنها عن اللغة واألدب، والتاريخ، 

والجغرافية، والفلسفة، والفرق، والحساب، والفلك.

كان أهم ما مييّز عمل املسترشقني األملان يف هذا املجال هو قيامهم بتحقيق عدٍد 

كبريٍ من الّنصوص القدمية مع مراعاة الّدقّة يف عملهم هذا، فقد قام فستنفلد بتحقيق ما 

يُقارب املئتني من الّنصوص اإلسالميّة ونرشها، وهو ما يعجز عن نرشه مجمع علمي، كان 

أبرز تلك الّنصوص هي: معجم البلدان لياقوت الحموي، ووفيات األعيان البن خلكان، 

وطبقات الحفاظ للذهبي، وتهذيب األسامء واللغات للنووي، وغريها]]].

القدمية  الّنصوص  تحقيق  مجال  يف  اهتامم  لهم  األملان  املسترشقني  معظم  وكان 

ونرشها كفرايتاغ، وروكرت، وفلوجل، وساخاو، وهلموت ريت الذي عني بنرش املكتبة 

اإلسالميّة التابعة لجمعية املسترشقني األملان يف اسطنبول.

وقد أدرك املسترشقون األملان منذ بداية مسريتهم يف دراسة التاث اإلسالمي أّن هذا 

التاث ميتلك أعداًدا هائلًة من الّنصوص، سواء يف مكتبات أملانيا أو العامل، لذا كان ال بّد 

لهم من حرصها يف فهارس، وقد وضع كريستامن فهرًسا للمخطوطات العربية يف عام 

]1]- املنجد، املسترشقون األملان، ص8.
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1613م، ويف مراحل الحقة قام وليم الفرد، وزيبولد وبروكلامن وهلموت ريت، بإنجاز 

فهارس للمخطوطات العربية، وقد تّم التّطرّق ألعاملهم يف هذا املجال ضمن جهودهم 

التي مّر ذكرها يف موضوعات سابقة.

وقد كتب ريت -الذي كان مرجًعا نادًرا يف املخطوطات العربيّة- مقاالٍت كثريًة عن 

مخطوطات اسطنبول، منها: مخطوطات عربيّة يف مكتبات اسطنبول مل تطبع بعد، وقد 

صدرت يف كتاب بعنوان: ما ساهم به املؤرخون العرب )بريوت 1959(، واملخطوطات 

عام 1953،   )oricns( مجلة  تركيّة، صدرت يف  مكتبات  أصحابها يف  بخطوط  املكتوبة 

 ،1949 نفسها  املجلة  يف  صدرت  واألناضول،  اسطنبول  يف  العربية  واملخطوطات 

ومخطوطات التفسري التي صدرت يف ايا صوفيا عام 1945.



141

قّية ي الدراسات ال�ش
ّ ودوره �ن ي

اق األلما�ن االست�ش

الئحة املصادر واملراجع

1. ا. س. رابوبرت، مبادئ الفلسفة، ترجمة: أحمد أمني، ط1، )دار الكتب العلمية، بريوت، 2005(.

2. ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان 
عباس، )دار صادر، بريوت، 1994(.

3. أبو السعود، عطيات، فلسفة التاريخ عند فيكو، )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1997(.

4. األيويب، هاشم إسامعيل، أبحاث عربية يف الكتاب ألتكرميي للمسترشق األملاين فولفد يتيش فيرش، 
ط1، )د. م، 1994(.

التاريخ وكيف يفرسونه من كونفوشيوس إىل توينبي، ترجمة: عبد العزيز  5. آلبان. ج. ويدجري، 
توفيق جاويد، )الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1996(، ج2.

6. البعلبك، معجم أعالم املورد. 

7. التيمومي، الهادي، مفهوم التاريخ وتاريخ املفهوم، ط1، ) دار محمد عيل، تونس، 2003(.

8. الجبوري، يحيى، املسترشقون والشعر الجاهيل، سلسلة كتب الثقافة املقارنة، )االسترشاق(، العدد 
.1

9. الجمل، بسام، أسباب النزول، ط1، )املركز الثقايف العريب، بريوت، 2005(.

10. الحاج، سايس سامل، نقد الخطاب االسترشاقي الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، 
ج1، ط1، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2002.

11. الحموي، ياقوت، معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، تحقيق: إحسان عباس، ط1، 
)دار الغرب، بريوت، 1993(، ج1.

12. الخوند، مسعود، املوسوعة التأريخية الجغرافية، )دار رواد النهضة، بريوت، د. ت(.

13. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، نزهة الفضالء يف تهذيب سري أعالم النبالء، ط1، )دار 
األندلس، جدة، 1998(، ج3، ص1449-1448.

واملستعربني  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  اإلعالم  الدين،  خري  الزركيل،   .14
واملسترشقني، ط5، )دار العلم للماليني، بريوت، 1980(.

15. السيد، رضوان، املسترشقون األملان.

16. الشاذيل، عبد الله يوسف، االسترشاق مفاهيم صالت جهود، ط1، )د.م، د. ت(.

17. الطعمة، عدنان جواد، يوليوس روسكا والعلوم عند العرب، مجلة املورد، املجلد 6، العدد 4، 
)وزارة الثقافة والفنون، العراق، 1977(.



142

18. الطناحي، محمد محمود، مدخل إىل تاريخ نرش التاث العريب، ط1، )مكبتة الخانجي، القاهرة، 
.)1984

19. العروي، العرب والفكر التاريخي، ط5، املركز الثقايف العريب، بريوت، 2006.

)معهد   ،1 السنة   ،1 العدد  املعهد،  التاريخ، مجلة  كتابة  املسترشقني يف  منهج  العطية، جليل،   .20
الدراسات العربية واإلسالمية، لندن، 1999(.

21. العقيقي، نجيب، املسترشقون موسوعة يف تراث العرب مع تراجم املسترشقني ودراساتهم عنه 
منذ ألف عام حتى اليوم، ط 5، )دار املعارف، القاهرة، 2006(.

22. الفيومي، محمد إبراهيم، االسترشاق يف ميزان الفكر اإلسالمي، سلسلة قضايا إسالمية، العدد 3، 
)املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 1994(.

23. املنجد، صالح الدين، املسترشقون األملان تراجمهم وما أسهموا به يف الدراسات العربية، ط1، 
)دار الكتاب الجديد، بريوت، 1978(، ج1.

24. املنيع، نارص محمد بن عثامن، املسترشق األملاين برجستارس وآثاره يف الدراسات القرآنية ومنهجه 
فيها، مجلة جامعة امللك سعود، العدد 22، )النرش العلمي واملطابع، الرياض، 2010(.

25. املوسوعة الفلسفية املخترصة، ترجمة فؤاد كامل، )دار القلم، بريوت، د. ت(.

للمواقف،  استقراء  واملسترشقني:  االسترشاق  عن  املعلومات  مصادر  إبراهيم،  بن  عيل  النملة،   .26
)مكتبة امللك فهد، الرياض 1993(.

27. إمام عبد الفتاح إمام، معجم ديانات وأساطري العامل، )مكتبة مدبويل، القاهرة، د ت(، ج3.

28. بدوي، موسوعة املسترشقني، ص544.

29. بدوي، موسوعة املسترشقني، ط3، )دار العلم للماليني، بريوت، 1993(.

30. براون، إدوارد جرانفيل، تاريخ األدب يف إيران من الفردويس إىل سعدي، ترجمة: إبراهيم أمني 
الشواريب، )مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004(.

31. بوبر، كارل، عقم املذهب التاريخي دراسة يف مناهج العلوم االجتامعية، ترجمة: عبد الحميد 
صربه، )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1959(.

)ديوان  ط2،  حداد،  سليم  ترجمة:  االجتامع،  لعلم  النقدي  املعجم  وف،  بودون  ر.  بوريكو،   .32
املطبوعات الجامعية، بريوت، 2007(. 

33. جحا، ميشال، مستعربان أملانيان بارزان: هلموت ريت ورودي بارت، مجلة الفكر العريب، العدد 
31، السنة الخامسة، 1983.

34. حسني، محسن محمد، االسترشاق برؤية رشقية، ط1، )دار الوراق، بغداد، 2012(.



143

قّية ي الدراسات ال�ش
ّ ودوره �ن ي

اق األلما�ن االست�ش

35. ديغا، غوستاف، تاريخ االسترشاق األورويب، مراجعة: عيل جابر، مجلة الفكر العربية، العدد 31، 
السنة الخامسة، )معهد اإلمناء العريب، بريوت، 1983(.

36. ر . هـ . روبنز، موجز تاريخ علم اللغة يف )الغرب(، ترجمة: أحمد عوض، )سلسلة عامل املعرفة 
227، الكويت، 1997(.

37. رسول، محمد رسول، الغرب واإلسالم قراءات يف رؤى ما بعد االسترشاق، ط1، )املؤسسة العربية 
للدراسة والنرش، بريوت، 2001(.

38. سوذرن، ريتشارد، صورة اإلسالم يف أوروبا يف القرون الوسطى، ترجمة: رضوان السيد، ط2، )دار 
املدار اإلسالمي، بريوت، 2006.

39. عبد السالم، أحمد حسن، تاريخ االسترشاق األملاين، مجلة الفكر العريب، العدد: 31، السنة: 5، 
)معهد اإلمناء العريب، بريوت، 1983(.

40. عبده قاسم، الخلفية األيديولجيّة للحروب الصليبيّة، ط2، )ذات السالسل، د. م، 1988(.

41. علوش، سعيد، معجم املصطلحات األدبيّة املعارصة، ط1، )دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1985(، 
ص171.

42. عاميرة، إسامعيل أحمد، بحوث يف االسترشاق واللغة، ط1، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 1996(.

43. عواد، عبد الحسني مهدي، فقه اللغة العربية فصول يف نشأته ومباحث يف تأصيالت معارفه، ط1، 
)مؤسسة العارف للمطبوعات، بريوت، 2008(.

44. عوض، لويس، مقدمة يف فقه اللغة العربية، ط1، )رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة ، 2006(.

45. غرنوت روتر، الدراسات العربية بجامعة توبنغن، مراجعة حسني حجازي، مجلة الفكر العريب، 
العدد 32، السنة الخامس، 1983.

ط1،  ناجي،  الجبار  عبد  ترجمة:  اإلسالمية،  والفتوحات  )ص(  محمد  كربيييل،  فرانشيسكو   .46
)منشورات الجمل، بريوت، 2011(.

47. فوزي، فاروق عمر، االسترشاق والتاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالميّة األوىل( دراسة مقارنة بني 
وجهة النظر اإلسالميّة ووجهة النظر األوروبيّة، ط1، )األهلية للنرش والتوزيع، عامن، 1998(.

48. فوفلد يتيش فيرش، األساس يف فقه اللغة العربية، ترجمة: سعيد حسن بحريي، ط1، )مؤسسة 
املختار للنرش والتوزيع، القاهرة، 2002(.

49. فوك، يوهان، تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا حتى بداية القرن 
العرشين، ترجمة: عمر لطفر العامل، ط2، )دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2001(؛ )دار املدار اإلسالمي، 

بريوت، 2001(.



144

50. كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترجمة: نبيه أمني فارس ومنري البعلبك، ط5، )دار 
العلم للماليني، بريوت، 1968(.

51. كرال، غونتال، تطور علم االسترشاق يف أملانية، مجلة املعرفة، )وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 
سوريا(، العدد السابع والخمسون، السنة الخامسة، 1966.

52. كرباج، يوسف، تأمالت يف الرشق تقاليد االسترشاق الفرنيس واألملاين وحارضه، ط1، )قدمس، 
بريوت، 2006(.

53. كوثراين، وجيه، الذاكرة والتاريخ يف القرن العرشين الطويل دراسة يف البحث والبحث التاريخي، 
ط1، )دار الطليعة، بريوت، 2000(.

54. مراد، يحيى، معجم أسامء املسترشقني، ط1، )دار كتب عربية، د. م، د. ت(.

55. مصطفى عبد الكريم، معجم املصطلحات واأللقاب التاريخية، ط1، )الرسالة، بريوت، 1996(.

56. مؤنس، حسني، أطلس تاريخ اإلسالم، ط1، )الزهراء لالعالم العريب، القاهرة، 1987(.

57. مؤنس، حسني، التاريخ واملؤرخون دراسة يف علم التاريخ ماهيته وموضوعاته ومذاهبه ومدارسه 
عند أهل الغرب، )دار املعارف، القاهرة، 1984(.

58. ناجي، عبد الجبار، التشيع واالسترشاق عرض نقدي مقارن لدراسات املسترشقني عن العقيدة 
الشيعية وأمئتها، ط1، )دار الجمل، بريوت، 2011(.

59. نادر بورنقشبند، املنهج االسترشاقي يف دراسات السرية النبوية الرشيفة، ترجمة: محمد حسن 
زقراط، مجلة الحياة الطبية، العدد 21ـ22، السنة 7، )املؤسسة العاملية للمعاهد اإلسالميّة العاملية، 

بريوت، 2007(.

الثقافة  كتب  سلسلة  القديم،  اإلسالمي  العريب  بالفكر  املسترشقني  اهتامم  نرصي،  البري  نادر،   .60
املقارنة، )االسترشاق(، العدد1، )دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1987(.

61. نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، ط1، )مؤسسة كونراد ادناور، بريوت، 2004(.

62. هارمتوت بوبتسني، االسترشاق األملاين إىل اين، حوار اجراه ظافر يوسف مع املسترشق األملاين 
العرب،  الكتاب  )اتحاد  السابعة عرش،  السنة   ،68 العدد  العريب،  التاث  مجلة  بوبتسني،  هارمتوت 

دمشق، 1997(.

63. هويدي، االسترشاق األملاين تأريخه وواقعه وتوجهاته املستقبلية، ط1، )املجلس األعىل للشؤون 
اإلسالمية، القاهرة، 2000(.



145

ي تيودور نولدكه ـ تعريف وتوصيف ـ
ق األلما�ن تاريــــخ القرآن للمست�ش

الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


نقد أطروحة نودلكه يف الويح



مقدمة الفصل

من  يعّد  الذي   ، الوحي موضوع  الفصل  هذا  ي 
�ن المدرجة  البحوث  تتناول 

، وجعلها  ن ق�ي ي القت أرضّية خصبة عند عاّمة المست�ش المواضيع الحّساسة ال�ت
ي سماوّية القرآن الكريم ووحيانّيته؛ إذ 

ا للطعن �ن  أساسيًّ
ً

تيوردور نولدكه مدخل
ّ محمد ما زالت هذه الصورة  ي ي موضوع الوحي صورة نمطّية حول الن�ب

كّون �ن
ي محمد كان  ّ إىل يومنا هذا، وهي كون الن�ب ي مستوطنة العقل الفكرّي الغر�ب
، وهذا المرض هو ما جعله يتهّيأ أن ما أ�ت به نازل من  ٍّ ي من مرٍض نفسي

يعا�ن
لمفهوم   

ً
نقدّية قراءًة  األربعة  بحوثه  ي 

�ن الفصل  قّدم هذا  عليه،  وبناًء  السماء. 
قة بالوحي وما يرتبط 

ّ
الوحي الذي تبّناه نولدكه؛ داحًضا لجميع مقوالته المتعل

  .ه حذف من القرآن وقد جاء به محمد
ّ
به، خاّصة ما يرى أن



بويِّ  ٌة يف مفهوم الويح النَّ قراءٌة نقديَّ
ا عند تيودور نولدكه بوصفه مرًضا نفسيًّ

حمدان العكله]]]

ملخص البحث

الوحي حقيقٌة ثابتٌة رافقت سريورة اإلنسانيَّة مبراحلها الدينيَّة املتعّددة، وللوحي 

بالنبّوة كداللٍة عىل صدورها  الواقع، ويرتبط  أنواٌع مختلفٌة يتجىلَّ من خاللها يف 

، لذا فقد كان الوحي موضوًعا  موات إىل عامل األرض والوجود البرشيِّ من عامل السَّ

رئيًسا عند املسترشقني واملهتّمني بدراسة الحضارة اإلسالميَّة، ويُعدُّ تيودور نولدكه 

م رؤيًة مختلفًة حول الوحي وآليّة نزوله  )Theodor Noldeke( أحدهم، والذي قدَّ

عىل نبّي اإلسالم، ليصل إىل رفض نزول الوحي يف أغلب أشكال تجليه يف الواقع، 

ثمَّ ليعتربه رضبًا من رضوب اإللهام العرفاينِّ، وبذلك فقد ساوى بني الوحي املحمديِّ 

م  واإللهام أو الخطور النفيسِّ الذي ميتاز به بعض الصالحني والعرفاء، وبالتايل قدَّ

رؤيته عىل أساس املساواة بني الّنبّي وبني املصلحني االجتامعيني عرب حركية التاريخ، 

َع بانتزاع طابع القداسة عن الوحي النبويِّ ونزَّله منزلة اإلصالح، ال سيّام  وبذلك رَشَ

، مامَّ ينزع طابع القداسة عن  أنّه ادَّعى إصابة الرسول الكريم باملرض النفيسِّ

. الوحي النبويِّ

املقدمة

ًة، كام يعدُّ املسترشق األملايّن  ال شكَّ أنَّ االسترشاق األملاينَّ يعدُّ رائًدا يف االسترشاق عامَّ

]1]- دكتور يف الفلسفة العربيّة-اإلسالميّة من جامعة دمشق.
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ًة؛ إذ عمد مبّكرًا إىل نقل  ًة، واألملان خاصَّ تيودور نولدكه األبرز من بني املسترشقني عامَّ

راسات االسترشاقيَّة، وال سيَّام يف دراسته حول  اث اإلسالميِّ إىل حيِّز الدِّ جزٍء كبريٍ من التُّ

.اه الرسول أصل سور القرآن الكريم وتركيبها، وحول ماهيَّة الوحي الذي تلقَّ

الرسول  تنتاب  مرضيٌَّة  نفسيٌَّة  حالٌة  أنَّه  عىل  النبويِّ  للوحي  تفسريًا  نولدكه  م  يقدِّ

تها  الكريم، مستنًدا إىل األحاديث النبويَّة التي نقلها رواة الحديث عىل اختالف صحَّ

وقوَّتها وضعفها، فهي أحاديٌث تصف الحالة النَّفسية التي كانت تالزم الرسول أثناء 

بالوحي  ترتبط  تاريخيٍَّة  دينيٍَّة  مسائل  يف  االسترشاقيَّ  رأيه  بذلك  مبديًا  الوحي،  نزول 

الم، مثل رؤيا النبيِّ إبراهيم وتكليم الله ملوىس  وحاالت تجلِّيه عند األنبياء عليهم السَّ

الم، وغريها من تجليَّات الوحي وصورها املختلفة؛ إذ أيَّد بعَض التَّفسريات  عليهام السَّ

ا  إمنَّ الوحي  نزول  أثناء   النبي يعتي  كان  ما  بأنَّ  تزعم  والتي   ، النفيسِّ املنشأ  ذات 

هو حالٌة نفسيَّة تصل إىل التَّهيج حتَّى الرصع وما يصاحبها من غياٍب تامٍّ عن الوعي، 

ٍة   من أقاويل ال تستند إىل حجَّ وهو بذلك يعود أدراجه إىل ما كان يتعرَّض له النبيُّ

منطقيٍَّة يف زمن النبوَّة، وبذلك فهو مل يستند إىل ما ينتمي إليه من مدرسٍة نقديٍَّة تدعو 

إىل البحث دون التَّسليم مبا جاء به اآلخرون من اتهاماٍت باطلٍة، مبعنى أنَّه سلَّم يف بعض 

ع كانت تتساوى يف ذلك  األحيان مبا ال ينبغي التَّسليم به مبارشًة، وال سيَّام أنَّ حالة الرصَّ

ل إليه علم النفس آنذاك، وهذا ما ال يتناسب  الزَّمن مع الجنون حسب ما كان قد توصَّ

مع نبيٍّ يحمل رسالًة عامليَّة للبرش، إذ إنَّ ما كان ينتاب الرسول ال يتشابه مع ما 

يحدث يف حاالت املرض النَّفيسِّ العاديَّة كام يؤكِّده علم النَّفس اليوم.

ما  ونقد  مناقشة  التَّايل من خالل  اإلشكايلِّ  ؤال  السُّ عن  يجيب  أن  البحث  يحاول 

قّدمه املسترشق األملاين تيودور نولدكه: 

ما هي حقيقة مزاعم املسترشق األملاين نولدكه حول تفسري الوحي النبويِّ عىل أنَّه 

؟ ؟ وما تأثري تفسرياته النَّفسيَّة يف الفكر اإلسالميِّ مرٌض نفيسٌّ
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 عند تيودور نولدكه
ً
 نفسيا

ً
بوّي بوصفه مرضا ي مفهوم الوحي النَّ

 �ن
ٌ
ة قراءٌة نقديَّ

 أّواًل: مناقشة الوحي النبويِّ وتداعياته النَّفسيَّة عند النبيِّ

، ومدى مصداقيّته، فيقول يف  يذهب نولدكه إىل البحث يف حقيقية الوحي النبويِّ

عوب عرفت ما يشبه النبّوة«]]]، فريبط  بداية كتابه: »ال يسعنا اإلنكار أنَّ كثريًا من الشُّ

النبّوة ال بدَّ  إّن رسالة  للنبّوة؛ إذ  الوحي والنبّوة، فالوحي رضورٌة منطقيٌّة  نولدكه بني 

األمر  تطلَّب  لذا  سًة،  مقدَّ رسالًة  بوصفها  منقوصٍة،  غري  جمعاء  البرشيّة  إىل  تصل  أن 

الذي نزل عىل األنبياء واملرسلني،  الوحي؛ إذ »إنَّ الوحي  املُرَسل بقّوة  النبّي أو  تعزيز 

د لإلنسان الطريق الذي عليه أن يسلكه ليصل إىل ما ينفعه  هو )الكاتالوج( الذي يحدِّ

ويجتنب ما يضه، ويبنيِّ له كيف يستثمر طاقاته ومواهبه«]]]، إال أنَّ الوحي مختلٌف 

ة حول معناه وأنواعه، وتجلياته،  من وجهة نظر املسترشقني، فلكلٍّ منهم رؤيته الخاصَّ

وسنتطرَّق لذلك بشكل مفصٍل.

1- حقيقة الوحي املثبتة ونقد منكريه

عامل  وبني  العلويِّ  العامل  بني  واألنبياء،  الخالق  بني  االتصال  وسيلة  الوحي  مُيثِّل 

رسالٍة  تبليغ  بهدف  والرسل،  لألنبياء  ودلياًل  مرشًدا  ته  مهمَّ تكون  حيث  املوجودات، 

سامويٍة يريد من خاللها الخالق إرساءها بني البرش، وبذلك فالوحي قد رافق كلَّ األديان 

ع اإللهيِّ وتتنّوع طرقُه، وزمانه،  اموية لنرش رسالٍة تهدف إىل إعالم الرشَّ والرساالت السَّ

ومكانه، يف حني أنَّ مصدره واحٌد، وهو الله تعاىل.

وخصوصيتها،  اموية  السَّ الرِّسالة  رضورة  تفرضها  وعقليٌة  منطقيٌة  رضورٌة  وللوحي 

بوصفها رسالًة مقّدسًة ال يجوز التَّغيري فيها، ويتطلَّب من الوحي إيصالها بشكٍل ال يشوبه 

أيُّ سوء فهٍم، وهي الوسيلة املميَّزة للمرسلني عن بقيّة أقرانهم من بني البرش، فكان ال 

ٍة غري برشيٍة،  بدَّ أن تحمل هذه الرِّسالة سمة القوَّة واإلعجاز، كدليٍل عىل صدورها من قوَّ

ة الغيبيّة، واستشعاره لعظمتها عرب هذه الرِّسالة تجعله  فإميان اإلنسان بوجود هذه القوَّ

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، مؤسسة كونراد-  أدناور، ط1، برلني، 2004م، ص3.

املركز  نولدكه، سلسلة منشورات  ثيودور  للمسترشق  القرآن(  )تاريخ  نقدية يف  الهاشمي، قراءة  ]2]- حسن عيل حسن مطر 

اإلسالمي للدراسات االستاتيجية العتبة العباسية املقدسة، دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 2014م، ص130.
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ادرة عنها عرب الوحي، فتدل األدلَّة والرباهني العقليّة عىل  يؤمن بوجودها وبرسالتها الصَّ

لت عرب استداللها إىل وجود  ٍة ومتحكِّمٍة بالكون، وغالبيّة الفلسفات توصَّ وجود قّوٍة مسريِّ

اموية إلثبات هذه  محرٍِّك أسايٍس يتحكَّم بهذا الكون، وقد جاءت جميع الرِّساالت السَّ

الحقيقة، فالعقل سمٌة إنسانيٌّة ميَّز بها الخالُق اإلنساَن عن غريه من املوجودات، وأيَّده 

ل  بالوحي املُرسل ليكون العقل والوحي بوصلًة ترشد اإلنسان نحو الحقيقة، حيث يتكفَّ

العقل مبعرفة أصل الوجود والخالق والنُّبوة بوصفه أساس التكليف، ثم يضيف الوحي 

لهذه املعرفة آلية مامرسة الشعائر الدينيّة وطرقها]]]، إي إنَّ العالقة بني العقل والوحي 

عالقٌة تفاعليٌة تكامليٌّة.

واألحاديث  القرآنيّة  اآليات  من  كبريٍ  عدٍد  عرب  مثبٌت  فهو  دينيًا  الوحي  إثبات  ا  أمَّ

النبويّة ملن هم يؤمنون بالقرآن الكريم، حيث يقول تعاىل: 

إِبَْراهِيَم  إىَِلٰ  وَْحيَْنا 
َ
َوأ  ۚ َبْعِدهِ  ِمْن  َوانلَّبِّيَِي  نُوٍح  إىَِلٰ  وَْحيَْنا 

َ
أ َكَما  إَِلَْك  وَْحيَْنا 

َ
أ إِنَّا 

َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن  َوُيونَُس  يُّوَب 
َ
َوأ ْسَباِط وَِعيَسٰ 

َ
َواْل َوَيْعُقوَب  ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق 

ْن يَُكّلَِمُه اللَُّ إِلَّ 
َ
ۚ َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا]]]، وكذلك قول الله تعاىل: َوَما كََن لِبََشٍ أ

 ،[[[َحِكيٌم ٌّ ْو يُرِْسَل رَُسوًل َفُيوِحَ بِإِذْنِهِ َما يََشاُء ۚ إِنَُّه َعِ
َ
ْو ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب أ

َ
وَْحًيا أ

وغريها من اآليات التي تشري إىل إرسال الله  الوحي لتبليغ رسالته إىل البرش.

لقد شكَّل الوحي موضوًعا إشكاليًّا منذ بداياته، فقد عاىن النبي يف تبليغ الناس 

برسالته املنزَّلة عليه، عىل الرغم من معرفة الناس لُه بصدقِه وأمانته؛ فقد شكَّل موضوع 

الوحي  نكران  باتت مسألًة مفروضًة، وأن  به  اإلميان  الوحي مفتق طرٍق؛ ألنَّ مسألة 

اموية، والدين الجديد. وقد ذهب بعض منكري الوحي إىل نقد  يعني رفض الرِّسالة السَّ

م، ومل يكن هناك أيُّ يشٍء من هذا  النبي، ورفض تصديقه، واتِّهامه بأنَّه كان يتوهَّ

الوحي الذي كان يتنزَّل عليه، فتصديق الوحي يعني القبول بالدين الجديد وبقدسيّته 

]1]- للتوسع: راجع نظريّة روح املعاين، وهي نظريّة قال بها ابن عريب، ثم مالّ صدرا صاحب األسفار، والسيد محمد حسني 

الطباطبايئ، حيث تذهب هذه النظريّة إىل أنّه للفظ عّدة معاين، وليس معنى واحد.

]2]- سورة النساء، اآلية 163.

]3]- سورة الشورى، اآلية 51. 
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اًل يف منظومة الحياة  املرتبطة بالوحي، وبالتَّايل سيواجهون تغيريًا يف سريورة التاريخ، وتبدُّ

ه لها، لذا كان ال بدَّ من رفض هذه الرِّسالة  التي سوف يصبح الدين هو املسريِّ واملوجِّ

عرب إنكار الوحي وتشويه صورة الرسول، حيث توالت التُّهم املختلفة واملتنّوعة التي 

حر أو املرض أو غريها  تُنكر هذا الوحي، مثل اتّهام النبّي عليه السالم بالجنون أو السِّ

من التُّهم، وهنا سنكتفي بالحديث عن تهمٍة واحدٍة، هي تهمة كون النبي مصابًا 

 ، ع واملرض النفيسِّ املرافق له، وبالتَّايل يصبح الوحي حالًة من حاالت املرض النفيسِّ بالرصَّ

وحالًة من الوهم التي تصيب النبّي يف أثناء تعرُّضه للرصع، فالوحي بادِّعائهم ذو 

، وليس مصدره الخارج أو عامل الغيب، وبأنَّ النبي ال يدرك سوى عامل  منشأ نفيسٍّ

يفيض  كان  إلهاٌم  ا هو  إمنَّ به محمد  أخرب  الذي  »الوحي  إنَّ هذا  أي  والطبيعة،  املادة 

ورسيرته  العالية،  نفسه  منازع  أنَّ  ذلك  الخارج؛  من  ال  إليه  املُوَحى  النبي  نفس  من 

يكون  وتقاليد  عبادة  ما سواه من  عبادته وترك  بالله وبوجوب  إميانه  وقوَّة  الطَّاهرة، 

لها يف جملتها من التَّأثري ما يتجىلَّ يف ذهنه، ويحدث يف عقله الباطن الرؤى، واألحوال 

امء بدون وساطة أو  الروحية، فيتصور ما يعتقد وجوده إرشاًدا إلهيًا نازاًل عليه من السَّ

ا هو نابٌع من  نه ذلك، يعتقد أنَّه من عامل الغيب... وأنَّ ما تخيّله إمنِّ يتمثل له رجٌل يلقِّ

نفسه ومن عقله الباطن«]]]، فالوحي بذلك يكون جزًءا من التَّصورات التي يسعى لها 

النبي والتي تعكس ما يف داخله، وليست حقيقيّة.

رصينٍة،  علميٍّة  ومنظومٍة  منزٍَّل،  وترشيعيٍّ  وفكريٍّ  عقديٍّ  بنتاٍج  الوحي  امتاز  لقد 

ت من أرسار الكون بشكٍل يؤكِّد أنَّه ليس نتاج عقٍل برشيٍّ  وبالغٍة وقدرة إعجاٍز مبا ضمَّ

وليس قدرًة برشيًة، وبالتَّايل فإنَّ هذا الوحي ليس نتاج عقٍل باطٍن، إذ إنَّ »العقل الباطن 

ا يفيض مبا فيه يف غفلٍة من العقل الظاهر، ولذلك ال يظهر  عىل ما يقول علامء النفس، إمنَّ

ما فيه إاّل عن طريق الرؤى واألحالم، األمراض كالحمى مثاًل ويف الظروف غري العادية، 

والقرآن الكريم نزل عىل النبي  وهو يف اليقظة، ويف اكتامٍل من عقله وبدنه، ومل ينزل 

منه يشٌء يف الرؤى واألحالم«]]].

]1]- محمد محمد أبو شهبة، املدخل لدراسة القرآن الكريم، دار اللواء للنرش، الرياض، ط3، 1987م، ص90.

]2]- م.ن، ص100.
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فالحديث عن الوحي عىل اعتباره من مخرجات العقل الباطن أو الالوعي )الالشعور(، 

هو حديٌث ينطلق من تعبري عامل النفس سيغموند فرويد )Sigmund freud(، وكأنَّ 

الحديث بهذه الصيغة أو هذا التفسري يضفي عىل الكالم طابع العلميّة أو املوضوعيّة، 

العلوم  أنَّ هذه  تعني  ذاتها-  الالوعي  نظرية  -انطالقًا من  التفسري  ولكنَّ حقيقة هذا 

واملعارف قد تمَّ اكتسابها مسبًقا، حتى خرجت يف حالة الالشعور؛ ألنَّ -وحسب تعبري 

فرويد- منطقة )الهو( التي تحتوي عىل كلِّ ما يكبته اإلنسان وكلِّ ما يحاول إخفاءه يف 

هذه املنطقة الالواعية يظهر عندما تغفل )األنا األعىل( والتي متثِّل الجدار املانع لخروج 

ما يوجد يف منطقة )الهو(، ففي هذه اللحظة يخرج يشٌء مامَّ يخفيه، وهذا يحدث يف 

ت اللسان أو أن يكون اإلنسان مصابًا مبرٍض نفيٍس، أي يف حاالت يكون فيها  حاالت زالَّ

بحالة من الالوعي، وغياب للشعور، وخالل هذه العملية وما يحدث فيها ال يختع هذا 

ا هي مكتسبٌة  م علوًما ومعارف جديدًة؛ إمنَّ الشخص شيئًا جديًدا من عنده أو ال يقدِّ

مسبًقا ولكنَّها قابعٌة يف حالة الالشعور، وما إن تستغل غياب حالة الشعور حتى تخرج 

إىل العلن، ما يؤكِّد بطالن فكرة أنَّ الوحي مرٌض نفيٌس، وبطالن هذه املزاعم سيدفعنا 

.للحديث عن الوحي وتأثرياته عىل الّنبّي

2- تدرُّج األثر النفيسِّ للوحي عند النبي وبطالن مزّوريه

مخلوٌق   والرسول وكينونتها،  البرشية  الطبيعة  عن  املألوف  خارج  يشٌء  الوحي 

إنَّه  أي  أخالقه،  وسمّو  شأنه  وعلّو  بها،  الله  أيَّده  التي  قدراته  من  الرغم  عىل  برشيٌّ 

اآلثار عىل  انعكست هذه  الغريب عليه، وبالتايل  الحدث  بهذا  يتأثَّر  أن  الطَّبيعي  من 

نفسيّته وهيئته الخارجيّة كنتيجٍة طبيعيٍة لتأثري النفس عىل الجسد، حيث قال تعاىل: 

إِنَّا َسُنلِْق َعلَيَْك قَْوًل ثَقِياًل]]]. وهذا دليٌل قرآينٌّ عىل أنَّ للوحي آثاًرا عىل شخصيّة 
بعضها،  سنذكر  هنا  ونحن  اآلثار،  وتعّددت هذه  اختلفت  الكريم، حيث  الرسول 

النبي وغشيانه، حاله  لون  الكريم، وتغريُّ  النحل عند وجهه  دويًّا كدويِّ  كسامعه 

د جبينه عرقًا حتّى يف أيام الربد الشديد، وثقل وزنه.  مثل حال املحموم، إضافًة إىل تفصُّ

]1]- سورة املزمل، اآلية 5.



153

 عند تيودور نولدكه
ً
 نفسيا

ً
بوّي بوصفه مرضا ي مفهوم الوحي النَّ

 �ن
ٌ
ة قراءٌة نقديَّ

 :يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال الرسول :سأل الحارث بن هشام النبّي

، فيفصم عنَّي وقد وعيت عنه ما  ه عيلَّ »أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدُّ

قال«]]]، والصلصلة صوت الحديد إذا تّم تحريكه، واملراد به أنَّه صوٌت ثابٌت ومدرٌَك، 

ا شّدته عىل النبي فهو دليٌل عىل عدم اعتياده عليه، إال  يسمع بصوت واضح جًدا، أمَّ

ل ما يصيبه، فيتغرّي لونه، ويعرق جبينه  ه الله تعاىل بطاقٍة ليتحمَّ أنَّ الرسول قد أمدَّ

ل كلَّ ذلك بغية تبليغ الرسالة بأكمل صورٍة. يف هذه الحالة، أي حالة  ة، لكنَّه يتحمَّ بشدَّ

صلصلة الجرس يذهب البعض إىل أنَّها ذاتها دويُّ النحل، لكنَّ النبي يسمعه بأذنيه 

كصلصلة الجرس، إال أنَّ َمْن حوله يسمعونه كدويِّ النحل.

بالنسبة لتغريُّ وجه النبي فهو نتيجٌة طبيعيٌّة ملَا ينتابه من ضيٍق وتعٍب، حيث 

. عن عبادة بن الصامت، قال: »كان النبي إذا أُنزل  كان يتبَّد وجهه الكريم، ثم يحمرُّ

عليه الوحي كُرِب لذلك وتربَّد وجهه«]]]، فاآلثار السابقة آثاٌر نفسيٌّة لها انعكاسها عىل 

د الرسول عىل األرض أو أنَّه كان يعض عىل شفتيه،  الجسد، أّما ما يتمُّ تلفيقه من متدُّ

بالنبي وال متت للواقع بصلٍة،  التي ال تليق  أو يغلق عينيه، وغريها من األوصاف 

بالوحي وبشخصيّة  الطعن  منه  والهدف  حة،  الصِّ أساس من  له  ليس  فهي مجرَّد كالٍم 

النبي، وبالتايل الطعن بآلية التبليغ والدعوة التي يحملها الوحي.

يجعل  مامَّ  محّدٍد،  وقٍت  أو  بشكٍل  تحدث  ال  مفاجئٌة،  حادثٌة  الوحي  حادثة  إنَّ 

النبّي مرتعًدا لحظة نزوله، فالتغرّيات التي تطرأ عليه مل تكن لتحدث لوال عمليّة 

النزول، مامَّ يؤكِّد أّن آثار الوحي والتغريات املرافقة له عىل شخصيّة النبي، هي مؤقتٌة 

وطارئٌة وتزول مع انتهاء الوحي، لذا فالوحي ليس أمرًا داخليًّا كام ذهب املسترشقون 

، من عامل الغيب، حيث إنَّهم أرادوا من ذلك الطعن  -ومنهم نولدكه- بل أمٌر خارجيٌّ

يف ظاهرة الوحي والنبوة مًعا؛ ذلك ألنَّ الوحي هو »أخصُّ مزايا الرسول والرسالة، 

فإذا تخلَّلها شكٌّ فال تغني أيَّة صفٍة أو ظاهرٍة أخرى عنها«]]]، فإرجاع الوحي إىل خلٍل 

]1]- رواه البخاري )2(، ومسلم )2333(.

]2]- رواه مسلم )2334(.

]3]- نذير حمدان، الرسول يف كتابات املسترشقني، مطبوعات رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، د.ت، ص86.
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نفيسٍّ يف شخصيّة النبي يجعل من الوحي أمرًا غري موثوٍق به لصدوره عن مختلِّ 

نفيسٍّ -كام يزعمون- وبالتايل الطعن يف مصدره ويف صدقِه، فالوحي جوهر الدين إذا ما 

تمَّ التشكيك فيه، يعني التشكيك بالدين كاماًل، إذ إنَّ تلك املامرسات »متسُّ ركًنا مهاًم 

من الدين سواء أكان ذلك يف عقيدته أم فكره أم سلوكه أم جهاده، فال يسلم املسلم 

إذا داخلته شبهٌة بها«]]]، فنقد السلوك هو نقٌد لشخصيّة النبي، وبالتَّايل هو نقٌد 

ئ لرفض الدعوة، حيث تساءل الفيلسوف الربيطاين )آرنولد توينبي( يف كتابه دراسة  يهيّ

التاريخ: أّي فجوة تحدث لو طُعن يف تاريخ الرسول؟ والوحي أبرز ما جاء يف تاريخ 

الرسول محمد؛ ألنَّه الحامل للرسالة الساموية.

آثاٌر نفسيٌّة متدرِّجٌة  الوحي، هي  النبي يف فتة  التي كانت تعتي  إًذا، فاآلثار 

بزواله  وتزول  )الوحي(  الخارجي  سببها  لها  آثاٌر  وهي  ته،  وشدَّ الوحي  نوع  حسب 

ع أو املرض النفيسِّ غري مقبولٍة منطقيًّا وال دينيًّا، فتبليغ الدعوة  )ذهابه(. وإّن تهمة الرصَّ

، وال ميكن أن يقع اختيار  يتمَّ بواسطة مريٍض نفيسِّ السامويّة ال ميكن أن  الرسالة  أو 

ا بطالنها من الناحية املنطقيّة فيمكننا  ، أمَّ الله عز وجل عىل شخٍص مصاٍب مبرٍض نفيسٍّ

ع، حيث يكون يف حالٍة تامٍة  ع ال يتذكَّر ما ينتابه يف لحظات الرصَّ القول بأنَّ مريض الرصَّ

من فقدان الوعي، يف حني أنَّ الرسول الكريم كان يتذكَّر، ال بل ويحفظ بشكٍل دقيٍق 

ما جاء إليه به الوحي، فملكة الشعور والتفكري تتعطل بشكٍل كامٍل خالل نوبة الرّصع، 

»فالرصع يعطِّل اإلدراك اإلنساينَّ وينزل باإلنسان إىل مرتبٍة آليٍة يفقد أثناءها الّشعور 

الكون  بحقائق  إليهم  ليلقي  أنبياَءه  به  الله  اختّص  الوحي فسمّو روحّي  ا  أمَّ  ، والحسَّ

اليقينيّة العليا يك يبلغوها الناس«]]]، فال يصحُّ تبليغ رسالٍة سامويٍة ملا فيها من تعاليم 

السبب  ولعلَّ هذا  عقليًّا ونفسيًّا،  وناضٍج  إنساٍن سليٍم  بواسطة  إال  دقيقٍة  وترشيعاٍت 

ر نزول الوحي عىل النبي حتّى سّن األربعني. الذي يفرسِّ تأخُّ

]1]- نذير حمدان، الرسول يف كتابات املسترشقني، مطبوعات رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، د.ت، ص86. 

]2]- م.ن، ص114.
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ثانًيا: نقد تجلِّيات الوحي النبويِّ وتفسرياتها النفسيَّة عند نولدكه

فآثارها  مختلٌف،  موضوٌع  مبحمد  فهو  الخاّصة  النبوة  عن  نولدكه  حديث  ا  أمَّ

النفسيّة عىل  النبي لها قصٌة مختلفٌة، فإّن الوحي الذي يراه نولدكه رضورًة  نبويًة 

النبّوة  يقصد  أن  دون   ،محمد رسالة  عىل  السابقة  والنُّبوة  كان  يعني  الوحي  ا  إمنَّ

املحّمديّة، بل كان لديه الكثري من االعتاضات والرفض لها، وللحديث بشكل أكرث تفصياًل، 

ث عن آراء نولدكه وموقفه من الوحي. سنتحدَّ

 1- إنكار نولدكه لتجليَّات الوحي، ونقد موقفه

يبدأ نولدكه بتعداد أنواع الوحي بلغٍة تهّكميٍّة وشكيٍَّة، حيث يكرِّر دامئًا كلمة )يُقال( 

، حيث  وكأنَّه ليس باحثًا علميًّا يستخدم املنطق واملنهجيّة لتقيصِّ حقائقه بأسلوٍب علميٍّ

ع، وترافق رصعه  يصل إىل نتيجة مفادها أنَّ النبي ليس سوى شخٍص مصاٍب بالرصَّ

التي  البيزنطينيّة  الشائعة  تبنِّي  الّشديدة، ويذهب إىل  النفسيّة  حالٌة من االضطرابات 

، فهذا التبنِّي لهذه املقولة  ع ومريٌض نفيسٌّ تقول إنَّ الرسول محمد مصاٌب بالرصَّ

التاريخية دون أيِّ مرجعيٍة علميٍة أو دون دليٍل عىل صحتها هو بحدِّ ذاته مأخٌذ عىل 

عمليٍة  بأيِّ  يقوم  أن  قبل  يطلقها  التي  املسبقة  أحكامه  عىل  ودليٌل  نولدكه،  منهجية 

استدالليٍة علميٍة.

ع التي  يتابع نولدكه حديثه بهذا األسلوب الرسدي إىل حدِّ القول بأنَّ حاالت الرصَّ

كانت تنتاب الرسول الكريم هي رضٌب من رضوب الجنون، وبأنَّ محّمًدا حاول 

أن يتستَّ عىل هذا الجنون وعىل حالته من فقداٍن للوعي ونوبات الغيبوبة بتربير أنَّ ما 

يحدث له عبارة عن ميزٍة إلهيٍة، وتدلُّ عىل قربه من الله وخصوصيّته عند ربِّه، حيث 

يقول: »إنَّ العرب، شأنهم يف ذلك شأن كلِّ الشعوب القدمية، كانوا يعتربون من كانت 

تعتيه حاالٌت كهذه مجنونًا، لذا يبدو أنَّ محمًدا، الذي كان يشاركهم يف البداية هذا 

االعتقاد، رأى الحًقا يف ما كان يغشاه تأثريًا خاًصا عليه من اإلله الحقيقي الواحد«]]]، 

وبالتايل فكلُّ أنواع الوحي وكلُّ تجلياته ما هي إال نوبات رصٍع واضطراباٍت نفسيٍّة أراد 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ترجمة، جورج تامر، مؤسسة كونراد - أدناور، ط1، برلني، 2004م، ص24.
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النبي محمد استغاللها لريفع نفسه فوق البرش، وقد ظهر ذلك جليًّا يف حادثة اإلرساء 

واملعراج والتي هي ليست سوى حلٍم رآه النبي، ويعربِّ عن اضطرابه النفيسِّ وتخياّلته 

أغلبه  نولدكه-  تعبري  املزعوم -حسب  فالوحي  ورواياٍت،  منها قصًصا  ينسج  بات  التي 

والتي  الّنفسيّة  يدلُّ عىل صّحة االضطرابات  فإنَّه  يشٍء  إن دلَّ عىل  لياًل، وهذا  يحدث 

تكون يف الليل »أكرث قابلية الستقبال التخيّالت واالنطباعات النفسيّة عامَّ هي عليه يف 

ًدا )سورة اإلرساء  وضح النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أنَّ محّمًدا كثريًا ما قىض الليل متهجِّ

... كام  الرؤى  القدرة عىل مشاهدة  بالصيام  ما صام. وتشتدُّ  كثريًا  وأنَّه   )81 /79 :17

اكتشفت الفيزيولوجيا الحديثة مؤخرًا«]]].

هنا يحاول نولدكه أن يسند كالمه إىل الفيزيولوجيا الحديثة -كام يزعم- يف حني أنَّ 

، »من  علم النفس املعارص يؤكِّد أنَّ املريض النفيسَّ يُصاب بتشتٍت االنتباه بشكٍل عامٍّ

، وال  ع يؤدِّي إىل تدهوٍر يف األداء األكادمييِّ واالجتامعيِّ % من مرىض الرصَّ 30 إىل 50 

ل العالجي يف  ع أو أسبابه. التدخُّ ع أو سنِّ بداية الرصَّ ترتبط هذه العالقة بنوع الرصَّ

حاالت )ADHD( -تشتت االنتباه- عادًة ما يكون باألدوية... وهي غري مناسبة ملرىض 

يذكر  مل  بينام  عية«]]]،  الرصَّ النوبات  يف  زيادٌة  عنها  ينتج  أن  املمكن  من  ألنَّه  ع؛  الرصَّ

ع -لو افتضنا  أحد أنَّ النبي كان يعاين من مرض نفيسٍّ أو عقيّل نتيجًة لهذا الرصَّ

ع -حسب الدراسة السابقة- سيكون غري قادٍر عىل  جداًل إصابته- كام أنَّ مصاب الرصَّ

دة، وهذا ما مل يذكر أحٌد بأنَّه  التخطيط بشكٍل جيٍد أو القيام بالعمليات الذهنية املعقَّ

قد أصاب الرسول يشء من أعراضه، بل عىل العكس متاًما كان يتمتَّع بقدراٍت عقليٍّة 

بني منه، فالّنبّي عليه السالم  قة، شهد بذلك له األعداء قبل املقرَّ فائقٍة وتخطيٍط عال الدِّ

س أوَّل دولٍة إسالميٍّة، وقام بتنظيمها عرب نظام التعاهد  قائٌد عسكريٌّ ورجل دولٍة؛ إذ أسَّ

لقيام  األول  النموذج  تعترب  الصورة  »الدولة عىل هذه  فقيام  واألنصار،  املهاجرين  بني 

الدولة التعاهدية الثيوقراطية يف التاريخ حيث يتّفق أطرافها طواعيًة وبدون قهٍر عىل 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ترجمة، جورج تامر، مؤسسة كونراد - أدناور، ط1، برلني، 2004م، ص25. 

]2]- إدواردو بارجان برييز، الرصع والحاالت النفسية املرتبطة به، ترجمة: غالية عادل صالح، مراجعة: حنان املزاحي، منشورات 

الرابطة الدولية للطب النفيس لألطفال واملراهقني، جنيف، 2012م، ص5.
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قيامها عىل أساس عقٍد سيايسٍّ واجتامعيٍّ وعسكريٍّ واقتصاديٍّ قبل أن يعرف العامل نظام 

الدولة التعاهدية«]]]، ففكرة هجرة املسلمني إىل الحبشة، ثمَّ الهجرة إىل املدينة املنورة 

ثّم  اإلسالمية  الدولة  بإقامة  ونجاحه   ،الرسول من  بطلٍب  املسلمون  بها  قام  التي 

عودته لفتح مكة، وغريها من املعارك التي خاضها وانترص فيها ونرش رسالته الساموية 

التي كانت قد صدرت عرب الوحي اإللهيِّ له، كلُّها عالماٌت تدلُّ عىل زيف ادِّعاء نولدكه 

باضطراب الرسول ومرضه الذي زعمه ووافقه عليه عدٌد من املسترشقني.

الهدف  كان  الصيام  من  واإلكثار   الرسول صيام  أنَّ  اعتبار  إىل  نولدكه  يذهب 

متَّى، حيث ورد يف  إنجيل  إىل  بالعودة  يعزِّز فكرته هذه  الرؤى، حيث  منه مشاهدة 

إنجيل متَّى يف اإلصحاح الرابع: »إنَّ الصوم هو سالح ضدَّ الشيطان، ولكنَّنا نجد هنا أنَّ 

الصوم أثار الشيطان ضدَّ املسيح فحاربه، فهل نصوم ليحاربنا الشيطان؟ نقول: نعم«]]]، 

إذ إنَّ نولدكه يرجع للتأكيد بأنَّ حالة الصفاء النفيسِّ تجعل من الرؤية أقرب وأسهل 

ع واالضطراب النفيسِّ  للتحقُّق، ويف ذلك تناقٌض رصيٌح بني دعوة نولدكه إىل اعتبار الرصَّ

، ما دام الحديث كلّه حول  رضبًا من الجنون وبني اعتباره مساعًدا عىل الخلو النفيسِّ

طغياٍن  ويحتوي عىل  منهجيٌّ  تناقٌض  فهذا   ،النبي واحدٍة وهي شخصية  شخصيٍّة 

لذاتيّة الباحث عىل نتائجه.

كيف  إذ  التشكيك يف مصداقيّته،  شأنه  أمٌر من  اإلنجيل  إىل  نولدكه  أنَّ عودة  كام 

قه يف حني يذهب  س وأن يصدِّ لباحٍث تاريخيٍّ أن يستند إىل نصوٍص من اإلنجيل املقدَّ

إىل رفض آياٍت من القرآن الكريم بوصفه كتابًا مقّدًسا أيًضا، إذ يتوجَّب عىل نولدكه أن 

يرفض وأن يتجرّد من كلِّ إميان ويبحث مبوضوعيٍّة بعيًدا عن الذاتيّة أو عن أيِّ انتامٍء 

دينيٍّ أو أيديولوجيٍّ ليصل إىل نتائجه املنطقيّة.

 2- املعنى النقدّي لتفسري الوحي باملرض النفيسِّ والتَّوسع يف إنكاره

دامئًا  حاول  إنَّه  بل  دليٍل،  عن  البحث  دون  جزافًا  طروحاته  م  يقدِّ نولدكه  يكن  مل 

]1]- محمد ممدوح العريب، دولة الرسول يف املدينة، منشورات الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1988م، ص152.

]2]- إنجيل متى اإلصحاح الرابع )4: 2(.
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 ،الرجوع إىل القرآن الكريم أو إىل املراجع الدينيّة واألحاديث التي نُقلت عن الرسول

حيث نجده »يتَّجه أواًل إىل الروايات الّصحيحة الثابتة التي ال تؤيِّد تفسريه، فيشكِّك فيها 

ليُكسب تفسريه اآليت املرجعيّة اإلسالميّة، فنجده هنا يرفض معظم الروايات التي ورد 

فيها كيفيّات تلقي رسول الله الوحي من الله تعاىل مشكًكا يف ثبوتها، بدعوى أنَّها 

مل ترد يف الحديث الذي ثبت عن النبي؛ بل قامت عىل تفسرياٍت خاطئٍة للكتاب 

والسنة، وال يستبقي منها إال كيفيًّة واحدًة هي سامعه صلصلة الجرس بدعوى أنَّها 

املنطقيّة،  األدلّة  إىل  العودة  علينا  توجَّب  فقد  لذا  النبي«]]]،  ثبتت عن  التي  الوحيدة 

والبحث يف منهجيّة نولدكه، وتبيان حقيقة آرائه وتباينها.

ى  ا يتعدَّ بنيَّ نولدكه أنَّ املعنى الحقيقيَّ للوحي ال يقترص عىل نزول القرآن وآياته إمنَّ

، أو ملساندته  ذلك إىل معاٍن أشمل، فقد ينزل الوحي ليذكِّره بترشيعٍ أو حلٍّ ملوقٍف معنّيٍ

ملساعدته  أو  ٍد،  محدَّ ترصٍّف  عىل  الكريم  النبّي  إلرشاد  الوحي  نزول  أو  الليل،  لقيام 

ة معروضٍة عليه، حيث ثبت أنَّ جربيل »جاءه فقال: )يا محمُد،  باالختيار بني خياراٍت عدَّ

اًجا بالتلبية(؛ كام جاءه آمرًا بالشورى يف أرسى بدر قائاًل: )خريِّ أصحابك  اًجا ثجَّ كُن عجَّ

الفداء(«]]]، ثمَّ يذهب نولدكه إىل خلط  القتل وإن شاءوا يف  يف األسارى إن شاءوا يف 

الحقِّ  بني  ساوى  وبالتايل  وحيًا،  وطليحة  مسيلمة  ادِّعاءات  عد  حيث  بالباطل،  الحقِّ 

والباطل، وهي منهجيٌة اتَّبعها لضب الحقِّ بالباطل ليظهره كلَّه باطاًل، ال سيّام أنَّه يقوم 

بنقل دراسته إىل بلداٍن ليست عىل متاٍس مبارٍش مع بالد املسلمني، وال تربطها بها رابطٌة 

تاريخيٌّة وال لغويٌة مامَّ يسهِّل عليه عملية خلط الحقائق وتشويهها.

فقد زعم أنَّ أنواع الوحي متداخلٌة وغري مثبتٍة جميعها، وَعرْب رفضه لإلرساء واملعراج 

امء، مع محاولته تقديم الوحي عن طريق شخصيّة دحية الكلبي  رفض الوحي يف السَّ

وذكر  الجرس،  كصلصلة  كان  بأنَّه  القول  وكذلك  رفض ظهور جربيل،  عليه  يسهل  لك 

التي  الحاالت  وتصبُّب عرٍق وغريها من  تعٍب  النبي من  وتأثريه عىل حالة  شّدته 

]1]- رضا محمد الدقيقي، الوحي إىل محمد بني اإلنكار والتفسري النفيس، إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

ط1، 2009م، ص88.

]2]- م.ن، ص95.
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 الرسول إصابة  فكرة  تعزيز  ذلك  من  نولدكه  غاية  كانت  حيث  إرهاقه،  إىل  تشري 

ع وما له من مضاعفاٍت وآثاٍر نفسيٍة عىل شخصيته، وبالتَّايل تحويل الوحي  مبرض الرصَّ

متوقِّف عىل   بالرسول خاصٍّ  وذايتٍّ  داخيلٍّ  أمٍر  إىل  خارجيٍة  موضوعيٍة  مسألٍة  من 

ين، وزعم أنَّ  ته، أي منح الوحي طابًعا شخصانيًّا، ونزع القدسيّة عن الدِّ طبيعته وصحَّ

الدين اإلسالميَّ عبارٌة عن اجتهاٍد شخيصٍّ أو مرشوع إصالٍح اجتامعيٍّ مثله مثل أيِّ دعوة 

ٍد ومكاٍن  إصالح تأيت يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، وما الرسول إاّل شخًصا مصلًحا يف زماٍن محدَّ

املتغرّية  الجديدة  وظروفنا  لزماننا  صالًحا  يعد  ومل  مكانه،  زمانه يف  انقىض  وقد   ، معنّيٍ

 H.( جرين  هوبرت  األملاين  املستعرب  إليه  ذهب  ما  الفكرة  هذه  ويعزِّز  واملختلفة، 

green(، حيث زعم أنَّ النبي »مل يكن يف بداية أمره يبرشِّ بديٍن جديٍد، ولكنَّه اقتنع 

بضورة إصالح مجتمعه يف مكة الذي يعاين من الفساد، فوضع خطًة ملساعدة  الفقراء 

عن طريق فرض رضيبٍة عىل األغنياء، ولكنَّه أدرك أنَّهم لن يتقبَّلوا هذا الحلَّ بسهولٍة، 

للضغط  كوسيلٍة  القيامة  يوم  الحساب  كفكرة  القدسيّة  معنى  تحّمل  حلول  إىل  فلجأ 

ففرض  مجتمعه،  يف  االجتامعّي  اإلصالح  إىل  الرامية  خطته  األغنياء  لقبول  هؤالء  عىل 

M. ( ا املسترشق اإلنجليزي مونتجمرى وات عليهم الزكاة لتطهري أموالهم  وأنفسهم، أمَّ

WATT (، فهو ينكر الوحي اإللهّي وأن  مصدر القرآن هو الخيال الخاّلق الذي يتمتّع بها 

لرسول مثل ما متتّع به بقيّة البرش املمتازين، فهو  يرجع إىل الالوعي الجامعي طبًقا لرأي 

يونج )C. Jung( وقد حاول التوفيق بني هذين الرأيني إاّل أنّه يؤكّد  عدم تفسري الوحي 

ع وغريهام من األمراض العصبيّة، ويؤكِّد أنّه كان  صادقًا  بإصابة الّنبّي بالهلوسة والرصَّ

ومخلًصا يف دعوته، إال أنَّه نفى الوحي اإللهي طبًقا للنظرية اإلسالميّة، شأنه يف ذلك شأن 

 بقيّة أرضابه من املسترشقني«]]].

إصالٍح  دعوة  فيها  اتّباعه  إىل  الناس   محمد دعا  التي  والدعوة  الرسالة  تبقى 

اجتامعيٍّ وتعايٍش دون أن تكون هذه الدعوة ذات مرجعيٍة إلهيٍة مقّدسٍة، وأنَّ مهّمة 

النبّي التبليغ وإيصال رسالة الخالق إىل خلقه، فاملحاولة هنا إليصال رسالة مفادها 

]1]- محمد رشيد زاهد، موقف املسترشقني من الوحي: دراسة تحليلية، مجلة دراسات الجامعة اإلسالميّة العامليّة يف شيتاغونغ، 

بنغالديش، املجلد الثالث، ديسمرب، 2006م، ص108 )بترصف(.
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ا به، وليس حكرًا عىل األنبياء واملرسلني،  أنَّ االمتداد التاريخيَّ للوحي ليس امتداًدا خاصًّ

ا يتشارك به كبار املفّكرين واملصلحني عرب التاريخ، حيث يشمل بوذا وكونفوشيوس  إمنَّ

الجامعية  التجربة  د  تجسِّ التي  األصوات  وكلَّ  اليونان...  وفالسفة  األفارقة  والحكامء 

لجامعة برشيٍة، وبالتايل إمكانيّة إخضاعه ملناهج النقد الفيلولوجي التاريخي التي تطبَّق 

أنَّه جاء  بالعرب، ال سيام  لغويًة خاصة  الوحي ظاهرًة  يعدُّ  إذ  التاريخية،  الكتب  عىل 

يتمُّ إدخال  العريب، وهنا  الرسول  الوحي قد ترجم عىل لسان  أنَّ  أو  بلساٍن عريبٍّ، 

الوحي إىل حيِّز األنسنة عىل اعتباره خطابًا إنسانيًّا مرتبطًا بزماٍن ومكاٍن، ويجري عىل 

لسان برش، فكلُّ ما سبق يجعل من الوحي مؤطرًا تاريخيًّا.

اموية ورشوط النبّوة مع اّدعاء املرض النفيس 3- تعارض الرسالة السَّ

أقرَّ نولدكه وعدٌد من املسترشقني بالنبوة، وقالوا بضورة تالزمها مع الوحي ذلك أنَّ 

الرسالة الساموية تتطلَّب الدقة والحذر يف نقل رسالة الخالق إىل خلقه وتبليغها بعناية، 

اء عقالء وسليمني من أيِّ عيٍب، وهذا ما حدث  لذا فال بدَّ أن يكون الرسل واألنبياء أصحَّ

وهذا  السامويّة،  بالرساالت  التاريخ  عرب  الخالق  أرسلهم  الذين  الرسل  كافَّة  مع  فعاًل 

يشء يؤكّده نولدكه بإقراره صّحة وسالمة الرُسل السابقني عىل النبي، إاّل أّن نولدكه 

يتوقّف عند شخصيّة الّنبّي محمد لريمي عليه شتَّى أنواع التهم، فيتهمه بعدم سالمة 

ع ـ كام أسلفنا ـ  جسده، وباضطراٍب يف عقله، ومبشاكل نفسيٍّة ناتجٍة عن إصابته بالرصَّ

فام الداللة الحقيقيّة لهذه الرؤية؟

إنَّ كلمة نبّي مشتقٌة من كلمة نبأ أي خرب، فاإلخبار هي الوظيفة الرئيسة للنبي، 

أي إخبار أمته )الناس(، مبا أوحي إليه، لذا فإنَّ أخصَّ خصائص النبوة يجب أن تكون 

، ويتطلَّب أن يتّصف صاحب  الصدق؛ ألنَّ نقل الخرب يتطلَّب هذه السمة بشكٍل أسايسٍّ

يكون  أن  عليه  فيتوجَّب  بإيصالها  مكلَّف  والنبي  أمانٌة،  الخرب  ألنَّ  امليزة؛  بهذه  الخرب 

أميًناعليها صادقًا بها.

وقد ُعرف الّنبّي محمد بلقب الصادق األمني، وذلك قبل نزول الوحي عليه، وقد 
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وصفه تعاىل بقوله: ِإَونََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٍم]]]، ولو كان هناك انفصاٌل بني شخصيّة 

الّنبّي ومضامني الوحي ملا أنزل عليه الله تعاىل رسالته، إذ »إنَّ صدق النبي كان سببًا 

يف وثوق أقرب الناس إليه وهي زوجته خديجة أمُّ املؤمنني ريض الله عنها، وكانت داللة 

عىل صدق نبوته عند املقربني منه«]]]، بل إنَّ زواج السيدة خديجة جاء أصالً  نتيجة ملا 

وجدته عند النبي من صدٍق وأمانٍة أثناء فتة عمله بتجارتها وأموالها.

وهي رشوٌط  للفواحش،  متبعٍ  غري  نزيًها  طاهرًا  يكون  أن  النبي  عىل  يتوجب  كام 

رافقت  أمته، وهي سامٌت  إىل  ورسالته  دعوته  تبليغ  من  يتمكَّن  للنبي حتى  أساسيٌة 

شخصيات األنبياء والُرسل يف التاريخ، كام اتَّسم بها النبي محمد ، فقد ذكر تعاىل 

بأنَّ الرسول الكريم كان قدوًة، والقدوة ال تصحُّ ما مل يكن قد امتاز بأسمى الصفات، 

ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو 
ُ
ِ أ حيث جاء يف قوله تعاىل: لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

عادالً حريًصا عىل  نزيًها   النبي كان  فقد   ،[[[َكثرًِيا  َ اللَّ َوَذَكَر  اْلِخَر  َواْلَوَْم   َ اللَّ
نفسه وعىل أمته، مقياًم للعدل بني الناس دون أيِّ متييٍز ألحٍد عىل غريه »والذي نَْفُس 

ٍد رَسَقَْت، لََقطَْعُت يََدها«]]]. ٍد بيَِدِه، لو أّن فاِطَمَة بْنَت ُمَحمَّ ُمَحمَّ

وغريها من صفات الحلم والشجاعة والتواضع والكرم والزهد والصرب، وما إىل ذلك 

أيَّ رسالٍة  التي متيّز  السمة  األنبياء والرسل، وتبقى  بها جميع  التي ميتاز  الصفات  من 

سامويٍة هي سمة اإلعجاز، وهي دليٌل واقعٌي عىل أنَّ هذه الرسالة ليست رسالًة برشيًّة 

عون  أو من فكر البرش، ولو ومل تتميّز رسالة النبّوة بسمة اإلعجاز لكان قد كَرُث َمْن يدَّ

رسالة  من  النبي  يحمل  ما  أنَّ  واملؤكِّد عىل  القويِّ  الدليل  مبنزلة  فاإلعجاز هو  النبوة، 

هي ليست إال رسالًة مقّدسًة من الخالق. ونذكر بعًضا من هذه املعجزات التي كانت 

خاّصة بالّنبّي محمد وهي عىل قسمني: األوَّل منها ظهر يف فتة الدعوة، والهدف 

 ،الكريم الرسول  وإثبات صدق  الدين،  عىل  والتشجيع  املؤمنني  إميان  تقوية  منها 

]1]- سورة القلم، اآلية 4.

]2]- يحيى معابدة، الرعاية واإلعداد اإللهي للنبي قبل البعثة ودورها يف نجاح الدعوة اإلسالميّة، مجلة العلوم اإلسالميّة، جامعة 

أغري إبراهيم شيشان، تركيا، 2017م، ص107.

]3]- سورة االحزاب، اآلية 21.

]4]- صحيح البخاري، رقم الحديث )4304(.
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»كانشقاق القمر، ونبعان املاء من بني أصابعه الرشيفة، وإشباع الكثريين بطعام قليل، 

ا القسم الثاين، فهي املعجزة التي جاء بها النبي  وتكلم الحيوان والشجر والحجر...«]]]، أمَّ

ل الله بحفظه، حيث  الكريم واستمرت عىل امتداد الزمان هي القرآن ذاته الذي تكفَّ

.[[[نْلَا اّلِْكَر ِإَونَّا َلُ َلَافُِظوَن جاء يف قوله تعاىل: إنَّا َنُْن نَزَّ

م اإلنسان لطلب عمٍل ما يتطلّب رشوطًا ومواصفاٍت كثريًة، ولعلَّ أبسطها  إنَّ تقدُّ

والحاكم  نفسيٍّة،  بصّحٍة  اإلنسان  يتمتّع  أن  أو  النفيسِّ  االضطراب  وعدم  العقل  سالمة 

الذي سيحكم شعبًا ما فإنَّ رشوط الحكم ستكون أكرث دقّة؛ ألنَّ هذا الحاكم سيتحوَّل إىل 

مرآٍة للشعب أو ممثاًل لهم بني الشعوب األخرى، فإن كان يعاين من أيِّ عيٍب لن يقبله 

بالتأكيد سيكون  ليبلغ رسالة الوحي،  الله عز وجل إنسانًا  شعبه، فام بالك بأن يختار 

قد امتاز برشوٍط هي األسمى واألرفع بني أقرانه من بني البرش، وهذا فعاًل ما كان قد 

.اتَّصف به الرسول محمد

إنَّ الرسالة السامويّة رسالٌة كاملٌة ال يجوز أن تكون منتَقَصًة؛ ذلك ألنَّها رسالٌة إىل 

البرشيّة جمعاء، مهام اختلفت األمكنة واألزمنة، وبذلك ال يصحُّ أن يبلِّغها إنساٌن غري 

سويٍّ أو يعاين من أيِّ مشاكل نفسيٍة، ولو كان فعاًل النبي الكريم مصابًا مبرٍض نفيسٍّ 

-كام يقول نولدكه- ملا اكتملت الرسالة وفهمها جميع من يريد اعتناقها، وتكاثر أتباعها 

يف جميع أصقاع األرض مشارقها ومغاربها، مامَّ يؤكِّد صالحيّة هذا الرسالة الساموية التي 

أنزلها الله عرب الوحي لكلِّ زماٍن ومكاٍن.

]1]- حامد أرشف همداين، مفهوم النبوة ورضورتها للبرشية مبنظور رسائل النور، منشورات مجلة جامعة بنجاب الهور، د.ت، ص12.

]2]- سورة الحجر، اآلية 9.
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الخامتة

الّروح  وتغيب  نولدكه،  عند  الوحي  موضوع  مناقشات  عىل  الذاتيّة  طابع  طغى   -

العلميّة واملوضوعيّة يف البحث بشكٍل يظهر من أوىل صفحات الكتاب، كام يقترص عىل 

الرسديّة التاريخيّة لسلسلٍة كبريٍة من األحداث واملواقف، وكأنّه يحاول انتزاع املصداقيّة 

عرب اإلكثار من األمثلة التاريخيّة.

- ضعفت الّروح العلميّة واملوضعيّة يف البحث بالشكل الذي يجعله يصل إىل نتائجه 

دون التابط املنطقيِّ والحقيقيِّ بني املقدمات والنتائج، مامَّ جعل البحث ال ميثِّل التحيّز 

للعلم والحقيقة، حيث اعتمد عىل أحكاٍم مسبقٍة، فيقوم بإطالق الحكم والتدليل عىل 

ل إليها. ته، حيث تسبق النتائج عملية التَّوصُّ صحَّ

- صحيح أنَّه ال ميكننا أن نطلب من نولدكه تصديق ما جاء يف القرآن الكريم بوصفه 

كتابًا مقدًسا، وال حتَّى تصديق أحاديث الرسول، إال أنَّنا نجد بأن نولدكه يعود إىل 

التناقض  بهذا  نولدكه  فيه، فكيف وقع  ما جاء  ح بصدق  به، ويرصِّ ليستشهد  اإلنجيل 

حيث يؤمن بوجود األنبياء والرسل والوحي عرب سريورة التاريخ البرشي، وعندما يصل 

إىل مناقشة الوحي النبوي والرسالة الساموية التي نزلت عىل محمد يرفضها وينكرها 

، إذ إنه من املفتض أن يبدأ  بشكٍل مطلٍق، دون محاولته التأكد من صحتها بشكٍل علميٍّ

بالتأكُّد من صّحتها عىل غرار الرساالت السامويّة السابقة التي يصّدقها وليس العكس.

ع وتعتيه اختالجاٌت لها آثاٌر نفسيٌّة  - إنَّ اّدعاء نولدكه بأنَّ النبي مصاٌب بالرصَّ

ا كان عبارًة عن سلسلٍة من  عليه هو ادعاٌء مل يستند إىل أيِّ مستنٍد أو مرجعيٍّة علميٍّة، إمنَّ

التهكامت واالدعاءات غري املتابطة بدليٍل يثبت صّحة هذه املزاعم، مامَّ يجعل كالمه 

متتُّ  ال  بأطر  مؤطرٍة  أيديولوجيٍة  وتصوراٍت  تخيالٍت  عىل  املبني  الكالم  ضمن  يندرج 

للواقع وروحه بيشء من الصّحة أو الّدقّة، حيث يظهر ذلك بعودة نولدكه إىل البحث يف 

التاريخ وما قد قيل عىل لسان أعداء الرسول عن الرسول الكريم، حيث استشهد 

-من ضمن استشهاداته- عىل مرض الرسول من االّدعاءات البيزنطينيّة التي بدورها 

رفضت الدعوة النبويّة والوحي آنذاك، وقالت بأنَّه مصاٌب باملرض النفيّس والجنون، مامَّ 
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يجعل هذه العودة يف عمق التاريخ عودًة غري موفّقٍة ال سيام أنَّ الزمان الذي يفصل بني 

نولدكه وتلك الحقبة زماٌن طويٌل يُقاس بالقرون، وهي فتٌة شهدت تطّوًرا كبريًا يف شتّى 

مجاالت العلوم والبحث العلمي، يف الوقت الذي يرصُّ فيه نولدكه عىل العودة إىل تلك 

، بل عىل العكس متاًما حيث يعود  الحقبة الزمنيّة ومن دون أيِّ مرّبر علميٍّ أو موضوعيٍّ

مكتفيًا بتديد ما قد قيل يف تلك القرون دون أي إضافٍة أو تربيٍر مقنعٍ.

ا بالنبّوة يجعل من النبي عبارًة عن مصلٍح اجتامعيٍّ  - قّدم نولدكه مفهوًما خاصًّ

جاء يف زماٍن ومكاٍن ليحدث فيه التغيري مثله بذلك مثل بوذا وكونفوشيوس، وغريهم من 

املصلحني عرب التاريخ، »فالنبوة عنده ثوب فضفاض يتسع لكلِّ من يتقمصه ويرتديه، 

ع مفهوم النبوة خارج الوحي وترك الباب مفتوًحا  حتى لو كان مهرًجا«]]]، وبذلك قد وسَّ

. لكل ما هبَّ ودبَّ

نولدكه، سلسلة  منشورات  املركز  ثيودور  للمسترشق  القرآن(  )تاريخ  نقدية يف  الهاشمي، قراءة  ]1]- حسن عيل حسن مطر 

اإلسالمي  للدراسات االستاتيجية العتبة العباسية املقدسة، دار الكفيل للطباعة والنرش  والتوزيع، ط1، 2014م، ص148.
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 عند تيودور نولدكه
ً
 نفسيا

ً
بوّي بوصفه مرضا ي مفهوم الوحي النَّ

 �ن
ٌ
ة قراءٌة نقديَّ

الئحة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.. 1

العامة . 2 املرصية  الهيئة  منشورات  املدينة،  يف   الرسول دولة  العريب،  ممدوح  محمد 

للكتاب، القاهرة، 1988م.

وزارة . 3 إصدارات  النفيس،  والتفسري  اإلنكار  بني  محمد  إىل  الوحي  الدقيقي،  محمد  رضا 

األوقاف والشؤون  اإلسالمية، قطر، ط1،   2009م.

محمد رشيد زاهد، موقف املسترشقني من الوحي: دراسة تحليليّة، مجلة دراسات الجامعة . 4

اإلسالميّة العامليّة يف  شيتاغونغ،  بنغالديش، املجلد الثالث، ديسمرب، 2006م.

يحيى معابدة، الرعاية واإلعداد اإللهي للنبي قبل البعثة ودورها يف نجاح الدعوة اإلسالمية، . 5

مجلة العلوم  اإلسالمية، جامعة أغري إبراهيم  شيشان، تركيا، 2017م.

إنجيل متَّى. . 6

صحيح البخاري.. 7

صحيح املسلم.. 8

برلني، . 9 أدناور، ط1،  تامر، مؤسسة كونراد-  ترجمة: جورج  القرآن،  تاريخ  نولدكه،  تيودور 

2004م.

ثيودور . 10 للمسترشق  القرآن(  )تاريخ  يف  نقدية  قراءة  الهاشمي،  مطر  حسن  عيل   حسن 

نولدكه، سلسلة منشورات  املركز اإلسالمي  للدراسات االستاتيجية العتبة العباسية املقدسة، 

دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 2014م.

الرياض، ط3، . 11 للنرش،  اللواء  دار  الكريم،  القرآن  لدراسة  املدخل  أبو شهبة،  محمد محمد 

1987م.
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نذير حمدان، الرسول  يف كتابات املسترشقني، مطبوعات رابطة العامل اإلسالمي، مكة . 12

املكرمة، د.ت.

صالح، . 13 عادل  غالية  ترجمة  به،  املرتبطة  النفسية  والحاالت  الرصع  وبارجانبرييز،  ادوارد 

واملراهقني،  لألطفال  النفيس  للطب  الدولية  منشورات  الرابطة  حنان  املزاحي،  مراجعة 

جنيف، 2012م.

منشورات . 14 النور،  رسائل  مبنظور  للبرشية  ورضورتها  النبوة  مفهوم  همداين،  أرشف  حامد 

مجلة جامعة بنجاب  الهور، د.ت.
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ي تيودور نولدكه ـ تعريف وتوصيف ـ
ق األلما�ن تاريــــخ القرآن للمست�ش

الويح عند املستشرق تيودور نولدكه
قراءٌة نقدّيٌة آلرائه يف كتابه »تاريخ القرآن«

محمود عيل رسائب]]]

املقّدمة

عند مراجعة األبحاث والّدراسات التي كتبها املسترشقون حول مصدر الوحي النبوّي 

والقرآن الكريم، نجد أّن موقفهم متّفٌق يف األغلب عىل مسألٍة واحدٍة، وهي: نفي أّي 

عالقة بني الرسول والرسالة والسامء أي التعامل مع الوحي النبوي عىل أنّه ظاهرٌة 

داخليٌّة ال عالقة لها مبا وراء الطبيعة، والقرآن ما هو إاّل نتاٌج برشيٌّ وليس كتابًا سامويًّا. 

نظرتهم  تفاوتت  كام  له،  وتفسرياتهم  الوحي  حول  املسترشقني  آراء  تفاوتت  وقد 

إىل الرسول والرسالة، فمنهم من أنكر ظاهرة الوحي مطلًقا، ومنهم من أبقى عىل 

الظّاهرة وعىل نبّوة محمد ولكن بصورٍة شكليٍّة يعني قبل فكرة الوحي، ولكن أفرغها 

من محتواها الحقيقّي، وجعلها وحيًا من قّوة تخيّل محّمد، وأرجع القرآن إىل دياناٍت 

أخرى، وكان من بني هؤالء املسترشق األملاين تيودور نولدكه. وهو من أبرز وأهم أقطاب 

لالسترشاق  مركزًا  حياته  نهاية  يف  ستانسبورغ  مدينة  جعل  الذي  األملاين  االسترشاق 

الّنّص القرآين عمدًة ومنطلًقا  األورويب، وأصبحت حصيلة جهوده يف مجال الّدراسة يف 

للدراسات القرآنيّة يف أوروبا، وأصبحت تنبني عليها أخطر النتائج يف مجاالت الّدراسات 

اإلسالميّة. ومن هذه الّدراسات التي قام بها هو كتابه »تاريخ القرآن«، والذي استندنا 

إليه بشكٍل أساس يف هذه املقالة. فــ »نولدكه« يفتض أّن الوحي عبارٌة عن أفكاٍر دينيٍّة 

تتشبّع بها روح الّنبّي، فتسيطر عليه، فيخيّل إليه أنّها قّوٌة إلهيٌّة ليبلّغ بها من حوله 

عىل أنها آتيٌة من الله ومن عامل الغيب.

]1]-  باحث يف الفكر اإلسالمي والدراسات القرآنية، لبنان.
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ومن هنا اهتم محتفو التّشكيك املتمظهر بشكٍل علميٍّ بالتنظري لظاهرة الوحي عند 

األنبياء، وباألخص عند نبي اإلسالم محّمد، وركزوا بشكٍل كبريٍ يف دراستهم لظاهرة 

الوحي عىل سرية النبي، وحاولوا تفسري الظواهر التي كانت تحصل مع النبي بطريقٍة 

الدينيّة،  املعتقدات  إليه  تذهب  مام  ومنطقيًّة  معقوليًّة  أكرث  اّدعائهم-  -حسب  تبدو 

وذلك من خالل اإليحاء بارتباط الظاهرة بالّنبّي نفسه وإلغاء مصدرها الخارجي، فبذلوا 

جهوًدا فكريًّة كبريًة يف بيان أسباب هذا الوحي عند النبّي من كونه حديث نفٍس أو 

رؤى إنساٍن أصيب بالرّصع أو لّقنه إياه بحريا الراهب.... إلخ. ويذهب بروكلامن إىل أّن 

القرآن ناتٌج عن أمرين: األول، األفكار التي كّونها النبي. والثاين، ما استقاه من الديانتني 

اليهوديّة والّنرصانيّة. فيقول يف هذا املجال: »مل يكن عامله الفكرّي من إبداعه الخاص 

إال جزًءا صغريًا حيث انبثق يف الدرجة األوىل عن اليهوديّة والّنرصانيّة«]]]. وغري ذلك من 

اآلراء والنظريّات املختلفة يف توجيه وتفسري ظاهرة الوحي النبوي.

أّواًل: الوحي عند نولدكه

1. النبي وقدرة التخّيل

 يقول نولدكه مبيًّنا يف نظره حقيقة الوحي: »جوهر النبي يقوم عىل تشبّع روحه 

من فكرٍة دينيٍّة ما تُسيطر عليه أخريًا فيتاءى له أنّه مدفوٌع بقّوٍة إلهيٍّة ليبلغ من حوله 

الله«]]]. فالوحي مجرّد تخيٍّل يُسيطر عىل عقل  الناس تلك الفكرة وأنّها آتية من  من 

الّنبّي فيظّنه من الله تعاىل مبنّي عىل فرضيّة القّوة التخييليّة، لكن ال كام تصّوره فالسفة 

هو  بل  األسفل،  إىل  األعىل  من  ينزل  فيض  أي  اإلسالم،  يف  الفيض  نظرية  يف  املسلمني 

صعوٌد من الذات النبويّة إىل األعىل يف محاولة لالتصال بالغيب، ولكن طريق الّصعود 

ليس العقل )الريايض(، وإمّنا الخيال والقّوة املتخيليّة للنبي. وحسب تعبري محمد إقبال 

يريد  ال  الهوري  إقبال  ولعّل  الصويف«]]]،  الوعي  من  رضٌب  »إنها  النبوة  عن  الهوري 

]1]-  كارل بركلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ج3، نقلها إىل العربيّة: نبيه أمني فارس، منري البعلبك، دار العلم للماليني، بريوت، 

1968م، ط5، ص69.

]2]-  تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، النارش: مؤسسة كونرادأدناور، بريوت، 2004م، ط1، ص3.

الهداية للطباعة والنرش والتوزيع، 2006م،  الديني يف اإلسالم، ترجمة: عباس محمود، دار  الفكر  ]3]-  محمد إقبال، تجديد 

ط3، ص148.
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ي كتابه تاريــــخ القرآن
ق تيودور نولدكه ـ قراءة نقدّية آلرائه �ن الوحي عند المست�ش

أن يعرّب عن نظريّة نولدكه أو غريه، ولكن ما مييّز الرسل حسب ابن عريب وغريه من 

املتصّوفة ليس العلم أو املعرفة، وإمنا هي ملكة الخيال، والتي هي وسيلة االتصال مع 

الصور التي تفيض عن العقل الكيل.

ويرجع نولدكه تفعيل القّوة التخيليّة عند النبي من خالل رصده للظواهر التي كان 

الّدعوى وبعدها، فكان الرسول -حسب نولدكه- يعمد إىل تنشيط  يقوم بها قبل 

قدراته التخييليّة عرب ثالث طرق وأساليب رئيسيّة:

األوىل: كان يختار فتاٍت معيّنٍة للعزلة واالعتكاف، حيث كان ينعزل يف غار حراء عىل 

سبيل املثال، مدة شهر يف العام ولسنوات عّدة.

الثانية: كان يختار فتات الليل لالعتكاف الروحي والتعبدي، وال شك أّن سكون الليل 

يساهم يف تنشيط قدرة اإلنسان عىل الخيال.

الثالثة: كان يلجأ إىل الصوم وميتنع عن األكل والرشب والجنس لفتاٍت معيّنٍة. وهي 

التجربة التي تساعد عىل تنشيط روح الخيال من باب التعويض عن »الحرمان« املادي 

والجسدي.

ويقول يف هذا املجال: »هذا الوضع الجسدي والنفيس املضطرب إىل درجة املرض 

يفرس األحالم والرؤى التي رفعته فوق مستوى العالقات البرشية املعتادة. ولعل أشهر ما 

يذكر يف هذا الصدد اإلرساء أو املعراج، الذي كان مجرد حلم، ... وال يجوز أن نغفل عن 

أّن معظم الوحي حدث لياًل كام يبدو، حني تكون الّنفس أكرث قابليًّة الستقبال التخياّلت 

واالنطباعات النفسيّة عاّم هي عليه يف وضح النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أّن محّمًدا كثريًا 

ما قىض الليل متهّجًدا وأنّه كثريًا ما صام. وتشتدُّ بالصيام القدرة عىل مشاهدة الرؤى كام 

اكتشفت الفيزيولوجيا الحديثة مؤخرًا«]]].

يف هذا النص يرجح نولدكه أن تكون أكرث حاالت الوحي النبوّي هي يف حال الحلم 

والرؤيا كام سيأيت يف أشكال الوحي عنده.

]1]-  تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، م.س، ص25.
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وانطباع  وتخيله  تفكريه  وطول  خلوته  من  نولدكه  إليها  أشار  التي  العوامل  فهذه 

الصورة املخيلة يف نفسه هي التي أثرت يف أعصابه حتى اعتته حالة رأى فيها جربيل يف 

أفق السامء، وهو يف الحقيقة ليس يف أفق السامء، بل يف ذهنه ونفسه، هذا النحو من 

التصّور الخيايل لحقيقة الوحي هو انكار لكون الوحي حقيقة إلهية تهبط عىل النبي بل 

تصويرها حالة تصدر من خياله.

وحاول البعض أن يؤكّد هذا الخيال الخصب عند النبي، فقال: وأعظم دليل عىل 

سعة خياله وقّوته ما جاء يف القرآن ويف األحاديث النبويّة من وصف الجّنة وجهّنم، وال 

حاجة إىل إيراده؛ ألنّه معلوٌم ومذكوٌر يف الكتب. وال ريب أّن الجّنة التي وصفها محمد 

الشكل  القوي؛ ألنّها بهذا  الواسع  بنات خياله  املعلومة إمنا هي من  الباهرة  بأوصافها 

املبهج العجيب غري مذكورٍة يف التوراة وال يف اإلنجيل، فجّنة محمد جديرة بأن تكون 

املثل األعىل للسعادة املخيّلة يف الحياة«]]].

2- مناقشة نظرية قوة الخيال يف الوحي النبوي

لعل الهدف األساس من كالم نولدكه وغريه من املسترشقني وكثري من الحداثيني هو 

اإللهيّة  الصبغة  الوحي، وإزالة  األثر اإلنساين يف أصل  إثبات  الوحي، أي  أنسنة ظاهرة 

واملصدريّة الربانيّة عنه، وإزالة صفة اإلطالق، وتجاوز الظروف الزمانيّة واملكانيّة؛ هو 

تأسيس املرشوعيّة للهدف املحورّي ملرشوعهم، الذي يتمثّل يف إثبات تاريخيّة األديان 

يف  الرّحى  قطب  هي  الفكرة  فهذه  والثقافيّة،  واالجتامعيّة  الحياتيّة  باألحوال  وتأثّرها 

املرشوع االسترشاقي القديم واملعارص. 

أ- إّن القرآن تضّمن معارفًا وعلوًما يستحيل أن يتحّصل عليها أي شخص بقّوة عقله 

اشتمل  فقد  الّنبّي،  يعيشها  نفسيٍّة  حالٍة  نتيجة  تتكّون  أن  ويستحيل  ذكائه،  حّدة  أو 

القرآن عىل أخبار تفصيليٍّة عن األمم والجامعات واألنبياء واألحداث التاريخيّة الّسابقة 

لزمانه مبّدٍة زمنيٍّة بعيدٍة يف أغوار التاريخ، ومل يعارص النبي سلم تلك األحداث ومل 

يتعلّمها يف حياته.

]1]-  معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، منشورات الجمل، أملانيا، 2002م، ط1، ص96.
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يف  جاء  كام  الدقيقة،  األعداد  وبعض  الحسابيّة،  األرقام  بعض  املعارف:  تلك  ومن 

َعٗما  َخِۡسَي  إِلَّ  َسَنٍة  ۡلَف 
َ
أ فِيِهۡم  فَلَبَِث  قَۡوِمهِۦ  إىَِلٰ  نُوًحا  رَۡسۡلَنا 

َ
أ َولََقۡد  نوح:  قّصة 

ُثواْ ِف َكۡهفِِهۡم  وفَاُن َوُهۡم َظٰلُِموَن]]]، وجاء يف قصة أصحاب الكهف: َولَِ َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

للرجال  تفصيليّة  أسامء  القرآن  تضّمن  وكذلك   ،[[[تِۡسٗعا َوٱۡزَداُدواْ  ِسنَِي  ِماْئَةٖ  ثََلَٰث 
واألمم والقرى والقبائل، وحقائق علميّة، وترشيعات خالدة، ... وكّل هذه األمور ال ميكن 

الوصول إليها عن طريق قّوة الذكاء وال سعة املخيّلة، وال عن طريق التجربة الحياتيّة 

اليوميّة.

ب- من األمور الواضحة يف القرآن اختفاء شخصيّة النبي فيه، ففي أكرث األوقات 

ال يذكر شيئًا عن نفسه، ويتجرّد متاًما من اإلشارة إليها، فعىل سبيل املثال ورد اسم النبي 

الكريم،  القرآن  مرة يف 34 سورة من سور  الكريم 136  القرآن  السالم يف  عليه  موىس 

بينام ورد اسم النبي محّمد 4 مرات يف 4 سور من القرآن. فهل شخص يعاين من 

اضطراب نفيسٍّ ويطلق ملخيّلته العنان فال بّد أن تنعكس شخصيّته وانفعاالته يف اآليات 

القرآنيّة كام تقدم من نولدكه، فلامذا ال نجد عرشات األحداث املؤملة كوفاة عّمه أبو 

طالب رضوان الله عليه، والسيدة خديجة عليها السالم، الذي أطلق عليه عام الحزن، 

وشهادة عمه الحمزة رضوان الله عليه، و... ومع ذلك كلّه ال نجد يف القرآن أّي صدى 

لهذه األحداث األليمة وهي من أشّد ما يؤثّر يف الّنفوس البرشيّة.

أو  العقليّة،  أو  النفسيّة  النبّي  القرآن يخضع ملزاجات وانفعاالت وحاالت  فلو كان 

كان لحّدة ذكائه أو لطبيعة حياته اليوميّة أو لقّوة مخيّلته أثر فيام جاء به من الوحي؛ 

لظهر ذلك جليًّا يف القرآن، خاّصة يف مثل تلك األحوال االستثنائيّة، فعدم وجود مثل تلك 

اآلثار دليل عىل أّن مشاعر الّنبّي ونوازعه الباطنيّة ليست مصدًرا للوحي وليس لها 

أثر فيه، وإمنا هو حقيقة نازلة عليه من الله تعاىل.

ت- من املقطوع به تاريخيًّا وقد نقل لنا بطرٍق متواترٍة ال تقبل الشّك عىل االطالق 

]1]-  سورة العنكبوت، اآلية 14.

]2]-  سورة الكهف، اآلية 25.
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هو أّن الّنبّي باإلضافة إىل معجزته القرآنيّة هناك عرشات املعجزات الحسيّة لرسول الله، 

كانشقاق القمر، وتسبيح الحىص بيده، و... يستحيل أن تصدر عن قّوة التخيّل؛ ألنّه من 

املعلوم أّن القّوة الخياليّة عاملها الذهن ال العامل الخارجي.

ث- يف معتقداتنا الدينيّة نؤمن -وذلك عرب األدلة والرباهني- أّن مصدر الوحي هو 

الله تعاىل حرًصا، فالوحي هو الطريقة التي يوصل الله تعاىل رسائله الّسامويّة إىل البرش 

آ  بواسطة أنبيائه عليهم السالم، ومن هؤالء األنبياء الّنبّي األعظم. لقوله تعاىل: إِنَّ

وَۡحۡيَنآ إىَِلٰٓ إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَمٰعِيَل 
َ
ِۦۚ َوأ ۧ َن ِمۢن َبۡعِده وَۡحۡيَنآ إىَِلٰ نُوٖح َوٱنلَّبِّيِ

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َكَمآ أ

َ
أ

يُّوَب َوُيونَُس َوَهُٰروَن وَُسلَۡيَمَٰنۚ َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد 
َ
ۡسَباِط وَِعيَسٰ َوأ

َ
ِإَوۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡل

.[[[َزُبوٗرا
ولذا الوحي هو: الكلمة اإللهيّة التي يلقيها إىل أنبيائه ورسله بواسطة ملك يشاهده 

اللّه من  كالم  أو سامع   األنبياء لخاتم  كتبليغ جربئيل  كالمه،  ويسمع   الرسول

غري معاينة، كسامع موىس كالم اللّه، أو بالرؤيا يف املنام كام أخرب اللّه عن قول إبراهيم 

َرٰى ِف ٱلَۡمَناِم 
َ
ٓ أ ۡعَ قَاَل َيُٰبَنَّ إِّنِ ا بَلََغ َمَعُه ٱلسَّ البنه إسامعيل يف سورة الصافات: فَلَمَّ

ِمَن   ُ ٱللَّ َشآَء  إِن  َسَتِجُدِنٓ  تُۡؤَمُرۖ  َما  ٱۡفَعۡل  بَِت 
َ
أ َيٰٓ قَاَل  تََرٰىۚ  َماَذا  فَٱنُظۡر  ۡذَبَُك 

َ
أ  ٓ ّنِ

َ
أ

ِٰبِيَن]]] أو بأنواع أخرى من الوحي يعلمه اللّه وتدركه رسله صلوات اللّه عليهم]]]. ٱلصَّ
ح- الوحي ظاهرة ال ميكن أن تحدث من باطن النبي وتخياّلته، والتي ال ميكن أن 

تُخرج أو توحي حسب تعبريهم هذا املستوى املعريف والروحي الهائل املوجود يف القرآن 

والعقدّي  العلمّي  القرآن  مضمون  مقارنة  االدعاء  هذا  صّحة  إلثبات  ويكفي  الكريم، 

اإلسالميّة  الرؤية  يف  الوحي  بل  املقدس]]].  بالكتاب  ذلك  وغري  والتاريخّي  والترشيعّي 

]1]-  سورة النساء، اآلية 163.

]2]-  سورة الصافات، اآلية 102.

]3]-  مرتىض العسكري: القرآن الكريم وروايات املدرستني، ج1، النارش: كلية أصول الدين ، قم، 1374ه.ش، ط1، ص255.

 La Bible, le Coran et la )بالفرنسية:  والعلم  والقرآن  املقدس  الكتاب  كتاب:  املجال  هذا  يف  املهمة  الكتب  ومن    -[4[

Science( ، هو كتاب يف علم مقارنة األديان من تأليف الطبيب الفرنيس موريس بوكاي بعد إسالمه، ألفه عام 1976، قام فيه 

الكاتب بدراسة علمية للكتاب املقدس والقرآن مبقياس العلم الحديث، وتُرجم الكتاب لسبع عرشة لغة تقريبًا منها العربية. 

وخرج املؤلف من خالل دراسته للكتب الثالثة بأن الكتاب الذي هو من عند الله هو القرآن وحده، ألنه مل يأت فيه ما يعارض 
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عبارة عن انسالخ الذات البرشيّة للموحى إليه واتّصاله بالذات الروحانيّة والتي تخضع 

لتصّور حواٍر علويٍّ بني ذاتني: ذات متكلّمة آمرة معطية، وذات مخاطبة مأمورة متلّقية. 

أّما ما ذهب إليه »وات« يف قوله: إّن كلامت الوحي كانت لها صلة مبحمد قبل أن يصري 

واعيًا بها، وإن للرسول شخصيتني: إحداهام واعية شاعرة، واألخرى ال واعية وال شاعرة. 

الوحي، وطريقة  التّاريخّي لنزول  إّن ملحمد ازدواَج الشعور والالشعور، فإّن الرسد  أي 

تلقي الرسول له، وإبطائه عليه، ومعاناته يف تلقيه ما ينفي هذا االزدواج املوصوف 

به. بل إّن العرب أنفسهم قد متلكتهم الحرية يف تفسري هذه الظاهرة، فأحيانًا يصفونه 

بأضغاث األحالم، ومرة بقول شاعر مفت، ومرة أخرى بالجنون والهلوسة واملرض. ولكّن 

الثابت تاريخيًّا أّن الرسول منذ اللحظة األوىل التي نزل عليه القرآن فيها كان واعيًا 

متاًما مبا يوحى به إليه. وكان يبلغ رسالة ربّه وتعليامته بصورٍة دقيقٍة، وكان يحرص عىل 

أاّل يضيع منه حرف مام ينزل عليه. وكان يجهد نفسه يف حفظ ما يوحى به إليه حتى 

أمره اللّه بالتيّث. وكان يأتيه الوحي يف كّل زماٍن ويف كّل مكان، وهو يف كامل وعيه 

ويقظته، فكان القرآن ينزل عىل قلب الّنبّي يف الليل الدامس والنهار األضحيان، ويف الربد 

الّسوق أو  أثناء السفر، ويف هدأة  القارس أو لظى الهجري، ويف استجامم الحض أو يف 

وطيس الحرب، وحتى يف اإلرساء إىل املسجد األقىص، والعروج إىل الساموات العال. ويف 

أثناء ذلك كلّه كان وعي الّنبي كاماًل، وكان نقله ملا يوحى به إليه صحيًحا كاماًل متقًنا]]]. 

فالوحي حقيقٌة خارجيٌّة مستقلٌّة عن كيان النبي  وسلم الّنفيّس، ولكّنها ال تّغري 

النبي  وسلم دور  الّنفيّس، بل تزيده جالًء وفطنًة وذاكرًة، وميثّل فيها  الواقع  ذلك 

املتلّقي الواعي من جهة، ودور املبلّغ األمني من جهٍة أخرى، ال يقّدم وال يؤّخر؛ وال يغرّي 

النبي لحقيقٍة  يتكاسل. ولقد كان ذلك بحق: »استقباال من  وال يقتح؛ وال يفتي وال 

ذاتيٍّة مستقلٍّة؛ خارجة عن كيانه وشعوره الداخيل؛ وبعيدة عن كسبه أو سلوكه الفكري 

أو العميل. أما قول بعض املسترشقني بأنّه مل يكن إاّل نوًعا من الرّصع ينتابه بني الحني 

حقائق العلم، يف حني أنه وفًقا للمؤلف فإن ما بأيدي الناس اليوم من كتب يصفونها بأنها مقدسة ويدعونها التوراة واإلنجيل 

فهي مملوءة بخرافات وأخطاء وتناقضات ال ميكن أن تكون منزلة من عند الله.

املدار  دار  ج1،  اإلسالمیة(،  الدراسات  يف  وأثرها  االسترشاقیة  )الظاهرة  االسترشاقي،  الخطاب  نقد  الحاج،  سامل  سايس،   -[1[

اإلسالمي، بیروت، 2002م، ط1، ص308.
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واآلخر، فليس من النظريات العلميّة املوضوعيّة يف يشٍء حتى نضعه تحت مجهر البحث 

والّنقاش، ونضيّع وقتًا قصريًا أو طوياًل يف الكالم عنه«]]].

ج- الوحي ظاهرٌة روحيٌّة، فالقرآن يبنّي أّن الوحي بأّي شكٍل وبأّي صورٍة نزل عىل 

النبي، فهو ينزل عىل قلبه؛ أي إّن مهبط الوحي هو الشخصيّة الباطنيّة أي الروح 

 ِ ٰ قَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱللَّ َلُۥ َعَ ا ّلِـِجۡبِيَل فَإِنَُّهۥ نَزَّ للرسول، قال تعاىل: قُۡل َمن َكَن َعُدّوٗ

ِمُي  َۡ
وُح ٱل ٱلرُّ :نََزَل بِهِ  لِۡلُمۡؤِمنَِي]]]، وقال  ٰى  َوبُۡشَ َوُهٗدى  َبۡيَ يََديۡهِ  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ

العضو  ليس  بالقلب هنا  املقصود  أّن  ٱلُۡمنِذرِيَن]]]، وال شّك  ِمَن  تِلَُكوَن  قَۡلبَِك   ٰ َعَ
الصنوبرّي املوجود يف اإلنسان؛ ألّن القلب هو »لّب اليشء وحقيقته األصليّة«]]].

فقوله: »نزل به الروح األمني عىل قلبك« دون أن يقول: عليك، هو اإلشارة إىل كيفيّة 

تلقيه وسلم القرآن النازل عليه، وأّن الذي كان يتلّقاه من الروح هو نفسه من غري 

مشاركة الحواس الظاهرة التي هي األدوات املستعملة يف إدراك األمور الجزئيّة.

فكان وسلم يرى ويسمع حينام كان يوحى إليه من غري أن يستعمل حاستي 

البرص والسمع، كام روي أنّه كان يأخذه شبه إغامء يسمى بُرََحاء الوحي ]شّدة الكرب 

من ثقل الوحي، وهي سبتة شبه النعاس كانت تعرضه من ثقل الوحي] .

فكان وسلم يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت 

غري أنّه ما كان يستخدم حاستي برصه وسمعه املاديتني يف ذلك كام نستخدمهام«]]].

فالوحي القرآين ببساطة الكالم املنزل عىل الرسول محمد من الله تعاىل بواسطة 

امللك جربائيل أو بدون واسطة.

]1]-  محمد سعيد رمضان البوطي: من روايع القرآن، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1434هـ، ط1، ص30.

]2]-  سورة البقرة، اآلية 97.

]3]-  سورة الشعراء، اآليتان 194-193.

]4]-  محمد هادي معرفة: التمهيد يف علوم القرآن، ج1، النارش، حوزه علميه قم، مركز، قم، 1410هـ، ط3، ص31.

]5]-  ينظر: تفسري امليزان، ج15، م.س، ص317.
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3. النبي وحالة االضطراب النفيس

أّن بعض  الوحي إىل مرض الرصع والهسترييا، نظرًا إىل  أنكر نولدكه نظرية إرجاع 

أعراض هذه األمراض ال تنتطبق عىل الحاالت التي كانت تصيب النبي أثناء نزول الوحي 

السري واألحاديث عند حدوث  نقلها أصحاب  التي  املختلفة  عليه، ولكن أرجع حاالته 

الوحي إىل االضطراب النفيس الشديد أو التهيج النفيس. وسيأيت أّن هذا الّنفي للرصع 

. يبدو أنّه نفٌي ظاهريٌّ وغري واقعيٍّ

قال عن تللك الحاالت: »إذ يروى أّن محّمًدا كثريًا ما اعتته نوبة شديدة لدى تقبّله 

الوحي، حتى إّن الزبد كان يطفو عىل فمه، وكان يخفض رأسه ويشحب وجهه أو يشتّد 

احمراره، وكان يرصخ كالفصيل ويتفصد جبينه عرقًا حتى يف أيام الشتاء«]]].

ثم قال: »حيث إّن فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الرصع الفعيل، فمن الضوري 

أن نصف ما كان يغشاه بحالة من االضطراب النفيس الشديد. ويقال إّن محّمًدا كان 

يعاين منها منذ حداثته«]]].

ولكن هذا املرض الّنفيّس والثوران الذي عند النبي -حسب إدعاء نولدكه- انعكس 

عىل القرآن الكريم، يقول فيه: »من الطبيعي أن تؤثّر قّوة السكرة النبويّة بشكٍل فّعاٍل 

أكرث  الزمن صارت  الهائل مع مرور  الّنفيّس  الثوران  الكاتب. حني ضعف  أسلوب  عىل 

 ، هدوًءا. كانت يف البداية تحركها طاقة شعريّة معيّنة، فأضحت الحًقا، وبشكٍل تدريجيٍّ

أقوال معلم ومرّشع ال غري...« ]]].

إقناع  سوى  يكن  مل  مقصودها  أّن  إىل  نظرًا  بأنّها  الوحي  آيات  عن  سبينوزا  يقول 

األنبياء: »فقد كانت هذه اآليات تتفاوت تبًعا آلراء األنبياء وقدراتهم، بحيث ال ميكن 

لآلية التي تعطي اليقني لهذا النبي أن تقنع آخر مشبًعا بآراء مختلفة. لذلك، اختلفت 

النحو  ملزاجه عىل  طبًقا  نبي  كل  عند  الوحي  اختلف  وكذلك  األنبياء  باختالف  اآليات 

]1]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص23.

]2]-  م.ن، ج1، ص24-23.

]3]-  م.ن، ج1، ص25.
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التايل: إذا كان النبي ذا مزاٍج مرٍح توحى إليه الحوادث التي تعطي الناس الفرح مثل 

االنتصارات والسالم، وبالفعل نجد أّن من لهم هذا املزاج قد اعتادوا أن يتخيّلوا أموًرا 

كهذه. وعىل العكس من ذلك، إذا كان النبي ذا مزاٍج حزيٍن توحى إليه الرشور كالحرب 

والعذاب، وإذا كان النبّي رحياًم ألوفًا غضوبًا قاسيًا... كان قادًرا عىل تلقي هذا الوحي 

أو ذاك. كذلك فإّن فوارق الخيال تكون عىل النحو اآليت: إذا كان النبي مرهًفا فإنّه يدرك 

فكر الله ويعرّب عنه بأسلوٍب مرهٍف أيًضا. وإذا كان مهوًشا أدركه مهوًشا. ومثل هذا 

يصدق عىل الوحي الذي يتمثل بالصورة املجازية: فإذا كان النبي من أهل الريف كانت 

لألبقار والجاموس، وإذا كان جنديًا تكون صورة قواد وجيش،  الوحي متضمنًة  صورة 

وأخريًا إذا كان رجل بالط، متثل له عرش ملك وما شابه ذلك«]]].

عند  املتخيّليّة  القّوة  اختالف  إىل  هؤالء  عند  القرآنيّة  اآليات  يف  االختالف  ويفرّس 

الرسول وقدرته عىل التقاط اإلشارات اإللهيّة، فهو عند هؤالء أشبه بصحٍن القٍط 

للذبذبات واإلشارات، فيقرأها بقّوته التخيليّة املختلفة قّوًة وضعًفا ويعكسها عىل اآليات 

القرآنيّة. فلهذا السبب مدارج البيان تتفاوت تبًعا لتفاوت قّوة املخيّلة بني لحظة وأخرى، 

فقد انعكس ذلك التفاوت يف األخري عىل أسلوب القرآن نفسه، والذي يظّل يف كّل أحواله 

أسلوبًا برشيًّا.

القّوة واإلتقان، وهذا ما يفرّس ظاهرة  فاآليات مل تكن دامئًا عىل نفس املرتبة من 

وجود آيات محكامت وآيات متشابهات.

ليست دامئًا عىل نفس املستوى من القيمة واألفضليّة، وهذا ما يفرّس ظاهرة اآليات 

الناسخة واملنسوخة.

منه  عاىن  الذي  النفيس  الرصاع  بسبب  سواء  وذلك  الخطأ،  عن  معصومة  ليست 

للغة  جامعة  قواعد  ظهور  قبل  املصاحف  وكتابة  إمالء  ظروف  جرّاء  أو   الرسول

العربية.

فلو سألنا نولدكه هل هناك وحي؟ وهل محمد نبي؟ ألجاب باإليجاب، ولكن تفسريه 

]1]-  باروخ سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ترجمة وتقديم: حسن حنفي، دار التنوير، بريوت، 2005، ط1، ص146.
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للوحي مختلٌف، فقد قال عن نبّوة النبي: ال بّد لنا من االعتاف بأّن محّمًدا كان بالحقيقة 

نبيًّا، إذا مّحصنا شخصيّته بتجرٍّد ومتّعٍن، وفهمنا النبّوة فهاًم صحيًحا«]]]. ولكن أي معنى 

للنبوة؟ الوحي هو ما قاله يف نظريّة التّخيّل، فالوحي النبوّي هو مجرّد تخيّل ال أكرث 

وال أقل، وإذا أضفنا ما سيأيت من كالمه حول االضطراب النفيّس للنبي، وأرجعنا بعض 

الترشيعات واملعلومات املوجودة يف اآليات إىل اليهوديّة والنرصانيّة، كام اّدعى نولدكه 

وغريه من املسترشقني تكتمل عندنا صورة الوحي النبوّي عند نولدكه.

فقّوة محمد التخيليّة جعتله يظّن أّن ما يحصل معه هو الوحي الذي كان ينزل عىل 

األنبياء.

نفسيٍّة،  ألسباٍب  وذلك  محمد  يعيشها  كان  التي  الّنفسيّة  االضطرابات  ذلك  عّزز 

، وهذه الحالة املرضيّة كانت عنده منذ  واجتامعيٍّة، و... جعلته يف حالة اضطراٍب نفيسٍّ

الّصغر.

وكّل ما نراه يف القرآن الكريم من ترشيعاٍت ومعتقداٍت وغري ذلك استقاه محمد من 

الديانات األخرى.

النتيجة: يعتقد »نولدكه« أّن الوحي حالٌة مرضيٌّة نشأت عن االضطراب الّنفيس 

الذي كان يعاين منه الّنبّي، وفرّس أيًضا الوحي بأنّه نداء صوٍت داخيلٍّ ملحمد يظّنه 

أنّه وحٌي. ونولدكه اعتمد منهًجا يف معالجة ظاهرة الوحي بأن لجأ إىل الروايات 

اإلسالميّة يف كيفيّة نزول الوحي عىل الّنبّي، فشّكك فيها ورفض بعضها، بل الحقيقة 

له  يعّزز  باعتقاده  الذي  الجرس  صلصلة  وهو  واحد،  فرٍض  باستثناء  كلّها  رفضها 

فكرته  طرح  ذلك  وبعد  النفيس،  املرض  من  ينشأ  الذي  الباطني  الّنداء  فرضيّة 

ما هي  بالوحي  الّنبّي  يسميها  كان  التي  الحاالت  أّن هذه  الوحي، وتوصل  حول 

إاّل اضطرابات نفسيّة، أو أصداء وأصوات لروحه الباطنيّة. ولذا سننقل رأيه حول 

أنواع الوحي وكيفياته، وبعد ذلك نعلّق عىل كالمه، ثم نرد عىل تفسريه للوحي 

باالضطراب النفيس، وإن كان بعض ما تقّدم يف الرد عىل أّن الوحي هو من القّوة 

]1]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص4.
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الخياليّة للرسول ينفع يف الرد عىل االضطراب النفيس، ولكن قبل ذلك ال بد أن نشري 

إىل نقطتني مهمتني يف مجال فهم حالة النبي عندما يتنزّل عليه الوحي:

النقطة األوىل: السكينة  عند نزول الوحي

خاّصة،  سكينة  هناك  السالم،  عليهم  البيت  أهل  روايات  ويف  اإلسالميّة  الرؤية  يف 

كان يتمتّع بها النبي تبّث وتشّع حالة من االطئمنان متنع هذا االضطراب الّنفيّس 

إىل  الوحي  تلّقي  عند  وباألخص  حاالتها  كّل  يف  النبويّة  الّشخصيّة  تحّول  بل  املزعزم، 

اَللَِّه كَيَْف لَْم  ُزَرارََة قَاَل: قُلُْت أِليَِب َعبِْد  شخصيٍّة مطمئّنٍة وهادئٍة، فقد ورد َعْن 

يََخْف رَُسوُل اَللَِّه َصىلَّ اَللَُّه َعلَيِْه وَآلِِه ِفياَم يَأْتِيِه ِمْن ِقبَِل اَللَِّه أَْن يَُكوَن َذلَِك ِمامَّ يَْنِزُغ 

ِكيَنَة َواَلَْوقَاَر، فََكاَن  يْطَاُن قَاَل: فََقاَل: إِنَّ اَللََّه إَِذا اِتََّخَذ َعبْداً رَُسوالً أَنْزََل َعلَيِْه اَلسَّ ِبِه اَلشَّ

]اَلَِّذي] يَأْتِيِه ِمْن ِقبَِل اَللَِّه ِمثُْل اَلَِّذي يَرَاُه ِبَعيِْنِه]]].

فالله تعاىل أنزل عليه السكينة والوقار -أي الطأمنينة واالتزان الفكري- فكان الذي 

يأتيه من قبل اللّه، مثل الذي يراه بعينه: أي يجعله يف وضح الحّق، ال غبار عليه أبًدا، 

فريى الواقع ناصًعا جليًّا ال يشّك وال يضطرب يف رأيه وال يف عقله]]]. وقد أوضح اإلمام 

الصادق ذلك يف حديث آخر، حينام سئل: كيف علمت الرسل أنّها رسل؟ يِف 

ِيَن آَمُنوا َصلُّوا  اَلَّ َها  يُّ
َ
أ يٰا   ِ انَلَِّبّ َ َوَمالٰئَِكَتُه يَُصلُّوَن َعَ  اَللَِّه َعزَّ َوَجلَّ إِنَّ الَلّٰ قَْوِل 

َعلَيْهِ وََسّلُِموا تَْسلِيماً]]] فََقاَل قَاَل أَثُْنوا َعلَيِْه َوَسلُّموا لَُه فَُقلُْت كَيَْف َعلَِمِت اَلرُُّسُل أَنََّها 
ٍء َعلَِم اَلُْمْؤِمُن أَنَُّه ُمْؤِمٌن قَاَل ِبالتَّْسلِيِم لِلَِّه  رُُسٌل قَاَل كُِشَف َعْنَها اَلِْغطَاُء قُلُْت ِبأَيِّ يَشْ

وٍر َوَسَخٍط]]]. َواَلرَِّضا مِبَا َورََد َعلَيِْه ِمْن رُسُ

يقول العاّلمة الطربيس: »إّن اللّه ال يوحي إىل رسوله إاّل بالرباهني النرية واآليات البيّنة، 

]1]- محمد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش، ج2، تحقيق وتصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسويل املحاليت، النارش: املكتبة 

العلمية اإلسالمية، طهران، ال.ت، ال.ط، ص201.

]2]- معرفة: التمهيد يف علوم القرآن، ج1، م.س، ص75.

]3]- سورة األحزاب، اآلية 56.

]4]-  أحمد بن محمد بن خالد الربقي: املحاسن، تحقيق: جالل الدين الحسيني املشتهر باملحدث، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

1370ه، ط1، ص328.
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الدالّة عىل أّن ما يوحى إليه إمّنا هو من اللّه تعاىل فال يحتاج إىل يشء سواها، وال يفزع 

وال يفّزع وال يفرق«]]].

يقول القايض عياض: »ال يصّح -أي يف حكمته تعاىل، وهو إشارة إىل قاعدة اللطف- 

أن يتصّور له الشيطان يف صورة امللك، ويلبس عليه األمر، ال يف أّول الرسالة وال بعدها. 

واالعتامد -أي اطمئنان النبّي- يف ذلك دليل املعجزة. بل ال يشّك النبّي أّن ما يأتيه 

من اللّه هو امللك ورسوله الحقيقي إّما بعلم رضورّي يخلقه اللّه له، أو بربهان جيّل 

يظهره اللّه لديه. لتتّم كلمة ربّك صدقًا وعداًل ال مبّدل لكلامت اللّه«]]].

من  اليقني  يالزم  والرسالة  النبّوة  وحي  أّن  »والحّق  الطباطبايئ:  العالمة  ويقول 

.[[[»بكونه من الله تعاىل عىل ما ورد عن أمئة أهل البيت والرسول  النبي

النقطة الثانية: الوحي ظاهرة شعورية واعية

االضطراب حالة ال واعية أصاًل، وقد يقوم املضطرب بأعامٍل ال يعلم بها عند رجوعه 

إىل حالته الطبيعيّة، بينام الوحي )ظاهرة شعورية واعية(؛ ألّن الّنبّي حسب الروايات 

املختلفة كان يف حالة وعٍي تاٍم لكّل ما يحدث معه قبل الوحي، وأثناء الوحي، وبعده.

فالوحي اإللهي هو الفعل الذي يكشف به اللَّه لإلنسان عن الحقائق التي تجاوز 

الفاعل  فاعل مريد، وهذا  متميّزًا، فهو صادر عن  فعاًل  الوحي  كان  وإذا  نطاق عقله. 

املريد هو اللَّه تعاىل، وليس اإللهام والكشف كذلك، وهذا ما مييّز الوحي عن املكاشفة، 

لعلم  التجريبي  امليدان  إىل  عادة  يعود  اإللهام  مرّد  إّن  إذ  واإللهام،  النفيّس،  والوحي 

النفس، ونزعة الوحي النفيس يف انتداحها تعتمد عىل التفكري يف االستنباط، واملكاشفة 

تتأرجح بني الّشّك واليقني. أما الوحي، فحالٌة فريدٌة ال تخضع إىل التجربة أو التفكري، 

ومتيّقنة ال مجال معها للشك. مضافًا إىل أّن حاالت الكشف واإللهام واإليحاء النفيس 

حاالت ال شعورية وال إراديّة، والوحي ظاهرٌة شعوريٌّة تتسم بالوعي واالدراك التّاّمني. 

]1]- الطربيس: مجمع البيان يف تفسري القرآن، ج10، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1995، ط1، ص174.

]2]- القايض عياض: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، ج2، دار الفكر، بريوت، 1988م، ال.ط، ص120. 

]3]- الطباطبايئ: امليزان يف تفسري القرآن، ج20، م.س، ص329.
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والوحي باملعنى املشار إليه يختص باألنبياء، وليس اإللهام أو الكشف كذلك، فهام عامان 

مغاير،  وبتصّور  آخر،  بتعبري  والوحي  اإللهام  بني  الفرق  ويتجىّل  الناس.  بني  وشائعان 

، بل اإللهام من الكشف املعنوّي،  ، وأّن مصدر الوحي خارجيٌّ أّن مصدر اإللهام باطنيٌّ

والوحي من الواقع الشهودّي؛ ألّن الوحي إمّنا يتحّصل بشهود امللك وسامع كالمه، أما 

اإللهام فيرشق عىل اإلنسان من غري واسطة ملك، فاإللهام أعّم من الوحي؛ ألّن الوحي 

مرشوٌط بالتبليغ، وال يشتط ذلك يف اإللهام. واإللهام ليس سببًا يحصل به العلم لعامة 

العلم  به  أو حدس، يحصل  باطنّي،  وإمنا هو كشف  واإللزام،  للربهان  الخلق، ويصلح 

لإلنسان يف حّق نفسه ال عىل وجه اليقني والقطع، كام هي الحالة يف الوحي، بل عىل 

أساس االحتامل اإلقناعّي]]]. 

يُرمى  وإمنا  ملغزاها،  وإدراٌك  مبعناها  شعوٌر  نبّوٍة  كّل  ويف  وعٌي،  وحٍي  كّل  ففي 

»بالالوعي« من فقد الوعي، ويوصم »بالالشعور« من حرم الّشعور! وطبيعة الحقائق 

الدينيّة واألخبار الغيبيّة يف ظاهرة الوحي تأىب الخضوع لهذه األساليب »الالشعوريّة« 

التي تستشّف حجاب املجهول بالفراسة الذكيّة الخفيّة والحدس الباطني الرسيع. وعىل 

هذا الّنمط رسم النبي الكريم فيام صّح من حديثه طريقة نزول الوحي عىل قلبه، فقال: 

»أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشّده عيّل، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، 

وأحيانًا يتمثّل يل امللك رجاًل فيكلمني فأعي ما يقول]]]. 

ثالًثا: رأي نولدكه يف أشكال الوحي التي كان يلتقاها النبي

يسّجل نولدكه يف البداية مالحظًة صحيحًة، وهي أّن الوحي الذي يتلّقاه النبي ال 

ينحرص بالوحي القرآين، فالوحي عندنا كمسلمني ال يعني القرآن فقط، بل السنة النبوية 

أيًضا هي وحي من الله تعاىل.

يقول: »نوّد أن نالحظ أّن املسلمني ال يصفون بكلمة وحي القرآن وحسب، بل أيًضا 

إىل كّل إلهام تلّقاه النبي«]]].

]1]- محمد حسني الصغري: املسترشقون والدراسات القرآنية، دار املؤرخ العريب، بريوت، ال.ت، ط1، ص42.

]2]- صبحي الصالح: مباحث يف علوم القرآن، منشورات الريض، قم، ط5، 1372ه.ش، ص27.

]3]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص20.
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وقد ذكر نولدكه أنواع الوحي كام ورد يف كتاب »اإلتقان يف علوم القرآن«، وهي:

الوحي مثل صليل الجرس.	 

بواسطة ما ينفثه روح القدس يف روع محّمد.	 

بواسطة جربيل عىل هيئة رجل.	 

أن يكلّمه الله يف اليقظة، أو النوم.	 

ويف كتاب »املواهب اللدنيّة« ذكرت هذه املراتب عىل الشكل اآليت:

الحلم.	 

وحي جربيل يف روع النبي.	 

جربيل يف صورة دحية بن خليفة الكلبي.	 

يف صالصل، إلخ.	 

جربيل يف صورته الحقيقيّة التي ظهر فيها مرتني فقط.	 

الوحي يف السامء كام يف ترتيب الصلوات الخمس.	 

الله نفسه، ولكن من وراء حجاب.	 

الله مبارشة كاشًفا، عن ذاته من دون حجاب. 	 

وقد أضاف آخرون:

جربيل يف هيئة إنسان آخر )مثل عائشة(، أو يف هيئة فحل جمل عقور.	 

الله ذاته مظهرًا نفسه ملحمد يف الحلم«]]].	 

العلامء، رفض معظم  التي ذكرت يف كتب  الوحي  أنواع  وبعد أن عرض »نولدكه« 

]1]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص22-21.
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أنواع الوحي، فقال: نرى بسهولة أن الكثري من هذه الكيفيّات نشأ عن مرويات وآيات 

قرآنيّة، أسيئ فهمها، وقد نتج هذا من أّن املسلمني قد اختلفوا منذ القدم فيام إذا كان 

محمد شاهد الله وتلّقى منه الوحي مبارشة أو ال]]]. ويعترب أّن الرؤية املبارشة لله تعاىل 

 ،[[[فُِق ٱلُۡمبِِي
ُ
سببها تفسري خاطئ لبعض املواضع من سورة التكوير َولََقۡد رََءاهُ بِٱۡل

وحاول بعضهم التخفيف من فظاظة هذا الرأي فاستنتجوا من قوله تعاىل: َما َكَذَب 

]]] أن النبي رأى الله بقلبه]]].  ىٰٓ
َ
ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ

رفض نولدكه أغلب الكيفيات السابقة ألشكال الوحي، واعترب أنّه »وصلتنا معلومات 

الوحي شّدة  بُرََحاء  ألخ وهي ما يسمى  الرابعة ]يقصد يف صالصل  الكيفيّة  كثرية عن 

الكرب من ثقل الوحي، وهي سبتة شبه النعاس كانت تعرضه من ثقل الوحي]. ويقول 

بأن )فايل( يرجع هذه الظواهر إىل مرض الرّصع، ولكن نولدكه كام تقدم يعتربه نوًعا 

من االضطراب النفيس وليس رصًعا]]].

1- مناقشة نولدكه يف كيفيات الوحي:

إّن هدف نولدكه غري املعلن لرفضه كيفيّات الوحي واستبعاده للروايات التي نقلت 

يف الكتب الحديثيّة وتشكيكه يف فهم بعض اآليات القرآنيّة التي تدل عىل بعض كيفيّات 

الوحي  لحرص  ومحاولته  للوحي  ورايئٍّ  وما  خارجيٍّ  مصدٍر  كّل  استبعاد  هو  الوحي، 

.باملصدر الداخيل أو الحالة املرضيّة لرسول الله

أ- املهم يف هذا البحث ليس إثبات كّل أنواع وكيفيّات الوحي، بل املهم هو االستدالل 

أّما   ،الرسول به  يتّصل  أمٌر خارجيٌّ  الوحي  أّن  الّدالة عىل  الكيفيّات  وإثبات بعض 

، وتؤيّد كّل ما  املهم يف بحث نولدكه هو نفي أّي كيفيّة تثبت أّن الوحي أمٌر خارجيٌّ

يثبت أّن الوحي ظاهرٌة داخليٌّة.

]1]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ص22.

]2]-  سورة التكوير، اآلية 23.

]3]-  سورة النجم، اآلية 11.

]4]-  ينظر: نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص22. )بترصف(.

]5]-  م.ن، ج1، ص23. )بترصف(.
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ب- إّن أنواع وكيفيّات الوحي ليست من األمور التي أحدثت بعد رسول الله، واتّفق 

عليها العلامء فيام بعد، بل هي من األمور الثّابتة يف القرآن الكريم والروايات املرويّة 

عن النبي وأهل البيت، وال أقل بعض هذه الكيفيّات متّفق عليها بني املسلمني 

وال ينحرص األمر مبا ذكره »نولدكه«.

ۡو يُۡرِسَل 
َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِلَّ وَۡحًيا أ ن يَُكّلَِمُه ٱللَّ

َ
قال تعاىل: َوَما َكَن لِبََشٍ أ

.[[[َحِكيٞم ٌّ رَُسوٗل َفُيوِحَ بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُءۚ إِنَُّهۥ َعِ
حسب اآلية يتحّقق الوحي النبوي عىل أنحاء ثالثة:

النحو األّول: اإللقاء يف قلب الّنبّي مبارشة ومن دون واسطٍة، ويف الرواية ُسِئَل 

 أَكَانَْت تَُكوُن ِعْنَد ُهبُوِط  الَُم َعِن اَلَْغْشيَِة اَلَِّتي كَانَْت تَأُْخُذ اَلنَِّبيَّ اِدُق َعلَيِْه السَّ الصَّ

يَْستَأِْذنَُه  َعلَيِْه َحتَّى  يَْدُخْل  لَْم    اَلنَِّبيَّ أىََت  إَِذا  إِنَّ َجرْبَئِيَل كَاَن  َجرْبَئِيَل فََقاَل الَ 

يَّاُه  َا َذلَِك ِعْنَد ُمَخاطَبَِة اَللَِّه َعزَّ َوَجلَّ إِ َوإَِذا َدَخَل َعلَيِْه قََعَد بنَْيَ يََديِْه ِقْعَدَة اَلَْعبِْد َوإمِنَّ

ِبَغرْيِ تَرُْجاَمٍن َوَواِسطٍَة]]]. 

ُ ُموَسٰ  َوَكََّم ٱللَّ الّنبيني من وراء حجاب، ومنه قوله تعاىل:  الثاين: تكليم  النحو 

ۡقَعةِ  ٱۡلُ ِف  ۡيَمِن  َۡ
ٱل ٱلَۡوادِ  َشِٰطيِٕ  ِمن  نُودَِي  تَىَٰها 

َ
أ آ  فَلَمَّ تعاىل:  وقوله   ،[[[تَۡكلِيٗما

.[[[َربُّ ٱۡلَعٰلَِمَي ُ نَا ٱللَّ
َ
ٓ أ ن َيُٰموَسٰٓ إِّنِ

َ
َجَرةِ أ ٱلُۡمَبَٰرَكةِ ِمَن ٱلشَّ

قوله  للنبي، ومنه  الوحي  إيصال  ليكون واسطة يف  َملَك  إرسال  الثالث:  النحو 

وُح  ٱلرُّ بِهِ  نََزَل  ]]]، وقوله تعاىل:  ۡمرِنَاۚ 
َ
أ ّمِۡن  ُروٗحا  إَِلَۡك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ َوَكَذٰلَِك  تعاىل: 

.[[[قَۡلبَِك تِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ٰ ِمُي َعَ
َ
ٱۡل

]1]-  سورة الشورى، اآلية 51.

]2]-  محمد بن بابويه الصدوق: كامل الدين ومتام النعمة، تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

لجامعة املدرسني بقم املرشفة، 1405هـ، ال.ط، ص85.

]3]-  سورة النساء، اآلية 164.

]4]-  سورة القصص، اآلية 30.

]5]-  سورة الشورى، اآلية 52.

]6]-  سورة الشعراء، اآليتان 194-193.
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ت- كان األوىل من الناحية العلميّة لنولدكه أن يقول إّن معظم حاالت الوحي النبوّي 

هي  والتي  ذلك،  شابه  وما  الجرس  صلصلة  مثل  الخاّصة،  األمور  بعض  يرافقها  كانت 

 .حسب تفسري روايات أهل البيت عليهم السالم عند الوحي املبارش عىل رسول الله

وأّما أن ينفي كّل كيفيات الوحي األخرى ملجرّد التّشكيك بالروايات أو فهم بعض اآليات 

فرضيّته  ما  ينسجم  ما  فقط  يُثبت  وأْن  الّنفي،  ذلك  عىل  واضحٍة  أدلٍّة  ذكر  دون  من 

املسبقة عن الوحي، فهذا ال يتوافق مع املنهجيّة العلميّة للبحث.

ث- نوافق نولدكه أّن هناك خالفًا بني املسلمني يف قضيّة الرؤية املبارشة لله تعاىل 

الرؤية املّدعاة، ولكن ما ال نوافق  البارصة، وما نعتقده نحن اإلماميّة استحالة  بالعني 

عليه يف كالمه حول هذا املوضوع هو نفي الوحي املبارش لرسول الله لوجود هذا الخالف 

أو االختالف يف فهم بعض اآليات القرآنيّة بني الرؤية البرصيّة والرؤية القلبيّة والفؤاديّة؛ 

ألنّه مل يّدِع أحٌد أّن رؤية الله املبارشة كانت من طرق نزول الوحي والقرآن عىل رسول 

الله، بل فرّست هذه الحالة بأنّها إلقاء يف روع رسول الله وقلبه من دون وجود واسطٍة 

وال ترجامن -كام يف رواية اإلمام الصادق املتقّدمة- إمنا بشكٍل مبارٍش وهذا هو املقصود 

بالوحي املبارش، ال أّن رؤية الله مبارشة هي من طرق الوحي ونزول القرآن الكريم.

ح- لو سلّمنا جداًل أّن الرؤية املبارشة لله تعاىل من طرق الوحي، وأنّها مسألٌة غري 

باقي  عىل  النتيجة  هذه  عّمم  فلامذا  نولدكه،  قال  كام  فيها،  التّشكيك  ميكن  أو  ثابتٍة 

الحاالت والكيفيات األخرى للوحي؛ ألنّه من الواضح أنّه ال مالزمة بني األمرين، فنفي 

كيفيّة ال يعني نفي الكيفيات األخرى.

خ- ما هو املعيار العلمّي والذي عىل أساسه يثبت أو ينفي نولدكه بعض كيفيات 

ينفيها  أن  بد  فال  والسّنة،  بالقرآن  الكيفيّات  هذه  وجود  أثبت  قد  كان  فإذا  الوحي، 

بالطريقة نفسها، أي من خالل القرآن والسنة، ولكن ما رأيناه يف كالمه هو خالف ذلك، 

وهذا يؤّدي إىل عدم وحدة املعيار يف الّنفي واإلثبات، وإذا كان يريد نفي هذه الكيفيات 

بالدليل العقيل، فإّن العقل ال يثبت وال ينفي كيفيّة خاّصة للوحي.

ج- اّدعى نولدكه بعض الكيفيات للوحي، وهي ليست من طرق الوحي، ومنها: 
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تشّكل الوحي بصورة عائشة: تشّكل الوحي عىل صورة عائشة كام كان يتشّكل عىل 

صورة دحية الكلبي، واملصدران اللذان أحال إليهام نولدكه هام: الطربي، وسنن التمذي. 

واملوجود يف املصدرين هو عىل الشكل اآليت:

يف رواية الطربي: عن عبد الرحمن بن محمد أّن عبد الله بن صفوان وآخر معه أتيا 

عائشة فقالت عائشة: يا فالن أسمعت حديث حفصة قال لها نعم يا أم املؤمنني قال لها 

عبد الله بن صفوان وما ذاك قالت خالل يف تسع مل تكن يف أحد من النساء إال ما آيت 

الله مريم بنت عمران والله ما أقول هذا فخرًا عىل أحد من صواحبي قال لها وما هو 

قالت نزل امللك بصوريت...«]]].

ويف رواية التمذي: عن عائشة »أن جربئيل جاء بصورتها يف خرقة حرير خضاء إىل 

النبي صىل الله عليه وسلم، فقال: هذه زوجتك يف الدنيا واآلخرة«]]].

ويف مناقشة الرواية ميكن القول: واضح من رواية الطربي والتمذي -بغض النظر عن 

املناقشة يف صحة هذه الروايات سنًدا ومتًنا- أنّه ال يوجد فيها أّي إشارٍة إىل أّن جربائيل 

تشّكل بصورة عائشة، كام هي الحال يف تشّكله بصورة دحية الكلبي.

نزول  كيفيّة  سياق  يف  الروايات  هذه  نقلوا  الذين  العلامء  من  أحد  يضع  مل  أيًضا: 

الوحي، بل يف باب فضل عائشة كام فعل التمذي، ويف سياق حديث عائشة عن فضل 

الله تعاىل عليها كام فعل الطربي، ولكن نولدكه أوردها يف سياق كيفيات الوحي.

تشّكل الوحي بصورة جمل عقور أو بعري يعض: والرواية التي أشار إليها نولدكه ال 

عالقة لها بكيفيّات الوحي، وقد رواها ابن هشام يف سريته عىل الشكل اآليت:

لجأ رجل إىل النبي وهو يف مكة لريد له حقه املايل الذي اغتصبه منه أبو جهل فذهب 

النبي معه وطلب للرجل حقه من أيب جهل فاستجاب أبو جهل رسيًعا فسأله أصحابه 

عن رس هذه االستجابة الرسيعة فقال: »ويحكم! والله ما هو إال أن رضب عىل باىب، 

]1]-  محمد بن جرير الطربي: تاريخ الطربي، ج2، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ال.ت، ال.ط، ص118.

]2]-  التمذي: سنن التمذي، ج5، تحقيق وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثامن، دار الفكر، بريوت، 1983م، ط2، ص363.
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وسمعت صوته، فملئت رعبًا، ثم خرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحال من اإلبل، ما رأيت 

مثل هامته، وال قرصته، وال أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت ألكلني«]]].

وقد رفض نولدكه أيًضا الكيفيّة السادسة، أي الوحي يف السامء، وعلّل رفضه بأّن هذه 

الكيفيّة مرتبطٌة بحادثة املعراج، وهو يرفض حادثة املعراج. فقال: »وقد انبثقت الكيفيّة 

السادسة من رواي املعراج«]]].

2- الرّد عىل تفسريه للوحي أنّه مرٌض نفيسٌّ

من امللفت للنظر أّن نولدكه اّدعى أّن الوحي كان بسبب حالٍة مرضيٍّة عند رسول 

قام  إمّنا  ذلك،  عىل  مقنعٍ  دليٍل  أّي  ذكر  دون  من  نفسيّة،  اضطراباٍت  أسامها   الله

بتحليل الحاالت التي كانت تعتي النبي عند نزول الوحي، وملّا رأى أّن تفسري ذلك 

املرض  اّدعى  الحالتني،  بني  األعراض  اختالف  باعتبار  غري صحيٍح  أمٌر  والهوس  بالرّصع 

النفيس، أو االضطراب النفيس، وهذا االّدعاء عادة فضفاض ميكن تلبيسه أّي لباس، ومنه 

، وعند ذلك ميكن القول إّن األعراض  الرّصع الذي نشّك أن نولدكه نفاه بشكٍل حقيقيٍّ

له،  الّنفيّس والذي ال أعراض محّددة  هي بسبب املرض   النبي التي كانت تصيب 

بخالف الرّصع والهسترييا وما شابه ذلك، ولك يؤكّد نولدكه صّحة كالمه اّدعى دعوى 

أخرى، وهي أّن هذه االضطرابات الّنفسيّة كان النبّي مصابًا بها منذ حداثته.

النبوي،  الوحي  نولدكه ظاهرة  به  الذي فرّس  النفيس  اإلجابة عن االضطراب  وقبل 

نسأل هل فعاًل نولدكه يرفض تفسري الوحي بالرّصع؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بّد من 

االلتفات إىل األمور اآلتية:

األمر األّول: يبدو أنّه ال فرق بني التهيج الّنفيّس وبني حاالت الرصع أو الهلوسات.

األمر الثاين: نولدكه الذي شّكك يف تفسري الوحي بالرّصع هو نفسه بعد صفحات 

عّدة، قال: »رمبا دفع إىل هذا االعتقاد ما يّدعيه بعضهم أّن محّمًدا تلّقى كل آيات القرآن 

الدين عبد الحميد، مكتبة محمد عيل صبيح وأوالده،  النبوية،ج1، تحقيق: محمد محيي  ]1]-  ابن هشام الحمريي: السرية 

مبرص، 1963م، ال.ط، ص285.

]2]-  نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص23.
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أثناء نوبات الرصع التي كانت تعتيه، والتي مل تدم طوياًل«]]].

موقفه  تبنّي  كثريٍة  مبصطلحاٍت  الّنبوّي  الوحي  نولدكه  وصف  قد  الثالث:  األمر 

الحقيقّي من وصف النبي بهذا املرض، فهو يستخدم بداًل من الرصع املصطلحات اآلتية:

استثارة نفسيّة للنبي.. 1

قلق نفيس.. 2

هياج نفيس.. 3

أقىص درجات حالة الجذب.. 4

أبسط حاالت إنعدام الفكر املجهدة.. 5

النبي لجربيل، فيتّدد بني  وكام اضطرب يف فهمه للوحي، اضطرب يف تفسري رؤية 

كونها من قبيل الهالوس، أو اإلميان باألشباح، أو الصور الضبابيّة، ثم يعتف أخريًا أنّها لها 

نفس القدر من الواقعيّة التي لظهور امللك يف الكتاب املقّدس.

لذلك كلّه فإنّنا ال نجاوز الحقيقة إذا قلنا إّن نولدكه يرجع وحي النبي إىل كّل هذه 

األمراض النفسية: الرصع، التهيج، واالكتئاب، والقلق النفيس، والهالوس...«]]]. 

النفيس والرصع؛ ألّن ما  الرّّد عىل هذه الشبهة لن نفرّق بني االضطراب  ويف مقام 

ذكره نولدكه يبدو أنّه أوسع من ظاهرة الرصع ويشمل أمراض كثرية لعلّه جمعها بعبارة 

»االضطراب النفيس الشديد«.

والفكرة الرئيسة التي يريد نولدكه أن يوصلها هي أّن النبي كان يعاين من مرٍض 

نفيسٍّ بغّض الّنظر عن تسميات هذا املرض أثّر عىل قواه العقليّة والروحيّة، ونتج عنه 

اّدعاء فكرة الوحي، وأّن السامء تخاطبه، وأّن امللك يوحي إليه، فكّل هذه الحاالت هي 

]1]- نولدكه: تاريخ القرآن، ج1، ص28.

]2]-  ينظر: رضا محمد الدقيقي: كتاب تاريخ القرآن للمسترشق األملاين تيودور نولدكه ترجمة وقراءة نقدية: الوحي إىل محمد 

بني اإلنكار والوحي النفيس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الدوحة، 2009، ط1، ص160-159.
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نتاج املرض ال أكرث وال أقل، وظاهرة الوحي هي مجرّد توّهامت ال حقيقة وراءها، بل 

هي محض رساب.

رابًعا: الشبهة مكررة

إن اتهام النبي بالرّصع والهوس واالضطراب الّنفيّس الّشديد وغريه، هو اتّهام له 

بنوٍع من الجنون -والعياذ بالله- وقد أشار القرآن الكريم إىل أّن قريًشا اتّهمت النبي 

بالجنون والسحر والشعوذة، وهؤالء كّرروا طريقة أسالفهم من أعداء النبي من مرشيك 

]]]. وقال تعاىل:  ُۡنونِۢ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ مَّ ئِنَّا تَلَارُِكٓواْ 
َ
قريش، كام قال تعاىل: َوَيُقولُوَن أ

ِي نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱّلِۡكُر إِنََّك لََمۡجُنوٞن]]]، فرد الله عليهم بقوله: إِنَُّهۥ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َوقَالُواْ َيٰٓ

ا  ا تُۡؤِمُنوَن َوَل بَِقۡوِل َكهِٖنۚ قَلِياٗل مَّ قَلِياٗل مَّ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖۚ 
َفَمآ  فََذّكِۡر   .[[[بَِمۡجُنوٖن َصاِحُبُكم  َوَما   .[[[ٱۡلَعٰلَِمَي رَّّبِ  ّمِن  تزَنِيٞل  ُروَن  تََذكَّ

.[[[نَت بِنِۡعَمِت َرّبَِك بَِكاهِٖن َوَل َمُۡنوٍن
َ
أ

1- إجامع املؤرخني عىل كامل عقله

أجمع املؤرخون عىل أّن الّنبّي قبل البعثة وبعدها كان يتمتّع بكامل قواه 

العقليّة، والجسديّة.

وقد عاش الّنبي عرشات السنني يف قومه، فلم يظهر عليه مثل هذه األمراض من 

رصع، وهوس، وجنون، مام ذكره نولدكه وغريه من املسترشقني، ولو كانت هناك 

أمراض بهذه الخطورة عند رسول الله سواء قبل البعثة أم بعدها لدّونها التّاريخ 

كام دون األشياء األخرى يف حياته. وإّن التّاريخ أمامنا، وهو مل يتك شاردة أو واردة 

يف حياة النبي إاّل وقد ذكرها، وال سيام ما يتعلّق باألحكام الواجبة واملستحبّة 

]1]-  سورة الصافات، اآلية 36.

]2]-  سورة الحجر، اآلية 6.

]3]-  سورة الحاقة، اآليات 43-40.

]4]-  سورة  التكوير، اآلية 22.

]5]-  سورة الطور، اآلية 29.



189

ي كتابه تاريــــخ القرآن
ق تيودور نولدكه ـ قراءة نقدّية آلرائه �ن الوحي عند المست�ش

السلم والحرب. وميكن  الخاّصة والعائليّة وسريته يف  والكثري من األمور يف حياته 

.القول إّن السرية النبويّة دّونت كل ما ميكن تدوينه من أقوال وأفعال النبي

وقد دعى القرآن الناس للتفكر والتدبر والتأمل يف سرية النبي ملعرفة أّن هذا 

الله تعاىل، وال يوجد فيه أّي عالمات ملرض خطريٍ، كالجنون،  النبي هو نذير من عند 

ْۚ َما  ُروا َمۡثَنٰ َوفَُرَٰدٰى ُثمَّ َتَتَفكَّ  ِ لِلَّ ن َتُقوُمواْ 
َ
أ ِعُظُكم بَِوِٰحَدٍةۖ 

َ
أ َمآ  قال تعاىل: قُۡل إِنَّ

.[[[بَِصاِحبُِكم ّمِن ِجنٍَّةۚ إِۡن ُهَو إِلَّ نَِذيٞر لَُّكم َبۡيَ يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد
 واملراد بصاحبكم النبي نفسه، والوجه يف التعبري به تذكرتهم بصحبته املمتّدة 

أربعني سنة، من حني والدته إىل حني بعثته؛ ليتذكروا أنّهم مل يعهدوا منه اختالاًل يف فكٍر 

أو خّفٍة يف رأي أو أّي يشٍء يوهم أّن به جنونًا]]].

وال بّد من اإلشارة إىل أّن كامل العقل وفطنته من أبرز صفات الرّسل الذاتيّة التي 

الرباين، فقد قال  اإللهيّة، واالصطفاء  الرسالة  لوازم  إيّاها، وهي من  الله تعاىل  منحهم 

ۡحَسُنۚ 
َ
تعاىل: ٱۡدُع إىَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن]]]، وواضح من هذه 
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
إِنَّ َربََّك ُهَو أ

اآلية الكرمية التي تبنّي سبيل الّدعوة أنّها تعتمد عىل رجاحة العقل وفطنته.

فال بّد أن يكون الرسول أكمل الناس عقاًل وفطنًة، حتى يقيم الحّجة عىل قومه 

عىل خري وجه، بحيث تكون ملزمًة للخصم كّل اإللزام، فإن آمن، وإاّل جادله فاستعمل 

معه أسلوب املعارضة واملناقضة الذي يقتيض الحكمة والذكاء]]]. 

واملتأّمل يف سرية الّنبّي يجدها خري دليل عىل ما كان يتمتّع به من كامل يف عقله، 

وقّوة يف بدنه، فقد كانوا قبل البعثة يسّمونه الصادق األمني، وقد كانوا يتحاكمون إليه 

فيام يختلفون فيه، وهذا دليٌل عىل رجحان عقله، وقد ذكر املؤرخون قّصة بناء الكعبة، 

]1]-  سورة سبأ، اآلية 46.

]2]-  تفسري امليزان، ج16، ص388.

]3]-  سورة النحل، اآلية 125.

]4]-  ينظر: عامد السيد الرشبيني: رد شبهات حول عصمة النبي، دار الصحيفة، مرص، 2003م، ط1، ص91 .
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والقّصة حسب ما ينقلها الذهبي : ...فلام بلغ البنيان موضع الركن. يعني الحجر األسود 

اختصموا فيمن يضعه، وحرصت كّل قبيلٍة عىل ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال. ثّم 

إنّهم اجتمعوا يف املسجد وتناصفوا، فزعموا أّن أبا أميّة بن املغرية -وكان أسن قريش- 

قال: اجعلوا بينكم فيام تختلفون أّول من يدخل من باب املسجد، ففعلوا، فكان أّول 

من دخل عليهم رسول الله صىل الله عليه وسلم، فلاّم رأوه قالوا: هذا األمني رضينا به، 

فلام انتهى إليهم أخربوه الخرب، فقال: هاتوا يل ثوبًا، فأتوا به، فأخذ الركن بيده فوضعه 

يف الثوب، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميًعا، ففعلوا حتى 

إذا بلغوا به موضعه وضعه هو وسلم بيده وبني عليه]]].

طباعهم  يف  الشاردة  كالوحوش  هم  الذين  للعرب  تدبريه  حسن  تأّمل  ومن  “هذا 

املتنافرة املتباعدة، وكيف ساسهم، واحتمل جفاءهم، وصرب عىل أذاهم، إىل أن انقادوا 

أنفسهم،  أهليهم، وآباءهم وأبناءهم، واختاروه عىل  فالتفوا حوله، وقاتلوا دونه  إليه، 

وهجروا يف رضاه أوطانهم، وأحباءهم من غري مامرسة سبقت له، وال مطالعة كتب تعلم 

منها أخبار املاضني - تحقق أنه أعقل العاملني وسلم«]]].

 ،النبي عند  كان  الذي  العظيم  العقل  ذلك  وإىل  العقليّة  القّوة  إىل  وباإلضافة 

فإنّه كان يتمتّع بقّوٍة جسديٍّة كبريٍة، وكان شجاًعا مقداًما، سليم الجسم والقوة البدنيّة 

اَلْبَأُْس  اِْحَمرَّ  إَِذا  »كُنَّا   :املؤمنني أمري  اإلمام  فيها  قال  التي  العظيمة،  والشجاعة 

ََّقيَْناُه ِبرَُسوِل اَللَِّه لَْم يَُكْن ِمنَّا أََحٌد أَقْرََب إِىَل اَلَْعُدوِّ ِمْنُه«]]].  اِت

فهذه املواقف وغريها تدّل عىل مدى قّوة عقله ورجاحته، وهذا ينفي مرضه البدين 

والعقيل، كام يّدعي بعض املشّككني.

2- هل تنقاد أّمة لرجل مرصوع مضطرب نفسيًّا؟

هل الذين آمنوا برسول الله منذ خمسة عرش قرنًا واتبعوا الدين الذي جاء به، 

]1]-  الذهبي: تاريخ اإلسالم، م.س، ص68-67.

]2]-  أحمد جاد املوىل: محمد املثل الكامل، دار املحبة، دمشق، ط1، 1991م، ص20.

]3]-  املجليس: بحار األنوار، ج16، ص117.
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من قادة الفكر عىل امتداد العصور، كلهم ضعفاء العقول؟!!، ومل مييّزوا بني الحق 

والباطل، والصدق والكذب، والصحة واملرض، والكامل والنقص؟!

أمة  يقود  أن  نفسه  قيادة  عليه  يصعب  مريض  متهوس  ميكن ملرصوع  كيف 

بأكملها، بل ويستطيع أن يخرجها من الظلامت إىل الّنور ومن الجهل إىل العلم، 

ويجعلها يف قّمة الحضارة اإلنسانيّة؟!!.

هل ميكن لرجل بهذه الّصفات املدعاة واألمراض النفسيّة والعصبيّة والعقليّة، 

أن يحّول أّمًة صحراويّة النفوس، صخرية الطباع؟! إىل أّمٍة رائدٍة بني األمم، وصاحبة 

علم، وحضارة عظيمة، فهل املريض املتهوس الذي ال يصلح لقيادة نفسه، يتسّنى 

املعجز  النجاح  هذا  فيها  ينجح  ثم  الفائقة،  العامليّة  القيادة  بهذه  يقوم  أن  له 

املدهش؟!!

هل ميكن لرجل مصاٍب بهذه األمراض أن ميتلك هذه القدرة الفائقة الباهرة يف 

كل محاججاته عىل عبدة األوثان، وأدلته عىل اليهود والّنصارى، وإلزامهم الحّجة، 

وإفحامهم، وإلقامهم حجر الخذالن.

والحذر  اليقظة  متام  يف  يكون  أن  املدعاة  الصفات  بهذه  لرجٍل  ميكن  هل 

اإلسالم  عن  عدوانهم  ورد  مكرهم  ألمن  وأساليب  يقّدم خططًا،  وأن  أعدائه،  مع 

واملسلمني، فقد أمر زيد بن ثابت أن يتعلّم كتابة اليهود ولغتهم؛ أخًذا بأسباب 

التّحّفظ من مكرهم وخديعتهم، ومن هنا قيل: من تعلّم لغة قوم أِمن مكرهم.

الحرب عىل  أمور  يلبس  كان  العدو،  له عن عدد  بدر من يكشف  يوم  أرسل 

أعدائه ويخفيها عنهم؛ كيال يتفطّنوا لها ويستّعدوا للدفاع أو يزيدوا يف الجمع.

هل يستطيع رجل مرصوع أن يقود أّمة بإدارٍة حكيمٍة، ورأي سديد، وتخطيط 

ناجع فعال بهذا الشكل؟!!

يدير شؤونها،  وأن  املنّورة  باملدينة  دولًة  يقيم  أن  متهوس  يستطيع رجل  هل 

ويعقد املعاهدات، ويرسل الرسائل إىل ملوك العامل وزعامء القبائل، واألمراء،  و...
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وهناك عرشات املوارد األخرى التي ميكن مراجعتها يف مصادر التاريخ تدّل عىل 

مدى حنكة وذكاء وحكمة الرسول التي تدلّ كلّها عىل قّوة عقله وضعف عقول 

يبني دولة  أن  استطاع  أّن مجنونًا مرصوًعا،  نعتقد  أن  منا هؤالء  أيريد  اآلخرين، 

وينشئ نظاًما ويقيم ديًنا، ويعيش منهجه يف أجيال الناس منذ أن قام إىل اليوم 

دون أن يصاب بنكسٍة أو خلٍل؟! 

3- أعراض الرصع غري أعراض نزول الوحي

ورد يف كتاب )املوسوعة العربية امليرسة(]]] أّن مريض الرصع ميكن أن يرى شبًحا، 

املريض صارًخا عىل األرض، وفاقًدا  أو يشم رائحة، ويعقب ذلك وقوع  ويسمع صوتًا 

التنفس  فيها  يتوقّف  وقد  العضالت،  فيها  تتصلّب  تشّنجيّة  رعدة  تتملّكه  ثم  وعيه، 

املريض خال  منه  يصحو  النوم  ف  واستغراق  القوى،  ف  النوبة خور  ويعقب  مؤقتًا… 

الذهن من تذكر ما حدث له. 

يصاب مريض الرصع بآالٍم حادٍة يف كافة أعضاء جسمه يحس بها إذا ما انتهت نوبة 

الرصع، ويظّل حزيًنا كاسف البال بسببها، وكثريا ما يحاول مرىض الرصع االنتحار من 

قسوة ما يعانون من آالم يف النوبات، فلو كان ما يعتي النبي عند الوحي رصًعا 

ألِسف لذلك وحزن لوقوعه ولسعد بانقطاع هذه الحالة عنه، ولكن األمر كان عىل خالف 

ذلك.

»لقد توّصل النبي  وسلم إىل اليقني القطعي بصدق الرؤية والّسمع عند حدوث 

ظاهرة الوحي طيلة ثالثة وعرشين عاًما، وكان لذلك أمارات خارجيّة تبدو عىل وجهه 

وعينه وجبينه، من شجوب أو احتقان أو تصبّب عرق، وقد يرافق ذلك دوّي بجسمه أو 

أصداء أو أصوات كام تقول الروايات«]]].

أمارات  ألنها  اليقظ؛  وإحساسه  الكامل،  وعيه  عليه  متتلك  مل  املظاهر  هذه  ولكن 

الجبني،  وتعرق  الوجه،  فقسامت  اإلطالق،  عىل  شعوره  حقيقة  من  تغرّي  ال  خارجيّة 

]1]-  املوسوعة العربية امليرسة، حرف الصاد، مادة رصع، النارش: املكتبة العرصية، صيدا-بريوت، 2009م، ط3، ص2092.

]2]- مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، 2000م، ط4، ص178.
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أو  للذاكرة،  انعدام  أو  الوعي،  يف  تغرّي  اعتياديٍّة عىل  حالٍة  يف  تدل  ال  املحيا  وشحوب 

فقدان للشعور، وما هي إال طوارئ عارضة ال متس الجوهر بيشء.

إليه »نولدكه« وغريه من املسترشقني يشمل خطأ مزدوًجا  الرأي الذي ذهب  هذا 

حني يتّخذ من هذه األغراض الخارجيّة مقياًسا يحكم به عىل الظاهرة القرآنيّة مبجموعها، 

ولكن من الضوري أن نأخذ يف اعتبارنا قبل كّل يشء الواقع النفيس املصاحب، الذي ال 

ميكن أن يفرس أّي تعليٍل مريضٍّ ... فإذا نظرنا إىل حالة النبي  وسلم وجدنا أن الوجه 

وحده هو الذي يحتقن؛ بينام يتمتّع الرجل بحالٍة عادية، وبحريّة عقليّة ملحوظة من 

الوجهة الّنفسيّة، بحيث يستخدم ذاكرته استخداًما كاماًل خالل األزمة نفسها، عىل حني 

ميحى وعي املتشنج وذاكرته خالل األزمة، فالحالة -إذن- ليست حالة تشنج]]].

عىل  يبدو  كان  ما  »وتصوير  فقال:  الشبهة،  هذه  عن  الباحثني  بعض  أجاب  ولقد 

الخطأ،  أفحش  العلميّة  الناحية  من  النحو خاطئ  هذا  الوحي عىل  ساعات  محمد يف 

فنوبة الرصع ال تذر عند من تصيبه أي ذكر ملا مّر به أثناءها؛ وال يذكر شيئا مام صنع أو 

حّل به خاللها؛ ذلك ألّن حركة الشعور والتفكري تتعطّل فيه متام التعطل. وهذه أعراض 

الرصع، كام يثبتها العلم، ومل يكن ذلك ما يصيب النبي العريب أثناء الوحي، بل كانت 

تتنبّه حواسه املدركة يف تلك األثناء تنبها ال عهد للناس به، وكان يذكر بدقّة غاية الدقّة 

ما يتلّقاه وما يتلوه بعد ذلك عىل أصحابه. هذا، ثم إّن نزول الوحي مل يكن يقتن حتام 

بالغيبوبة الجسميّة مع تنبّه اإلدراك الروحي غاية التنبه، بل كان كثريا ما يحدث والنبّي 

يف متام يقظته العادية«]]].

وال بّد من االلتفات إىل أّن العلم الحديث أثبت أّن الّنشاط الّروحي والعقيّل لإلنسان 

يتحرّك  محضة  آلية  حالة  يف  صاحبه  ويذر  الرصع،  نوبات  أثناء  االختفاء  متام  يختفي 

مثل حركته قبل نوبته، أو يثور إذا اشتّدت به النوبة، فيصيب غريه باألذى، وهو أثناء 

ذلك غائب عن صوابه، ال يدرك ما يصدر عنه وال ما يحّل به، شأنه شأن النائم الذي ال 

]1]-  مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، م.س، ص182.

]2]-  محمد حسني هيكل: حياة محمد، ال.ط، ال.ت، ص36-35.
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يشعر بحركاته أثناء نومه؛ فإذا انقىض ما به مل يذكر منه شيئًا. وشتّان ما بني هذا وبني 

نشاط روحّي قوي قاهر يصل صاحبه باملأل األعىل عن شعور تام وإدراك يقينّي، ليبلغ 

من بعد ما أوحي إليه. فالرصع يعطّل اإلدراك اإلنساين وينزل باإلنسان إىل مرتبة آلية 

ليلقي  أنبياءه  به  اللّه  اختّص  الوحي فسمّو روحّي  أّما  الشعور والحس.  أثناءها  يفقد 

إليهم بحقائق الكون اليقينيّة العليا يك يبلغوها للناس. وقد يصل العلم إىل إدراك بعض 

الحقائق ومعرفة سننها وأرسارها بعد أجيال وقرون، وقد يظّل بعضها ال يتناوله العلم 

حتى يرث اللّه األرض ومن عليها، وهي مع ذلك حقائق يقينيّة تهتدي قلوب املؤمنني 

الصادقني إىل حقيقتها، عىل حني تظّل قلوب عليها أقفالها جاهلة إياها لغافلتها عنها]]].

وقد رّد عىل هذه الّشبهة بعض املسترشقني، فقال املسترشق ماكس مايرهوف: »لقد 

، ولكن تاريخ حياته من أّوله إىل  أراد بعضهم أن يرى يف محمد رجاًل مصابًا مبرٍض عصبيٍّ

آخره ليس فيه يشء يدّل عىل هذا. كام أّن ما جاء به فيام بعد من أمور الترشيع واإلدارة 

يناقض هذا القول«]]]. ويقول »بالتونوف« يف )تاريخ العامل(: »وغاية ما نقدر أن نجزم 

به هو تربئة محمد من الكذب واملرض«]]].

]1]-  محمد حسني هيكل: حياة محمد، ص36.

]2]-  ينظر: أحمد بن حجر آل بوطامى البنعيل: اإلسالم والرسول ف نظر منصفى الرشق والغرب، 1398هـ، ط3، ص162.

]3]-  عمر بن ابراهيم رضوان: آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، ج1، دار طيبة، الرياض، 1413هـ، ط1، ص403. 
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ي تيودور نولدكه ـ تعريف وتوصيف ـ
ق األلما�ن تاريــــخ القرآن للمست�ش

َنقٌد ِلُوجَهِة َنَظِر تيودور ُنولدکه َحوَل »ما ال َيَتَضّمَنه 
الُقرآُن ِمّما أويح إلی ُمَحّمد«

)نصوص الويح اليت لم تذكر يف القرآن وحتدثت عنها الروايات(
د. أصغر طهامسبي بلداجي]]]

امَلُملََخص

ِبالُقرآِن  املُتَعلَقِة  الَقضايا  ِمَن  الَعديَد  نُولدكه  تيودور  األمَلايِن  املُسترَشُِق  اِستَعرََض 

َوالنَّبي الَكريِم يِف كِتاِبِه تاريخ الُقرآن. يِف ُمعظَِم الحاالِت تَعاَمَل نولدكه َمَع الَقضايا 

الُقرآنيِّة ِبتََشكُّك. ِعنَد ِدراَسِة َموضوِع الَوحي يَُشكُّ نولدكه يِف َموضوِع الَوحیانِیِّة لِلُقرآِن 

نه  يَتََضمَّ ال  »ما  ِقسِم  يِف  َويُشرُي  َذلَك.  َحوَل  ُشکوکَاً  َویَذکُُر  النَّبي،  َعىَل  الَوحي  ونُزوِل 

الُقرآُن ِماّم أوحي إلی ُمحّمد« إىل الَوثائِِق الرِّوائيِّة َوالتّاريخيَِة يِف أَربََعِة أَقسام، َوالَّتي 

مِبَوِجِبها حذفت بَعض اآلياِت الُقرآنيِّة ِمَن املُصَحِف الَكريِم. يَستَِنُد َرأي نولدكه يِف هذا 

َدِد إىِل أَنَّ بَعَض آياِت الُقرآِن قَد ُحِذفَت ِمَن املُصَحِف األَصيل أَو َدَخلَت يِف الَحديِث  الصَّ

ِبالَخطَأ َوالَقلِق وِبأَنَّه قَد أَخطَأَ  الَنبوي. َوانطالقًا من هذا االّدعاء يَتَِهمُّ الرَسوَل الَكريَم 

يِف التَعرُِّف َعىَل الَوحي. ويأيت هذا البحث لَفَحص ُوجَهة نَظر نولدكه ونقدها، باالعتامد 

تَحريِف  َموضوُع  أَّواًل:  َمحاِوَر؛  أَربََعِة  عىل  توزّع  وقد  التَّحلييل.  الَوصفي  املَنَهِج  عىل 

الُقرآِن َمرفوض ِبُحَجٍج َمرويٍّة َوَعقالنيٍّة، ألنَّ ِصیانََة الُقرآِن ِمن كُلِّ تَحريٍف ُموثّقٌة ِبالُقرآِن 

َواألَدِّلَِة القاِطَعِة. ثانِيًا: ِباإلضافَِة إىِل الُقرآِن أُنزَِل الَوحي لِلنَّبي َوالَّذي يُشاُر إِليِه ِبالَوحي 

ِمَن  الَعديُد  ثالِثًا:  الَوحي.  ِمَن  الَنوَعنِي  تفسريِ هَذيِن  يِف  ارتَبََك  قَد  نولدكه  َوإِنَّ  البياين، 

َدِد  ديِة َوالتّاريخيَِّة الَّتي اِستََشَهد ِبها نولدکه ِهَي نَفُس األخباِر يف َهَذا الصَّ التَّقاريِر الرسَّ

نَقِل  يِف  الَكريِم  الرَّسوِل  ِعصَمَة  إنَّ  راِبًعا:  َوالنُّصوِص.  الَوثائِِق  َحيِث  ِمن  َضعيفٌة  َوِهَي 

ديِة. الَوحي َوتَفسريِِه ِمَن الَحقائِِق الَّتي يَِتمُّ تَوثيُقها َوإثباتُها ِبالُحَجِج الَعقالنيَِّة َوالرسَّ

]1]- األستاذ املساعد يف جامعة فرهنجيان )معهد تربيت املعلم(، قسم املعارف اإلسالمية، جمهورية إيران اإلسالمية. 



198

املُقّدمة

أَقواٌل ُمختَلَفٌة َحوَل  َعنها  نُِقلَت  الَّتي قَد  املَواضيعِ  أََهمِّ  الَوحي ِمن  يعترَُب َموضوُع 

جوَدتِِه وَكيفيِّتِه. َعىَل الرغِم ِمَن الَجَدِل َواملُناقََشِة بنََي املُفكِّرين اإلِسالميني، فَإنَُّهم َجميًعا 

كُلَّ  إنَّ  إذ  الَكريِم؛  الُقرآِن  وَوحیانِیِّة  الَكريِم  الرَّسوِل  َعلَی  الَوحي  نُزوِل  َعىَل  ُمتَفقوَن 

أَلفاِظ الُقرآِن ِمن ِعند اللِه، َولَم يَتََدَخل الرَّسوُل فیِه ِبأيِّ َشكٍل ِمَن األَشكاِل. ِباإلِضافَِة إىِل 

الُقرآِن الَكريِم، فََقد اِرتَبََط الرَّسوُل الَكريُم ِبالَوحي َوأنزَِل َعلَيِه يِف أَوقاٍت ُمختَلَفٍة َوهَو 

ما يَُسّمى ِبالَوحي البَیاين أَو َغريِ الُقرآين. اِنتََقَد املُسترَشُق األمَلاين نولدكه يِف كِتاِب تاريِخ 

الُقرآِن َموضوَع الَوحي ِمن أَبعاٍد ُمختلَفٍة. وقد خّصص الُجزَء األَوََّل ِمن كِتاِبِه لَِموضوِع 

َد  ُمحمَّ نبَوِة  »يِف  ِبعنواِن:  األَوَُّل  امَلحوُر  محوران:  وفيه  الُقرآِن"،  "أَصِل  ِبُعنواِن  الَوحي 

َوالَوحي«]]]، وامِلحوُر الثَّاين ِبعنواِن: »يِف أصِل أجزاِء الُقرآِن امُلفردة«]]]، ويف َهذا امِلحوِر 

ُنه الُقرآُن ِمامّ أوحی  يُثرُي قَضيتنِي؛ ُهام: بَحُث »أجزاء قُرآنِنا الحايِل«]]] وبَحُث »ما ال يَتََضمَّ

َد«]]]، والواِضح ِمن ُعنواِن امِلحوِر اأَلخري لِنولدکه يِف َموضوِع الَوحي أَنَّ بَعَض  إلی ُمَحمَّ

ة، يَسَعى  اآلياِت الَّتي نزلت َعىل النَّبي لَم تَرِد يِف الُقرآِن. ويُشرُي نولدکه إِىل تَقاريَر ِعدَّ

فيها إىِل إثباِت يَشٍء ما يِف كُلِّ ِقسٍم منها. ِبالطَّبع، ُهَو يُؤِمُن ِبَنوٍع آَخَر ِمَن الَوحي ويَذكُُر 

ِبَسبَِب  أَنَّه  نولدكه هو  يَُؤكُِّده  ما  لَِكن  الُقرآين.  َغريِ  لِلَوحي  الُقدسیِّة  األَحاديِث  عنوان 

الَحديُث  عليها  وأطلَق  املُصَحِف  ِمَن  الُقرآِن  آياِت  بَعض  حذَف  َوتََشكُِّكِه  النَّبي  َخطَأِ 

النَّبوي. ويَكتُُب َعن َهذا: »لََعلَّ النَّبي نَفَسه اِعَتاُه الَشكُّ أحيانًا وُهَو َعلی َهِذِه األرضيّة 

لِلَخطَأ.  َعرضًة  ِمنُه  أَقَلَّ  تَركته  َة َجمع  ُمهمَّ تَولّوا  الَّذين  الاّلِحقوَن  يَُكن  ولَم  املُضطربَِة. 

بَت  لهذا السبب مَتََكنَّت أقواٌل عاديٌة أن تَناَل ِبُسهولٍَة ِصَفَة "األحاديث الُقدسيَّة"، وترََسَّ

رجِة األولَی إلی الُقرآِن. كَذلَك مَتَكََّنت ِباملُقاِبِل آياٌت َحقيقيّة ِمَن الُقرآِن  كََوحي ِمَن الدَّ

-مل تُضّم لَِسبٍَب ما إلی املُصَحِف- أَن تَدُخَل الَحديث«]]].

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، تعريب: جورج تامر، الطبعة األوىل، بريوت - املؤسسة كونراد، 2004م، ص3.

]2]- م.ن، ص53.

]3]- م.ن ، ص61.

]4]- م.ن ، ص210.

]5]- م.ن ، ص232.
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وعليه، تَبَحُث هذِه املَقالَُة يِف ُوجَهِة نَظَِر نولدكه َحوَل َهِذِه الَقضيِّة من خالل َمحاِوَر 

الُقرآين  الَوحي  بنََي  تَفِصُل  فَإنَّها  الُقرآِن،  تَحريِف  ِفكرَة  نَظَر  ُوجَهُة  تَنتَِقُد  وبَيَنام  عّدة، 

َوالَوحي البياين.

د« ُنه الُقرآُن ِماّم أوحي إلی ُمحمَّ أّواًل: نَظريُّة نولدكه َحوَل »ما ال يَتََضمَّ

ُث نولدكه ِبالتَّفصيِل َعِن الَوحي وکیفیِّتِه. كُلُّ ما يَسَعى  يِف كِتاِب تاريِخ الُقرآِن يَتََحدَّ

نولدکه إِلِثباتِِه ُهَو الَقلُق يِف أَصِل َوحیانیِّة الُقرآِن ونُزوِل الَوحي عىل الرَّسوِل الَكريم، لِهذا 

بب فََقد تَساَءَل َعن َموضوِع الَوحي يِف َمواِقَف ُمختلفٍة. أَحُد املَواضيعِ الَّتي یَتَناَولُها  السَّ

د«. يَكتُُب  َنُه الُقرآُن ِماّم أوحي إلی ُمَحمَّ نولدكه تَحَت َموضوِع الَوحي، هو »ما ال يَتََضمَّ

نولدکه يِف ِبدايَِة هذِه املُناقََشِة: »إنَّ الُسَوَر َواآلياِت الَّتي تَعقبنا َحتّى اآلَن أصلُها َمأخوَذة 

ُن كَثريًا ِمَن اآلياِت األُخَری الّتي نزلَت  كُلُّها ِمَن ُمصَحِف املسلمني. لَِكن الَحديُث يَتَضمَّ

َعلَی النَّبي«]]].

ة ُمستَشِهًدا ِباألدلّة املستوحاة من املَصاِدِر  يَطَرُح نولدکه ُوجَهَة نَظَرِِه يِف َمجاالٍت ِعدَّ

ديّة والتّاريخيّة، وميكن إيرادها بحسب طرحه يف النقاط التالية: الرسَّ

ها َمحفوظًا، والَّتي  رََجِة األولی، تلَك الَّتي ما زاَل نَصُّ نا ِمنها ِبالدَّ النقطة األوىل: يهمُّ

يَِصُفها الَحديُث رَصاَحًة ِبأنَّها أجزاٌء أصيلٌة ِمَن الُقرآِن]]].

النقطة الثانية: منلُِك بَعَض املَعلوماِت َعن َمقاِطَع قُرآنيٍّة ضاَعت ِمن دوِن أن يَبقي 

لَها أّي أثٍَر]]].

لَكنَّها ال تُعلُن  ِبَدورِها َوحيًا إلهيًا،  الَّتي متثّل  د  الثالَِثة: نَذكُُر أحاديَث ُمَحمَّ النقطة 

رَصاَحًة أنّها أجزاٌء ِمَن الُقرآِن]]]. 

ُد  خَم ِمَن الرِّواياِت الَّتي أطلََق فيها ُمَحمَّ النقطة الرابعة: ال بُدَّ أَن نَذكَُر الَعَدَد الضَّ

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص210.

]2]- م.ن، ص210.

]3]- م.ن ، ص228.

]4]- م.ن ، ص229.
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يِف ُمختَلَِف املُناسباِت تَحذيراٍت أَو أَواِمَر، أَو كَشَف َعِن الحارضاِت أو املُقباَلِت ِبواِسطَِة 

خَمِة بَعَض الَنامِذج..]]].  َوحٍي أتاُه، ويَكِفي أَن نَسّوَق ِمن َهِذِه املادَِّة الضَّ

ديِة والتَّاريخيَّة أَنَّ ُهناَك َوحيًا آَخَر  اِستَنتََج نولدكه ُمستَشِهًدا ِبأَدِّلٍة من املَصاِدِر الرسَّ

لِلنَّبي َغري الُقرآِن.

ِمَن  النَّوُع  َهَذا  »يَتََمتَُّع  نولدكه:  یَكتُُب  التَّاريخيَِة  التَّقاريِر  بَعِض  إِىَل  اإلشارَِة  وبَعَد 

نُصوٍص  تَوفّر  َعَدم  األقوال  لِِذكِر هِذِه  يَبدو. ويَكفي  كَام  الثَِّقِة،  ِمَن  كَبريٍ  ِبَقدٍر  الَوحي 

َهذِه  ِبأنَّ  َك  نَتََمسَّ أن  ِمن  بُدَّ  فاَل  ُخرافات،  كلّها  الِقصِص  تلَك  اُعتربَت  لو  َحتّى  ُمَنزّلٍة. 

األحداَث واألقاويل تَرُسُم َعلَی الُعموِم ُصورًَة َصحيحًة َعِن أمِزَجِة محّمد أوضاعه الّنفسيّة. 

وِمن ِصَفِة األنبياِء، كام يعلّمنا تاريُخ األديان، أَن يكونوا علی اتّصال شبه دائٍِم ِباأللوهيِّة 

ويَرَضخوا إلَی ما تُوحي ِبِه إِلَيِهم، لَيَس فََقط عِنَد الِقياِم ِبأعامٍل َعظيَمٍة وُمهّمٍة، بَل أَيًضا 

يِف أَصَغِر أمور الَحياة اليَوميَّة التي ال تُحىص. وبناًء َعلَی َذلَك، فإنَّ ُمَحمًدا َشَعَر يف نَفسه 

أنّه خاِضٌع لِتأثري إيحاءات أُخَری كَثرية َغري آياِت الُقرآِن]]].

ك أَحيانًا  بَعد ِذكر َهِذِه األقوال، يَستَنِتُج نولدکه ما ييَل: »لََعلَّ النَّبّي نَفَسه اعَتاُه الشَّ

َة َجمع تَركته أَقَلَّ  وهو علی َهذه األَرضيِّة املُضطَِربَِة. ومل يَُكن الالِحقون الَّذيَن تََولّوا ُمِهمَّ

ِمنُه َعرضًة لِلَخطأِ. لِهذا الَسبَِب مَتَكََّنت أقواٌل عاِديٌَّة أَن تَناَل ِبُسهولٍة ِصَفَة »األحاديِث 

رَجِة األولی إلی الُقرآِن. كََذلَِك مَتَكََّنت ِباملُقابِل  الُقدسيَِّة«، وَحتّی أن تَترََسََّب كَوحٍي ِمَن الدَّ

آياٌت َحقيقية ِمَن الُقرآِن، لَم تُضم لَِسبَب ما إلی املُصَحِف أن تَدُخَل الَحديِث«]]].

ثانًيا: َفحُص ُوجَهِة نَظَِر نولدكه ونقدها

النقد، ونعرض فيام ييل أربعة  أمام  َدِد ال يصمد  الصَّ إّن ما طرحه نولدكه يف هذا 

َمحاِور لنقد وجهة نظره:

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص231.

]2]- م.ن.

]3]- نفس املصدر، تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص232.
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1- ِصیانَُة الُقرآِن ِمَن التَّحريِف

أََحُد اّدعاءاِت نولدكه يِف َهَذا الَرأي، ُهَو أَنَّ بَعَض آياِت الُقرآِن قَد ُحِذفَت، وأنَّ الُقرآَن 

ِبأَدِّلٍَة، غري أنّها َغرُي َمقبولٍَة. إنَّ الُقرآَن الَكريَم خاٍل ِمن أَيِّ  قَد تَمَّ تَحريُفُه، ويَستَشِهُد 

َل اللُه ِحفظَه، وَهَذا األَمُر متَّفٌق عليه عند املُسلمني. وأّي ِروايٍَة يِف َهذا  تَحريٍف، وقَد تَكفَّ

الَصَدِد، ِهَي َخرب آحاد، وَخرَبُ الواِحِد َغرُي َمقبوٍل يِف ُمواَجَهِة نَصٍّ ُمتَواتِر.

اَلُقرآُن الحايِل هو الُقرآُن الَّذي أنزل عىل الرَّسوِل الَكريِم، ومل يَُكن ِفيِه نَقٌص وال 

يُخ الصدوق عن ِصیانَِة الُقرآِن ِمَن التَّحریِف قائاًل: »اِعِتقاُدنا أنَّ الُقرآَن  زيادة. يَكتُُب الشَّ

د هو ما بنََي الَدفّتنِي، وهو ما يِف أَيِدي الّناِس،  الَّذي أَنزَلَُه اللُه تَعاىل َعىَل نَبيِِّه ُمَحمَّ

لَيَس ِبأَكرَثِ ِمن َذلَك، وَمبلَُغ سورِِه ِعنَد الّناِس مائة وأَربَع َعرشة سورًة. وِعنَدنا أَنَّ الضحى 

وأَلَم نرََشح سورًَة واِحَدًة، وإِليالِف وأَلَم تََر كَيف َسورة واِحَدًة. ومن نسب إِلَينا أَنَّا نَقوُل 

إنَّه أَكرَثُ ِمن َذلَك فَُهو كاذٌب..«]]].

التحريف،  يف  الظاهرة  الروايات   ُ يفرسِّ الصدوق  الشيخ  فِإنَّ  َذلَك،  إِىل  وِباإلِضافَة 

.ويرّبرها بأنّها تُشرُي إىل الَوحي َغريِ الُقرآين، الّذي أُنزَِل َعىَل النَّبي الَكريِم

وبالتايل، فإّن الُقرآَن الَكريَم طاِهٌر ونَقّي ِمن أَيِّ تَحريٍف؛ أِلَسباٍب َصحيَحٍة وُمَوّجهٍة، 

ِمثَل:

ِة،  أ- أَسباٌب َعقلّیٌة: قاِعَدُة قُبِح الِعقاب ِبال بَیاٍن، وقاِعَدُة اللّطف، ورَضورة امِتاِم الُحجَّ

والعالقَُة َغیر املُنَفَصلَِة بنََي اإلِعجاِز وَعَدِم تَحريِف الُقرآِن تعّد ِمَن األَسباِب الَعقلیَِّة عىل 

َعَدِم تَحريِف الُقرآِن.

ِة َعلَی الّناِس ِمن الرَباِمج املُهّمِة لأِلنبياِء،  فُوجوُب إِبالِغ الَوصايا اإِللهيِّة وإمتاُم الُحجَّ

الّتي أَكّدها الُقرآُن الَكريُم، وَعىَل أَساِس َهذِه الِحكَمِة أَرَسَل اللُه األَنبياء لِلِهدایَِة وإِبالِغ 

امويَِة أَيًضا ِمثَل َهذا الواِجِب، أَي إنَّها تكمُل  إِىَل الّناِس. ولِلُكتُِب السَّ الرساالت اإِللهيَِّة 

ُة َعىَل الّناِس ِبِإبالِغ أَواِمِر اللِه ونَواهيِه. ولَِکن إَذا اِعترََبَ أَحٌد أَنَّ التَّحريَف ُممِكٌن  الُحجَّ

]1]- صدوق، محمد بن بابويه، االعتقادات، قم - منشورات مؤمتر الشيخ املفيد، 1414ق، ص84-85.
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-وإن كاَن َمعناُه الُقصور يِف آياِت الُقرآِن- وأعطى أَدِّلًَة عىل ذلَك، فََقد شّوه أَصالَة القرآن 

وحجیته وشّكك يِف َمكانَِته الِقياديَِّة. لِذلَك َمَع إِمكانِيَِة التَّحريِف لَن يَِتمَّ التَشكيُك فََقط 

ُمهّمِة  النبَُوِة وتَحقيق  إنَّ اسِتمراَر  بَل  الّناِس،  َعىَل  اللِه  ِة  الُقرآِن واكِتامِل ُحجَّ ِصَحِة  يِف 

ِة َعلَی الَشعِب، يَِجُب من  الرَّسوِل َسيتعرّث أَيًضا، ولِذلک وِمن أَجِل اسِتكامِل الُحجَّ

عِب ِمثَل األُمِم الّساِبقِة؛  َم ويُرِسَل نَبيًّا َجديًدا وكِتابًا َحدیثًا وكاِمالً وشاِمالً لِلشَّ اللِه أَن يَُقدِّ

لِهذا،  ِوفًقا   .الَكريِم النَّبي  ُمهّمِة  بَعَد  قَطًعا  ُمستَبِعٌد  األَمِر  َهَذا  ِمثَل  أَنَّ  حنَي  يِف 

فَِمن ُوجَهِة نَظَر الَعقِل الرُبهاين، فَإنَّ إنِتهاَء ُمهّمة نَبّي اإلسالِم تَرتَِبُط اِرتِباطًا َوثيًقا 

ِة َعلَی الّناِس وتَوجيِهِهم]]].  ِباِسِتحالِة أَيِّ تَحريٍف يِف الُقرآِن؛ ِمن أَجِل بقاِء أَصِل إمتاِم الُحجَّ

كَوِن  »رَضورَِة  مسأَلَُة  هي  التَّحريِف،  لُِشبَهِة  الّداِحَضة  الَشأِن  َذواِت  الَدالئِِل  وِمَن 

الُقرآِن ُمتَواتِرًا« يِف َمجموعه ويِف أبعاضه، يف ُسَورِِه وآياتِِه، َحتّى يِف ُجَملِِه الَتكيبيَّة ويف 

كَلِامتِِه وُحروِفِه، بَل وَحتَّى يف ِقراَءتِِه وِهجائِِه، عىل ما أسلَفنا يِف بَحِث الِقراءاِت، حيث 

حيَح ِمَن الِقراءاِت هي الِقراَءُة املَشهورَُة الَّتي عليها ُجمهوُر املُسلمنَي، وقَد  قُلنا: إنَّ الصَّ

انطَبََقت عىل ِقراَءِة عاِصم ِبروايِة َحفص.

وإِذا كاَن ِمَن الَضورّي لِثُبوِت قُرآنيَِّة كُلِّ َحرٍف وكَلمٍة ولَفٍظ أَن يَثبَُت تَواتُرُه ُمنُذ 

احِتامَل  يَرفُُض  ِماّم  َهَذا  فَإنَّ  الطَبَقاِت،  َجميعِ  ويِف  الُقروِن  َمطاِوي  فَإىل  الرِّسالِة  َعهِد 

ا نُقَل إِلَينا ِبَخرَب الواِحِد،  التَّحريِف نهائيًا؛ أِلَنَّ ما قيَل ِبُسقوِطِه وأَنَّه كاَن قُرآنًا يُتىل، إمِنَّ

ة إسناِدِه. ٍة يِف هذا الباِب، َحتَّى ولو فُرض ِصحَّ وهو َغرُي ُحجَّ

إًِذا، فَُكلُّ ما َورََد ِبهَذا الَشأِن -مِبا أَنَُّه َخرٌب واِحٌد- َمرفوٌض وَمردوٌد َعىَل قائِلِه.

املُطَّهر  ابِن  يوُسَف  بِن  الَحَسن  َمنصوُر  أَبو  ين  الدِّ َجامل  اللِّه  آيَة  استََدلَّ  وَهَكذا 

رَِحَمُه  قاَل  إذ  االُصوِل«  ِعلِم  إِىل  الُوصوِل  »نِهايَة  كِتاِبِه  يِف   )726 )ت  الحيّل-  -العاّلمة 

ِة  اللُه: اِتََّفقوا عىَل أَنَّ ما نُِقَل إِلَينا ُمتَواترًا ِمَن الُقرآِن فَُهو ُحّجٌة -واستََدلَّ ِبأنَّه َسَنُد النبوَّ

وُمعجزتُها الخالَِدُة فاَم لَم يَبلُغ َحدَّ التَواتِِر لَم مُيِكن ُحصوُل الَقطعِ ِبالُنبُّوِة- قاَل: وحيَنئٍذ 

َحِة- ِبَغريِ تَواتٍُر، والراِوي الواِحُد  ال مُيكُن التَواِفُق َعىَل نَقِل ما َسِمعوُه ِمنُه -َعىَل فَرِض الصِّ

]1]- جوادی آميل، عبد الله، نزاهة القرآن من التحریف، قم - مرکز نرشا ارساء، 1386ش، ص44-42.
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نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

إن ِذكرَُه َعىَل أَنَّه قُرآٌن فَُهو َخطَأ، وإِن لَم يَذكُرُه َعىَل أَنَّه قُرآٌن كاَن ُمَتّدًدا بنََي أَن يَكوَن 

ًة. وقَد  َخرَبًا َعِن النَّبي َصىلَّ اللُه َعلَيِه وآلِِه وَسلَم أَو َمذهبا لَه )أَي لِلراوي(، فاَل يَكوُن ُحجَّ

قاَم إجامُعنا َعىَل ُوجوِب إِلقائِِه َعىَل َعَدِد التَواتُِر، فَإنَّه املُعجزُة الّدالَُّة َعىَل ِصدِقِه، 

ًة َعىَل نَبُّوتِِه]]]. لذلك  فَلَو لَم يَبلُغه إِىل َحدِّ التَّواتُِر انَقطََعت ُمعجزَتُه فاَل يَبَقى ُهناَك ُحجَّ

نقل الُقرآُن ِبَشكِل متَواتٍِر إِىل املُسلمنَي، وتَمَّ نَقلُُه َعىَل َمرِّ الُقروِن، فَِمَن املُستَحيِل أَن 

تَكوَن آَيَة أَو آيات قَد ُحِذفَت أو أُضيَفت إِليه. ويدّل َهذا ِبُوضوٍح أَنَّ تَواتَُر الُقرآِن ُهَو 

َمبَدأ َعقاليِنّ قَوّي ال مُيِكُن أِلَيِّ َخرَبٍ واِحٍد أَن يُضعَف تَواتره.

ب- أسباُب قرآنيُة: تُوَجُد آياٌت قرآنيٌة تَرفُُض رَصاَحَة ِفكرَِة تَحريِف الُقرآن، ومنها:

 [[[نْلَا اّلِْكَر َو إِنَّا َلُ َلافُِظوَن - آية الحفظ: إِنَّا َنُْن نَزَّ

لَن  الجائِرََة  األَيِدي  وأّن  التَّحريِف،  ِمَن  الَقرآِن  ِحفِظ  َعىَل  َداللَة  اآليَِة  َهذِه  يِف  فَإنَّ 

تَتََمَكَن ِمَن التاَلعِب ِفيِه]]]. وَهِذِه اآليُة الَكرمَيُة ضمَنت بقاَء القرآِن وَسالَمتَه َعن تَطرِّق 

الَحدثاِن َعرَب األَجياِل. وُهَو ضامٌن إلِهيٌّ ال يَختَلُِف وال يتََخلُّف، َوعًدا صاِدقًا: إِنَّ الل 

ل ُيْلُِف الِْميعاَد]]]، وهذا ُهَو ُمقتىََض قاِعَدِة اللُّطِف: »يَِجُب َعىَل اللِه تَعاىل -ِوفَق 
ِحكَمِته يِف التَكليِف- ِفعل ما يُوجُب تَقريب الِعباِد إِىل الطاَعِة وبُعِدِهم َعِن املَعصيِة«، 

وال َشكَّ أنَّ الُقرآَن ُهَو ِعامُد اإلِسالِم وَسنِدِه الباِقي َمَع بقاِء اإلسالِم، وهو خاتِم األدياِن 

امويِّة الباِقيِة َمَع الُخلوِد. األمُر الَّذي يَستَدعي بَقاَء أساِسِه ودعاَمِته قَومية ُمستَحكَمة  السَّ

ال تَتَزَعَزُع وال تَنثَلُِم َمعَ  َعواِصِف أَحداِث الزَماِن. وأجدر ِبِه أاّل يََقَع عرضًة لِتاَلُعِب أَهِل 

وَهذا  األَجياِل.  َمرِّ  َمَع  ثاِبتًة  ًة  ُحجَّ لِيَكوَن  يَبَقى،  َوثيٍق  َسَنٍد  كلِّ  َشأن  واألَهواِء،  البدِع 

الَضامُن اإِللهّي ُهَو أََحُد َجوانِب إعجاِز هذا الِكتاِب، َحيُث بَقاؤُه َسلياًم َعىَل أَيِدي الّناِس 

امِء يِف البَيِت املَعموِر يِف َحقائِِب َمخبوءٍة َوراَء الُستوِر، فلَيَس  وبنَِي أَظهرِهم، ال يِف السَّ

]1]- معرفت، محمد هادی، صيانة القرآن من التحريف، قم - منشورات التمهيد، 1428ق، ج1، ص39-38.

]2]-  سورة الحجر، اآلية 9.

]3]- خوئی، سيد أبو القاسم، البیان يف تفسري القرآن، قم - مطبعه علمیه، الخامسة، 1394ق، ص209.

]4]-  سورة الرعد، اآلية 31.
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ا اإلعجاُز ُهَو ِحفظُه وِحراَسته يِف َمعرَض عاٍم وَعىل َمأَل األَشهاِد]]].  َهذا إعجازًا، إمنَّ

ِمْن  َتزْنيٌل  َخلْفِهِ  ِمْن  ل  َو  يََديْهِ  َبْيِ  ِمْن  اْلاِطُل  تيهِ 
ْ
يَأ ل  الباطل:  نفي  آية   -

.[[[َحكيٍم َحيد
فََقد َدلَّت َهذِه اآليُة الَكرميُة َعىَل نَفي الباِطِل ِبَجميعِ أَقساِمِه َعِن الِكتاِب، فَإنَّ الَنفي 

إِذا َورََد َعىَل الطَّبيعِة أَفاَد الُعموم]]]. وَهِذِه اآليَُة أكرث َداللًة ِمَن اآليَِة األوىَل، فََقد َوَعَد 

ياِع وَسالَمتَُه ِمن َحواِدِث األَزماِن، َمصونًا َمحفوظَاً يَشقُّ طَريَقه إىِل  تَعاىَل ِصيانَتَُه ِمَن الضِّ

األَماِم ِبَسالٍم.

الضائُِع.  الفاسُد  فالباطل:  َخلِْفِه«،  ِمْن  وال  يََديِْه  بنَْيِ  ِمْن  الْباِطُل  يَأْتِيِه  »ال  قَولُُه:  

تَنزيٌل  أِلنَّه  األَيّاِم؛ وَذلَك  ُمستَقبَِل  يِف  يِف حارِضِه وال  نَقٌض ال  أَو  فَساٌد  يَعرُضه  أَي ال 

َمَع  وِحراَسِتِه  ِحفِظِه  َضامِن  َعىَل  لِتَبعَث  تَعاىَل  ِحكمتَُه  وأنَّ  َعليٍم،  َحكيٍم  لَُدن  ِمن 

ويَسِبُق  املِيعاَد.  يَخلُِف  فاَل  فعالِِه،  َعىَل  َمحموًدا  كاَن  َمن  اإلِسالِم. و»َحميد«:  أَبديَِّة 

ُهَو  إِنَُّه   ِ بِاللَّ فَاْسَتعِْذ  نَْزٌغ  يْطاِن  الشَّ ِمَن  َيزْنََغنََّك  ا  وإِمَّ تَعاىل:  قَوله  اآليََة  َهذِه 

أنّه كانت نفسه الكرمية مضطربًة بسبب  الَْعلِيُم]]]، وهي قرينٌة عىل  ِميُع  السَّ
فَإِْن ماَت 

َ
إمكان إبطال رشيعته عىل يد أهل الفساد، إّما يف حياته أو بعد وفاته  أ

 ،[[[ًَشيْئا  َ اللَّ يَُضَّ  فَلَْن  َعقَِبيْهِ  َينَْقلِْب َع   َوَمْن  ْعقابُِكْم 
َ
أ انَْقلَبُْتْم َع   قُتَِل  ْو 

َ
أ

األَعداِء.  كَيِد  من  َسالَمِتِه  وَضامِن  يِن  الدِّ َهذا  بَقاِء  إِىَل  تَلميٌح  أَيًضا  اآليَة  َهِذِه  ويِف 

وَن َعىَل أَنَّ آيََة نَفي الباِطِل ِهَي ِمن أرََصِح اآلياِت َداللًة َعىَل  ومن ثَمَّ أَطبََق املُفرسِّ

أبًدا]]]. تَناله يد مغرّي  الكتاِب، فاَل  التَّحريِف ِمن  نَفي احِتامل 

َحداً  إِلَّ َمِن اْرتىَض  
َ
- آیاُت الرََصِد اإِللهي: علُِم الَْغيِْب فَال ُيْظِهُر َع  َغيْبِهِ أ

]1]- معرفت، محمد هادي، صيانة القرآن من التحريف، ص41.

]2]-  سورة فصلت، اآلية 42.

]3]- الخوئی، سيد أبو القاسم، البیان يف تفسري القرآن، ص210.

]4]-  سورة فصلت، اآلية 36.

]5]-  سورة آل عمران، اآلية 144.

]6]- معرفت، محمد هادي، صيانة القرآن من التحريف، ص47.
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نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

 .[[[ِمْن رَُسوٍل فَإِنَُّه يَْسلُُك ِمْن َبْيِ يََديْهِ َو ِمْن َخلْفِهِ رََصدا
لِهذِه اآلياِت، فَإنَّ اللَه يَعلَُم الَغيَب وال يُخرِبُ أَحًدا ِبالَغيِب إاّل َمن يُِحبّه وهو  ِوفَقاً 

الرَّسوُل. يُرِسُل اللُه ُمراِقبنَي وُحرّاَس َمَع الرَّسوِل؛ لِيَعرَِف يِف َموِقعِ الَعقِل الحايِل أَنَُّهم نََقلوا 

الّناِس  الرِّسالَة اإللهيّة إىل الّناِس كافّة، ِمن َمرَحلِة التَّلقي إِىَل َمرحلِة االِبالِغ إِلی َجميعِ 

ِمَن  العصوِر كانَت وما زالَت تَحَت إرِشاف ورِعاية إلهيٍّة، وإِمكانيّة االِقِتاِب  يِف َجميعِ 

التَّحريِف يِف الُقرآِن يَتَطَلَُّب أَن تَكوَن هذِه الرِّعايُة قَد مَتَت ِبَشكٍل َغريِ كاِمٍل أَو خارٍِج ِمَن 

الِعلِم اإِللهي، وِمَن املُستَحيِل اِفِتاُض ِمثِل َهذِه األَشياِء َعِن اللِه]]].

وائّيُة: َورََدت ِرواياٌت َعديدٌة وُمتَتاليٌة ِمَن املَعصومنَي تَُدلُّ ِبَشكٍل  ت- األسباُب الرِّ

ُمبارٍش وَغريِ ُمبارٍش علی ُخلوِّ القرآِن ِمَن التَّحريِف ولَم یَحُدث ِفیِه أَيُّ تَغيريٍ ِمن جانِِب 

: البَرَشِ

واياِت - الُقرآُن ُهَو ِمعياُر قبول الرِّ

الله  الروايات عىل كتاب  َعرِض  َمسألَُة  التَّحريِف،  ُشبَهَة  تَرفُُض  الَّتي  األَسباِب  ومن 

تعاىل، فام يتِّفق مع الِكتاِب َصحيٌح وما يخالفه فَُهو باِطٌل. يَقول اإلمام الّصادق )َعلَيِه 

فاََم َوافََق  اللِه: »إِنَّ َعىَل كُلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة وَعىَل كُلِّ َصَواٍب نُوراً  الُم(: قاَل نَبّي  السَّ

كِتَاَب اللَِّه فَُخُذوُه وَما َخالََف كِتَاَب اللَِّه فََدُعوه «]]].  اأََلمُر الَّذي يَتَناَف متَاًما َمَع احِتامِل 

أَن  يَِجُب  َعلَيِه  املَعروَض  أَنَّ  األُوىَل:  الِجَهُة  ِجَهتنِي؛  ِمن  اللِه، وذلَك  كِتاِب  يِف  التَّحريِف 

نَفِس  لِلَشكِّ يِف  َموِضَع  الَحقِّ والباِطِل وال  بنََي  الفاِرُق  املِقياُس  ِبِه؛ ألنَّه  يَكوَن َمقطوًعا 

املِقياِس. إًِذا، فَلَو ُعرَضت ِرواياُت التَّحريِف َعىَل نَفِس ما قيَل ِبُسقوِطِه لِتَكوَن ُموافقًة 

لَُه، فََهذا َعرَض َعىَل املِقياِس املَشكوك ِفيِه وهو َدوٌر باِطٌل، وإِن عرضت َعىَل َغريِِه فَِهَي 

تِيهِ اْلاِطُل ِمْن َبْيِ يََديْهِ َول ِمْن َخلْفِهِ، وقوله: إِنَّا 
ْ
تُخالُِفه، َحيُث قَولُه تَعاىل: ل يَأ

.نْلَا اّلِْكَر ِإَونَّا َلُ َلافُِظوَن َنُْن نَزَّ

]1]-  سورة الجن، اآلیتان 27-26.

]2]- جوادی آميل، عبد الله، نزاهة القرآن عن التحريف، م.س، ص73-71.

]3]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، طهران - منشورات إسالمية، 1362ش، ج1، ص69.
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ِة املُسلِمنَي؛  اَلِجَهُة الثّانيُة: أنَّ الَعرَض ال بُدَّ أَن يَكوَن َعىَل هذا املَوجوِد املُتَواتِِر لَدى عامَّ

ملا ذَكَرناه - يِف الِجَهِة األوىَل- ِمن أّن املقياَس ال بُّد أَن يكوَن ُمتَواترًا َمقطوًعا ِبِه- ورواياُت 

التَّحريِف إذا ُعرَضت َعىَل َهذا املَوجوِد ِبأَيدينا كانَت ُمخالِفًة لَُه؛ ألَنّها تنفي َسالمة َهذا 

َعلَيِه وآلِِه  اللُه  اللِه َصىّل  َعىَل رَسوِل  النازُِل  الِكتاُب  َذلَك  لَيَس  أنَّه  املَوجوِد وتَُدلُّ َعىل 

وسلم، وَهذا تكذيٌب رَصيٌح لِلكتاِب وُمخالَفٌة عارَِمٌة َمَع الُقرآِن. وَهَكذا استََدلَّ املُحّقُق 

ين عيل بن عبد العايِل الكريك )ت 940( يِف رِسالٍَة َوَضَعها لِلرَدِّ  الثّاين قايِض الُقضاة نور الدِّ

ليِل القاِطعِ  َعىَل احِتامِل الَنقيَصِة يِف الُقرآِن، قاَل فيها: الحديُث إِذا جاَء َعىَل ِخالِف الدَّ

ِمَن الِكتاِب والُسنَِّة املُتَواترَِة واإلِجامِع ولَم مُيِكن تَأويلُه وجب طَرحه. قاَل: وعىل هذِه 

الضابطَِة إِجامُع ُعلاَمئِنا.

الّذي  املُتواتِِر  َغرَي هذا  َعليِه،  املَعروض  ِبالكتاِب  املُراُد  يَكوَن  أَن  يَجوُز  قال: وال  ثُمَّ 

ِبأيدينا وأَيدي الّناس، وإاّل لَزَِم التَكليف مِبا ال يُطاُق. فََقد ثَبََت ُوجوُب َعرِض األَخباِر َعىَل 

 َهذا الِكتاِب، وأَخباُر الَنقيصِة إِذا ُعرضت َعلَيه كانَت ُمخالَفًة لَُه؛ لَِداللِتها َعىَل أنَّه لَيس 

د َمهدي الطَّباطبايئ بَحر العلوم  ُهَو، وأَيُّ تَكذيٍب يَكوُن أَشدُّ ِمن هذا؟ وِمثلُه الّسيد ُمحمَّ

أطبق جامهرُي  قَد  الِكتاب-:  ُحّجيِة  -ِبَشأِن  قاَل  االُصوِل«  »فَوائِِد  كِتاِبِه  يِف  )ت 1155( 

ِك مِبُحَكِم  الُعلاَمِء ُمنُذ َعهِد الرِّسالَِة إِىَل يَوِمنا َهَذا َعىَل الرُّجوِع إىل الِكتاِب الَعزيِز والتّمسُّ

آياتِِه يِف االُصوِل والُفروِع، بَل أَوَجبوا َعرَض األَحاديِث عليه -كام َورََد يِف ُمتَواتِِر النُّصوِص- 

»إنَّ لُِكلِّ َحقٍّ َحقيقة وعىل كُلِّ َصواٍب نور، فاَم وافََق كِتاب اللِه فَُخذوُه وما خالََف كِتاَب 

اللِه فذروه...«.

كَأَخباِر  ولَيَست  ِبالَشواّذ،  ِعربََة  وال  وقراءًة.  أَصاًل  تواتر  ما  الحّجية  يف  واملُعترُب  قاَل: 

اآلحاِد لُِخروِجها َعن كونِها قُرآنًا؛ ألنَّ ِمن رَشِطِه التَواتُر، ِبخالِف الَخرَبِ..]]].

الِة - ِقراَءُة ُسَوٍر ُقرآنيٍة يِف الصَّ

يِف  الفاتَِحِة  بَعَد  تاَمٍة  ُسورٍَة  ِبِقراَءِة  الُم  السَّ َعليِهُم  البَيِت  أَهِل  ِمن  األمَِئُة  أََمَر  قَد 

الركَعتنَِي األَّولينَِي ِمَن الَفريَضِة، وَحَكموا ِبَجواِز تَقسيِم ُسورَة تاَمٍة أَو أَكرَثَ يِف َصالِة اآلياِت، 

]1]- معرفت، محمد هادي، صيانة القرآن من التحريف، ص49.
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يَعِة  ا ثَبتَت يِف أَصِل الرشَّ ِ أَنَّ هذِه األَحكاَم إمِنَّ َعىَل تَفصيٍل َمذكور يِف َموضِعِه. ومن البَنيِّ

الِة ولَيَس لِلتَقيِّة ِفيها أَثٌر، وعىل َذلَك فَالالزُِم َعىَل القائِلنَي ِبالتَّحريِف أاَّل يَأتوا  ِبترَشيعِ الصَّ

َوِر؛ أِلنَّ االِشِتغاَل اليَقيِني يَقتيَض الفراغ اليَقينّي. وقَد  مِبا يحتَمُل ِفيِه التَّحريُف ِمَن السُّ

ورِة التّاَمِة، فاَل تَِجَب َعلَيِه؛ ألنَّ  يَّدعي القائُِل ِبالتَّحريِف أنَّه َغرُي ُمتَمكِّن من إِحراِز السُّ

ُوقوُع  احتُِمَل  إِذا  ُمسلّمًة  تَكوُن  ا  إمنَّ الَدعوى  املُتََمِكننَي، وَهِذِه  إِىل  ُه  تَتََوجَّ ا  إمنَّ األَحكاَم 

التَّحريِف يِف َجميعِ الُسَوِر.

أَّما إِذا كاَن ُهناَك ُسورة ال يحتَمُل ِفيها َذلَك كسورة التَّوحيِد، فَالالزُِم َعلَيِه أَن ال يَقَرأَ 

الُم لِلُمَصيل ِبِقراَءِة أيَِّة سورَِة  َغريها، وال مُيِكُن لِلَخصِم أَن يَجَعَل تَرخيَص األمَئِة َعلَيِهُم السَّ

خيِص  شاَء َدلياًل َعىَل االِكِتفاِء مِبا يَختارُُه ِمَن الُسَوِر، وإن لَم يَجز االِكِتفاُء ِبها قَبَل َهذا التَّ

خيَص ِمَن األمَئِة ِبَنفِسِه َدليٌل َعىَل َعَدِم ُوقوِع التَّحريِف  ِبَسبَِب التَّحريِف، فَإنَّ هذا التَّ

الِة الواِجبَِة َعىَل املَُكلِّف ِبدوِن َسبٍَب موجٍب،  يِف الُقرآِن، وإاّل لَكاَن ُمستَلزًِما لِتَفويِت الصَّ
كام أنّه إلزاٌم ِبِقراَءِة السوِر الَّتي يََقُع ِفيها التَحريف.]]]

- ِروایاُت الَثَقلین وَعَدُم تَحریِف الُقرآن

يَرِدا  َحتّى  يَفَتِقا  لَن  أَنَُّهام  وأَخرَبَ  ِتِه،  أُمَّ يِف   النَّبي َخلَّفُهام  اللَذيِن  الثَقلني  أَخباُر 

َة ِبالتََّمسِك ِبِهام، وُهام الِكتاُب والِعتَُة. وَهذِه األَخباُر ُمتَظاِفرٌَة  َعلَيِه الحوض، وأََمَر األُمَّ

ناحيَتنَِي؛  ِمن  يَكوُن  الِكتاِب  يِف  التَّحريِف  َعَدِم  َعىَل  ِبها  الَفريَقنِي واالِسِتدالُل  ِمن طُرُِق 

الناِحيُة األُوىَل: إنَّ الَقوَل ِبالتَّحريِف يَستَلزُِم َعدَم ُوجوِب التََّمُسِك ِبالكتاِب املُنزَِل لِضياِعِه 

ِة ِبَسبَِب ُوقوِع التَّحريِف، ولَِكن ُوجوُب التَمسِك ِبالِكتاِب باٍق إِىَل يَوِم الِقياَمِة،  َعىَل األُمَّ

لرَِصيِح أَخباِر الثقلنِي، فَيَكوُن الَقوُل ِبالتَّحريِف باِطاًل جزًما.

وتَوضيُح َذلَك: إنَّ َهِذِه الرِّوايات َدلَّت َعىَل اقِتاِن الِعتَِة ِبالِكتاِب، وَعىَل أَنَُّهام باقياِن 

يِف الّناِس إِىل يَوِم الِقيامِة، فاَل بُدَّ ِمن ُوجوِد َشخٍص يَكوُن قَريًنا للِكتاِب وال بُدَّ ِمن ُوجوِد 

ُك ِبِهام حاِفظًا  الِكتاِب لِيَكوَن قَريًنا لِلِعتَِة، َحتّى يَرِدا َعىَل النَّبي الَحوض، ولِيَكوَن التََمسُّ

التََّمُسَك  أَنَّ  وري  الضَّ وِمَن  الَحديِث.  َهَذا  يِف   النَّبي يَقوُل  كَام  الَضالِل،  من  لأِلَُمِة 

]1]- الخويئ، سيد أبو القاسم، البیان يف تفسري القرآن، ص216.
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ري َعىَل َهداهم، وَهَذا يَشٌء  ا يَكوُن مِبُواالتِِهم، واتّباع أَواِمرِهم ونَواهيِهم والسَّ ِبالِعتَِة إمنَّ

ال يَتََوقَُّف َعىَل االِتِصاِل ِباإلماِم، واملُخاطَبَة َمَعُه َشفاها، فَإنَّ الُوصوَل إِىل اإلماِم واملُخاطَبَة 

ُ لَِجميعِ املُكلِفنَي يِف زَماِن الُحضوِر، فَضاًل َعن أَزِمَنِة الَغيبَِة، واِشِتاُط إِمكاِن  َمَعُه ال يَتَيَرسَّ

َذلَك،  الّناِس َدعَوى ِبال بُرهاٍن وال َسبََب يُوِجُب  لِبَعِض  الُم  َعلَيِه السَّ إِىَل اإلماِم  الُوصوِل 

كوَن ِبإماِمِهم يوالونَه ويَتَِّبعوَن أَواِمرَُه، وِمن هذِه األَواِمِر  يعُة يِف أَيّاِم الَغيبِة ُمتمسِّ فَالشِّ

الرُجوُع إىِل ُرّواِة أَحاديِثِهم يِف الحَوادِث الواقعِة، أَّما التَّمُسُك ِبالُقرآِن فَُهو أَمٌر ال مُيِكُن 

َك ِبِه، لَِئال تََقع يِف  إاّل ِبالُوصوِل إليِه، فاَل بُدَّ ِمن كَونِِه َموجوًدا بنََي األَُمِة، لِيُمِكُنها أَن تَتََمسَّ

الِل، وَهذا البَياُن يُرِشُدنا إِىَل فَساد القول بالتحريف]]]. الضَّ

اموي  ِباِخِتصار إنَّ الُقرآَن الَكريَم خاٍل ِمن أَيِّ تَحريٍف، واللُه يَحَفُظ َهَذا الِكتاَب السَّ

األَخري ِمن أَيِّ تَحريٍف َحتّى يَوِم الِقياَمِة.

ثالًثا: الَتمييُز بَنَي الَوحي الُقرآين والَوحي البياين

الُقرآيِن  الَوحي  بنََي  التَّمييُز  وِهَي  نولدكه،  رأي  نَقِد  يِف  ِذكرُها  يَِجُب  أُخَرى  نُقطٌَة 

والَوحي البياين، وُهَو ما اختَلََط َعىَل نولدكه رَشحه. فالَوحي البياين قَد أنزَِل َعىَل النَّبي 

الَكريِم َصىلَّ اللُه َعلَيِه وَآلِِه َوَسلَم َمَع نُزوِل الُقرآِن. وهو َمجموَعٌة ِمَن التَّعاليِم الُقرآنيِّة 

الَّتي نزلَت َعىَل قَلِب النَّبي َمَع آياِت الُقرآِن. ولََعلَُّه مُيِكُن الَقوُل إنَّ الَوحي البياين هو 

املَعارِف البَاطنیِّة آِلیاِت الُقرآِن، وِهَي لَيَست ِمن نَوِع الَکالِم َوإمّنا نزلَت َعىَل قَلِب النَّبي 

املُبارَِك َمَع كَلامِت الُقرآِن. وأما الَوحي الُقرآين، فهو نُزوُل آياِت الُقرآِن )األلفاظ( ِمن ِقبَِل 

ِجربئيَل َعىَل قَلِب الرَّسوِل الَكريِم وقد تاَلها َعلَی الّناِس.

َدِد آياٌت وِرواياٌت َعديَدٌة تَُدلُّ َعىَل أَنَّه -ِباإلِضافَِة إىِل آياِت  وقَد َورََدت يِف َهذا الصَّ

َها  يُّ
َ
الُقرآِن- قد نزَل عىل النبي أُموٌر أُخَرى يِف صورَِة َوحي ِمن ِعنِد اللِه، وِمنها: يا أ

ُ َيْعِصُمَك  نْزَِل إَِلَْك ِمْن َرّبَِك َو إِْن لَْم َتْفَعْل فَما بَلَّْغَت رِساتَلَُه َواللَّ
ُ
الرَُّسوُل بَّلِْغ ما أ

َ ل َيْهِدي الَْقوَْم الْكفِريَن]]]، وهي ِمَن اآلياِت الّتي تَُدلُّ َعىَل نُزوِل  ِمَن انلَّاِس إِنَّ اللَّ

]1]- الخويئ، سيد أبو القاسم، البیان يف تفسري القرآن، ص210.

]2]-  سورة املائدة، اآلية 67.
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نْزَِل إَِلَْك تَُدلُّ َعىَل أنَّ اللَه 
ُ
الَوحي َغريِ الُقرآيِنّ َعىَل النَّبي الَكريم. فِعبارَُة بَّلِْغ ما أ

أنزََل َعىَل الرَّسوِل الَكريِم َشيئًا، وهو قَد كلَّف ِبَنقلِِه، واألَمُر املُؤكَُد أَنَّ اليّشَء الذي 

أُنزِل لَم يَُكن َوحيًا قُرآنِيًّا، بَل َوحي َغري قُرآيِن. وذَكََر البَعُض أنَّ بَعَض املَواضیعِ الّتي نزلَت 

َعىَل النَّبي كانَت َوحيًا ُمطلًَقا ال َوحیًا قُرآنیًّا فََقط. »َوَهذا يَُدلُّ َعىَل أنَّ ما ُروي يِف ِذكِر 

ا ُهَو تَفسرٌي وبَياٌن لِلُمراِد يِف َوحي الُقرآِن،  اسِم َعيل يِف هذا املَقاِم بَل ويِف َغريِِه إمنَّ

ِبَكوِن التَّفسريِ والبَياِن جاَء ِبِه ِجربائيُل ِمن ِعنِد اللِه ِبُعنواِن الَوحي املُطلَِق ال الُقرآِن، »َوما 

يَْنِطُق َعِن الَْهوى  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي يُوحى«]]].

الباِقر والّصادق یُشیُر ِفيها إىل الَوحي  يُخ الطويس ِروايًة َعِن اإلِماَمنِي  يَرِوي الشَّ

النازل َعلَی النَّبي يف خصوص ِواليَِة اإلماِم َعيل، وَهذا الَوحي ُهَو الَوحي البياين: 

»قاَل أَبو َجعفَر وأبو َعبِد اللِه: إنَّ اللَه تَعاىَل لاَم أَوَحى إىل النَّبي أَن يَستَخلَِف 

اآليََة  َهذِه  تَعاىل  اللُه  فَأَنزََل  أَصحاِبِه،  ِمن  َجامَعٍة  َعىَل  َذلَك  يَُشقَّ  أَن  يَخاُف  كاَن  َعليًا 

تَشجيًعا لَُه َعىَل الِقياِم مِبا أََمرَُه ِبأَدائِِه«]]].

يُخ الطّويس يِف تَفسريِ اآليَِة: ُقْل ال أَِجُد يف  ما أُوِحَي إِيَلَّ ُمَحرَّماً َعىل  طاِعٍم  يَكتُُب الشَّ

يَطَْعُمُه إِالَّ أَْن يَكُوَن َمْيَتًة أَْو َدماً َمْسُفوحاً أَْو لَْحَم ِخنزيٍر َفإِنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ لَِغرْيِ 

اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ باغٍ َو ال عاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرحيٌم]]] الّذي يَذكُُر ِفيِه بَعُض 

الَنواِهي: »بنََي ُهناَك َعىَل التَّفصيِل، َوها ُهنا َعىَل الُجملَِة َوأَجَوُد ِمن َذلَك أَن يُقاَل: إنَّ 

اللَه تَعاىَل خصَّ َهذِه الثاَلثََة أَشياَء تَعظياًم لِتَحرميِها وبنّي ما َعداها يِف َموِضعٍ آَخَر. وقيَل: 

إنَُّه َخصَّ هِذِه األَشياَء ِبَنصِّ الُقرآِن وما َعداُه ِبَوحي َغريِ الُقرآِن«]]] إِنَّ َمعَنى الَوحي َغرِي 

 .الُقرآين ُهَو ما أُنزَِل َعىَل النَّبي الَكريِم

كام يَستَخِدُم الطرََبيس املُصطَلََح نَفَسه يِف رَشِح ُملَّخصاِت الُقرآِن، ويَستَخدُم ُمصطَلََح 

]1]-  بالغي نجفي، محمد جواد، آالء الرحمن يف تفسري القرآن، قم - مؤسسة بعثت، 1420ق، ج1، ص29.

]2]- طوسی، ابو جعفر محّمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق: أحمد حبیب قصیر العاميل؛ بیروت - دار إحیاء 

التاث العريب، ج3، ص588.

]3]-  سورة األنعام، اآلية 145.

]4]- طويس، محمد بن حسن، التبيان، م.س، ج4، ص303.
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الَوحي َغرَي الُقرآيِنّ: »َخصَّ هذِه األشياَء ِبالتَّحريِم تَعظياًم لُِحرَمِتها وبني تَحريِم ما َعداها 

يِف َمواِضَع أخَر إّما ِبَنصِّ الُقرآِن وإّما ِبَوحي َغريِ الُقرآِن«]]].

رَشِح  يِف  الُقرآين  َغريِ  الَوحي  ُمصطَلََح  اآلخريَن  املَُفرّسيَن  بَعُض  اِستَخَدَم  كَام   

ِهْم َو لََعلَُّهْم  بَّيَِ لِلنَّاِس ما نُّزَِل إِلَْ ْكَر تلُِ َك اّلِ نَْزنلْا إِلَْ
َ
الِعباراِت الُقرآنيِّة]]]. اآلية: َوأ

ُروَن]]] ِهَي آيٌَة أُخَرى تَُدلُّ َعىَل الَوحي؛ َوقَد يَكوُن َمعَنى الِذكِر َمجموَع آياِت  َيَتَفكَّ
لِلّناِس.  َويرََشُح  يَنزُِل   الَكريِم الرَّسوِل  َعىَل  نُزِلَت  الَّتي  َوتَفسريِها  َوتَفصيلِها  الُقرآِن 

اآَليُة ... ِهَي آيٌَة أُخَرى تَُدلُّ َعىَل الَوحي التبياين؛ َویُمِکُن أَّن َمعَنى الِذكِر ُهَو َمجموُع 

النَّبي  وأنَّ   الَكريِم الرَّسوِل  َعىَل  َمَعاً  نزلَت  الّتي  َوتَفسريِها  َوتَفصيلِها  الُقرآِن  آياِت 

َعِن  َينِْطُق  َوما  اآلياُت:  البياين.  الَوحي  ِمَن  َعلَيِه  أُنزِلَت  ما  لِلّناِس  أَوَضَح   الَكريَم

الَْهوى  إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوح ]]] هي آياٌت أُخَرى يُؤَخُذ ِمنها نُزوُل الَوحي َغرِي الُقرآيِنّ 
َعىَل النَّبي. اَلَضمرُي »ُهَو« يِف هذِه اآليِة املُباركِة ال يُشرُي إِىَل الُقرآِن، بَل ُهَو یَرِجُع إِلَی 

َمنِطِق َوأَحاديِث النَّبي. فََهِذِه اآلياُت تَُدلُّ َعىَل أنَّ كَالَم النَّبي َوحٌي، َوأنَُّه لَم يَتَأَثَّر 

ِبأَحواِل الّروحیِة يِف الَوحي، َوأنَّ كَالَمُه ِمن ِعنِد اللِه]]]. يِف بَعِض الرِّواياِت بَلََغ َمجموُع 

اآلياِت الّتي نزلَت َعىَل النَّبي َسبَعَة َعرَشَ أَلف آيًة. »َعْن أيَِب َعبِْد اللَِّه قَاَل إِنَّ 

ٍد َسبَْعَة َعرَشَ أَلَْف آيَة«]]]. إنَّ َمعَنى هذِه  الُْقرْآَن الَِّذي َجاَء ِبِه َجرْبَئِيُل إِىَل ُمَحمَّ

الرِّوايِة لَيَس تَحريَف ِبالنَّقیصِة لِلُقرآِن، بَل ُهَو َمجموُع الَوحي الُقرآين َوالَوحي البياين. 

يُخ الَصدوق يِف رَشِح هذِه الرِّوايِة: »إنّه قَد نَزََل الَوحي الّذي لَيَس ِبقرآَن، ما  يَكتُُب الشَّ

]1]- طربيس، الشیخ أبو عيل فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح: شیخ أبو الحسن شعراين؛ الطبعة الثالثة، 

طهران: مكتبة اإلسالمیة، 1382ق، ج4، ص584.

]2]- انظر: راوندي، قطب الدين، فقه القرآن يف رشح آيات االحكام، قم - مکتبة آيه الله مرعيش نجفي، 1405ق، ج2، ص268.

]3]-  سورة النحل، اآلية 44.

]4]-  سورة الّنجم، اآليتان 4-3.

الثالث عرش،  العدد  الرابعة،  السنة  الجديد،  الديني  للفكر  فصلية  البياين، مجلة  والوحي  القرآين  الوحي  أحمد،  عابدي،   -[5[

الصيف 1387، ص53.

]6]- كليني، محمد بن يعقوب، كايف، م.س، ج2، ص634.



211

نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

يُخ الَصدوُق  لَو جمَع إىَل الُقرآِن لَكانَ  َمبلُغه ِمقداَر َسبَعَة َعرَشَ أَلف آيًة«]]]. ويََرى الشَّ

أنَّ َمعَنى َهِذِه الرِّواياِت ُهو َمجموُع الَوحي الُقرآيّن َوالَوحي َغیِر الُقرآيِن الَّتي قَد نزلَت 

یُخ إِىَل بَعِض الرِّواياِت املَنقولَِة َعِن النَّبي يِف َهذا  َعىَل النَّبي. ويِف ما ييَل يُشرُي الشَّ

َغرَي قُرآنيَِة. َعىل  َعلَيِه ِجربئيُل آياِت  أنزَل  الُقرآين  الَوحي  إِىَل  ِباإلضافِة  أَنَّه  الَصَدِد، وهو 

َسبيِل املِثاِل يستشهُد ِبهذِه الرِّواياِت:

يُوِصيِني  زَاَل  َوَما  َوأحفر،  أُْدرَِد  أَْن  ِخْفُت  َحتَّى  َواِك  ِبالسِّ يُوِصيِني  َجرْبَئِيُل  زَاَل  »َما 

يَْنبَِغي  اَل  أَنَُّه  ظََنْنُت  َحتَّى  ِبالَْمْرأَِة  يُوِصيِني  زَاَل  وَما  َسيَُورِّثُُه،  أَنَُّه  ظََنْنُت  َحتَّى  ِبالَْجاِر 

طاََلقَُها، َوَما زَاَل يُوِصيِني ِبالَْمْملُوِك َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسيَْضُِب لَُه أََجاًل يُْعتَُق ِبه«.

ُد، إِنَّ اللََّه يَأُْمرَُك  ِحنَي فََرَغ ِمْن َغزَْوِة الَْخْنَدِق: »يَا ُمَحمَّ قَْول َجرْبَئِيل لِلنَِّبيِّ

َ الَْعرْصَ إاِلَّ ِببَِني قَُريْظََة«. أَْن اَل تَُصيلِّ

قَْوله: »أََمَريِن َريبِّ مِبَُداَراِة النَّاِس كَاَم أََمَريِن ِبأََداِء الَْفرَائِِض«.

قَْوله: »إِنَّا َمَعارِشَ اأْلَنِْبيَاِء أُِمرْنَا أَْن اَل نَُكلَِّم النَّاَس إاِلَّ مِبِْقَداِر ُعُقولِِهْم«.

قَْوله: »إِنَّ َجرْبَئِيَل أَتَايِن ِمْن ِقبَِل َريبِّ ِبأَْمٍر قَرَّْت ِبِه َعيِْني، َوفَِرَح ِبِه َصْدِري َوقَلِْبي، 

لِنَي«]]]. يَُقوُل: إِنَّ َعلِيًا أَِمري الُْمْؤِمِننَي، َوقَائِد الُْغرِّ الُْمَحجَّ

والَّذي   ،املُؤمننَي أَمري  الذي جمعه  القرآن  إىِل  أَشاَر  الرِّواياِت  َهذِه  ِذكِر  وبَعد 

لَكاَن  قُرآنًا  كاَن  َولَو  ِبُقرآن،  لَيَس  َوحٌي  »كلُُّه  َوتَأویلَها.  وتَفسريَها  الُقرآِن  آياِت  تَضّمن 

فَلاَمَّ  َجَمَعُه،   الُْمْؤِمِننَي كاَن  أَِمرُي  كَام  َعنُه  َمفصوٍل  َغري  إِلَيه  َوموصاًل  ِبِه،  َمقرونًا 

َجاَءُهْم ِبِه قَاَل: »َهَذا كِتَاُب َربُِّكْم كَاَم أُنْزَِل َعىَل نَِبيُِّكْم، لَْم يَزِْد ِفيِه َحرٌْف، َولَْم يَْنُقْص 

ِمْنُه َحرٌْف«.

فََقالُوا: ال حاَجَة لََنا ِفيِه، ِعْنَدنَا ِمثُْل الَِّذي ِعْنَدَك. فَانرَْصََف َوُهَو يَُقوُل: »فََنبَُذوُه َوراَء 

]1]- صدوق، محمد بن بابويه، االعتقادات، م.س، ج1، ص85.

]2]- م.ن، ج1، ص86.
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ظُُهورِِهْم َواْشَتَْوا ِبِه مَثَناً قَلِياًل فَِبئَْس ما يَْشَتُوَن«]]]. لِذلَِك ِباإِلضافَِة إىِل الَوحِي الُقرآيِن، 

نزَل َوحٌي آخُر َعىَل النَّبي فَكاَن رَشُح آياتِه َوتَفصيلُها ِمن بنَِي هذا الَوحي.

لِذلَك فَإنَّ الَوحي الُقرآين ُمنَفِصٌل َعِن الَوحي الَّذي نزَل َعىَل النَّبي يِف كَثريٍ ِمَن األَحياِن، 

َوَهذا الَوحي لَم يَُكن َعىَل َشكِل الُقرآِن. لِذلَك فَإنَّ ُوجوَد َوحي َغري قُرآيِنّ ال یَُدلُّ َعلَی 

اخِتزاِل آياٍت ِمَن الُقرآِن، َولَكنَُّه يُشرُي إِىل أَنَّه ِباإلضافَِة إىِل آياِت الُقرآِن نزَل َعلَی النَّبي 

أوحي آخر يِف أَوقاٍت ُمختلفٍة.

رابًعا: نَقُد َوثائِِق نولدکه يِف َهذا الَرأي

الَعديُد ِمَن الَوثائِِق الَّتي يَستَشِهُد ِبها نولدکه باِطلٌَة، وَغرُي َمقبولٍة. وَجميُع الرِّواياِت 

الَّتي َورََدت يِف تَحريِف الُقرآِن ِهَي من أخبار اآلحاد، وِوفًقا آِلراِء الُعلامِء فَإنَّ َخرَبَ الواِحِد 

لَيَس لَُه َسنٌد يِف َهذا الَصَدِد. ِباإلضافَِة إِىَل األَخباِر الَّتي تُفيُد بأنَّ َهذِه التَّقاريَر فَريدٌة ِمن 

نَوِعها، فَالَكثرُي ِمنها لَيَس لَُه َصالحيًّة َوثائِقيًّة أَو نَصيًّة. َعىَل َسبيِل املِثاِل، يُشرُي نولدکه 

يِف الُجزِء األَوَِّل إىِل َهذِه الرِّوايَِة عن ُعَمر، وفيها إشارة إىل حذف آية من الُقرآِن، وهي: 

وقَد  َحکیُم"]]].  َعزیٌز  َواللُه  اللِه  ِمَن  نَکااًل  ألبتًة  فارجموهام  زَنیا  إذا  یخه  َوالشَّ یخ  "اَلشَّ

الُقرآِن،  تَحريِف  َذیِل  يِف  الُعلاَمُء  ذَكَرَها  الَّتي  التِّالَوِة  نَسِخ  َذیِل  يِف  املَسألُة  نُِقلَت َهذِه 

وعىل َهذا األَساِس فهم ال يَقبلُوَن َذلَك، كَام كَتََب الَعاّلَمُة الخويئ يِف نَقِدِه لِهذا املَوضوِع: 

ِبذلَك  َح  َوقَد رَصَّ الواِحِد،  ِبَخرِب  الِكتاِب  نَسِخ  َعَدِم َجواِز  َعىَل  أَجَمع  الُعلاَمُء  اِتََّفَق  »قَد 

الظّاِهِر  أَهِل  َوأَكرثُ  أَصحاِبِه،  َوأَكرثُ  الّشافعي  قَطََع  بَل  َوَغريِها  األُصوِل  كُتُِب  يِف  َجامَعٌة 

َنِة املُتَواتِرَِة، َوإِلَيِه َذَهَب أَحمُد بُن َحنبَل يِف إِحَدى الرِّوايَتنَِي  ِبامِتناِع نسِخ الِكتاِب ِبالسُّ

َعنُه، بَل إِّن َجامَعًة ِمَمن قاَل ِبإمكاِن نَسِخ الِكتاِب ِبالُسَنِة املُتَواتِرَِة َمنع ُوقوِعِه َوَعىَل 

َذلَك فََكيَف تَِصحُّ نِسبَُة الَنسِخ إىِل النَّبي َصىّل اللُه َعلَيِه وَآلِِه َوَسلّم ِبأخباِر َهؤالِء الُرواِة؟ 

أَنَّ  َنت  تََضمَّ الّتي  الرِّواياِت  ِمَن  ُجملًة  تنايِف  َوَسلّم   النَّبي إِىل  النسِخ  نِسبََة  أَنَّ  َمَع 

وا لِلزعاَمِة بَعَد  اإلسقاَط قَد َوقََع بَعَدُه. وإن أَرادوا أنَّ الَنسَخ قَد َوقََع ِمَن الَّذيَن تََصدُّ

النَّبي فَُهَو َعنُي القوِل بالتَّحريِف...«]]].

]1]- صدوق، محمد بن بابويه، االعتقادات، م.س، ج1.

]2]- نسايئ، أحمد بن شعيب، سنن، بريوت - دار الكتب العلمية، 1411ق، ج4، ص272.

]3]- الخويئ، سيد أبو القاسم، البیان يف تفسري القرآن، ص206.
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نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

املحصن  أنَّ رجم  َشكَّ  »أَوَّاًل: ال  املَوضوِع:  َهذا  نَقِد  يِف  أَيًضا  العاّلَمُة معرفت  كَتََب 

يَعِة َوأََمَر ِبِه رَسوُل اللِه ولَم يَزَل َعلَيِه إِجامُع الُفَقهاِء يِف الَقديِم  حكٌم ثابٌت يِف الرشَّ

ا أَنَّ رَشيعَة الرجِم نَزلت آيًَة ِمَن الُقرآِن، فَهذا َوُهم َوهمه ابن الخطاب،  َوالَحديِث. أَمَّ

ولَم يُواِفقُه َعىَل َهذا الَرأي أَحٌد ِمَن الَصحابِة ُرغَم إرِصارِِه َعلَيِه، َوَسيَأيت رَشُحه.

يخُة  يخ َوالشَّ ثنا زيُد بن ثابت، يَقوُل: َسِمعُت رَسوُل اللِه يَقوُل: »إِذا زىن الشَّ يُحدِّ

َوالثيّبُة، كِنايَة َعن املُتزّوِج  الثيُّب  يخِة ُهام  يِخ َوالشَّ اَلبتًة«. واملُراُد ِمَن الشَّ فَارجموُهام 

َواملُتزّوجِة أَّي املحصِن. فَهذا َحديٌث َسِمَعه َزيٌد َعن رَسوِل اللِه لَم يَُقل أنَّه قرآن. 

لَِكن ابُن الَخطاب زعَمه َوحيًا قُرآنيًّا، يَقوُل: لاَّم نزلت أَتيت رَسوَل اللِه َصىّل اللُه َعلَيِه 

وآلِه فَقلُت: اكتبنيها. فَلَم يَجبُه رَسوُل اللِه. قاَل راوي الَحديِث: كَأنَّه كَرَِه َذلَك.

قُلُت: لََعلَّ رَسوَل اللِه اِستَغرََب اقتاَح عَمر آنَذاَك الّناىش ء َعن َعَدِم تََدبّرِِه الالئِِق 

ِبَشأِن الكتاب، أَو َعَدِم إِملاِمِه مِبَواِضعِ الكتاب ِمَن الُسنَِّة، َو ِمن ثَمَّ َسَكَت تَأنيبًا لَه.

وأَسَوأ ِمنُه ما فَِهَمه ابُن َحزم ِمن َهذا الحاِدِث، فَحمل كَراهته َصىّل اللُه َعلَيِه وآلِه 

يَعِة، فَلامذا ال  َعىَل َعَدِم َرغبِتِه يِف الثَبِت يِف املُصَحِف. وإِذا كاَن ُحكاًم قُرآنيًّا ثاِبتًا يِف الرشَّ

يثبت َسنُده يِف الِكتاِب؟ األَمُر الّذي تغافله ابُن َحزم، وحّب اليَش ِء يَعمي ويَُصّم!

ثانِيًا: ال نَسَخ يِف َغريِ األَحكاِم -كَام َسلَف- فَضاًل َعن َعَدِم فائِدٍة ُمتََوّخاة ِمن َوراِء َهذا 

الَنسِخ َغري املَعقوِل، إِذ ما ِهَي الِحكَمُة يِف نسِخ آَيٍة فَيَبَقى ُحكُمها ثاِبتًا ِبال ُمستََنٍد َمعَ  

األَبَِد! لَو ال أَنَُّه اخِتالُق أَلجأُهم إِلَيِه َضيُق الخناِق.

والَحقُّ يُقاُل إِنَّ َهذا النَّوَع ِمَن الَنسِخ وإِن كاَن جائِزًا َعقاًل ولَكنَّه لَم يََقع يِف كِتاِب 

؛ ألنَّ َهذِه الرِّواياِت رواياُت آحاٍد، والُقرآُن الَكريُم ال يَثبُُت ِبرواياِت اآلحاِد  اللِه َعزَّ وَجلَّ

َمهام كانَت َمكانَة قائِلِها، وال بُدَّ ِفيِه ِمَن التَواتُِر، كَام أَجَمَع َعلَيِه الُعلاَمُء قَدميًا وَحديثًا. 

يِف  كَتَبوُه  أَو  ِمنُهم  كَثرٌي  ولَحفظَُه  َجميًعا،  الَصحابَِة  بنََي  الشتََهَر  قالوُه  ما  َصحَّ  أَنَّه  ولو 

َمصاِحِفهم. ولَِكن لَم يَرِد يَش ء َعن َغريِ َهؤالِء الُرواِة. فاَل مُيِكُن الَقطُع ِبأنَّ َهذِه اآلياِت 

الّتي ذَكَروها كانَت َمسطورًَة يِف َعهِد النَّبي َصىّل اللُه َعلَيِه وآلِِه ويِف ُصُحِف كُتّاِب الَوحي 

ُحكُمها  الَصحابَِة- وبَقي  بَعُض  َرواُه  -كَام  املُصَحِف  ِمَن  َذلَك ورفَعت  بَعَد  ثُمَّ نسخت 
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، فَزواُل النَّصِّ ُمقتٍَض لِزَواِل  لِلَعَمِل ِبِه. وأَيًضا فَإنَّ الُحكَم ال يَثبُُت إاِّل ِمن طَريِق الَنصِّ

الُحكِم، ولَم يظهر لِزواِل النَّصِّ َوحَدُه ِحكَمًة ِمن َعَمل الَحكيِم أِلنَّ الُحكَم ما زاَل قامِئًا لَم 

يَنَسخ فَأيُّ فائِدٍة يِف نَسِخ تاِلَوتِِه؟«]]].

وَغريِ  الَنوِع،  نَفِس  ِمن  ِهَي  نولدکه  إِلَيها  يُشرُي  الَّتي  األُخَرى  الحاالِت  ِمَن  اَلَعديُد 

َمقبولٍَة ِمن َحيِث املُستَنداِت َوالنُّصوِص.

خامًسا: ِعصَمُة الرَّسوِل يِف تَلَقي الَوحي وإبالِغِه

يَتَّهُم نولدكه يِف نَظريّتِه النَّبّي ِباِرتِكاِب َخطَأ يِف تَلَّقي الَوحي وإبالِغِه، وَهَذا الَکالُم یَتَعارَُض 

دیَِة َحوَل ِعصَمِة النَّبي. يَقوُل الُقرآُن الَكريُم: َمَع الُحَججِ الُقرآنيِّة القاِطَعِة واألَِدلَِة الرسَّ

ما َضلَّ صاِحُبُكْم َوما َغوى  َوما َينِْطُق َعِن الَْهوى إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوح  َعلََّمُه 
ْو 

َ
ْع  ُثمَّ َدنا َفَتَدىلَّ فَكَن قاَب قَوَْسْيِ أ

َ
فُِق اْل

ُ
ٍة فَاْسَتوى  َوُهَو بِاْل َشديُد الُْقوى  ُذو ِمرَّ

.[[[وْح ما َكَذَب الُْفؤاُد ما َرأى
َ
وْح  إىِل  َعبِْدهِ ما أ

َ
ْدن  فَأ

َ
أ

تثبُت هذه اآلياُت ِعصمَة النَّبي الَعظيِم ِبطُرٍُق عّدٍة:

اآليِة  يِف هذِه  »هو«  اَلَضمرُي  ِبالَوحي.  ُمرتَبَطٌة  وتَقریرُُه  وأَفعاله  النَّبي  أَقواُل  لها:  أوَّ

املُباَركِة ال يُشرُي إِىل الُقرآِن، بَل ُهَو یَرِجُع إِلی َمنِطِق وأَحاديِث النَّبي. فَهذِه اآلياُت 

تَُدلُّ َعىل أَنَّ أَقواَل النَّبي َوحٌي، وأنّه لَم يَتَأثَر ِبأَحواِل الروِح يِف بَیاِن الَوحي وأنَّ كَالَمُه 

ِمن ِعنِد اللِه. وقَد بَیََّن هذا األمر يِف روايِة اإلماِم الّصاِدِق َحيُث یَقوُل: »إِنَّ اللََّه 

ُة إاِلَّ أَنْزَلَُه يِف كِتَاِبِه وبَيََّنُه لِرَُسولِِه وَجَعَل  تَبَارََك وتََعاىَل لَْم يََدْع َشيْئاً يَْحتَاُج إِلَيِْه اأْلُمَّ

ا«]]]. ى َذلَِك الَْحدَّ َحدًّ ا وَجَعَل َعلَيِْه َدلِياًل يَُدلُّ َعلَيِْه وَجَعَل َعىَل َمْن تََعدَّ لُِكلِّ يَشْ ٍء َحدًّ

وِعبارَُة »بَيََّنه لِرَسولِه« تَُدلُّ َعىَل أَنَّه ِباإلضافَِة إىِل آياِت الُقرآِن أَنزََل َعلَی النَّبي ورَشَح 

لَُه ُمحتويات الُقرآِن.

ثانِيها: ِعلُمه يِف ِظلِّ تَعلیِم اللِه تَعاىل، فَِعلُمُه ِعلٌم لَديٌن.

]1]- معرفت، محمد هادي، صيانة القرآن من التحريف، ص28-24.

]2]-  سورة النجم، اآليات 11-2.

]3]-  الكليني، الكايف، ج1، ص59.
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نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

ثالِثها: بَلََغت قُدرَتُُه َوطاقَتُُه نُقطًَة َوَصل فيها إِىل أَقرَِب ُمستَوى روحي إىل اللِه تَعاىل. 

إنَّ الُقرَب ِمَن اللِه يَتَطَلَُّب الِعصَمَة والتَّطهرَي ِمن أَيِّ َذنٍب وَخطأٍ.

راِبعها: كاَن قَلُب الرَّسوِل يِف نِهايَِة الیَقیِن ولَم يَنكر َشيئًا. اليَقنُي عاِمٌل ُمِهمٌّ يِف تَأسيِس 

واسِتقراِر الَفضائِِل واملَعارِِف اإللهيِّة. ِباإلضافَِة إىِل كَونِِه أَنزََل َعىَل الرَسوِل الَكريِم، كاَن أَيًضا 

ُمتَأكًدا يِف النِّهايِة ِمن هذا الَوحي، واليَقنُي ُهَو عاِمٌل ُمِهمٌّ يِف ِعصَمٍة ِمن أَيِّ َخطأٍ وَخطيئٍة.

يُخ الَصدوق يِف االِعِتقاداِت:  ُهناَك ِرواياٌت َعديدٌة يِف َهذا الَصَدِد، ِمنها ما يَرويه الشَّ

الَْماَلئَِكِة  َجِميعِ  َوِمْن  َوإِرْسَاِفيَل،  َوِميَكائِيَل  َجرْبَئِيَل  ِمْن  أَفَْضُل  »أَنَا   : النَِّبيُّ »قَاَل 

ِبنَي، َوِمْن َحَملَِة الَْعرِْش َوأَنَا َخرْيُ الرَْبِيَِّة، َوأَنَا َسيُِّد ُولِْد آَدَم«]]]. الُْمَقرَّ

نََقَل اإلماُم َعيل کَیفیَّة نُزوِل الَوحي َعلی النَّبي ويَقيَنه يِف َهذا الَصَدِد عىَل 

الَنحو التّايل: »وَما َوَجَد يِل كْذبًَة يِف قَْوٍل واَل َخطْلًَة يِف ِفْعٍل ولََقْد قَرََن اللَُّه ِبِه ِمْن لَُدْن 

أَْن كَاَن فَِطيامً أَْعظََم َملٍَك ِمْن َماَلئَِكِتِه يَْسلُُك ِبِه طَِريَق الَْمَكارِِم َوَمَحاِسَن أَْخاَلِق الَْعالَِم 

ِه يَرْفَُع يِل يِف كُلِّ يَْوٍم ِمْن أَْخاَلِقِه َعلاَمً  َِّبُعُه اتِّبَاَع الَْفِصيِل أَثََر أُمِّ لَيْلَُه َونََهارَُه َولََقْد كُْنُت أَت

َويَأُْمُريِن ِباالقِْتَداِء ِبِه َولََقْد كَاَن يَُجاِوُر يِف كُلِّ َسَنٍة ِبِحرَاَء فَأََراُه َواَل يَرَاُه َغرْيِي َولَْم يَْجَمْع 

بَيٌْت َواِحٌد يَْوَمِئٍذ يِف اإْلِْساَلِم َغرْيَ رَُسوِل اللَِّه َوَخِديَجَة َوأَنَا ثَالِثُُهاَم أََرى نُوَر الَْوْحِي 

يْطَاِن ِحنَي نَزََل الَْوْحُي َعلَيِْه فَُقلُْت  ِة َولََقْد َسِمْعُت رَنََّة الشَّ َوالرَِّسالَِة َوأَُشمُّ ِريَح النُّبُوَّ

يْطَاُن قَْد أَِيَس ِمْن ِعبَاَدتِِه إِنََّك تَْسَمُع َما أَْسَمُع  يَا رَُسوَل اللَِّه َما َهِذِه الرَّنَُّة، فََقاَل َهَذا الشَّ

َوتََرى َما أََرى إاِلَّ أَنََّك لَْسَت ِبَنِبيٍّ َولَِكنََّك لََوِزيٌر َوإِنََّك لََعىَل َخرْي«]]].

قاَل اإلماُم الّصادُق رَدًّا عىَل َزرارَة َعن َحقيقِة الَوحي وثِقِة النَّبي ِبَوحيانیِّة 

كَلمِة اللِه: »َعن زرارَة قاَل قلُت أِليَب َعبِد اللِّه كَيَف لَم يََخف رسوُل اللِّه فيام 

يطاُن؟ قاَل: فَقاَل إنَّ اللَه إِذا اتََخَذ  يَأتيِه ِمن ِقبَِل اللِه أن يَكوَن َذلَك ِماّم يَنَزُع ِبِه الشَّ

كيَنَة َوالَوقاَر وَكاَن يَأتيِه ِمن ِقبَِل اللِّه مثَل الَّذي يَراُه ِبَعينهِ «]]]. َعبداً رَسوالَ اَنزََل َعلَيِه السَّ

]1]-   صدوق، االعتقادات، ص90.

]2]- سيد ريض، نهج البالغة، قم - منشورات هجرت، 1414ق، خطبة 192.

]3]- املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، بريوت - مؤسسة الوفاء، 1403ق، ج18، ص262.
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الخامتة

َمَنه الُقرآُن ِماّم أوحي إلی  ِبناًء َعىَل ما َسبََق، فَإنَّ ُوجهَة نَظَِر نولدكه َحوَل »ما ال يَتَضَّ

ُمَحّمد« لَيَست َصحيحًة. فقوله إنَّ بَعَض آياِت الُقرآِن قَد ُحِذفَت ِمَن الُقرآِن الَكريِم، فإّن 

َهذا الَحذف إّما أَن يكوَن بسبب النسيان أو بسبب اختالط اآليات املحذوفة مع األَحاديِث 

ديَِة، فَإنَّ  النَّبويِة، إال أنّه بَحسب آياِت الُقرآِن )املَذكورِة يِف املَقاِل( والُحَججِ الَعقالنيَِة والرسَّ

الُقرآَن الَكريَم خاٍل ِمن أَيِّ تَحريٍف، وآياُت الُقرآِن الحاليُّة ِهَي نَفُس اآلياِت الَّتي نزلَت َعىَل 

النَّبي الَكريِم. وما يَستَشِهُد ِبِه نولدكه يِف تَقاريرِِه لشبهته ُهَو َخرَبُ الواِحِد َغريِ املُعتََمِد، فََهذِه 

. وِمن  األَقواُل ِمن َحیِث ِفقِه الِحدیِث َونَقِد الَحدیِث تُعايِن ِمن قَلق وضعِف الَوثيَقِة والنَّصِّ

ناحيٍة أُخرَى، فََقد نََقَل الُقرآُن ِبَشكٍل ُمتَواتٍِر واستَخَدَمه املُسلموَن ِبَكرثٍَة َعىَل َمرِّ الُعُصوِر، 

ِماّم ال َشَك فيِه أَنَّ َخرَبَ الواِحِد ال َمكانََة لَُه أَماَم التَواتُِر، ِباإلِضافَِة إىِل ذَلَك، فََقد تمَّ انِتقاُد 

بَعِض َهِذِه التَّقاريِر ورَفِضها ِمن ِقبَِل املَُفكريَن اإلِسالميني.

ووفًقا  ِبالَوحي.  ُمرتِبطٌَة  أَقوالُُه  الُقرآِن،  وِبَحَسِب  ِبالَوحي،  ُمرتَبٌَط  الَعظيُم  الرَّسوُل 

حيحِة، ِباإلِضافَِة إىل الَوحِي الُقرآين نزَل َعىَل النَّبي وحٌي آَخُر  لآِلياِت واألَحاديث الصَّ

ويُشاُر إِلَيِه ِبالَوحي البياين أَو َغريِ الُقرآين. إنَّ أََهمَّ فَرٍق بنََي الَوحي الُقرآيِن والَوحي البياين 

ل يِف کَالِم الَوحي الُقرآين َونَقَل للّناِس ما أُنزَِل َعلَيِه ِبالَضبِط. لَِكن  ُهَو أنَّ الرَّسوَل لَم يَتََدخَّ

يِف الَوحي البياين، فاملُحتَوى ِمن ِعنِد اللِه والكالم واأللفاظ ِمَن النَّبي، وُهَو ِبالطَّبعِ الَوحي 

َد هَذا الَنوَع  البياين أعمُّ ِمَن األحاديِث الُقدسیِّة. لِذلَك َعىَل الُرغِم ِمن أَنَّ نولدکه قَد َحدَّ

ِمَن الَوحي إاّل أَنّه لَم يَتََمكَّن ِمَن متييزه ِبَشكٍل َصحيٍح من بنَي أَنواِع الَوحي. 

ونبُوِة  َوحي  َحوَل  ُشكوٌك  لََديِه  أَنَّه  ُهَو  نولدكه،  طروحات  ِمن  اسِتنتاُجه  مُيِكُن  ما 

َمواِقَف  ِبطُرٍُق ُمختلفٍة يِف كِتابِه ويِف  الَشّك  التَّعبريِ َعن َهذا  إىِل  َدفََعه  النَّبي، وهذا ما 

إبالِغ  يِف  َوِعصَمتُه  ِجَهٍة،  ِمن  والتَّقریِر  والَعَمِل  الَقوِل  يِف  الرَّسوِل  ِعصَمُة  لَِكن  ُمختلفٍة، 

دوِر وَهذا ال  الَوحي وتَفسريِِه ِمن ِجَهٍة أخَرى، ُمَوثّقتاِن يِف آياِت وأَحاديث قَطعیّة الصُّ

. كِّ يَتُُك َمجاالً لِلشَّ
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نقٌد لوجهِة نظِر تيودور نولدكه حول )ما ال يتضّمنه القرآن مما أوحي إىل محمد(

الئحة املصادر واملراجع
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ي تيودور نولدكه ـ تعريف وتوصيف ـ
ق األلما�ن تاريــــخ القرآن للمست�ش

الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور


نقد آراء نولدكه يف مصادر تعليم

 النيب محمد



مقدمة الفصل

يتمحور هذا الفصل حول مصادر تعليم محمد بحسب تعب�ي نولدكه؛ 
 ّ ي هم إىل أّن الن�ب

ّ
قون جل ي هذا المجال، فذهب المست�ش

ت األقوال �ن حيث ك�ث
جديًدا  ديًنا  يقّدم  أن  ألجل  الّسابقة؛  باألديان  واستعان  اقتبس  قد   محمد
ي إثبات ذلك األحكاَم الّسابقة 

ويطرح له كتاًبا مقّدًسا. وقد كانت وسيلة نولدكه �ن
ه استفاد من تقاليد 

ّ
 من األديان اليهودّية والمسيحّية، بل ح�ت إن ّ ي عىل الن�ب

ي تحليله. 
ي دينه الذي أ�ت به، حسبما يرى نولدكه �ن

وأعراف العرب الجاهلّية �ن
قبيل:  من  نولدكه  أثارها  ي  ال�ت الّشبهات  من   

ً
مجموعة الفصل  هذا  عالج  وقد 

شبهة اليهودّية والهاجادا، وشبهة المسيحّية والليتورجيا، وشبهة زيد بن عمرو 
ي الصلت...  بن نفيل وأمية بن أ�ب



 

مصادر تعليم محمد  حبسب تعبري نولدكه 
أ.د عامر محمد النهار]]]

املقدمة

يتحّدث هذا البحث عن ثالثة شبهات أثارها املسترشق األملايّن تيودور نولدكه 

يف كتابه »تاريخ القرآن«. ومتثّلت الشبهة األوىل يف كون اليهوديّة والهاجادا كانتا 

مصدري تعليم محمد؛ حيث اتّصف طرح نولدكه عنها باالضطراب والتّناقض 

تفيد  التي  التاريخيّة  بالحقائق  معرفته  وعدم  العلميّة،  باألمانة  واإلخالل  والّتّدد 

بندرة وجود اليهود مبّكة، وبأنَّهم مل يرووا شيئًا عن أحداث لهم مع املسلمني، وأنَّ 

 النبي امتحان  أرادت  ملَّا  قريًشا  وأنَّ  وبالقراءة،  بالكتابة  كان جاهاًل  سوادهم 

ذهبت إىل يهود املدينة.

وتتمثّل الشبهة الثانيّة يف أنَّ املسيحيّة والليتورجيا والصابئة واألحناف وبحريى، 

بهة كان متناقًضا وغري مؤكَّد،  من مصادر تعليمه، واملالحظ أّن طرحه لهذه الشُّ

يتّضح جهل  الشبهة  هذه  ومن خالل طرح  األرجح(،  )عىل  كلمة  استخدم  لذلك 

نولدكه أو تجاهله للعالقة بني القرآن والكتب السامويّة، والتّشابه بني ما أنزله الله 

عىل األنبياء وبني ما أنزله عىل النبّي، كام جاء البحث عىل ذكر نصوص اإلنجيل 

التي تصف النبي وتتحّدث عن أخباره.

بن  عمرو  بن  زيد  أنَّ  شبهة  فهي  البحث،  يعالجها  التي  الثالثة  الشبهة  وأما 

تعليم  الجاهليّة كانوا مصدًرا من مصادر  الصلت واعتقادات  نفيل وأميّة بن أيب 

محمد، حيث اتّصف طرح نولدكه هنا بالتّفّكك؛ إذ أوضح البحث بطالن سند 

]1]- أستاذ التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية يف قسم التاريخ - جامعة دمشق، وجامعة بالد الشام للعلوم الرشعية، وجامعة 

الريموك، والجامعة السورية االفتاضية.
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بهة،  ومنت ومعنى إحدى الّروايات عن شعر زيد، والتي استشهد بها أصحاب الشُّ

مع  وتداخل  النحل،  أصابه  وأنَّه  بيتًا،  األربعني  يتعّدى  ال  زيد  شعر  مجموع  وأنَّ 

بهة، كام وتّم طرح شبهات  أشعار غريه، وأنَّ زيًدا نفسه مل يدَّع ما ادَّعاه أصحاب الشُّ

عّدة متعلّقة بزيد.

وقد توزّعت هذه الشبهات عىل ثالثة مباحث، حاول الباحث فيها دحض ما 

طرحه نولدكه.

املبحث األّول: نقد شبهة أنَّ اليهوديّة والهاجادا مصدر من مصادر تعليم 

 محّمد

 متهيد

 ث نولدكه عن اليهوديّة وعن الهاجادا كمصدر من مصادر تعليم الرسول تحدَّ

بحسب عبارته.

أملت  تكلّم مبا  أنَّه  التاريخيّة، وظهر  الحقائق  بعيًدا عن  تخمينه وظنُّه  فجاء 

عليه قريحته، وبطريقة يظهر منها أنَّه يتحّدث وفًقا لوقائع ووثائق علميّة ال جدال 

فيها، مع أنَّه مل يسعفنا بتفاصيل شبهته، وال بأدلّته العلميّة والتاريخيّة عنها.

لها  ملا  خاّصة؛  فقرًة  لها  أفردت  لكّنني  اليهوديّة،  من  هي  الهاجادا  أنَّ  ومع 

من خصوصيّة بحثيّة، وملا فيها من تفاصيل استثنائيّة، ولسبب آخر يتعلّق بندرة 

الّدراسات الجادة عنها.

شبهة  عىل  الرّّد  طريقة  عن  تختلف  الهاجادا  شبهة  عىل  الرّّد  طريقة  أنَّ  كام 

اليهوديّة كام سيبنّي البحث. وسيكون لكّل شبهٍة مقّدمتها الخاّصة بها.
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مصادر تعليم محمد بحسب تعب�ي نولدكه

أّواًل: نقد شبهة أنَّ اليهوديّة مصدر من مصادر تعليم محمد بحسب 

تعبري نولدكه

مقدمة

 كرَّر نولدكه شبهة تلقِّي النبي عن اليهود واليهودية يف مواضع عّدة كام 

يأيت:

جزافًا  املرء  يلقي  »قد  متناقضات:  فيه  تظهر  سياق  ضمن  قال  األّول:   

بالتّهمة القائلة بأّن أهّم تعاليم محمد مأخوذة عن اليهود واملسيحيني وليست 

نابعة من عقله، صحيح أّن أفضل ما يف اإلسالم قد نشأ عىل هذا املنوال، لكن 

ها وحيًا أنزله الله إليه،  الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم، وعدَّ

ا«]]]. ومفهوم هذا الكالم أّن نولدكه يعّد  ليبرش به الناس، تجعل منه نبيًّا حقًّ

من املجزافة القول إنَّ النبي قد تلقَّى تعاليمه من اليهود واملسيحيني، ثم 

ينفي هذا الحكم مبارشة ويقول: »إنَّ أفضل ما يف اإلسالم قد نشأ عىل هذا 

اتبع طريقة  ألنّه  بل  إليه،  موحى  لكونه  ال  نبيًّا   النبي يعدُّ  ثم  املنوال«. 

اكتسب فيها هذه التعاليم، فجعلت منه نبيًّا.

الثاين: وقال يف املوضع الثاين مؤكًِّدا هذه املرة عىل أثر اليهوديّة: »إنَّ املصدر 

الرئيس للوحي الذي نُزِّل عىل النبي حرفيًّا، وبحسب إميان املسلمني البسيط، 

الكتابات  شّك  بال  هو  املعارصين:  وبعض  الوسطى  القرون  اعتقاد  وبحسب 

اليهوديّة، وتعاليم محمد يف جلِّها تنطوي يف أقدم السور عىل ما يشري بال لبس 

إىل مصدرها، لهذا ال لزوم للتحليل لنكتشف أنَّ أكرث قصص األنبياء يف القرآن، 

ال بل الكثري من التعاليم والفروض هي ذات أصل يهودي«. ثم قال: »أما تأثري 

املتمّعن عاّم  البحث  بنا  القرآن فهو دون ذلك بكثري، وسيفيض  اإلنجيل عىل 

هو يهودّي ومسيحّي يف القرآن إىل االقتناع بأّن التعاليم األساسيّة التي يشتك 

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، بريوت، مؤسسة كونراد، 2004م، ص4. 
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فيها اإلسالم واملسيحيّة هي ذات صبغة يهودية«]]]. ثم قال: »نسوق مثاالً عىل 
الله(، وهي مستقاة من عبارة  إال  إله  )ال  اإلسالم  املعروفة يف  الشهادة  ذلك 
الجزيرة  يف  اليهود  انتشار  عىل  يدلّل  أن  نولدكه  أراد  ذلك  وبعد  يهودية«]]]. 
العربية، فقال: »وقد تواجد اليهود يف أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية، 
وثيقٍة مبوطن محمد،  كانت عىل صلٍة  التي  يرثب  مناطق  يقيمون يف  وكانوا 
وكانوا يتدَّدون إىل مكة كثريًا«. ثم قال: »مسيحيّة الفرق الرشقيّة ذاتها كانت 
ذات طابع يهودي بارز«]]]. وذكر أّن هناك ما اقتُبس حرفيًّا من العهد القديم، 
مثلام ورد يف سورة األنبياء، اآلية: 105، وهي -برأيه- تطابق ما ورد يف املزمور 

)29/ 37(]]]، وسنناقش ذلك.

الثالث: ويصل نولدكه يف املوضع الثالث إىل نتيجة استعراضاته السابقة، 
يقول: »فال يُستبعد أن يحوز رجل ُوجد يف محيطه القريب عرشات من الرجال 
الذين استطاعوا القراءة والكتابة...]]] ليس فقط بوصفه تاجرًا، ما يحتاجه من 
بل  واألسامء،  واألسعار  البضائع  تسجيل  أجل  من  فقط  ليس  الصنعة،  هذه 
ق  أيًضا بسبب اهتاممه بكتب اليهود واملسيحيني املقّدسة التي سعى أن يتعمَّ
يتكلم،  الواثق مام  بطريقة  اآلنف  الكالم  نولدكه ساق  أّن  بها معرفة«. ومع 
صفحة  بني  أو  واحد  سياق  يف  متناقضات  بذكر  عادته  عىل  به،  فشكَّك  عاد 
أّي معلومات وثيقة، علينا أن  نفتقر إىل  إذ  وصفحات أخرى، فقال: »ولكننا 
نكتفي بالنتائج اآلتية، وهي بالطبع يف غاية األهمية«. ثم ذكر هذه النتائج، 
وهي: »أّواًل: إنَّ محّمًدا نفسه مل يشأ أن يعد عارفًا بالقراءة والكتابة، ولهذا 
الكتاب  بتاتًا  إنَّه مل يقرأ  القرآن ورسائله. وثانيًا:  السبب أوكل آخرين بقراءة 

املقدس أو آثاًرا أخرى مهمة«]]].

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص7. 

بهة يف سياق هذا البحث. ]2]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص7-8. وسنناقش هذه الشُّ

]3]- م.ن، ص8. 

]4]- م.ن، ص9. 

]5]- يدلل هنا عىل عدد من كان يعرف القراءة والكتابة من ابن سعد والبالذري. 

]6]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص15. 
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ما  إىل  »استناًدا  فيقول:  شبهته،  إثبات  محاولة  إىل  نولدكه  يعود  الرابع:   

تقّدم ال بّد لنا أن ننفي إمكانيّة استعامل محمد مصادر مكتوبة، فهو تَقبَّل 

ثم حاول  األرجح«]]].  واملسيحيني شفويًّا عىل  اليهود  من  تعليمه  أجزاء  أهم 

ع القرآن الكريم إىل ما يريد، فاستشهد بآيات منه قال عنها: »ويبدو  أن يُطوِّ

اليهود  النبي شفويًّا من  تعلُّم  أمر  القرآن يشري إىل هذا األمر«]]]، أي  أّن 

واملسيحيني. واآليات التي استشهد بها هي:

قوله تعاىل: َوَقاَل الَِّذيَن كََفُروا إِْن َهَذا إِالَّ إِْفٌك اْفرَتَاُه َوأََعانَُه َعلَْيِه َقْوٌم 

.آَخُروَن«)]]](، وحذف نولدكه منها قوله تعاىل: »َفَقْد َجاُءوا ظُلْامً َوُزوًرا

ِي يُلِْحُدوَن  َما ُيَعّلُِمُه بََشٌ لَِساُن الَّ ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ
َ
وقوله تعاىل: َولََقْد َنْعلَُم أ

.َوَهَذا لَِساٌن َعَرِبٌّ ُمبٌِي :وحذف منها قوله تعاىل ،[[[ ْعَجِمٌّ
َ
إَِلْهِ أ

وبقيام نولدكه بحذف جواب هذه اآليات فإنَّه أخلَّ باألمانة العلمية، فهذه 

اآليات جاءت لتنفي ما أراد نولدكه إثباته، وجاءت لتكشف افتاء هؤالء]]].

بهذه  املعنيني  النبي  أسامء عديدة ملعارصي  التفاسري  »وتذكر  يعقِّب:  ثم 

اآلية: سلامن، يسار، جرب، يعيش، بلعام«. ثم عاد فذكر قواًل ينقض ذلك كعادته: 

»وال ميكن إضافة أي يشء إىل ما يرد يف الروايات من هذا االكتشاف اليسري أو 

ذاك«]]].

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص16. 

]2]- م.ن، ص16. 

]3]- سورة الفرقان، اآلية 4.

]4]- سورة النحل، اآلية 103. 

]5]- انظر تفسري هاتني اآليتني وأسباب نزولهام يف التفاسري اآلتية: عبد الله بن عباس )ت 68هـ(: تنوير املقباس من تفسري ابن 

عباس، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفريوز آبادى )ت 817هـ(، لبنان، دار الكتب العلمية، ص300 وما بعد. 

محمد بن جرير الطربي )ت 310هـ(: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، 

)19/ 237 وما بعد(. إسامعيل بن عمر )ت 774هـ(: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنرش 

والتوزيع، ط2، 1999م، )6/ 93 وما بعد(.

]6]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص17-16.
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الخامس: ويشري نولدكه يف املوضع الخامس إىل أّن النبي أخذ »بعض 

وأشعار  جغرافية  مناطق  أسامء  يف  املوثقة  كتلك  القدمية  العربية  األساطري 

قدمية، والتي تشري باختصار إىل عاد ومثود وإىل سيل العرم وما إىل ذلك، أخذها 

ا بحسب قصص األنبياء اليهود التي أىت بها حتى مل  لها تبدياًل تامًّ محمد وبدَّ

يبق من الصيغ األساسية لهذه الروايات إال القليل«]]].

ومل يكن نولدكه الوحيد الذي أثار شبهة أخذ اإلسالم عن اليهودية، بل بات 

ذلك من سمة املسترشقني، لذلك يقول الدكتور عبد الجليل شلبي: »قلَّام تحدث 

مسترشق عن القرآن فأغفل أنه مستقى من اليهودية، حتى وصف تايلور اإلسالم 

بة«]]]. بأنه يهودية مهذَّ

مناقشة ونقد

أمام  فيها  أن يضعنا  نولدكه  التي حاول  املواضع  األحوال، هذه هي  بكّل 

شبهة تلقِّي الّنبي عن اليهوديّة، ويف الفقرات اآلتية مناقشة ذلك.

1. الحديث النبوي النَّاظم للتعامل مع أهل الكتاب، ووحدة املصدر:

األصل يف تعاملنا مع كتب اليهود والنصارى الحديث اآليت، ثم من بعده 

يدور النقاش: فعن أيب هريرة، قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية، 

أهل  قوا  تصدِّ »ال   :الله رسول  فقال  اإلسالم،  ألهل  بالعربية  ويفرّسونها 

.[[[»نْزَِل إَِلَْنا
ُ
ِ َوَما أ الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا: آَمنَّا بِاللَّ

أهل  قوا  تصدِّ »ال  بقوله:  الحديث  هذا  القسطالين عىل  اإلمام  عقَّب  وقد 

بوهم: إذا كان ما يخربونكم به محتماًل لئالَّ يكون يف نفس األمر  الكتاب وال تكذِّ

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص18.

]2]- محمد بهاء الدين حسني: املصادر الخيالية ف دراسات املسترشقني للقرآن الكريم، مجلة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، السودان، جامعة إفريقيا العاملية، عدد 6، 2005م، ص9.

]3]- سورة البقرة، اآلية 136. والحديث عند محمد بن إسامعيل البخاري )ت 256هـ(: الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور 

رسول الله وسننه وأيامه، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 

بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط1، 1422هـ، )6/ 20(، )4485(.
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قوه فتقعوا يف الحرج«]]]. بوه، أو كذبًا فتصدِّ صدقًا فتكذِّ

تُذكر  وأنَّها  اإلرسائيليَّات،  عىل  الحكم  صورة  يف  كثري  ابن  وضعنا  وقد 

لالستشهاد ال لالعتضاد]]].

من  كثري  املقّدس يف  الكتاب  عن  منحول  القرآن  إنَّ  قالوا  الذين  ويجهل   

السابقني،  أخبار  من  املقّدس  الكتاب  يف  ما  شابهت  التي  ونصوصه  معارفه 

ح بوجود التّشابه بني ما أنزله الله عىل األنبياء وبني ما أنزله  أنَّ القرآن يرصِّ

رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي 
َ
نَّ اْل

َ
ُبورِ ِمن َبْعِد اّلِْكرِ أ عىل خامتهم َولََقْد َكَتبَْنا ِف الزَّ

بَْق إِنَّ َهَذا 
َ
ِخَرةُ َخرْيٌ َوأ َْ نَْيا َوال َياةَ ادلُّ اِلُوَن]]]، ومثله يف قوله: بَْل تُْؤثُِروَن الَْ الصَّ

وَل ُصُحِف إِبَْراهِيَم َوُموَس]]]، فوحدة املصدر تستلزم وجود 
ُ
ُحِف اْل لَِف الصُّ

التشابه، والتشابه بينهام يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب املقدس من حق 

وَْحيَْنا إىَِل نُوٍح َوانلَّبِّيَِي 
َ
وَْحيَْنا إَِلَْك َكَما أ

َ
وما بقي فيه من هدي األنبياء: إِنَّا أ

يُّوَب 
َ
ْسَباِط وَِعيَس َوأ

َ
وَْحيَْنا إىَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوال

َ
ِمن َبْعِدهِ َوأ

.[[[َوُيونَُس َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا
لكن التّشابه بني الكتابني ليس مطَّرًدا، فثمة فروق كبرية بينهام، وإنَّ الكثري 

مام يظنه البعض تشابًها هو يف حقيقته مشتمل عىل مفارقة كربى تبطل زعم 

الزاعمني بالتشابه بني الكتابني.

كام يلزم العلم باالختالف والبون الكبري بني موضوعات القرآن وموضوعات 

الكتاب املقدس، فالعهد القديم )التوراة( يف حقيقته هو تاريخ بني إرسائيل 

وأنسابهم وأعدادهم وسري ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروبهم، فهو يف الجملة 

األمريية، ط7،  الكربى  املطبعة  البخاري، مرص،  الساري لرشح صحيح  إرشاد  923هـ(:  )ت  القسطالين  محمد  بن  أحمد   -[1[

1323هـ، )10/ 352(. 

]2]- ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )1/ 9(. 

]3]- سورة األنبياء، اآلية 105.

]4]- سورة األعىل، اآليات 19-16.

]5]- سورة النساء، اآلية 163.
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كسائر كتب التاريخ املعروفة، كالبداية والنهاية البن كثري، وتاريخ األمم وامللوك 

للطربي، وال يستثنى من ذلك إال سفران فقط )الالويون والتثنية(، فهام معنيان 

باألحكام الترشيعية.

يحوي )رشح  فهو  تكوينه وموضوعه،  فهو مختلف يف  الكريم  القرآن  أما 
للمجتمع  توجيهات   - ترشيعية  أحكام   - السابقني  قصص   - اإلميان  حقائق 
املسلم - معالجة قضايا يف العرص النبوي - وصف اليوم اآلخر وما يتعلق به(. 
وينحرص املشتك بني موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب املقدس يف ثالثة 
الترشيعية(. لكن نظرة  األحكام   - السابقني  اإلميان - قصص  محاور )حقائق 
فاحصة ستكشف التباين الكبري بني حديث القرآن وحديث الكتاب املقدس يف 

هذه املوضوعات الثالثة]]].

2. يهود الجزيرة العربية، وهل رووا أو كتبوا شيًئا؟! وهل عرفوا الكتابة؟!

بهة؛ إذ ال تذكر األخبار  وهذه قضيّة تُفيدنا بشكٍل حاسٍم يف نقض هذه الشُّ
التّاريخية أنَّ اليهود كتبوا أو رووا شيئًا عن أحداث لهم مع املسلمني )باستثناء 

روايات من أسلم منهم(.

وقد تقىصَّ جواد عيل يف هذا املوضوع وبحث، ووصل إىل أنَّ قّصة يهود 
جزيرة العرب قبل اإلسالم، قّصة ال تستند إىل مؤلفاٍت تأريخيٍّة كُتبت يف تلك 
األيام، وال إىل نصوص جاهليّة عربيّة أو أعجميّة لها عالقة بيهود كُتبت يف ذلك 
العهد، ولكن تستند يف أكرث تفاصيلها إىل موارد إسالميّة، ذكرتهم وأشارت إليهم 
ملناسبة ما وقع بينهم وبني الرسول من خالف، وقد ورد يشء كثري بحّقهم 
يتعلّق  الغزوات،  أخبار  األخبار وال سيام  الحديث ويف  الكريم ويف  القرآن  يف 
معظمه بأمر الخصومة التي وقعت بينهم وبني النبي عند قدومه يرثب، 

فهو ال صلة له لذلك إاّل مبا له عالقة بهذه الناحية. 

وما ورد عنهم إذن هو من مورد واحد وطرف واحد.

]1]- منقذ بن محمود السقار: تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى املبطلني، رابطة العامل اإلسالمي، ص67-66.
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اليهود،  أي  والشأن،  التأريخ  بهذا  العالقة  أصحاب  من  الثاين  الطرف  أما 
فال صوت لهم فيه، وال رأي، فلم تصل إلينا منهم كتابة ما عنهم يف عالقتهم 
باإلسالم، كذلك مل تصل إلينا كتابة أو رواية أو خرب عن أولئك اليهود يف املوارد 
التأريخية التي دوَّنها غريهم من مؤرخي يهود وكُتَّابهم عن عالقة يهود جزيرة 
العرب باإلسالم، وعن إجالء يهود الحجاز من مواضعهم إىل بالد الشام، ال يف 
العربية وال يف العربانية وال يف بقية اللغات، مع ما لهذا الحادث من خطر يف 

تأريخ اليهود يف جزيرة العرب]]].

ونفى جواد عيل زيف ما كتبه املسترشقون عن أثر اليهود يف الجاهليني أو 
أثر الجاهليني يف اليهود، ومام قاله: »وما دمنا ال منلك نصوًصا يهوديّة جاهليّة، 
نتحّدث  أن  إذن  فليس يف وسعنا  ليهود،  تتعرّض  عربيّة جاهليّة  نصوًصا  وال 

باطمئنان عن أثر اليهود يف الجاهليني أو أثر الجاهليني يف اليهود«]]].

ونصوصه  التلمود  يف  اليهود  أساطري  وصول  يستحيل  ثانية:  جهة  ومن 
كتبه  مام  ذلك  ونستشهد عىل  العربية،  الجزيرة  إىل عرب  األخرى  واألساطري 

ولفنسون وعبد الوهاب املسريي.

يقول إرسائيل ولفنسون: »إن سكوت املراجع اإلرسائيلية عن رسد حوادث 
اليهود يف الجزيرة العربية يدل داللة قاطعة عىل أن اليهود يف بالد العرب كانوا 
منقطعني متام االنقطاع عن بقية أبناء جنسهم يف جهات العامل، ومل تكن لهم 
النبوغ والعبقرية يف يهود بالد  يشء من  بهم أي صلة«]]]. ويقول: »مل يظهر 
العرب مطلًقا، ومل تشتهر من بينهم شخصية واحدة يف كل عصورها بالرقي 

الفكري«]]].

لها  كانت  العرب  بالد  اليهودية يف  أن  يعتقد  )شري(  العامل  »وكان  ويقول: 

]1]- انظر جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )ت 1408هـ(، دار الساقي، ط4، 2001م، )12/ 141، 142(. 

]2]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 143(. 

]3]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، مرص، مطبعة االعتامد، لجنة التأليف والتجمة 

والنرش، 1914م، ص12-11.

]4]- م.ن، ص12.
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يعرف  ما  لكل  خاضعة  غري  لكنها  أساسها  يف  يهودية  كانت  خاصة،  صبغة 

بالقانون التلمودي«]]].

أما عبد الوهاب املسريي، فقد ذكر يف موسوعته النقاط اآلتية التي يهمنا 

االستشهاد بها هنا:

- كان يهود الجزيرة العربيّة منعزلني عن يهود العامل، وعن مراكز الدراسة 

مل  آنذاك  العامل  يهود  إن  ويُقال  بل  وبابل،  فلسطني  يف  والفقهية  التلمودية 

ونهم يهوًدا ... ومن هنا تكون التفرقة بني يهود عرص موىس ويهود  يكونوا يعدُّ

املدينة، ومن هنا تكون رضورة افتاض عدم وجود استمرار يهودي]]].

- مل يرد ذكر يهود الجزيرة العربية يف املراجع اليهودية أو غري اليهودية قبل 

العامل. وكانت عالقتهم  يهود  ببقية  نظرًا النقطاع عالقتهم   الرسول بعث 

بيهود فلسطني، الذين كانوا يتحدثون اآلرامية، عالقة تجارية ال تختلف عن 

عىل  يدل  ما  القرائن  من  هناك  إّن  بل  بهم.  األخرى  العربية  القبائل  عالقة 

أن يهود دمشق وحلب مل يكونوا )يف القرن الثاين الهجري/ الثامن امليالدي( 

ون يهود الجزيرة العربية يهوًدا عىل اإلطالق؛ نظرًا ألنّهم مل يكونوا يعرفون  يعدُّ

التلمود وإن عرفوه مل يخضعوا لقوانينه. ويُقال إن اليهودية التي اعتنقها عرب 

الجزيرة كانت أشبه بحزب قَبَيل أكرث من كونها ديًنا له أصول وأبعاد كدين 

يهود فلسطني، إذ كان مجرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو األفخاذ 

د أتباعه]]]. للديانة اليهودية يؤدي تلقائيًا إىل تهوُّ

]1]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، مرص، مطبعة االعتامد، لجنة التأليف والتجمة 

والنرش، 1914م، ص13.

]2]- عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مرص، دار الرشوق، ط1، 1999م، )4/ 28(. 

]3]- م.ن، )4/ 235(. 
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ويتبنيَّ من القرآن الكريم، أّن اتّصال الرسول باليهود اتصااًل مبارًشا إمنا 

كان يف يرثب، أما يف مكة، فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر، لذلك ال نجد يف 

تقريع  منها، من  املتأخر  املدنيّة، وال سيام  اآليات  نجده يف  ما  املكية  اآليات 

لليهود وتوبيخ لهم، لوقوفهم موقًفا معاديًا من اإلسالم، واتفاقهم مع املرشكني 

يف معارضة الرسول ومقاومته. 

إًذا، مل يكن لليهود نفوٌذ كبري وال جاليات كبرية يف مكة، فلو كان لهم نفوذ 

فيها أو رأي مسموع، لسمعنا به كام سمعنا بخربهم يف يرثب، ولكان لهم حّي 

خاص بهم، ومكانة بني رجال قريش، كالذي كان عليه يهود يرثب يف اتصالهم 

إليهم يف  أُشري  ما  املكيَّة، عىل نحو  ور  السُّ إليهم يف  باألوس والخزرج، وألُشري 

ور املدنيَّة، ثم ملا اضطر رجال قريش للذهاب إىل يرثب مراًرا، الستشارتهم  السُّ

يف أمر سلوكهم مع املسلمني، وملا جاء سادات يهود يرثب إىل مكة، لتحريض 

أهلها عىل مقاومة الرسول، ولعقد حلف معهم عليه]]].

الذي  المنس  املسترشق  عىل  ولفنسون  إرسائيل  اليهودي  املؤرِّخ  ردَّ  وقد 

اإلسالم،  ظهور  قبيل  مّكة  يسكن  كان  اليهود  من  عدًدا  أّن  يثبت  أن  حاول 

وقال: »إّن نظرياته ال يطمنئ إليها الباحث، ولو صح ما اّدعاه هذا العامل لكان 

لليهود حي خاص بهم يف مكة، ولكان لهم معبد خاص يقيمون فيه صلواتهم 

ويدرسون كتبهم، وليس يف جميع املصادر التّاريخيّة القدمية ما يشري أقل إشارة 

إىل وجود يشء من ذلك«]]].

وعىل فرض أنَّ أحًدا عاند الحقائق السابقة، وأرصَّ عىل أنَّ الرسول أخذ 

أو  الديني  أنفسهم ومدى علمهم مبوروثهم  اليهود  اليهود، فلننظر حال  عن 

كتبهم الدينيّة أو دينهم آنذاك:

يقول جواد عيل بعد استقصاء شامل وطويل: »ونحن ال نستطيع أن نتصوَّر 

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 119(. 

]2]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، ص94.
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أنَّ سواد يهود الجاهلية كانوا عىل علم بالكتابة وبالقراءة ثم بأحوال دينهم 

وأموره. ويف القرآن الكريم أنَّ هذا السواد كان جاهاًل ليس له علم وال خرب 

بأمور دينه ورشيعته، وأنَّه مقلد تابع ملا تقوله له أحباره وربَّانيوه، فكل ما 

االً  ا وعلاًم]]]. مع أّن من بني أولئك من كان دجَّ كانوا يقولونه له، كانوا يرونه حقًّ

ليس عىل درجة من دراية وعلم، ومن كان ينطق بالباطل وال يخىش الكذب، 

سلطان  ومقلديهم  أتباعهم  عىل  لهؤالء  كان  وأنَّه  ومااًل،  كسبًا  بذلك  لينال 

عظيم«. ثم يقّرر: »فغالبيّة يهود جزيرة العرب يف الجاهليّة، هم يف مستوى 

يهم وانقطاعهم عن غريهم  يعّد دون مستوى يهود البالد األخرى، بسبب تبدِّ

من اليهود«]]].

»ال  وأنَّهم  املتواضع،  العرب  اليهود  ثقافة  مبستوى  خلدون  ابن  وأفادنا 

ة من أهل الكتاب«]]].  يعرفون من ذلك إالَّ ما تعرفه العامَّ

الجاهلية  يف  العرب  جزيرة  يهود  سواد  يكون  أن  عيل  جواد  واستبعد 

العربية،  اللهجات  من  لهجة  يتكلمون  كانوا  أنهم  ورأى  العربانية،  يتكلمون 

ون التوراة والتلمود والكتب املقدسة لسواد الناس من العربانية  وكانوا يُفرسِّ

إىل العربية، ألنهم مل يكونوا يعرفون العربانية.

ثم بنيَّ جواد عيل أنَّه مل يظهر يف يهود جزيرة العرب من حاز عىل شهرة 

أو  العراق  يهود  بني  ظهر  ما  نحو  والخطابة عىل  والتأليف  والفقه  العلم  يف 

فلسطني أو مرص، وإال الشتهر أمره وذاع خربه، كام ذاع خرب علامء يهود بابل 

وفلسطني ومرص. 

يُّوَن الَ يَْعلَُموَن الِْكتَاَب إاِل أََمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِل يَظُنُّوَن )78(، وانظر تفسري ابن كثري، )1/ 310(.  ]1]- انظر قوله تعاىل: َوِمْنُهْم أُمِّ

ة اليهود«، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي )ت 875هـ(: الجواهر الحسان يف  يُّوَن هنا: عبارٌة عن عامَّ ويف تفسري الثعالبي: »وأُمِّ

تفسري القرآن، تحقيق: محمد عيل معوض، عادل أحمد عبد املوجود، بريوت، دار إحياء التاث العريب، ط1، 1418هـ، )1/ 267(. 

]2]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 133(. 

]3]- انظر عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون )ت 808هـ(: ديوان املبتدأ والخرب )مع املقدمة(، تحقيق: خليل شحادة، بريوت، 

دار الفكر، ط2، 1988م، )1/ 554، 555(. 
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وهناك جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد من اليهود، منها أن يهود جزيرة 

العرب مهام قيل عنهم وعن رقيِّهم وارتفاع مستواهم عن مستوى من كان يف 

الفالحني  جوارهم، مل يكونوا يف ثقافتهم ويف مستواهم االجتامعي أرقى من 

وسكان القرى وما إليها يف العراق أو فلسطني أو مرص، كام أنَّ حالتهم املادية 

مل تكن عىل مستوى عال بحيث ميكن أن تقاس باألحوال املادية التي كان عليها 

اليهود اآلخرين يف األرضني املشار إليها، أو أصحاب تلك األرضني من غري يهود. 

ثم إّن عددهم مهام قيل فيه، مل يكن كبريًا، فرجالهم املحاربون مثاًل مل يكونوا 

العدد والظروف  الحجاز كلّه بضعة آالف، ويف مثل هذا  يتجاوزون كلهم يف 

واألحوال ال ميكن بالطبع أن تتوفر اإلمكانيات املساعدة عىل البحث والتَّتبع 

والتَّعمق يف العلم]]].

وهذا ال يعني أنَّه مل يكن منهم أناس من أهل العلم، ولكنهم قالئل جًدا، 

فال يستبعد جواد عيل أن يكون من بني رجال الدين من الديانتني اليهودية 

واملسيحية أناس كانوا عىل قدر العلم والفهم بأمور التوراة واإلنجيل وبالقصص 

اإلرسائييل والنرصاين وعىل يشء من اإلملام بالتأريخ؛ فقد كان من بينهم أناس 

هم من أصل رومي أو رسياين أو عرباين؛ فليس من املستبعد أن يكون لهم حظ 

من العلم باألمور املذكورة أخذوه من كتبهم املكتوبة بلغاتهم ومن دراساتهم 

ألمور الدين]]].

3. قّصة النرض بن الحارث مع رسول الله وامتحان عميل منذ ذلك الوقت 

بصدق اإلسالم

كانت قّصة النَّض بن الحارث من الدالالت الواضحة لقريش وغريها عىل 

صدق النبي واإلسالم، وقد تعلَّم النض يف الحرية أحاديث ملوك الفرس، 

ر قومه ما أصاب  فكان إذا جلس رسول الله مجلًسا فذكَّر فيه بالله، وحذَّ

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 134، 135(. 

]2]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )1/ 123(. وناقش جواد عيل يف موضع آخر قضية تبادل املعارف والعادات 

والتقاليد بني الجاهليني واليهود، والتَّأثر املتبادل بينهم. انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 143، 144(.
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من قبلهم من األمم من نقمة الله، خلفه يف مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله 

ثكم أحسن من حديثه.  يا معرش قريش أحسن حديثًا منه، فهلم إيلَّ، فأنا أحدِّ

ثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار، ثم يقول: مباذا محمد أحسن  ثم يحدِّ

حديثًا مني؟

معيط  أيب  بن  عقبة  معه  وبعثوا  الحارث  بن  النَّض  القريشيون  فأرسل 

لهم صفته،  وصفا  محمد،  عن  لهام: سالهم  وقالوا  باملدينة،  يهود  أحبار  إىل 

من  عندنا  ليس  علم  وعندهم  األول،  الكتاب  أهل  فإنهم  بقوله،  وأخرباهم 

 ،علم األنبياء. فخرجا حتى قدما املدينة، فسأال أحبار يهود عن رسول الله

التوراة، وقد  ووصفا لهم أمره، وأخرباهم ببعض قوله، وقاال لهم: إنكم أهل 

جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهام أحبار يهود: سلوه عن ثالث 

نأمركم بهن، فإن أخربكم بهن فهو نبي مرسل، وإن مل يفعل فالرجل متقوِّل. 

واألشياء الثالثة التي اقتحوها عليهم هي قصة فتية أهل الكهف، وقصة ذي 

القرنني، وقضية الروح. 

فأقبل النَّض بن الحارث وعقبة بن أيب معيط حتى قدما مكة عىل قريش، 

القرآن  فأجابهم  الثالثة،  األمور  هذه  عن  وسألوه   الله رسول  جاءوا  ثم 

والرسول عنها كام وردت تفصيالتها يف سورة الكهف]]].

النَّض بن  وهنا يقول إرسائيل ولفنسون ويدافع )خالل حديثه عن قصة 

الحارث(: »وينفي بعض املسترشقني صحة هذه القصة الخطرية دون أن يأتوا 

بدليل تطمنئ إليه، والحق إنِّه من العسري إنكار رواية تاريخية كانت سببًا يف 

نزول سورة الكهف واآليات الخاصة بالروح وذي القرنني«]]].

اليهود مل يعلموا  أن  استنتاًجا واقعيًّا، يدل عىل  إّن ولفنسون يستنتج  بل 

]1]- سورة الكهف، اآليات: 1، 9، 83، 85. عبد امللك بن هشام )ت 213هـ(: السرية النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 

األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مرص، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده، ط2، 1955م، )1/ 301، 308(.

]2]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، ص98.
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أو يخربوا الرسول شيئًا عن القصص يف قصة النَّض بن الحارث، وال سمع 

الرسول منهم، ويدلل عىل ذلك بأمرين، يقول: »وعندنا دليل يحملنا عىل 

االعتقاد بأن هذه الرواية من املحتمل أن تكون واقعية، وهي أن يف التلمود 

قصة مشهورة تشبه قصة أهل الكهف، ومن هذه القصة أخذ أحبار اليهود 

هوها للرسول بواسطة وفد بني قريش«. األسئلة التي وجَّ

مرة  مرتني،  به  نستشهد  أن  املمكن  الذي من  الثاين  الدليل  إىل  ينقلنا  ثم 

مبا يتعلق بالسياق الذي نتحدث عنه، ومرة كتأييد لألدلة الواضحة عن عدم 

وجود يهود )أو ذوي علم من اليهود( يف مكة، يقول: »وتؤيد هذه القصة ما 

ذهبنا إليه من أنه مل يكن مبكة أحد من اليهود، إذ لو وجد منهم يف مكة ما 

أوفد بنو قريش وفدهم إىل املدينة ليسألوا أحبار اليهود عن شأن النبي، وإذا 

وجد منهم أحد فال بد أن يكون غري عامل«]]].

4. اليهود ومعاداة الرسول والدعوة اإلسالمّية

وتعاهد  اليهود،  مع  بود  تعامل  املنورة  املدينة  إىل   الرسول دخل  ملَّا 

داموا  ما  لهم،  اشتط  ملا  بالوفاء  العهد  فيها  لهم،  كُتبت  صحائف  يف  معهم 

موفني بالوعد وبالعهد، وأمور أخرى عديدة]]].

مجيء  من  األوىل  األيام  يف  سيئة  املسلمني  مع  اليهود  عالقات  تكن  ومل 

ما  املدينة  أهل  بني  اإلسالم  انتشار  اليهود يف  ير  املدينة، ومل  إىل   الرسول

يضريهم شيئًا أو يلحق بهم أذى، ولكن ملَّا دخل أهل املدينة يف اإلسالم أفواًجا، 

لهم  وإىل مشاركتهم  فيه  الدخول  إىل  يدعونهم  اليهود  إىل  املسلمون  ه  وتوجَّ

بالتوراة، وبرسالة  بالوحي ويؤمن  يقول  أنهم أهل دين  باعتبار  يف عقيدتهم 

الرسل، فهم لذلك أوىل بقبول هذه الدعوة من الوثنيني، أدركت جمهرتهم أن 

]1]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، ص98.

]2]- انظر مثالً كتابه بني املهاجرين واألنصار وموادعة يهود، ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 501(. عبد الرحمن بن عبد 

الله السهييل )ت 581هـ(: الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام، تحقيق: عمر عبد السالم السالمي، بريوت، دار 

إحياء التاث العريب، ط1، 2000م، )4/ 171(. 
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التوسع واالنتشار ومن  اإلسالم إذا ما استمر عىل هذا املنوال يف املدينة من 

وهي  ورثوها،  التي  عقيدتهم  عىل  فسيقيض  أيًضا،  اليهود  إىل  دعوته  توجيه 

عقيدة ال تعتف بقيام نبي من غري بني إرسائيل؟

عن  ودافعوا  دينهم،  تغيري  وأبوا  اإلسالم،  يف  الدخول  اليهود  رفض  وقد 

عقيدتهم ومتسكوا بها، وجادلوا املسلمني يف ذلك.

وهكذا بدأت خصومة اليهود لإلسالم خصومة فكرية، ثم تطورت إىل معارك 

وحروب، والحروب كام نعلم تبدأ نزاًعا يف اآلراء واألفكار ثم تتحوَّل إىل رصاع 

ونزاع وقتال]]]. 

والالفت أنَّ اليهود وساداتهم الذين عادوا الرسول والدعوة اإلسالمية مل 

به التي يتكلَّم بها من يتكلَّم، وإمنا كان لعداوتهم أسباب سنأيت  يتكلموا بالشُّ

عىل ذكرها وعىل ذكر من دخل اإلسالم منهم، وهذا تصديق عميل عىل بطالن 

به.  ما يثريه أصحاب الشُّ

فلقد أورد ابن هشام أسامء من عادى رسول الله من اليهود، من بني 

النضري، ومن بني قينقاع، ومن بني قريظة، ومن بني ثعلبة.

ثم عقَّب بعد ذكرهم بقوله: »فهؤالء أحبار اليهود، أهل الرشور والعداوة 

الرشور  اإلسالم  ألمر  والنصب  املسألة،  وأصحاب  وأصحابه،   الله لرسول 

ليطفئوه«]]].

إلحراجه   الرسول إىل  اليهود  هها  وجَّ أسئلة  من  أمثلة  القرآن  يف  ونجد 

التوراة،  أشياء مذكورة يف  أسئلة عن  بزعمهم، وسألوه  وإلظهار فساد دعوته 

املرشكني  من  غريهم  إىل  وأوحوا  عديدة،  محرجة  أخرى  أشياء  عن  وسألوه 

]1]- انظر تفاصيل ذلك عند ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 513 وما بعد، و519 وما بعد، و527 وما بعد(. وجواد عيل: املفصل 

يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 120، 121 وما بعد(. وميكن رصد تفاصيل عن هذه القضايا يف كتاب: تاريخ اليهود يف بالد 

العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم إلرسائيل ولفنسون.

]2]- ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 514 - 516(. 
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بأسئلة مامثلة ليلقوها عىل الرسول المتحانه وإحراجه، وقد نزل الوحي 

أجدادهم  به  قام  مبا  وبتذكريهم  أقوالهم هذه،  وبتأنيبهم عىل  عليهم،  بالرد 

وأسالفهم يف مقام أنبيائهم من عدم التصديق برسالتهم ومن الطعن بهم ومن 

إرصارهم عىل عبادة األوثان والكفر بالتوحيد]]].

إنَّ  قالوا  أنَّهم  واإلحراجات  األسئلة  وإثارة  املحاججات  هذه  يف  نجد  ومل 

الرسول أخذ عنهم! فلو كان هناك شبهة ألخرب بها اليهود هؤالء الوثنيني. 

 للرسول اليهود  لعداوة  الحقيقي  السبب  هشام  ابن  يسوق  لذلك 

يهود  أحبار  ذلك  عند  ونصبت  إسحاق:  ابن  »قال  بقوله:  اإلسالمية  والدعوة 

لرسول الله العداوة، بغيًا وحسًدا وضغًنا، ملا خصَّ الله تعاىل به العرب من 

أخذه رسوله منهم، وانضاف إليهم رجال من األوس والخزرج، ممن كان عيس 

)بقي( عىل جاهليته فكانوا أهل نفاق عىل دين آبائهم من الرشك والتكذيب 

بالبعث«]]].

باملحاججة  يتَّصف  كان  آنذاك  واليهود  املسلمني  بني  األمور ومآلها  فواقع 

إشارات  تحمل  ويجعلها  عنها،  املثارة  بهة  الشُّ ينفي  واقع  وهو  والعداوة، 

استفهام كثرية. 

5. دخول يهود يف اإلسالم

دخل عديد من اليهود يف اإلسالم، سواء يف عرص الرسول أو عرص الخلفاء 

الراشدين، ومنهم من صار شديد القرب من الرسول كزوجته صفية، وهي 

ة األحبار(  ابنة أحد زعامئهم. والشاهد هنا أن دخول هؤالء يف اإلسالم )وخاصَّ

أىت  أنَّه  واتِّهامه  اليهود  يد  الرسول عىل  تعلُّم  املثارة حول  به  الشُّ ينسف 

.باإلسالم من اليهودية. وهؤالء هم شهادة صدق اإلسالم والقرآن والرسول

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 122، 123(. 

]2]- ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 513(. 
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محمد]]]،  وأوالده:  اإلرسائييل]]]،  الحارث  بن  سالم  بن  الله  عبد  هؤالء:  فمن 

ويوسف]]]، وأخوه: ثعلبة]]]، وعمته خالدة أو خلدة بنت الحارث]]]، وابن أخته: 

سالم]]].

ومنهم: يامني بن يامني، أو: يامني بن عمري بن كعب بن عمرو بن جحاش، 
من بني النضري]]].

ومنهم: أسد بن سعية القرظي]]].

ومنهم: مخرييق النَّضي اإلرسائييل]]].

ومنهم: كعب األحبار )كعب بن ماتع(]1]].

علامء  من  محمد  وابنه  األويس،  ثم  القرظي،  سليم  بن  كعب  ومنهم 
التابعني]]]].

ومنهم: رفاعة بن سموأل، خال صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني، 
.[[[[زوج النبي

]1]- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب )ت 463هـ(: االستيعاب يف معرفة األصحاب، تحقيق: عيل محمد البجاوي، دار 

الجيل، بريوت، ط1، 1992م، )3/ 921 - 923(. عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري )ت 630هـ(: أسد الغابة، دار الفكر، بريوت، 

1989م، )3/ 160، 161(. أحمد بن عيل، ابن حجر العسقالين )ت 852هـ(: اإلصابة يف متييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد 

املوجود، عيل محمد معوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، )4/ 102 - 104(. 

]2]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )3/ 1374(. ابن األثري: أسد الغابة، )4/ 325(. ابن حجر: اإلصابة، )6/ 19(. 

]3]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )4/ 1590(. ابن األثري: أسد الغابة، )4/ 753(. ابن حجر: اإلصابة، )6/ 543(. 

]4]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )1/ 210(. ابن حجر: اإلصابة، )1/ 519(.

]5]- ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 517(. ابن األثري: أسد الغابة، )6/ 78(. ابن حجر: اإلصابة، )8/ 98(. 

]6]- ابن األثري: أسد الغابة، )2/ 261(. 

]7]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )4/ 1589(. ابن األثري: أسد الغابة، )4/ 692(، ابن حجر: اإلصابة، )6/ 502(. 

]8]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )1/ 96(. ابن األثري: أسد الغابة، )1/ 85(، ابن حجر: اإلصابة، )1/ 206(. 

]9]- ابن حجر: اإلصابة، )6/ 46، 47(. 

]10]- ابن األثري: أسد الغابة، )4/ 187(، ابن حجر: اإلصابة، )5/ 481، 482(. 

]11]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )3/ 1317، 1318(. ابن األثري: أسد الغابة، )4/ 187(، ابن حجر: اإلصابة، )5/ 481، 482(. 

]12]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )2/ 500(. ابن األثري: أسد الغابة، )2/ 76(. 
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ومنهم: وهب بن منبه، العامل العابد، من التابعني]]].

الله: صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن  ومنهم زوجة رسول 

ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أيب حبيب بن النضري بن النحام بن 

ناخوم، وقيل: ينخوم، وقيل: نخوم. واألول قاله اليهود، وهم أعلم بلسانهم]]].

6. مقارنة بني اإلسالم واليهودية - شهادة التوحيد واإلميان وآية سورة األنبياء 

واملزمور مثااًل

بهات التي أثارها نولدكه، وكيف قرَّر أنَّ  ْفنا يف بداية هذا البحث الشُّ وصَّ

املصدر الرئيس للوحي الذي نُزِّل عىل النبي حرفيًّا، هو الكتابات اليهودية، 

إنَّها  الله(، وقال  إال  إله  التوحيد يف اإلسالم )ال  وساق مثااًل عىل ذلك شهادة 

مستقاة من عبارة يهودية.

»نجد فيام يتعلق باملوضوعات الواردة يف  قول موريس بوكاي:  أواًل  ونذكر 

التوراة والقرآن فروقًا شديدة تدحض كل ما قيل ادعاء -ودون أدىن دليل- عن نقل 

محمد للتوراة«]]].

ويقول: »صحة القرآن التي ال تقبل الجدل، وهي تعطي النّص مكانًة خاّصًة 

بني كتب التنزيل، وال يشتك مع نص القرآن يف هذه الصحة ال العهد القديم 

وال العهد الجديد«]]].

]1]- انظر محمد بن إسامعيل البخاري )ت 256هـ(: التاريخ الكبري، دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، الدكن، طبع تحت 

مراقبة: محمد عبد املعيد خان، )8/ 164(. عيل بن الحسن، ابن عساكر )ت 571هـ(: تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1995م، )63/ 366(. عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت 597هـ(:  العمروي، دار 

املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 

1992م، )7/ 140(. جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 141(. 

]2]- ابن عبد الرب: االستيعاب، )4/ 1871، 1872(. ابن األثري: أسد الغابة، )6/ 169 - 172(. ابن حجر: اإلصابة، )8/ 210(. 

]3]- موريس بوكاي: دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف الحديثة، بريوت، دار املعارف، ص286 .

]4]- م.ن، ص151 .
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ونأيت اآلن إىل ذكر الشهادة اليهودية أو آية التوحيد، وهي حرفيًّا: »اسمع 

يا إرسائيل الرب إلهنا واحد«]]]. 

»إن  السعدي:  فوزي  يقول  ذلك،  لنستبني  ص  متخصِّ كتاب  إىل  ونذهب 

الدارس املدقّق يجد الفرق الجوهرّي بني الشهادتني، فالشهادة اإلسالميّة تبدأ 

الفرد صاحب الضمري الفردي يشهد عىل  الفرد املتكلم، أي اإلنسان  بالضمري 

أنَّ الله إله العاملني واحد أحد، أما شهادة التوحيد اليهودية فتبدأ بخطاب إىل 

األمة ككل، مام يُسقط بتاتًا فكرة الضمري والفرد واملسؤوليّة الخلقي، ففكرة 

الّضمري تتناف مع فكرة الجامعة )القوميّة(. ثم تنتقل الشهادة بعد ذلك لتأكيد 

أّن )الرب إلهنا(، واستخدام ضمري امللكيّة يف سياق الديانة اليهوديّة له داللة 

الشعب  أو  اليهود  عىل  مقصوًرا  ويجعله  اإلله  يخّصص  فهو  عميقة،  قوميّة 

املختار. ويف نهاية الصالة يأيت ذكر الرب الذي هو رب اليهود عىل أنه واحد، 

وهذا ال ينفي بأّي حال تعداد اآللهة، فلليهود ربهم الواحد ولألغيار أربابهم، 

أي إّن وحدانيّة الرب هي وحدانيّة األمة وتقديسها«. 

من  عالقة  لها  ليس  اليهودية  التوحيد  آية  »إّن  للقول:  السعدي  ويخلص 

قريب أو بعيد بالشهادة اإلسالمية«. 

ا فيام نناقش وننقد، فيقول: »وهذا ينطبق أيًضا عىل  ثم يقّرر أمرًا يهّمنا جدًّ

كثري من الجوانب التي يُتصوَّر أنها مشتكٌة بني اليهوديّة واإلسالم، مثل الختان 

وقوانني الطعام«]]].

]1]- التثنية، 4/6. 

]2]- غازي السعدي: األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، عامن، دار الجليل، 1994م، ص58. 
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ويذكر عبد الوهاب املسريي أنَّ الحلوليّة الثنائيّة الصلبة يف العقيدة اليهوديّة 

س، وأوله: اإلله، وتفسريه عندهم كام  ى من خالل الثالوث الحلويل املقدَّ تتبدَّ

يأيت: »يختفي اإلله الواحد العيل املنزَّه ويظهر بداًل منه إله يرسائيل الذي يتَّحد 

بجامعة يرسائيل )اإلنسان( وبأرض وتاريخ يرسائيل )الطبيعة(«]]].

ونجد هذه املعاين متناثرة يف التوراة]]]، كام نجد يف سفر التكوين أنَّ الرب 

ليس له من محب غري اليهود، أما باقي البرش فهم أعداؤه]]].

ونأيت إىل مقارنة أخرى تتعلق بحقائق اإلميان بني القرآن والكتاب املقدس؛ 

اإلميان  حقائق  عىل  تركز  أن  جميًعا  قارئها  يتوقع  الله  ينزلها  التي  فالكتب 

البدهي أن  بالله وأنبيائه ومالئكته وكيفية عبادته، ومن  الرئيسة كالتعريف 

بدًعا عن إخوانه  فالنبي مل يكن  الكتب، لوحدة مصدرها،  تتطابق هذه 

األنبياء، بل جاء لبيان املعاين ذاتها التي بعثهم الله للدعوة إليها، ويف مقدمة 

رَْسلَْنا ِمن َقبْلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ 
َ
ذلك توحيد الله والتعريف به وبصفاته: َوَما أ

َك  وِحَ إِلَْ
ُ
نَا فَاْعُبُدوِن]]]، والتحذير من الرشك: َولََقْد أ

َ
نَُّه َل إَِلَ إِلَّ أ

َ
نُوِح إَِلْهِ أ

بَِل  اْلَاِسِيَن  ِمَن  َوتَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َلَْحَبَطنَّ  ْكَت  ْشَ
َ
أ لَئِْن  َقبْلَِك  ِمْن  ِيَن  الَّ ِإَوىَل 

اكِرِيَن]]]، فهذه حقائق أطبق األنبياء عىل ذكرها، وال  َ فَاْعُبْد َوُكن ّمِْن الشَّ اللَّ
يتصور خلو دعوة نبي منها، فالتشابه بينها الزم لها، وهو دليل وحدة أصلها، 

التعريف بهذه الحقائق فذاك دليل تحريف بعضها،  وأما االختالف بينها يف 

وأنه ليس من عند الله تعاىل.

بالله وصفاته،  التعريف  اإلميان، وهي  أهم مسألة من مسائل  ونثري هنا 

ليقيس القارئ الشاهد عىل الغائب.

]1]- عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، )5/ 32(. 

]2]- إرميا، سفر7، سفر 16. 

]3]- سفر التكوين، 23. 

]4]- سورة األنبياء، اآلية 25.

]5]- سورة الزمر، اآليتان 66-65.
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ويف التعريف بالله وصفاته يتشابه الكتابان )القرآن والكتاب املقدس( بقدر 

ما يحويه الكتاب املقدس من الحق، ويفتقان بقدر ما تحويه هذه الكتب من 

الشوائب والتحريف بسبب التدخل البرشي فيها.

وال ريب أّن يف الكتاب املقّدس اليوم مجموعة من الّنصوص التي تعظّم 

الله وتتحّدث عن وحدانيته، فأصول هذه الكتب من عند الله، وهذه الحقائق 

اإلميانيّة الصحيحة بقايا آثار األنبياء يف هذا الكتاب، فتطابق القرآن معها دليل 

عىل وحدة املصدر، وهو الله عز وجل، وال يعني بالضورة أن القرآن نقل منها؛ 

إذ التشابه ال يدل بالضورة عىل النقل، فقد تطابق اإلنجيليون األربعة )متى 

ومرقس ولوقا ويوحنا( يف الكثري من نصوصهم مع أسفار العهد القديم، ومل 

يزعم أحد من مثريي األباطيل عن القرآن أنهم كانوا ينقلون من العهد القديم 

أو من بعضهم البعض.

ميكن  فإنّه  املعاين،  بعض  يف  املقّدس  والكتاب  القرآن  بني  التطابق  وإزاء 

أن  يُحيل  ما  وهو  الكتابني،  بني  املختلفة  التفاصيل  من  الكثري  رصد  للمتابع 

يكون أحدهام مصدًرا لآلخر، فالله -بحسب القرآن الكريم- إله عظيم بائن 

من خلقه، مستو عىل عرشه استواء يليق بجالله، ال ندرك كُنه ذاته وال كيفيّة 

ِميُع الَِصرُي]]]، بينام هو بحسب الكتاب  ٌء َوُهَو السَّ صفاته: لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْ

املقدس إله يخالط مخلوقاته، فيتجّسد يف صوٍر برشيٍّة، وينزل إىل األرض، ومييش 

األرض«]]]،  شوامخ  وينزل ومييش عىل  مكانه،  من  يخرج  الرب  ذا  »هو  فيها: 

الته: »طأطأ الساموات ونزل، وضباب  ويركب عىل املالئكة )الكروبيم(]]] يف تنقُّ

]1]- سورة الشورى، اآلية 11.

]2]- ميخا: 1/ 3.

]3]- الكروبيم مخلوقات مالئكية تختص بعبادة وتسبيح الله. ووصف اإلصحاح األول واإلصحاح العارش من سفر حزقيال أربعة 

حيوانات، بأنها تشبه الكروبيم، كل منها لها أربعة وجوه: وجه إنسان وأسد وثور ونرس، ولكل منها أربعة أجنحة، واستخدم 

الكروبيم جناحان للطريان وجناحان لتغطية أجسادهم، وبدا أن لهم مثل يد اإلنسان تحت أجنحتهم. انظر: سفر التكوين 3/ 

24. حزقيال 1/ 5، 8. 10/ 7، 8. 12: 15-28.
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تحت رجليه، ركب عىل كروب، وطار، وريئ عىل أجنحة الريح ... «]]]، وقد نزل 

الرب موىس  لوجه »ويكلم  فكلم موىس وجًها  االجتامع،  باب خيمة  إىل  مرة 

وجًها لوجه، كام يكلم الرجل صاحبه«]]].

والرشاب  الطعام  عن  القرآن-  -بحسب  منزًها  وجل  عز  الله  كان  وإذا 

والنقائص فإن الكتاب املقدس يزعم أن الرب زار إبراهيم وأكل عنده بعض 

اللحم مع اللنب]]].

وإذا كان القرآن ينزه الله سبحانه وتعاىل عن الشبيه واملثيل: لَيَْس َكِمثْلِهِ 

الكتاب  يف  فإنَّه   ،[[[َحٌد
َ
أ ُكُفًوا  لَُّ  يَُكن  َولَْم   ،[[[الَِصرُي ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َشْ

نعمل  الله:  »وقال  له:  مشابًها  الذي خلقه  باإلنسان  يكون  ما  أشبه  املقّدس 

اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا«]]]. 

وهكذا، فإّن هذا وغريه يثبت التباين الكبري يف أهم مسألة كان يفتض أن 

ينقلها النبي من الكتاب املقّدس لو كان هو مصدره يف التعرف عىل الله 

هذه  يف  الكتاب  خالف   النبي إىل  به  املوحى  القرآن  لكن  وتعاىل،  تبارك 

املسائل وغريها؛ ألنّه وحي الله تبارك وتعاىل]]].

 أما قول نولدكه إنَّ آيات قرآنيّة اقتُبست حرفيًّا من العهد القديم، مثلام 

ورد يف سورة األنبياء، اآلية: 105، وهي -برأيه- تطابق ما ورد يف املزمور )29/ 

37(، فنذكر طريف املقارنة لنستبني ذلك: 

]1]- صموئيل: 22/ 10 - 11. حزقيال 1/ 6، 10. 10/ 14. 11/ 23.

]2]- الخروج: 33/ 11.

]3]- التكوين: 18/ 8.

]4]- سورة الشورى، اآلية 11.

]5]- سورة اإلخالص، اآلية 3.

]6]- التكوين: 1/ 26.

]7]- انظر منقذ بن محمود السقار: تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى املبطلني، ص67 - 70.
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رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي 
َ
نَّ اْل

َ
ُبورِ ِمْن َبْعِد اّلِْكرِ أ يقول الله تعاىل: َولََقْد َكَتبَْنا ِف الزَّ

.[[[اِلُوَن الصَّ

األبد  إىل  أتقيائه،  عن  يتخىل  وال  الحق  يحب  الرب  »ألن  املزمور:  ويف 

يُحفظون، وأما نسل األرشار فينقطع«]]].

فأين التشابه؟! ولو ورد فحكمه حكم ما ذكرنا من قبل من أنَّ اإلسالم هو 

خاتم الرشائع واملهيمن عليها.

بهة التي يتكلم بها نولدكه، وأقصد تأثُّر  وال بد أن نشري هنا إىل عكس الشُّ

اليهود يف فكرهم ودينهم مبا حولهم من حضارات، ولقد استطاع جيمس فريزر 

من خالل دراسته للتوراة وتعمقه يف علم األنرثبولوجيا أن يحيص ما يف التوراة 

من عادات وتقاليد وتصوُّرات بدائية، وأن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان 

كنهها، عن طريق املنهج األنرثوبولوجي املقارن]]].

ث الدكتور محمد جالء إدريس عن ثبوت التأثري الخارجي عىل الفكر  وتحدَّ

الديني اليهودي منذ القدم، وقال باإلضافة لذلك: »ومن بني تلك التأثريات التي 

يحاول اليهود إنكارها وطمس معاملها تأثريات اإلسالم ديًنا وفكرًا وفلسفة عىل 

طوائف اليهود عىل مر العصور«]]].

تأثر  الدكتور محمد جالء كتابًا كاماًل عن قضية واحدة هي مدى  فكتب 

اليهود القرائني بالدين اإلسالمي، وهدف إىل ما يأيت )ووصل إىل هذا الهدف(: 

»إبراز جوانب عديدة من التأثري اإلسالمي عىل الفكر الديني اليهودي، وذلك 

]1]- سورة األنبياء، اآلية 105. 

]2]- املزمور )29/ 37(. 

]3]- محمد جالء إدريس: التأثري اإلسالمي يف الفكر الديني اليهودي، مكتبة مدبويل، ص18. وانظر: جيمس فريزر: الفولكلور يف 

العهد القديم )التوراة(، ترجمة: نبيلة إبراهيم، القاهرة، دار املعارف، 1982م، ص5-4. 

]4]- محمد جالء إدريس: التأثري اإلسالمي يف الفكر الديني اليهودي، ص11-10. 
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من خالل آراء ومعتقدات طائفة القرائني التي ظهرت منذ قرابة األلف عام، 

وللوقوف عىل عوامل الجذب اإلسالمي«]]].

7. الرسول يف كتب اليهود، وآيات نقد اليهود يف القرآن الكريم

فَرِيًقا  بَْناَءُهْم ِإَونَّ 
َ
أ َيْعرِفُوَن  َكَما  َيْعرِفُونَُه  الِْكَتاَب  آتَيَْناُهُم  ِيَن  الَّ قال تعاىل: 

 .[[[ِمنُْهْم َلَْكُتُموَن اْلَقَّ َوُهْم َيْعلَُموَن
لقد ساروا من أثار اإلشكاالت وراء شبهات ال تثبت، وما استندوا عىل وقائع 

صحيحٍة أو مقنعٍة، هذا إن أحسنَّا الظنَّ بهم، بينام تركوا وتناسوا وتغاضوا عن 

.الوقائع الواضحة يف التوراة، وأعرضوا عن الّنصوص التي ذُكر فيها الرسول

ا  كتابًا خاصًّ ألَّف  البحث حني  من  كثرًيا  داود]]]  األحد  عبد  علينا  واخترص 

الكتاب  اليهود واملسيحيني، وتأيت قيمة هذا  الرسول يف كتب  وكاماًل عن 

التَّوثيقيَّة من أنَّ مؤلِّفه كان كاهًنا كاثوليكيًّا من طائفة الكلدان، وأحد كبار 

رئيًسا  كونه  السابقة  ديانته  ودرَّس  سابًقا(،  إيران  يف  أورميا  )قسيس  الكهنة 

ملجمعه الديني، وعزَّز كتابه بأسانيد وحجج من الكتب املقّدسة املتداولة.

فضمَّ هذا الكتاب سلسلًة من الّدراسات الرّائعة، اتَّصفت بالعمق واألصالة، 

م أبحاثه مستعيًنا بالّنصوص اآلراميّة والعربيّة  واملدهش أنَّ عبد األحد داود قدَّ

والالتينيّة واليونانيّة.

وساق عبد األحد عرشات الّنصوص من التوراة واإلنجيل، وبدقّة كبرية، ثم 

برشٍح مستفيٍض، ودالئل واضحة، وكلّها كانت تشري بوضوح كام الّشمس يف 

رابعة النهار إىل مبعث النبي وبعض تفصيالت ذلك.

جعل عبد األحد كتابه من قسمني: القسم األّول: محمد كام ورد يف العهد 

]1]- محمد جالء إدريس: التأثري اإلسالمي يف الفكر الديني اليهودي، ص12-11. 

]2]- سورة البقرة، اآلية 146.

داود:  األحد  عبد  انظر  له،  بتجمة  الكتاب  ر  وتصدَّ كلداين،  بنجامني  دافيد  اإلسالم:  يدخل  أن  قبل  ابق  السَّ اسمه  كان   -[3[

محمد كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى، ترجمة: محمد فاروق الزين، دار نهضة مرص، 2002م، ص8-6. 
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العهد  الثاين: محمد كام ورد يف  والقسم  تحته عرشة فصول،  القديم، وساق 

الجديد، وساق تحته أحد عرش فصاًل]]].

وأوضح عبد األحد أّن هدفه الذي وصل إليه يف هذا الكتاب هو أّن العقيدة 

اإلسالميّة هي العقيدة الّصحيحة، وأنّها متّفقة وتعاليم الكتاب املقّدس وخاّصة 

فيام يتعلّق بالذات اإللهية وبخاتم الرسل، وبرهن أن محمًدا هو الهدف 

فيه  تحّققت  قد  والجديد  القديم  العهدين  نبوءات  وأّن  )للعهد(،  الحقيقي 

وحده دون غريه فعليًّا وحرفيًّا]]].

وممن تناول التفصيل يف هذه القضيّة ابن سعد، وساق أدلّة كثريًة تحت 

عنوان: ذكر صفة رسول الله يف التوراة واإلنجيل.

ومن ذلك: عن ابن عباس ريض الله عنهام أنَّه سأل كعب األحبار: »كيف 

تجد نعت رسول الله يف التوراة؟ فقال: نجده محمد بن عبد الله، مولده 

مبكة، ومهاجره إىل طابة، ويكون ملكه بالشام، ليس بفحاش وال بصخاب يف 

األسواق، وال يكافئ بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر«]]].

وساق ابن قيِّم الجوزية أيًضا أدلّة كثريًة مام ورد يف نصِّ التوراة واإلنجيل 

عن النبي، وذلك يف كتاب كامل]]]. وغري ذلك كثري]]]. 

]1]- انظر عبد األحد داود: محمد كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى، ص173-22. 

]2]- عبد األحد داود: محمد كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى، ص13. 

]3]- محمد بن سعد، )ت 230هـ(: الطبقات الكربى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، 

 .)270 /1(

]4]- محمد بن أيب بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(: هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق: محمد 

أحمد الحاج، جدة، السعودية، دار القلم، دار الشامية، ط1، 1996م، انظر مثاًل )2/ 345 - 375(. 

]5]- انظر مثالً ما ورد عند: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت 241هـ(: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 

األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م، )25/ 164(، )15841(. والحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري 

)ت 405هـ(: املستدرك عىل الصحيحني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990، )3/ 471(، 

)5764(. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاين )ت 430هـ(: دالئل النبوة، تحقيق: محمد رواس قلعه جي، عبد الرب عباس، 

بريوت، دار النفائس، ط2، 1986م، )1/ 79 - 81(. وأحمد بن يحيى البالذري )ت 279هـ(: أنساب األرشاف، تحقيق: سهيل زكار، 

رياض الزركيل، بريوت، دار الفكر، ط1، 1996م، )1/ 266(.
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ونسوق هنا أمثلة عن اآليات الكثرية التي أوردها القرآن الكريم، وفيها نقٌد 

د ذلك، وهي بالتايل تنفي  شديٌد لليهود، ويظهر أّن نولدكه مل يشاهدها أو تقصَّ

شبهته وأقواله.  

وآيات نقد اليهود كثرية، سأختار مناذج عنها فقط، ومنها:

ِ َمْغلُولٌَة  وجل:َوقَالَِت اْلَُهوُد يَُد اللَّ عز  يقول  تعاىل،  الله  عىل   تطاولهم 

.[[[يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا
َ
ُغلْت أ

ِيَن  َها الَّ يُّ
َ
ووصف القرآن اليهود بأكل أموال الناس بالباطل، قال تعاىل: يَا أ

وَن َعْن  ْمَواَل انلَّاِس بِاْلَاِطِل َوَيُصدُّ
َ
ُكلُوَن أ

ْ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َلَأ

َ
آَمُنوا إِنَّ َكثرًِيا ِمَن اْل

ُْهْم  فَبَّشِ  ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  ُينْفُِقوَنَها  َوَل  َة  َوالْفِضَّ َهَب  الَّ وَن  يَْكزِنُ ِيَن  َوالَّ  ِ اللَّ َسبِيِل 
.[[[ِلٍم

َ
بَِعَذاٍب أ

َوُكََّما َعَهُدوا َعْهًدا َنَبَذهُ فَرِيٌق ِمنُْهْم 
َ
ووصفهم بخيانة العهود، قال تعاىل: أ

.[[[ْكَثُُهْم َل يُْؤِمُنوَن
َ
بَْل أ

َعْن  الَْكَِم  ُيَّرِفُوَن  َهاُدوا  ِيَن  الَّ ِمَن  تعاىل:  قال  الكالم،  بتحريف  ووصفهم 

َوَطْعًنا  لِْسنَتِِهْم 
َ
بِأ َلًّا  َوَراِعَنا  ُمْسَمٍع  َغرْيَ  َواْسَمْع  وََعَصيَْنا  َسِمْعَنا  َوَيُقولُوَن  َمَواِضعِهِ 

قَْوَم َولَِكْن 
َ
ا لَُهْم َوأ َطْعَنا َواْسَمْع َوانُْظْرنَا لََكَن َخرْيً

َ
ُهْم قَالُوا َسِمْعَنا َوأ نَّ

َ
ِف ادّلِيِن َولَْو أ

.[[[بُِكْفرِهِْم فَاَل يُْؤِمُنوَن إِلَّ قَلِياًل ُ لََعَنُهُم اللَّ
ووصفهم باإلفساد يف األرض، قال تعاىل: َوقََضيَْنا إىَِل بَِن إْسائِيَل ِف الِْكَتاِب 

.[[[ا َكبرًِيا َتْيِ َوتَلَْعلُنَّ ُعلُوًّ رِْض َمرَّ
َ
تَلُْفِسُدنَّ ِف اْل

ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا ِف 
َ
ين، يقول عز وجل: قُْل يَا أ ونقدهم بغلوُّهم يف الدِّ

]1]- سورة املائدة، اآلية 64.

]2]- سورة التوبة، اآلية 34.

]3]- سورة البقرة، اآلية 100.

]4]- سورة النساء، اآلية 46.

]5]- سورة اإلرساء، اآلية 4.
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َضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا َعْن 
َ
ْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن َقبُْل َوأ

َ
دِينُِكْم َغرْيَ اْلَّقِ َوَل تَتَّبُِعوا أ

.[[[بِيِل َسَواءِ السَّ
ثانًيا- نقد شبهة أنَّ الهاجادا مصدر من مصادر تعليم محمد بحسب 

تعبري نولدكه

مقدمة

أشار نولدكه أيًضا إىل شبهٍة يهوديٍة أخرى تتعلَّق بالهاجادا؛ إذ أملح -بتحايل- 

ملَّا  فقط،  واحدٍة  بجملٍة  والقرآن،   الرسول تعليم  مصادر  من  وأنَّها  إليها 

قال: »هكذا تشبه قصص العهد القديم املوجودة يف القرآن صيغتها املنمقة يف 

الهاجادا أكرث مام تشبه أشكالها األوىل«]]].

فلم يبنّي لنا ما هي الهاجادا؟ وما هي تفصيالتها؟ وأين نجدها؟! وما األدلّة 

م مثااًل أو دلياًل واحًدا  عىل أنّها من مصادر تعليم الرسول والقرآن؟ ومل يقدِّ

عىل ذلك.

نبنيِّ  وأن  العديدة،  الهاجادا  تفصيالت  إىل  نعود  أن  هذا  طرحه  فألزمنا 

منهجيٍّ  أكادمييٍّ  بحٍث  أيِّ  عىل  أقف  مل  إذ  ونقًدا،  توضيًحا  حولها  بهات  الشُّ

كُتب ضّدها، والحديث عنها اقترص عىل مقاالت عىل الشابكة معظمها عاطفية 

تُشكر ِغرية أصحابها، لكّنها مل تكن وافية، وليست موثّقًة علميًّا ومنهجيَّا.

وتنبع رضورة التفصيل بشبهة الهاجادا من أمور عّدة، منها: 

عدم توافر معلومات كافيٍة وواضحٍة أو منهجيّة عنها. وجهل كثريين بها 

]1]- سورة املائدة، اآلية 77.

]2]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص9. 
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أصحاب  عند  وخاّصة  حولها  املثارة  بهة  الشُّ تصديق  وخطورة  وبتفاصيلها. 

بهة املثارة  الذهن الخايل. وبالنتيجة: رضورة توفري بحٍث منهجيٍّ عنها وعن الشُّ

حولها لتوضع بني أيدي األجيال.

علميٍّ  بحٍث  أّي  أجد  مل  به،  قمت  الذي  املتنّوع  االستقصاء  خالل  ومن 

بهة، وما وجدته من املنشور عنها مقاالت عىل  منهجيٍّ تخّصص بإثارة هذه الشُّ

الشبكة تتّصف بالعبثيّة والتّضليل والتّزوير، وال تقف يف ميزان العلم والتوثيق، 

ومع ذلك فإنّها أبحاٌث تثري قالقل وتبعث عىل التّشكيك والظّّن وخاّصة عند 

أصحاب األذهان الخالية كام نوَّهنا.

بهة، مل أقف إاّل عىل مؤلٍَّف  وبالّنسبة للمؤلَّفات الكاملة )الكتب( عن هذه الشُّ

واحٍد]]]، تناول تفصيالت الهاجادا من ناحية محاولة إثبات أنَّ الرسول كان 

ينقل منها أو يعلِّمه إياها اليهود، فكان مدار الكتاب بأكمله حول إثبات ذلك.

ومامَّ يؤسف أّن مؤلَِّفي الكتاب تلطَّيا خلف اسمني مستعارين، فلم نعرف عنهام 

إال أنّهام من التيّار اإللحادي كام تفاخرا بذلك يف املقدمة وعىل صفحات الكتاب.

وقد اعتمدا بشكٍل كامٍل تقريبًا عىل كتاب )أساطري اليهود( للويس جنزنربج، 

ع أساطري الهاجادا يف هذا الكتاب. ظانِّني أنَّه جمَّ

استطعت  أمثلة  يل  وفَّرا  أنّهام  ناحية  من  الكتابني  من هذين  أفدت  وقد 

أن أستند عليها يف نقدي ومناقشايت، وإاّل عىل ماذا أستند يف ذلك وخاّصة أن 

؟! نولدكه رمى كلمة واحدة وانسلَّ

بهة سهلًة؛ بسبب قلّة املادة العلميّة عنها،  ومل تكن قضيّة مناقشة هذه الشُّ

بهة يف بعض املؤلَّفات عرًضا دون التوقف عىل التفاصيل، كام فعل نولدكه يف كتابه: تاريخ القرآن.  ]1]- وذُكرت هذه الشُّ
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وصعوبة الحصول عىل مخطوطات الهاجادا املتناثرة يف العامل]]]، وهذا يحتاج 

إىل وقٍت طويٍل وإىل جهود مؤّسسات ال أفراد، فكان اعتامدي عىل األبحاث 

املنشورة عنها، وعىل ما ذُكر عنها يف ثنايا الكتب.

1. ردٌّ ونقٌد من خالل التعريفات

بة، وكلّها تتعلّق بكتب  يُلزمنا هذا البحث الخوض يف تعريفاٍت كثريٍة ومتشعِّ
ننقدها،  أو  نناقشها  التي  بالقضايا  اليهود وأمثالها، وهي ذات عالقٍة مبارشٍة 
ومن خاللها نستطيع أن نستبني حقائق عديدة نفيض من خاللها إىل حجٍج 

دامغٍة تسهِّل علينا رسم الصورة العامة للموضوع.

فالهاالخا: هي الجانب الترشيعي لليهود ككل]]]، يف مقابل: املدراش: الذي 
هو الدراسة والوعظ الذي يعتمد دوًما عىل االستشهاد بالتوراة وعىل البحث 

عن املعاين الخفية.

والهاجادا: هي التي تعتمد عىل الوعظ عن طريق القصص.

ويحتوي التلمود عىل أشياء هاالخية مختلفة وأخرى هاجادية.

وتحتوي املشناه عىل هاالخا أكرث من هاجادا، والجامرا فيها من الهاجادا 
أكرث من الهاالخا]]].

واملشناه: هي مجموعة التعاليم الشفوية التي تطورت منذ بداية القانون 
العريف اليهودي املعروف بالهاالخاه، املعارض لقسم املواعظ يف األدب الرباين 

القديم املعروف بالهاجادا]]]. 

هذه  عىل  الحصول  استحالة  يل  فأكَّد  باليهوديات(  واملتخصص  التلمود  )متجم  إيبش  أحمد  الدكتور  أستاذي  هاتفت   -[1[

املخطوطات، وأنَّ ذلك يحتاج إىل جهود جبَّارة. 

ل عبد الوهاب املسريي يف هذه النقطة. انظر عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، )5/  ]2]- وقد فصَّ

 .)146

]3]- غازي السعدي: األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، ص91. 

]4]- املشناه، ركن التلمود األول، النظام الثالث نظام النساء: ترجمه إىل العربية نقالً عن األصل بعربية املشناه: حمدي النوباين، 

القدس، 1987م، ص6-5. 
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وكتب املدراش نوعان: املدراش الهاالخي )املشنوي(، واملدراش الهاجادي]]].

مطورة  أسطورية  حكايات  أو  تاريخية  روايات  الهاجادا  مدراش  ويقدم 

بأسلوب أخالقي توثيقي]]]. 

ويقول صاحبا الكتاب اإلشكايل )أصول أساطري اإلسالم من الكتب اليهودية 

املقّدس،  الّنّص  وتآويل  تفاسري  تتضّمن  الهاجادا:  مدراشيم  أنَّ  واألبوكريفا(]]] 

أو التّوّسع عليه بإضافة أساطري جديدة. ويذكرا أنَّ كلمة هاجادا وباآلرامية: 

أجادة، تعني يف األصل: اإلخبار أو التحديث]]].

ويعرِّف لويس جنزبرج]]] الهاجادا بأنها »حكايات شعبيّة، مبعنى أنّها تروق 

للناس أو للشعب، ويف الوقت ذاته من إنتاج الشعب بصفٍة أساسيٍة«. ويقول: 

»ورأى البعض أّن الهاجادا ال تحتوي عىل أّي أساطري شعبيّة، وأنّها نتاج أكادميي 

مصطنع بحت«]]].

عىل  أيًضا  يُطلق  بل  فقط،  نصوًصا  ليست  املدراش  أّن  عيل  جواد  ويبنيِّ 

املكان، أي موضع العبادة والصلوات]]].

اليهود  موسوعة  املسريي:  الوهاب  عبد  مع  وقارن  ص73.  اليهود،  لدى  والطقوس  واملناسبات  األعياد  السعدي:  غازي   -[1[

واليهودية والصهيونية، )5/ 143(.

القاهرة، 1997م،  األنبا رويس،  القويم، مطبعة  اآلباء  لفهم  وفًقا  القويم  تفسريه  أسلوب  املقدس،  الكتاب  إسحق:  إميل   -[2[

ص15-14. 

]3]- األبوكريفا: هي األسفار املرفوضة من حملة أسفار التوراة، ومنها سبعة أسفار يرفضها الربوتستانت واليهود السامريون 

والعربانيون، وال يرفضها الكاثوليك واألرثوذكس. انظر لويس جنزبرج: أساطري اليهود، أحداث وشخصيات العهد القديم، ترجمة: 

حسن حمدي السامحي، حلب، دمشق، دار الكتاب العريب، ط1، 2007م، ج1، ص17، الحاشية.

]4]- لؤي عرشي وابن املقفع: أصول أساطري اإلسالم من الكتب اليهودية متأخرة التلفيق: الهاجادا واألبوكريفا، منتدى امللحدين، 

ص13. 

]5]- صاحب كتاب: أساطري اليهود، الذي سنتعرَّض له ونقيِّمه يف مواضع متعددة. 

]6]- لويس جنزبرج: أساطري اليهود، أحداث وشخصيات العهد القديم، ج1، ص13. 

]7]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 126(. وقد ناقش عبد الوهاب املسريي هذه التسميات بدقة وتتبع. 

انظر عبد الوهاب املسريي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، )5/ 147-145(. 
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الهاجادية، وتقول  أنّها تذكر املدراش  اليهوديّة]]] لرنى  ونأيت إىل املوسوعة 

بطريقة  التوسع  أو  التوضيح  أو  التفسري  هجادية  مدراش  »يحتضن  عنها: 

أخالقية أو بنَّاءة، لألجزاء غري القانونية من الكتاب املقدس«]]].

غري  للجزء  الكامل  املحتوى  ميثل  فهو  »بالتايل  للقول:  املوسوعة  وتخلص 

القانوين من األدب الحاخامي القديم عند تطبيقه عىل الكتاب املقدس لإلشارة 

إىل التفسري أو التوضيح أو التوسع بطريقة أخالقية أو تنويرية، ويتم استخدامه 

يف شكل )مدراش هجادية(«]]].

الكتاب  من  مستمّدة  الهاجادا  فإّن  اليهوديّة،  املوسوعة  وبحسب  إًذا، 

املقّدس ومستندة عليه، وهي تفسري ملا فيه وتوضيح أو توسع، وهذا يرّدنا إىل 

قًا ملا بني يديه من الكتب الساموية السابقة  األدلّة املتعلّقة بكون اإلسالم مصدِّ

ومهيمًنا عليها وخامتًا لها.

وهذا الكالم يدحض االّدعاء الذي ورد يف كتاب )أساطري اإلسالم من الكتب 

بأنّها:  الهاجادا  عرَّف  الذي  واألبوكريفا(،  الهاجادا  التلفيق  متأخرة  اليهودية 

الربيون ضمن رشوحهم وتوشياتهم  التي أضافها  الخرافيّة  القصص  مجموعة 

عىل العهد القديم بقصصه وأساطريه، وأنَّ هذه كلّها أقدم من اإلسالم، وبالتايل 

فإّن أحد مصادر القرآن هو هذه الخرافات]]].

وتأكيًدا عىل ذلك تذكر املوسوعة اليهوديّة كالًما دقيًقا حني تقول: »يف حني 

بهة  ]1]- مضطرون أن نستخدم الـ )jewishencyclopedia( ملا فيها من مادة علمية تفيد البحث من جهة أنها أدلة ضد الشُّ

التي أثارها نولدكه، وفيها -بكل األحوال- أبحاث موثَّقة بلسان باحثني يهود، وهي تفيدنا بأنَّها معلومات صدرت منهم ومن 

خاللهم وباعتافهم وعىل صفحات موسوعة متبنَّاة لديهم.

]2]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah

اليهود وتفسرياتها،  القادمة بواسطة علامء يهود متخصصني بكتب  كُتبت هذه األبحاث يف هذا املوضع ويف املواضع األخرى 

وميكن الوقوف عليهم وعىل أبحاثهم من خالل الروابط التي نثبتها.

]3]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

 https://jewishencyclopedia.com/articles/7027-haggadah 

]4]- لؤي عرشي وابن املقفع: أساطري اإلسالم، ص10.
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ع يف املادة التاريخيّة للكتاب املقّدس ألغراض خاّصة  أّن الهاجادية غالبًا ما تُوسِّ

بها«.

وتؤكد: »تأثُّر الهاجادا بشكل كبري بأدب الحكمة يف الكتاب املقدس«]]].

إًذا، الهاجادا توّسعت عىل ما ورد يف الكتاب املقدس، وتأثرت بشكل كبري 

بأدب الكتاب املقدس، وهي القضية الطبيعية للنبوءات السابقة.

املواد  تجميع  أرادوا  ملا  اليهود  العلامء  أن  اليهودية  املوسوعة  وتوضح 

ترتيب  طريقة  يتّبعوا  أن  إال  يستطيعوا  مل  ومراجعتها  وتحريرها  الهاجادية 

التفسريات التفسريية للنص التورايت، وأنّها كلّها كانت مرتبطة بأّي شكٍل من 

.[[[ األشكال بالكتاب املقّدس يف تسلسٍل نيصٍّ

وهذا كلّه يسّهل علينا الرد عىل نولدكه، ونحيله إىل فقرة شبهة أخذ اإلسالم 

عن اليهودية.

وترشحها،  الهاجادا  تفرسِّ  كيف  لننظر  اليهوديّة  املوسوعة  إىل  ونعود 

تقول: »الكلامت االفتتاحية لهذا االقتباس هي إعادة صياغة لجملة مشهورة 

ترغب يف  كنت  إذا  أنفسهم:  الهاجادية  القدامى عىل  الهاجاديون  فيها  أثنى 

ستعرف  خاللها  من  ألنّه  الهاجادية؛  فتعلَّم  العامل،  نشأ  كالمه  من  تعرفه  أن 

القدوس، والحمد له، وتتبع طرقه. وبالفعل، فإّن الهاجادية، باعتبارها تفسريًا 

بالتأثري عىل عقل اإلنسان وحمله عىل أن يعيش حياًة  دينيًّا وأخالقيًّا، تعهد 

دينيًّة وأخالقيًّة )حتى يسري يف سبيل الله(، ووفًقا لظروف عرصها، ال ميكنها 

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://jewishencyclopedia.com/articles/10031-literature-hebrew

]2]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah
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ولن تقترص عىل التفسري البسيط للكتاب املقدس، ولكّنها تضّمنت يف دائرتها 

املتزايدة باستمرار من املناقشات والتأمالت حول نص الكتاب املقدس أسمى 

أفكار الفلسفة الدينيّة والتّصّوف واألخالق، فرسَّ كّل األمور التاريخيّة الواردة 

القديم  الزمن  أّن أبطال  الديني والوطني لدرجة  الكتاب املقدس باملعنى  يف 
أصبحوا مناذج أوليّة«]]].

وواضح أّن هذا الرشح فيه إثباتات عّدة:

فهو يبنّي بوضوح أّن الهاجادا تعرِّفك بالله الحق وكيف تحمده.	 

وهي تفسرٌي دينيٌّ وأخالقيٌّ يؤثّر عىل عقل اإلنسان ويدفعه للعيش حياًة 	 

دينيًّة وأخالقيًّة.

وهي التي تدفعه )حتى يسري يف سبيل الله(.	 

وهي ليست تفسريًا بسيطًا للكتاب املقدس.	 

الديني 	  باملعنى  املقّدس  الكتاب  الواردة يف  التاريخيّة  لألمور  تفسرٌي  وهي 

والوطني.

دائرتها 	  يف  تضّمنت  »ولكنها  املوسوعة:  قول  هي  سخونًة  األكرث  والّنقطة 

املتزايدة باستمرار من املناقشات والتّأّمالت حول نص الكتاب املقدس«، أي 

تم الزيادة عليها باستمرار نتيجة نقاشات وتأمُّالت، وهذا ما يبنيِّ من أّن 

الزيادة عىل الهاجادا استمر حتى القرن الثالث عرش امليالدي. وهذا يعني 

مجّدًدا أنَّ مصدر الهاجادا هو الكتاب املقدس، مع احتامليّة أن يكون أحد 

مصادرها االطالع عىل القرآن الكريم والروايات اإلسالمية.

وقد أكَّدت املوسوعة اليهودية عدة مرات أّن مصدر الهاجادا هو الكتاب املقدس]]]. 

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah

]2]- انظر املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah
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بل النقطة األهم هنا والتي تستحق التأمل قول املوسوعة اليهودية: »وتم 

العثور عىل اآلثار األوىل للتفسري )midrashic( يف الكتاب املقدس نفسه«]]].

وروح  التوراتية،  الكتب  النص:  بحسب  مصدرها  املدراش  فهاجادية  إًذا، 

الكتاب املقدس، تم جمعها وجعلها فروًعا بحسب املواضيع.

ويثبت تابوري وتولشكني ما نقول بقولهام: »عىل الرغم من اقتباس أجزاء 

من الهاجادية من التوراة...«]]].

وقد أقرَّ العامل اليهودي )زونز( بأنَّ القسم األول للهاجادا هو تفسري نص 

الكتاب املقدس]]].

اليهود املقدسة رسميًّا،  وقد ذكر موقع وزارة )الخارجية اإلرسائيلية(كتب 

وذكر من ضمنها: الهاجادا]]].

والخالصة األساسيّة هنا أنَّ مصدر الهاجادا األسايس والذي اعتمدت عليه 

الكتب  الكتاب املقدس والتوراة، وإن ما ورد يف  يف تفسرياتها وأساساتها هو 

الساموية يتشابه يف نقاٍط عديدٍة، وجاء القرآن الكريم كآخر الكتب السامويّة 

ليهيمن بصّحته عىل الكتب الّسامويّة األخرى، وجاء كنصٍّ مكّمٍل ومصّدٍق ملا 

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah

[2[- Tabory, Joseph; The JPS Commentary on the Haggadah: Historical Introduction, Translation, and 

Commentary. Jewish Publication Society, )2008(, p2.

Telushkin, Rabbi Joseph; Jewish Literacy, )2001(, p643. 

]3]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah

]4]- موقع وزارة الخارجية )اإلرسائيلية( )15/ 6/ 2021(:

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishReligion/TheJewishHolyScriptures/Pages/

jewish%20sacred%20texts.aspx
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قبله من الكتب الّسامويّة، ومصّحح للتحريف الذي أصابها.

ثم إّن املنتج الديني كونه كالم الله املوحى به إىل األنبياء هو منتج واحد 

وإن تعّددت رسائله.

2. الهاجادا واعرتاف اليهود بها، وأنَّها ليست خرافات بنظرهم

اليهود  اعتاف  الّسابقة،  والتّمهيدات  التّعريفات  كّل  وبعد  بوضوح،  لنا  يتبنّي 

كتاٌب  إمّنا هي  الهاجادا  أنَّ  بهة  الشُّ هذه  أثار  من  يزعم  إذ  وتقديسها،  بالهاجادا 

التّصّور  العامل، ومن خالل هذا  اليهود، وال يؤمن به أي يهودّي يف  يحوي أساطري 

عون فيها أّن القرآن قد أخذ من هذه األساطري،  يقومون بالتويج لشبهتهم التي يدَّ

فهو كتاب أساطري بزعمهم.

التعديالت  بعض  مع  الجزء،  »هذا  اليهودية:  املوسوعة  تقول  ماذا  لننظر 

الحالية،  الطقوس  يف  بقي  الذبيحة،  إلغاء  إىل  أساًسا  ترجع  التي  الطفيفة، 

وتستخدم كلامته األولية: ماه نشتانة، كاسم الهاجادا«]]]، وقد جاء هذا الكالم 

بعد الحديث عن طقوس ليلة عيد الفصح، وهذا يدحض أّن الهاجادا عبارة 

عن أساطري وخرافات وأّن اليهود ال يعتفون بها، بل هي جزء من احتفاالتهم 

الدينيّة الرسميّة األساسيّة. 

والكتاب نفسه الذي يقول أنها خرافات وأساطري يذكر تحت عنوان )هدف 

بها  امتدح  شهرية  جملة  هي  هنا  املقتبسة  االفتتاحية  »الكلامت  الهاجادا(: 

العلامء الهاجاديون قدميًا الهاجاده: إن كنت تريد معرفته الذي بكلمته جاء 

مباركًا  القدوس،  بها ستعرف  الهاجادا، ألن  بدراسة  الوجود فعليك  إىل  العامل 

ليكن، وستتبع سبله«.

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://jewishencyclopedia.com/articles/7028-haggadah-shel-pesah
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منطلًقا  تفسريًا  كونها  الهاجادا  فإّن  »وبالفعل  الكتاب:  صاحبا  يعقب  ثم 

بالتأثري عىل عقل  اليهوديّة، تقوم  الدينيّة واألخالقيّة  الفكرية  املنطلقات  من 

اإلنسان، وتقنعه بالعيش عيشة دينية أخالقية«.

ثم يقول: »وهي تفرس كل التاريخ املذكور يف الكتاب املقدس بتفسري ديني 

قومي بحيث يصري أبطال الزمن املايض قدواة محتذاة«]]]. 

وتحتوي  الفصح،  عيد  أثناء  منها  ويتلون  اليهود  عند  قدسيتها  فللهاجادا 

عىل صلوات هذا العيد، وتحتوي عىل الطقوس الدينية التى تستخدم ف عيد 

الفصح اليهودي]]].

وكثري من الكتب العربية التي تتحّدث عن عيد الفصح، كانت تُطلق الهاجادا 

عىل النص اليهودي املقدس الذي يتناول قصة الخروج عند اليهود، ويُتىل قبل 

وجبة عيد الفصح]]].

3. متى كُتبت وطُبعت الهاجادا؟

زمن  إىل  تعود  املكتوبة  الهجادية  بدايات  »إنَّ  اليهودية:  املوسوعة  تذكر 

بعيد جًدا، وال يُعرف سوى القليل عن طبيعة كتبها، ومن املستحيل تحديد 

اآلثار التي تركوها يف أدب املدراش القديم«]]].

]1]- لؤي عرشي وابن املقفع: أساطري اإلسالم، ص14-13. 

]2]- انظر غازي السعدي: األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود، ص16. 

]3]- انظر مثالً: הגדה של ּפסח הוצאת,„מרכז לעניני חנוך".770 איסטערן ּפַארקוויי ברוקלין, נ.י. שנת חמשת אלפים שבע מאות 

שבעים ותשע לבריאה;. 
وانظر مثاًل من الصفحات 4 إىل 9 منه.

Telling The Story - A Passover Haggadah Explained; by Barry Louis Polisar Illustrations, by Sierra 

Hannah Polisar Typography and design by Chris Abshire, Copyright, 2006, p2- 3.

]4]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10806-midrash-haggadah
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فوفًقا لهذا الكالم نحن أواًل أمام صعوبة يف تحديد تاريخ كتابة الهاجادا، ثم 

أمام استحالة يف تحديد اآلثار التي تركوها يف أدب املدراش القديم. 

وتذكر املوسوعة اليهودية تحت عنوان: الهاجادا كتابًا، قضايا مهّمة، منها 

امليالدي،  الثالث عرش  القرن  إىل  ترقى  الهادجادا  إضافات عىل  عن  الحديث 

تقول: »قد تكون تكلفة املخطوطات باهظة الثمن قد اقتحت يف وقت مبكر 

كتابة طقوس ليلة عيد الفصح يف كتاب منفصل، ومع ذلك، مل يكن من املمكن 

فعل ذلك قبل عرص موىس بن ميمون )1135-1204(، الذي أدرج الهاجادية 

يف شفرته ... والقرن الثالث عرش، وهو الوقت، عىل األرجح، عندما متت كتابة 

خدمة عشية عيد الفصح بشكل منفصل، حيث مل يرد ذكر للحقيقة يف الكتابات 

السابقة، وعندما تم تجميع مثل هذا املجلد، أصبح من املعتاد إضافة قطع 

شعرية، وهذا مذكور يف )تانيا(؛ وهو ملخص لصدقيا بن أبراهام أناو، املكتوب 

حوايل عام 1250«]]].

وهذا الكالم يدحض االدعاء الذي ورد يف كتاب )أساطري اإلسالم من الكتب 

اليهودية متأخرة التلفيق: الهاجادا واألبوكريفا( أن آخر قصة هاجادية كُتبت 

سنة 360م]]].

ثم تتحّدث املوسوعة اليهوديّة عن زمن طباعة الهاجادا، فذكرت: »طُبعت 

أقدم طبعة موجودة يف إيطاليا، رمبا يف فانو، حوايل عام 1505م؛ ولكن ال بّد 

من وجود طبعٍة واحدٍة عىل األقل قد سبقته، رمبا كانت تلك مرتبطة بنسخة 

)تيفيالت يعيد(، سونسينو، 1486م، والتي هي اآلن يف حوزة إم سولزبريجر ... 

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://jewishencyclopedia.com/articles/7028-haggadah-shel-pesah

]2]- انظر لؤي عرشي وابن املقفع: أساطري اإلسالم، ص10-11، وانظر كذلك موضوعات الكتاب املبنية عىل الوهم.
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البندقية لعام 1609م تحتوي عىل ترجامت للهاغادا بأكملها«،  لكن طبعات 

ثم تقول: »منذ القرن السادس عرش، تم التعليق بشكل متكرر عىل الهجادية، 

يف الغالب من وجهة نظر بيتي. تحتوي طبعة ويلنا لعام 1892م عىل 115 

يف  تيوميم،  آلرون  الهاجادي  التعليق  هو  الصدد  هذا  يف  منوذجي  تعليًقا. 

طبعة أمستدام )1694-95(، بعنوان )Ḥilluḳa de-Rabbanan( يف العرص 

الحديث، تم إجراء ترجامت وتعديالت مجانية، بشكل رئييس بهدف القضاء عىل 

الهاجادوت التلمودي الخيايل. هذه هي ترجامت ليوبولد شتاين )فرانكفورت 

أون ذا ماين، 1841م(، وإتش إم بني )عشية عيد الفصح(، سينسينايت، 1886م، 

االتحاد(، ص227-257، شيكاغو،  الطبعة األوىل من كتاب )صالة  وموىس، يف 

1892م، ومايباوم )برلني، 1893(«]]].

إذن: أقدم طبعة للهاجادا هي عام 1505م!!

وحدثت تعليقات بالعرشات وترجامت وتعديالت وتصحيحات!! 

وهذا يعني بشكل أو بآخر أّن الهاجادا مرَّت مبراحل كثرية منذ سنة 170 

ميالدية حتى القرن الثالث عرش امليالدي، ومرت بتعديالت خالل هذة املدة، 

فالهاجادا ليست مصدًرا ثابت املحتوى بل كانت مصدًرا متجّدًدا]]].

كيف ميكن للرسول أن يأخذ من الهاجادا أمام وجود الحقائق اآلتية؟!

عىل من يقرأ الحقائق السابقة أن يسأل نفسه هذا الّسؤال، وبكّل األحوال 

]1]- املوسوعة اليهودية )10/ 5/ 2021(:

https://jewishencyclopedia.com/articles/7028-haggadah-shel-pesah

]2]- انظر 

David Arnow, Rabbi Lawrence ; My People›s Passover Haggadah: Traditional Texts, Modern 

Commentaries, Volume 1, 2008, p5. The New Jewish Encyclopedia; by David Bridger )Author(, Samuel 

Wolk )Editor(, the 2nd edition, 1976, p183.  
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نَْت َول 
َ
نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيَها إَِلَْك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أ

َ
يقول الله تعاىل: تِلَْك ِمْن أ

.[[[قَْوُمَك ِمْن َقبِْل َهَذا فَاْصِبْ إِنَّ الْعاقَِبَة لِلُْمتَّقَِي
ْجَُعوا 

َ
يِْهْم إِذْ أ نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيهِ إَِلَْك َوَما ُكنَت دَلَ

َ
ويقول عز وجل: َذلَِك ِمْن أ

 .[[[ْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن
َ
أ

ثم كيف للرسول أن يأخذ من الهاجادا مع وجود الحقائق اآلتية:

 	.مل يُثبت أحد وجود كتاب متجم واحد يف زمن الرسول

يًّا ال يقرأ وال يكتب، وسنناقش هذه القضيّة يف بحٍث مستقل.	  وكان النبّي أمِّ

م أمام حقيقتني: األوىل أّن معظم 	  وإن قيل إنّه تعلَّم مشافهة، فنضع املتوهِّ

سيدنا  حوار  مثل  املكية،  السور  ف  رويت  السابقة  واألمم  األنبياء  قصص 

إبراهيم مع أبيه يف سورة مريم املكية، ومثل قصص يوسف ويونس، وغري 

ذلك.

وإن 	  مّكة،  يف  يهود  وجود  عدم  إىل  تشري  الّنصوص  أّن  الثانية  والحقيقة 

ُوجدوا فهم قلَّة قليلة، ومل يكونوا من أهل العلم، وناقشنا هذه اإلشكاليّة 

يف بداية هذا البحث.

ومعتقداتهم، 	  اليهود  ذّم  الكريم  القرآن  أّن  العقليّة  األدلّة  ومن 

ووصفهم بأعداء املؤمنني، وبأّن الله غضب عليهم، وبأنّهم قتلة األنبياء، 

اليهوديّة  أو  الهاجادا  تكون  فكيف  الكتاب،  بتحريف  واتّهمهم  بل 

مصدره؟!]]].

]1]- سورة هود، اآلية 49.

]2]- سورة يوسف، اآلية 102.

بَْت  كُوا، سورة املائدة، اآلية 82. ويقول عز وجل: رُضِ ]3]- يقول الله تعاىل: لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا الْيَُهودَ َوالَِّذيَن أرَْشَ

بَْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكَنُة ذَلَِك ِبأَنَُّهْم كَانُوا يَْكُفرُوَن  لَُّة أَيَْن َما ثُِقُفوا إاِلَّ ِبَحبٍْل ِمَن اللَِّه َوَحبٍْل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َورُضِ َعلَيِْهُم الذِّ

ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن اأْلَنِْبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ ذَلَِك مِبَا َعَصْوا وَكَانُوا يَْعتَُدوَن، سورة آل عمران، اآلية 112. وقال عز من قائل: فَتَطَْمُعوَن أَْن 

يُؤِْمُنوا لَُكْم َوقَْد كَاَن فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمُعوَن كَاَلَم اللَِّه ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يَْعلَُموَن، سورة البقرة، اآلية 75.
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ويف القرآن قصص غري موجودة يف العهد القديم وباقي التاث اليهودي 	 

وغريه، مثل قصة نبى الله صالح وهامان وزير فرعون وقوم عاد ... .

بدء 	  منذ  القصص  كّل  عىل  الهاجادا  أو  القديم  العهد  يحتوي  وهل 

الخليقة؟

بالقرآن، فكيف سيتحّداهم 	  اليهود والنصارى   الرسول لقد تحّدى 

إن كانوا هم مصدره؟! وكيف سكتوا عن ذلك؟!

إن كان الّنّص موجوًدا قبل اإلسالم فأين املشكلة، اإلسالم ختم الرساالت.	 

إن كان الّنّص موجوًدا بعد اإلسالم، فالقضيّة تنتفي.	 

كثري من القصص التي يزعمون اقتباسها من التلمود والهاجادا نجدها 	 

ف مصادر يهوديّة مكتوبة بعد ظهور اإلسالم، أو مصادر يهوديّة تاريخ 

اإلسالم  قبل  كُتبت  يهوديّة  مصادر  أو  بالتحديد،  معروٍف  غري  كتابتها 

ولكن استمر التعديل فيها إىل ما بعد ظهور اإلسالم.

إّن القصص املوجودة -قبل ظهور اإلسالم- يف املصادر اليهوديّة وغريها، 	 

اليهودي،  التاث  يف  موجودة  وهي  األنبياء  علم  بقايا  هي  باعتقادنا 

ونحن كمسلمني وكام أخربنا رسول الله نرى أّن ما وافق يف التاث 

ومل  يوافقه  مل  وما  باطل،  فهو  عارضه  وما  حّق،  فهو  ديننا  اليهودى 

يعارضه فال نثبته وال ننكره.

5. قضّية دخول الرسول إىل املدراش اليهودي

تقابل  املدراس من أصل درس واملدرس ودارس ومدارس ومدراس، وهي 

)درش( يف العربانيّة والرسيانيّة. وقد ذكر علامء اللغة أّن املدارس هي املوضع 

والدارسة  املدارسة  وأّن  اليهود،  مدارس  ومنه  الله،  كتاب  فيه  يُدرس  الذي 

القراءة، وأن املدراس هو صاحب دراسة اليهود.
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العام،  باملعنى  املدارسة  وتعني  العربانيّة،  يف  )مدراش(  من  و)املدراس(، 

وُخّصصت بالرشوح والتفاسري التي وضعها األحبار عىل األسفار ]]].

 ،)Midrash )مدراش  هي  األصل،  عربانيّة  لفظة  املدراس  أّن  والخالصة 

التوراة،  فيه  الذي تدرس  املكان  نٍص. وقد أطلقت عىل  وتعني بحٌث ورشُح 

ه فيه والتعلُّم]]]. فصار مبثابة املدرسة، يقصده اليهود للتفقُّ

ونأيت إىل حادثة دخول رسول الله املدراس، وهي الحادثة التي استشهد 

بها صاحبا كتاب )أساطري اإلسالم ...(، واستدالَّ بها عىل معرفة الرسول بـ 

)التاث الحاخامي( حسب عبارتهم، وبالهاجادا]]].

أو  صحيح  تحليل  إىل  املستند  غري  االفتاء  هذا  نقد  إىل  ندخل  أن  وقبل 

استنتاج عقيل منهجي، نقول: إما أن يقبل هؤالء الرواية بتاممها، أو أن يرفضاها 

بتاممها، ويف الحالتني تُنقض شبهتهم بأيديهم.

وهل يُعقل أن يُستشهد بحادثة واحدة وبلقاء واحد للرسول مع اليهود 

للربهان عىل أنَّه تعلَّم قرآنًا كاماًل منهم؟!

فبحسب رواية ابن هشام عن دخول الرسول مدراس اليهود، وبحسب 

تتبع كل املصادر اإلسالمية، فإنَّ الرسول دخل املدراس مرة واحدة، ولغاية 

محددة كام سريد يف الخرب.

لننظر يف هذه الرواية، يقول ابن هشام: »قال: ودخل رسول الله بيت 

املدراس عىل جامعة من يهود، فدعاهم إىل الله، فقال له النعامن بن عمرو، 

والحارث بن زيد: عىل أي دين أنت يا محمد؟ قال: عىل ملة إبراهيم ودينه. 

]1]- انظر محمد بن محمد بن عبد الرزاق، مرتىض الزَّبيدي )ت 1205هـ(: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة 

من املحققني، دار الهداية، )13/ 354(، )16/ 68(. وانظر محمد بن مكرم، ابن منظور )ت 711هـ(: لسان العرب، بريوت، دار 

ل جواد عل يف املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم عن ذلك، )15/ 282، 283(. صادر، 1414هـ، )5/ 67(. وقد فصَّ

]2]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )15/ 294(.

]3]- انظر لؤي عرشي وابن املقفع: أساطري اإلسالم، ص13.
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التوراة،  إىل  فهلم   :الله رسول  لهام  فقال  يهوديًّا.  كان  إبراهيم  فإن  قاال: 

وتُوا 
ُ
ِيَن أ لَْم تََر إىَِل الَّ

َ
فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه. فأنزل الله تعاىل فيهام: أ

ِ ِلَْحُكَم بَيَْنُهْم ُثمَّ َيَتَولَّ فَرِيٌق ِمنُْهْم َوُهْم  نَِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب يُْدَعْوَن إىَِل كَِتاِب اللَّ
يَّاًما َمْعُدوَداٍت وََغرَُّهْم ِف دِينِِهْم َما 

َ
َنا انلَّاُر إِلَّ أ ُهْم قَالُوا لَْن َتَمسَّ نَّ

َ
ُمْعرُِضوَن َذلَِك بِأ
.[[[وَن َكنُوا َيْفَتُ

فالرواية واضحة ال لبس فيها، والواضح فيها النقاط اآلتية:

دخل الرسول للمدراس إىل اليهود ليدعوهم إىل الله عز وجل، وال ليشء 	 

آخر، وفعل ذلك: »فدعاهم إىل الله«.

حدث بينه وبينهم حوار حول دين إبراهيم، وملَّا جادلوه طلب أن يكون 	 

الحكم بينهم التوراة، فرفضوا ذلك.

دلَّت هذه الحادثة عىل صدق النبي وصدق دعوته، وذلك بذهابه إىل 	 

اليهود يدعوهم لدين الله عز وجل.

بهة ما هو واضح يف هذه الحادثة وضوح الشمس يف رابعة النهار،  فتك مثريا الشُّ

ا، إىل استنتاج ال يحتمله النص بأي شكل من األشكال وال يقبله،  وذهبا إىل بعيد جدًّ

وال يرىض به أي عاقل متزن.

اليهود من خالل هذه  تعلَّم عىل  النبي  أنَّ  يتصّور صاحب عقل ورشد  وهل 

الحادثة، وهو الذي ذهب يدعوهم إىل دين اإلسالم القويم؟! فكيف يستقيم أّن 

اليهود والهاجادا مصدر دين محمد وأنّه ذهب بنفسه يدعوهم إىل هذا الدين؟!!

6. مقارنة بني القرآن والهاجادا، املالئكة وآدم والرجم مثااًل

أورد صاحبا كتاب )أساطري اإلسالم ...(، ما يأيت: »هنا سوف نورد تفاصيل 

من حياة آدم ال توجد يف التوراة، وهي موجودة يف قصص كتابات الهاجادوت، 

]1]- سورة آل عمران، اآليتان 23- 24؛ ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 552، 553(.
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يهودي، ومن ثم ذكرت يف  )أو أشخاص(  استمعها محمد شفويًا من شخص 

القرآن واألحاديث«، ثم يقول صاحبا الكتاب: »هي القصة التي يوردها لويس 

جنزبرغ يف نصوص الهاجادا«]]].

ومل يذكرا متى وأين استمع الرسول لهذه القصة، ومل يذكرا مصدرهام 

أو مصادرهم يف ذلك، فعىل أي يشء استندا يف هذه )الحقيقة الخطرية( كام 

صوَّراها؟!

لِلَْماَلئَِكةِ  قَاَل َربَُّك  ونبدأ مع اآليات التي أورداها، يقول الله تعاىل: ِإَوذْ 

َتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك ادّلَِماَء َوَنُْن 
َ
رِْض َخلِيَفًة قَالُوا أ

َ
إِّنِ َجاِعٌل ِف اْل

ْسَماَء ُكََّها ُثمَّ 
َ
ْعلَُم َما َل َتْعلَُموَن  وََعلََّم آَدَم اْل

َ
ُس لََك قَاَل إِّنِ أ نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ

ْسَماءِ َهُؤَلءِ إِْن ُكنُْتْم َصادِقَِي  قَالُوا ُسبَْحانََك 
َ
نْبُِئوِن بِأ

َ
َعَرَضُهْم َعَ الَْماَلئَِكةِ َفَقاَل أ

ا  ْسَمائِِهْم فَلَمَّ
َ
نْبِئُْهْم بِأ

َ
نَْت الَْعلِيُم اْلَِكيُم  قَاَل يَا آَدُم أ

َ
َل ِعلَْم نَلَا إِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أ

ْعلَُم َما 
َ
َوأ رِْض 

َ
َماَواِت َواْل ْعلَُم َغيَْب السَّ

َ
أ إِّنِ  قُْل لَُكْم 

َ
أ لَْم 

َ
أ ْسَمائِِهْم قَاَل 

َ
ُهْم بِأ

َ
نَْبأ

َ
أ

.[[[ُتبُْدوَن َوَما ُكنُْتْم تَْكُتُموَن
فيزعم صاحبا الكتاب أّن الرسول والقرآن الكريم اقتبسا تساؤل املالئكة 

للقصة  استمع   النبّي وأّن  الهاجادا،  األرض من  اإلنسان يف  استخالف  عن 

السابقة من اليهود واقتبس منها.

ومن يدخل يف تفاصيل ما ذكره صاحبا الكتاب وما ذكره لويس جنزنربغ 

سيجد ما يأيت:

ـ يف القصة اليهوديّة اعتض املالئكة عىل أمر الله تعاىل واختلفوا معه يف 

الرأي، فأهلكهم، وذلك يف نص الهاجادا اآليت: »وبالنسبة لعدد غري قليل من 

املالئكة أتت معارضتهم بعواقب مميتة، فعندما استدعى الرب طائفة املالئكة 

]1]- لؤي عرشي وابن املقفع: أساطري اإلسالم، ص107-110. وانظر لويس جنزنربج: أساطري اليهود، )1/ 66 - 69(.

]2]- سورة البقرة، اآليات 33-30.
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فاحتقوا  إصبعه  الرب  فرد  وعندها   ... وسألهم  ميكائيل  امللك  قيادة  تحت 

جميًعا بالنار ما عدا رئيسهم ميكائيل«]]].

الله عز وجل  أّن  الهاجادا تشري إىل  فالقّصة يف  القرآن؟  االقتباس يف  فأين 

استشار املالئكة، فاعتضوا، فعاقبهم باملوت حرقًا.

أما يف القرآن الكريم، فإّن الله يُعلِّم مالئكته، وملَّا مل تفهم املالئكة حكمة 
الله تعاىل من خلق اإلنسان، وسألوا سؤال استعالم واستكشاف عن الحكمة من 

ْعلَُم َما َل َتْعلَُموَن، وبنيَّ لهم حكمته بتجربة عملية]]].
َ
ذلك، قال لهم: إِّنِ أ

لديهم  ما  ميزجوا  وقد  األنبياء،  علم  بقايا  لديهم  اليهود  أّن  هنا  والتّعليل 
بالخرافة، فام جاء يف القرآن وأحاديث النبي موافًقا ملا لديهم فهو الحّق، وما 
مل يأت كذلك، فهو غري صحيح، فحادثة املالئكة هنا تم إسقاطها من التوراة، 
ثم ُحرِّفت يف الهاجادا واألبوكريفيا، ثم جاءت يف القرآن الكريم الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه بيضاء نقية.

ونأيت إىل حادثة الرجم، وهي من أوضح الحوادث التي تدل أن اليهود كانوا 
يعلمون صدق النبي، وصدق األحكام اإلسالميّة، واالختالف بني أحكامهم 
وأحكام اإلسالم والقرآن، وتوافق أحكام القرآن مع أحكام التوراة غري املزّورة، 
وهذا يُقاس عىل الهاجادا، وتدّل هذه الحادثة يف الوقت نفسه عىل أنَّهم كانوا 

يعلمون صدق الرسول ويعلمون يف الوقت نفسه أنهم حرَّفوا التوراة.

فيذكر ابن هشام عن ابن إسحاق تحت عنوان: )رجوعهم إىل النبي يف 
بيت  اجتمعوا يف  يهود  أحبار  إنَّ   ... إسحاق:  ابن  »قال  يأيت:  ما  الرجم(  حكم 
إحصانه  بعد  منهم  املدينة، وقد زىن رجل   الله املدراس، حني قدم رسول 
بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه املرأة إىل محمد، 
فسلوه كيف الحكم فيهام، وولوه الحكم عليهام، فإن عمل فيهام بعملكم من 

]1]- لويس جنزنربج: أساطري اليهود، )1/ 67(.

]2]- انظر الطربي: جامع البيان، )1/ 429 وما بعد(. ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )1/ 216 وما بعد(. عبد الرحمن بن أيب 

بكر، جالل الدين السيوطي )ت 911هـ(: الدر املنثور، بريوت، دار الفكر، )1/ 110 وما بعد(.
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التجبية -والتجبية: الجلد بحبل من ليف مطيل بقار، ثم تسود وجوههام، ثم 
يحمالن عىل حامرين، وتجعل وجوههام من قبل أدبار الحامرين- فاتبعوه، فإمنا 
قوه، وإن هو حكم فيهام بالرجم فإنّه نبّي، فاحذروه عىل ما يف  هو ملك، وصدِّ
أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه، فقالوا: يا محمد، هذا رجل قد زىن بعد إحصانه 
 بامرأة قد أحصنت، فاحكم فيهام، فقد وليناك الحكم فيهام. فمىش رسول الله
حتى أىت أحبارهم يف بيت املدراس فقال: »يا معرش يهود أخرجوا إيلَّ علامءكم«. 
فأخرج له عبد الله بن صوريا ... فسألهم رسول الله، حتى حصل أمرهم، إىل 

أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة ...

فخال به رسول الله، وكان غالًما شابًّا من أحدثهم سنًّا، فألظَّ به رسول 

الله املسألة، يقول له: »يا ابن صوريا، أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني 

إرسائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زىن بعد إحصانه بالرجم يف التوراة؟«. 

قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك لنبي مرسل ولكنهم 

يحسدونك. قال: فخرج رسول الله، فأمر بهام فرُجام عند باب مسجده يف 

بني غنم بن مالك بن النجار.

.ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، وجحد نبوة رسول الله

ِيَن  الَّ َيُْزنَْك  َل  الرَُّسوُل  َها  يُّ
َ
أ يَا  تعاىل فيهم:  الله  فأنزل  ابن إسحاق:  قال 

ِيَن َهاُدوا  فَْواهِِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَّ
َ
ِيَن قَالُوا آَمنَّا بِأ يَُسارُِعوَن ِف الُْكْفرِ ِمَن الَّ

تُوَك]]]، أي الذين بعثوا منهم من 
ْ
اُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن لَْم يَأ اُعوَن لِلَْكِذِب َسمَّ َسمَّ

بعثوا وتخلفوا، وأمروهم مبا أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه. ثم 
 [[[ وتِيُتْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ

ُ
قال: ُيَّرِفُوَن الَْكَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضعِهِ َيُقولُوَن إِْن أ

فَاْحَذُروا]]]، إىل آخر القصة]]].
]1]- سورة املائدة، اآلية 41.

]2]- أي الرجم.

]3]- سورة املائدة، اآلية 41.

]4]- انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص93-94. الطربي: جامع البيان، )10/ 303(. ابن كثري: تفسري القرآن 

العظيم، )3/ 113(.
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بالتوراة،  دعاهم  فيهام،   الله رسول  حكَّموا  ملَّا   ... إسحاق:  ابن  قال 

قال: فضب عبد  الرجم،  آية  يتلوها، وقد وضع يده عىل  وجلس حرب منهم 

الله بن سالم يد الحرب، ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرجم، يأىب أن يتلوها 
عليك. فقال لهم رسول الله: »ويحكم يا معرش يهود! ما دعاكم إىل ترك 
حكم الله وهو بأيديكم؟«. قال: فقالوا: أما والله إنه قد كان فينا يعمل به، 
حتى زىن رجل منا بعد إحصانه، من بيوت امللوك وأهل الرشف، فمنعه امللك 
من الرجم، ثم زىن رجل بعده، فأراد أن يرجمه، فقالوا: ال والله، حتى ترجم 
فالنًا، فلام قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم عىل التجبية، وأماتوا ذكر 
الرجم والعمل به. قال: فقال رسول الله: »فأنا أول من أحيا أمر الله وكتابه 
عمر:  بن  الله  عبد  قال  باب مسجده.  عند  فرجام  بهام  أمر  ثم  به«،  وعمل 

فكنت فيمن رجمهام]]].

7. تراث متواتر عىل األلسنة أُوحي به يف زمن األنبياء، ثم أىت عليه 

القرآن بالصورة الصحيحة، حادثة أصحاب الكهف مثااًل

أنَّ  عنها:  نتحّدث  التي  الحالة  بها  ف  نُوصِّ أن  ميكن  التي  التّحليالت  من 
الّتاث املتوارث بني الشعوب واألمم واألقوام ال ينكره أحد، ومنه التاث الذي 
تاريخيًّا موجوًدا يف املرشق، فهو متواتر منذ عصور، وموجود عند  تراثًا  كان 
الّنّص  العرب، فإذا رسى مرسى  اليهود وعند الرسيان وعند  أقوام عّدة: عند 
نّص  عن  منقوٍل  بنّص  ليس  أنّه  يعني  فهذا  األوقات،  من  وقت  يف  املقّدس 
العربيّة،  العربية، والرسول قطًعا مل يكن يعرف  بلغة أخرى هي  مكتوب 

والقول إنَّ اليهود كانوا يتجمون له عرشات أو مئات املقاطع أمر مستحيل، 

بهة  ال هم يرضون بذلك، ولو فعلوا لتكلموا بذلك، فليأتنا من يتكلّم بهذه الشُّ

عن رواية عن ذلك ولو مكذوبة.

كل البرش يعلم أّن اليهود ليس لديهم هذا الكرم األخالقي، وال يوجد أّي 

عاقل يقبل بهذا الطرح، ال اليهود وال غريهم ...

]1]- ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 564 - 566(.
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يف  قد سجل  يكون  قد  فقط،  شفاهة  آنذاك  موجود  شفاهي  تراث  فهذا 

بعض األحيان لدى الرسيان أو اليهود أو النصارى، لكن ليس معنى ذلك أّن 

مصدره برشّي فقط، بل أُوحي بهذا الكالم يف بعض األزمنة، فهناك أنبياء قبل 

رسول الله وقبل عيىس و...

وهذا تراث موجود، وتسجيله يف الهاجادا أو املدراش ال يعني أنه موجود 

حرًصا يف هاجادا املدراش أو هاجادا التلمود.

، وملا جاءت اآليات الكرمية -بسورة  وهو تراٌث موجوٌد، لكّنه تراٌث شفاهيٌّ

الكهف مثاًل- لتتحّدث عن هذه الحادثة بخصوص العبد الصالح، فهي عبارة 

لكّنها  الّشفوي،  التاث  يف  موجودًة  كانت  التي  الحادثة  لهذه  استحضار  عن 

ُحرِّفت هنا وهناك، ثم جاءت بصورتها الّصحيحة يف القرآن الكريم.

الثقافيّة  بأجنحته  العريب  املرشق  يف  موجوًدا  الّشفوّي  الّتاث  هذا  وكان 

الثالثة: العربيّة والرسيانيّة واليهوديّة. ثم ُحرِّف عىل األلسنة عرب العصور، فجاء 

عند العرب بشكل وعند الرسيان بشكل وعند اليهود بشكل آخر، فجاء القرآن 

ليكون هو األصح واألدق، ومن هنا جاءت بعض التشابهات.

وقد أكَّد ابن خلدون عىل تبادل الثّقافات بني األقوام، ثم ذكر التّحري عنها 

وتدقيقها عند املسلمني]]]. 

وقد أثبت جواد عيل أنَّ أخذ الشعوب واقتباسها من بعضها البعض، من 

القضايا التي ال ميكن أن ينكرها إال املعاندون الجاهلون املتعصبون]]].

ويثري جواد عيل قضيًّة مهّمًة، وهي من جوهر مناقشتنا ونقدنا، فيذكر أنَّ 

العرب كانوا شعبًا ساميًّا، كاليهود يف اصطالح العلامء، وتشتك البطون الّسامية 

يف كثري من أصول التّفكري والعقيدة، ومعنى هذا أن ما نجده عند يهود قد 

]1]- انظر ابن خلدون: ديوان املبتدأ والخرب، )1/ 554، 555(. 

]2]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 143(. 
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يكون عند العرب وعند غريهم ممن يدخلهم املسترشقون يف هذه الزمرة، فلم 

كل يشء ليهود، ونحكم عىل أّن الجاهليني قد أخذوه منهم، وال نقول إّن هذا 

من ذلك التاث القديم املوروث؟

هذا وال بد بالطبع من أن يتأثّر الجاهليون املجاورون لليهود بعض التأثر 

بهم، بأن يأخذوا منهم بعض األشياء ويتعلّموا منهم بعض األشياء التي تنقصهم 

والتي هم يف حاجٍة ماسٍة إليها، فذلك أمر ال بد منه، كام وال بد وأن يكون 

حياتهم  يف  محاكاتهم  عىل  وعملوا  العرب،  جريانهم  من  اقتبسوا  قد  اليهود 

االجتامعيّة، ال سيام وبينهم يهود من أصول عربية]]].

ويحّق لنا أن نسأل هنا: من املؤثِّر يف اآلَخر بداهة؛ األغلبية أم األقلية؟؟ 

ومن املتأثِّر من اآلَخر بداهة؛ األغلبيّة أم األقليّة؟؟

للتاث  األمم  تبادل  عىل  يدّل  عيل-  جواد  خالل  -من  اآلن  سأذكره  وما 

ومروياٌت  قصٌص  عندهم  فوردت  مثاًل،  الرسيان  ومنهم  والثقافات،  واألخبار 

مشتكٌة يف السياق العام ومختلفة ببعض الّنقاط والتّفاصيل، ثم جاء القرآن 

فأثبت بعضها، وبشكله الّصحيح.

مجهود  عيل  جواد  ينكر  ال  الجاهيل،  التأريخ  تدوين  عن  حديثه  فحني 

املسترشقني يف تدوين التأريخ الجاهيل ويف كتابته بأسلوب حديث، يعتمد عىل 

املقابالت واملطابقات ونقد الروايات واالستفادة من املوارد العربيّة واألعجميّة، 

وأنَّهم أفادوا مام جاء عن العرب يف التوراة ويف التلمود ويف الكتب اليهوديّة، 

كام أفادوا مام جاء عن جزيرة العرب وسكانها يف الكتابات األشوريّة والبابليّة 

ومن املوارد الكالسيكيّة واملؤلفات الّنرصانيّة رسيانية ويونانية والتينية؛ فأضافوا 

كّل ما متّكنوا من الحصول عليه يف هذا الباب إىل ما ورد يف املوارد اإلسالميّة 

التأريخ  الثلم يف  بعض  املواد  بهذه  وا  وقوَّموا، وسدُّ الجاهليني، فصّححوا  عن 

الجاهيل.

]1]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 144(. 
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وقد متّكنا باالستناد إىل ما أنتجه املسترشقون من الحصول عىل أخبار دول 

وأقوام عربية مل يرد لها ذكر يف املوارد اإلسالميّة؛ ألّن أخبار تلك الدول وأولئك 

األقوام كانت قد انقطعت وطمست قبل اإلسالم؛ فلم تبلغ أهل األخبار.

وقد ساعد املسترشقون يف رشح الكتابات الجاهليّة وتفسريها لعلمهم بلغاٍت 

عديدٍة، مثل اللغة العربانيّة والرسيانيّة والبابليّة، فإّن يف هذه اللغات ألفاظًا 

ترد يف تلك الكتابات بحكم تقاربها واشتاكها يف هذه الثقافة املتقاربة التي 

نسميها )الرابطة السامية(، كام أّن فيها أفكاًرا وآراء ترد عند املتكلّمني بهذه 

اللغات، ولهذا صار يف اإلمكان فهم ما ورد يف الكتابات الجاهليّة باالستعانة 

بتلك األفكار واآلراء]]].

ونأيت إىل حادثة أصحاب الكهف، كمثال عن تداول األمم للقصص؛ إذ جاءت 

اآليات الكرمية بسورة الكهف استحضاًرا لهذه الحادثة التي كانت موجودًة يف 

الّصحيحة يف  بصورتها  ثم جاءت  وهناك،  هنا  ُحرِّفت  لكنها  الّشفوي،  الّتاث 

القرآن الكريم.

فهي حادثٌة موجودٌة يف تراث العديد من أهل املرشق، وليست مام تفرَّدت 

به الهاجادا أو غريها.

أو  األمم  من  العديد  تراث  يف  لورودها  مقّدسة  ظهرت  الفتية  قّصة  إّن 

الحضارات، فهي مثاًل تشبه قصة )النيام السبعة( يف التاث الديني الرسياين 

واليهودي واليوناين واملسيحي القديم]]].

ويذكر األب لويس شيخو قصة أصحاب الكهف من ضمن التاث الرومي 

البيزنطي املسيحي، وأنهم كانوا يف مدينة أفسوس، وأن ذلك جرى سنة 251م]]]. 

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )1/ 123، 124(. 

]2]- انظر زكا عيواص: قصة أهل الكهف يف املصادر الرسيانية، مجلة مجمع اللغة الرسيانية، بغداد، 1975، عدد 1، ص104 

وما بعد.

]3]- لويس شيخو األب: مجاين األدب يف حدائق العرب، بريوت، مطبعة اآلباء اليسوعيني، 1938م، )2/ 236 - 247(. 
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واد  الرقيم  أنَّ  إىل  التفسري  علامء  بعض  ذهب  اإلسالميّة  التّفاسري  ويف 

أوحوا  قد  اليهود  وكان  )أيلة(،  من  قريب  وهو  الكهف،  فيه  فلسطني  دون 

وكانوا  له،  امتحانًا  الرسولعنهم،  يسألوا  أن  مكة،  أهل  من  املرشكني  إىل 

يتداولون أخبارهم، ويروون قصًصا عنهم، كان شائًعا فاشيًا إذ ذاك بني النصارى 

أيًضا، فجاء الجواب عنهم يف سورة الكهف]]].

ويقول الطربي بعد أن استعرض أقوااًل عن املقصود بالرقيم: »وأوىل هذه 

األقوال بالّصواب يف الرقيم أن يكون معنيًّا به: لوح، أو حجر، أو يشء كتب فيه 

كتاب ... فيه أسامء أصحاب الكهف وخربهم ...«]]].

دون  وأيلة  عسفان  بني  واد  »الرقيم  عنهام:  الله  ريض  عباس  ابن  وقال 

فلسطني، وهو قريب من أيلة«]]].

ومام نقل ابن كثري من األقوال أنَّهم قريب من أيلة أو عند نينوى أو ببالد 

الروم أو ببالد البلقاء]]].

وذكر ياقوت الحموي: »أفسوس بلد بثغور طرسوس، يقال: إنه بلد أصحاب 

الكهف«]]].

واختلفوا يف زمانهم اختالفًا كثريًا.

وهناك من زعم أّن الرّقيم عىل فرسخ من عامن، أو قرية صغرية بالقرب 

من البحر امليت، أو أنّها البتاء، وذهب باحثون إىل أّن كهف أهل الكهف هو 

)كهف الرجيب(، وهو عىل مقربة من قرية صغرية تدعى )الرجيب(، وجدت 

]1]- انظر الطربي: جامع البيان، )15/ 156، 161(. عيل بن أحمد النيسابوري )ت 468هـ(: أسباب نزول القرآن، تحقيق: كامل 

بسيوين زغلول، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ. جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )5/ 72(. 

]2]- انظر الطربي: جامع البيان، )15/ 161(. 

]3]- الطربي: جامع البيان، )17/ 602(. 

]4]- ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )5/ 143(. 

]5]- ياقوت بن عبد الله الحموي )ت 626هـ(: معجم البلدان، بريوت، دار صادر، ط2، 1995م، )1/ 231(. 
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 Theodosius بداخله مدافن يرجع عهدها إىل زمان القيرص ثيودوسيوس الثاين

II )408 – 450م(، الذي كان يف زمانه بعث أهل الكهف، وذهبوا إىل أّن اسم 

هذا املوضع يف القديم هو )الرقيم(، تحوَّل إىل )الرجيب( فيام بعد]]].

8. أخذ الجاهليني القصص عن األمم التي سبقتهم، وليس عن اليهود 

فقط، ووصف القرآن أهل الكتاب بالجهل

كام أرشنا أعاله: من البديهي أخذ األمم عن بعضها البعض، فلامذا يُسلِّط 

بهة الضوء عىل األخذ عن اليهود فقط ويقرصون ذلك عليهم؟! أصحاب الشُّ

ونشري بداية إىل أنَّ نولدكه ردَّ ما ذهب إليه شربنكر]]] من وجود )صحف 

إبراهيم( عند الجاهليني، وأن الرسول قرأها وأخذ منها، وحجته يف ذلك أّن 

الرسول لو فعل ذلك فيكون »قد كشف للعامل عن مصادره بنزق«]]]، يقصد 

أّن القرآن ذكر هذه الصحف. 

ومل يقبل نولدكه ما ذهب إليه شربنكر من أّن الّنبّي قرأ كتابًا يف العقائد 

واألساطري، وقد زعم أّن اسم هذا الكتاب هو )أساطري األولني(، وقد أخذ رأيه 

 .[[[ِصياًل
َ
لَِي اْكَتتََبَها فَِهَ ُتْمَل َعلَيْهِ بُْكَرةً َوأ وَّ

َ
َساِطرُي اْل

َ
هذا من اآلية: َوقَالُوا أ

وهذه السورة هي من السور املكية]]].

ولعلنا نذهب إىل ما ذهب إليه جواد عيل من أن األساطري )وهي األباطيل 

)وليس  الجاهليون  أخذها  قد  لها(،  نظام  ال  التي  واألحاديث  واألكاذيب 

الرسول( من الروم وغريهم قبل اإلسالم، واستعملوها مبعنى تأريخ وقصص.

يف  وبالالتينية  باليونانية  التأريخية  الكتب  وجود  عيل  جواد  يستبعد  ومل 

]1]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )5/ 72، 73(. 

]2]- وهو من الزاعمني أن الرسول كان يكتب ويقرأ. 

]3]- انظر تاريخ القرآن: نولدكه، ص16. 

]4]- سورة الفرقان، اآلية 5. 

]5]- انظر تاريخ القرآن: نولدكه، ص16-15. 
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مكة، فقد كان يف مكة ويف غري مكة رقيق من الروم، كانوا يتكلمون بلغتهم 

املقدسة،  بكتبهم  يحتفظون  كانوا  كام  تالقوا،  إذا  بها  وينطقون  بينهم  فيام 

وبكتب أخرى مدوَّنة بلغتهم]]]. 

وورد يف كتب أهل األخبار أّن األحناف كانوا يقرؤون الكتب، ويف التوراة 

واإلنجيل، ومنهم من وقف عىل لغة )بني إرم( وعىل العربانيّة. ومن هؤالء: 

ورقة بن نوفل، وكان قد »قرأ الكتب وتبحر يف التوراة واإلنجيل«]]]، وهو الذي 

.[[[لقيته خديجة يف أمر النبي

وورد يف بعض التفاسري يف تفسري اآلية: َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشَتِي لَْهَو اْلَِديِث 

ولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌي]]]، أنها 
ُ
بَِغرْيِ ِعلٍْم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا أ  ِ ِلُِضلَّ َعْن َسبِيِل اللَّ

وإسفنديار،  رستم  األعاجم:  كتب  اشتى  ألنه  الحارث]]]،  بن  النض  يف  نزلت 

ث القصص، وذكرنا حادثته مع الرسول يف بداية  فكان يجلس مبكة ويُحدِّ

هذا البحث]]].

ويرجح جواد عيل رجوع الحارث بن كلده الثقفي، أو ابنه النض، وهام من 

العلامء بالطب، إىل مؤلفات يف الطب كانت مدوَّنة بلغة من اللغات األعجميّة، 

ويُستبعد جهلهام مبؤلفات أبقراط وجالينوس وغريهام ممن بنوا صنعة الطب، 

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )15/ 318(. 

ر يف التوراة واإلنجيل«. فكل النصوص عنه ال تفيد مبجملها أنَّه كان  ]2]- ال يتوفر دليل واضح عىل أن ورقة »قرأ الكتب وتبحَّ

ت الروايات عىل ذلك، ولطارت شهرته يف اآلفاق،  عاملًا من علامء أهل الكتاب؟! أو قسيًسا من قساوستهم؟ ولو كان كذلك لنصَّ

؟ وأين؟ وكيف؟  ه أسئلة استفهامية، فمتى تنرصَّ ولُذكر بألقاب العلم املعروفة، ولكن الروايات مل تسعفنا بذلك. وحتى عىل تنرصُّ

وعىل من تعلَّم النرصانية؟ وأي كنيسة كان يقصد؟ أين نجد السرية الذاتية لبحريى وورقة يف كتب النصارى القدمية؟ وهي أسئلة 

ال تسعفنا بها الروايات.

بل إن ما ورد يف البخاري من املمكن أن نغمز من خالله عىل عدم متكن ورقة من النرصانية، وذلك ملَّا قال: »فقال ورقة: هذا 

الناموس الذي أنزل عىل موىس«، صحيح البخاري، )4953(، )6/ 173(، فاستحض سيدنا موىس ومل يستحض سيدنا عيىس.

]3]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )15/ 319(. 

]4]- سورة لقامن، اآلية 6. 

]5]- ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص344. 

]6]- وانظر أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )ت 671هـ(: الجامع ألحكام القرآن، تفسري القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين، 

إبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 1964م، )14/ 52(. 
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ووضعوا فيها املؤلفات. وال يعتقد جواد عيل أّن رجااًل يف مكة أو يف يرثب أو 
الطائف كانوا عىل جهل بأسامء مشاهري حكامء اليونان، وبينهم من كان له 

اتصال ببالد الثقافة والعلم وباألجانب]]].

ة اليهود(  ونأيت إىل وصف القرآن ألهل الكتاب بالجهل؛ إذ حىك عنهم )خاصَّ
أنهم كانوا يقولون أموًرا هي ليست من الكتاب، وحىك أنَّهم ال يعلمون من 

كتاب الله شيئًا.

به أنَّ النبي تعلَّم منهم الهاجادا وغريها؟!! فكيف ذهب أهل الشُّ

ّمِيُّوَن َل َيْعلَُموَن 
ُ
ففي تفسري ابن كثري، عن ابن جريج عن مجاهد: َوِمنُْهْم أ

َماِنَّ ِإَوْن ُهْم إِلَّ َيُظنُّوَن]]]، قال: »أناس من يهود مل يكونوا يعلمون 
َ
الِْكَتاَب إِلَّ أ

من الكتاب شيئًا، وكانوا يتكلَّمون بالظَّن بغري ما يف كتاب الله، ويقولون: هو 
من الكتاب، أماين يتمنونها. وعن الحسن البرصي، نحوه.

وقال أبو العالية، والربيع وقتادة: »إاِلَّ أََمايِنَّ« يتمنون عىل الله ما ليس لهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: »إاِلَّ أََمايِنَّ« قال: متنوا فقالوا: نحن من 
أهل الكتاب. وليسوا منهم«]]].

وقد وصف القرآن الكريم بعض األحبار بالعلم، ورمى أكرثهم بالجهل، أما 
السواد األعظم منهم، فقد جعلهم عامة تتبع أقوال رجالها، فال علم لها وال 

معرفة بأمور املاضني أو الحارضين]]].

يُّوَن: اليهود ... وهم  ويف تفسري الرازي: »اعلم أن املراد بقوله: َوِمْنُهْم أُمِّ
التقليد  الذين ال معرفة عندهم بقراءة وال كتابة وطريقتهم  يُّون  األُمِّ العامة 

وقبول ما يقال لهم«]]].

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )15/ 319، 321(. 

]2]- سورة البقرة، اآلية 78. 

]3]- ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )1/ 311(. 

]4]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 135(. 

]5]- محمد بن عمر، فخر الدين الرازي )ت 606هـ(: مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، بريوت، دار إحياء التاث العريب، ط3، 

1420هـ، )3/ 563، 564(. 
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الخامتة والنتائج

ـ يتَّضح ملن يقرأ ما كتبه نولدكه عن شبهة أنَّ اليهوديّة والهاجادا مصدر 
من مصادر تعليم محمد أنَّه كان مضطربًا وغري واثق من معلوماته، لذلك 
أوقع نفسه يف متناقضات جعلته يثبت أحكاًما ثم ما يلبث أن ينفيها أو يُشكِّك 

بها، فظهر غري متصوِّر لكامل املوضوع الذي يحكم عليه.

ـ ونستطيع أن نتَّهم نولدكه باإلخالل باألمانة العلميّة، إذ اكتفى بذكر ما 
يه عىل اليهود شفويًّا،  أنَّه إثباٌت عىل تلقِّ يقوله املفتون عىل النبي عىل 

وحذف الجواب من الله عز وجلَّ بعد توصيف الحالة التي تحّدث عنها.

ّدد، فباتت هذه الّصفة سمًة يف شخصيّته وكتاباته،  ـ واتّصف نولدكه بالتَّ
وهذا يظهر يف هذا البحث ويف األبحاث األخرى بوضوح، بل إنَّ أّول مؤلَّف له 
واملعنون: حول نشوء وتركيب السور القرآنيّة، الذي أنجزه عام 1856م، وُعدَّ 
أطروحة للدكتوراه، حكم عليه هو نفسه بأنَّه غري ناضج، لذلك قام بالتعديل 
عليه ليظهره بعنوان جديد هو: تاريخ القرآن، وهو الكتاب الذي نقوم بنقده]]].

ح قبيل وفاته بترصيح يدّل عىل االضطراب الذي اتّصف  ـ ثم إنَّ نولدكه رصَّ
به كتابه، حني قال: »إذا كان من ندم فألنّني درست علوًما مل أظفر منها يف 

النهاية بنتائج حاسمة قاطعة«]]].

يف  ديننا  أثبته  ما  إثبات  نولدكه  شبهة  نقض  يف  اتبعناها  التي  الطرق  ومن  ـ 
ح  رصَّ القرآن  وأنَّ  نكذبهم،  وال  قهم  نصدِّ ال  بأن  الكتاب؛  أهل  مع  التعامل  أصل 

بوجود التّشابه بني ما أنزله الله عىل األنبياء وبني ما أنزله عىل خامتهم، فوحدة 

املصدر اإللهي تستلزم وجود التّشابه، لكن هذا التّشابه ليس مطَّرًدا، فثمة فروق 

واختالفات يف املوضوعات والتكوين وغريهام.

ـ وال تذكر األخبار التاريخيّة أنَّ اليهود كتبوا أو رووا شيئًا عن أحداث لهم مع 

]1]- انظر مشتاق الغزايل: القرآن يف دراسات املسترشقني، بريوت، دار النفائس، ط1، 2008م، ص32-31.

]2]- م.ن، ص32. نقالً عن مقالة للمسترشق الهولندي سنوك هورجرونني، نرُشت يف مجلة جمعية املسترشقني األملان يف الذكرى 

األوىل لوفاة نولدكه.
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املسلمني، فلم تصل إلينا منهم أّي كتابة عن عالقتهم باإلسالم وباملسلمني، وهذا دّل 

داللًة قاطعًة عىل أّن اليهود يف بالد العرب كانوا منقطعني متام االنقطاع عن بقيّة 

أبناء جنسهم يف جهات العامل، وهذا يعني استحالة وصول أساطري اليهود يف التلمود 

ونصوصه واألساطري األخرى إىل عرب الجزيرة العربية.

ـ ومل يكن سواد يهود الجاهليّة عىل علم بالكتابة وبالقراءة، بل كان هذا السواد 

جاهاًل حتى بأمور دينه ورشيعته، لذلك مل يظهر فيهم من نال شهرة يف العلوم.

أصحاب  اليهود  من  أحد  يكن مبكة  مل  أنَّه  الحارث  بن  النض  قصة  وأثبتت  ـ 

العلم، لذلك أرسل القريشيون النَّض وبعثوا معه عقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود 

باملدينة ليسألوهم عن النبي وصفته وخربه وليمتحنوه.

ـ وملا هاجر الرسول إىل املدينة تعاهد مع اليهود يف صحائف كُتبت لهم، 

بدأت خصومة  ثم  األوىل،  األيام  يف  سيئة  املسلمني  مع  اليهود  عالقات  تكن  فلم 

اليهود لإلسالم كخصومة فكرية، ثم تطورت إىل معارك وحروب، ومع ذلك وجدنا 

به  أنَّ اليهود وساداتهم الذين عادوا الرسول والدعوة اإلسالميّة مل يتكلّموا بالشُّ

التي يتكلَّم بها من يتكلَّم، وإمنا كان لعداوتهم أسباب ذكرناها.

وإلظهار  إلحراجه   الرسول إىل  أسئلة  توجيه  إىل  عمدوا  اليهود  أنَّ  ومع  ـ 

فساد دعوته بزعمهم، وحدث بني الطرفني جدل ومحاججات، إالَّ أنَّهم مل يقولوا إنَّ 

بهة التي أثارها نولدكه. الرسول أخذ عنهم، ومل يأت عىل ألسنتهم الشُّ

ـ ويرتبط بذلك أّن عدًدا من اليهود دخلوا يف اإلسالم، كعبد الله بن سالم وعدد 

رسول  وزوجة  منبه،  بن  ووهب  األحبار،  وكعب  النضي،  ومخرييق  عائلته،  من 

الله صفية بنت حيي بن أخطب، وعرشات من أمثال هؤالء الذين مل ترد هذه 

بهة عىل ألسنتهم، ولو كان لها أي أثر لظلوا عىل ديانتهم اليهودية فهي بذلك  الشُّ

أوىل باالتباع. 

الله(  إال  إله  )ال  اإلسالم  التوحيد يف  بأّن شهادة  نولدكه  اّدعاء  بطالن  وثبت  ـ 
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مستقاة من عبارة يهودية، وتبني أنَّه ليس لها عالقة من قريب أو بعيد بالشهادة 

اإلسالميّة.

ـ وظهر لنا التباين الكبري يف أهم مسألة كان يفتض أن ينقلها النبي من 

الكتاب املقّدس لو كان هو مصدره، وهي مسألة اإلميان بالله تبارك وتعاىل.

ـ وظهر زيف اّدعاء نولدكه بأنَّ آياٍت قرآنيًّة اقتُبست حرفيًّا من العهد القديم، 

مثلام ورد يف سورة األنبياء، اآلية 105، وهي -برأيه- تطابق ما ورد يف املزمور.

ـ ولقد ثبت تأثُّر اليهود والتوراة مبن حولهم، وثبوت التأثري الخارجي عىل الفكر 

واألمم  الّشعوب  بني  املتوارث  للتاث  نتيجة  وذلك  القدم،  منذ  اليهودي  الديني 

به جعلوا اإلسالم  واألقوام، فالجميع كان يتناقل قصًصا أو ما شابه، لكن أصحاب الشُّ

والقرآن وخاتم األنبياء وحدهم الذين نقلوا هذه القصص عن اليهود وغري اليهود.

التوراة  ففي  واملسيحيني،  اليهود  كتب  يف   الرسول ِذكر  بوضوح  وتبنيَّ  ـ 

 النبي مبعث  إىل  تشري  التي  الواضحة  والدالئل  النصوص  عرشات  واإلنجيل 

وصفاته وأخباره.

ـ وورد يف القرآن الكريم آيات كثرية فيها نقد شديد لليهود، وهي بالتايل تنفي 

شبهة نولدكه وأقواله.

ـ وأشار نولدكه من ضمن شبهة اليهودية إىل شبهة أخرى تتعلَّق بالهاجادا، وأنَّها 

من مصادر تعليم الرسول والقرآن، ولكنه مل يبنّي لنا أّي يشء أو تفصيل عنها، 

ومل يبسط أدلّته يف شبهته عنها، مام يعني أنَّ طرحه ابتعد عن املنهجيّة والعلميّة.

ـ ومل يتوفَّر أيِّ بحٍث أكادمييٍّ منهجيٍّ عن الهاجادا، فلم نجد أّي بحٍث منهجيٍّ 

أّي  نجد  نولدكه، ومل  ادعاء  النبي بحسب  تعليم  تناولها كمصدر من مصادر 

بهة، وبالتايل مل تتوافر معلومات كافية وواضحة أو  بحٍث منهجيٍّ دحض هذه الشُّ

منهجيّة عنها.

الهاجادا من ناحية محاولة  تناول تفصيالت  ـ ووقفنا عىل مؤلَّف واحد فقط 
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إثبات أنَّ الرسول كان ينقل منها أو يعلِّمه إياها اليهود، فكان مدار الكتاب 

بأكمله حول إثبات ذلك، وقد اعتمد هذا الكتاب بشكل كامل تقريبًا عىل كتاب 

ع أساطري الهاجادا يف هذا الكتاب. )أساطري اليهود( للويس جنزنربج، ظنًّا أنَّه جمَّ

ـ فلامذا مل ينتبه علامء وفقهاء ومفرّسو وحاخامات اليهود إىل شبهة الهاجادا، 

بهة رائحة حقيقة ألشبعوها  وملاذا مل يفطنوا لها أو يقولوا بها؟! فلو كان يف هذه الشُّ

بحثًا ورشًحا، لكن أي من ذلك مل يحدث، بل حدث أن تأثَّروا هم باإلسالم وعلامئه.

صيّة )وليس األبحاث املتناثرة هنا وهناك( فلن  ـ ولو نظرنا يف املؤلَّفات التخصُّ

نجدها تثري شبهة الهاجادا، وأوضح مثال عنها الكتاب التفصييل الذي أصدره املؤرِّخ 

اليهودي إرسائيل ولفنسون، وأفرده للحديث عن اليهود وتاريخهم يف الحقبة التي 

بهة فيها. نتكلم عنها وأثريت الشُّ

ـ تبنّي لنا وبحسب املوسوعة اليهوّدية واملصادر اليهودية أنَّ الهاجادا مستمّدة 

من الكتاب املقدس ومستندة عليه، وهي تفسري ملا فيه وتوضيح أو توسع، وأنَّها 

من كتب اليهود املقدسة رسميًّا، ولها قدسيتها عند اليهود ويتلون منها أثناء عيد 

التى  الدينية  الطقوس  عىل  وتحتوي  العيد،  هذا  صلوات  عىل  وتحتوي  الفصح، 

قصٍص  مجموعة  بأنّها  االدعاء  يدحض  وهذا  اليهودي،  الفصح  عيد  ف  تستخدم 

خرافيّة، وأّن القرآن استقى منها هذه الخرافات.

تم  وأنَّه  الهاجادا،  كتابة  تاريخ  تحديد  صعوبة  اليهوديّة  املصادر  وأظهرت  ـ 

الزيادة عليها باستمرار نتيجة نقاشات وتأمُّالت، واستمّر ذلك حتى القرن الثالث 

عرش امليالدي، وهذا يعني أّن الهاجادا مرَّت مبراحل كثرية منذ سنة 170 ميالدية 

حتى القرن الثالث عرش امليالدي، ومرت بتعديالت خالل هذة املدة، وأنَّها ليست 

مصدًرا ثابَت املحتوى، بل كانت مصدًرا متجّدًدا. وهذا كلّه يدحض االّدعاء الذي 

يقول إنَّ آخر قصة هاجادية كُتبت سنة 360م.

ـ إنَّ مصدر الهاجادا األسايس والذي اعتمدت عليه يف تفسرياتها وأساساتها هو 
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الكتاب املقدس والتوراة، وبالتايل فإنَّ املنتج الديني كونه كالم الله املوحى به إىل 

األنبياء هو منتج واحد وإن تعّددت رسائله، مع االنتباه إىل ضوابط هذا التشابه.

من  كمصدر  اليهوديّة  أنَّ  شبهة  رد  من خاللها  تّم  التي  األدلّة  فإّن  وبالتايل  ـ 

مصادر تعليم النبي، تنطبق هنا عىل رد شبهة الهاجادا.

ال  ما  اليهودي  للمدراس   الرسول دخول  حادثة  الّشبهة  أصحاب  ل  حمَّ ـ 

تحتمل، فهي حدثت ملرة واحدة فقط، ولغاية ظاهرة هي دعوة اليهود إىل الله عز 

وجل، وملَّا جادلوه طلب أن يكون الَحكم بينهم التوراة، فرفضوا ذلك.

بهة ما هو واضح يف هذه الحادثة، وذهبوا إىل استنتاج ال  ـ فتك أصحاب الشُّ

يحتمله النص وال يرىض به أي عاقل متزن.

بهة أن الرسول والقرآن  ـ ومن أمثلة نصوص الهاجادا التي زعم أصحاب الشُّ

الكريم اقتبسا منها: تساؤل املالئكة عن استخالف اإلنسان ف األرض، ففي الهاجادا: 

القرآن  ويف  بالنار.  حرقًا  فيهلكهم  ويخالفون،  فيعتضون  املالئكة،  يستشري  الله 

الكريم: يخرب الله عز وجل مالئكته، وعندما مل يفهموا املراد يوقفهم، ثم يبني لهم 

حكمته بتجربٍة عمليٍة.

اليهود  أنَّ  القّصة  والواضح يف هذه  والهاجادا،  القرآن  بني  واضحٌة  فالفروق  ـ 

لديهم بقايا علم األنبياء، وقد ميزجوا ما لديهم بالخرافة، فحادثة املالئكة هنا تّم 

إسقاطها من التوراة، ثم حرِّفت يف الهاجادا، ثم جاءت يف القرآن الكريم الذي ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه بيضاء نقية.

وصدق   ،النبي صدق  يعلمون  كانوا  اليهود  أنَّ  )الرجم(  حادثة  وتُظهر  ـ 

األحكام اإلسالمية، واالختالف بني أحكامهم وأحكام اإلسالم والقرآن، وتوافق أحكام 

القرآن مع أحكام التوراة غري املزورة، لذلك رجعوا إىل النبي يف حكم الرجم.

ـ إنَّ التاث املتوارث بني الّشعوب واألمم واألقوام ال ينكره أحد، ومنه التاث 

الذي كان تراثًا تاريخيًّا موجوًدا يف املرشق، فهو متواتر منذ عصور، وموجود عند 
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أقوام عّدة: عند اليهود وعند الرسيان وعند العرب، فإذا رسى مرسى النص املقدس 

يف وقت من األوقات، فهذا يعني أنّه ليس بنصٍّ منقوٍل عن نصٍّ مكتوب بلغٍة أخرى 

هي العربية. فهذا تراٌث شفاهيٌّ موجوٌد آنذاك شفاهة فقط، قد يكون قد سجل يف 

بعض األحيان لدى الرسيان أو اليهود أو الّنصارى، لكن ليس معنى ذلك أّن مصدره 

برشيًّا فقط، بل أُوحي بهذا الكالم يف بعض األزمنة، فهناك أنبياء قبل رسول الله 

وقبل عيىس و...

أنّه موجوٌد  يعني  املدراش ال  أو  الهاجادا  تراٌث موجوٌد، وتسجيله يف  ـ وهذا 

حرًصا يف هاجادا املدراش أو هاجادا التلمود.

الكرمية -بسورة  ـ وهو تراٌث موجوٌد، لكّنه تراث شفاهّي، وملا جاءت اآليات 

الكهف مثاًل- لتتحّدث عن هذه الحادثة بخصوص العبد الصالح، فهي عبارة عن 

استحضار لهذه الحادثة التي كانت موجودة يف التاث الشفوي لكنها ُحرِّفت هنا 

وهناك، ثم جاءت بصورتها الصحيحة يف القرآن الكريم.

عنها  التّحري  عن  وتكلَّم  الثقافات،  تبادل  قضية  ابن خلدون عىل  أكَّد  وقد  ـ 

وتدقيقها عند املسلمني.

عن  وليس  سبقتهم،  التي  األمم  عن  القصص  الجاهليني  أخذ  بالتايل  وثبت  ـ 

اليهود فقط.

ـ وصف القرآن الكريم بعض أحبار اليهود بالعلم، ورمى أكرثهم بالجهل، أما 

السواد األعظم منهم، فقد جعلهم عامة تتبع أقوال رجالها، فال علم لها وال معرفة 

بأمور املاضني أو الحارضين.

ـ وكل هذه اإلثباتات وغريها تجعل من شبهة نولدكه مجرّد زوبعة يف كستبان، 

وال ميكن أن يقبلها أي صاحب عقل مبن فيهم نولدكه نفسه الذي مل يحسم املسألة 

بحسب ترصيحاته الواضحة.
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املبحث الثاين: نقد شبهة املسيحّية والليتورجيا والصابئة واألحناف 

وبحريى 

متهيد

ساق نولدكه قضايا عّدة عن شبهة املسيحيّة، وأنّها مصدٌر من مصادر تعليم 

محمد، وربط بذلك قضايا أخرى تتعلّق بذلك: كالليتورجيا والصابئة واألحناف 

وبحريى.

ولعلَّ نولدكه مل يدرس األديان كام ينبغي، ومل يقف عىل ثراء موضوعات القرآن 

ولو  الحديثة،  العلميّة  املعطيات  مع  التام  وتوافقه  العلميّة،  األخطاء  من  وخلّوه 

قارن ذلك بالتوراة واإلنجيل مثاًل، لوجد أنَّهام مع قلّة موضوعاتهام فإنَّهام يضامن 

أخطاء علميّة كثرية وفاحشة.

ا يجهل أو يتجاهل هذه الحقائق، لذلك مل يستند يف ُشبَهه عىل حقائق،  فهو إمَّ

وإمّنا عىل تكهُّناٍت وتخرُّصاٍت وتخيُّالٍت، وبدا غري متصوِّر لكامل املوضوعات التي 

به بفقرٍة  دفعنا إىل مناقشتها ونقضها. بكّل األحوال سنناقش كّل شبهة من هذه الشُّ

مستقلٍة، مع التّنبيه إىل اندراجها تحت عنوان شبهة املسيحيّة، لذلك جعلناها يف 

بحث واحد. وسيكون لكّل شبهة مقّدمتها الخاّصة بها.

أّواًل: نقد شبهة أنَّ املسيحّية مصدر من مصادر تعليم محمد بحسب 

تعبري نولدكه

مقدمة: قال نولدكه بشبهة تلّقي الّنبّي عن املسيحيّة يف مواضع عّدة، 

وهي كام يأيت:

األّول: »قد يلقي املرء جزافًا بالتّهمة القائلة بأّن أهّم تعاليم محمد مأخوذٌة 

عن اليهود واملسيحيني، وليست نابعًة من عقله، صحيح أّن أفضل ما يف اإلسالم 

قد نشأ عىل هذا املنوال، لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم، 
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ا«]]]. وهو  واعتربها وحيًا أنزله الله إليه، ليبرّش به الناس، تجعل منه نبيًّا حقًّ

بهة ثم يثبتها، ثم يجعل من النبي صاحب طريقة ذكيّة يف  هنا ينفي الشُّ

اكتساب التّعاليم من اليهود واملسيحيني.

الثاين: وقال نولدكه يف املوضع الثاين: »سيفيض بنا البحث املتمعن عاّم هو 

يهودّي ومسيحّي يف القرآن إىل االقتناع بأّن التّعاليم األساسيّة التي يشتك فيها 

التعاليم  مصدر  هنا  ويُرجع  يهودية«]]].  صبغة  ذات  هي  واملسيحيّة  اإلسالم 

األساسيّة يف املسيحيّة واإلسالم إىل اليهوديّة.

الثالث: ويف املوضع الثالث، قال: »كانت املسيحيّة عىل انتشاٍر واسعٍ يف شبه 

د أماكن تواجدهم عىل الحدود الفارسيّة البيزنطيّة،  الجزيرة العربية«، ثم عدَّ

بعني  نأخذ  أن  إًذا  علينا  »ينبغي  قال:  ثم  اليمن،  ويف  متيم،  يف  الداخل  ويف 

االعتبار التأثري املسيحي عىل النبي إىل جانب التأثري اليهودي«. وكعادته يُثبت 

ثم يشّكك، أو يشّكك ثم يثبت، إذ قال: »ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثري 

من هذه املواد«، أي الّنقاط التي أخذها محمد عن املسيحيّة. ثم يعود 

«، ثم يعّدد هذا البعض  ليقول: »أما البعض اآلخر فال شّك أّن مصدره مسيحيٌّ

اآلخر، فذكر: التهجد، بعض أشكال الصالة، وصف الوحي بالفرقان، وأنّه باللغة 

اآلراميّة املسيحيّة يعني الخالص.

الرابع: ووصل نولدكه يف املوضع الرابع إىل نتيجة، حيث يقول: »يستطيع 

املرء أن يستخلص من كل ذلك أّن اإلسالم يف جوهره ديٌن يقتفي آثار املسيحيّة، 

بالد  إىل  املسيحية  بها  التي دخلت  الصيغة  اإلسالم هو  إّن  أخرى:  بعبارة  أو 

العرب كلّها«]]]. ثم يأيت بدليلني يؤيّد فيهام زعمه: األول قوله: »وتؤكد هذا 

الربط بسهولة األحكام الصادرة عن أشخاص عارصوا محمًدا، فقد أطلق الكفار 

عىل أتباعه لقب )الصابئة(، ما يعني أنهم عّدوهم عىل عالقٍة وثيقٍة ببعض 

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، بريوت، مؤسسة كونراد، ص4. 

]2]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص7. 

]3]- م.ن، ص8. 
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الفرق املسيحيّة، مثل: املندائيني والكسائيني واملعمدانيني«.

أناس  األحناف، هؤالء  أنفسهم خلفاء  يعّدون  املسلمني  والثاين قوله: »إنَّ 

رفضوا الوثنيّة وفتّشوا عاّم يرضيهم يف التّعاليم اليهوديّة واملسيحيّة، وإطالق 

اد املسيحيني أيًضا يشري بوضوح إىل أنَّ املسلمني كانوا عىل  هذا االسم عىل الزُّهَّ

عالقٍة مميّزٍة باملسيحيني، وهذا يفرّس لجوء بعض أتباع محمد إىل ملك الحبشة 

املسيحي«]]].

الخامس: ويف املوضع الخامس، يعود نولدكه إىل عادته يف املتناقضات، فبعد 

أن أثبت بزعمه ما أثبت، قام هنا بالتّشكيك بكّل ما سبق، وهذا واضح بقوله: 

»من املؤكّد أّن املسيحيني العرب، مام تجدر إليه اإلشارة يف هذا الصدد، غالبًا 

ما كانوا عىل معرفٍة سطحيٍّة بدينهم كام يقول شربنغر«، ثم يستشهد مبقولٍة 

لإلمام عيل، وهي قوله: »إّن بني تغلب ليسوا مسيحيني، ومل يتّخذوا من 

املسيحيّة إال رشب الخمر«]]].

شبهته،  إثبات  محاولة  إىل  نولدكه  يعود  السادس،  املوضع  ويف  السادس: 

محمد  استعامل  إمكانيّة  ننفي  أن  لنا  بّد  ال  تقّدم  ما  إىل  »استناًدا  فيقول: 

مصادر مكتوبة، فهو تَقبَّل أهم أجزاء تعليمه من اليهود واملسيحيني شفويًّا 

عىل األرجح«]]].

ع  يُطوِّ أن  حاول  نولدكه  إنَّ  اليهودية(  عن  األخذ  )شبهة  بحث  يف  وقلنا 

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن،  ص9-8. 

]2]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص9-10. ويف تفسري الزمخرشي وتفسري البيضاوي مبناسبة اآلية الخامسة من سورة املائدة: 

الْيَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّباُت َوطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب ِحلٌّ لَُكْم...: »وعن عيل رىض اللَّه عنه: أنَّه استثنى نصارى بنى تغلب 
وقال: ليسوا عىل النرصانية ومل يأخذوا منها إال رشب الخمر«، ويف تفسري الطربي: »وهذه األخبار عن عيل رضوان الله عليه، 

إمنا تدل عىل أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب، من أجل أنهم ليسوا عىل النرصانية، لتكهم تحليل ما تُحلِّل النصارى، 

وتحريم ما تَُحرِّم، غري الخمر«. انظر محمد بن جرير الطربي )ت 310هـ(: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد 

الكشاف عن حقائق غوامض  الزمخرشي )ت 538هـ(:  بن عمرو،  )9/ 576(. محمود  الرسالة، ط1، 2000م،  شاكر، مؤسسة 

التنزيل، بريوت، دار الكتاب العريب، ط3، 1407هـ، )1/ 607(. عبد الله بن عمر، البيضاوي )ت 685هـ(: أنوار التنزيل وأرسار 

التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن املرعشيل، بريوت، دار إحياء التاث العريب، ط1، 1418هـ، )2/ 116(.  

]3]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص16. 
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القرآن الكريم إىل ما يريد، فاستشهد بآيات منه قال عنها: »ويبدو أّن القرآن 
يشري إىل هذا األمر«]]]، أي أمر تعلُّم النبي شفويًّا من اليهود واملسيحيني.

واآليات التي استشهد بها:

قَوٌْم  َعلَيْهِ  َعنَُه 
َ
َوأ اهُ  اْفَتَ إِفٌْك  إِلَّ  َهَذا  إِْن  َكَفُروا  ِيَن  الَّ َوقَاَل  تعاىل:  قوله 

.َفَقْد َجاُءوا ظُلْامً َوُزوًرا :وحذف نولدكه منها قوله تعاىل ،[[[آَخُروَن
ِي يُلِْحُدوَن  َما ُيَعّلُِمُه بََشٌ لَِساُن الَّ ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
وقوله تعاىل: َولََقْد َنْعلَُم أ

.َوَهَذا لَِساٌن َعَرِبٌّ ُمبٌِي :وحذف منها قوله تعاىل ،[[[ ْعَجِمٌّ
َ
إَِلْهِ أ

وبقيام نولدكه بحذف جواب هذه اآليات فإنَّه أخلَّ باألمانة العلميّة، فهذه 
اآليات جاءت لتنفي ما أراد نولدكه إثباته، وجاءت لتكشف افتاء هؤالء]]]. 

ثم عاد فذكر قواًل ينقض ذلك كعادته: »وال ميكن إضافة أّي يشٍء إىل ما يرد 
يف الروايات من هذا االكتشاف اليسري أو ذاك«]]].

وفيام يأيت تفاصيل نقض شبهة نولدكه هذه:

1. عالقة القرآن بالكتب الساموية األخرى

ِمن  َوانلَّبِّيَِي  نُوٍح  إِىَل  ْوَحيَْنا 
َ
أ َكَما  إَِلَْك  ْوَحيَْنا 

َ
أ إِنَّا  تعاىل:  الله  يقول 

َوِعيَس  ْسَباِط 
َ
َوال َوَيْعُقوَب  ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم  إِىَل  ْوَحيَْنا 

َ
َوأ َبْعِدهِ 

.[[[َزُبوًرا َداُووَد  َوآتَيَْنا  َوُسلَيَْماَن  َوَهاُروَن  َوُيونَُس  يُّوَب 
َ
َوأ

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص16. 

]2]- سورة الفرقان، اآلية 4.

]3]- سورة النحل، اآلية 103. 

]4]- انظر تفسري هاتني اآليتني وأسباب نزولهام يف التفاسري اآلتية: عبد الله بن عباس )ت 68هـ(: تنوير املقباس من تفسري ابن 

عباس، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفريوز آبادى )ت 817هـ(، لبنان، دار الكتب العلمية، ص300 وما بعد. 

محمد بن جرير الطربي )ت 310هـ(: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، 

)19/ 237 وما بعد(. إسامعيل بن عمر )ت 774هـ(: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنرش 

والتوزيع، ط2، 1999م، )6/ 93 وما بعد(.

]5]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص16.

]6]- سورة النساء، اآلية 163.
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ح القرآن بوجود التّشابه بني ما أنزله الله عىل األنبياء وبني ما أنزله  إًذا، رصَّ

عىل خامتهم.

ويقول املسترشق السويدي تور أندريه: »القرآن ال ينكر صالته بالديانات 

ذلك  ولكن  القدماء،  العرب  وتقاليد  الحنيفيّة،  وعقائد  واملسيحيّة،  اليهوديّة 

ليس  التّشابه  هذا  لكن  العنارص«]]].  هذه  من  مجموعة  مجرد  أنّه  يعني  ال 

القرآن  مطَّرًدا، فمثاًل ال تشابه وال توافق بني ما جاء يف اإلنجيل وما جاء يف 

السياقني، ففي  يُظّن من تشابه  الجّنة رغم ما قد  عن املحرومني من دخول 

اإلنجيل أّن املسيح قال لتالميذه: »الحق أقول لكم: إّن مرور جمٍل من ثقب 

إبرٍة أيرس من دخول غنّي إىل ملكوت الله«]]]. فهذا الّنّص يف تجريم األغنياء 

الكفار  عن  حديثه  يف  املثل  هذا  القرآن  رضب  بينام  الجّنة؛  من  وحرمانهم 

وا َعنَْها َل ُتَفتَُّح  بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكَبُ ِيَن َكذَّ املكذبني املجرمني، ال األغنياء: إِنَّ الَّ

َماء َوَل يَْدُخلُوَن اْلَنََّة َحتَّ يَلَِج اْلََمُل ِف َسّمِ اْلَِياِط َوَكَذلَِك َنْزِي  بَْواُب السَّ
َ
لَُهْم أ

الُْمْجرِِمَي]]]، فالتّشابه بني الّنصني ينطبق عليه تشبيه العالَّمة أحمد ديدات 
بالشبه بني الُجنب والطباشري، وإن كان ال يُشّك بتشابه القرآن مع ما أنزله الله 

عىل املسيح، مام أضاعوه وحرَّفوه.

وتكوَّن العهد الجديد من أناجيل أربعة، تضّمنت سرية املسيح من الوالدة إىل 

الصلب املزعوم، فهي أشبه ما تكون بسرية النبي التي يرويها ابن إسحاق أو 

تهذيبها البن هشام، كام يتضّمن العهد الجديد أيًضا رسائل التالميذ، وهي تحك 

عن قصصهم ورحالتهم وأُعجوباتهم ووصاياهم املوجهة إىل أصدقائهم ومعارفهم 

لتوضيح بعض املفاهيم الالهوتية أو لطلب بعض القضايا الشخصية.

ونوّد أن ننبّه هنا إىل أّن آيات القرآن بلغت 6236 آية، وأن التّشابه بينها 

ونعتقد  آية،  مئة  عن  األحوال-  من  -بحال  يزيد  ال  الكتابيّة  الّنصوص  وبني 

]1]- عبد الجليل الشلبي: اإلسالم واملسترشقون، القاهرة، مطابع الشعب، ص34.

]2]- متى: 19/ 23 - 25.

]3]- سورة األعراف، اآلية 40.



286

جازمني أّن هذه الكتب قبل تحريفها كان فيها من صور التّشابه مع القرآن ما 

هو أكرث من ذلك بكثري]]].

ولقد أخرب الله عز وجل أنَّ ما بني أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

الله تعاىل وحيًا عىل موىس وعيىس  أنزله  الذي  الكتاب  الكتب ليس هو  من 

عليهام السالم، ووقع يف التوراة واإلنجيل عىل أيدي األتباع كتامن وتحريف، 

فهم يلبسون الحّق بالباطل ويخلطونه به بحيث ال يتميز الحّق من الباطل، 

ويكتمون الحّق ويخفونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه لفظًا ومعنى، ويلوون 

ألسنتهم بالكتاب ليلبسوا عىل السامعني اللفظ املنزل بغريه. 

بِاْلَاِطِل  اْلَقَّ  تَلْبُِسوَن  لَِم  الِْكَتاِب  ْهَل 
َ
أ يَا  عنهم:  حكاية  تعاىل  الله  قال 

يُبَّيُِ  ا  رَُسونلَُ َجاَءُكْم  قَْد  الِْكَتاِب  ْهَل 
َ
أ يَا   ،[[[َتْعلَُموَن نُْتْم 

َ
َوأ اْلَقَّ  َوتَْكُتُموَن 

 ِ قَْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي  الِْكَتاِب  ِمَن  ا ُكنُْتْم ُتُْفوَن  لَُكْم َكثرًِيا ِممَّ
َم َعْن َمَواِضعِهِ َوَيُقولُوَن َسِمْعَنا  ّرِفُوَن الْكَِ يَن َهاُدوا يَُ نُوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِي ،[[[ِمَن الَِّ
الِْكَتاِب  ِمَن  ْحَسُبوهُ  تلَِ بِالِْكَتاِب  لِْسنََتُهْم 

َ
أ يَلُْووَن  لََفرِيًقا  ِمنُْهْم  ِإَونَّ   ،[[[وََعَصيَْنا

 ِ ِ َوَيُقولُوَن َعَ اللَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَّ َوَما ُهَو ِمَن الِْكَتاِب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَّ
.[[[الَْكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن

ورغم هذا كله، فإنَّ إشارات كثرية ال تزال بني طيَّات هذه الكتب، تحمل 

النبوءات والبشارات بنبّوة محّمد كام سنبني فيام بعد.

]1]- منقذ بن محمود السقار: تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى املبطلني، رابطة العامل اإلسالمي، ص67-66.

]2]- سورة آل عمران، اآلية 71. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص49. تفسري هذه اآلية عند الطربي: 

جامع البيان يف تأويل القرآن، )6/ 503(.

]3]- سورة املائدة، اآلية 15. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص90. تفسري هذه اآلية يف الطربي: جامع 

البيان يف تأويل القرآن، )10/ 143(.

]4]- سورة النساء، اآلية 46. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص71. تفسري هذه اآلية عند الطربي: جامع 

البيان يف تأويل القرآن، )6/ 430(.

]5]- سورة آل عمران، اآلية 78. انظر تفسري هذه اآلية عند ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص50. الطربي: 

جامع البيان يف تأويل القرآن، )6/ 535(.
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وأراد الله تعاىل أن تكون كّل رشيعة ناسخة للرشيعة التي قبلها، فاإلسالم 

ينسخ ما قبله من األديان الساموية، وكل رسوٍل يأيت يبرشِّ بالذي بعده؛ فقد 

.[[[برشَّ عيىس عليه السالم بالنبي محمد

وما أريد أن أقوله بعد هذا التمهيد، إّن نولدكه ال يُعذر بجهله يف هذه 

القضيّة، وال يعذر بقوله إنَّ محمًدا أخذ من املسيحية واليهودية، فاآليات يف 

القرآن واضحة عن العالقة بني القرآن والكتب الساموية األخرى، إذ يقول الله 

انلَّبِيُّوَن  بَِها  َونُوٌر َيُْكُم  اتلَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى  نَْزنْلَا 
َ
أ إِنَّا  التوراة الحق:  تعاىل عن 

ِ َوَكنُوا  ْحَباُر بَِما اْسُتْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب اللَّ
َ
بَّانِيُّوَن َواْل ِيَن َهاُدوا َوالرَّ ْسلَُموا لِلَّ

َ
ِيَن أ الَّ

.[[[َعلَيْهِ ُشَهَداَء
يَْنا َعَ آثَارِهِْم بِعِيَس ابِْن  وكذلك قول الله تعاىل عن اإلنجيل الحق: َوَقفَّ

قًا لَِما  ْنِيَل فِيهِ ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ قًا لَِما َبْيَ يََديْهِ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوآتَيَْناهُ اْلِ َمْرَيَم ُمَصّدِ
.[[[َبْيَ يََديْهِ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة لِلُْمتَّقَِي

إنَّ اإلسالم مبعناه العام هو دين األنبياء جميًعا، فإذا أخذنا كلمة اإلسالم 

بهذا املعنى نجدها ال تدع مجااًل للسؤال عن العالقة بني اإلسالم وبني سائر 

العالقة بني اليشء ونفسه، فهنا وحدة ال  يُسأل عن  إذ ال  الساموية،  األديان 

انقسام فيها وال إثنينية]]].

ولو مل متس يد التبديل والتحريف التوراة واإلنجيل، لكان هناك التطابق 

التام بينهام وبني القرآن الكريم يف أصول العقيدة، ولكان االختالف إن ُوجد، 

إلدارات  العامة  الرئاسة  اإلسالمية،  البحوث  مجلة  األخرى،  بالديانات  وعالقته  اإلسالم  جمعة ضمريية:  بن  عثامن  انظر   -[1[

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، )21/ 337، 338(.

]2]- سورة املائدة، اآلية 44. انظر تفسري هذه اآلية عند ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص94. الطربي: جامع 

البيان يف تأويل القرآن، )10/ 338(.

]3]- سورة املائدة، اآلية 46. انظر تفسري هذه اآلية يف ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )3/ 126(.

]4]- انظر عثامن بن جمعة ضمريية: اإلسالم وعالقته بالديانات األخرى، )21/ 352-311(.
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الظروف ومتطلبات  للتغيري، حسب  القابلة  العملية  الرشيعة  فروع  ُوجد يف 

الحياة واملصالح]]].

النبي قد اقتبس من  ولذلك رفض العديد  من املسترشقني أن يكون 

اليهودية والنرصانية]]].

قة لبعضها البعض، يقول الله تعاىل:  ثم إنَّ الكتب الساموية جاءت مصدِّ

قًا لَِما َبْيَ يََديْهِ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوآتَيَْناهُ  يَْنا َعَ آثَارِهِْم بِعِيَس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ َوَقفَّ
َوَموِْعَظًة  َوُهًدى  اتلَّْوَراةِ  ِمَن  يََديْهِ  َبْيَ  لَِما  قًا  َوُمَصّدِ َونُوٌر  ُهًدى  فِيهِ  ْنِيَل  اْلِ

.[[[لِلُْمتَّقَِي
قًا لَِما َبْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب  نَْزنْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ُمَصّدِ

َ
ويقول تعاىل: َوأ

.[[[َِوُمَهيِْمًنا َعلَيْه
الجزء  ق  التوراة، أي صدَّ قًا ملا بقي من حق يف  اإلنجيل جاء مصدِّ إنَّ  أي 

الثابت من الدين كالعقيدة والقيم، وترك الجزء املتغري أو الجزء الذي أصابه 

قًا ملا بقي متوافًقا مع الجزء الثابت من الدين،  التحريف. وجاء القرآن مصدِّ

ومهيمًنا عليه؛ أي إن املرجع هو القرآن إذا حدث اختالف]]].

قًا لَِما َبْيَ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب  نَْزنْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ُمَصّدِ
َ
قال الله تعاىل: َوأ

.[[[َِوُمَهيِْمًنا َعلَيْه

]1]- محمد بهاء الدين حسني: املصادر الخيالية ف دراسات املسترشقني للقرآن الكريم، مجلة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 

عدد 6، 2005م، ص3.

]2]- انظر محمد بهاء الدين حسني: املصادر الخيالية ف دراسات املسترشقني للقرآن الكريم، ص24.

]3]- سورة املائدة، اآلية 46.

]4]- سورة املائدة، اآلية 48. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص95. الطربي: جامع البيان يف تأويل القرآن، 

.)377 /10(

]5]- انظر أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، السمني الحلبي )ت 756هـ(: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تحقيق: أحمد 

الخراط، دمشق، دار القلم، )4/ 292 - 296(. عبد الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت 911هـ(: الدر املنثور، بريوت، 

دار الفكر، )3/ 92 - 95(.

]6]- سورة املائدة، اآلية 48.
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مه من سائر الكتب، وشاهًدا  وتعني »َوُمَهيِْمًنا«: أي رقيبًا وحافظًا ملا تقدَّ
والقرآن  األمني،  أيًضا:  املهيمن  وتعني  والثبات]]].  بالصحة  لها  وشاهًدا  عليها 
أمني عىل كل كتاب قبله. وتعني: أميًنا عىل التَّوراة واإلنجيل يحكم عليهام وال 
القرآن  أنَّ محمًدا مؤمَتًنا عىل  يحكامن عليه، مؤمتًِنا محمد. وتعنب 

اهد عىل ما قبله من الكتب]]]. واملهيمن الشَّ

تصوير  أبلغ  السابقة  بالرساالت  اإلسالم  عالقة   الله رسول  صوَّر  وقد 
وأوضحه، وكيف أنه، كخاتم لألنبياء، أتم البناء الذي تعاقبت عليه رسل 
الله الكرام، فعن أيب هريرة أّن رسول الله، قال: »إن مثيل ومثل األنبياء من 
قبيل، كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إال موضع لبنة من زاوية، فجعل 
الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون هالَّ وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 

اللبنة وأنا خاتم النبيني«]]].

وََخاَتَم   ِ َولَِكْن رَُسوَل اللَّ ِمْن رَِجالُِكْم  َحٍد 
َ
أ بَا 

َ
أ ٌد  ُمَمَّ َكَن  َما  تعاىل:  وقال 

ٍء َعلِيًما]]]، يعني أن رسالة النبي كانت خامتة  ُ بُِكّلِ َشْ انلَّبِّيَِي َوَكَن اللَّ
الرساالت جميًعا]]].

لها  وشهادة  قبله  األنبياء  لنبوات  تصديق  هي   الرسول نبّوة  إّن  بل 

َق الُْمرَْسلَِي]]]. وهذه  بالّصدق، وهذا معنى قوله تعاىل: بَْل َجاَء بِاْلَّقِ َوَصدَّ

ادَّعى، فلم  ادَّعى ما  الواردة أعاله تُظهر جهل نولدكه بها، فكان أن  القضايا 

يستند عىل بيِّنٍة، وإمّنا عىل ظّن.

]1]- انظر وهبة الزحييل: التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، دمشق، دار الفكر املعارص، ط2، 1418هـ، )6/ 214(.

]2]- انظر السيوطي: الدر املنثور، )3/ 95(. عثامن بن جمعة ضمريية: اإلسالم وعالقته بالديانات األخرى، )21/ 311 وما بعد(.

]3]- محمد بن إسامعيل البخاري )ت 256هـ(: الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله وسننه وأيامه صحيح 

البخاري، تحقيق: محمد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي(، ط1، 1422هـ، )4/ 186(، )3535(. مسلم بن الحجاج )ت 261هـ(: املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل 

إىل رسول الله وسلم صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء التاث العريب، )4/ 1791(، )2286(.

]4]- سورة األحزاب، اآلية 40.

]5]- انظر الطربي: جامع البيان، )20/ 278(. ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )6/ 427 - 430(.

]6]- سورة الصافات، اآلية 37.
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2. الرسول يف كتب النصارى، ومعرفته باملسيحّية من قبل ومن بعد

إنَّ ما ورد يف اإلنجيل ويف كتب النَّصارى وعند كهَّانهم واضح وجيل، وهو 

ما كان يستحق أن يثري نولدكه النقاش حوله؛ ألنَّه يستند عىل نصوٍص ظاهرٍة 

ال عىل شبهات أو استنتاجات أو توقُّعات أو تخيُّالت.

وقلنا يف بحث )شبهة األخذ عن اليهود( إنَّ الكاهن الكاثوليك عبد األحد 

ألَّف كتابًا  البحث حني  داود )دافيد بنجامني كلداين( اخترص علينا كثريًا من 

هذا  قيمة  وتأيت  واملسيحيني،  اليهود  كتب  يف   الرسول عن  وكاماًل  ا  خاصًّ

الكتاب التَّوثيقيَّة من أنَّ مؤلِّفه كان كاهًنا كاثوليكيًّا من طائفة الكلدان، وأحد 

كبار الكهنة )قسيس أورميا يف إيران سابًقا(، ودرَّس ديانته الّسابقة كونه رئيًسا 

ملجمعه الديني، وعزَّز كتابه بأسانيد وحجج من الكتب املقّدسة املتداولة.

فضمَّ هذا الكتاب سلسلًة من الّدراسات الرائعة، اتَّصفت بالعمق واألصالة، 

م أبحاثه مستعيًنا بالّنصوص اآلراميّة والعربيّة  واملدهش أنَّ عبد األحد داود قدَّ

والالتينيّة واليونانيّة.

وساق عبد األحد عرشات الّنصوص من التوراة واإلنجيل، وبدقّة كبريٍة، ثم 

برشٍح مستفيٍض، ودالئل واضحة، وكلّها كانت تشري بوضوح كام الّشمس يف 

رابعة الّنهار إىل مبعث النبي وسلم وبعض تفصيالت ذلك]]].

 ،ث ابن هشام عن حديث األحبار والرهبان والكهان عن النبي  وحدَّ

فيام وجدوا من صفته يف كتبهم وصفة زمانه ملا كان يف عهد أنبيائهم إليهم 

فيه]]]. ومن ذلك ما ورد يف قّصة أيب سفيان وهرقل، وسؤال هرقل أليب سفيان 

أسئلة عّدة عن النبي، إىل أن قال هرقل: »وهو نبي، قد كنت أعلم أنه 

]1]- انظر عبد األحد داود: محمد كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى، ترجمة: محمد فاروق الزين، دار نهضة مرص، 2002م، 

ص173-13. 

]2]- محمد بن إسحاق بن يسار املطلبي بالوالء، املدين )ت 151هـ(: سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(، تحقيق: سهيل زكار، 

بريوت، دار الفكر، ط1، 1978م، ص111. وكذلك عند عبد امللك بن هشام )ت 213هـ(: السرية النبوية، تحقيق: مصطفى السقا 

وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مرص، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده، ط2، 1955م، )1/ 204(.



291

مصادر تعليم محمد بحسب تعب�ي نولدكه

ا فيوشك أن ميلك موضع قدمي  خارج ومل أعلم أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقًّ
هاتني، ولو كنت أظن أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت 

عن قدميه«]]].

 أرسلها التي  له   الرسول رسالة  عىل  هرقل  جواب  اليعقويب  وذكر 
الذي برشَّ  الله  أحمد رسول  »إىل  نصها:  الكلبي، وهذا  بن خليفة  مع دحية 
به عيىس، من قيرص ملك الروم، إنه جاءين كتابك مع رسولك، وإين أشهد أنك 
نا بك عيىس بن مريم، وإين دعوت  رسول الله، نجدك عندنا يف اإلنجيل، برشَّ
الروم إىل أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوين لكان خريًا لهم، ولوددت أين عندك 

فأخدمك وأغسل قدميك«.

فقال رسول الله: »يبقى ملكهم ما بقي كتايب عندهم«]]].

وساق ابن قيِّم الجوزية أدلّة كثرية مام ورد يف نصِّ التوراة واإلنجيل عن 
ميكن  ووفرية،  كثرية  ذلك  عن  واألمثلة  كامل]]].  كتاب  يف  وذلك   ،النبي

الرجوع إليها وإىل تفاصيلها]]].

فلم  بعد؛  ومن  قبل  من  باملسيحيّة   الرسول معرفة  قضيّة  إىل  ونأيت 
يكن يعلم شيئًا عن تفاصيل اليهوديّة أو الّنرصانيّة أو غريهام من األديان 
 ،قبل النبّوة، إاّل مبثل ما كان يعلمه أهل مكة، وكان هذا من دالئل نبوَّته

ُكنَْت  َما  ْمرِنَا 
َ
أ ِمْن  ُروًحا  إَِلَْك  وَْحيَْنا 

َ
أ َوَكَذلَِك  الله تعاىل:  وهذا مصداق قول 

.[[[يَماُن تَْدرِي َما الِْكَتاُب َوَل اْلِ

]1]- عيل بن الحسن، ابن عساكر )ت 571هـ(: تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، 1995م، )23/ 427(. 

]2]- أحمد بن أيب يعقوب بن جعفر )292 هـ(: تاريخ اليعقويب، النجف، املكتبة الحيدية، 1964م، )2/ 67(. 

]3]- محمد بن أيب بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(: هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق: محمد 

أحمد الحاج، جدة، السعودية، دار القلم، دار الشامية، ط1، 1996م، انظر مثاًل )2/ 345 - 375(. 

رياض  زكار،  تحقيق: سهيل  األرشاف،  أنساب  )ت 279هـ(:  البالذري  يحيى  بن  أحمد  انظر  األمثلة  من هذه  لالستزادة   -[4[

الزركيل، بريوت، دار الفكر، ط1، 1996م، )1/ 486، 487(. ابن عساكر: تاريخ دمشق، )57/ 367(. عبد الرحمن بن عبد الله 

السهييل )ت 581هـ(: الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام، تحقيق: عمر عبد السالم السالمي، بريوت، دار إحياء 

التاث العريب، ط1، 2000م، )6/ 287(.

]5]- سورة الشورى، اآلية 52. 
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قال القرطبي: »... وقيل: »َما كُْنَت تَْدِري َما الِْكتَاُب َواَل اإْلِميَاُن« أي كنت 

من قوم أميني ال يعرفون الكتاب وال اإلميان، حتى تكون قد أخذت ما جئتهم 

به عمن كان يعلم ذلك منهم، وهو كقوله تعاىل: َوَما ُكنَْت َتتْلُو ِمْن َقبْلِهِ ِمْن 

ُه بَِيِمينَِك إًِذا َلْرتَاَب الُْمبِْطلُوَن، روي معناه عن ابن عباس ريض  كَِتاٍب َوَل َتُطُّ
الله عنهام«]]].

ويف تفسري السعدي: ولهذا قال: »َما كُْنَت تَْدِري« أي: قبل نزوله عليك، َما 

يَماُن أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، وال إميان  اْلِ َوَل  الِْكَتاُب 
وعمل بالرشائع اإللهيّة، بل كنت أميًّا ال تخط وال تقرأ، فجاءك هذا الكتاب]]].

ويف تفسري الشوكاين: »قال النحاس: وذلك دليل عىل نبوَّته ألنّه ال يكتب، 

األنبياء  بأخبار  كتاب، فجاءهم  أهل  يكن مبكة  الكتاب، ومل  أهل  يخالط  وال 

واألمم، وإًذا الرتاب املبطلون أي: لو كنت ممن يقدر عىل التالوة والخط لقالوا 

لعلّه وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة، أو من الكتب املدونة يف أخبار 

األمم، فلام كنت أميًّا ال تقرأ وال تكتب مل يكن هناك موضع للريبة، وال محل 

للشك أبًدا«]]].

وبعد نبوة الرسول صار أعلم بدين اليهود والّنصارى من أنفسهم، قال 

ُ َعلَيَْك الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة وََعلََّمَك َما لَْم تَُكْن َتْعلَُم َوَكَن فَْضُل  نَْزَل اللَّ
َ
تعاىل: َوأ

ِ َعلَيَْك َعِظيًما]]].ففي تفسري السعدي: »َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم«، وهذا  اللَّ
يشمل جميع ما علَّمه الله تعاىل. فإنّه كام وصفه الله قبل النبّوة بقوله: 

الربدوين،  القرطبي، تحقيق: أحمد  القرآن، تفسري  الجامع ألحكام  القرطبي )ت 671هـ(:  بن أحمد  الله محمد  أبو عبد   -[1[

إبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 1964م، )16/ 60(. وانظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، 

ص411-410-336.

]2]- عبد الرحمن بن نارص السعدي )ت 1376هـ(: تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، ص762.

]3]- محمد بن عيل بن محمد، الشوكاين )ت 1250هـ(: فتح القدير، دمشق، بريوت، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، ط1، 

1414هـ، )4/ 239(.

]4]- سورة النساء، اآلية 113.
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.[[[َووََجَدَك َضالًّ َفَهَدى يَماُن َما ُكنَْت تَْدرِي َما الِْكَتاُب َوَل اْلِ
العلم  ارتقى مقاًما من  إليه ويعلمه ويكمله حتى  الله  ثم مل يزل يوحي 

يتعّذر وصوله عىل األّولني واآلخرين]]].

وحديث عدي بن حاتم اآليت يدّل عىل معرفة الّنبّي بدين عدي، فعن أيب 

عبيدة بن حذيفة قال: كنت أسأل عن حديث عدي بن حاتم وهو إىل جنبي 

ال آتيه فأسأله، فأتيته فسألته، فقال: بعث رسول الله حيث بعث فكرهته 

أشد ما كرهت شيئًا قط، فانطلقت حتى كنت يف أقىص األرض مام ييل الروم، 

كان صادقًا  كاذبًا مل يخف عيل، وإن  كان  فإن  الرجل،  أتيت هذا  لو  فقلت: 

اتبعته، فأقبلت، فلام قدمت املدينة استرشف يل الناس، وقالوا: جاء عدي بن 

حاتم، جاء عدي بن حاتم، فقال النبي يل: »يا عدي بن حاتم أسلم تسلم«. 

قال قلت: إن يل ديًنا. قال: »أنا أعلم بدينك منك -مرتني أو ثالثًا- ألست ترأس 

املرباع؟« قال: قلت: بىل. قال:  تأكل  قومك؟« قال: قلت: بىل. قال: »ألست 

»فإن ذلك ال يحل لك يف دينك«. قال: فتضعضعت لذلك، ثم قال: »يا عدي بن 

حاتم، أسلم تسلم ...«]]].

3. حالة التقاء النبي بالنصارى- لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وآيات 

نقدهم

يقول إرسائيل ولفنسون عن الّنصارى ووجودهم مبكة: »ومع أنَّ من املؤكّد 

الّنصارى وعبيدهم قد كانوا يف مّكة ساكنني ومختلطني  أفراًدا من أحرار  أّن 

بأهلها، لكن مل يثبت أّن أهل مكة قد عرفوا الّنرصانيّة وتعاليمها ومبادئها«]]]. 

]1]- سورة الضحى، اآلية 7.

]2]- السعدي: تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان، ص200.

]3]- محمد بن حبان الدارمي البُستي )ت 354هـ(: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء الدين عيل بن 

بلبان الفاريس )ت 739هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م، )6679( 

)15/ 71 - 73(، قال الشيخ شعيب: إسناده قوي.

]4]- إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، مرص، مطبعة االعتامد، لجنة التأليف والتجمة 
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والذين التقى بهم من األحبار والرهبان، هام: بحريى الراهب وورقة بن 

نوفل، ومل يأخذ عنهام شيئًا.

وأما من أسلم من اليهود والنصارى فيام بعد، فلم يلتِق بهم إال بعد 

عن  املُتلقِّني  هم  صاروا  إذ  عنه،  نتحّدث  ما  لصالح  دليل  وإسالمهم  الهجرة، 

هذه  يدحض  باإلسالم  واقتناعهم  إميانهم  ومجرد  العكس،  وليس   النبي

الفرية. ومل يستطع أحد أن يثبت ولو يف رواية ضعيفة أو مكذوبة أن النبي 

رأى التوراة أو اإلنجيل، أو أن أحًدا أطلعه عليهام.

ا التي نقلها الرواة  بهة يف التّفاصيل الكثرية جدًّ ومل نجد شيئًا من هذه الشُّ

عن النبي، ولو تعلَّم عىل أحد من اليهود والنصارى لنقلوا لنا ذلك ولو 

شيئًا منه، فلامذا سكتوا عن ذلك، سواء أكانوا من املسلمني أم من غريهم؟! بل 

ملاذا مل يرث املرشكون وأعداء النبي ذلك، وهم الذين تفّننوا بكيل التّهم له، 

بهة يشء من الصّحة لسارعوا إىل استغالله وإىل تحويله إىل  فلو كان يف هذه الشُّ

فضيحة، فهل مثل هكذا فرصة كان من املمكن أن يضيعوها؟!

رواه  ما  الكريم  القرآن  عليهم  وردَّها  استغاللها  أرادوا  التي  الفرص  فمن 

أهل  من  نرصانيان  غالمان  لنا  »كان  قال:  مسلم  بن  الله  عبد  عن  حصني 

السيوف  )يجليان  صيقلني  وكانا  جرب،  واآلخر  يسار  أحدهام  اسم  التمر  عني 

ويشحذانها( يقرآن كتبًا لهام بلسانهام، وكان رسول الله مير بهام فيسمع 

قراءتهام، وكان املرشكون يقولون أنَّه يتعلم منهام، فأنزل الله تعاىل فأكذبهم: 

ْعَجِمٌّ َوَهَذا 
َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِلْهِ أ َما ُيَعّلُِمُه بََشٌ لَِساُن الَّ ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
َولََقْد َنْعلَُم أ

.[[[لَِساٌن َعَرِبٌّ ُمبٌِي

والنرش، 1914م، ص94.

]1]- سورة النحل: اآلية103، انظر عيل بن أحمد النيسابوري )ت 468هـ(: أسباب نزول القرآن، تحقيق: كامل بسيوين زغلول، 

بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ، ص281. 
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ل الطربي بهذا املوضوع، وتتبَّع جلَّ رواياته وما نزل من القرآن يف الرد  وفصَّ

به]]]. عىل املرشكني الذين أثاروا هذه الشُّ

القرآن  عىل  يطَّلع  مل  نولدكه  أّن  ويظهر  النصارى؛  نقد  آيات  إىل  ونأيت 

وتفاصيله كام ينبغي، ومل ينتبه إىل اآليات الكثرية التي تنتقد النصارى أو غضَّ 

بهة التي أثارها، وتُسقط قوله: »إّن اإلسالم  برصه عنها، وهي حقائق تُسقط الشُّ

هو الصيغة التي دخلت بها املسيحيّة إىل بالد العرب كلها«، وتُسقط أقواله 

األخرى املتعلّقة بذلك والتي استعرضناها يف بداية هذا البحث.  

وآيات نقد النصارى كثرية، سأختار مناذج عنها فقط، ومنها:

ـ أنَّ القرآن اتّهمهم باالفتاء حني قالوا إنَّ الله اتخذ لنفسه ولًدا، يقول تعاىل: 

.[[[رِْض ُكٌّ َلُ قَانُِتوَن
َ
َماَواِت َواْل ا ُسبَْحانَُه بَْل َلُ َما ِف السَّ ُ َودَلً ََذ اللَّ َوقَالُوا اتَّ

ْهَل الِْكَتاِب قَْد َجاَءُكْم 
َ
ـ واتهمهم بإخفاء ما يف كتابهم، يقول عز وجل: يَا أ

ا ُكنُْتْم ُتُْفوَن ِمَن الِْكَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي قَْد َجاَءُكْم  ُ لَُكْم َكثرًِيا ِممَّ رَُسونُلَا يُبَّيِ
.[[[نُوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِي ِ ِمَن اللَّ

ِيَن قَالُوا إِنَّ  ـ وقالوا إنَّ املسيح إله وثالث ثالثة، يقول تعاىل: لََقْد َكَفَر الَّ

َ َرّبِ َوَربَُّكْم إِنَُّه  ائِيَل اْعُبُدوا اللَّ َ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْرَيَم َوقَاَل الَْمِسيُح يَا بَِن إِْسَ اللَّ
نَْصاٍر، 

َ
أ الِِمَي ِمْن  انلَّاُر َوَما لِلظَّ َواهُ 

ْ
َوَمأ اْلَنََّة  ُ َعلَيْهِ  َم اللَّ َفَقْد َحرَّ  ِ َمْن يُْشِْك بِاللَّ

ا  َ ثَالُِث ثاََلثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍ إِلَّ إَِلٌ َواِحٌد ِإَوْن لَْم يَنَْتُهوا َعمَّ ِيَن قَالُوا إِنَّ اللَّ لََقْد َكَفَر الَّ
 .[[[ِلٌم

َ
ِيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب أ نَّ الَّ َيُقولُوَن َلََمسَّ

ْهَل الِْكَتاِب َل َتْغلُوا 
َ
ين، يقول عز وجل: قُْل يَا أ ـ ونقدهم بغلوُّهم يف الدِّ

]1]- الطربي: جامع البيان، ص301-298. 

]2]- سورة البقرة، اآلية 116.

]3]- سورة املائدة، اآلية 15.

]4]- سورة املائدة، اآليتان 73-72.
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َضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا 
َ
ْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن َقبُْل َوأ

َ
ِف دِينُِكْم َغرْيَ اْلَّقِ َوَل تَتَّبُِعوا أ

.[[[بِيِل َعْن َسَواءِ السَّ
4. أنباء القرآن الغيبّية والتدّرج يف الترشيع كدليل قاطع:

إّن يف القرآن أنباًء غيبيًّة، وإّن أكرث أنباء الغيب التي يف القرآن مل يكن ألهل 

ح أغالطهم يف كثري من  الكتاب علٌم بها عىل عهد الرسول. ثم إّن الّنبّي صحَّ

حها لهم! ثم إنَّ  هذه األنباء، فليس مبعقول أن يأخذها عنهم وهو الذي صحَّ

أهل الكتاب يف زمنه كانوا أبخل الناس مبا يف أيديهم من علم الكتاب.

بهة ظّل من الحقيقة لطار بها أهل الكتاب فرًحا وطعنوا  ولو كان لهذه الشُّ

بها يف محمد وقرآنه، ولطبَّل لها املرشكون ورقصوا، لكّن شيئًا من ذلك مل يكن، 

بل إّن جلَّة من علامء أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن، ثم مل ميض زمن طويل 

حتى أعطت قريش مقادتها لها عن إميان وإذعان. 

ويذكر الزرقاين أّن النبي كان رجاًل عظياًم بشهادة هؤالء الطاعنني، وصاحب 

عواهنه،  عىل  الكالم  يرمي  ممن  يكون  أن  يستحيل  البرشية  العظمة  هذه 

فام  ألداء،  أعداء  وبني  بينه  الخصومة  موقف  يف  مسؤوٌل  رجٌل  أنّه  خصوًصا 

يكون له أن يرجم بالغيب ويقامر بنفسه وبدعوته وهو ال يضمن األيام وما 

تأيت به مام ليس يف الحسبان.

يستحيل يف مجرى  بالغيب جزافًا من غري حجة،  وعىل عىل فرض رجمه 

ولو مرة  ليخطئ  كان  بل  الكرثة،  به مع هذه  ما جاء  يتحّقق كل  أن  العادة 

واحدة، إما يف غيوب املايض أو الحارض أو املستقبل، لكنه مل يخطئ يف واحدة 

منها عىل كرثتها وتنوعها.

وإن هذه األنباء الغيبيّة ليست يف كرثتها مام يصلح أن يكون مجااًل للرأي، 

ثم إّن ما يصلح أن يكون مجااًل للرأي أخرب محمد يف بعضه بغري ما يقيض 

]1]- سورة املائدة، اآلية 77.
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به ظاهر الرأي واالجتهاد، انظر مثاًل نبوءة انتصار الروم عىل الفرس]]].

ا التّدرج يف الترّشيع؛ فلقد كان من أبرز خصائص الترشيع اإلسالمي أنَّه  أمَّ

جاء متدرًِّجا بحسب األحوال والوقائع، ومل ينزل جملًة واحدًة، وذلك مراعاة 

لواقع املجتمع الذي أراد معالجته وإخراجه من الظلامت إىل النور، ومل يصدر 

يف وقت واحد كام هو متّبع يف الترّشيعات الوضعيّة]]].

فلم ينزل القرآن باألحكام التي تُقوِّم وتُصلح الحياة جملة واحدة، بل تدرَّج 

يف ترشيع هذه األحكام، يقول الدكتور يوسف حامد العامل: »إنَّ القرآن الكريم 

له مسلك خاص تفرّد به يف معالجة األمراض االجتامعيّة الخطرية، وذلك باتباع 

سنة التدرُّج يف تقرير األحكام وتأكيدها«]]].

وما أريد قوله هنا أّن الترّشيع اإلسالمي القرآين جاء بحسب وقائع املجتمع 

الذي عايشه، أي إنَّ الوقائع هي التي فرضت هذا الترشيع، وهذا يدحض 

األخذ عن أهل الكتاب مسبًقا، إذ لو كان كذلك، فكيف سيتوافق مع وقائع 

هي جديدة؟!

5 .مخالفة الرشيعة اإلسالمّية لليهود والنصارى:

اليهود والّنصارى يف مسائل كثرية،  الرشيعة اإلسالميّة مخالفة  إنَّ من مقاصد 

وقضايا كثرية خالف فيها اإلسالُم اليهود والنصارى، وهي كثرية، وسأختار مناذج عنها 

فقط، فمثاًل:

ـ إّن رسول الله كان يقول: »ال تشّددوا عىل أنفسكم فيشّدد عليكم، 

]1]- انظر محمد عبد العظيم الزرقاين )ت 1367هـ(: مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاه، ط3، 

 .)433 ،432 /2(

]2]- مصطفى شلبي: املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، دار النهضة، 1995م، ص75. معاوية سيد أحمد: فقه التدرج يف 

الترشيع اإلسالمي فهاًم وتطبيًقا، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، العدد التاسع، سنة 2004م، ص148-129.

]3]- يوسف حامد العامل: حكمة الترشيع اإلسالمي يف تحريم الربا، القاهرة، دار الصحوة، 1987، ص12.
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فإّن قوًما شّددوا عىل أنفسهم فشّدد الله عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع 

 .[[[َورَْهَبانِيًَّة ابَْتَدُعوَها َما َكَتبَْناَها َعلَيِْهْم والديار

نام  إذا  الكتاب  أهل  يفعل  كام  يفعلون  اإلسالم  أّول  يف  املسلمون  كان  ـ 

ر، ويؤيّد هذا ما أخرجه مسلم...: أّن  أحدهم مل يطعم حتى القابلة، أي ال يتسحَّ

رسول الله قال: »فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أَكلُة السحر«]]]، 

فأمرهم بالسحور، مخالفة ألهل الكتاب.

ـ عن أنس بن مالك أّن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها، 

ومل يجامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النبي النبي فأنزل الله تعاىل 

ًذى فَاْعَتِلُوا الّنَِساَء ِف الَْمِحيِض َوَل َتْقَرُبوُهنَّ 
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
َويَْسأ

ابَِي َوُيِحبُّ  َ ُيِبُّ اتلَّوَّ ُ إِنَّ اللَّ َمَرُكُم اللَّ
َ
تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَأ َحتَّ َيْطُهْرَن فَإَِذا َتَطهَّ

الُْمَتَطّهِرِيَن]]]، فقال رسول الله: »اصنعوا كّل يشٍء إالّ النكاح«. فبلغ ذلك 
اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إال خالفنا فيه ... ]]].

لذلك لنا أن نسأل: كيف يكون القرآن مأخوًذا من الكتب األخرى؟، وعند 

املقارنة بينه وبينها تبدو الفروق واضحة يف جوانب عديدة!، وأن القرآن قد 

جاء مبا هو أعىل وأوسع وأكمل من كّل املعلومات الواردة فيها، وأن فيه من 

يدرسه  بذلك كل من  يشهد  لغريه كام  تبعيّته  قاطًعا  نفيًا  ينفي  ما  اإلعجاز، 

دراسًة موضوعيًّة مجرّدًة من األهواء والتّعّصب من املسلمني وغريهم]]]؟!

تحقيق: شعيب  داود،  أيب  ِجستاين )ت 275هـ(: سنن  السِّ األشعث  بن  داود سليامن  أبو  انظر  اآلية 27.  الحديد،  ]1]- سورة 

األرنؤوط، محمد كامل قره بليل، دار الرسالة العاملية، ط1، 2009م، )4904(، )7/ 264(، قال الشيخ شعيب: حسن لغريه. 

]2]- صحيح مسلم )1096(، )2/ 770(. وانظر فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، 1379، رقَّم كتبه وأبوابه 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب، )4/ 130(. 

]3]- سورة البقرة، اآلية 222. 

]4]- صحيح مسلم )302(، )1/ 246(. 

]5]- محمد بهاء الدين حسني: املصادر الخيالية ف دراسات املسترشقني للقرآن الكريم، ص21.
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ثانًيا: نقد شبهة أنَّ الليتورجيا مصدر من مصادر تعليم محمد بحسب 

تعبري نولدكه

مقدمة

أنّها من  بكلمٍة واحدٍة فقط، مؤكًِّدا  كتابه  الليتورجيا يف  إىل  نولدكه  أشار 

بهة  م لنا تفاصيل هذه الشُّ مصادر القرآن أو مصادر تعلّم النبي، ومل يقدِّ

واألدلّة عىل أنها من مصادر القرآن أو مصادر تعلم محمد، فلم يناقش 

ذلك أبًدا.

 )يقول: »ال مجال للشك أنَّ أهم مصدر استقى منه معارفه )أي الرسول

مل يكن الكتاب املقّدس بل الكتابات العقائدية والليتورجيّة«]]].

وكالم نولدكه يشابه ما قّررته أنجيليكا نويفرت حني ادَّعت أنَّ القرآن قد 

العهد  أو  العربيّة  التوراة  ليتورجيًّا، مختلًفا عن  تالوة  بوصفه نصَّ  أوَّاًل  ُجِمع 

الجديد]]].

وتاريخه  وأنواعه  ومحتواه  وفروعه  الليتورجيا  وعلم  الليتورجيا،  معنى   .1

بهة: ومصادره، ومدى عالقة ذلك باإلسالم، ونقض الشُّ

الّسؤال املناسب الذي أرى أن أبدأ به لنفهم عالقة اإلسالم والقرآن مع الليتورجيا 

هو: هل األفكار اآلتية عن الليتورجيا تنطبق يف يشٍء عىل القرآن وعىل اإلسالم؟! 

لننظر ونقارن، ولنبدأ من أجل ذلك بالوقوف عىل معاين الليتورجيا وتعريفاتها.

بهة، يك نستعرض  لت إليها عن هذه الشُّ وأرى أيًضا أن أبدأ من النتيجة التي توصَّ

بعدها ما ينبني عليها، وهي أنَّ الليتورجيا ونصوصها وطقوسها ليست إال أشياء 

بهة عىل القرآن من خاللها  مسيحيّة تتناغم مع الرؤية املسيحيّة، ومن يثري هذه الشُّ

هو جاهل بسياق وبناء وطبيعة القرآن التي تختلف متاًما عن الكتاب املقدس.

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص9. 

]2]- أنجيليكا نويفرت: دراسات يف تركيب السور املكية، 1981، ص317.
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وسيتَّضح ما نقوله من خالل التفاصيل اآلتية:

Liturg-( كلمة يونانيّة متأتِّية من كلمة )Liturgiky )فإنَّ كلمة ليتورجيا 

إنَّ  أي  عمل]]].  وتعني:   )Ergon(و شعب،  وتعني:    )Laos(من املركَّبة   )ia

اليونان:  أيام  يعني  املعنى  وكان هذا  باملجمل: عمل شعبي.  تعني  ليتورجيا 

عبادة عامة علنية أو خدمة اآللهة]]].

تتّم  كانت  دينيّة  أيَّ خدمة  عانية  القديم  العهد  الكلمة يف  ووردت هذه 

يف خيمة العهد، أي )هيكل سليامن(. ووردت يف العهد الجديد مبعنى أوسع، 

ة عن الخدم الدينيّة اليهوديّة، ووردت مبعنى: عمل املسيح  فوردت أواًل معربَّ

خاص  وبشكٍل  املسيحيّة،  العبادة  عن  التّعبري  بقصد  واستعملت  الخاليص، 

اإلفخارستيا اإللهيّة]]].

د الُكتَّاب ورجال الدين املسيحيون املعنى الالهويت لكلمة )ليتورجية(  وحدَّ

من  بها  يختّص  ما  وبكّل  بالعبادة،  املتعلّق  الالهوت  من  الفرع  »ذاك  بأنَّها: 

صلواٍت يوميٍّة وأرساٍر إلهيٍّة وخدم، ويدرس تاريخها ونشأتها وتطورها، وكل ما 

يتعلق بها من مالبس ومكان وزمان  ...«]]].

وينقسم علم الليتورجيا إىل ثالثة فروع:

ـ الفرع التاريخي: ويبحث يف تطور العبادة تاريخيًّا.

ـ الفرع النظامي: ويختص بتحليل املبادئ العقيدية الخاصة بالعبادة.

]1]- إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، إنسبرياشن للطباعة والنرش، 2015م، ص19. يوحنا اليازجي: املصادر 

الليتورجية، معهد القديس يوحنا الدمشقي، جامعة البلمند، لبنان، 2005م، ص13. رشدي دوس: مصادر وتاريخ ليتورجيات 

كنيسة اإلسكندرية القبطية األرثوذكسية، مريوط، مطبعة دير الشهيد، ج1، ص26-25.

]2]- إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص19. يوحنا اليازجي: املصادر الليتورجية، ص13.

عن  وسنتحدث  ص25.  ج1،  األرثوذكسية،  القبطية  اإلسكندرية  كنيسة  ليتورجيات  وتاريخ  مصادر  دوس:  رشدي  انظر   -[3[

اإلفخارستيا وعالقتها بالليتورجيا يف نهاية هذا البحث.

]4]- يوحنا اليازجي: املصادر الليتورجية، ص15-13. 
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الخاّصة  والشؤون  الطقوس  بتتميم  وينشغل  التطبيقي:  العميل  الفرع  ـ 

باإلكلريوس]]].

والليتورجيا أنواع )نُظم(، وهي تتألف من قسمني كبريين: غريب ورشقي، 

عىل  تحتوي  الرّشقيّة  فاألقسام  البلدان]]].  بحسب  أنواع  واحد  كّل  وتحت 

النظامني  الليتورجية املرصية، وتشمل  )الُنظم(  العائلة  عائلتني كبريتني، هي: 

النظامني  الليتورجية الرسيانية األنطاكية، وتشمل  املرصي واألثيويب، والعائلة 

السوري الفلسطيني والكلداين. وتحتوي النُّظم الغربيّة الليتورجيّة عىل: النظام 

الليتورجي الروماين، واألمربوسياين، والغايل الفرنيس، واملزرايب اإلسباين، والكلتي 

الربيطاين، والبوين الشامل إفريقي]]]. وتاريخ الليتورجيا كفرع الهويت، أي نشأة 

هذا العلم وتطّوره مع الزمن، مرَّ مبراحل كاآليت:

- مرحلة العصور القدمية حتى القرن السادس، ثم مرحلة العصور الوسيطة 

)القرن السابع - الخامس عرش(، ثم العصور الحديثة )القرن السادس عرش - 

الثامن عرش(، ثم مرحلة القرنني التاسع عرش والعرشين]]].

غري  الديانات  وهي:  الليتورجيا،  مصادر  اليازجي  يوحنا  األسقف  وذكر 

اآلباء  املنحولة،  الكتب  والجديد،  القديم  بعهديه  املقدس  الكتاب  املسيحية، 

والُكتَّاب الكنسيون )وهذه تهمنا إذ ذكر فيها كتابات تعود ملختلف العصور 

قبل وبعد اإلسالم(، اآلباء املبارشون، مصادر آبائية غري مبارشة]]].

الليتورجيا  الليتورجيا ومعناها وعلم  وبذلك يتبنّي لنا من خالل تعريفات 

وفروعه ومحتواه وأنواعه وتاريخه ومصادره، أن ال عالقة لكل ذلك باإلسالم، 

]1]- إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص19-20. وقارن: رشدي دوس: مصادر وتاريخ ليتورجيات كنيسة 

اإلسكندرية القبطية األرثوذكسية، ج1، ص29.

]2]- لنا أن نسأل نولدكه إن كان هذا التنوع موجود يف اإلسالم، وحسب البلدان!!، وأي من هذه األنواع يريد منا نولدكه أن 

نقارن به اإلسالم والقرآن؟!!.

]3]- رشدي دوس: مصادر وتاريخ ليتورجيات كنيسة اإلسكندرية القبطية األرثوذكسية، ج1، ص33-31.

]4]- يوحنا اليازجي: املصادر الليتورجية، ص21-24. وقارن: إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص24-20.

]5]- يوحنا اليازجي: املصادر الليتورجية، ص27-50. وقارن: إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص24-20.
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وخاصة أنَّه استمرَّ بالتّطّور منذ العصور القدمية حتى القرن العرشين، أي قبل 

اإلسالم وبعده، وتعلَّقت مصادره بالكتاب املقّدس، وهنا يأيت الردُّ عىل هذه 

بهة من خالل الردِّ عىل شبهة أنَّ املسيحيّة مصدر من مصادر تعليم محمد  الشُّ

بحسب عبارة نولدكه.

2. جوانب من شبهة الليتورجيا

ا( التي أثارت شبهة  استطعت الوصول إىل بعض األبحاث )وهي نادرة جدًّ

الليتورجيا، ومن تلك األبحاث بحث )وهو ردٌّ عىل بحث( افتض أنَّ القرآن يف 

أصله مل يكن كتابًا واحًدا كُتب يف عقد أو عقدين من حياة جيل واحد، بل 

هو مجموعة من الّنصوص التي تم جمعها من مصادر مختلفة ثم تحريرها 

نعرفه، من  الذي  )القرآن(  النهاية  لتصبح يف  عىل مراحل متباعدة ومتطاولة 

هنا فالقرآن املعارص الذي بني أيدينا ليس سوى تحرير لـ )نصٍّ أصيل( سابق، 

ا إىل جامعة مسيحيّة أو  هذا النصُّ هو نصٌّ ليتورجّي أو شعائرّي، ينتمي إمَّ

أو ينتمي إىل  )العراق-سوريا(،  العربيّة أو حتى خارجها  الجزيرة  يهوديّة، يف 

جامعة مسلمة أوىل تحايك يف بداية تأسيس هويتها الخاّصة التقوى املسيحيّة 

ة]]]. ملسيحيي الجزيرة قبل االنفصال عنها بهويّة خاصَّ

ويتجاهل  الليتورجيا  يف  القرآن  يختزل  أنَّه  بهة  للشُّ املثري  البحث  وخالصة 

األبعاد األخرى، وهذا ما يُنتج تصّوًرا غري دقيٍق لعالقة النص بالشعائر اإلسالميّة 

وبتاريخ األمة.

وكل هذا يعني أّن فرضيّة القرآن الليتورجي ال تجد ما يسندها حقيقة ال 

مه  يقدِّ الذي  املضمون  الفرضيّة  تتجاهل هذه  نفسه، حيث  النصِّ  تحليل  يف 

]1]- انظر بحث طارق حجي: فرضية )القرآن الليتورجي( يف الدرس االسترشاقي املعارص، موقع: مركز تفسري للدراسات القرآنية: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4129nEDjOBcJ:https://tafsir.net/paper/4/frdyt-

alqr-aan-al-lytwrjy-fy-ad-drs-al-astshraqy-al-m-asr+&cd=1&hl=ar&ct=clnk

بهة أيًضا: غونت لولينغ الالهويت األملاين، يف كتابه: )حول القرآن  تاريخ الدخول: 20/ 6/ 2021م. وذُكر أنَّ ممن أثار هذه الشُّ

األصيل، 1974م(.
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التاريخي  سياقه  تحليل  يف  وال  الشعائري،  الطابع  ذات  آياته  يف  حتى  النصُّ 

يتّضح  الكتابة والشفاهة  القرآن ملفاهيم  تناول  والنَّيص والذي يربز تركيبًا يف 

منذ مراحل مبكرة يف بيان موقعه بني الكتب وطبيعته الخاّصة وموقفه من 

التّدوين والتالوة الشفهيّة، وال يف تحليل الصلة بني الشعائر والنصوص بشكٍل 

سليٍم يستند لوظائف الّشعائر بشكٍل عام، كام تظهر يف األنرثبولوجيا وعلوم 

األديان، ويستند كذلك بشكٍل خاص لتحليل النظام الشعائري اإلسالمي وموقع 

هذه  يجعل  ماّم  املسلمني،  بوضعية  مرتكزاته  معظم  وعالقة  داخله  القرآن 

الفرضيّة عىل شيوعها يف الكتابات االسترشاقيّة املعارصة مفتقدة لعمٍق نظري 

ومنهجي سليم.

مسيحيّة  كتابيّة  فرضيّة  إاّل  ليست  الليتورجي  الّنّص  فرضيّة  أنَّ  والحقيقة 

استعادتها  وتعدُّ  املتجّسدة،  الكلمة  عن  املسيحي  التّصّور  مع  متاًما  تتامىش 

وبناء  وسياق  تاريخ  وجود  إلمكان  تام  تجاهل  مجرد  القرآن  عىل  وتطبيقها 

املجتمعات  تصّور  يف  املقدس  الكتاب  عن  مختلفة  بالقرآن  خاّصة  وطبيعة 

الدينيّة األخرى.

القرآن  الليتورجيا بهذا املعنى الضيّق -كتاب صالة- الذي يختزل  لذا فإّن 

د أبعاده، أو بذاك املعنى الواسع الذي يجعله كالكتاب املقّدس  ويتجاهل تعدُّ

املسيحي؛ ال متثل سوى محاولة  الوسط  الكلمة يف  د  املُضاء عرب تجسُّ العربي 

لدمج القرآن داخل تاريخ الكتب املقدسة وأممها؛ كنسخة باهتة عنها تارة، 

أو كمحاكاة بارعة لها تارة أخرى! ويف هذا إهدار كبري للبناء الخاص والطبيعة 

الخاّصة لهذا الّنّص وصلته التي يصطنعها مع الكتب الّسابقة ومع التاريخ ومع 

املتلقِّني له]]].

الليتورجيا هي الكتاب املقّدس، وأمثلة يف الليتورجيا تُناقض االعتقادات اإلسالميّة

الكتاب  هي  الليتورجيا  أّن  عازر  إبراهيم  القس  يثبت  آخر،  أمر  وعن 

]1]- انظر بحث طارق حجي: فرضية )القرآن الليتورجي( يف الدرس االسترشاقي املعارص.
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املقّدس، يقول: »مام سبق نجد أن الكتاب املقّدس والليتورجيا ال يتكلَّامن عن 
موضوعني منفصلني، الكتاب املقّدس يقّدم ما تقّدمه الليتورجيا«]]].

ويف كتاب ضمَّ سلسلة محارضات تحت عنوان: الليتورجيا والكتاب املقّدس، 
جاءت هذه املحارضات للتأكيد عىل -كام ذُكر حرفيًّا يف مقّدمة هذا الكتاب 
الليتورجيا بالكتاب املقدس وعالقة الكتاب املقدس  التأكيد-: »عالقة  بصيغة 

بالليتورجيا واضحة عميقة ال تحتاج إىل براهني وأدلة«]]].

ويف موضع آخر قالوا: »ومن هنا نبنّي الرابطة القويّة بني الكتاب املقدس 
والليتورجيا«]]].

بهة  ومبا أنَّ الليتورجيا ترتبط ارتباطًا لصيًقا بالكتاب املقّدس، فإنَّ الردَّ عىل الشُّ
املثارة حولها هو نفسه الردُّ عىل شبهة أنَّ املسيحيّة مصدر من مصادر تعليم 
النبي، وبالتايل يُراجع ذلك البحث فيها. ولو دخلنا إىل أعامق الليتورجيا، 
فسنجد فيها عرشات الّنصوص والصور التي ال تلتقي مع االعتقادات اإلسالميّة 

يف يشء، وسأذكر هنا أمثلة عنها.

حرفيًّا:  عازر  إبراهيم  القس  يقول   ! ربٌّ يسوع  مثاًل:  الليتورجيا  ففي 
العبادة  وهي   ... املقدس  الكتاب  محور  يسوع  الرب  لنا  تقدم  »الليتورجيا 
اإللهية واألرسار التي بها نأخذ يسوع املسيح من خالل: سرية حياته ... واألرسار 

اإللهية التي توحدنا باملسيح يسوع بشكل حقيقي وفعيل ...«]]].

ويقول القس األنبا بيمن: »ومن خالل رس اإلفخارستيا رس الرشكة مع الله 

يسلِّم الرب يسوع كنيسته رس معرفة اآلب«]]].

]1]- إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص142-141.

]2]- يوحنا تابت وآباء آخرون: الليتورجيا والكتاب املقدس، سلسلة محارضات، لبنان، جامعة الروح املقدس، 1991م، الكتاب، 

وص: هـ.

]3]- يوحنا تابت وآباء آخرون: الليتورجيا والكتاب املقدس، سلسلة محارضات، ص27-4.

]4]- إبراهيم عازر: مدخل إىل الليتورجيا والطقس الكنيس، ص141. وانظر األنبا بيمن: الليتورجيا من منظار مسكوين عرصي، 

مطرانية ملوى وأنصنا واألشمونني، مرص، دار الجيل، ص13-11.

]5]- األنبا بيمن: الليتورجيا من منظار مسكوين عرصي، ص17. 
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وتقول الليتورجيا بالثالوث املقدس، يقول القس األنبا بيمن: »ويف الليتورجيا 

نجد عىل سبيل املثال عقيدة الثالوث املقدس واضحة للغاية، فالربكة الرسولية 

اس من خالل محبة اآلب ونعمة االبن الوحيد وموهبة وعطية  مُتنح يف القدَّ

الروح القدس«]]].

وجاء يف السلسلة الليتورجية: اإلميان بالصليب وعيد الصليب!!]]].

وتقول السلسلة الليتورجية أن يسوع كاهن!!، ففيها حرفيًّا: »كرَّس دستور 

الثاين،  الفاتيكاين  املسكوين  املجمع  وثائق  إحدى  وهو  املقدسة(  )الليتورجيا 

الفصل الرابع لدراسة الفرض اإللهي«. وتذكر أول فقرة من هذا الفصل فتقول: 

»إن املسيح يسوع الكاهن األعىل للعهد الجديد واألزيل«]]].

يف  تشابٍه  قضيّة  الليتورجيا  بشبهة  قصد  نولدكه  كان  إن  ننبه  أن  بدَّ  وال 

سياق الطقوس العام]]]، فالردُّ هنا سهل، فال أحد ينكر -مبا فيهم املكابرون- 

بأشياء  والديانات  االعتقادات  كّل  فتتشابه  الطقوس هي مشتك برشي،  بأنَّ 

ترتبط  وإمّنا  دينيّة  دالالت  فقط  تحمل  ال  رموز  فالطقوس  بأخرى،  وتختلف 

بالعادات والتّقاليد والقصص واألساطري، وتختلط بالّشعائر الدينيّة، والطقوس 

مشتّقة من حياة الّشعب الذي ميارسها.

بينام الشعرية هي ما ندب الرشع إليه وأمر بالقيام به، أي مينع أن نعبد 

الله مبا مل يأمر به؛ ألنّها يف هذه الحالة ال تسمى شعائر بل طقوس]]].

وننبه إىل أنَّ الطقس غري التقاليد، يك ال تشتبه األمور، لذلك يقول محمد 

بهاء الدين حسني: »أما االدعاء بأن بعض عنارص القرآن املسيحيّة وصلت إىل 

]1]- األنبا بيمن: الليتورجيا من منظار مسكوين عرصي، ص11، 12. 

]2]- السلسلة الليتورجية )4(، الصالة الليتورجية، بغداد، دار نجم الرشق، ص172-169. 

]3]- السلسلة الليتورجية )4(، الصالة الليتورجية، ص3. 

بهة من كل جوانبها.  ]4]- مع أنَّه مل يرش إىل ذلك أبًدا، وال حتى تلميًحا، ولكننا أردنا بإيراد ذلك أن نحيط بالشُّ

]5]- انظر محمد بن أحمد بن األزهري الهروي )ت 370هـ(: تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بريوت، دار إحياء 

التاث العريب، ط1، 2001م، )1/ 266(. 
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الرسول عن طريق التقاليد ... فباطل من أساسه ومردود لسبب بنيِّ وهو 

أن من يتفحص العقيدة الواردة يف القرآن الكريم تفحُّص إمعان يرى أنّه كان 

حربًا عىل هذه التقاليد والروايات القامئة عىل التثليث، والصلب، والتضحية 

من أجل خطايا البرش، وغري ذلك مام يناقض متاًما عقيدة النصارى«]]].

الليتورجيا،  ذكر  عند  تتّدد  كانت  كلمة  إىل  باإلشارة  البحث  هذا  وننهي 

وهي: اإلفخارستيا، وكانت تُذكر عىل أنَّها ال تنفصل عن الليتورجيا]]].

فام هي اإلفخارستيا؟ وهل لها عالقة باإلسالم والقرآن؟

اإلفخارستيا: هي ذبيحة جسد الرَّب يسوع ودمه بذاتها، التي أوجدها لك 

تستمر بها ذبيحة الصليب عىل مرِّ األجيال إىل أن يجيء، مودًِّعا هكذا كنيسته 

ذكرى موته وقيامته.

وبزعمهم أنَّ املسيح هو الذي أنشأ اإلفخارستيا، وذلك حينام كان يحتفل 

بالعشاء األخري مع تالميذه، فبعد أن جمع يسوع رسله يف العلِّيَّة، أخذ الخبز 

يف يديه، وكرسه وناولهم إيَّاه قائاًل: خذوا وكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي 

يُبذل ألجلكم. ثم أخذ يف يديه الكأس املليئة بالخمر وقال لهم: خذوا وارشبوا 

منه كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد األبدي، الذي يراق ألجلكم 

وألجل الكثريين ملغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري]]].

واآلن وبعد تبيني معنى اإلفخارستيا وعالقتها التي ال تنفصل عن الليتورجيا، 

يظهر بوضوح ال يقبل الشك أو النقاش، أنَّ اإلفخارستيا وما يرتبط بها بالليتورجيا 

ال ميكن أن يكون لها عالقة باإلسالم وبالقرآن ال من قريب وال من بعيد.

]1]- محمد بهاء الدين حسني: املصادر الخيالية ف دراسات املسترشقني للقرآن الكريم، ص32.

]2]- وقد ألَّف األب متى املسكني كتابًا كامالً بعنوان: اإلفخارستيا عشاء الرب، واشتمل عىل 785 صفحة، ضمن مثانية أبواب، 

كلها عن اإلفخارستيا، دون الحديث عن الليتورجيا مع أنَّه ذكرها يف عنوان الكتاب، مشريًا إىل أنها من األصول األوىل لليتورجيا. 

اس وتطوره من القرن األول  انظر متى املسكني: اإلفخارستيا عشاء الرب )بحث يف األصول األوىل لليتورجيا، ومدخل لرشح القدَّ

حتى عرصنا الحارض(، القاهرة، مطبعة القديس أنبا مقار، ط2. 

]3]- انظر متى املسكني: اإلفخارستيا عشاء الرب، ص49-36. 
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 ثالًثا: نقد شبهة أنَّ الصابئة املندائية مصدر من مصادر تعليم محمد

بحسب تعبري نولدكه

مقدمة

أىت نولدكه عىل ذكر الصابئة املندائيني مرة واحدة، رابطًا إيّاها باملسيحيّة، 
يقول بعد أن أشار إىل أنَّ اإلسالم هو الصيغة التي دخلت بها املسيحيّة إىل 
جزيرة العرب كلّها: »وتؤكّد هذا الربط بسهولة األحكام الصادرة عن أشخاص 
عارصوا محمًدا، فقد أطلق الكفار عىل أتباعه لقب )الصابئة(، ما يعني أنَّهم 
وهم عىل عالقة وثيقة ببعض الفرق املسيحيّة، مثل: املندائيني والكسائيني  عدُّ

واملعمدانيني«]]].

1. أصل الصابئة املندائيني وتاريخهم، وجهل نولدكه بذلك:

وجهله  املندائيني  بالصابئة  غلطه  وتُظهر  نولدكه،  خطأ  الفقرة  هذه  تُبنيِّ 
بطبيعة عالقتهم باإلسالم واملسلمني، وعدم استيعابه لتاريخهم ومعتقداتهم، 

وإال ما قال قوله املغالط أعاله.

ذكر الشهرستاين أن الصبوة يف مقابلة الحنيفية، ويف اللغة: صبأ الرجل: إذا 
مال وزاغ، فبحكم ميل هؤالء عن سنن الحق، وزيغهم عن نهج األنبياء، قيل 

لهم الصابئة]]].

وذكرت املعاجم أنَّ الصابئني اشتقاقه من صبأ الرجل يصبأ صبًوا، إذا خرج 

من دينه إىل دين آخر. وكانت العرب تسمي النبي الصابئ، ألنه خرج من 

دين قريش إىل اإلسالم]]].

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص9-8. 

]2]- محمد بن عبد الكريم الشهرستاين )ت 548هـ(: امللل والنحل، مؤسسة الحلبي، )2/ 63(. 

]3]- انظر األزهري: تهذيب اللغة، )12/ 180(. محمد بن مكرم، ابن منظور )ت 711هـ(: لسان العرب، بريوت، دار صادر، 

1414هـ، )1/ 107، 108(. محمد بن محمد بن عبد الرزاق، مرتىض الزَّبيدي )ت 1205هـ(: تاج العروس من جواهر القاموس، 

تحقيق: مجموعة من املحققني، دار الهداية، )1/ 306(. الحسن بن محمد النيسابوري )ت 850هـ(: غرائب القرآن ورغائب 

الفرقان، تحقيق: زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ، ص303-188.
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أنَّه مل  ومام وصل إليه الباحث الفيومي يف بحثه عن أصل كلمة الصابئة 

يجد لها أو حولها بيتًا من الشعر، تناول معتنق هذا املذهب مدًحا أو قدًحا، 

وهذا ما جعله مييل إىل أّن هذا اللفظ أطلقه القرآن اصطالًحا عىل مقابل من 

خالف وثنيّة الجاهليّة األوىل وليس من أهل الكتاب]]].

واتسع معنى هذه الكلمة يف العرف الجاهيل، فصارت لكّل من استحدث 

ديًنا غري دين قومه، وكل من خرج من دينه إىل غري دين]]].

وقال الطربي: »الذين عنى الله بهذا االسم، قوم ال دين لهم«]]]. وبالتايل هم 

نحلة )دعوى( وليس دين.

والثابت أنَّهم قوم ليس لهم رشيعة مأخوذة عن نبي]]].

الله،  تنزيه  أخطأت  عقيدة،  ذي  صنف  عىل  الصابئة  فأطلق  اإلسالم،  أما 

فوسطت الكواكب بينها وبينه، إذ الكواكب يف عرفهم تحتوي عىل النور اإللهي]]].

ألّن  الحنيفية؛  غري  معيًَّنا  مذهبًا  معتنقة  بعينها  أُطلقت عىل جامعة  كام 

أما  اإلسالم،  إىل  معتنقيها  بدعوة  مقتنة  يذكرها  الصابئة  يذكر  عندما  القرآن 

الحنيفية فإّن اإلسالم يصف بها نفسه]]].

]1]- محمد إبراهيم الفيومي )ت 1427هـ(: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، دار الفكر العريب، ط4، 1994م، ص268-269. وانظر 

املعنى نفسه عند شهاب الدين محمود بن عبد الله األلويس )ت 1270هـ(: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 

تحقيق: عيل عبد الباري عطية، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، )1/ 279، 280(.

]2]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص269-270. سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، 

مجلة جامعة أم القرى، العدد 52، سنة 1432هـ، ص142. وانظر معنى ذلك عند: أبو حيان محمد بن يوسف األندليس )ت 

745هـ(: البحر املحيط يف التفسري، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بريوت، 1420هـ، )1/ 386(.

]3]- الطربي: جامع البيان، )2/ 146(. 

]4]- املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إرشاف وتخطيط ومراجعة: 

مانع بن حامد الجهني، دار الندوة العاملية للطباعة والنرش والتوزيع، ط4، 1420هـ، )2/ 714(. 

]5]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص270 - 273. 

]6]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص274-275. وانظر تتبع هذه الكلمة عند جواد عيل: املفصل ف 

تاريخ العرب قبل اإلسالم، )ت 1408هـ(، دار الساقي، ط4، 2001م، )12/ 278(.
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والصابئة من امللل والنحل التي تحّدث عنها القرآن، وعرض لها حني عرض 

ملقابلها وهو الحنيفية ملة إبراهيم الكربى كام وصفها القرآن، فالصبوة -كام 

يذكر املؤرخون لألديان- يف مقابلة الحنيفية]]].

والصابئة األوىل أو صابئة الحنفاء أصل فكرها القول باحتياجها يف معرفة 

الله ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إىل متوسط، والتي يقال عنها إنّها تنسب 

إىل هرمس وأمناثاذميون عىل ما تذهب إليه املصادر اإلسالمية. والحنفاء: هم 

الذين اتّبعوا ملة إبراهيم، وعندما يرتبط االصطالحان بعضهام ببعض يصبح 

مبعنى  وينفرد  حدة،  عىل  االصطالحني  من  لكلٍّ  مغايرًا  االصطالحي  املعنى 

جديد، فهؤالء هم الصابئة األوىل أو صابئة الحنفاء الذين شاركوا أهل اإلسالم 

يف الحنيفية. وأما تسميتهم صابئة حنفاء فمرد ذلك إىل أنهم وافقوا الحنيفية 

من حيث العقيدة يف التوحيد، ومن حيث الرشيعة يف بعض مبادئها، لذلك 

صح تسميتهم بحنفاء، وفارقوا الحنيفية يف إنكارهم أن يكون الوسيط النبي 

برشيًّا، وقولهم بوسائط الكواكب لروحانيتها ونورانيتها]]].

والصابئة الحنفاء هم مبنزلة من كان متَّبًعا لرشيعة التوراة واإلنجيل قبل 

النسخ والتحريف والتبديل من اليهود والنصارى، وهؤالء حمدهم الله وأثنى 

عليهم]]].

التي جاءت مجادلة ومناقضة لها، إذ ذكر  الحنيفية  والصابئة سابقة عىل 

الشهرستاين أنَّ الِفرق يف زمان إبراهيم كانت راجعة إىل صنفني اثنني: الصابئة 

والحنفاء، وذكر يف مواضع أخرى ما يفيد بأسبقيّة الفكر الصابئي عىل الدين 

الحنفي]]].

]1]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص255.

]2]- م.ن، ص281-276. 

]3]- املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، )2/ 714(. 

]4]- الشهرستاين: امللل والنحل، )35/2(. محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص256. 
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والصابئة كذلك أقدم من املجوسيّة، لذلك هي من أقدم املذاهب فكرًا]]].

وكلمة مندايئ هي من حيث اللغة كلمة آراميّة، وهو اسم صفة يتكّون من 

مقطعني: األول صفة مندا، وتعني العلم أو املعرفة، والثاين الياء )مندايئ( وهي 

تعني النسبة.

فيكون املعني صاحب الدراية اإللهية والعلم واملعرفة]]].  

الصابئة جامعة كانت عىل دين  أن  الكريم  القرآن  يُفهم من  الذي  ولكن 

خاص، وأنها طائفة مثل اليهود والنصارى، أي أن الكلمة مصطلح ولها مدلول 

معني مفهوم]]].

الكريم، ومن ورود  القرآن  فيها ذكرهم يف  التي ورد  املواضع  ويفهم من 

اسمهم مع اليهود والنصارى فيه، أنهم كانوا يعبدون إلًها، ويتوجهون يف دينهم 

إليه]]].

تعد  وال  والصابئة،  اإلسالم  بني  تالقي  أو  عالقة  أي  يوجد  ال  النتيجة:  ويف 

الصابئة من املسيحيني، مام يدحض مغالطة نولدكه يف ذلك، وهذا ما ستؤكد 

عليه أيًضا الفقرات اآلتية]]].

2. اعتقادات الصابئة املندائيني، وهل لها عالقة باإلسالم أو باملسيحّية؟

س أصحابها الكواكب  تعّد الصابئة املندائيّة يحيى عليه السالم نبيًّا لها، ويقدِّ

]1]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص256. 

]2]- سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص141. 

]3]- وعىل ذلك فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، ومن مل يدن بدين أهل الكتاب فهو مرشك، 

ومثالهم من يعبد الكواكب، كمن كانوا بأرض حران عندما أدركهم اإلسالم. انظر املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب 

املعارصة، )2/ 714(. 

]4]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 277، 278(. 

]5]- انظر عن تفاصيل انتشار الصابئة اليوم عند: الليدي دراوور: الصابئة املندائيون، ترجمة: نعيم بدوي، غضبان الرومي، دار 

املدى، ط1، 1969م، ص31 وما بعد. والليدي دراوور هي مسترشقة إنكليزية عاشت مع الصابئة يف العراق وإيران قرابة أربعة 

عرش عاًما وسجلت تفاصيل مهمة.
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والنجوم ويعظمونها، ويعد االتجاه نحو نجم القطب الشاميل، وكذلك التعميد 

يف املياه الجارية من أهم معامل هذه الديانة التي يجيز أغلب فقهاء املسلمني 

أخذ الجزية من معتنقيها أسوة بالكتابيني من اليهود والنصارى]]].

يعظمونها  ولذلك  للمالئكة،  مسكن  الكواكب  بأّن  الصابئة  ويعتقد 

ويقدسونها.

ويعتقدون من حيث املبدأ بوجود اإلله الخالق الواحد األزيل الذي ال تناله 

الحواس وال يفيض إليه مخلوق، ولكنهم يجعلون بعد هذا اإلله 360 شخًصا 

خلقوا ليفعلوا أفعال اإلله، وهؤالء األشخاص ليسوا بآلهة وال مالئكة، يعملون 

كل يشء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار ... وهؤالء يعرفون الغيب، 

ولكل منهم مملكته يف عامل األنوار، وهؤالء األشخاص الـ 360 ليسوا مخلوقني 

كبقية الكائنات الحية، ولكن الله ناداهم بأسامئهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من 

صنفهم، ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل أمرأته فوًرا وتلد واحًدا 

منهم.

تعميد  فيه  ويجري  املقدسة،  كتبهم  وفيه  الصابئة]]]،  معبد  هو  واملندي: 

رجال الدين، يقام عىل الضفاف اليمنى من األنهر الجارية، له باب واحد يقابل 

الجنوب بحيث يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشاميل، والبدَّ من وجود 

قناة فيه متصلة مباء النهر، وال يجوز دخوله من قبل النساء.

وتؤدى الصالة عندهم ثالث مرات يف اليوم: قبيل الرشوق، وعند الزوال، 

وقبيل الغروب، وتستحب أن تكون جامعة يف أيام اآلحاد واألعياد، فيها وقوف 

وركوع وجلوس عىل األرض من غري سجود، وهي تستغرق ساعة وربع الساعة 

تقريبًا. ويتوجه املصيل خاللها إىل الجدي بلباسه الطاهر، حايف القدمني، يتلو 

]1]- املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، )2/ 714(. 

]2]- وانظر مقارنة معبد الصابئة املندائيني مع معابد البابليني: عزيز سباهي: أصول الصابئة املندائيني ومعتقداتهم الدينية، 

سوريا، دار املدى، ط1، 1996م، ص66-65.
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سبع قراءات ميّجد فيها الرب مستمًدا منه العون طالبًا منه تيسري اتصاله بعامل 

األنوار.

الصوم عن  ويشمل  الكبري:  الصوم  نوعني:  الصابئة عىل  عند  الصوم  وكان 

كبائر الذنوب واألخالق الرديئة، والصوم الصغري الذي ميتنعون فيه عن أكل 

اللحوم املباحة لهم ملدة 32 يوًما متفرقة عىل طول أيام السنة، وصابئة اليوم 

يحرِّمون الصوم ألنه من باب تحريم ما أحل الله.

الحي،  املاء  يف  إاّل  يكون  وال  الديانة  هذه  معامل  أبرز  من  التّعميد  ويعّد 

الوالدة،  حاالت  يف  العامد  ويكون  الدين،  رجال  أيدي  عىل  يتم  أن  ويجب 

والزواج، وعامد الجامعة، وعامد األعياد.

ويعظم الصابئة يوم األحد كالّنصارى ويقّدسونه وال يعملون فيه أّي يشٍء 

عىل اإلطالق.

ويتنبأون بحوادث املستقبل عن طريق التّأّمل يف السامء والنجوم وبعض 

الحسابات الفلكية.

ويؤمن الصابئة كذلك بالتناسخ والحلول]]].

أو  الناس  إذا آمن  املندائيّة ال تكتث  أّن  إىل  الكرخي  نزار  الباحث  وأشار 

الناس  تلزم  إال مبعتنقيها، وهي ال  تهتم  تبشريية، وال  ديانة غري  كفروا، فهي 

باإلميان بها وال بصحتها]]].

باليهودية،  فتأثروا  كثرية،  وفلسفات  ومذاهب  بأديان  الصابئة  تأثّر  ولقد 

وباملسيحية، وباملجوسية ملجاورتهم لهم، وبالوثنية، وتأثروا بالحرانيني الذين 

]1]- الشهرستاين: امللل والنحل، )2/ 112 - 116(. املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، )2/ 717 - 720(. 

سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص147 وما بعد، ص156 وما بعد. وانظر بالتفصيل: رافد نجم: الصالة 

املندائية وبعض الطقوس الدينية، بغداد، 1988م. وأشار اآلمدي إىل الحلولية وناظرهم ورد عليهم، انظر سيف الدين اآلمدي 

)ت 631 هـ(: أبكار األفكار يف أصول الدين، تحقيق: أحمد املهدي، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ط2، 2004م، ص267.

]2]- نبيل الكرخي: دراسات يف كتاب الكنزاربا، ط1، 2011م، ص29. 
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ساكنوهم يف حران عقب طردهم من فلسطني، فنقلوا عنهم عبادة الكواكب 

والنجوم، وتأثروا باألفالطونية مثل االعتقاد بالفيض الروحي عىل العامل املادي، 

وتأثروا بالفلسفة الدينية التي ظهرت أيام إبراهيم الخليل عليه السالم، وتأثروا 

بالفلسفة اليونانية]]].

املندائية  )الصابئة  املعنون:  بحثها  يف  العبادي  سارة  الدكتورة  لت  وتوصَّ

وموقف اإلسالم منها(، إىل كثري من الخالصات والنتائج التي ذكرناها، وأهمها 

سون األفالك، بل يعبدونها،  الصابئة ليسوا مبسيحيني، إمنا هم طائفة يُقدِّ أّن 

وخاصة النجم القطبي الذي يتجهون إليه يف عباداتهم وصلواتهم]]].

وللقارئ أن يتوثّق -بعد هذا الرشح املخترص- إن كان من شبه أو تبادل 

باملعتقدات بني اإلسالم والصابئة؟! 

3. الصابئة يف عرص الرسول ويف الجزيرة العربية

نحيل من أثار شبهة الّشبه بني املسلمني والصابئني إىل اآليات الثالث التي 

تناولت الصابئني]]]، وكيف أنَّها مل تعفهم من الّدعوة إىل اإلميان والعمل الصالح، 

ويف األخرى تناولتهم باإلنذار الّشديد من الله، فلم يهادنهم الرسول، ومل 

بالوضوح  يتّسم  موقفه  كان  إمنا  القول،  يف  ليًنا  غريهم  دون  معهم  يصطنع 

والحسم مع سائر األديان، ومل يؤثر أن ادُّعي عليه أنّه افتى شيئًا من الصابئة 

أو ادَّعت عليه الصابئة هذه الفرية.

أما من جهة إطالق املرشكني عىل املسلمني: صابئة، فإن هذا كان من باب 

وصفهم بأنهم خرجوا عىل دين الجامعة الرسمي ومألوف عقائدها.

املندائيني  الصابئة  أصول  سباهي:  عزيز   .)721  ،720  /2( املعارصة،  واألحزاب  واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  املوسوعة   -[1[

ومعتقداتهم الدينية، ص18 وما بعد.

]2]- سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص137-165. وانظر تفاصيل ما مىض عند: سيف الدين اآلمدي: 

أبكار األفكار يف أصول الدين، ص267 وما بعد.

]3]- انظر القراءة عن هذه اآليات يف نهاية البحث.
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ويرى جواد عيل أنَّ إطالق قريش لفظة الصابئ والصباة عىل املسلمني بداًل 

ا، يجب االهتامم بها، ويف األخبار أمثلة  من تسميتهم مبسلمني قضية مهمة جدًّ

كثرية عىل ذلك. فقد ذكرت كتب الحديث والسري واللغة أّن قريًشا دعت النبي 

وبعض أصحابه بالصابئني، فالصابئون يف نظر املرشكني هم املسلمني.

فالصابئون إذن هم أولئك الخارجون عىل عبادة قومهم املخالفون لهم يف 

ديانتهم شأنهم يف ذلك يف نظر قريش شأن من يسميهم املسلمون يف أيامنا 

بامللحدين أو الهدامني، أو أي مصطلح آخر يراد به الرمي بالخروج عىل مثل 

املجتمع القائم وتقاليده، وذلك ازدراء بهم، وتنفريا للناس عنهم]]].

أما قضيّة انتقال ديانة الصابئة إىل جزيرة العرب، فنقول إنَّ صلة جزيرة 

العرب بالفرس قدمية، من حيث متاخمة الحدود والعالقات السياسيّة، فإنّه 

ملن املنتظر أن نرى انتقاال فكريًّا، يتناسب مع طبيعة عقل البدوي، فمتاخمة 

والسياسيّة  االقتصاديّة  الناحيتني  من  بها  وعالقتها  الفرس،  لتخوم  الجزيرة 

ياَلِف  ِلِ القرآن فقال:  التجارية: صيفا وشتاء، تحدث عنها  العرب  ورحالت 

.[[[يِْف َتاءِ َوالصَّ قَُريٍْش  إِياَلفِِهْم رِْحلََة الّشِ
فبذلك انتقلت الصابئة إىل الجزيرة العربية اساًم من غري مضمون فكري؛ 

ألّن استعاملها يف اللسان العريب جعلها مبعنى: مال أو خرج، أو طلع، وليست 

اساًم ملذهب، فهو لفظ أطلقه العرب عىل خوارج الجاهليّة، أي: الذين خرجوا 

عن دين الجاهليّة، وكّل من استحدث ديًنا غري دينه، وهم الذين أطلق عليهم 

صابئة الحنفاء]]].

وتوصل الباحث نزار الكرخي أّن التاريخ مل يرِو لنا وجود صابئة يف جزيرة 

العرب، وال وجود ألّي شخصيّة صابئية يف الجاهلية قبل اإلسالم، وأن اإلشارة إىل 

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 278 - 280(. وانظر ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 344، 349(، 

.)431 ،430 /2(

]2]- سورة قريش، اآليتان 2-1. 

]3]- محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص261-259. 
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هكذا موضوع ال يصمد أمام النقد التاريخي، فضاًل عن أنَّ املندائية هي ديانة 

مغلقة عىل نفسها، ولديها لغتها الخاّصة، وهي ديانة غري تبشريية، وال تسعى 

املاء  أنها ديانة تعتمد عىل وجود  لالنتشار وال تدعو اآلخرين القتناعها، كام 

القاحلة  الصحراوية  العرب  الصابئة يف جزيرة  يفعل  فامذا  التعميد،  لضورة 

الخالية من األنهار؟!]]].

العرب كانوا يعرفون بوجود قوم اسم ديانتهم  وال بد من اإلشارة إىل أن 

الصابئة، وحصل هذا من خالل االختالط التجاري بقوافلهم التي كانت تتاجر 

يف بالد الشام، وكذلك من اختالط القبائل العربية التي كانت تسكن العراق، 

كقبيلة شيبان وقبيلة إياد وغريهام، واختالط هذه القبائل مع غريها من قبائل 

العرب يف مواسم التبادل الثقايف يف أسواق العرب املعروفة]]]. 

ويرجح الفيومي أن يكون املذهب الصابئي قد انتقل مبضمونه الفكري منذ 

رحلة إبراهيم وإسامعيل، وأنَّ هذا الفرض له من آيات القرآن ما يؤيده]]]. ومع 

هذا تكون الصابئة دخلت الجزيرة العربية منذ نبي الله إبراهيم وإسامعيل 

مبضمون فكري غري أنها عىل هذا الفرض دخلت مقابلة للحنيفية، وبناء عىل 

هذا جعل القرآن -والعرب قبله- كل من ال يعتنق الحنيفية صابئًا.

دخل  العربية  الجزيرة  شبه  العقدي  الصابئة  مذهب  دخل  أن  يوم  فمن 

مضطهًدا تحدوه لعنات نبي الله إبراهيم أيب األنبياء، وبهذا نستطيع أن نفرس 

الذين  اضطهاد  نفرّس  أن  نستطيع  كذلك  العربية،  الجزيرة  يف  انتشاره  عدم 

اعتنقوه؛ ألنهم يف عرف الجاهلية خارجني عن دين الجامعة.

يحمل  كتاب  له  يكن  مل  وملا  املذهب،  هذا  نبذ  أكد  اإلسالم  جاء  وعندما 

لها  عرض  وقضايا  مسائل  سوى  منه  يبَق  ومل  صلبه  ضاع  الفكرية،  مكوناته 

]1]- نبيل الكرخي: دراسات يف كتاب الكنزاربا، ص28-4. 

]2]- م.ن، ص28. 

]3]- انظر سورة البقرة، اآلية: 127. وسورة إبراهيم، اآليات: 37-36-35. 
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املتعّددة  الضياع  لوسائل  الصابئي  املذهب  تعرض  ذلك  كل  وبسبب  القرآن، 

الكفيلة مبحوه، من عدم كتاب له ومن اضطهاد ومكافحة إىل نبذ معتنقيه، كل 

ذلك الزم املذهب الصابئي منذ دعوة نبي الله إبراهيم واإلسالم عندما عرض 

لها مناقًشا كان ذلك منه لخطورة قضاياها الدينية]]].

ولقد أثَّر املذهب الصابئي كثريًا يف الوثنيّة العربيّة، وريض العريب أن يأخذ 

منه ما يعدل به وثنيته. ففي وثنيته الكثري من العنارص الصابئيّة مثل عبادة 

األفالك، والحنيفية مثل عبادة الكعبة، والوثنية اليونانية مثل عبادة التامثيل، 

فخلطوا بينها وبني وثنيتهم وبينها وبني الحنيفية.

وينقل الرواة أن عمرو بن لحي هو أول من نصب األصنام، وينقلون أيًضا 

أن أبا كبشة هو أول من أىت بعبادة النجوم إليهم، ويصبح مفاد الروايتني أن 

الوثنية العربية قد وفدت إىل العرب من بالد خارج الجزيرة العربية، كذلك 

الصابئة أىت بها أبو كبشة]]]. 

ار قريش يدعون النبي بابن أيب كبشة ألنه دعا إىل الله تعاىل  وكان كفَّ

وخالف أديانهم]]].

4. قراءة يف اآليات التي ورد فيها ذكر الصابئة، وأنهم ليسوا مبسيحيني

أورد القرآن الكريم ذكر الصابئة يف ثالث آيات )سور(، وفيها ويف تفسريها ما 

ينقض شبهة نولدكه، وهي كاآليت:

ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ  ابِئَِي َمْن آَمَن بِاللَّ ِيَن َهاُدوا َوانلََّصاَرى َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ إِنَّ الَّ

]1]- انظر محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص262-259. 

]2]- انظر ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 76، 77(. الطربي: جامع البيان، )120/11، 135(. املطهر بن طاهر املقديس )ت نحو 

355هـ(: البدء والتاريخ، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، )5/ 96(. الشهرستاين: امللل والنحل، )3/ 77، 82(. القرطبي: الجامع 

إبراهيم  الباري، )3/ 449(، )6/ 549(، )8/ 285(. محمد  ابن حجر: فتح  القرآن، )6/ 338(، )8/ 138(، )17/ 119(.  ألحكام 

الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهيل، ص264-263. 

]3]- انظر الطربي: جامع البيان، )7/ 312(. القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، )17/ 119(. 



317

مصادر تعليم محمد بحسب تعب�ي نولدكه

.[[[ْجُرُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن
َ
وََعِمَل َصاِلًا فَلَُهْم أ

ِ َواْلَوِْم اْلِخرِ  ابُِئوَن َوانلََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ إِنَّ الَّ
.[[[وََعِمَل َصاِلًا فَاَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن

ُكوا إِنَّ  ْشَ
َ
ِيَن أ ابِئَِي َوانلََّصاَرى َوالَْمُجوَس َوالَّ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوالَّ إِنَّ الَّ

 .[[[ٍء َشِهيٌد ِ َشْ
َ َعَ ُكّ َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّ اللَّ اللَّ

األقوال  كثري جلَّ  ابن  ع  اآلية، جمَّ ورود هذه  وعند  كثري،  ابن  تفسري  ويف 

ح قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه، يقول: »وأظهر  يف الصابئة، ثم رجَّ

األقوال، والله أعلم، قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا 

عىل دين اليهود وال النصارى وال املجوس وال املرشكني، وإمنا هم قوم باقون عىل 

فطرتهم وال دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان املرشكون ينبذون 

من أسلم بالصابئي، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذاك«]]]. 

ويف تفسريه استحض الشعراوي حني أىت عىل هذه اآلية اآليات األخرى التي 

أنَّ هناك  إال  تبدو متشابهة،  الثالث  الصابئة، ثم قال: »اآليات  ورد فيها ذكر 

الصابئني  وتقديم  اآليات،  يف  املوجود  التكرار  سبب  هو  فام  كثرية،  خالفات 

مرة وتأخريها، ومع تقدميها رُفعت وتغريَّ اإلعراب؟ ويف اآليتني األوليني )البقرة 

ْجُرُهْم ِعنَد َرّبِِهْم 
َ
واملائدة( تأيت: َمْن آَمَن بالل والوم الخر وََعِمَل َصاِلًا فَلَُهْم أ

َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن، أما يف اآلية التي يف سورة الحج فقد زاد فيها: 
وتعاىل:  سبحانه  الله  فقال  الخرب،  فيها  واختلف   ،ُكوا ْشَ

َ
أ ِيَن  َوالَّ َوالَْمُجوَس 

... إِنَّ الل َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم القيامة
اآلية الكرمية تقول: »إِنَّ الذين آَمُنواْ«، أي إميان الفطرة الذي نزل مع آدم 

]1]- سورة البقرة، اآلية 62

]2]- سورة املائدة، اآلية 69.

]3]- سورة الحج، اآلية 17.

]4]- ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، )1/ 285 - 287(.
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األرض،  فأبيدوا من عىل  بها  الناس  أديان كفر  األرض، وبعد ذلك جاءت  إىل 

كقوم نوح ولوط وفرعون وغريهم، وجاءت أديان لها اتباع حتى اآلن كاليهودية 

والنرصانية والصابئية، والله سبحانه وتعاىل يريد أن يجمع كل ما سبق يف رسالة 

فالذين  األرض،  يف  اإلمياين  الوضع  لتصفية  جاء   الله ورسول   ،محمد

الداءات  ملعالجة  بعده  الذين جاءوا  الرسل،  مع  أو  آدم  مع  أواًل سواء  آمنوا 

التي وقعت، ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا 

بالصابئة، فالله تبارك وتعاىل يريد أن يبلغهم أن كل هذا قد انتهى، فمن آمن 

مبحمد فال خوف عليهم وال هم يحزنون، فكأن رسالته جاءت لتصفية 

كل األديان السابقة«.

ويتابع الشعراوي الرشح إىل أن يصل إىل قوله: »إننا نالحظ أن الله سبحانه 

املائدة  سورة  ويف  ومنصوبة،  متأخرة  البقرة  سورة  يف  بالصابئني  جاء  وتعاىل 

متقدمة ومرفوعة، نقول هذا الكالم يدخل يف قواعد النحو، اآلية تقول: »إِنَّ 

( تنصب االسم وترفع الخرب، فالذين مبني ألنه  الذين آَمُنواْ«، نحن نعرف أَنَّ )إِنَّ

اسم موصول يف محل نصب اسم ألن: »والذين َهاُدواْ« معطوف عىل الذين آمنوا 

يكون منصوبًا أيًضا، والنصارى معطوف أيضا عىل اسم إن، والصابئني معطوف 

أيًضا ومنصوب بالياء ألنه جمع مذكر سامل. نأيت إىل قوله تعاىل: »َمْن آَمَن بالله 

واليوم اآلخر«، هذه مستقيمة يف سورة البقرة إعرابًا وترتيبًا، والصابئني تأخرت 

عن النصارى ألنهم فرقة قليلة، ال متثل جمهرة كثرية كالنصارى، ولكن يف آية 

والذين  آَمُنواْ  الذين  »إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  وبالرفع  الصابئون  تقدمت  املائدة 

َهاُدواْ«، الذين آمنوا اسم إن والذين هادوا معطوف، و)الصابئون( كان القياس 

إعرابيًا أن يقال: والصابئني، وبعدها النصارى معطوفة، ولكن كلمة )الصابئون( 

الظاهر،  النصارى، وكرس إعرابها بشكل ال يقتضيه  اليهود وبني  توسطت بني 

التي جاءت معطوفة عىل  الصابئني  لغويًّا، فمتى سمع  إذن مرهفة  وللعرب 

اسم إن تأيت بالرفع يلتفت لفتة قرسية ليعرف السبب، فحني توىل أبا جعفر 

املنصور الخالفة، وقف عىل املنرب ولحن لحنة أي أخطأ يف نطق كلمة، وكان 
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هناك أعرايب يجلس فآذت أُذنيه، وأخطأ املنصور للمرة الثانية فحرك اإلعرايب 

أُذنيه باستغراب، وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام اإلعرايب وقال: أشهد أنك وليت 

إذا سمعه  اللحن  أنك ال تستحق هذا. هذا هو  هذا األمر بقضاء وقدر. أي 

العريب هز أذنيه، فإذا جاء لفظ مرفوًعا واملفروض أن يكون منصوبًا، فإن ذلك 

يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة، فام هي العلة؟ الذين آمنوا أمرهم مفهوم 

والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم مفهوم، أما الصابئون فهؤالء مل 

يكونوا تابعني لدين، ولكنهم سلكوا طريًقا مخالًفا، فجاءت هذه اآلية لتلفتنا 

متها ورفعتها لتلفت إليها اآلذان  أن هذه التصفية تشمل الصابئني أيًضا، فقدَّ

بقوة، فالله سبحانه وتعاىل يعطف اإلميان عىل العمل لذلك يقول دامئًا: آَمَن 

وََعِمَل َصاِلًا، ألن اإلميان إن مل يقتن بعمل فال فائدة منه، والله يريد اإلميان 
أن يسيطر عىل حركة الحياة بالعمل الصالح، فيأمر كل مؤمن بصالح العمل 

وهؤالء ال خوف عليهم يف الدنيا وال هم يحزنون يف اآلخرة«]]]. 

وتوقفت سارة العبادي يف بحثها عند هذه اآليات الثالث، وقالت مام يهمنا 

منه  يراد  البقرة  آية  يف  املذكورة  الطوائف  ترتيب  »إن  األوىل:  اآلية  عن  هنا 

التتيب الرتبي؛ أي أنها ذكرت األمثل واألسبق إىل أن وصلت إىل ملن ليس له 

كتاب ...«]]].

وقالت عن اآلية الثانية: »والتتيب يف آية سورة املائدة كان لغرض التنبيه 

عليه، فقد ورد لفظ الصابئني منصوبًا بالياء يف آيتي البقرة والحج، عطًفا عىل 

، بينام ورد اللفظ نفسه مرفوًعا )الصابئون( بالقطع عام قبله يف  محّل اسم إنَّ

آية املائدة، والتغيري يف الحكم اإلعرايب عن طريق القطع ال يعد فصيًحا، إاّل إذا 

كان هذا التغيري لهدف يراد التنبيه عليه ... فإذا قلنا إّن محمًدا وزيًدا وعمرًا 

قادرون عىل منازلة خالد، فال يكون هذا القول فصيًحا وبليًغا إال إذا كان عمرو 

يف مظنة العجز عن منازلة خالد، فأردنا بهذا أن ننبّه املخاطب إىل خطئه يف 

]1]- محمد متويل الشعراوي )ت 1418هـ(: تفسري الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، 1997م، )1/ 369 - 373(.

]2]- سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص145-144. 
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زمياله  عليه  يقدر  ما  يقدر عىل  عمرًا  أّن  عىل  التأكيد  أردنا  كام  الظّن،  هذا 

محمد وزيد ... فالصابئون وإن مل يكونوا أهل كتاب، إاّل أّن حكمهم كحكم 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى يف ارتباط الجزاء، وهو نفي الخوف عنهم 

اعتقاد صحيح وإميان  الدخول يف اإلسالم عن  الذي هو  القيامة بالرشط  يوم 

خالص ...«]]].

وتتابع: »إّن سياق كل آية من اآليات الثالث مختلف عن سياق األخرى، 

يتحّدث  البقرة  سورة  نصف  من  أكرث  ألّن  اليهود،  البقرة  آية  يف  فاملخاطب 

عنهم ... وسياق سورة املائدة ينعي عىل أهل الكتاب من يهود ونصارى عدم 

حكمهم مبا أنزل الله، بل يقربهم السياق يف آياٍت عديدٍة إىل قبول اإلسالم ... 

ثم جاءت آية املائدة لتبنّي أّن )الصابئني( يثابون إذا صح منهم اإلميان والعمل 

مجموعه  يف  أسلوبها  ميتاز  سورة  سياق  يف  فجاءت  الحج  سورة  أما  الصالح، 

القلوب بأسلوٍب تخشع  التّقوى يف  بالقّوة والّشّدة واإلنذار والتّحذير وغرس 

اآلية  فرتَّبت  الغابرين،  القيامة ومصارع  يوم  القلوب، وتستعرض مشاهد  له 

الطوائف املذكورة ترتيبًا زمنيًّا، وبيّنت أّن من يؤمن إميانًا صادقًا يناله الثواب، 

ومن يكفر ينزل به العقاب ...«]]].

رابًعا: نقد شبهة أّن األحناف كانوا مسيحيني وكانوا مصدًرا من مصادر تعليم 

محمد بحسب تعبري نولدكه

مقدمة

أراد نولدكه أن يدخل إىل أثر املسيحيّة يف اإلسالم من خالل األحناف، عادَّهم 

ون أنفسهم خلفاء األحناف، هؤالء  اًدا مسيحيني، يقول: »إنَّ املسلمني يعدُّ زُهَّ

كانوا أناًسا رفضوا الوثنيّة وفتّشوا عاّم يُرضيهم يف التّعاليم املسيحيّة واليهوديّة، 

اد املسيحيني أيًضا يشري بوضوح إىل أنَّ املسلمني  إطالق هذا االسم عىل الزُهَّ

]1]- سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص145. 

]2]- سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، ص146، 147. 
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النبي إىل  أتباع  باملسيحيني، وهذا يفرسِّ لجوء بعض  كانوا عىل عالقة مميَّزة 

ملك الحبشة املسيحي«]]].

وقد أقنع نولدكه نفسه بأنَّ األحناف مسيحيون لغاية يف نفسه كّررها يف 

تأثَّروا باملسيحيني! بل  عدٍد من املواضع، وهي أن يصل إىل أّن املسلمني قد 

كانوا عىل عالقٍة مميَّزٍة معهم! ولذلك لجؤوا إىل ملك الحبشة املسيحي!]]].

قال بدَّ هنا أن نناقش هذه املغالطة التي أثارها نولدكه، وأن نستبني حقيقة 
األحناف. 

1. هل كان األحناف هوًدا أو نصارى؟

قرَّر نولدكه -كام رأينا قبل أسطر- أنَّ األحناف كانوا مسيحيني، وأنَّ املسلمني 

وا أنفسهم خلفاء األحناف، وبالتايل أكَّد تأثّر املسلمني باملسيحيني من خالل  عدُّ

ذلك، وأملح إىل تأثّر األحناف أيًضا باليهودية. فهل كان األحناف إذن هوًدا أو 

نصارى؟

إِبَْراهِيَم  ِملََّة  بَْل  قُْل  َتْهَتُدوا  نََصاَرى  ْو 
َ
أ ُهوًدا  ُكونُوا  َوقَالُوا  تعاىل:  الله  يقول 

 .[[[َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكَِي
إنَّ هذه اآلية تنفي املسيحيّة واليهوديّة عن األحناف بشكٍل قاطع، وقد قال 

الطربي يف تفسري هذه اآلية: »عن ابن عباس ريض الله عنهام قال: قال عبد الله 

بن صوريا األعور لرسول الله: ما الهدى إال ما نحن عليه! فاتَّبعنا يا محمد 

تهتِد! وقالت الّنصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل فيهم: َوقَالُوا ُكونُوا ُهوًدا 

.[[[ْو نََصاَرى َتْهَتُدوا قُْل بَْل ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكَِي
َ
أ

املؤمنني  مع  والنصارى  اليهود  خصومة  ذكر  »ثم  عباس:  ابن  تفسري  ويف 

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص9.

]2]- انظر بحث شبهة املسيحية ومدى عالقة املسلمني باملسيحيني.

]3]- سورة البقرة، اآلية 135.

]4]- الطربي: جامع البيان، )3/ 102(.
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فقال: »َوقَالُوا« يعني اليهود للمؤمنني »كُونُوا ُهوًدا« تهتدوا من الضاللة، »أَْو 

نََصاَرى« مقدم ومؤخر، وقالت النصارى كذلك: »تَْهتَُدوا«، »قُْل« يا محمد ليس 

كام قلتم »بَْل ِملََّة إِبْرَاِهيَم« مسلاًم، ولكن اتَّبعوا دين إبراهيم حنيًفا مسلاًم 

مخلًصا تهتدوا، »َوَما كَاَن ِمَن الُْمرْشِكنَِي« عىل دينهم«]]].

أي إنَّ إبراهيم الحنيف ما كان عىل دين اليهود والنصارى.

وقد بحث جواد عيل واستقىص الكتب مطوَّاًل عن قضيّة األحناف والحنيفيَّة، 

فذكر بداية أن القرآن الكريم أشار إىل جامعة من العرب مل تتعبَّد األصنام، ومل 

تكن من اليهود وال النصارى، وإمنا اعتقدت بوجود إله واحد عبدته، واستشهد 

باآلية التي استشهدنا بها]]]. 

ثم قال إنَّ املفرسين وأهل األخبار ذكروا أسامء جامعة من هؤالء، غري أنَّ 

الدين، فلم  ح رأيهم يف  ما ذكروه عنهم غامض ال يرشح عقائدهم، وال يوضِّ

ُعرف  وقد  الكون.  لخالق  تصوُّرهم  كيفيّة  وال  التوحيد،  يف  عقيدتهم  يذكروا 

هؤالء بالحنفاء وباألحناف، ونُعتوا بأنهم عىل دين إبراهيم، ومل يكونوا يهوًدا 

هوا رأي القائلني  هوا عبادة األصنام وسفَّ وال نصارى، ومل يرشكوا بربهم أحًدا، وسفَّ

بها]]].

واضح  وعلم  تامٍة  بيِّنٍة  عىل  يكونوا  مل  األخبار  أهل  أّن  االستنتاج  وميكن 

بعض  يف  خلطوا  وأنهم  وأصولها،  أحكامها  وقواعد  وبآرائها  الحنيفيَّة  بأحوال 

األحيان فيام بينها وبني الرهبنة، وال سيام رهبنة النرصانية، فأدخلوا فيها ما 

]1]- ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص19. 

]2]- سورة البقرة، اآلية 135.

]3]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 25(، وانظر الطربي: جامع البيان، )2/ 587 - 590(. مك بن أيب 

طالب القرطبي املالك )ت 437هـ(: الهداية إىل بلوغ النهاية، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 

العلمي _ جامعة الشارقة، ط1، 2008م، )1/ 451(. منصور بن محمد املروزى السمعاين التميمي )ت 489هـ(: تفسري القرآن، 

تحقيق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط1، 1997م، ص144. ابن كثري: تفسري القرآن العظيم 

.)448 /1( ،

2001م، )2/ 589(، )14/ 398(.
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يجب إخراجه عنها، ألنّهم كانوا نصارى عىل ما يذكره أهل األخبار أنفسهم يف 

أثناء تحدثهم عنهم، ومن هؤالء: قيس بن ساعدة األيادي وورقة بن نوفل، 

العرب  من  كانوا  أنّهم  عىل  رصيًحا  ا  نصًّ وا  نصُّ فقد  الحويرث،  بن  وعثامن 

املتنرصة، ثم نجدهم مع ذلك يدخلونهم يف جملة األحناف]]].

2. من هم األحناف؟ وما هي نظرة اإلسالم لهم؟

الحديث، وقد بحث عنها رُشَّاح  )الحنيفيَّة( و)الحنفاء( يف كتب  أُشرَي إىل 

هذه الكتب]]]. ومام نُسب إليه حديٌث عن عكرمة عن ابن عباس ريض 

الله عنهم قال: قيل لرسول الله: أي األديان أحب إىل الله؟ قال: »الحنيفيَّة 

السمحة«]]].

وذكر العلامء أنَّنا ال منلك شيئًا من الجاهليّة يعيننا يف الوقوف عىل عقائد 

األحناف ودينهم، فليس يف كتابات املسند وال يف الكتابات الجاهليّة األخرى، 

بل وال يف كتب اليونان والالتني يشء عن عقيدتهم وعن آرائهم، لذلك اقترص 

علمنا بأحوالهم عىل ما جاء يف املؤلَّفات اإلسالميّة وحدها، والفضل يف حفظ 

ون  املفرسِّ اهتمَّ  ملا  لهم،  إليهم وذكره  إشارته  فلوال  الكريم،  للقرآن  أخبارهم 

وأصحاب األخبار بجمع ما كان عالًقا يف ذهن الناس عنهم]]].

وحنف  مال،  مبعنى  )حنف(،  األصل  أّن  حنيف  معنى  يف  العلامء  ويقول 

القدمني: ميَّل كل واحدة منهام نحو األخرى، والحنف هو ميل عن الضالل إىل 

االستقامة، والحنف ميل عن االستقامة إىل الضالل، والحنيف هو املائل، ومن 

هذا املعنى أخذ الحنف. 

وأما الحنيف، فالذي مييل إىل الحق، وقيل الذي يستقبل البيت الحرام، أو 

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 29(.

]2]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 25(.

]3]- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت 241هـ(: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، 

وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م، )4/ 17(، )2108(.

]4]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 26، 27(.
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الحاج أو من يختنت، والحنيف من أسلم يف أمر الله فلم يلتو يف يشء، والحنيف 

املستقيم الذي ال يلتو يف يشء]]].

)البقرة،  الكريم  القرآن  من  مواضع  عرشة  يف  )حنيًفا(  لفظة  وردت  وقد 

اآلية 135، آل عمران، اآلية 67، 95، النساء، اآلية 125، األنعام، اآلية 79، 161، 

يونس، اآلية 105، النحل، اآلية 120، الروم، اآلية 30(. 

ووردت لفظة )حنفاء( يف موضعني منه: )الحج، اآلية 31، البينة، اآلية 5(. 

وبعض اآليات التي وردت فيها آيات مكية، وبعضها آيات مدنية. وقد نّص يف 

بعض منها عىل إبراهيم، وهو عىل الحنيفيَّة، ومل ينص يف مواضع منها عىل اسمه.

وذكر بعض أهل األخبار أّن الحنيف عند أهل الجاهليّة من اختنت وحج 

البيت، فكل من اختنت وحج البيت هو الحنيف]]]. 

والذين يذكرون أّن الحنيف هو من اختنت وحج البيت، يذكرون أّن العرب 

مل تتمّسك يف الجاهليّة بيشٍء من دين إبراهيم غري الختان وحج البيت، ولهذا 

فكّل من اختنت وحج البيت، قيل له حنيف. 

واالغتسال  األصنام  اعتزال  البيت:  وحج  الختان  إىل  بعضهم  أضاف  وقد 

من الجنابة، وجعلوا ذلك من أهم العالمات الفارقة التي ميَّزت الحنفاء عن 

املرشكني؛ ألّن الحنيفيَّة عىل حّد قولهم لو كانت حج البيت واالختتان لوجب 

أن يكون الذين كانوا يحّجون ويختتنون يف الجاهليّة من أهل الرشك حنفاء، 

وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنًُّفا بقوله: َولَِكْن َكَن َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َكَن 

.[[[ِمَن الُْمْشِكَِي
وينسب أهل األخبار إىل األحناف باإلضافة إىل ما ذكرنا، امتناعهم عن أكل 

]1]- األزهري: تهذيب اللغة، )5/ 71، 72(. ابن منظور: لسان العرب، )9/ 56 - 59(. الزَّبيدي: تاج العروس، )23/ 170(. جواد 

عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 27(.

]2]- الطربي: جامع البيان، )2/ 53(. جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 27(.

]3]- سورة آل عمران، اآلية 67.
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عىل  الخمر  تحريم  إليهم  نسبوا  كام  الله،  لغري  أُِهلَّ  ما  وكل  األوثان  ذبائح 

أنفسهم]]].

وقد رأى جواد عيل -يف النتيجة- أّن لفظة )حنيف(، هي يف األصل مبعنى 

إليه علامء  لعبادتهم. وهذا ما ذهب  تارك  )صابئ( أي خارج عن ملة قوم، 

يف  املعنى  بهذا  ورودها  ومن  وتركه،  اليشء  عن  امليل  من  أنها  من  اللغة، 

لغة  يف  و)الكافر(  و)املنافق(،  )امللحد(،  ومبعنى  الجنوبيّة،  العربيّة  الّنصوص 

بني إرم، ومن إطالق املسعودي وابن العربي لهذه اللفظ عىل )الصابئة(، ومن 

بة. وقد أُطلقت  ذهاب املسعودي إىل أّن اللفظة من األلفاظ الرسيانيّة املعرَّ

عىل )املنشقِّني( عىل عبادة قومهم الخارجني عليها، كام أطلق أهل مكة عىل 

لعبادة  تنكَّر  باة(، فصارت علاًم عىل من  )الصابئ( و)الصُّ أتباعه  النبي وعىل 

قومه، وخرج عىل األصنام. ولهذا نجد اإلسالم يطلقها يف بادئ األمر عىل نابذي 

عبادة األصنام، وهم الذين دعاهم بأنهم عىل دين إبراهيم. وملا كان التنكر 

لألصنام هو عقيدة اإلسالم لذلك صارت مدًحا ملن أطلق الجاهليون عليهم تلك 

ا]]]. اللفظة ال ذمًّ

اك، نسكوا  والحنفاء، كام يفهم من روايات أهل األخبار، كانوا طرازًا من النُّسَّ

يف الحياة الدنيا، وانرصفوا إىل التَّعبد لإلله الواحد األحد إله إبراهيم وإسامعيل، 

اد بحثًا عن الدين الصحيح دين  يَّاح الزُّهَّ ساحوا يف البالد عىل نحو ما يفعله السُّ

إبراهيم. ومنهم من أخذ عىل قومه هدايتهم بحثِّهم عىل ترك عبادة األصنام، 

لذلك  الكون،  ل يف هذا  يتأمَّ كان  من  ومنهم  نصبًا شديًدا.  منهم  القوا  لذلك 

تجنَّب الناس واعتزلهم، والتجأ إىل الكهوف واملغاور البعيدة ابتعادا عن الناس 

للتَّأمل والتَّفكر، وقد تجنَّبوا الخمرة واألعامل املنكرة، وقول الفحش، وساروا 

عىل مثل اإلسالم، وإن عاشوا قبل اإلسالم، ألن اإلسالم دين إبراهيم]]].

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 28(.

]2]- انظر جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 30(.

]3]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 31(.
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الذين رفضوا  أولئك  الحنفاء هم  أنَّ  الكريم، هو  القرآن  يُفهم من  والذي 

عبادة األصنام، فلم يكونوا من املرشكني، بل كانوا يدينون بالتوحيد الخالص، 

وهو فوق توحيد اليهود والنصارى، فلم يكونوا يهودَّا وال نصارى، وَما َكَن 

 ،[[[انِيًّا َولَِكْن َكَن َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َكَن ِمَن الُْمْشِكَِي إِبَْراهِيُم َيُهودِيًّا َوَل نَْصَ
البقرة، اآلية 35، وآل عمران، اآلية 95، والنساء، اآلية 124،  وكذلك يف سورة 

واألنعام، اآلية 79، 162، ويونس 105. وأن قدوتهم يف ذلك إبراهيم. 

ويالحظ أن لفظة )مسلم( استعملت يف مرادف ومعنى لفظة )الحنيف(، 

وأنَّ إبراهيم هو أبو املسلمني وأّولهم. وقد ُوصف اإلسالم بأنّه دين الله الحنيف، 

والدين الحنيف، وأن الرشيعة اإلسالمية هي الحنيفيَّة السمحة السهلة، وذلك 

متييزًا لها عن الرهبانيّة املتعّصبة]]].

ويرى جواد عيل مستنتًجا أنَّ الحنفاء جامعة سخرت من عبادة األصنام، 

وثارت عليها وعىل املثل األخالقيّة التي كانت سائدًة يف ذلك الزمن، ودعت 

إىل إصالحاٍت واسعٍة يف الحياة وإىل محاربة األمراض االجتامعيّة التي كانت 

متفّشية يف ذلك العهد، دعاها إىل ذلك ما رأته يف قومها من إغراق يف عبادة 

األصنام ومن إسفاف يف رشب الخمر ولعب امليرس وما شاكل ذلك من أمور 

مضَّة، فرفعت صوتها كام يرفع املصلحون صوتهم يف كّل زمن ينادون باإلصالح، 

األوثان  الجاه والّنفوذ وسدنة  املحافظني وأصحاب  أثارت دعوتهم هذه  وقد 

شأن كّل دعوة إصالحيّة. ويجوز أن يكون من بني هؤالء من ماَل إىل النرصانية، 

تشبيه  إمنا ميكن  يهوًدا،  أو  نصارى  كانوا  إنّهم  نقول  أن  نستطيع  ال  أنّنا  غري 

دعوة هؤالء بدعوة الذين دعوا إىل عبادة اإلله رب السامء )ذو سموى( أي 

ذو السامء، أو عبادة الرحمن يف اليمن، متأثِّرين مببادئ التوحيد التي حملتها 

اليهودية والنرصانية إىل اليمن. ولكّنهم مل يكونوا أنفسهم يهوًدا أو نصارى، إمنا 

هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد، وكان أولئك األحناف نفرًا من قبائل 

]1]- سورة آل عمران، اآلية 67.

]2]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 31، 32(.
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متفرّقة مل تجمع بينهم رابطة، إمنا اتفقت فكرتهم يف رفض عبادة األصنام ويف 

الدعوة إىل اإلصالح. وهذا املعنى واضح يف آيات القرآن الكريم التي أشارت 

إىل الحنفاء]]].

خامًسا: نقد شبهة أن بحريى مصدر من مصادر تعليم محمد بحسب تعبري 

نولدكه

مقدمة

بهة يف موضع واحد حني قال: »حتى لو كانت الروايات  أثار نولدكه هذه الشُّ

التي تجمع محمًدا براهب رسياين اسمه بحريى أو نسطوريوس تحتوي نواة 

من الحقيقة، فال ميكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ يف نبوته، فحتى لو سافر 

محمد إىل سورية مراًرا -واملئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًّا- مل 

يكن من الضوري لوثنيٍّ يف مكة أن يذهب إىل سورية أو الحبشة ليتعرّف 

عىل ديانات الوحي، وال أن يأيت مسيحي سوري أو حبيش إىل مكة ليتم ذلك، 

ففي مكان غري بعيٍد منها توافر ما يكفي لهذا الغرض من اليهود واملسيحيني، 

لقد توفَّرت إذن قنوات اتصال عديدة ومتنّوعة رست عربها املعارف الدينيّة 

إىل محمد«]]].

 وكالم نولدكه هذا يدّل عىل ما يأيت:

ـ إنَّ لقاء الرسول ببحريى فيه نواة من الحقيقة، مبعنى نواة من األخذ عن 

بحريى بحسب سياق كالمه وسياق كتابه.

ـ ال ينفي نولدكه أثر هذا اللقاء عىل النبي، وإمنا يجعله أثرًا ضعيًفا.

ثم يجعل نولدكه من األثر اليهودي واملسيحي هو األثر البالغ.

]1]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 38(.

]2]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص17.
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ن رواية لقاء الرسول ببحريى]]]، وإنَّ  مذي هو الوحيد الذي حسَّ إنَّ التِّ

التقاء النبي بالراهب بحريى إبَّان شبيبته ليس محّل اتّفاق املسلمني، فقد 

مذي فقط، وقد ُحكم عىل إسناده بالغرابة، وهذا  نها التِّ فها آخرون وحسَّ ضعَّ

مني ال يُقبل؛ ألنَّ املتفرِّد به له روايات مناكري. اد املتقدِّ عند أهل العلم النُّقَّ

وسنأخذ بأحسن األحوال، وسنقول إنَّ خروج النبي مع عمه إىل برصى 
التمذي  رواية  عىل  اعتامًدا  ثابتة  اليهود  من  لعمه  بحريى  الراهب  وتحذير 

واستئناًسا بالروايات الضعيفة يف الطبقات الكربى]]] ودالئل النبوة للبيهقي]]] 

والسرية النبوية البن كثري]]]. 

وصحَّحه]]]،  املستدرك  يف  الحاكم  ورواه  غريب،  حسن  مذي  التِّ وحديث 

ا«]]].  به الذهبي يف تاريخ اإلسالم فقال: »وهو حديث منكر جدًّ وتعقَّ

وليس ببعيد أن يكون ابن إسحاق قد أدرك ما يف املنت من نكارات فقال: 

يزعمون، وكرَّرها ثالث مرات]]]، وهي تفيد ضعف الخرب ومتريضه. 

وقد عقَّب ابن سيد الناس عىل هذه الحادثة بقوله: »قلت: ليس يف إسناد هذا 

]1]- انظر محمد بن عيىس بن سورة بن موىس بن الضحاك، التمذي، أبو عيىس )ت 279هـ(: الجامع الكبري، سنن التمذي، 

تحقيق: بشار عواد معروف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1998م، )6/ 19، 20(، )3620(، حكم املحقق: هذا حديث حسن 

غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه.

]2]- محمد بن سعد، )ت 230هـ(: الطبقات الكربى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، 

.)124 ،123 /1(

]3]- أحمد بن الحسني البيهقي )ت 458هـ(: دالئل النبوة، تحقيق: عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتاث، 

ط1، 1988م، )2/ 24(.

]4]- إسامعيل بن عمر بن كثري )ت 774هـ(: السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار 

املعرفة، بريوت، لبنان، 1976م، )1/ 243(.

]5]- الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري )ت 405هـ(: املستدرك عىل الصحيحني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ط1، 1990، )4229(، )2/ 672(.

السالم  عبد  عمر  تحقيق:  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ  748هـ(:  )ت  الذهبي  عثامن  بن  أحمد  بن  محمد   -[6[

التدمري، بريوت، دار الكتاب العريب، ط2، 1993م، )1/ 57(.

]7]- محمد بن إسحاق: سرية ابن إسحاق، ص73 - 76.
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الحديث إال من خرَّج له يف الصحيح، وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح لقبه: قُرَاد، 

انفرد به البخاري ويونس بن أيب إسحاق انفرد به مسلم، ومع ذلك ففي متنه 

نكارة، وهي إرسال أيب بكر مع النبي بالاًل، وكيف وأبو بكر حينئذ مل يبلغ 

 أسنُّ من أيب بكر بأزيد من عامني، وكانت للنبي  العرش سنني، فإنَّ النبيَّ

تسعة أعوام عىل ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطربي وغريه، أو اثنا عرش 

عىل ما قاله آخرون، وأيًضا فإّن بالاًل مل ينتقل أليب بكر إاّل بعد ذلك بأكرث من 

ثالثني عاًما، فإنّه كان لبني حلف الجمحيني وعندما عذب يف الله عىل اإلسالم 

اشتاه أبو بكر رحمة له واستنقاذًا له من أيديهم، وخربه بذلك مشهور«]]]. 

التاريخ]]] وجدت عنده طرفًا من  الكامل يف  األثري يف  متابعتي البن  ومن 

ُحسن االنتقاء ملا ال اعتاض عليه عند العلامء، فإنَّ كلَّ ما اعُتض عليه يف هذه 

ة تجنَّبه]]]. القصَّ

2. التغايض عن مضمون رواية قصة بحريى

ل النَّص التاريخي الوارد بذلك ما  اتَّصف من تناول شبهة بحريى بأنَّه حمَّ

ال يحتمل، واجتهد يف مورد النص، بينام تغاىض عن الكالم الرصيح فيه، وهو 

اعتاف بحريى بنبوة محمد، فكام يف رواية التمذي، قال بحريى: »فجعل 

يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله، فقال: هذا سيد العاملني، 

هذا رسول رب العاملني، يبعثه الله رحمة للعاملني، فقال له أشياخ من قريش: 

ما علمك، فقال: إنكم حني أرشفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر 

أسفل من غضوف  النبوة  بخاتم  أعرفه  وإين  لنبي،  إال  يسجدان  وال  ساجًدا 

كتفه مثل التفاحة«]]].

]1]- محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، )ت 734هـ(: عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري، تعليق: 

إبراهيم محمد رمضان، بريوت، دار القلم، ط1، 1993م، )55/1(.

]2]- نقوم بتحقيقه حاليًّا عىل كل ما توفَّر من نُسخ له يف العامل، من خالل دار ابن كثري.

]3]- انظر أبو الحسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري )ت 630هـ(: الكامل يف التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، 

بريوت، لبنان، دار الكتاب العريب، ط1، 1997م، )1/ 638، 639(.

]4]- سنن التمذي، )3620(، )6/ 19(.
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ولنا أن نسأل األسئلة اآلتية: 

ملاذا تمَّ تجاهل تحذير بحريى للنبي من اليهود؟؟

الحادثة بني  الروايات يف هذه  الذي ذكرته  وملاذا تمَّ تجاهل أن الحديث 
ونومه  حاله  من  أشياء  عن  له  بحريى  أسئلة  عىل  اقترص  النبي  وبني  بحريى 
من  عندهم  ورد  كام  عنه  الكتاب  أهل  ببشارات  ليقارنها  وأموره،  وهيئته 

عالمات نبي آخر الزمان؟

وضوح  من  فيها  مبا  يؤمنون  وبالتايل  كاملة،  الرواية  هؤالء  يقبل  أن  فإما 
يتعلق باعتاف بحريى بنبوة محمد، وإما أن يرفضوا الرواية من أصلها، 

بهة التي أثاروها من غري وعي. وبالتايل تنتفي الشُّ

وملاذا مل يذهب هؤالء إىل سفر إشعياء ليقارنوا ما ورد فيه مع ما الحظه بحريى؟!! فلقد 

 علم بحريى الراهب أنَّ من صفات النبي القادم أن يكون بني كتفيه خاتم النبوة، انظر 

يَاَسُة َعىَل كَِتِفِه،  ذلك يف سفر إشعياء: »ألَنَُّه يُولَُد لََنا َولٌَد َونُْعطَى ابًْنا، َوتَُكوُن الرِّ

الَِم«]]].  َويُْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا، ُمِشريًا، إِلًها قَِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ

3 . مزاعم تستند عىل افرتاضات غري علمّية وال يقبلها العقل:

بهة مل يستند عىل قواعد علميّة منهجيّة، يبني ذلك ما يأيت:  إنَّ من أثار هذه الشُّ

بحريى  أمثال  آخرين  برجال  تأثر   الرسول بأّن  املسترشقني  مزاعم  إّن 
مجرد  كلّها  إلخ،   ... والفالسفة  اإليادي  ساعدة  بن  وقس  نوفل  بن  وورقة 
استنتاجاٍت باطلٍة ال تستند إىل حقائق تاريخيٍّة أو روايات صحيحة أو ضعيفة، 
ولذا يجب اإلعراض عنها، فهي سمة بارزة مشتكة يف كتابات املسترشقني من 

 أصحاب األهواء واألغراض، فهم يريدون أن يوهموا قرّاءهم بأن محمًدا

ألَّف القرآن وفق هذه املعطيات التي يوردونها]]].

]1]- سفر إشعياء، 6، 9.

]2]- انظر مهدي بن رزق الله أحمد: مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بوديل يف كتابه »الرسول، حياة محمد«، دراسة نقدية، 

املدينة املنورة، مجمع امللك فهد، ص52-51.
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التحديد والتعيني، ومثل هذه  الدليل خالية من  وهي دعوى مجرَّدة من 

الدعاوى ال تُقبل ما دامت غري مدلّلة، وإال فليخربونا ما الذي سمعه محمد من 

بحريى الراهب؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟]]].

إّن التاريخ ال يعرف أكرث من أنه سافر إىل الشام يف تجارة مرتني مرة 

يف طفولته ومرة يف شبابه، ومل يسافر غري هاتني املرتني، ومل يجاوز سوق برصى 

فيهام. 

ومل يسمع الرسول من بحريى وال من غريه شيئًا من الدين، ومل يك أمره 

رسًّا هناك، بل كان معه شاهد يف املرة األوىل وهو عمه أبو طالب، وشاهد يف 

الثانية وهو ميرسة غالم خديجة التي خرج الرسول بتجارتها أيامئذ. 

فذكر  الشمس  من  تظلله  رأى سحابة  الراهب  بحريى  أن  هنالك  ما  وكل 

ره عليه من اليهود وقد رجع به عمه  لعمه أن سيكون لهذا الغالم شأن، ثم حذَّ

خوفًا عليه ومل يتم رحلته]]].

ومل ترد معلومات صحيحة أو غري صحيحة يف مصادر السرية النبوية تفيد 

ه -أي بحريى- عبادة األصنام، فكل  بأن بحريى أخرب محمًدا بعقيدة عيىس أو سفَّ

الذي ذكرته املصادر هو أن الراهب بحريى عندما قال للرسول: »يا غالم! 

 :أسألك بحق الالت والعزى إال أخربتني عام أسألك عنه«، قال له الرسول

»ال تسألني بالالت والعزى، فو الله ما أبغضت شيئًا بغضهام«]]].

وأنه كله ال يعدو كونه تخمينات وافتاءات وتخرُّصات ال تسندها نصوص 

قوية أو ضعيفة]]].

تلقى منه  أو  أنه سمع من بحريى  الروايات  يشء من  كذلك ليس يف 

]1]- انظر الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421(.

]2]- الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421(.

]3]- مهدي بن رزق الله أحمد: مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بوديل يف كتابه »الرسول، حياة محمد«، ص50.

]4]- مهدي بن رزق الله أحمد: مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بوديل يف كتابه »الرسول، حياة محمد، ص51.
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درًسا واحًدا أو كلمة واحدة، ال يف العقائد وال يف العبادات وال يف املعامالت وال 

يف األخالق، فأىنَّ يؤفكون؟]]].

بهة عىل منطق أو أمر يقبله العقل، يبني ذلك  ومل يستند من أثار هذه الشُّ

ما يأيت: 

الذين التقى بهم من األحبار والرهبان هام: بحريى الراهب وورقة بن 

نوفل، وكان اللقاء مرة واحدة بالنسبة لورقة، ومرتني بالنسبة لبحريى إذا فرضنا 

صحة ذلك، وذلك ال يكفي للتلقي عنهم، إضافة إىل أن ورقة تويف بعد اللقاء 

بثالث سنوات ورسول الله مل يجهر بدعوته بعد، وهذا كلّه وغريه يعني 

استحالة ثبوت أنه أخذ عنهام شيئًا.

مئات  يتعلم  أن  تسمح  بحريى  مع   الرسول جلسها  التي  املدة  وهل 

القضايا القرآنية املوسوعية الفلكية والجغرافية و... ثم يظهرها بعد ثالثني عاًما 

من هذه الحادثة؟!]]]. 

وإذا فرضنا أّن مدة اللقاء كانت بضع ساعات فهل يستطيع الراهب بحريى 

فلم  واإلنجيل؟!  التوارة  علوم  الكبري من  الكم  يلقنه هذا  أن  الوقت  يف هذا 

يتجاوز لقاء النبي مع بحريى بضع ساعات ال تسمح له بأن يتلقى هذا 

الكم الهائل من تعاليم اإلسالم.

ويستحيل يف مجرى العادة أن يتّم إنسان عىل وجه األرض تعليمه وثقافته، 

أستاذ  يصبح  بحيث  وتثقف،  تعلم  فيام  للمعهود  الخارق  النضج  ينضج  ثم 

العامل كلّه ملجرّد أنّه لقي مصادفة واتفاقًا راهبًا من الرهبان مرتني، عىل حني 

ال  أميًّا  وكان  بالتجارة،  التعليم  عن  مشتغاًل  املرتني  كلتا  يف  كان  التلميذ  أّن 

األوىل، وكان حاماًل  املرة  لعمه يف  تابًعا  والكتابة، وكان صغريًا  القراءة  يعرف 

]1]- الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421(.

]2]- ذكر السيوطي يف )اإلتقان( مئات العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم. انظر عبد الرحمن السيوطي )ت 911هـ(: اإلتقان يف 

علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1974م.
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ألمانة ثقيلة يف عنقه ال بد أن يؤديها كاملة يف املرة الثانية، وهي أمانة العمل 

واإلخالص يف مال خديجة وتجارتها]]].

إّن تلك الروايات التاريخيّة نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف املعلم 
ه أو برشَّ عّمه بنبّوته، وليس مبعقول أن يؤمن رجل  املرشد ملحمد؛ ألنّه برشَّ
بهذه البشارة التي يزفها ثم ينصب نفسه أستاًذا لصاحبها الذي سيأخذ عن 
الله ويتلقى عن جربيل ويكون هو أستاذ األستاذين وهادي الهداة واملرشدين، 

وإال كان هذا الراهب متناقًضا مع نفسه.

الفيض اإلسالمي املعجز لكان هو  الراهب لو كان مصدر هذا  إّن بحريى 
األحرى بالنبوة والرسالة واالنتداب لهذا األمر العظيم]]].

واآلخرين،  األولني  قصص  فيها  التي  القرآن  بعلوم  عاملًا  بحريى  كان  هل 
وتضّمنت الغيبيات التي مل تُكشف إالَّ مؤخرًا عرب العلم الحديث؟!

مل يتكلّم أحد يف زمن الرسول عن هذه التهمة أبًدا، ال قريش وال غريها، 
فلو كانت واردة الشتهرت عىل ألسن أهل ذلك الزمان، ولشاع الخرب وتناقله 
الناس، وحينئذ يكون حّجة لكفار قريش لرد رسالته والطعن يف نبوته، إاّل أّن 
شيئًا من هذا مل يحدث، ومل تنقل كتب السري أّن كفار قريش قالوا له أنت 

تلّقيت هذه التعاليم من بحريى]]].

إّن القرآن واسع جًدا يف علومه، متآلف متناسق، مام يستحيل استيعابه، فال 
يعقل أن يكون نصفه مثاًل من تأليف بحريى والنصف اآلخر من تأليف ورقة، 

عون، فال يعقل أن يكون ثلثه  أو إذا افتضنا معهم أمية بن أيب الصلت كام يدَّ

من تأليف بحريى والثلث الثاين من تأليف ورقة، والثلث الثالث من تأليف 

أمية بن أيب الصلت!!

]1]- انظر الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421، 422(.

]2]- الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421، 422(.

]3]- انظر الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 423(.
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فهذا اإلمام السيوطي يذكر يف مقّدمة كتابه )اإلتقان يف علوم القرآن( أنَّ 

القرآن: »مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه 

منه  فن  ذي  كل  فتى  وغي،  هدي  كّل  فيه  وأبان  يشء،  كّل  علم  وتعاىل 

يستمد...«]]].

وهذا كلّه جعل توماس كاراليل يندهش من هذا )الزَّعم( يف هذه القصة، 

ونفى تعلُّم النبي من بحريى بطريقٍة استغرابيٍّة بقوله: »وإين لست أدري 

ماذا أقول بشأن الراهب رسجياس )بحريى( الذي يُزعم أن أبا طالب ومحمًدا 

سكنا معه يف دار، وال ماذا عساه يتعلمه غالم يف هذه السن الصغرية من أي 

راهب ما، فإن محمًدا مل يتجاوز إذ ذاك الرابعة عرشة، ومل يكن يعرف إال لغته«]]].

وإّن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحريى تأىب أن تكون مصدًرا 

تغيري  من  أصابه  ما  الدين  ذلك  أصاب  أن  بعد  خصوًصا  وهداياته  للقرآن 

وتحريف.

ثم إّن القرآن صوَّر علوم أهل الكتاب يف زمانه بأنَّها الجهاالت، ثم تصّدى 

وصوَّر  تقوميها،  عىل  عمل  ثم  الضالالت،  بأنّها  عقائدهم  وصوَّر  لتصحيحها، 

أعاملهم بأنّها املخازي واملنكرات، ثم حضَّ عىل تركها، وبذلك فإّن فاقد اليشء 

ال ميكن أن يعطيه، وإّن الخطأ ال ميكن أن يكون مصدًرا للصواب، وإّن الظالم 

ال ميكن أن يكون مرشقًا للنور]]].

ما  مع  تتوافق  مل  الكريم  القرآن  األنبياء يف  أّن قصص  الواضح  املادي  والّدليل 

جاء يف التوارة واإلنجيل، وهذا يعني أّن مصدر الرسول -وهو الوحي- مل يكن 

بحريى وال غريه.

وإذا قارنا بني تعليامت القرآن والتوحيد الذي جاء به، نجده مختلًفا جًدا عن 

]1]- السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، )1/ 16(.

]2]- توماس كارليل: األبطال، ترجمة: محمد السباعي، دار الكاتب العريب، ص66.

]3]- الزرقاين: مناهل العرفان، )2/ 421، 422(.
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التوراة  القرآن تختلف عن رشيعة  أّن رشيعة  النصارى، كام  التثليث عند  عقيدة 

واإلنجيل.

وهذه القضيّة ناقشناها يف مبحث خاص.

القرآن أحداث بالعرشات، حدثت بعد  أنَّه وردت يف  واألمر األوضح والحاسم 

مثانون  وفيها  عمران  آل  سورة  يف  األحداث  مثل  وغريهام(،  )وورقة  بحريى  وفاة 

آية تتعلق بنصارى نجران، وستون آية تتعلق بغزوة أُحد، ويف سورة التوبة آيات 

تعلقت بغزوة تبوك، واألمثلة كثرية يف هذا الباب.

لت قصص األولني واآلخرين ضمن غيب  وورد فيه الكثري من العلوم التي سجَّ

املايض وغيب الحارض وغيب املستقبل الذي مل يكشفه إال العلم الحديث اليوم.

ولنا أن نقول أخريًا، إنَّ من حّظ بحريى أن قابل محمًدا، فلوال هذه املقابلة 

الندثر كام اندثر ماليني الرهبان قبله وبعده]]].

ون بصّحة  مة الشبيل النعامين: »إّن علامء الغرب يَعتدُّ ونختم مبا قاله العالَّ

هذه الرواية، مع أنَّ الرواية -لو صحَّت- خالية من ذكر التعليم والتلقني، وما قاله 

علامء الغرب ال يقوله عاقل ُرزق من سالمة العقل واإلنصاف ذرة، وكيف يعقل 

أّن غالًما ال يتجاوز عمره اثنتي عرشة سنة عىل األكرث أو تسع سنوات عىل األصح، 

تلقى من شيخ ال يعرف لغته، ومل يجلس إليه إال ما يستغرقه وقت الجلوس عىل 

املائدة، املسائل الدقيقة والتفاصيل العميقة يف نقد عقيدة الرشك!؟« ]]].

]1]- مهدي بن رزق الله أحمد: مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات بوديل يف كتابه »الرسول، حياة محمد«، ص50.

]2]- شبيل النعامين: كتاب سرية النبي، وتكملته لسليامن الندوي، املدينة املنورة، مجمع امللك فهد، ص22.
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 الخامتة والنتائج

ساق نولدكه مجموعًة من التَّصّورات التي أراد من خاللها أن يثبت شبهة أنَّ 

ح يف مواضع عّدة  املسيحيّة )والليتورجيا( مصدر من مصادر تعليم محمد، ورصَّ

بكالم يدّل عىل عدم متكُّنه أو ثقته باألدلّة التي يذكرها، لذلك كانت يثبتها مرة، ثم 

يعود لينفيها مرة ثانية، فأوقع نفسه يف متناقضات.

واستخدم نولدكه عبارة )عىل األرجح( يف حكمه عىل قضيٍّة جوهريٍّة أراد من 

واملسيحيني شفويًّا،  اليهود  من  تعليمه  أجزاء  أهم   النبي تلقي  إثبات  خاللها 

وإنَّ استخدامه لهذه العبارة تجعلنا نحكم عىل كتاباته وأحكامه بأنَّها ظنيٌَّة وغرُي 

علميٍّة وغري منهجيٍّة.

ح به القرآن الكريم من وجود  وظهر لنا أّن نولدكه جاهٌل أو متجاهٌل مبا رصَّ

التّشابه بني ما أنزله الله عىل األنبياء وبني ما أنزله عىل خامتهم، لذلك فإنَّ القرآن 

ناسخة  رشيعة  كّل  تكون  أن  الله  أراد  كام  وغريها،  باملسيحيّة  صالته  ينكر  ال 

للرشيعة التي قبلها، فاإلسالم ينسخ ما قبله من األديان الساموية، وإنَّ هذه الصلة 

وهذا التّشابه بني اإلسالم واملسيحيّة ليس مطَّرًدا، بسبب وقوع اإلنجيل بالكتامن 

والتحريف عىل أيدي األتباع.

السامويّة،  الكتب  من  ما سبقه  مهيمًنا عىل  الكريم  القرآن  تعاىل  الله  وجعل 

مه من سائر الكتب، وشاهًدا عليها وشاهًدا لها بالصحة  أي رقيبًا وحافظًا ملا تقدَّ

الناس  إليها  يفيء  أن  التي يجب  البرشية  لهذه  األخرية  الله  كلمة  والثبات، وهو 

كلهم حتى يكونوا مؤمنني.

لذلك، فإنَّ إنكار نولدكه العالقة بني القرآن والكتب الساموية األخرى يجعلنا 

نحكم عليه أنَّه ليس مؤهاًل منهجيًا وعلميًّا لكل ما طرحه من ُشبَه.

 هنالك عرشات الّنصوص من التوراة واإلنجيل تشري بوضوح إىل صفات النبي

وأخباره ومبعثه، وهي نصوٌص ثابتٌة وظاهرٌة، مل يأِت نولدكه عىل ذكرها، وتجاهلها 
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ح بعدم ثقته بها. كليًّا، بينام ذهب باتجاه تشكيكات هو رصَّ

ح لنا أنَّ معرفة نولدكه باملسيحيّة يف شبه الجزيرة العربية مل تكن واسعة،  وتوضَّ

وينطبق ذلك عىل الصابئة واألحناف وأمثال ذلك.

إذ كان عدد الّنصارى يف الجزيرة العربيّة قلياًل، ومل يثبت أّن أهل مّكة قد عرفوا 

الّنرصانيّة وتعاليمها ومبادئها، لذلك مل يثبت التقاء النبي بأحد من النصارى، 

سوى بحريى وورقة، ثم من أسلم منهم، لذلك سكت الرواة عن إيراد أخبار عن 

بهة، ولو توفَّر لهم عنها شيئًا  ذلك، وكذلك سكت املرشكون عن إثارة مثل هذه الشُّ

لسارعوا إىل استغالله وإىل تحويله إىل فضيحة.

وما كان النبي قبل النبّوة عىل علم بيشء من تفاصيل اليهوديّة أو النرصانيّة 

، وال يخالط  أو أخبار الكتب السابقة إال مبثل ما كان يعلمه أهل مكة؛ ألنّه أميٌّ

أهل الكتاب، ومل يكن مبكة أهل كتاب. ولكّنه صار بعد النبّوة أعلم بدين اليهود 

والنصارى من أنفسهم.

وظهر لنا أنَّ نولدكه مل ينتبه إىل اآليات الكثرية التي تنتقد النصارى، أو تجاهلها، 

بهة التي أثارها. وهي حقائق تُسقط الشُّ

بها عىل عهد  الكتاب علم  يكن ألهل  القرآن مل  التي يف  الغيب  أنباء  أكرث  إن 

ح أغالطهم يف كثري من هذه األنباء، ويستحيل يف مجرى  الرسول، بل إنَّه صحَّ

العادة أن يتحّقق كّل ما جاء به النبي مع هذه الكرثة من األخبار الغيبية، لكنه 

مل يخطئ يف واحدة منها عىل كرثتها وتنّوعها.

إنَّ  أي   ،عايشه الذي  املجتمع  وقائع  بحسب  جاء  اإلسالمي  الترّشيع  إنَّ 

الكتاب  أهل  عن  األخذ  يدحض  وهذا  الترشيع،  هذا  فرضت  التي  هي  الوقائع 

مسبًقا، إذ لو كان كذلك، فكيف سيتوافق مع وقائع هي جديدة؟!

إنَّ مام ينقض شبهة نولدكه أنَّ من مقاصد الرشيعة اإلسالميّة مخالفة اليهود والّنصارى 

يف مسائل كثرية، ومن ذلك: تحريم التّشّدد والرهبانيّة، والسحور، وقضيّة حيض املرأة.
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ومن ضمن شبهة املسيحيّة أثار نولدكه شبهة الليتورجيا، وكان الطرح العلمي 

بهة، وأن يضع بني أيدينا مثااًل  املوضوعي يقتيض منه أن يبنّي لنا تفاصيل هذه الشُّ

إىل  أشار  إذ  يفعل،  مل  لكّنه  عنها،  اإلسالم  أخذ  عىل  فيه  يدلّل  األقل  عىل  واحًدا 

.الليتورجيا بكلمة واحدة، وقّرر أنَّها من مصادر تعليم النبي

وأنواعها  ومحتواها  وفروعها  ومعانيها  الليتورجيا  تعريف  من خالل  لنا  وتبنّي 

وتاريخيها ومصادرها، أن ال عالقة لكل ذلك باإلسالم، وخاّصة أنَّها استمرَّت بالتطّور 

منذ العصور القدمية حتى القرن العرشين.

وتبنّي لنا أّن من أثار فرضيّة وشبهة الليتورجيا اختزل القرآن فيها متجاهاًل األبعاد 

األخرى الكثرية جًدا، مام يجعل هذه الفرضيّة مفتقدة لعمٍق نظريٍّ ومنهجيٍّ سليم، 

وأنَّها ليست إال فرضيّة كتابيّة مسيحيّة تتامىش متاًما مع التّصّور املسيحي.

بينهام  املقّدس، وأنَّ  الكتاب  الليتورجيا هي  أّن  الدين املسيحيني  أجمع رجال 

رابطة متينة، وأنَّ العالقة بينهام عالقة واضحة عميقة ال تحتاج إىل براهني وأدلّة، 

بهة هو نفسه الردُّ عىل شبهة أنَّ املسيحيّة مصدر من  لذلك فإنَّ الردَّ عىل هذه الشُّ

.مصادر تعليم النبي

ويف الليتورجيا عرشات الّنصوص والّصور التي ال تلتقي مع االعتقادات اإلسالميّة 

، وعقيدة الثالوث املقدس، واإلميان بالصليب. يف يشء، مثل أنَّ يسوع ربٌّ

تحمل  ال  رموٌز  الطقوس  فإنَّ  الليتورجيا،  طقوس  بشبهته  نولدكه  أراد  وإن 

فقط دالالٍت دينيًّة، وإمّنا ترتبط بالعادات والتقاليد والقصص واألساطري، وتختلط 

بالّشعائر الدينيّة، والطقوس مشتّقة من حياة الشعب الذي ميارسها.

وظهر لنا ارتباط اإلفخارستيا ارتباطًا وثيًقا بالليتورجيا، وأنَّ معانيها ال عالقة لها 

باإلسالم، وال تلتقي معه يف يشء.

أمٌر  يشء هو  والليتورجيا واإلفخارستيا يف  اإلسالم  التقاء  إنَّ عدم  النتيجة:  ويف 

يدفعنا لالستغراب واالندهاش من طرح نولدكه، ومن إثارته لشبهة العالقة بينها، 
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ومن خالل كلمٍة واحدٍة قالها، ومل يكلِّف خاطره أن يرشحها أو أن يذكر املكان الذي 

تلتقي فيه مع اإلسالم.

وأثار نولدكه شبهة الصابئة، وتبنيَّ لنا بعد املرور عىل تعاريفهم الدقيقة وأصلهم 

وتاريخهم، أنَّ نولدكه كان جاهاًل بتفاصيل ذلك، فجاء حكمه مغالطًا للحقيقة.

أنَّهم ما كانوا يهوًدا وال مسيحيني كام  الصابئة  لنا من خالل اعتقادات  وثبت 

اّدعى نولدكه، حني حاول أن يثبت من خاللهم أّن املسيحيّة هي مصدر اإلسالم. 

وإنَّ إطالق املرشكني عىل املسلمني: صابئة، جاء من باب وصفهم بأنّهم خرجوا 

عىل  تطلق  اللفظة  هذه  فكانت  عقائدها،  ومألوف  الرسمي  الجامعة  دين  عىل 

الخارجني عىل عبادة قومهم املخالفني لهم يف ديانتهم.

فكان  فكري،  مضمون  غري  من  اساًم  العربية  الجزيرة  إىل  الصابئة  وانتقلت 

استعاملها يف اللسان العريب كلفظ أطلقه العرب عىل خوارج الجاهليّة، أي: الذين 

خرجوا عن دين الجاهليّة. ولقد أثَّر املذهب الصابئي كثريًا يف الوثنيّة العربيّة؛ فصار 

يف وثنيّة العرب الكثري من العنارص الصابئيّة، كعبادة األفالك مثاًل.

وأشار القرآن الكريم إىل الصابئة يف آيات ثالث، وفيها ويف تفسريها ما ينقض 

الصالح،  الدعوة إىل اإلميان والعمل  الله عز وجل من  شبهة نولدكه، فلم يعفهم 

وتناولهم باإلنذار الشديد، ومل يهادنهم الرسول، ومل يصطنع معهم دون غريهم 

ليًنا يف القول، إمنا كان موقفه يتسم بالوضوح والحسم مع سائر األديان، ومل يؤثر أن 

ادُّعي عليه أنه افتى شيئًا من الصابئة أو ادَّعت عليه الصابئة هذه الفرية.

وأثار نولدكه شبهة األحناف، وأنَّهم كانوا مسيحيني، وأراد أن يدخل من خالل 

ذلك إىل شبهته الرئيسة يف أّن الحنفية كانت من مصادر تعليم النبي، وفاته 

أنَّ األحناف ما كانوا يهوًدا وال مسيحيني، وإمنا كانوا عىل دين إبراهيم عليه السالم، 

اك الذين نسكوا يف الحياة الدنيا، وانرصفوا إىل التَّعبد لإلله الواحد  فكانوا من النُّسَّ

األحد إله إبراهيم وإسامعيل.
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 ،وأثار نولدكه شبهة الراهب بحريى، وأنَّه مصدر من مصادر تعليم النبي

ولكنَّه جعل هذا األثر ضعيًفا يف مقابل األثر اليهودي واملسيحي.

وظهر لنا أنَّ التقاء النبي بالراهب بحريى ليس محّل اتّفاق املسلمني، فقد 

مذي فقط،  نها التِّ فها آخرون، فحسَّ ن رواية هذا الخرب بعض أهل العلم، وضعَّ حسَّ

مني ال يُقبل؛ ألنَّ  اد املتقدِّ وقد ُحكم عىل إسناده بالغرابة، وهذا عند أهل العلم النُّقَّ

املتفرِّد به له روايات مناكري.

إنَّ من أثار شبهة بحريى استنتج استنتاجات ال يحتملها النص، وال حتى الظن، 

 .بينام غضَّ النظر عن الكالم الرصيح الذي فيه اعتاف بحريى بنبوة محمد

وهذه طريقة يف التّعامل مع الّنّص ال تنزل يف ميزان املنهجيّة العلميّة، وال تقبلها 

املوضوعيّة، بل ترقى لتضليل النص وتزويره.

بهة إال باملزاعم التي ال تستند عىل افتاضاٍت علميٍة،  وال ميكن وصف هذه الشُّ

ومل ترتكز عىل قواعد علميّة منهجيّة، وال يقبلها العقل وال املنطق، وهي ليست إال 

دعوى مجرَّدة من الّدليل خالية من التحديد والتعيني، وكل ما فيها ال يعدو كونه 

تخميناٍت وافتاءاٍت وتخرُّصاٍت ال تسندها نصوص قويّة أو ضعيفة، وهي تخالف 

مجرى العادة.

ومل يُثبت أحد أنَّ بحريى كان عىل علم بعلوم القرآن التي فيها قصص األولني 

واآلخرين والغيبيات، وأين هو من عرشات األحداث التي حدثت بعد وفاته؟!

أو  األصدقاء  سواء  التهمة،  هذه  عن   الرسول زمن  يف  أبًدا  أحد  يتكلّم  مل 

بهة بها؟! األعداء، فمن أين جاء أصحاب الشُّ
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املبحث الثالث: نقد شبهة زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أيب الصلت 

واعتقادات الجاهلّية

 متهيد

وهي   ،الّنبّي تعليم  مصادر  من  أنّها  اّدعاء  تحت  ُشبٍَه  ثالث  نولدكه  ذكر 

وبقضيّة  الصلت،  أيب  بن  وأمية  نفيل  بن  عمرو  بن  زيد  بشخصيّتني هام:  تتعلّق 

.اعتقادات قوم الرسول

واكتفى  واملعنى،  واملنت  السند  دراسة  عىل  فيها  نولدكه  يوقفنا  مل  ُشبَه  وهي 

باتها،  الغوص يف أعامق مضامينها وتفصيالتها وتشعُّ بالوقوف عىل شواطئها دون 

ومن  املصداقيّة  من  فابتعد  الحقيقة،  وعن  الواقع  عن  غريبة  أحكامه  فجاءت 

املوضوعيّة، وخرج بذلك عن املنهجيّة العلميّة السليمة، وعن النزاهة البحثيّة.

به يف هذا البحث سنجعل كّل واحدة يف فقرة مستقلٍّة. ولتعّدد الشُّ

ولن أطيل يف املقّدمة هنا؛ ألنّه سيكون لكّل شبهٍة مقّدمتها الخاّصة املتناسبة 

معها.

 أّواًل: نقد شبهة أّن زيد بن عمرو بن نفيل مصدر من مصادر تعليم محمد

بحسب تعبري نولدكه

مقّدمة: ذكر نولدكه شبهة أنَّ زيد بن عمرو بن نفيل مصدر من مصادر تعليم 

بهة عن شربنغر أواًل، فقال: »يضيف  محمد يف موضع واحد، وقد نقل هذه الشُّ

شربنغر إىل مصادر محمد الّشفويّة زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم عبادة األصنام 

يف مكة زمًنا طوياًل قبل ظهور محمد، كام تورد بعض األخبار التي تّم لألسف إجراء 

تعديالت عليها من وجهة نظر إسالميّة بحتة«.

ثم نفهم من كالم نولدكه أنَّه يؤيِّد شربنغر يف شبهته ملَّا قال: »لعل محمًدا 
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قد تلقَّى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه يف املرة األوىل إىل التفكري يف الدين«]]]. 

ح أنَّ انطالقة النبي نحو التفكري  بل نفهم من هذا الكالم أنَّ نولدكه يلمِّ

اه من زيد بن عمرو بن نفيل.  بالدين كانت ما تلقَّ

بهذا  ليشكِّك  يعود  عنده،  منهج  إىل  ذلك  تحوَّل  ورمبا  نولدكه،  وكعادة 

املصدر، ملَّا قال: »لكننا عىل جهل تام بالتفاصيل«، أي تفاصيل تعلُّم النبي عىل 

زيد بن عمرو بن نفيل.

بهة، يقول: »شربنغر  واتّهم نولدكه شربنغر بالتامدي يف االستنتاج يف هذه الشُّ

يتامدى يف استنتاجه مام وصلنا من أقوال زيد، وهو يشبه القرآن كثريًا، )أنَّ 

تحمل  األقوال  تلك  تعابريه(.  أيًضا  بل  تعاليمه  فقط  ذاك  يستعر  مل  محمًدا 

برصاحة طابع تأليف قام به أحد املسلمني بجمعه آيات قرآنية، مام يدفعنا إىل 

عدم التعويل عىل هذه األقوال، أكرث منه األشعار املنسوبة إىل زيد التي يوردها 

ابن هشام وكتاب األغاين«]]].

ويختم نولدكه أقواله هذه بقوله: »ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو أنَّ 

محمًدا مل يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبًا وإدخالها حرفيًّا يف القرآن، بل 

نقلها إىل جانب ذلك شخص آخر يف صيغتها األصلية إىل األجيال الالحقة«]]].

بهة،  ويف كالم نولدكه يف املقطعني األخريين يختلط تأييده بنفيه لهذه الشُّ

أفكار  عىل  للحكم  تدفعنا  التي  الكثرية  املقاطع  من  هام  املقطعان  وهذان 

البسيطة  العبارات  بأنّها أفكاٌر مضطربٌة ومفّككٌة غري متابطة. بهذه  نولدكه 

بتفاصيلها  يأتنا  ومل  يقولون،  بهة ومىش يف طريقه كام  الشُّ نولدكه هذه  أثار 

ومدار النقاش حولها وأدلتها، وهذا يُلزمنا بالتّفصيل حولها لحسم أمرها.

]1]- تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، مؤسسة كونراد، بريوت، 2004م، ص17.

]2]- نولدكه: تاريخ القرآن، ص17.

]3]- م.ن، ص18-17.
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1. شبهة شعر زيد، وخطبته، وعدم أكله مام يذبحون عىل أنصابهم

ملَّح نولدكه كام رأينا قبل قليل إىل إمكانيّة تعلُّم النبي من أقوال وخطب 

زيد، ولكّنه مل يأِت بتفاصيل ذلك، بل قال إنَّه يجهل ذلك. وهذا ما دفعنا إىل السري 

بهة، وقد جعلناها يف ثالث فقرات كاآليت: وراء التفصيالت املتوافرة عن هذه الشُّ

أ. شبهة شعر زيد

بهة أنَّ تعبري )دحا األرض( مل ينفرد به القرآن، بل كان أمرًا معروفًا  يرى أصحاب الشُّ

عند زيد بن عمرو بن نفيل. وأوردوا أبياتًا له أوردها ابن هشام يف سريته، وهي:

وأسلمت وجهي ملن أسلمت ... له األرض تحمــل صخرًا ثقاال

دحاها فلـــام رآهـــا استوت ... عىل املــاء أرىس عليها الجباال

وأسلمت وجهي ملن أسلمت ...  لــه املـــزن تحمل عذبًا زالال
إذا هي سيـــقت إىل بلـــدة ...  أطاعت فصبت عليها سجاال]]]

وقالوا إنَّ ذلك يعني أنَّ استخدام زيد لتعبري )دحا األرض( أنَّه كان نبيًّا وكالمه 

السابق وحي إلهي، أو أنَّ القرآن مأخوذ من أشعار العرب. 

بالقرآن  مقارنة  ومعناها  ومتنها  سندها  بدراسة  يكون  الرواية  هذه  ونقض 

الكريم، أما السند فهو غري ثابت، إذ أوردها ابن هشام كام يأيت: »قال ابن إسحاق، 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل ...«. ثم ذكر األبيات، فهو سند غري قابل لالستدالل، 

ومل يأت برواية صحيحة وال متواترة وال يقينية.

األبيات هو من املسلمني ممن جاء بعد  أنَّ من قال هذه  وأما املنت: فواضح 

لنا يف شبهة  نزول القرآن، ثم جاء من نسبها إىل زيد، عىل عادة نحل الشعر كام فصَّ

أمية بن أيب الصلت.

]1]- عبد امللك بن هشام )ت 213هـ(: السرية النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مرص، 

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده، ط2، 1955م، )1/ 230، 231(. إسامعيل بن عمر بن كثري: البداية والنهاية، 

تحقيق: عيل شريي، دار إحياء التاث العريب، ط1، 1988م، )1/ 231(.
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ونبقى يف املنت، إذ مل يُكمل من ساق الشبهة بقيّة األبيات، وهي قوله:

 وأسلمت وجهي ملن أسلمت ... له الــمزن تـحمل عذبًا زالال

إذا هــي سيــقت إىل بلــدة ...  أطاعت فصبت عليها سجاال

ثت عن بعض  وأورد ابن هشام قبل هذه األبيات قوله: »قال ابن إسحاق: وُحدِّ

أهل زيد بن عمرو بن نفيل: أن زيًدا كان إذا استقبل الكعبة داخل املسجد، قال: 

ا، تعبًدا ورقًّا: ا حقًّ لبيك حقًّ

عذت مبا عاذ به إبراهم ... مستقبل القبلة وهو قائم«]]].

املسلمني،  من  كان  األبيات  هذه  قال  من  أنَّ  عىل  يدل  أسلمت،  فقوله: 

بل  أدبياتهم،  ترد يف  العرب، ومل  تعرفها  تكن  )اإلسالم( و)أسلمت( مل  وكلمة 

ح فيه  كانت ترد عندهم )الحنيفية(، فلو قبلنا أّن البيت األخري لزيد، فهو يرُصِّ

أنَّه عىل دين إبراهيم، إذ يقول إنَّه يعوذ مبا عاذ به إبراهيم. وهذا كله يثبت 

إميان زيد]]].

ونأيت إىل املعنى، فمعنى البيت:

 دحاها فلام رآها استوت ... عىل املاء أرىس عليها الجباال

أي أنَّ األرض ملا دحاها الله استوت عىل املاء أي طافت، ثم أرىس عليها 

الجبال.

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
أما اآلية القرآنيّة، فهي: َواْل

.[[[(رَْساَها
َ
َباَل أ َواْلِ

الله من  النبوية، )1/ 230(. وانظر كذلك الزبريي: نسب قريش، ص364. ومل يُخرب مصعب بن عبد  ]1]- ابن هشام: السرية 

أخربه بهذا الخرب.

]2]- انظر فقرة: إميان زيد بن عمرو بن نفيل، ورفضه اليهودية والنرصانية، وأنَّه كان عىل دين إبراهيم. وانظر بحث: )شبهة 

الحنيفية(.

]3]- سورة النازعات، اآليات 32-30.
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وتفسريها: بعد أن خلق الله األرض خلق السامء، ثم دحا األرض، أي بسطها، 

ثم أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم أرىس الجبال، أي أثبتها عىل سطح األرض 

لتثبت وال متيد]]].

ففي الشعر أنَّ األرض استوت عىل املاء، أما يف اآلية الكرمية، فإّن الله أخرج 

املاء من األرض.

ومن ناحية أخرى؛ أورد ابن إسحاق أبياتًا لزيد، ومنها قوله:

وإياك ال تجعل مع الله غريه ... فإنًّ سبيل الرشد أصبح باديا]]]

فإنّه مل يصل إىل سبيل  وبحسب سرية زيد، وقد أوردنا مجمل تفاصيلها، 

الرشاد، بل كان ذلك غامًضا بالنسبة إليه، ولذلك توجه إىل الشام لسؤال األحبار 

والرهبان، فهذا البيت الشعري ال يستقيم أن يكون قائله زيد. 

ومن جهٍة ثانيٍة، أظهر فؤاد سزكني أنَّ مجموع شعر زيد ال يتعّدى األربعني 

بيتًا]]].

ومن يبحث يف شعره سيجد وبوضوح اختالطه مع شعر غريه وتداخله، خاّصة 

مع ورقة بن نوفل وأمية بن أيب الصلت.

وهذا كلّه يظهر عدم مصداقيّة االستشهاد بشعر زيد عىل وجه اليقني من 

األصل.

بهة: متى وكيف تعلَّم النبي من زيد أو أخذ  ثم بعد ذلك نسأل أصحاب الشُّ

عنه؟! والجواب أّن ذلك مل يحدث بتاتًا، ومل يذكره أحد قطًعا مبا فيهم أصحاب 

بهة، ومل ترد معلوماٌت صحيحٌة أو غري صحيحٍة يف مصادر السرية النبويّة  الشُّ

]1]- انظر جابر بن موىس الجزائري: أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، مكتبة العلوم والحكم، املدينة املنورة، ط5، 2003م، )5/ 

.)512

]2]- ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 227(. وانظر ابن كثري: البداية والنهاية، )1/ 38(.

]3]- فؤاد سزكني: تاريخ التاث العريب، ترجمة: محمود حجازي، السعودية، جامعة محمد بن سعود، 1982، )2/ 282(.
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من  سمع   أنه الروايات  من  يشء  يف  ليس  كذلك  حدث،  ذلك  بأنَّ  تفيد 

زيد أو تلقى منه درًسا واحًدا أو كلمًة واحدًة، ال يف العقائد وال يف العبادات 

وال يف املعامالت وال يف األخالق، وأنه كلّه ال يعدو كونه تخميناٍت وافتاءاٍت 

وتخرُّصاٍت ال تسندها نصوٌص قويٌّة أو ضعيفٌة.

كان  زيًدا  إنَّ  تقول  به-  الشُّ أصحاب  عنها  تغاىض  -والتي  الروايات  إنَّ  بل 

ينتظر دين اإلسالم ليدخل فيه]]].

بهة عىل كلمة واحدة هي )دحاها(، وعىل خطبة،  ولقد استند أصحاب الشُّ

فهل يقبل عاقل أّن النبي تعلَّم القرآن عىل زيد ملجرّد تشابه كلمة يف شعره 

مع القرآن؟!

بهة: هل ادَّعى زيد النبوة؟ والجواب: ال، ومل يقل  ونسأل كذلك أصحاب الشُّ

أحد باملطلق بذلك. فكيف نقبل من هؤالء استنتاجهم الغريب العجيب، بأنَّ 

زيًدا، ووفًقا لكلامت قالها، كان نبيًّا، وهو مل يقل بذلك، وال من حوله، وال من 

نقل الروايات؟!

استيعابه،  يستحيل  مام  متناسق،  متآلف  علومه،  يف  جًدا  واسع  والقرآن 

فليخربونا أين زيد من هذا االتساع والتآلف والتناسق؟! وأين زيد من عرشات 

اآليات التي تحدثت عن الكون وعن اإلنسان، وقضايا كثرية يصعب حرصها؟!

وقد وردت يف القرآن أحداث بالعرشات حدثت بعد وفاة زيد، فأين أصحاب 

بهة منها. الشُّ

وقد ناقشنا يف بحث )شبهة املسيحية( أنَّه كان من أبرز خصائص الترّشيع 

اإلسالمي أنَّه جاء متدرًِّجا بحسب األحوال والوقائع ومل ينزل جملة واحدة، وذلك 

مراعاة لواقع املجتمع الذي أراد معالجته وإخراجه من الظلامت إىل النور]]]. 

]1]- انظر فقرة: انتظار زيد دين اإلسالم.

]2]- مصطفى شلبي: املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، دار النهضة، 1995م، ص75. معاوية سيد أحمد: فقه التدرج يف 

الترشيع اإلسالمي فهاًم وتطبيًقا، مجلة جامعة القرآن الكريم زالعلوم اإلسالمية، العدد التاسع، سنة 2004م، ص129-148. ماهر 
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عايشه  الذي  املجتمع  وقائع  بحسب  القرآيّن  اإلسالمّي  الترّشيع  جاء  إًذا، 

النبي، أي إنَّ الوقائع هي التي فرضت هذا الترّشيع، وهذا يدحض األخذ 

هي  وقائع  مع  سيتوافق  فكيف  كذلك،  كان  لو  إذ  مسبًقا،  وغريه  زيد  عن 

جديدة؟!  

بهة: لقد دخلت قريش يف اإلسالم، ودخل فيه آباؤهم  ثم نقول ملثريي الشُّ

وأبناؤهم ونساؤهم، فلم يتكلّم أحد منهم -ال قبل إسالمهم وال بعده- بهذه 

بهة! الشُّ

ألفاظًا  يستخدم  كان  الكريم  القرآن  أنَّ  يف  استغرابهم  نستغرب  أن  ولنا 

عربية؟! 

ثم إنَّه من املمكن أن يكون ما ورد يف أشعار بعض الشعراء هو من التَّأثر 

بالرشائع السابقة التي جاء اإلسالم خامتًا لها ومصحًحا ومهيمًنا.

ب. شبهة خطبة زيد

للتعّجب  مدعاة  »ولكان  قوله:  بداية  أوردناها  التي  نولدكه  تخيُّالت  من 

الّشديد لو أنَّ محمًدا مل يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبًا وإدخالها حرفيًّا 

يف القرآن، بل نقلها إىل جانب ذلك شخص آخر يف صيغتها األصلية إىل األجيال 

الالحقة«]]].

وبدوري بحثت فلم أجد إال خطبة واحدة لزيد، كانت عند الكعبة، إذ أورد 

البخاري ما يأيت: »عن أسامء بنت أيب بكر، قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 

قامئًا مسنًدا ظهره إىل الكعبة يقول: يا معارش قريش، والله ما منكم عىل دين 

إبراهيم غريي«]]].

حامد محمد الحويل: التدرج يف الترشيع اإلسالمي، ورشة عمل: تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف ضوء الواقع الفلسطيني، غزة، كلية 

الرشيعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، 2009م، ص3.

]1]- نولدكه: تاريخ القرآن، ص18-17.

]2]- صحيح البخاري، )5/ 41( )3828(. 
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ويف مثري الغرام: »عن الزهري، قال: قالت أسامء: نظرت إىل زيد بن عمرو 

بن نفيل، وهو مسند ظهره إىل الكعبة يف أيام الحج، والناس مجتمعون، وهو 

يقول: يا معرش قريش، والله ما منكم عىل دين إبراهيم غريي، ثم قال: اللهم 

لو كنت أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك متوجًها إليه ولكن ال أعلم، ثم قال:

إين نصحت ألقوام وقـــلت لهم ...  أنــا النـذير فال يغــرركم أحـــد

ال تعبدون إلها غــــري خالقـكم ...  وإن سئــلتم فقــولوا ما له أحد

سبحانه ثم سبــحانًا يعـود لــه ...  من قبل ما شج الجودي والجمد

ال يشء فيام ترى تبقى بشاشته ...  يبقى اإلله ويودى املال والولـــد

مل تغن عن هرمز يوًما خزائنه ...   والخلد قد حاول عاد فام خلدوا

وال سليامن إذ دان الشعوب له ... واإلنس والجن يجري بينها البـرد

مسخرًا دون أسبـاب السامء له ...  فال ينازعــه يف ملكــه أحـــد«]]].

وأورد األصفهاين وابن أيبك الصفدي هذه األبيات -مع اختالفات- ونسباها 

لورقة بن نوفل]]]، وهذا يُدخلنا يف قضية النحل، وبالتايل يُضعف الرواية من 

أصلها، ويجعلها غري قابلة لالستدالل]]].

وبكل األحوال ال يوجد يف هذه الخطبة ويف األبيات الشعرية ما ميكن أن 

يُستدل به عىل أخذ الرسول عن زيد، بل فيهام ما يؤيد عكس ذلك، إذ أقّر 

]1]- أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل الجوزي )ت 597هـ(: مثري الغرام الساكن إىل أرشف األماكن البن الجوزي، تحقيق: مصطفى 

محمد حسني الذهبي، القاهرة، دار الحديث، ط1، 1995م، ص334.

]2]- أبو الفرج عيل بن الحسني األصفهاين )ت 356هـ(: األغاين، بريوت، دار الفكر، تحقيق: سمري جابر، ط2، )3/ 115(. صالح 

الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت 764هـ(: الوايف بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، بريوت، دار إحياء التاث، 

2000م، )27/ 257(.

]3]- وانظر كيف ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق شعرًا لزيد، ثم قال: »هي ألمية بن أيب الصلت يف قصيدة له، إال البيتني األولني 

والبيت الخامس وآخرها بيتًا«. ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 226، 227(.
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ه يف األبيات إىل نصيحة قومه، ودعاهم إىل  زيد أنَّه عىل دين إبراهيم، وتوجَّ

توحيد الله عز وجل]]].

ت. شبهة حديث عدم أكل زيد مام يذبحون عىل أنصابهم

يأكل مام  الرسول كان  أّن  استنتجوا من خالله  به حديثًا  الشُّ أثار أصحاب 

مل يُذكر اسم الله عليه، بينام فعل زيد ذلك، ونََفُذوا من خالل هذا االستنتاج إىل 

استنتاج آخر مفاده أنَّ زيًدا هو الذي علَّم النبي ذلك، وأنَّه أفضل منه. 

 :والحديث الذي استشهدوا به هو عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله

أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل عىل رسول 

الله الوحي، فقدم إليه رسول الله سفرة فيها لحم، فأىب أن يأكل منها، 

ثم قال: »إين ال آكل مام تذبحون عىل أنصابكم، وال آكل إال مام ذكر اسم الله 

عليه«]]].

يقول ابن بطال يف التعقيب عىل هذا الحديث: »يوهم أن النبى كان 

يأكل ذلك، والنبى كان أوىل باجتناب ذلك من زيد. وقد جاء هذا الحديث 

مبيًنا يف مناقب زيد بن عمرو يف كتاب فضائل الصحابة، بينه فضيل بن سليامن 

عن موىس بن عقبة، أنَّ النبى لقى زيد بن عمرو بأسفل بلدح -قبل أن 

مت إىل النبى سفرة، فأىب أن يأكل منها، ثم  ينزل الوحى عىل الرسول- فُقدِّ

قال زيد: إين لست آكل مام تذبحون عىل أنصابكم وال آكل إال مام ذكر اسم 

الله عليه. 

فقّدمها  منها،  يأكل  أن  فأىب   ،للنبى قريش  متها  قدَّ إمنا  فالسفرة 

إىل  قدموها  الذين  لقريش  قال  ثم  منها،  يأكل  أن  فأىب  زيد،  إىل   النبي

الجاهليّة  أنصابكم«. ومل يكن زيد يف  »أنا ال آكل مام تذبحون عىل  النبي: 

بأفضل من النبي، فحني امتنع زيد فالنبى الذي كان حباه الله لوحيه واختاره 

]1]- وانظر مجلة جهة اإلسالم، بحث: عقيدة التوحيد يف شعر زيد بن عمرو، املجلد 13، كانون الثاين، 2020، إصدار 2، ص237-229.

]2]- صحيح البخاري، )7/ 91(، رقم )5499(. 
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ليكون خاتم النبيني وسيد املرسلني أوىل باالمتناع منها يف الجاهلية أيًضا«]]].

وميكن العودة إىل تفاصيل ما ذكرنا يف )شبهة أخذ الرسول من اعتقادات 

قومه(، وكيف أنَّه كان يُجانب املرشكني يف تعظيمهم لألصنام، وكان ينهى عن 

 ذلك، وليس يف روايات الحديث أن الشاة ُذبحت لألنصاب، وال أن النبي

أكل منها، ومل يكن متعبًدا قبل البعثة برشع من قبله.

لِْسنَُتُكُم الَْكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا 
َ
ثم إنَّ الله تعاىل قال: َوَل َتُقولُوا لَِما تَِصُف أ

.[[[الَْكِذَب َل ُيْفلُِحوَن ِ وَن َعَ اللَّ ِيَن َيْفَتُ ِ الَْكِذَب إِنَّ الَّ وا َعَ اللَّ َحَراٌم تِلَْفَتُ
ى الله التحليل والتحريم كذبًا وافتاًء إذا كان دون إذن رشعي، وبالتايل  فسمَّ

فإنَّ اجتناب اليشء قبل تحريم الرشيعة له هو اجتهاد ورأي شخيص، ولذلك 

فإنَّ زيد بن عمرو بن نفيل اجتنب برأيه وباجتهاده ما ذبح لألصنام، فلم يكن 

قد نزل من القرآن يشء بتحريم األكل مام ذبح عىل النصب.

فالعربة تكون بامتثال أمر الله بعد نزول التحريم وليس قبله.

»حدثنا  يقول:   ، معربِّ واضح  إيراد  وهو  الذهبي،  اإلمام  أورده  مبا  ونختم 

إبراهيم بن محمد، حدثنا أبو قطن، عن املسعودي، عن نفيل، عن أبيه، عن 

جده قال: مر زيد برسول الله وبابن حارثة وهام يأكالن يف سفرة، فدعواه. 

فقال: إين ال آكل مام ذبح عىل النصب. قال: وما رؤي رسول الله آكاًل مام 

ذبح عىل النصب.

فهذا اللفظ مليح، يُفرسِّ ما قبله، وما زال املصطفى محفوظًا محروًسا قبل 

الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، فبالضورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح 

قريش قبل الوحي، وكان ذلك عىل اإلباحة، وإمنا توصف ذبائحهم بالتحريم 

بعد نزول اآلية، كام أّن الخمرة كانت عىل اإلباحة إىل أن نزل تحرميها باملدينة 

البخاري البن بطال، تحقيق: يارس بن  ابن بطال )ت 449هـ(: رشح صحيح  امللك،  الحسن عيل بن خلف بن عبد  أبو   -[1[

إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، ط3، 2003م، )5/ 408(. 

]2]- سورة النحل، اآلية 116. 
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بعد يوم أحد. والذي ال ريب فيه أنّه كان معصوًما قبل الوحي وبعده، وقبل 
الترّشيع من الخيانة، والغدر، والكذب، والسكر، والسجود لوثن، واالستقسام 
باألزالم، ومن الرذائل، والسفه، وبذاء اللسان، وكشف العورة، فلم يكن يطوف 
عريانًا، وال كان يقف يوم عرفة مع قومه مبزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل 
حال، لو بدا منه يشء من ذلك، ملا كان عليه تبعة، ألنه كان ال يعرف، ولكن 

رتبة الكامل تأىب وقوع ذلك منه«]]].

2. إميان زيد بن عمرو بن نفيل، ورفضه اليهودية والنرصانية، وأنَّه كان عىل 

دين إبراهيم، وانتظاره اإلسالم

نفيل  أّن زيد بن عمرو بن  املصادر أجمعت  أنَّ  نولدكه  ينفي شبهة  مام 
ح أنَّ وفاته كانت سنة 17ق.هـ/ 606م(  بن عبد العزى القريش العدوي )يرجَّ
د الله تعاىل،  كان يتعبَّد يف الجاهليّة، ويطلب دين إبراهيم الخليل ويوحِّ
ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم، وأنَّه كان ينتظر دين اإلسالم. 

وال  اليهوديّة  تستمله  فلم  أهلها،  عبادات  عن  باحثًا  الشام  إىل  ورحل 
النرصانيّة، فعاد إىل مكة يعبد الله عىل دين إبراهيم، وجاهر بعداء األوثان، 
فتألَّب عليه جمع من قريش، فأخرجوه من مكة، فانرصف إىل )حراء( فسلَّط 

ه الخطاب شبَّانًا ال يدعونه يدخل مكة، فكان ال يدخلها إال رسًّا ]]]. عليه عمُّ

ص البخاري بابًا بعنوان: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. ومام  وقد خصَّ
أورد فيه:

ـ رفض زيد أكل الذبائح التي عىل غري اسم الله ]]].

]1]- محمد بن أحمد بن عثامن الذهبي )ت 748هـ(: سري أعالم النبالء، تحقيق: مجموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب 

األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985م، )1/ 131(.

]2]- عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري )ت 630هـ(: أسد الغابة، بريوت، دار الفكر، 1989م، )2/ 368(. أحمد بن عيل، 

ابن حجر العسقالين )ت 852هـ(: اإلصابة يف متييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد املوجود، عيل محمد معوض، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، )2/ 509(. خري الدين بن محمود الزركيل )ت 1396هـ(: األعالم، دار العلم للماليني، ط15، 

2002م، )3/ 60، 61(.

]3]- محمد بن إسامعيل البخاري )ت 256هـ(: الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح 

البخاري، تحقيق: محمد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
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ـ عند خروجه للشام ومحاورته لعامل من اليهود ثم عامل من النرصانية: رفض 

اليهودية والنرصانية، ثم قال: »اللهم إين أشهد أين عىل دين إبراهيم«]]].

ـ وكان زيد يُسند »ظهره إىل الكعبة يقول: يا معارش قريش، والله ما منكم 

عىل دين إبراهيم غريي«]]].

ثم صار زيد يعبد الله عىل دين إبراهيم عليه السالم حتى مات، إذ أجمعت 

املصادر أنَّه كان حنيفيًّا عىل دين الخليل إبراهيم.

ثم إنَّ انتظار زيد ظهور دين اإلسالم ينقض شبهة نولدكه ويُظهر هشاشتها، 

فكيف يستقيم أن يتقَّب دين اإلسالم ليدخل فيه وأن يكون هو نفسه من 

مصادر هذا الدين؟! 

أنا  يقول:  نفيل  بن  عمرو  بن  زيد  »سمعت  قال:  ربيعة  بن  عامر  فعن 

أدركه، وأنا  أراين  بني عبد املطلب، وال  نبيًّا من ولد إسامعيل ثم من  أنتظر 

مني  فأقرئه  فرأيته  مّدة  بك  طالت  فإن  نبّي،  أنّه  وأشهد  وأصدقه  به  أؤمن 

السالم، وسأخربك ما نعته حتى ال يخفى عليك. قلت: هلم! قال: هو رجل ليس 

بالطويل وال بالقصري وال بكثري الشعر وال بقليله، وليست تفارق عينيه حمرة، 

وخاتم النبوة بني كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يُخرجه 

قومه منه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إىل يرثب فيظهر أمره.

فإيَّاك أن تخدع عنه فإينِّ طفت البالد كلّها أطلب دين إبراهيم. فكّل من 

أسأل من اليهود والنصارى واملجوس يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه مثل 

الباقي(، ط1، 1422هـ، )5/ 40( )3826(. وانظر أيًضا محمد بن إسحاق املك الفاكهي )ت 272هـ(: أخبار مكة يف قديم الدهر 

وحديثه، تحقيق: عبد امللك عبد الله دهيش، بريوت، دار خض، ط2، 1414هـ، )4/ 82(. وانظر التفاصيل عند ابن كثري: البداية 

والنهاية، )2/ 296 - 302(.

]1]- صحيح البخاري، )5/ 40( )3827(. وانظر شبيه ذلك كأدلة أخرى عند محمد بن سعد )ت 230هـ(: الطبقات الكربى، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، )1/ 128(. ابن هشام: السرية النبوية، )1/ 224، 

225(. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب )ت 463هـ(: االستيعاب يف معرفة األصحاب، تحقيق: عيل محمد البجاوي، 

بريوت، دار الجيل، ط1، 1992م، )2/ 616(.

]2]- صحيح البخاري، )5/ 41( )3828(. 
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أسلمت  فلاّم  ربيعة:  بن  عامر  قال  نبّي غريه.  يبق  مل  ويقولون  لك،  نعتُّه  ما 

أخربت رسول الله قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السالم. فرد عليه رسول 

الله ورحم عليه، وقال: »قد رأيته يف الجنة يسحب ذيواًل«]]].

وهذا الخرب يدل أنَّ زيًدا كان يشهد بنبّوة محمد، ويعلم صفاته، وعلم أنّه 

سيُبعث، وشهد وأشهد النَّاس أنّه سيؤمن به إن أدركه. 

3. وفاة زيد، وشهادة النبي به، وإسالم أبناءه

تويف زيد عىل اإلميان، وشهد له الرسول بذلك، وكذلك املسلمون، مام 

بهة املثارة التي  يؤكِّد كل التفاصيل التي أوردناها سابًقا، ويدحض بالتايل الشُّ

عنه  الله  ريض  زيد  بن  جاء سعيد  الطياليس:  داود  أيب  مسند  ففي  نعالجها. 

فقال: يا رسول الله إنَّ أيب كام رأيت وكام بلغك، فاستغفر له، قال: »نعم فإنه 

يبعث يوم القيامة أمة وحده«]]]. ونقل الواقدي أنَّه تويف وقريش تبني الكعبة، 

الله بخمس سنني]]]، ولقد نزل به وإنه  قبل أن ينزل الوحي عىل رسول 

 ،ليقول أنا عىل دين إبراهيم. فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله

وأىت عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله فسأاله عن زيد بن عمرو 

بن نفيل، فقال: غفر الله له ورحمه، فإنه مات عىل دين إبراهيم.

م عليه  قال: فكان املسلمون بعد ذلك اليوم ال يذكره ذاكر منهم إال ترحَّ

واستغفر له. ثم يقول سعيد بن املسيب: رحمه الله وغفر له]]].

]1]- ابن سعد: الطبقات الكربى، )1/ 128(. املك الفاكهي: أخبار مكة، )4/ 53(. وقال يف أنيس الساري عن حديث )قد رأيته يف 

اري يف تخريج وتحقيق األحاديث التي ذكرها  الجنة يسحب ذيواًل(: ضعيف جًدا. انظر نبيل بن منصور بن يعقوب: أنيس السَّ

سة  امحة، مؤسَّ سة السَّ الحافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري، تحقيق: نبيل بن منصور بن يعقوب، بريوت، لبنان، مؤسَّ

الريَّان، ط1، 2005م، )8/ 5939(. 

]2]- أبو داود سليامن الطياليس البرصى )ت 204هـ(: مسند أيب داود الطياليس، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد املحسن التيك، 

مرص، دار هجر، ط1، 1999م، )1/ 189(، )231(. إسامعيل بن عمر بن كثري )ت 774هـ(: السرية النبوية )من البداية والنهاية 

البن كثري(، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بريوت، لبنان، دار املعرفة، 1976م، )1/ 158(.

]3]- أي سنة 19 قبل الهجرة، 615م.

]4]- ابن كثري: السرية النبوية، )1/ 160، 161(. وانظر ابن امللقن عمر بن عيل )ت 804هـ(: التوضيح لرشح الجامع الصحيح، 

تحقيق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التاث، دمشق، سوريا، دار النوادر، ط1، 2008م، )20/ 442(. محمود بن أحمد 
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ويف التوضيح: »عن الزبري قال هشام: بلغنا أن زيًدا كان بالشام فلامَّ بلغه 

أرض  قرية من  ميفعة، وهي  أهل  فقتله  يريده  أقبل   الله خروج رسول 

البلقاء بالشام«]]].

ويذكر ابن كثري: »مات بأرض البلقاء من الشام ملَّا عدا عليه قوم من بني 

لخم فقتلوه مبكان يقال له ميفعة«]]].

ع جواد عيل الروايات يف مقتله، يقول: »وتذكر رواية من الروايات،  وقد جمَّ

ه بعض ملوك غسان.  أن زيد بن عمرو بن نفيل مات بالسم يف بالد الشام، سمَّ

وتجعل رواية أخرى مقتله مبكان يقال له )ميفعة( من أرض البلقاء بالشام، 

وتذكر أن قتلته هم من بني لخم ... وهناك روايات أخرى تفيد رجوع زيد إىل 

قومه بعد عودته من الشام، ووفاته وفاة طبيعية ال قتاًل بيد إنسان«]]].

بهة املثارة، فلو كان  ثم إنَّ إسالم ولدي زيد أحد أهم الدالئل التي تنفي الشُّ

بهة أدىن شكٍّ منهام ما دخال يف اإلسالم، مع العلم أنَّهام وكل من  يف هذه الشُّ

حوا إليها. بهة أو يلمِّ عارص تلك األحداث آنذاك مل يذكروا هذه الشُّ

ه: باب إسالم سعيد بن زيد ريض الله عنه]]]. ولقد جعل البخاري بابًا سامَّ

ومن  األولني  السابقني  من  وكان  اإلسالم،  يف  وقدم  سبق  لسعيد  فكان 

املهاجرين]]].

ا عاتكة بنت زيد، فهي الصحابية املهاجرة]]]. أمَّ

العينى )ت 855هـ(: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، بريوت، دار إحياء التاث العريب، )16/ 285(.

]1]- ابن امللقن: التوضيح لرشح الجامع الصحيح، )20/ 442(.

]2]- ابن كثري: البداية والنهاية، )2/ 300(. ابن كثري: السرية النبوية، )1/ 162(.

]3]- جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم )ت 1408هـ(، دار الساقي، ط4، 2001م، )12/ 47(.

]4]- صحيح البخاري، )5/ 47( )3862(. 

]5]- انظر مصعب بن عبد الله الزبريي )ت 236هـ(: نسب قريش، تحقيق: ليفي بروفنسال، القاهرة، دار املعارف، ط3، ص365، 

ابن عبد الرب: االستيعاب، )2/ 614(، رقم )982(، ابن حجر: اإلصابة، )3/ 87(، رقم )3271(. 

]6]-  ابن عبد الرب: االستيعاب، )4/ 1876(، )4024(، ابن حجر: اإلصابة، )8/ 227(، )11452(. 
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 ثانًيا- نقد شبهة أنَّ أمية بن أيب الصلت مصدر من مصادر تعليم محمد

بحسب تعبري نولدكه

مقدمة

قائاًل:  هوار،  كليامن  م.  عن  حديثه  خالل  من  بهة  الشُّ هذه  نولدكه  ذكر 

مصادر  من  جديد  مصدر  اكتشاف  فضل  لنفسه  هوار  كليامن  م.  »ينسب 

التي  املواضيع  كل  لكن  الصلت،  أيب  بن  أميّة  قصائد  بعض  يف  القرآن  كتابة 

القرآن،  تأثري  تحت  مزورة  بأنها  القوي  للشك  تخضع  فرضيته  لدعم  يسوقها 

أمية نهل مثل محمد من معني  بأن  املشابهات األخرى فيمكن تفسريها  أما 

الروايات اليهودية واملسيحية«]]].

أخرى  من جهة  لكنَّه  من جهة،  بهة  الشُّ نولدكه صّحة هذه  يستبعد  إًذا، 

وبكل  واملسيحية.  اليهودية  األخذ عن  أمية يف  يجعل من محمد رشيك 

بهة.  األحوال ليس أمامنا إال أن نناقش هذه الشُّ

1. أمية وتاريخ وفاته: من املمكن أن نفهم مبدئيًّا من خالل التوصيف العام 

بهة املثارة حوله. لحياة أمية، ثم من خالل تاريخ وفاته، ضعف الشُّ

الشاعر  الثقفي،  عوف  بن  ربيعة  أيب  بن  الصلت  أيب  الله  عبد  بن  أمية  فهو 

مطلًعا عىل  وكان  اإلسالم،  قبل  قدم دمشق  الطائف،  أهل  الحكيم، من  الجاهيل 

الكتب القدمية، يلبس املسوح تعبًُّدا، وهو ممن حرَّموا عىل أنفسهم الخمر، ونبذوا 

عبادة األوثان يف الجاهلية. وهو من الحنفاء الذين ثاروا عىل عبادة األصنام وآمنوا 

الُخلقي الذي كان شائًعا يف الجزيرة  بالله الواحد واليوم اآلخر، وأزعجهم التدِّي 

العربية، وتطلَّعوا إىل نبي يبعث من بني العرب، بل إنّه هو بالذات كان يرجو أن 

يكون ذلك النبي.

ورحل إىل البحرين فأقام مثاين سنني ظهر يف أثنائها اإلسالم، وعاد إىل الطائف، ثم 

]1]- نولدكه: تاريخ القرآن، ص18.
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ث عن وقعة بدر.  قدم النبي مبكة، وكاد أن يسلم لوال ما ُحدِّ

لورود  به  يحتجون  ال  اللغة  وعلامء  األوىل،  الطبقة  من  وشعره  كثرية،  أخباره 

ألفاظ فيه ال تعرفها العرب. 

قال األصمعي: ذهب أمية يف شعره بعامة ذكر اآلخرة، وذهب عنتة بعامة ذكر 

الحرب، وذهب عمر ابن أيَب ربيعة بعامة ذكر الشباب.

وكان أمية يخالط رجال الدين، ويقرأ كتبهم، ويقتبس منها يف أشعاره، وكان 

رجل أسفار وتجارة، كام كان ميدح بعض كبار القوم؛ كعبد الله بن جدعان، 

وينال عطاياهم وينادمهم عىل الخمر، وإن قيل: إنه قد حرَّمها بعد ذلك عىل 

نفسه. 

وتُجمع املصادر عىل أنه مات كافرًا حسًدا منه وبغيًا؛ إذ ما إن بلغه مبعث 

النبي محمد حتى ترك الطائف فارًّا إىل اليمن ومعه بنتاه اللتان تركهام 

والشام  والبحرين ومكة  اليمن  بني  ما  الجزيرة  أرجاء  يجول يف  وأخذ  هناك، 

واملدينة والطائف.

كانت وفاته -عىل اختالف املصادر- بني: 2هـ و9هـ/ 362م، 630م]]].

ذلك  قبل  لت  الصَّ أيب  بن  أمية  وفاة  »وكانت  اإلصابة:  ابن حجر يف  وقال 

بيقني سنة تسع من الهجرة«]]].

ح الدكتور عبد الحفيظ السطيل وفاته يف السنة الثانية للهجرة، وذلك  ورجَّ

]1]- هذه التجمة من خالل املصادر اآلتية: محمد بن سالَّم الجمحي )ت 232هـ(: طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود 

محمد شاكر، جدة، دار املدين، )1/ 259، 262، 266(. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276هـ(: الشعر والشعراء، 

القاهرة، دار الحديث، 1423هـ، )1/ 450 - 454(. محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت 321هـ(: االشتقاق، تحقيق ورشح: 

عبد السالم محمد هارون، بريوت، لبنان، دار الجيل، ط1، 1991م )ص143، 144(. عبد الله بن عبد العزيز البكري )ت 487هـ(: 

سمط الآليل يف رشح أمايل القايل، تحقيق: عبد العزيز امليمني، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، )1/ 362(. ابن عساكر: تاريخ 

مدينة دمشق، )9/ 255 - 287(. محيي الدين يحيى بن رشف النووي )ت 676هـ(: تهذيب األسامء واللغات، عنيت بنرشه 

وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: رشكة العلامء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، )1/ 

126(. ابن كثري: البداية والنهاية، )2/ 288 - 289(. الزركيل: األعالم، )2/ 22، 23(.

]2]- ابن حجر: اإلصابة، )2/ 384(. 
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لغيابه عن مرسح األحداث نهائيًّا منذ أن قال قصيدته يف رثاء قتىل قريش يف 

بدر، ال سيام وأن أحداث السنتني الثامنة والتاسعة كانت من األهميّة بحيث 

املتفرج، ففيهام حدثت غزوة  الصامت  أن يقف منها موقف  ال ميكن ألميّة 

 الرسول إىل  ثقيف  وفد  جاء  التاسعة  السنة  ويف  حنني،  وغزوة  الطائف، 

يعلنون إسالمهم]]].

2. الرسول وشعر أمية

فقال:  يوًما،   الله قال: ردفت رسول  أبيه،  الرشيد، عن  بن  عن عمرو 

»هيه«.  قال:  نعم.  قلت:  يشء؟«  الصلت  أيب  بن  أمية  شعر  من  معك  »هل 

فأنشدته بيتًا، فقال: »هيه«. ثم أنشدته بيتًا، فقال: »هيه«. حتى أنشدته مئة 

بيت]]].

وعن عمرو بن الرشيد، عن أبيه قال: استنشدين رسول الله مبثل حديث 

إبراهيم بن ميرسة، وزاد قال: »إن كاد ليسلم«، ويف حديث ابن مهدي قال: 

»فلقد كاد يسلم يف شعره«]]]. 

فلو قال قائل إّن الّنبّي استمع ملئة بيت من شعر أمية، فنقول له: مل تذكر 

الروايات هذه األبيات حتى نتَّخذها مجااًل للنقاش.

املغرية  إسالم  بعد  إسالمه  وكان  الثقفي،  الرشيد  الرواية عن  إنَّ هذه  ثم 

إنشاده  وأنَّ   ،النبي أواخر حياة  اإلسالم يف  أنَّه دخل  أي  بن شعبة مبدة، 

بشعر أمية تم يف آخر حياته وقت اكتامل القرآن تقريبًا]]]، فمهام كان مضمون 

األبيات املئة ال يصح االستشهاد بها هنا.

]1]- عبد الحفيظ السطيل: ديوان أمية بن أيب الصلت، الحقوق للمؤلف، دمشق، 1974م، ص41، 42. 

]2]- مسلم بن الحجاج )ت 261هـ(: املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول الله، صحيح مسلم، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء التاث العريب، )4/ 1767( )2255(. 

]3]- صحيح مسلم، )4/ 1767( )2255(. 

]4]- انظر ابن حجر: اإلصابة، )3/ 275، 276(. 



358

الشعر كان يف فتح مكة سنة مثان  بل نجد يف رواية أن سامعه لهذا 
للهجرة، ونعلم أنّه مل تنزل بعد فتح مكة سوى بضع سور]]]. 

، قال: قال النبي: »أصدق كلمة  ويف صحيح البخاري: عن أيب هريرة 
قالها الشاعر، كلمة لبيد:

أال كل يشء ما خال الله باطل ... وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم«]]].

وكان يُخرب بأنَّ نبيًّا يبعث قد أظل زمانه، ويؤمل أن يكون ذلك النبى، فلامَّ 
 وقصته كفر حسًدا له. وملا أنشد رسول الله بلغه خروج رسول الله
شعره قال: »آمن لسانه وكفر قلبه«. وكان يحك يف شعره قصص األنبياء، ويأىت 

بألفاظ كثرية ال تعرفها العرب]]]. 

ويف تاريخ ابن عساكر: »قرأ رجل من القوم اآلية التي يف األعراف: َواتُْل 
قال  هو؟  من  تدرون  هل  قال:   ،[[[ِمنَْها فَانَْسلََخ  آيَاتَِنا  آتَيَْناهُ  ِي  الَّ  

َ
َنَبأ َعلَيِْهْم 

بعضهم: هو صيفي بن الراهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إرسائيل. 
قال: ال. قالوا: فمن هو؟ قال هو أمية بن أيب الصلت«]]]. 

وبسند ابن عساكر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صدق أمية يف يشء 
من شعر، فقال: 

رجل وثوق تحت رجل ميينه ... والنرس لألخرى وليث مرصد 

فقال النبي: صدق. وقال: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة ... حمراء يصبح لونها يتورد 

تأىب فام تطلع لنا يف رسلـــها ... إال معـــذبة وإال تجـــلد 

]1]- ابن كثري: البداية والنهاية، )2/ 287(. 

]2]- صحيح البخاري، )5/ 42(، )3841(. 

]3]- ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء، )1/ 450 - 454(. 

]4]- سورة األعراف، اآلية 175. 

]5]- ابن عساكر: تاريخ دمشق، )9/ 265(. وانظر عبد الله بن عباس )ت 68هـ(: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، جمعه: 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفريوز آبادى )ت 817هـ(، لبنان، دار الكتب العلمية، ص141. 
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فقال النبي: صدق]]].

وقدمت الفارعة أخت أمية بن أيب الصلت عىل رسول الله بعد فتح 

مكة، وكانت ذات لب وعقل وجامل، فقال لها ذات يوم: »يافارعة هل تحفظني 

من شعر أخيك شيئًا«. فقالت: نعم ... ثم أخربته عنه أخباًرا وأشعاًرا ... فقال 

لها: فقال النبي: يا فارعة فإن مثل أخيك كمثل الذي أتاه الله آياته 

فانسلخ منها إىل آخر اآلية]]].

وبسند ابن عساكر قال: قال أمية بن أيب الصلت: 

أال رسول لنا منا يخربنا ... ما بعد غايتنا من رأس مجرانا 

قال: ثم خرج أمية إىل البحرين ونبئ رسول الله، فأقام أمية بالبحرين 

مثاين سنني، ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبد الله. قالوا يزعم 

أنه نبي فهو الذي كنت تتمنى. قال: فخرج حتى قدم عليه مبكة. قال: فلقي 

رسول الله فقال: يا ابن عبد املطلب ما هذا الذي تقول. قال: قال: رسول 

الله: أقول إين رسول الله وأن الله إله إال هو. قال: فإين أريد أن أكلمك 

تعدين غًدا؟ قال: فموعدك غًدا. قال: فتحب أآتيك وحدي أو يف جامعة من 

أصحايب وتأيت وحدك أو يف جامعة من أصحابك؟ قال رسول الله: أي ذلك 

شئت. قال: فإين آتيك يف جامعة فأت يف جامعة. قال: فلام كان الغد غدا أمية 

الله معه نفر من أصحابه، حتى  يف جامعة من قريش قال وغدا رسول 

جلسوا يف ظل البيت، قال فبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر حتى 

إذا فرغ قال: أجبني يا ابن عبد املطلب. قال فقال رسول الله: »بسم الله 

الرحمن الرحيم: »يس، َوالُْقرْآِن الَْحِكيِم«]]] حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجرر 

رجليه، قال فتبعته قريش تقول: ما يقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه عىل حق. 

]1]- ابن عساكر: تاريخ دمشق، )9/ 270(. 

]2]- م.ن، )9/ 282، 284(. 

]3]- سورة يس، اآليتان 2-1. 



360

قالوا: فهل تتبعه؟ قال: حتى أنظر يف أمره. قال ثم خرج أمية إىل الشام حتى 

نزل بدًرا، قال ثم ترحل يريد رسول الله، قال فقال قائل: يا أبا الصلت ما 

تريد؟ قال: أريد محمًدا. قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا 

األمر. وقال: تدري من يف القليب؟ قال: ال. قال: فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن 

ربيعة وهام ابنا خالك وأمه رقيقة بنت عبد شمس. قال: فجدع أنف ناقته 

وقطع ذنبها ثم وقف عىل القليب يقول: 

ماذا ببدر فالعقن ... قل من مرازبة جحاجح

قال: فرجع إىل مكة وترك اإلسالم]]].

الصلت  أيب  بن  أمية  »مثل  فقال:  أمية،  بقضية  رأيه  خلدون  ابن  وأبدى 

الشقي وما وقع له يف سفره إىل الشام مع أيب سفيان بن حرب، وسؤاله الرهبان 

ومفاوضته أبا سفيان فيام وقف عليه من ذلك، يظن أن األمر له أو ألرشاف 

قريش من بني عبد مناف حتى تبني لهام خالف ذلك يف قصة معروفة«]]]. 

3. شعر أمية والنحل

إنَّ ظاهرة النحل يف الشعر العريب من نسبة أشعار املتأخرين إىل املتقدمني 

ظاهرة مشهورة ومعروفة ومنترشة جًدا يف األدب العريب، وهذا يبطل شبهة 

ص الدكتور عبد الحفيظ  قضية أمية بن أيب الصلت من أساسها، فبعد أن خصَّ

السطيل حديثًا عن النحل وعن نحل شعر أمية، قال: »إن املنحول من شعر 

أمية كثري وقديم«]]].

عىل  أمية  إىل  املنسوب  الديني  الشعر  نجد  ال  »إننا  السطيل:  قاله  ومام 

القصائد،  بعض  يف  والركاكة  اإلسفاف  نجد  وإمنا  األسلوب،  يف  واحدة  سوية 

]1]- ابن عساكر: تاريخ دمشق، )9/ 285، 286(. 

]2]- عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون )ت 808هـ(: ديوان املبتدأ والخرب )مع املقدمة(، تحقيق: خليل شحادة، بريوت، دار 

الفكر، ط2، 1988م، )2/ 407(. 

]3]- السطيل: ديوان أمية بن أيب الصلت، ص124. 
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ونجد القوة والرصانة يف قصائد أخرى، وهذا االختالف يف األسلوب يشري إىل 

وجود قصائد موضوعة عىل أمية«]]]. وقال: »وهذا االختالف يف جزالة األسلوب 

واللغة واملعاين يفرض أن يكون أكرث من شاعر واحد قد عمل عىل صياغة هذا 

الشعر«]]]. ثم خّصص السطيل فقرة خاّصة تحت عنوان: »ما أُنشد ألمية وليس 

له«، وقال عنها: »مل أُدخل يف هذا القسم إال ما تأكد بالدليل القاطع أنه ليس 

ألمية«]]]. ثم خّصص السطيل فقرة خاّصة تحت عنوان: »تخريج ما أُنشد ألمية 

وليس له«]]].

واللغويني  والعلامء  الدواوين  ومحّققي  الّشعر  خرباء  استمزاج  خالل  ومن 

واملؤرخني وكبار داريس الشعر الجاهيل يصل املرء إىل أنَّ ألميّة ديواَن شعر يختلط 

فيه الشعر الّصحيح النِّسبة له، بالشعر املنسوب له ولغريه، بالشعر الذي ال يبعث 

شعر  وأكرث  الغالب،  هو  األخري  القسم  وهذا  نَظمه،  من  أنّه  إىل  االطمئنان  عىل 

اًل يف الكون وداللته عىل ربوبيّة الله، ووصًفا للمالئكة  الديوان يف املسائل الدينيّة: تأمُّ

وعكوفهم عىل تسبيح ربهم والعمل عىل مرضاته، وإخباًرا عن اليوم اآلخر وما فيه 

من حساب وثواب وعقاب، وحكاية لقصص األنبياء مع أقوامهم، إىل جانب أشعاره 

يف مدح عبدالله بن جدعان والفخر بنفسه وقبيلته وما إىل ذلك ... .

وأكَّد عمر فروخ أّن القسم األكرب من شعر أمية قد فُقد، وأنّه ال يثبت منه 

إال قصيدته يف رثاء قتىل بدر من املرشكني، وأن الشعر الديني املنسوب ألمية 

كثريًا منه ركيك النسج ال ضعيف]]]. 

ورأى شوقي ضيف أنَّ أشعار أميَّة تدور يف موضوعني أساسيني: أما املوضوع 

األّول، فيتحّدث فيه عن خلق السموات واألرض ونشأة الكون مستدالًّ بذلك 

]1]- السطيل: ديوان أمية بن أيب الصلت، ص126، 127. 

]2]- م.ن، ص129. 

]3]- م.ن، ص545. 

]4]- م.ن، ص611. 

]5]- عمر فروخ: تاريخ األدب العرىب، دار العلم للماليني، ط5، 1948م، )1/ 217- 218(. 
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ثًا عن املوت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب  عىل وجود الله، ومتحدِّ

.... »وهذه املعاين تستمد من القرآن الكريم بصورٍة واضحٍة، وأسلوبها ضعيف 

واهن؛ ولذلك قلنا ظنًّا أنها وما ومياثلها مام نُحل عىل أمية«]]].

واملوضوع الثاين الذي يدور فيه شعره ليس أقل من املوضوع األول اتهاًما؛ 

بل لعّل االتهام فيه أوضح، إذ نراه يقّص علينا سري األنبياء قصًصا ال يكاد يفتق 

يف يشء عاّم جاء يف القرآن الكريم، وواضح أّن هذا شعر ركيك ساقط األسلوب، 

اص والُوعَّاظ يف عصور متأّخرة عن الجاهليّة]]]. نظمه بعض الُقصَّ

وردَّ ضيف عىل دعوى املسترشق الفرنىس م.كليامن هوار الذي زعم حني 

اطلع عىل هذا القسم من شعر أمية أنّه اكتشف فيه مصدًرا من مصادر القرآن 

عىل  وقع  أنّه  لعرف  الجاهليني  وأساليب  بالعربيّة  علم  له  كان  ولو  الكريم، 

، وقد ردَّ عليه غري  أشعاٍر منتحلٍة بيِّنة االنتحال، وملا تورّط يف هذا الخطأ البنيِّ

واحد من املسترشقني]]]. 

فريى بروكلامن أنَّ أكرث ما ُروي من شعر أميّة منحول عليه، ما عدا مرثيّته 

لقتىل بدر. ثم يرد عىل م.كليامن هوار، فيقول: »وزعم كليامن هوار أن شعره 

كان من مصادر القرآن، وهذا غري صحيح، لكن الحق ما ذكره تور أندريه، وهو 

أن األشعار التي نظر إليها هوار إمنا هي نظم جمع القصاص فيه ما استخرجه 

املفرسون من مواد القصص القرآين، والبد أن تكون هذه األشعار قد نحلت 

ألمية يف وقت مبكر ال يتجاوز القرن األول للهجرة«]]]. 

وقد جمع الدكتور الحديثي -عرب رحلة طويلة من البحث- )657( بيتًا ألمية، 

]1]- أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهري بشوقي ضيف )ت 1426هـ(: تاريخ األدب العريب العرص الجاهيل، دار املعارف، 

ط10، ص396-395. 

]2]- م.ن، ص396. 

]3]- م.ن، ص397-396. 

]4]- كارل بروكلامن: تاريخ األدب العريب، ترجمة: عبد الحليم النجار، دار املعارف، ط5، ص113. 
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وهي أكرب مجموعة شعريّة له حتى اآلن]]]. ونتيجة دراساته الدقيقة والشاملة 

واملطّولة لشعر أمية وكل ما يرتبط به، وصل الحديثي إىل نتيجة مهّمة هي أّن 

شعر أمية مختلط النسبة]]]. وقال: »إّن شعر أمية دخله االنتحال، وُوضع فيه 

ما ليس له، وهذا واضح من إفرادنا تلك املجموعة الكبرية من شعره تحت 

باب: ما يُنسب إليه وإىل غريه«]]]. وقال: »إن الفروق بني شعر أمية والقرآن 

ميكن أن تكون دلياًل عىل وجود النحل يف شعره، وأرى أّن الشعر الذي جاء 

مطابًقا للقرآن متام املطابقة هو الشعر املنحول، هذا إذا ما وجدنا مع املطابقة 

ركاكة يف اللغة وضعًفا باألسلوب، ومعامل فنية أخرى تدل عىل الوضع«]]].

ورأى الحديثي أّن إلحاح م.هوار كليامن عىل إثبات صّحة شعر أميّة غايته 

باتت معروفة، فلم يسع لذلك إال ليقول: إن محمًدا استفاد من شعر أمية يف 

نظمه للقرآن]]].

الكريم، وأبياته عبارة عن  بالقرآن  الغالب  أمية متأثّر يف  إنَّ شعر  ويقول 

آيات قرآنيّة نُظمت نظم الشعر، وإنَّ أمية عاش يف الجاهليّة واإلسالم، ووفاته 

يف السنة الثامنة أو التاسعة، وهذا يعني أنّه عارص الرسول قرابة عرشين 

سنة بعد البعثة. 

ومبا أنّه أكرث من التحال، باإلضافة إىل تأخر قومه يف الطائف يف الدخول 

يف اإلسالم، فهذا يعني أنه مل يبق بجوار النبي مدة طويلة لك يسمع منه أو 

من أصحابه اآليات القرآنيّة، ومل تسعفنا املصادر القدمية كيف نظم شعره عىل 

نسق القرآن]]]. 

]1]- أمية بن أيب الصلت، حياته وشعره، دراسة وتحقيق: بهجة عبد الغفور الحديثي، أبو ظبي، املجمع الثقايف، ط1، 2009م، 

ص112. 

]2]- أمية بن أيب الصلت، حياته وشعره، دراسة وتحقيق: بهجة عبد الغفور الحديثي، أبو ظبي، املجمع الثقايف، ص116. 

]3]- م.ن، ص119. 

]4]- أمية بن أيب الصلت: الحديثي، ص121، 122. 

]5]- م.ن، ص122. 

]6]- م.ن، ص123. 
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ل الحديثي إىل نتيجة مفادها أن شعر أمية يُقسم إىل قسمني: قسم  وتوصَّ

يظهر فيه أثر الحنيفية والتوراة واإلنجيل، وقسم يظهر عليه أثر القرآن.

وذكر أّن القسم األّول واضح من خالل لغته وأساليبه ومعانيه أنَّه ألمية، 

أن  وواضح  صياغته،  وضعف  لغته  ركاكة  لوضوح  منحول  الثاين  القسم  وأن 

أسلوبه مستمد من القرآن الكريم]]].

وأخريًا نقول إنَّ شعر أمية املشابه للقرآن الكريم مل تأت كتب األدب واللغة 

واكتشاف  تتبعها  إنسان  ألي  وميكن  ذكره،  املعتمدة عىل  والتفسري  والتاريخ 

ذلك.

ونشري يف نهاية هذه الفقرة إىل قضيّة شعر أمية وكتاب )الزهرة(، وإنَّ شعر 

أمية املقصود هنا ليس موجوًدا يف أيٍّ من دواوين أمية، وهو شعر ليس له 

سند صحيح أصاًل. وإنَّ معظم أشعار أمية التي تشابه القرآن الكريم ظهرت يف 

القرن الرابع الهجري، وأُخذت من محمد بن داود األصفهاين الذي جمعها يف 

كتاب، ثم أنكر يف الوقت نفسه أنَّها تعود ألمية، وذلك يف كتابه )الزهرة(، وهو 

الكتاب الوحيد )من الكتب القدمية( التي ذكرت قضية أمية والقرآن، وذكرها 

األصفهاين من باب نفيها نفيًا قاطًعا، وما فعله املؤلف يف هذا الكتاب هو جمع 

األشعار وتنسيقها فقط، مع ورود بعض التعليقات عىل رشح لفظة صعبة أو 
تحليل حادثة]]].

4. قصيدتا أمية الحاسمتان

نهجُت أن أؤخر ذكر هاتني القصيدتني -وهام تحسامن النقاش والجدال- حتى 

ال يقال إنّنا اطأمنينا لهام واكتفينا بهام، فالناس يف قبول الحقيقة تختلف طريقة 

]1]- أمية بن أيب الصلت: الحديثي، م.س، ص125. 

]2]- انظر: أبو بكر محمد بن داود األصبهاين البغدادي )ت 297هـ(: الزهرة، تحقيق: إبراهيم السامرايئ، الزرقاء، األردن، مكتبة 

املنار، ط2، 1985، )2/ 503(. 
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تقبلهم لألدلة، لذلك أكرثنا من هذه األدلّة الواضحة وضوح الشمس، وأنهينا كّل 

ذلك بهاتني القصيدتني الحاسمتني.

يف  املنادي  بن  الحسني  أبو  »وذكر  الجوزي]]]:  ابن  روى  األوىل:  القصيدة 

وأيام  بالشعر  الناس  علامء  بني  صحَّ  قد  قال:  األشعار(،  حكم  )صفايا  كتاب 

العرب، أنَّ مام أُسمع رسول الله من شعر أمية بن أيب الصلت قوله: لك 

الحمد والنعامء وامللك ربنا

وقوله: سبحان من سبحت طري السامء له

وقوله: إله محمد حًقا إلهي«.

وذكر ابن الجوزي القصيدة كاملة، وهي 38 بيتًا عىل هذا النمط]]].

 القصيدة الثانية: ذكرها ابن داود األصبهاين، قال: أمية ميدح رسول الله

... يقول: 

محمًدا أرســـلـه بالهــدى ...  فعــاش غنيًّا ولـم يُهتـــَضْم

عطاٌء من اللــــه أعطيتــه ...  وخصَّ به الله أهـــَل الحرْم

وقد علموا أنَّه خـــريهــم ...   ويف بيتهم ذي النَّدى والكرْم

نبيُّ الهدى طيـــٌب صادٌق ...   رحيم رؤوف بوصل الـرحْم

به ختم اللـــه مــن قبلــه ...   ومن بعده من نبيٍّ ُختـــْم

ميوت كام مات من قد مىض ...  يُردُّ إىل الله باري النَّســـْم

مع األنبياء يف جنان الخلود ... هُم أهلها غري حل الَقسْم]]]

]1]- عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت 597هـ(: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1992م، )3/ 150(. 

]2]- يف ثالث صفحات )3/ 153 - 155(. 

]3]- األصبهاين: الزهرة، )2/ 511(. 
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ففي هاتني القصيدتني يعتف أميَّة بنبوَّة الرسول، بل ويفتخر به وميدحه 

ق رواية هذا الشعر، فينتفي  ا أن يُصدِّ أميا مدح، وبالتايل فإن املُشكِّك أمام أمرين: إمَّ

ما  التشكيك بكل  فيُيرسِّ ويُسهِّل هذا  القصيدتني،  بهاتني  يُشكِّك  أن  أو  تشكيكه، 

بهة  نفسها بنفسها. سواهام، ويف الحالتني تنقض الشُّ

بهة ملاذا مل يدخل أمية يف اإلسالم؟ وإنَّ دخول أهله وقومه يف اإلسالم يُبطل الشُّ

القضيّة الواضحة أّن أميّة كان يلهث وراء النبّوة قبل اإلسالم، وكان يعتذر 

قال:  املبعوث،  النبيُّ  أنا  لقومه:  يقول  بأنّه كان  اإلسالم  الدخول يف دين  عن 

يتبع غالًما من بني عبد مناف،  ه بسيئات ثقيف بكونه صار  فخيش أن يعريِّ

حىك ذلك عنه أبو سفيان بن حرب يف قصة طويلة ذكرها أبو نعيم يف دالئل 

النبوة وغريه]]].

وقد وصف الجاحظ أمية بن أيب الصلت بالدهاء، وأنه من خالل ذلك بحث 

عن الكيفية التي من خاللها ميكن أن يصبح نبيًّا، يقول: »فإن أردتم معرفة 

ذلك فانظروا يف أشعارهم املعروفة، وأخباره الصحيحة ثم ابدؤوا بقول أمية 

بن أيب الصلت، فقد كان داهية من دواهي ثقيف، وثقيف من دهاة العرب، 

وقد بلغ من اقتداره يف نفسه أنّه قد كان همَّ بادِّعاء النبوة، وهو يعلم كيف 

ح  الخصال التي يكون الرجل بها نبيًّا أو متنبِّيًا إذا اجتمعت له، نعم وحتى ترشَّ

مة، ومعروفًا  العرب عالَّ بان عند  الكتب، وقد  الروايات، ودرس  لذلك بطلب 

بالجوالن يف البالد، راوية«]]].

ه من جهة أخرى،  بهة التي أثارها نولدكه ومن لفَّ لفَّ ونستطيع أن نأيت الشُّ

فلو كان صحيًحا ما يقال عن نقل القرآن من شعر أمية الثقفي ملا أسلم أهل 

الطائف وثقيف قومه، يقول ابن حجر: »مل يبق أحد من ثقيف وقريش مبكة 

]1]- ابن حجر: اإلصابة، )5/ 308(. 

]2]- عمرو بن بحر الجاحظ )ت 255هـ(: الحيوان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ، )2/ 420(.
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والطائف يف حجة الوداع إال شهدها مسلاًم«]]].

هذا بالعموم، وإذا قصدنا الخصوص، فسرنى أّن أهل بيته قد دخلوا يف اإلسالم، 

فلو كان صحيًحا ما يقال عن نقل القرآن من شعر أمية بن أيب الصلت الثقفي ملا 

أسلموا بل كانوا ليفضحوا ذلك:

ـ ومنهم أخته فارعة بنت أيب الصلت]]].

ـ وابنه وهب، وذكره ابن األثري وابن حجر من الصحابة]]].

ـ وابنه القاسم، وذكره ابن حجر يف الصحابة]]] 

ـ وابنه ربيعة، وذكره ابن حجر من ضمن الصحابة]]].

عىل  عثامن  ه  والَّ الصلت،  أيب  بن  أمية  بن  ربيعة  بن  القاسم  وحفيده  ـ 

الطائف]]].

وقد وصل جواد عيل من خالل بحثه يف املصادر إىل أنَّ أمية بن أيب الصلت 

لكتب  قارئًا  األخبار،  أهل  يذكر  كام  والنصارى  اليهود  كتب  عىل  واقًفا  كان 

كان  وإن  مًعا،  اللغتني  عىل  أو  الرسيانية  أو  العربانية  عىل  مطلًعا  الديانتني، 

واقًفا -أي حائرًا- بني الديانتني، فلم يدخل يف أية ديانة منهام، وإمنا كان من 

األحناف عىل حد تعبري أهل األخبار؛ لذلك ال يستبعد وقوفه عىل قصص تورايت 

وإنجييل، وعىل االستفادة منه يف الشعر. 

]1]- ابن حجر: اإلصابة، )2/ 384(. 

]2]- أبو بكر بن أيب عاصم، أحمد بن عمرو الشيباين )ت 287هـ(: اآلحاد واملثاين، تحقيق: باسم الجوابرة، الرياض، دار الراية، 

ط1، 1991م، )6/ 247( رقم الحديث )3479(. 

]3]- سعد امللك، أبو نرص عيل بن هبة الله بن جعفر بن ماكوال )ت 475هـ(: اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف 

يف األسامء والكنى واألنساب، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1990م، )6/ 302(. ابن األثري: أسد الغابة، )5/ 424، 426( 

ابن حجر: اإلصابة، )6/ 487(. 

]4]- ابن حجر: اإلصابة، )5/ 308، 309(. 

]5]- ابن حجر: اإلصابة، )2/ 384(. 

]6]- ابن ماكوال: اإلكامل، )6/ 302(. 
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ونجد يف شعره ألفاظًا غريبة، يذكر أهل األخبار أنه أخدها من لغات أهل 

الكتاب، فوضعها يف شعره. 

ورأى جواد عيل أن شعر أمية يستحق من هذه الناحية الدرس والنقد، لرنى 

إىل أية درجة من الحق والصدق تصل دعاوى أهل األخبار يف شعر أمية، ويف 

نسبته إليه. 

الجاهليني  املثقفني من  أيًضا دلياًل عىل وقوف  له، كان  أنه  وهو إن ثبت 

عىل كتب أهل الكتاب، وشيوعه يف الحجاز، وكان أيًضا دلياًل عىل نظم بعض 

الشعراء لحوادث التوراة واإلنجيل يف شعرهم يف ذلك العهد]]]. 

الكتاب  بأهل  املتصلني  من  وأمثاله  الصلت  أيب  بن  أمية  شعر  يف  ونجد 

القارئني لكتبهم كام يذكر أهل األخبار، فائدة كبرية لنا يف تكوين رأي عام عن 

وقوف العرب عىل اآلراء التوراتية يف الجاهلية، ويف جملة ذلك أنساب التوراة. 

ويف الشعر املنسوب إىل أمية آراء مستمدة من التوراة، مثل شعره يف نوح ويف 

قصة الطوفان والغراب والحاممة وبقية حكاية الطوفان إىل زواله، فإنّه إن صّح 

دّل عىل وقوفه عىل خرب قصة الطوفان الواردة يف السفر السادس فام بعده 

من التكوين، فإن ما جاء يف هذا الشعر هو اقتباس ملا ورد يف تلك األسفار]]]. 

الوضع عىل شعر أمية من خالل استعراضه لبعض  أثر  وأثبت جواد عيل 

القصائد ومعانيها اإلسالمية، ووصفه بأنّه وضع يثبت أّن صاحبه مل يكن يتقن 

صنعة الوضع جيًّدا، وال له إملام بأمور التأريخ، وأنَّه رجل مؤمن عميق اإلميان، 

 ،وواعظ ومبرش يخطب قومه فيدعوهم إىل اإلسالم وإىل طاعة الله والرسول

فدلَّ ذلك عىل وجود أيد لُصنَّاع الشعر ومنتجيه يف شعر أمية، وأنَّ ُصنَّاعها مل 

يتقنوا صنعتها، ففضحوا أنفسهم بها]]]. 

]1]- جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )2/ 64(. 

]2]- م.ن، )2/ 64، 65(. 

]3]- م.ن، )18/ 326، 327(. 
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 وهنا نردُّ عىل نولدكه من خالل ما قاله جواد عيل: »ولو كان الرسول

وأمية قد أخذا من منهل واحد، واستقيا من مورد واحد، ملا سكتت قريش 

 عن القول به! وملا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد عىل الرسول

بالنسبة  جًدا  مهم  أمر  وهو  هذا،  عن  سكوته  يعقل  وكيف  به!  الجهر  عن 

إليه، وسيف يحارب به اإلسالم، وملا سكت مسيلمة ومن كان عىل شاكلته من 

املتنبئني من اإلشارة إليه يف أثناء حروب الردة، وقد كانت فرصة سانحة إلظهار 

هذه املقالة، وملا سكت يوحنا الدمشقي وأمثاله من التّلميح إىل ذلك، وقد ملَّح 

بأمور كثرية يف طعنه يف اإلسالم«]]]. 

يتبنّي من نقده ومتحيصه، ليس من نوع ما  التّشابه، عىل ما  إّن هذا  ثم 

يحصل عن أخذ شخصني مستقلني من مورد معني، إمنا هو من قبيل ما يحدث 

من اعتامد أحد الشخصني عىل اآلخر، بدليل ورود أمور يف القرآن الكريم، مل 

ترد يف التوراة وال يف اإلنجيل، ولكنها وردت يف شعر أمية، وبدليل ورود أكرث 

عىل  ال  إسالمي،  أمية عىل شكل  شعر  واملعتقدات يف  واآلراء  األنبياء  قصص 

النحو الوارد عند أهل الكتاب. واستعامل هذا الشعر لجمل وألفاظ وتراكيب 

إسالميّة واردة يف القرآن الكريم ويف الحديث ال يف الكتب الساموية املذكورة. 

فلو كان مرد هذا التّشابه األخذ من مورد واحد، لوجب انحصار هذا التّشابه 

يف األمور املشتكة التي ترد يف الكتب املقّدسة: التوراة واإلنجيل والقرآن، ويف 

شعر أمية فحسب، ال يف املسائل التي ترد يف شعر أمية ويف القرآن الكريم، وال 

ترد يف الكتابني املقدسني أو يف الكتب األخرى]]]. 

ثم إّن املقابلة بني نصني ملعرفة صلة أحدهام باآلخر، وأخذ أحدهام من 

الشعر  هذا  ففي  أمية،  إىل  الشعر  نسبة  صحة  من  التأكد  تستوجب  اآلخر، 

ا عىل أنّه  مقدار ال ميكن أن يشك يف وضعه وصنعه، ومقدار نص العلامء نصًّ

لغريه، وهم إمنا ذكروه يف شعر أمية؛ ألّن بعض أهل األخبار نسبه إليه. ولذلك 

]1]- جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم،، )12/ 69(. 

]2]- م.ن، )12/ 69، 70(. 
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استدركوا هذا الخرب، باإلشارة إىل اسم قائله الصحيح، فلم يبَق من هذا الشعر 

ما يصلح للمقابلة غري القليل منه، وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين. 

وهذا القليل هو، يف الغالب أيًضا، تبع ملا ورد يف القرآن وحده، ال ملا ورد يف 

أما  الّشك.  إليه  يرتِق  فلم  ثابتا،  القرآن محفوظًا  كان  وملا  املقدسني.  الكتابني 

شعر أمية، فليس كذلك، وهو غري معروف من حيث تعيني تاريخ النظر. فهذه 

املقابلة إن جازت، فإنها تكون حّجة عىل القائلني بالرأي املذكور، ال لهم. وقد 

كان عليهم أن يثبتوا أواًل إثباتًا قاطًعا صحة رأيهم يف أصالة هذا الشعر، ال أن 

ًما أنه شعر أصيل صحيح، وأن يذهبوا رأًسا إىل أنه هو والقرآن  يفتضوا مقدَّ

الكريم من وقت واحد، بل إنه عىل حد قول بعضهم أقدم منه، فكتاب الله 

منتزع منه]]]. 

ثالًثا: نقد شبهة أّن أحد أهم مصادر تعليم النبي االعتقادات الدينّية لقومه 

بحسب تعبري نولدكه

مقدمة

بهة يف موضع واحد، ملَّا قال: »أحد أهم مصادر تعليم  أثار نولدكه هذه الشُّ

محمد كانت االعتقادات الدينية التي اعتنقها قومه«. ودلَّل عىل ذلك بدليل 

التي  ل متاًما من املعتقدات  استنتاجي، قال: »وما من مصلح ميكنه أن يتنصَّ

ترىبَّ عليها«. 

والحج  الكعبة  يف  املامرسة  الطقوس  »أما  قوله:  ذكرها  التي  األمثلة  ومن 

فقام بتعديلها )أي النبي لتالئم تعليمه، معيًدا إيَّاها إىل أصول إبراهيميّة، 

وهذا ما مل يكن معلوًما عند العرب«]]].

تنقضها،  الوقائع  بل  مشاهدة،  حقائق  إىل  تستند  ال  جديدٌة  شبهٌة  فهذه 

ومن يتدبّر سور القرآن وآياته ويقرأ أحاديث النبي ويستطلع املصادر يجد 

]1]- جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )12/ 70(. 

]2]- انظر عن ما سبق: نولدكه: تاريخ القرآن، ص18. 
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بهة. اإلجابات الواضحة الشافية، ومن خاللها سننقض هذه الشُّ

بهة بان هذه الشُّ 1. القرآن والحديث النبوي يُكذِّ

بهة املثارة، وكأّن من أثارها مل  لقد وردت تفصيالت قرآنيّة وحديثيّة بعكس الشُّ

د املغالطة؟! يطَّلع عىل ذلك، أو أنّه كان جاهاًل بها، أو تقصَّ

ويك ال ندخل يف مغالطة أخرى نشري أن موقف اإلسالم من أعامل الجاهليّة 

كالشجاعة  الخري،  وشائج  عىل  قامئًا  كان  ما  فهناك  لنوعيَّتها،  تبًعا  اختلف 

والكرم والنجدة ونرصة املظلوم، فذلك أقرَّه، ومثاله حضور الرسول لحلف 

الفضول، ومدحه له، وعلَّل سبب ذلك، فعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد 

 :الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن، قال: قال رسول الله

»شهدت حلف بني هاشم وزهرة وتيم، فام يرسين أين نقضته ويل حمر النعم، 

ولو دعيت به اليوم ألجبت عىل أن نأمر باملعروف، وننهى عن املنكر ونأخذ 

للمظلوم من الظامل«]]]. 

بهة املثارة. وفيام يأيت أمثلة عن تكذيب الشُّ

ب  أ. يف القرآن الكريم: إن ما ورد يف القرآن الكريم وأحاديث الرسول يُكذِّ

شبهة تعلم الرسول من اعتقادات قومه، وأدلة ذلك كثرية ومنترشة عىل مدى سرية 

الرسول، وسنكتفي بنامذج منها.

ونبدأ بالقرآن الكريم، فكيف يستقيم إثارة هكذا شبهة أمام احتجاج الله 

امويَّة،  يانات السَّ عز وجل عىل العرب ببعثة النبي، إذ كانوا بعيدين عن الدِّ

ومل ينشغلوا بدراسة كتاٍب سامويٍّ كام كانت تفعل اليهود والنَّصارى، وهذا 

ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوهُ َواتَُّقوا لََعلَُّكْم  نَْزنْلَاهُ 
َ
مصداق قول الله عز وجل: َوَهَذا كَِتاٌب أ

]1]- أحمد بن عمرو، البزار )ت 292هـ(: مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، )األجزاء من 1 إىل 9(، عادل بن سعد 

)األجزاء من 10 إىل 17(، وصربي عبد الخالق الشافعي )الجزء 18(، مكتبة العلوم والحكم، ط1، 2009م، )3/ 235(. 
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نْزَِل الِْكَتاُب َعَ َطائَِفَتْيِ ِمْن َقبْلَِنا ِإَوْن ُكنَّا َعْن دَِراَستِِهْم 
ُ
َما أ ْن َتُقولُوا إِنَّ

َ
تُرَْحُوَن أ

ْهَدى ِمنُْهْم َفَقْد َجاَءُكْم بَّيَِنٌة 
َ
نْزَِل َعلَيَْنا الِْكَتاُب لَُكنَّا أ

ُ
نَّا أ

َ
ْو َتُقولُوا لَْو أ

َ
لََغافِلَِي أ

َب بِآيَاِت الل َوَصَدَف َعنَْها َسَنْجزِي  ْظلَُم ِمَمْن َكذَّ
َ
ِمْن َرّبُِكْم َوُهدًى َورَْحٌَة َفَمْن أ

 .[[[ِيَن يَْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء الَْعَذاِب بَِما َكنُوا يَْصِدفُوَن الَّ
العرب  الكريم العتقادات  القرآن  نقد  أمام  تستقيم شبهتهم هذه  وكيف 

الخاطئة، مثل مرض تقليد اآلباء يف الباطل؛ فهذا إبراهيم عليه السالم يخاطب 

ْصَناًما َفَنَظلُّ لََها َعكِفَِي 
َ
قومه قائاًل: إِذْ قَاَل لِبِيهِ َوقَوِْمهِ َما َتْعُبُدوَن قَالُوا َنْعُبُد أ

آبَاَءنَا  وََجْدنَا  بَْل  قَالُوا  وَن  يَُضُّ ْو 
َ
أ َينَْفُعونَُكْم  ْو 

َ
أ تَْدُعوَن  إِذْ  يَْسَمُعونَُكْم  َهْل  قَاَل 

.[[[َكَذلَِك َيْفَعلُوَن
وهل يُتخيَّل -أمام فواحش الجاهلية- أنَّ الله يأمر بالفحشاء؟! يقول عز 

َمَرنَا بَِها قُْل إِنَّ الل 
َ
وجل عنهم: ِإَوَذا َفَعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا وََجْدنَا َعلَيَْها آبَاَءنَا َوالل أ

.[[[َتُقولُوَن َعَ الل َما َل َتْعلَُموَن
َ
ُمُر بِالَْفْحَشاءِ أ

ْ
َل يَأ

وقد رفض الرسول أحكام الجاهلية والجاهليني، وامتثل حكم الله عز 

ْهَواَءُهْم َواْحَذرُْهْم 
َ
نَزَل الل َوَل تَتَّبِْع أ

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
وجل، يقول تعاىل: َوأ

ن يُِصيَبُهم 
َ
َنَّما يُرِيُد الل أ

َ
نَزَل الل إَِلَْك فَإِن تََولَّْوا فَاْعلَْم أ

َ
ن َيْفتُِنوَك َعن َبْعِض َما أ

َ
أ

َوَمْن  َيبُْغوَن  اْلَاهِلَِيّةِ  فَُحْكَم 
َ
أ لََفاِسُقوَن*  انلَّاِس  َن  ِمّ َكثرًِيا  ِإَوَنّ  ُذنُوبِِهْم  بَِبْعِض 

.)[[[(ْحَسُن ِمَن الل ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن
َ
أ

]1]- سورة األنعام، اآليات 155-157. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص122 وما بعد. محمد بن جرير 

الطربي )ت 310هـ(: جامع البيان يف تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، )12/ 239 وما 

بعد(. 

]2]- سورة الشعراء، اآليات 70-74. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص309 وما بعد. الطربي: جامع البيان، 

)19/ 361 وما بعد(. 

]3]- سورة األعراف، اآلية 28. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص126 وما بعد. الطربي: جامع البيان، 

)12/ 377 وما بعد(. 

]4]- سورة املائدة، اآليتان 49-50. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص95 وما بعد. الطربي: جامع البيان، 

)10/ 392 وما بعد(. 
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مثل  وعباداتهم،  اعتقاداتهم  من  العديد   والرسول القرآن  ورفض 

اعتقاداتهم يف الذبح، فدلَّت األدلة من القرآن واألحاديث النبوية عىل أن الذبح 

الله فقد أرشك، وللذبح حاالت منها ما يكون عبادة،  عبادة، فمن ذبح لغري 

ومنها ما يكون رشكًا أصغر، ومنها ما يكون رشكًا أكرب.

الله عز وجل، ورأى  العبادة لغري  وقد كان أهل الجاهلية يتقربون بهذه 

القبور  إىل  فيأتون  بالذبح،  آلهتهم  إىل  يتقربون  الجاهلية  أهل   النبي

فيذبحون عند قبور من يرون فيهم الصالح، وتسمى عقرية أو تسمى عترية أو 

تسمى الفرع، فجاء النبي يرد هذه األنساك التي يتقرب بها لغري الله جل 

يف عاله، فأبطلها وبني أنها من أكرب الرشك، وأنكرها الله عز وجل عىل العباد]]].

ولقد أوحى الله إىل رسوله أن يبطل هذه االعتقادات وهذه األفعال 

َرّبِ الَْعالَِمَي]]] أي:   ِ الباطلة بقوله: قُْل إِنَّ َصالِت َونُُسِك َوَمَْياَي َوَمَماِت لِلَّ

قل: إن صاليت لله، وقل إن نسك لله، والنسك: هو الذبيحة التي يتقرب بها 

العبد، وهو يف اللغة العبادة، فهو إًذا يف الرشع أخص من ذلك، والذبح هو 

إنهار الدم.

لهؤالء  محمد،  يا  قل   :محمد لنبيّه  تعاىل  يقول  الطربي:  تفسري  ففي 

العادلني بربهم األوثان واألصنام، الذين يسألونك أن تتَّبع أهواءهم عىل الباطل 

لله  من عبادة اآللهة واألوثان: إنَّ صاليت ونسك وذبحي وحيايت ووفايت كله 

خالًصا دون ما أرشكتم به أيها املرشكون من األوثان، ال رشيك له يف يشء من 

ذلك من خلقه، وال ليشء منهم فيه نصيب، ألنه ال ينبغي أن يكون ذلك إال له 

خالًصا، وبذلك أمرين ريب وأنا أول من أقرَّ وأذعن وخضع من هذه األمة لربه 

بأن ذلك كذلك]]].

]1]- انظر تفاصيل ذلك يف املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )9/ 67، 73(. 

]2]- سورةاألنعام، اآلية 162. انظر ابن عباس: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ص123. 

]3]- الطربي: جامع البيان، )12/ 283(. 



374

.[[[فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر :وقال الله تعاىل

ب. يف الحديث النبوي

ويف أحاديث الرسول نهي عن كثري من األمور التي كانت منترشة يف 
عندهم  فيها  ملا  بالحىص  الرمي  أو  والطرق  العيافة  تحريم  منها؛  الجاهلية، 
الغيب.  ادعاء علم  بأشياء ال تنفع وال تض، وكذلك  التشاؤم واالستبشار  من 
أصواتها،  ودراسة  والحيوانات  الطيور  حركات  مبالحظة  التنبؤ  هي  والعيافة 
وقراءة بعض أحشائها. وقد اشتهرت بنو أسد بالعيافة، فقصدها الناس لألخذ 

منها، واشتهرت بنو لهب بالعيافة كذلك]]].

وأما الطرق فهو الضب بالحىص للكشف عن املستقبل، يقوم بذلك الرجال 
الضب  الطرق:  أنَّ  وورد  والطوارق.  الطُرَّاق  بذلك  للقامئني  ويقال  والنساء، 
التَّكهُّن. وقيل أيًضا: الطرق: أن  بالحىص والخط يف التاب، وهام رضبان من 
البيان.  ابني عيان ارسعا  بإصبع، ويقول:  بإصبعني ثم  الرجل يف األرض  يحط 
وزعم بعضهم أن الطرق أن يخلط الكاهن القطن بالصوف فيتكهَّن. وقد نهى 
»العيافة والطرية   :النبي أنه سمع  عنه اإلسالم، فعن قبيصة بن مخارق، 

والطرق من الجبت«]]].

السحر،  الكريم مبعنى  القرآن  )الجبت( يف  كلمة  العلامء  وقد فرسَّ بعض 
كام ذكروا أنها تعني الساحر والكاهن والصنم وكل ما ُعبد من دون الله]]]. 
ويف هذا نجد أن النبي ذكر الحديث عىل سبيل الزجر والردع لهؤالء هدًما 

للجاهليات وكأنه يقول: عليكم أن تنفروا من هذه االعتقادات وتبطلوها.

النبي إلبطالها، وهي من  التي جاء  الباطلة  االعتقادات  الطرية: وهي من 

]1]- سورة الكوثر، اآلية 2. 

]2]- املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )12/ 350، 351(. 

]3]- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت 241هـ(: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، 

وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م، )25/ 256(، )15915(. وانظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )12/ 

 .)359 ،358

]4]- املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )12/ 316، 359(. 
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العرب  ومرشيك  الجاهلية  أهل  فوجد   النبي جاء  التي  الجاهلية  االعتقادات 

يتعبدون لله بها.

تيامنها عىل  تيامنت دل  فإن  ومراقبة حركاتها،  الطيور  والطرية: من زجر 

فأل، وإن تيارست دل عىل شؤم]]]. وقد حرَّم الطرية، فعن أيب هريرة ، قال 

رسول الله: »ال عدوى وال طرية، وال هامة وال صفر، وفُرَّ من املجذوم كام 

تفر من األسد«]]].

ومن العقائد املنترشة عند أهل الجاهلية قبل بعثة النبي: اعتقادهم 

بالنجوم واستسقاؤهم بها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا]]].

وقد بنيَّ النبي أنَّ أهل الجاهلية كانوا يعتقدون يف األنواء، وذم ذلك 

األحساب،  يف  الفخر  يتكونهن:  ال  الجاهلية،  أمر  من  أمتي  يف  »أربع  فقال: 

والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا مل تتب 

قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها رسبال من قطران، ودرع من جرب«]]].

2. نقد شبهة الحج التي أثارها نولدكه

من األمور التي دلَّل من خاللها نولدكه عىل شبهته التي تقول بأّن من مصادر 

أّن  الحج ومناسكه وأعامله، وواضح  الّنبّي معتقدات قومه: موضوع  تعليم 

نولدكه جاهل بأصل الحّج والعمرة، وجاهل بتفاصيلهام عند العرب قبل اإلسالم 

ومقارنتها مع ما جاء به اإلسالم، فلم يستوعب نولدكه هذه املسألة ويتصوَّرها، 

النبي -كام أوردنا قوله يف بداية  اتَّهم نولدكه  فجاء حكمه عنها شاذًّا. وقد 

أصوٍل  إىل  إيَّاها  معيًدا  والعمرة،  الحج  مناسك  بتعديل  قام  بأنَّه  البحث-  هذا 

التّصحيح تعدياًل، ومل  ى نولدكه  إبراهيميٍّة، وأنَّ العرب مل تكن تعلم ذلك. فسمَّ

]1]-  املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )12/ 362، 365(. 

]2]- صحيح البخاري، )7/ 126(، )5707(.

]3]- انظر تفاصيل ذلك يف املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: جواد عيل، )16/ 57 - 61(. 

]4]- صحيح مسلم، )2/ 644(، )934(. 
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إنَّ  وقال  إيَّاها،  منكرًا  إبراهيميّة(،  )أصول  قال  بل  اإلبراهيمية(  )األصول  يقل 

العرب كانت تجهل ذلك.

وبالتايل فإنَّ نولدكه يجهل أنَّ العرب توارثوا من لَُدن إبراهيم عليه السالم 

مناسك الحج، وهذا أمٌر مجمٌع عليه، بينام غالط نولدكه هذه الحقيقة حني 

قال إّن العرب مل تكن تعرف ذلك، وغالط جميع املصادر التي تكلّمت بذلك، 

ومل يأِت بدليٍل واحٍد عىل مغالطته هذه.

ون البيت، ويعتمرون،  يذكر الكلبي تفاصيل ذلك، وكيف كان العرب يحجُّ

الصفا  بني  ويسعون  األسود،  الحجر  وميسحون  أسبوًعا،  بالبيت  ويطوفون 

فقال:  وشعائرها،  العرب  أديان  ملوضوع  اليعقويب  تعرَّض  وقد  واملروة]]]. 

»وكانت أديان العرب مختلفة باملجاورات ألهل امللل، واالنتقال إىل البلدان، 

دين  بعض  عىل  عدنان  بن  معد  ولد  وعامة  قريش  فكانت  واالنتجاعات، 

ون البيت ويقيمون املناسك، ويقرون الضيف ويُعظِّمون األشهر  إبراهيم، يحجُّ

الحرم، وينكرون الفواحش والتّقاطع والتَّظامل، ويعاقبون عىل الجرائم. فأدخل 

يف الدين أموًرا نعدها اليوم من األعراف وقواعد األخالق والسلوك، وجعلها من 

سنة إبراهيم، أي دين العرب القديم قبل إفساده بالتعبُّد لألصنام«]]].

وا مناسك إبراهيم الحنيفيّة، وأحدثوا أشياء اقتنت  لكنَّ أهل الجاهليّة غريَّ

فيها العبادة بالخرافة، فجاء اإلسالم وأعاد تقويم األمور عىل الّشكل الّصحيح، 

فعن جابر، قال: رأيت الّنبّي يرمي عىل راحلته يوم النحر، ويقول: »لتأخذوا 

مناسككم، فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه«]]].

بِاْلَّجِ  انلَّاِس  ّذِْن ِف 
َ
َوأ الله تعاىل:  إذ يقول   ،إبراهيم ونبدأ من حج 

]1]- محمد بن حبيب الهاشمي البغدادي )ت 245هـ(: املحرب، تحقيق: إيلزة ليخنت شتيت، بريوت، دار اآلفاق الجديدة، ص311 

وما بعد.

]2]- جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )11/ 345، 346(، نقالً عن أديان العرب لليعقويب، )1/ 224(.

]3]- صحيح مسلم، )2/ 943(، )1297(.
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ِ فَّجٍ َعِميٍق]]]. فقد بنى إبراهيم الكعبة 
تَِي ِمْن ُكّ

ْ
ِ َضاِمٍر يَأ

تُوَك رَِجاًل َوَعَ ُكّ
ْ
يَأ

للحج، ثم أمره الله عز وجل أن يؤذِّن يف الناس بالحج ]]]، فورث العرب هذه 
لوا  وا وبدَّ العبادة وشعائرها من دين الحنيفية دين إبراهيم، ثم ما لبث أن غريَّ
لوا،  وا وبدَّ وانحرفوا، وملا جاء اإلسالم، أقر ما عليه دين إبراهيم، وأبطل ما غريَّ
إذ أدخلوا يف رشيعة الحج طقوًسا وعادات ما أنزل الله بها من سلطان، مل تكن 

يف ملة إبراهيم، فجاء اإلسالم وأبطل ذلك]]].

فاألصل إذن رشيعة إبراهيم عليه السالم، ورشيعة الله واحدة، وجاء اإلسالم 
يها من الوثنيّة. ة، وينقِّ لريدَّها إىل أصولها اإللهيّة الحقَّ

وإسامعيل،  إبراهيم  عهد  من  بقايا  ذلك  عىل  »وفيهم  الكلبي:  يقول 
كون بها من تعظيم البيت والطواف به، والحج والعمرة، والوقوف عىل  يتنسَّ
عرفة ومزدلفة، وإهداء البدن واإلهالل بالحج والعمرة، مع إدخالهم فيه ما 

ليس منه«]]]. 

ففي  الكعبة:  عند  األصنام  عبادة  من  عليه  هم  ما   الّنبّي رفض  وقد 
الكعبة ثالمثئة  النبي دخل املسجد وحول  أنَّ  تفسري مقاتل بن سليامن: 

وستون صناًم، ويف املسجد العاص بن وائل السهمي، والحارث وعدي ابنا قيس، 

كلهم من قريش من بني سهم، فقال لهم النبي :إِنَُّكْم َوما َتْعُبُدوَن ِمْن 

 .[[[نُْتْم لَها وارُِدوَن
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ ُدوِن اللَّ

]1]- سورة الحج، اآلية 27.

]2]- انظر تفاصيل ما جاء يف بناء إبراهيم الكعبة، وما جاء يف حجه وطوافه وأذانه يف الحج عند: محمد بن أحمد بن الضياء 

إبراهيم، أمين نرص،  الحرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف، تحقيق: عالء  تاريخ مكة املرشفة واملسجد  املك )ت 854هـ(: 

بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط2، 2004م، ص49-35.

]3]- نارص السيد: شبهات املسترشقني حول العبادة يف اإلسالم، القاهرة، مركز التنوير اإلسالمي، ط1، 2006، ص370.

]4]- هشام بن محمد، ابن السائب الكلبي )ت 204هـ(: كتاب األصنام، تحقيق: أحمد زيك باشا، القاهرة، دار الكتب املرصية، 

ط4، 2000م، ص7-6. 

]5]- سورة األنبياء، اآلية 98. انظر مقاتل بن سليامن )ت 150هـ(: تفسري مقاتل بن سليامن، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، 

بريوت، دار إحياء التاث، ط1، 1423هـ، )3/ 798(. وانظر محمد بن إسحاق املك الفاكهي )ت 272هـ(: أخبار مكة يف قديم 

الدهر وحديثه، تحقيق: عبد امللك عبد الله دهيش، بريوت، دار خض، ط2، 1414هـ، )2/ 169(.
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مئات  جعلوا  وقد  بالكعبة  يطوفون  الجاهليّة  أهل  فكان  الطواف،  وأما 

 األصنام يف جوفها ومن حولها، فعن عبد الله بن مسعود، قال: دخل النبي

يده،  يف  بعود  يطعنها  فجعل  نصب،  مئة  وثالث  ستون  البيت  وحول  مّكة، 
قُّ َوَما ُيبِْدُئ  ويقول: َجاَء اْلَقُّ َوزََهَق اْلَاِطُل إِنَّ اْلَاِطَل َكَن زَُهوقًا ،[[[َجاَء الَْ

 .[[[ [[[اْلَاِطُل َوَما يُعِيُد
عراة:  بالبيت  يطوفون  كانوا  أنَّهم  اإلسالم  رفضها  التي  اعتقاداتهم  ومن 
بِها  َمَرنا 

َ
أ  ُ َواللَّ آباَءنا  َعلَيْها  وََجْدنا  قالُوا  فاِحَشًة  َفَعلُوا  ِإَوذا  تعاىل:  الله  يقول 

بالفاحشة:  املراد  »وقيل:  الزمخرشي:  يقول   ،[[[ِبِالَْفْحشاء ُمُر 
ْ
يَأ َ ل  اللَّ إِنَّ  قُْل 

 ِ
طوافهم بالبيت عراة«. ويقول الله تعاىل: يا بَِن آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعنَْد ُكّ

ُبوا َول تُْسِفُوا إِنَُّه ل ُيِبُّ الُْمْسِفَِي]]]. يقول الزمخرشي: »أي  َمْسِجٍد َوُكُوا َواْشَ
كلَّام صليتم أو طفتم، وكانوا يطوفون عراة. وعن طاوس: مل يأمرهم بالحرير 
والديباج، وإمنا كان أحدكم يطوف عريانًا ويدع ثيابه وراء املسجد، وإن طاف 
وهي عليه رضب وانتزعت عنه، ألنهم قالوا: ال نعبد الله يف ثياب أذنبنا فيها: 

وقيل: تفاؤاًل ليتعرُّوا من الذنوب كام تعرُّوا من الثياب«. 

ويقول تعاىل: َوما كَن َصالُتُهْم ِعنَْد اْلَيِْت إِلَّ ُمكًء َوتَْصِديًَة فَُذوقُوا الَْعذاَب 
الرجال  عراة:  بالبيت  يطوفون  كانوا  أنهم  ومعناه:   .[[[تَْكُفُروَن ُكنُْتْم  بِما 
قون. ويقول تعاىل:  رون فيها ويُصفِّ والنساء، وهم مشبكون بني أصابعهم يُصفِّ

ولئَِك 
ُ
نُْفِسِهْم بِالُْكْفرِ أ

َ
ِ شاهِِديَن َع أ ْن َيْعُمُروا َمساِجَد اللَّ

َ
ما كَن لِلُْمْشِكَِي أ

.[[[وَن ْعمالُُهْم َوِف انلَّارِ ُهْم خادِلُ
َ
َحبَِطْت أ

]1]- سورة اإلرساء، اآلية 81.

]2]- سورة سبأ، اآلية 49.

]3]- صحيح البخاري، )6/ 86( )4720(. وانظر ابن الضياء: تاريخ مكة، ص73-72.

]4]- سورة األعراف، اآلية 28.

]5]- سورة األعراف، اآلية 31.

]6]- سورة األنفال، اآلية 35.

]7]- سورة التوبة، اآلية 17.
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واملعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بني أمرين متنافيني: عامرة متعبدات 

الله، مع الكفر بالله وبعبادته. ومعنى شهادتهم عىل أنفسهم بالكفر: ظهور 

كفرهم وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت، وكانوا يطوفون عراة ويقولون: ال 

نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها املعايص، وكلام طافوا بها شوطًا سجدوا لها. 

وقيل: هو قولهم لبيك ال رشيك لك إال رشيك هو لك متلكه وما ملك]]]. 

عندهم  الطواف  فكان  فقط،  الحرام  بالبيت  يختصُّ  العرب  طواف  يكن  ومل 

بالبيوت وباألصنام ركن من أركان الحج، ومنسك من مناسكه. وكانوا يفعلونه كلام 

دخلوا البيت الحرام، فإذا دخل أحدهم الحرم، وإذا سافر أو عاد من سفر، فأول ما 

كان يفعله الطواف بالبيت. وقد فعل غريهم فعل قريش ببيوت أصنامهم، إذ كانوا 

يطوفون حولها كالذي كان يفعله أهل يرثب من طوافهم مبناة.

وهي  الرجامت،  حول  يطوفون  كانوا  الجاهلية  أهل  أن  األخباريون  ذكر  وقد 

وكان  الرجمة.  لها  ويقال  كاملنارة،  مرتفع  بيت  شبه  عىل  فتكون  تجمع  حجارة 

الجاهليون يطوفون حول األصنام واألنصاب كذلك. وكانوا يطوفون حول الذبيحة 

السادات  كقبور  أيًضا،  القبور  يطوفون حول  وكانوا  لآللهة.  قربانا  يقدمونها  التي 

واألرشاف من الناس.

وكانوا يطوفون حول األنصاب، ويسمون طوافهم بها )الدوار(، فكانوا يطوفون 

حول حجر. و)الدوار( من دار حول موضع من املواضع، وطاف حوله اليشء، وإذا 

كانت  )الدوار( صنم  أن  اللغة  علامء  ذكر  وقد  منه.  ابتدأ  الذي  املوضع  إىل  عاد 

العرب تنصبه، يجعلون موضًعا حوله يدورون به.

وقيل إنّهم كانوا يدورون حوله أسابيع كام يطاف بالكعبة، وقيل حجارة 

كانوا يطوفون حولها تشبًُّها بالكعبة. ومل يكن للطواف وقت معلوم، وال يختص 

به معبد معني ومبوسم خاص مثل موسم الحج، بل يؤدونه كلاّم دخلوا معبًدا 

]1]- محمود بن عمرو، الزمخرشي )ت 538هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بريوت، دار الكتاب العريب، ط3، 1407هـ، 

 .)726 ،253 ،218 ،100 ،99 /2(
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فيه صنم، أو كعبة أو رضيح، فهم يطوفون سبعة أشواط حول األرضحة أيًضا، 

الّشعائر  من  إذن  فالطواف  اآللهة.  إىل  مة  املقدَّ الذبائح  حول  يطوفون  كام 

الدينيّة التي كان لها شأٌن بارٌز عند الجاهليني]]].

بان بذلك  ومن أعاملهم يف الطواف أنَّ الرجل كان يربط يده بيد أخيه، يتقرَّ

النبي مر  أن  ابن عباس:  النبي عن ذلك، فعن  الله تعاىل، فنهى  إىل 

وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إىل إنسان بسري -أو بخيط أو بيشء غري 

ذلك- فقطعه النبي بيده، ثم قال: »قده بيده«]]].

ونأيت إىل موضوع آخر وهو التَّلبية، إذ كان أهل الجاهلية يُلبُّون، وكانت 

حها لهم. فعن ابن عباس  تلبيتهم لآللهة وليس لله عز وجل، فجاء اإلسالم وصحَّ

ريض الله عنهام، قال: كان املرشكون يقولون: لبيك ال رشيك لك، قال: فيقول 

رسول الله: »ويلكم، قد قد« فيقولون: إال رشيًكا هو لك، متلكه وما ملك، 

يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت]]].

تلبية من نسك  تلبية، فكانت  قبيلة، بعد،  ابن حبيب: »وكان لكل  يقول 

للعزى: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، ما أحبنا إليك. وكان تلبية من نسك 

لالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك، كفى ببيتنا بنية، ليس مبهجور وال بلية، لكنه من 

تربة زكية، أربابه من صالحي الربية ... وكانت تلبية من نسك لسواع: لبيك، 

اللهم لبيك، لبيك، ابنا إليك، إن سواع طلنب إليك«]]]. 

ويقول الكلبي: »فكانت نزار تقول إذا ما أهلَّت: لبيك اللهم لبيك لبيك، 

دونه بالتلبية ويدخلون  ال رشيك لك إال رشيك هو لك متلكه وما ملك. ويوحِّ

معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده، يقول الله عز وجل لنبيه :َوَما يُْؤِمُن 

]1]- انظر الكلبي: كتاب األصنام، مجمل الكتاب. جواد عيل: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )9/ 176، 11/ 357-354(.

]2]- صحيح البخاري، )2/ 153( ،)1620(.

]3]- صحيح مسلم، )2/ 843(، )1185(.

]4]- ابن حبيب: املحرب، ص311 وما بعد. 
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دونني مبعرفة حقي إال جعلوا  َوُهْم ُمْشُِكوَن]]] أي ما يوحِّ إِلَّ   ِ ْكَثُُهْم بِاللَّ
َ
أ

معي رشيًكا من خلقي«]]].

دة بني جميع الناس، وهي شعار التوحيد،  أما اإلسالم، فجعل التلبية موحَّ

ا بني األمرين، فعن عبد الله بن عمر: »أن تلبية  وليس اإلرشاك، فالفرق كبري جدًّ

رسول الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن الحمد والنعمة 

لك وامللك، ال رشيك لك«]]]. 

ا السعي بني الصفا واملروة:  أمَّ

فلم تكن كّل العرب تسعى بني الصفا واملروة، فعن عائشة قالت: »إمنا كان 

من أهل مبناة الطاغية التي باملشلل، ال يطوفون بني الصفا واملروة، فأنزل الله 

 ....»[[[[[[ِ َفا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِرِ اللَّ تعاىل: إِنَّ الصَّ

وكان عىل الصفا صنم يقال له إساف، وكان عىل املروة صنم يقال له نائلة، 

حوا بهام، وهام صنامن، وكانا من جرهم،  وكان املرشكون إذا سعوا بينهام متسَّ

فذكروا أنَّ إساف فجر بنائلة يف الكعبة، فُمسخا حجرين، فُوضعا عىل الصفا 

واملروة ليُعترب بهام، ثم ُعبدا بعد ذلك، حتى كان يوم الفتح فُكرسا]]].

وبالتايل، فإّن أعامل الحج يف اإلسالم هي أبعد ما تكون عامَّ كان عليه أهل 

الجاهليّة، يف الظاهر ويف املضمون، وهي أعامل خالصة لله عز وجل، وهي 

إحياء لذكريات إبراهيم عليه السالم وزوجته هاجر وولدهام إسامعيل عليه 

السالم، مام يعكس آثاًرا طيبة يف حياة الفرد والجامعة.

]1]- سورة يوسف، اآلية 106. انظر الطربي: جامع البيان، )16/ 286(.

]2]- الكلبي: كتاب األصنام، ص7. 

]3]- صحيح البخاري، )2/ 138(، )1549(. 

]4]- سورة البقرة، اآلية 158. 

]5]- صحيح البخاري، )6/ 141(، )4861(.

]6]- تفسري مقاتل بن سليامن، )5/ 151(. ابن حبيب: املحرب، ص311. ابن الضياء: تاريخ مكة، ص53. وانظر الشيباين: اآلحاد 

واملثاين، )1/ 200(.
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وتقاليده  وعاداته  الجاهلية  مجتمع  مواجهة  يف  القرآن  يف  كاملة  سور   .3

واعتقاداته

وكيف تستقيم شبهة نولدكه أمام سوٍر عديدٍة يف القرآن وقفت موقف املواجهة 

مع املجتمع آنذاك، مواجهة تصحيح مساره، وسأرضب مثااًل من سورتني فقط، مع 

بعض تفصيالتهام التي شكَّلت برنامًجا اجتامعيًّا تصحيحيًّا.

أ. تطهري املجتمع املسلم من أدران الجاهلّية من خالل سورة النساء

هذه السورة )سورة النساء( متثل جانبًا من الجهد الذي أنفقه اإلسالم يف بناء 

الجامعة املسلمة، وإنشاء املجتمع اإلسالمي ويف حامية تلك الجامعة، وصيانة هذا 

املجتمع. 

وتعرض هذه السورة منوذًجا من فعل القرآن يف املجتمع الجديد، الذي انبثق 

أصاًل من خالل نصوصه، والذي نشأ ابتداء من خالل املنهج الرباين. وتُصوِّر بهذا 

هذا  طبيعة  تُصوِّر  كام  اإلنساين  الكائن  مع  تعامله  يف  املنهج  هذا  طبيعة  وذلك 

الكائن وتفاعله مع املنهج الرباين، تفاعله معه وهو يقود خطاه يف املرتقى الصاعد، 

من السفح الهابط، إىل القمة السامقة، خطوة خطوة، ومرحلة مرحلة، بني تيارات 

التي ال تخلو منها  املطامع والشهوات واملخاوف والرغائب، وبني أشواك الطريق 

الشائك! وكام يف سورة  الطريق  املتبصني عىل طول  األعداء  وبني  واحدة  خطوة 

املحيطة  املالبسات  لكل  القرآن  مواجهة  تضمنتا  اللتان  عمران  آل  وسورة  البقرة 

بنشأة الجامعة املسلمة يف املدينة وبيان طبيعة املنهج الرباين الذي تنشأ الجامعة 

التصور اإلسالمي، والقيم  التي يقوم عليها  الحقائق األساسية  عىل أساسه وتقرير 

واملوازين التي تنبثق من هذا التصور وإبراز التكاليف التي يقتضيها النهوض بهذه 

التي  الجامعة  هذه  وأعداء  املنهج  هذا  أعداء  طبيعة  وتصوير  األرض  يف  األمانة 

تقوم عليه يف األرض، وتحذيرها من وسائل أولئك األعداء ودسائسهم وبيان ما يف 

عقائدهم من زيف وانحراف، وما يف وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك 

نرى القرآن -يف هذه السورة- يواجه جملة هذه املالبسات والحقائق.
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الجديد،  املنهج  مع  تتصارع  وهي  الجاهليّة،  رواسب  نلمح  ذاته،  الوقت  ويف 

والقيم الجديدة، واالعتبارات الجديدة، ونرى مالمح الجاهليّة وهي تحاول طمس 

املالمح الجديدة الوضيئة الجميلة.

امليدان،  القرآن يف هذا  بهذا  الرباين  املنهج  يخوضها  التي  املعركة  ونشهد 

املجتمع  من  املسلم  املجتمع  حملها  التي  الّرواسب  يف  الّنظر  ندقّق  وحني 

الجاهيل الذي منه جاء، والتي تعالج هذه السورة جوانب منها -كام تعالج 

سور كثرية جوانب أخرى- قد تنالنا الدهشة لعمق هذه الّرواسب. 

ثم تنالنا الدهشة كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى إليها 

هذا املنهج العجيب الفريد، بالجامعة املسلمة، وقد التقطها من ذلك السفح 

الهابط، الذي متثله تلك الرواسب، فارتقى بها يف ذلك املرتقى الصاعد إىل تلك 

القمة السامقة.

يتجىّل  البرشيّة،  تاريخ  يف  الفريدة  الظاهرة  هذه  يف  الّنظر  يدقّق  والذي 

ذلك  يف  العربية،  الجزيرة  يف  »األميني«  اختيار  يف  الله  حكمة  من  جانب  له 

بكل  الكاملة،  الجاهليّة  سفح  ميثلون  حيث  العظيمة،  الرسالة  لهذه  الحني، 

مقوماتها االعتقاديّة والتصوريّة، والعقليّة والفكريّة، واألخالقيّة واالجتامعيّة، 

واالقتصاديّة والسياسيّة، ليعرف فيهم أثر هذا املنهج، وليتبنّي فيهم كيف تتم 

املعجزة الخارقة، التي ال ميلك أن يأيت بها منهج آخر، يف كل ما عرفت األرض 

إىل  السفح  -من  مراحله  بكل  املنهج،  هذا  خط  فيهم  ولريتسم  مناهج،  من 

القمة- وبكّل ظواهره، وبكل تجاربه، ولتى البرشيّة -يف عمرها كله- أين تجد 

املنهج الذي يأخذ بيدها إىل القمة السامقة، أيًّا كان موقفها يف املرتقى الصاعد.

وهذه السورة تتوىل رسم مفرق الطريق بالّدقّة وبالوضوح الذي ال تبقى 

معه ريبة ملستيب.

ويف هذه السورة نجد بعض املالمح التي يتوخى املنهج اإلسالمي إنشاءها 

وتثبيتها يف املجتمع املسلم، بعد تطهريه من رواسب الجاهليّة، وإنشاء األوضاع 
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الواقع  يف  وتثبيتها  املالمح  هذه  حامية  تكفل  التي  التنفيذيّة،  والترّشيعات 

االجتامعي]]].

ب. سورة األنعام يف مواجهة الجاهلّية

إّن سورة األنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها، وتواجه الجاهليّة بها، وتفند 

هذه الجاهليّة عقيدة وشعوًرا، وعبادة وعماًل. 

يف  وقصتها  األرض  يف  العقيدة  هذه  حركة  األعراف  سورة  تتناول  وبينام 

مواجهة الجاهليّة عىل مدار التاريخ، وكذلك نحن هنا مع سوريت يونس وهود 

يف شبه كبري يف املوضوع ويف طريقة العرض أيًضا، إاّل أّن سورة األنعام تنفرد 

عن سورة يونس، بارتفاع وضخامة يف اإليقاع، ورسعة وقوة يف النبض، وألالء 

إيقاع رخي، ونبض  يونس، يف  بينام متيض سورة  والحركة،  التصوير  شديد يف 

هادئ، وسالسة وديعة.

فأّما هود فهي شديدة الّشبه باألعراف موضوًعا وعرًضا وإيقاًعا ونبًضا ...

إنَّ هذه السورة تواجه ابتداًء موقف املرشكني يف مكة من حقيقة الوحي 

الوحي ال  أّن  لهم  فتقّرر  بالتبعيّة،  ذاته  القرآن  الله ومن هذا  إىل رسول 

عجب فيه، وأّن هذا القرآن ما كان ليفتى من دون الله.

الذي  بالوعيد  واستعجالهم  القرآن-  -غري  مادية  خارقة  طلبهم  وتواجه 

يسمعونه. فتقّرر لهم أّن آية هذا الدين هي هذا القرآن وهو يحمل برهانه يف 

تفرده املعجز الذي تتحداهم به. وإّن اآليات يف يد الله ومشيئته وأّن موعدهم 

بالجزاء يتعلّق بأجل يقدره الله، والنبي ال ميلك شيئًا، فهو عبد من عباد الله. 

وحقيقة  األلوهيّة  وحقيقة  الحّق  بربهم  لهم  التعريف  من  جانب  هذا  ويف 

العبوديّة.

]1]- انظر عيل نايف الشحود: القرآن الكريم يف مواجهة الجاهليَّة، ط1، 2010م، ص239–247. وانظر تفسري الشعراوي، )4/ 

1985 وما بعد(. وهبة الزحييل: التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، دمشق، دار الفكر املعارص، ط2، 1418هـ، )4/ 

221 وما بعد(.
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وتواجه هذه السورة اضطراب تصورهم لحقيقة األلوهية وحقيقة العبودية 

-األمر الذي يحدثهم رسول الله فيه، فيكذبون بالوحي أو يشّككون فيه 

بينام هم  لهم صحته-  تثبت  مادية  خارقة  يطلبون  أو  غريه،  قرآنًا  ويطلبون 

أنهم  اعتقاد  عىل  الرشكاء،  من  ينفعهم  وال  يضهم  ال  ما  عبادة  يف  ماضون 

شفعاؤهم عند الله، كام يزعمون لله الولد سبحانه بال علم وال بيّنة .. فتقّرر 

لهم صفات اإلله الحّق وآثار قدرته يف الوجود من حولهم، ويف وجودهم هم 

أنفسهم، وفيام يتقلّب بهم من ظواهر الكون، وما يتقلب بهم هم من أحوال 

وهتاف فطرتهم وأنفسهم بربها الحّق عند مواجهة الخطر الذي ال دافع له 

إال الله .. وهذه هي القضيّة الكربى التي تستغرق قطاعات شتى من السورة 

والتي تتفّرع عنها سائر محتوياتها األخرى]]].

الخامتة والنتائج

ـ اتّصف كالم نولدكه عن شبهة زيد بن عمرو بن نفيل بالتفكك، إذ تكلَّم بداية 

واثًقا متأكًِّدا من تلقي النبي من زيد، ثم عاد ليقول إنَّه عىل جهٍل تاٍم بتفاصيل 

هذا التَّلقي، بل قام باتهام شربينغر بالتاّمدي يف استنتاجاته حول أقوال زيد والقرآن 

والّشبه بينهام.

الرواية األساسيّة عن شعر زيد، والتي استند عليها  ـ وثبت بطالن سند ومنت 

بهة، وهي املتعلّقة باستخدام زيد لتعبري )دحا األرض(، وثبت اختالف  أصحاب الشُّ

معناها يف شعر زيد عن معنى اآلية املقصودة يف سورة النازعات.

ـ وقد ظهر لنا أنَّ مجموع شعر زيد ال يتعّدى األربعني بيتًا، فأين هو إذن من 

تفاصيل القرآن املتشّعبة املواضيع؟! مع العلم أنَّ شعر زيد أصابه النحل، وتداخل 

مع أشعار غريه، مام صار سمة لشعره.

ـ حدثت بعد وفاة زيد عرشات األحداث التي تكلَّم عنها القرآن الكريم، ويف 

]1]- عيل نايف الشحود: القرآن الكريم يف مواجهة الجاهليَّة، ص195-10. 
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ه. األصل مل يدَّع زيد االّدعاء الذي ادَّعاه نولدكه ومن لفَّ لفَّ

ـ مل نجد إال خطبًة واحدًة لزيد، وهي خطبة فيها أبيات شعرية، وكالهام ينقض 

بهة املثارة، عىل عكس ما أراد نولدكه الذي ملَّح إىل حفظ النبي لخطب زيد  الشُّ

ومن ثم أدخلها يف القرآن الكريم.

ـ وثبت بطالن شبهة أنَّ النبي كان يأكل مام مل يُذكر اسم الله عليه، كام 

بهة. ثبت بطالن االستدالل بالحديث الذي أورده أصحاب الشُّ

رفض  وأنَّه  إبراهيم،  دين  عىل  كان  وأنَّه  زيد،  إميان  عىل  املصادر  أجمعت  ـ 

بهة  اليهودية والنرصانية، وأنَّه كان ينتظر ظهور دين اإلسالم، وهذا كلّه ينقض الشُّ

املثارة.

بهة املثارة  ـ إنَّ عدم ادِّعاء زيد للنبوة، ثم إنَّ دخول أبناءه يف اإلسالم، يجعل الشُّ

يف مهب الريح.

ـ وأثار نولدكه شبهة أخذ النبي عن أمية بن أيب الصلت، ومع أنَّه شكَّك بها 

إال أنَّه جعل من النبي رشيك أمية يف األخذ عن اليهودية واملسيحية.

بهة مل ترث إال منذ قرن تقريبًا باستثناء ما ورد يف كتاب )الزهرة(  ـ إنَّ هذه الشُّ

اآليت، فلو كانت صحيحة أو فيها مقدار مثقال من الصحة، فلامذا ُسكت عنها ثالثة 

عرش قرنًا!! وإنَّ معظم أشعار أمية التي تشابه القرآن الكريم ظهرت ألول مرة يف 

القرن الرابع الهجري، وأُخذت من محمد بن داود األصفهاين الذي جمعها يف كتاب 

)الزهرة(، ثم أنكر يف الوقت نفسه أنَّها تعود ألمية.

ـ ومل يعتّض أميّة نفسه أصاًل ومل يقل إّن الّنبّي اقتبس من شعره، وقد التقى 

بالرسول وعارصه مدة بني العرش إىل العرشين عاًما تقريبًا.

ـ ثبت من خالل التّوصيف العام لحياة أميّة، ومن خالل تاريخ وفاته، ضعف 

ح الدكتور عبد الحفيظ السطيل وفاته يف السنة  ُشبهة أخذ النبي عنه، إذ رجَّ

الثانية للهجرة.
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ـ وبغّض الّنظر عن مضمون شعر أمية، ثبت أنَّ الروايات مل تذكر األبيات التي 

الثّقفي  الرشيد  إنشاد  للنقاش، وأنَّ  نتَّخذها مجااًل  الرسول منه حتى  سمعها 

بشعر أمية تم يف آخر حياته وقت اكتامل القرآن تقريبًا.

ـ وإّن قساًم كبريًا من شعر أميَّة ال ميكن الجزم بصّحة نسبته إليه، وعىل هذا 

بهة، لسبب منهجيٍّ موضوعيٍّ  فإّن املنهجيّة واملصداقيّة تقتيض أن ال تثار هذه الشُّ

بسيٍط، وهو أنّها ستبنى عىل توهم أو تخيل.

ـ وتم التَّيقن أنَّ الشعر الديني املنسوب إىل أمية فيه من اإلسفاف والركاكة يف 

بعض القصائد، والقوة والرصانة يف قصائد أخرى، وهذا االختالف يف األسلوب يشري 

واللغة  األسلوب  االختالف يف جزالة  أمية، وهذا  قصائد موضوعة عىل  إىل وجود 

واملعاين يفرض أن يكون أكرث من شاعر واحد قد عمل عىل صياغة هذا الشعر.

ـ وظهر أنَّ القسم األكرب من شعر أمية قد فُقد، وأنَّ أكرث ما ُروي من شعره 

منحول عليه، وأنَّه مختلط النسبة، وأنَّه ال يثبت منه إال مرثيته لقتىل بدر.

إىل قسمني: قسم  يُقسم  أمية  أنَّ شعر  والشعر  باألدب  املتخّصصون  وأثبت  ـ 

يظهر فيه أثر الحنيفيّة والتوراة واإلنجيل، وهو شعر واضح من خالل لغته وأساليبه 

ومعانيه أنَّه ألمية، وقسم يظهر عليه أثر القرآن، وهو شعر منحول لوضوح ركاكة 

لغته وضعف صياغته، وواضح أّن أسلوبه مستمّد من القرآن الكريم.

ـ ومل يُعرث يف قصائد أمية أي ذكر للرشائع من صالة وصيام وزكاة وحج وغريها 

من الرشائع اإلسالمية، وال ذكر ألّي أمور ستقع للمرشكني واملؤمنني كام يف القرآن، 

فلو صحَّت تلك القصائد له يكون معناها بكل وضوح أنه كان يسمع القرآن املك 

ويرسد القصائد بفوائده وهذا واضح من مدحه للقرآن.

ـ ودلَّت األشعار املنسوبة ألمية عىل وجود أيد لُصنَّاع الشعر ومنتجيه يف شعره، 

وأنَّ ُصنَّاعها مل يتقنوا صنعتها، ففضحوا أنفسهم بها.

ـ ولذلك قال املسترشق براو: »إّن صحة القصائد املنسوبة لهذا الشاعر أمر 
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مشكوك فيه، شأنها شأن أشعار الجاهليني بوجه عام، وإن القول بأن محمًدا 
قد اقتبس شيئًا من قصائد أمية هو زعم بعيد االحتامل لسبب بسيط هو أن 
أمية كان عىل معرفة أوسع باألساطري التي نحن بصددها، كام كانت أساطريه 

تختلف يف تفصيالتها عام ورد يف القرآن«]]].

بهة كان السكوت عن األدلّة والّنصوص واتباع  ـ ثم إنَّ منهج من أثار هذه الشُّ
الغريزية العقلية التي ال تستند إىل رواية أو  التّخيالت والتأويالت واالستنتاجات 
بهة من نسج الخيال، ومل تقم عىل وقائع صحيحة،  نص، وبالتايل تكوَّنت هذه الشُّ

ومل تحَظ بأي دليل حقيقي يدعمها.

فإن  وميدحه،  به  ويفتخر   ،الرسول ة  بنبوَّ فيهام  يعتف  قصيدتان،  ألمية  ـ 
بهة   قوا فإّن الشُّ بهة هذا الشعر، انتفى تشكيكهم، وإن مل يصدِّ ق أصحاب الشُّ صدَّ

تنقض نفسها بنفسها.

ـ ثم إنَّ دخول الطائف قوم أمية يف اإلسالم، ثم دخول أهل بيته فيه، ينقض 
بهة بالكليَّة، ويدل عىل عدم ورودها أصاًل.  الشُّ

ـ وأما عن إثارة نولدكه لشبهة أّن أمية والرسول نهال من من معني الروايات 
كان  لو  أنه  وتثبت،  دراسة  بعد  عيل  جواد  أثبت  فلقد  واملسيحيّة،  اليهوديّة 

الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد، ملا سكتت قريش عن القول به، وملا 
سكت مسيلمة ومن كان عىل شاكلته من املتنبئني من اإلشارة إليه يف أثناء حروب 

الردة، وملا سكت يوحنا الدمشقي وأمثاله.

ـ فهي شبهة مل يأِت عىل ذكرها باملطلق أحد من كفار قريش، ومل يصلنا وال 
حتى من رواية ضعيفة أن كفار قريش اتهموا النبي بأنّه أخذ من شعر أمية، 
فلو وصلهم أدىن شك بذلك ألثاروه حتاًم ولكانت فرصتهم الكبرية إلثبات دعاويهم 

.ضّد الّنبّي

ـ ثم إّن أميّة نفسه لو كان يعلم ذلك، أو يظّن أّن محمًدا إمنا أخذ منه؛ ملا سكت 
عنه وهو خصم له، منافس عنيد، أراد أن تكون النبوة له، وإذا بها عند شخص آخر 

]1]- دائرة املعارف اإلسالمية، التجمة العربية، )4/ 463 – 464(. 
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ينزل الوحي عليه، ثم يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته، أما هو فال يتبعه أحد. فهل 

 يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد أي ظن، وإن كان بعيًدا، يفيد أن الرسول
قد أخذ فكرة منه، أو من املورد الذي أخذ أمية نفسه منه؟ 

والفصاحة  البالغة  أهل  وهم  قاطبًة،  العرب  الكريم  القرآن  تحّدى  لقد  ـ 
واملعلقات السبع، بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله )أي بقدر سورة الكوثر التي 
هي ثالث آيات فقط( فعجزوا عن ذلك وخرجوا عىل النبي بالحراب والسنان 
ودفعوا أنفسهم وفلذات أكبادهم يف سبيل القضاء عىل دين اإلسالم ما استطاعوا، 
بينام كانت املواجهة بالشعر والكالم واالتهام باالقتباس مع وجود الدليل -لو كان- 

أسهل عليهم بكثري من الخروج بالحراب والسنان!!

أم  النبّوة  أمية  اّدعى  الّسؤال اآليت: هل  ـ ولو بحثنا بطريقٍة أخرى من خالل 
كان عىل أمل أن تكون له؟ يأيت الجواب من تفاصيل ترجمته يف كتب التاريخ التي 
تُجمع أنه عاش عىل أمل أن يكون هو ذلك النبي، وكان خالل ترحاله وخاّصة إىل 
بالد الشام يأيت الرهبان ويستمع منهم إىل الكتاب املقدس، وخاصة أخبار نبي آخر 

الزمان. 

وملَّا مل تكن له النبّوة مل ينكر نبّوة محمد، بل كاد أن يدخل يف اإلسالم 
لوال ما حدث من إغارة بعضهم لصدره عىل قتىل غزوة بدر من قومه.

إًذا، هذه الخالصة تؤكِّد مبا ال يدع مجااًل للشك أنَّ أمية مل يدَّع النبوة ومل 
بهة التي بني أيدينا من أركانها. ينكر نبوة محمد، وهذا كلّه ينسف الشُّ

العقيدة والغيب واألحكام  الكريم كتاٌب شامٌل ألبواب  القرآن  وأخريًا: إنَّ 
وأحكامه  وفصاحته،  يف بيانه  بعًضا  بعضه  يشبه  متابٌط  واألمثال،  والقصص 
ْحَسَن اْلَِديِث 

َ
َل أ ُ نَزَّ وحكمته، ويف معانيه ولغته؛ كام قال سبحانه وتعاىل: اللَّ

ِيَن َيَْشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ تَلُِي ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم  كَِتابًا ُمتََشابًِها َمَثاِنَ َتْقَشعِرُّ ِمنُْه ُجلُوُد الَّ
.[[[َفَما َلُ ِمْن َهاٍد ُ ِ َيْهِدي بِهِ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْضلِِل اللَّ ِ َذلَِك ُهَدى اللَّ إىَِل ذِْكرِ اللَّ

وأما شعر أمية، فعىل فرض صّحة نسبته إليه كله؛ فهو إمّنا يتعلّق ببعض 

]1]- سورة الزمر، اآلية 23. 
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من  األسلوب  مضطرب  وهو  هذا،  يتجاوز  ال  الغيب،  أمور  وبعض  القصص، 
قصيدة إىل أخرى.

وأثار نولدكه أيًضا شبهة أّن أحد أهم مصادر تعليم محمد كانت االعتقادات 
الدينية التي اعتنقها قومه.

أّن موقف اإلسالم من أعامل  النبويّة  القرآن واألحاديث  أثبتت تفصيالت  لقد 
الجاهليّة اختلف تبًعا لنوعيَّتها، فهناك ما كان قامئًا عىل وشائج الخري، كالشجاعة 
والكرم والنجدة ونرصة املظلوم، فذلك أقرَّه، وما كان عىل غري ذلك أنكره وحرَّمه، 
ومثل  الذبح،  يف  الجاهليني  اعتقادات  ومثل  الباطل،  يف  اآلباء  تقليد  مرض  مثل 
الطعن يف النَّسب واللطم، ومثل العيافة والطرق أو الرمي بالحىص، ومثل الطرية 

واالستسقاء بالنجوم.

وأثار نولدكه موضوع الحج ومناسكه وأعامله، واتَّهم النبي بأنَّه قام بتعديل 
مناسك الحج والعمرة، معيًدا إيَّاها إىل أصوٍل إبراهيميٍّة، وأنَّ العرب مل تكن تعلم 
ذلك، فأثبتنا جهل نولدكه بأصل الحج والعمرة، وبتفاصيلهام عند العرب قبل اإلسالم 
ومقارنتها مع ما جاء به اإلسالم، وبالتايل فإنَّ نولدكه يجهل أنَّ العرب توارثوا من 
لَُدن إبراهيم عليه السالم مناسك الحج، وهذا أمر مجمع عليه، بينام غالط نولدكه 
هذه الحقيقة حني قال إّن العرب مل تكن تعرف ذلك، وغالط جميع املصادر التي 
تكلمت بذلك، ومل يأِت بدليٍل واحٍد عىل مغالطته هذه. فلم يستوعب نولدكه هذه 

املسألة ويتصوَّرها، فجاء حكمه عنها شاذًّا.

وا مناسك إبراهيم الحنيفية، وأحدثوا أشياء اقتنت  وبيَّنَّا أنَّ أهل الجاهلية غريَّ
وقد جعلوا  بالكعبة  وطافوا  الكعبة،  عند  األصنام  وعبدوا  بالخرافة،  العبادة  فيها 
مئات األصنام يف جوفها ومن حولها، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يتمّسحون 
باألصنام عند الصفا واملروة، فجاء اإلسالم وأعاد تقويم األمور عىل الشكل الصحيح.

وقد قام القرآن الكريم يف سور كاملة بوضع برنامج اجتامعّي تصحيحّي، من 
أجل تطهري املجتمع من رواسب الجاهليّة، وإنشاء األوضاع والترشيعات التنفيذية، 

التي تقيم مجتمًعا نقيًّا وطاهرًا.
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الئحة املصادر واملراجع

القرآن الكريم

والنرش، . 1 للطباعة  إنسبرياشن  الكنيس،  والطقس  الليتورجيا  إىل  مدخل  عازر:  إبراهيم 

2015م.

دار . 2 تحقيق:  الصحيح،  الجامع  التوضيح لرشح  بن عيل )ت 804هـ(:  امللقن عمر  ابن 

الفالح للبحث العلمي وتحقيق التاث، دمشق، سوريا، دار النوادر، ط1، 2008م.

أبو الحسن عيل بن خلف بن عبد امللك، ابن بطال )ت 449هـ(: رشح صحيح البخارى . 3

البن بطال، تحقيق: يارس بن إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، ط3، 2003م.

إىل أرشف . 4 الساكن  الغرام  الجوزي )ت 597هـ(: مثري  الرحمن بن عيل  الفرج عبد  أبو 

األماكن البن الجوزي، تحقيق: مصطفى محمد حسني الذهبي، القاهرة، دار الحديث، 

ط1، 1995م.

أبو الفرج عيل بن الحسني األصفهاين )ت 356 هـ(: األغاين، بريوت، دار الفكر، تحقيق: . 5

سمري جابر، ط2. 

أبو بكر بن أيب عاصم، أحمد بن عمرو الشيباين )ت 287هـ(: اآلحاد واملثاين، تحقيق: . 6

باسم الجوابرة، الرياض، دار الراية، ط1، 1991م.

إبراهيم . 7 تحقيق:  الزهرة،  297هـ(:  )ت  البغدادي  األصبهاين  داود  بن  محمد  بكر  أبو 

السامرايئ، الزرقاء، األردن، مكتبة املنار، ط2، 1985.

أبو حيان محمد بن يوسف األندليس )ت 745هـ(: البحر املحيط يف التفسري، تحقيق: . 8

صدقي محمد جميل، دار الفكر، بريوت، 1420 هـ.

تحقيق: . 9 الطياليس،  داود  أيب  مسند  204هـ(:  )ت  البرصى  الطياليس  سليامن  داود  أبو 

الدكتور محمد بن عبد املحسن التيك، مرص، دار هجر، ط1، 1999م.
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بن حنبل، . 10 أحمد  اإلمام  بن حنبل )ت 241هـ(: مسند  بن محمد  أحمد  الله  عبد  أبو 

تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م.

تفسري . 11 القرآن،  ألحكام  الجامع  671هـ(:  )ت  القرطبي  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين، إبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 

1964م.

تفسري . 12 القرآن  ألحكام  الجامع  671هـ(:  )ت  القرطبي  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين، إبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 

1964م.

أبو نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاين )ت 430هـ(: دالئل النبوة، تحقيق: محمد رواس . 13

قلعه جي، عبد الرب عباس، بريوت، دار النفائس، ط2، 1986م. 

اليعقويب، النجف، املكتبة الحيدية، . 14 أحمد بن أيب يعقوب بن جعفر )292 هـ(: تاريخ 

1964م.

أحمد بن الحسني البيهقي )ت 458هـ(: دالئل النبوة، تحقيق: عبد املعطي قلعجي، دار . 15

الكتب العلمية، دار الريان للتاث، ط1، 1988م.

أحمد بن عيل بن حجر العسقالين )ت 852هـ(: فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار . 16

إخراج  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقَّم   ،1379 بريوت،  املعرفة، 

وتصحيح: محب الدين الخطيب.

تحقيق: . 17 الصحابة،  اإلصابة يف متييز  العسقالين )ت 852هـ(:  ابن حجر  بن عيل،  أحمد 

عادل أحمد عبد املوجود، عيل محمد معوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.

أحمد بن عمرو، البزار )ت 292هـ(: مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، . 18

الخالق  عبد  17(، وصربي  إىل   10 )األجزاء من  بن سعد  عادل   ،)9 إىل   1 )األجزاء من 

الشافعي )الجزء 18(، املدينة املنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط1، 2009م.
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أحمد بن محمد القسطالين )ت 923هـ(: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، مرص، . 19

املطبعة الكربى األمريية، ط7، 1323هـ.

رياض . 20 زكار،  سهيل  تحقيق:  األرشاف،  أنساب  279هـ(:  )ت  البالذري  يحيى  بن  أحمد 

الزركيل، بريوت، دار الفكر، ط1، 1996م.

الدر املصون يف علوم . 21 الدائم، السمني الحلبي )ت 756هـ(:  أحمد بن يوسف بن عبد 

الكتاب املكنون، تحقيق: أحمد الخراط، دمشق، دار القلم.

أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهري بشوقي ضيف )ت 1426هـ(: تاريخ األدب العريب . 22

العرص الجاهيل، دار املعارف، ط10.

إرسائيل ولفنسون: تاريخ اليهود يف بالد العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم، مرص، مطبعة . 23

االعتامد، لجنة التأليف والتجمة والنرش، 1914م.

إسامعيل بن عمر )ت 774هـ(: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، . 24

دار طيبة للنرش والتوزيع، ط2، 1999م.

إسامعيل بن عمر بن كثري )ت 774هـ(: البداية والنهاية، تحقيق: عيل شريي، دار إحياء . 25

التاث العريب، ط1، 1988م.

إسامعيل بن عمر بن كثري )ت 774هـ(: السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، . 26

تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1976م.

إسامعيل بن عمر بن كثري )ت 774هـ(: السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، . 27

تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بريوت، لبنان، دار املعرفة، 1976م.

28 . - ميخا   - متى   - التكوين  سفر   - إرميا  سفر   - التثنية  سفر   - إشعياء  سفر   - األسفار: 

صموئيل - القضاة - الخروج - املزمور - األمثال - تيموثاوس. 

األسفار: - متى - تيموثاوس - إشعياء - . 29
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الليتورجيا من منظار مسكوين عرصي، مطرانية ملوى وأنصنا واألشمونني، . 30 األنبا بيمن: 

مرص، دار الجيل.

الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري )ت 405هـ(: املستدرك عىل الصحيحني، تحقيق: . 31

مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990. 

الفرقان، تحقيق: . 32 القرآن ورغائب  النيسابوري )ت 850هـ(: غرائب  الحسن بن محمد 

زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب العلميه، ط1، 1416 هـ.

الحسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري )ت 630هـ(: الكامل يف التاريخ، تحقيق: . 33

عمر عبد السالم تدمري، بريوت، لبنان، دار الكتاب العريب، ط1، 1997م.

السلسلة الليتورجية )4(، الصالة الليتورجية، بغداد، دار نجم الرشق.. 34

الليدي دراوور: الصابئة املندائيون، ترجمة: نعيم بدوي، غضبان الرومي، دار املدى، ط1، . 35

1969م.

عن . 36 نقاًل  العربية  إىل  ترجمه  النساء:  نظام  الثالث  النظام  األول،  التلمود  ركن  املشناه، 

األصل بعربية املشناه: حمدي النوباين، القدس، 1987م.

املطهر بن طاهر املقديس )ت نحو 355هـ(: البدء والتاريخ، بور سعيد، مكتبة الثقافة . 37

الدينية.

للشباب . 38 العاملية  الندوة  املعارصة:  واألحزاب  واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  املوسوعة 

اإلسالمي، إرشاف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حامد الجهني، دار الندوة العاملية للطباعة 

والنرش والتوزيع، ط4، 1420هـ.

أبو . 39 الحديثي،  الغفور  بهجة عبد  الصلت، حياته وشعره، دراسة وتحقيق:  أيب  بن  أمية 

ظبي، املجمع الثقايف، ط1، 2009م.

أنجيليكا نويفرت: دراسات يف تركيب السور املكية، 1981.. 40
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إميل إسحق: الكتاب املقدس، أسلوب تفسريه القويم وفًقا لفهم اآلباء القويم، مطبعة . 41

األنبا رويس، القاهرة، 1997م.

توماس كارليل: األبطال، ترجمة: محمد السباعي، دار الكاتب العريب.. 42

تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ترجمة: جورج تامر، مؤسسة كونراد، بريوت، 2004م.. 43

والحكم، . 44 العلوم  مكتبة  الكبري،  العيل  لكالم  التفاسري  أيرس  الجزائري:  موىس  بن  جابر 

املدينة املنورة، ط5، 2003م.

جواد عيل: املفصل ف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )ت 1408هـ(، دار الساقي، ط4، 2001م.. 45

جيمس فريزر: الفولكلور يف العهد القديم )التوراة(، ترجمة: نبيلة إبراهيم، القاهرة، دار . 46

املعارف، 1982م.

خري الدين بن محمود الزركيل )ت 1396هـ(: األعالم، دار العلم للماليني، ط15، 2002م.. 47

دائرة املعارف اإلسالمية، التجمة العربية.. 48

رافد نجم: الصالة املندائية وبعض الطقوس الدينية، بغداد، 1988م.. 49

األرثوذكسية، . 50 القبطية  اإلسكندرية  كنيسة  ليتورجيات  وتاريخ  مصادر  دوس:  رشدي 

مريوط، مطبعة دير الشهيد.

الرسيانية، . 51 اللغة  مجمع  مجلة  الرسيانية،  املصادر  يف  الكهف  أهل  قصة  عيواص:  زكا 

بغداد، 1975، عدد 1.

سارة العبادي: الصابئة املندائية وموقف اإلسالم منها، مجلة جامعة أم القرى، العدد 52، . 52

سنة 1432هـ.

سعد امللك، أبو نرص عيل بن هبة الله بن جعفر بن ماكوال )ت 475هـ(: اإلكامل يف رفع . 53

االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب، بريوت، لبنان، دار الكتب 
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العلمية، ط1، 1990م.

سيف الدين اآلمدي )ت 631 هـ(: أبكار األفكار يف أصول الدين، تحقيق: أحمد املهدي، . 54

القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ط2، 2004م.

شبيل النعامين: كتاب سرية النبي، وتكملته لسليامن الندوي، املدينة املنورة، مجمع . 55

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.

شهاب الدين محمود بن عبد الله األلويس )ت 1270هـ(: روح املعاين يف تفسري القرآن . 56

العظيم والسبع املثاين، تحقيق: عيل عبد الباري عطية، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 

1415 هـ.

أحمد . 57 تحقيق:  بالوفيات،  الوايف  764هـ(:  )ت  الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح 

األرناؤوط وتريك مصطفى، بريوت، دار إحياء التاث، 2000م.

املعارص، موقع: مركز . 58 االسترشاقي  الدرس  الليتورجي( يف  )القرآن  طارق حجي: فرضية 

تفسري للدراسات القرآنية:

عبد األحد داود: محمد صىل الله عليه وسلَّم كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى، ترجمة: . 59

محمد فاروق الزين، دار نهضة مرص، 2002م.

عبد الجليل الشلبي: اإلسالم واملسترشقون، القاهرة، مطابع الشعب.. 60

عبد الحفيظ السطيل: ديوان أمية بن أيب الصلت، الحقوق للمؤلف، دمشق، 1974م.. 61

عبد الرحمن السيوطي )ت 911هـ(: اإلتقان يف علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل . 62

إبراهيم، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1974م.

عبد الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت 911هـ(: الدر املنثور، بريوت، دار . 63

الفكر.

عبد الرحمن بن عبد الله السهييل )ت 581هـ(: الروض األنف يف رشح السرية النبوية . 64
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البن هشام، تحقيق: عمر عبد السالم السالمي، بريوت، دار إحياء التاث العريب، ط1، 

2000م.

عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت 597هـ(: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، . 65

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1992م.

القرآن، . 66 تفسري  يف  الحسان  الجواهر  875هـ(:  )ت  الثعالبي  محمد  بن  الرحمن  عبد 

تحقيق: محمد عيل معوض، عادل أحمد عبد املوجود، بريوت، دار إحياء التاث العريب، 

ط1، 1418هـ.

عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون )ت 808هـ(: ديوان املبتدأ والخرب )مع املقدمة(، . 67

تحقيق: خليل شحادة، بريوت، دار الفكر، ط2، 1988م. 

تفسري كالم . 68 الرحمن يف  الكريم  تيسري  السعدي )ت 1376هـ(:  نارص  بن  الرحمن  عبد 

املنان، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.

عبد الله بن عباس )ت 68هـ(: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، جمعه: مجد الدين . 69
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عبد الله بن عبد العزيز البكري )ت 487هـ(: سمط الآليل يف رشح أمايل القايل، تحقيق: . 70

عبد العزيز امليمني، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية. 

عبد الله بن عمر، البيضاوي )ت 685هـ(: أنوار التنزيل وأرسار التأويل، تحقيق: محمد . 71
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�ا؛ مصادر تعليمه محمد نبيًّ
نرسين شاكر الحكيم]]]

امللّخص

ميثّل الوحي العالقة التي تربط األرض )النبي( بالّسامء )الله تعاىل(، وهو بذلك 

يعترب األساس الذي تستند إليه النبوات يف أحكامها والرساالت يف ترشيعاتها، حيث 

إّن الوحي ميثّل املصدر الرئيس الذي يستقي منه النبّي جملة الترشيعات واألحكام 

واألوامر اإللهيّة التي يقوم بإبالغها للناس. عمل املقال عىل دراسة مصادر تعليم 

النبّي يف كتاب تاريخ القرآن ملؤلفه تيودور نولدكه، ونقد تلك الدراسة وتحليلها 

من الناحية العلميّة والنفسيّة والتاريخيّة، قامت الّدعوى الرئيسة يف هذا الفصل 

من الكتاب عىل إنكار الوحي بالّنسبة للنبي وتفسري ذلك بالصوت الداخيل أو ما 

يسّمى اليوم بالتجربة الدينيّة التي عاش من خاللها الّنبّي أحاسيس مختلفة قد كان 

هدفه منها إنقاذ املجتمع الجاهيل والعمل عىل نجاته مام كان يعاين. وقد كانت 

اليهوديّة واملسيحيّة، بل حتى  وسيلته يف ذلك األحكام السابقة عليه من األديان 

إنّه استفاد من تقاليد وأعراف العرب الجاهيل يف دينه الذي أىت به حسبام يرى 

نولكه يف تحليله. وقد تصّدى املقال للتفكيك بني تلك اآلراء وتحليلها والرّد عليها، 

والتّحقيق يف ذلك كان ضمن محاور ثالث هي: تحليل ماهيّة النبوة والوحي عند 

اإلقناع  وأساليب  آرائه،  نولدكه يف دعم  اعتمدها  التي  الجوانب  ونقدها،  نولدكه 

العامة التي انتهجها نولكه يف تحقيقه والرّد عىل ذلك وتحليله من خالل املعطيات 

القرآنيّة والعلميّة والنفسيّة والتاريخيّة بواسطة املصادر املعتربة يف هذه املجاالت.

الكلامت املفتاحّية

النبي، مصادر تعليمه، تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، الوحي، النبوة.

]1]- طالبة دكتوراه تفسري مقارن، مؤّسسة بنت الهدى للدراسات اإلسالميّة، جامعة املصطفى العامليّة.
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أدياٍن  إىل  تقّسم  فاألديان عىل ذلك  األصيلة،  اإلسالميّة  املفاهيم  أحد  الوحي  يعترب 

وحيانيّة وغري وحيانيّة: األديان الوحيانيّة أو الساموية هي التي تتّصل بالله تعاىل عن 

طريق الوحي، واألديان غري الوحيانيّة أو غري السامويّة هي ما ال نجد فيها إشارة أو كالًما 

تعاىل إىل خلقه  الله  نازل من  الكريم كتاب وحي  بالله تعاىل]]]، والقرآن  االتّصال  عن 

بواسطة الّنبّي، فقد انتقل إىل الّنبّي عن طريق الوحي وإىل اآلخرين عن طريق الكالم 

وإلينا بواسطة الّنّص املكتوب]]]. فالوحي هو الوسيلة التي تربط الّنبّي بالله ومن خالله 

به وتصديقه  اليقني  فإّن  الّناس؛ وعىل ذلك  إىل  اإللهيّة ويوصلها  األحكام  الّنبّي  يتلّقى 

التّقليل من  أّن إنكاره أو  الله تعاىل، كام  بالّنبّي وبرسالته وبإخباره عن  يعترب تصديًقا 

شأنه يوجب التّشكيك يف صدق الّنبّي وانتسابه للساحة اإللهيّة، لذلك كان الوحي من 

األمور األساسيّة التي انتبه املسترشقون إىل أهميتها وخاضوا دراساٍت عديدًة يف بحثها 

كام سنعرف ذلك يف دراستنا الحاليّة. 

الكريم، وخصوًصا يف  للقرآن  بالنسبة  االسترشاقيّة  الّدراسات  به  متيّزت  الذي  األمر 

القرون املتأّخرة هو سوء الظّّن وكرثة التّشكيك فيه، فهي ال تفتأ تشّكك وتهاجم القرآن 

الكريم بني الفينة واألخرى وذلك نتيجة أمور عّدة ميكن إيجازها بـ:

فيام  كثريًة  اعتقاداٍت  للمسترشقني  أّن  نجد  الكثرية، حيث  املسبقة  الفروض  أّواًل:   

يتعلّق بالّتاث اإلسالمي وهي تسقط بشكل واع أو ال واع يف كتاباتهم واستنتاجاتهم. 

ثانًيا: عدم االستفادة من املصادر األصيلة واملعتربة، فهم يستندون إىل مصادر ضعيفة 

وغري مستندة يف كتاباتهم. 

إىل  املسترشقني  استناد  ورغم  الحاالت  بعض  يف  حيث  الّصحيح  الفهم  عدم  ثالًثا: 

نقف  أن  فاملفروض  ذلك،  وعىل  جيٍد]]].  بشكٍل  يفهمونها  ال  فإنّهم  املعتربة،  املصادر 

]1]- ينظر: عيل رضا قامئي نيا، الوحي واالفعال الكالمية، ص37.

]2]- ينظر: عيل رضا قامئي نيا، ترشيح النص، ص137.

]3]- ينظر: برويز آزادي- مجيد معارف، تحليل ونقد الدراسات القرآنية االسترشاقية، ص137-136.
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للدراسات  بالّنسبة  املسترشقني واجتهاداتهم  الحذر والحيطة من جملة جهود  موقف 

القرآنيّة، فهم يعملون عىل إخضاع الّنّص القرآيّن غالبًا إىل مناهج وطرائق واستنتاجات 

قد تكون بعيدًة عن الفهم القرآين األصيل، ال سيام يف مجايل التّفسري والتجمة، فالتفسري 

مهام كان دقيًقا، قد ال يتوافر منه املراد يف اللغات األخرى كام يتوافر يف اللغة العربية، 

التي  الجامليّة  واألساليب  البالغيّة  األصول  تشّذ عن  فقد  كانت حرفيّة  والتجمة مهام 

جاء بها القرآن الكريم]]]. ومن بني األمور التي اهتّمت بها الّدراسات االسترشاقيّة هو 

ا، لكن هذا االهتامم كان خاضًعا لدوافع ودواٍع  مبحث الوحي، فقد أولته اهتامًما خاصًّ

خاّصة جعلت منهم يتأرجحون يف تحليله بني معاٍن ونظرياٍت مختلفٍة، فقد كان هذا 

املبحث ملفوفًا باإلبهام وعدم الوضوح، فإّن ما يذهب إليه بعض املسترشقني من أّن 

ظاهرة الوحي، قد يقصد بها املكاشفة، وقد يعرب عنها اإللهام املطلق تارة، أو بالوحي 

النفيس تارة أخرى، دون تحديد أو بيان مميّز، ال يتوافق والّدراسة املوضوعيّة لظاهرة 

الوحي، الذين اعتربوه نوًعا من اإللهام النفيس. إّن كلمة اإللهام ليست ذات داللٍة نفسيٍّة 

محّددٍة، مع أنّها مستخدمٌة عموًما لك ترجع معنى الوحي إىل ميدان علم النفس. إّن 

الوحي الّنفيّس يدور حول معرفة مبارشة ملوضوع قابل للتفكري، والوحي اإللهي يجب 

أن يأخذ معنى املعرفة التلقائيّة واملطلقة ملوضوع ال يتعلّق بالتّفكري، بل هو غري قابٍل 

للتفكري]]]. وعىل ذلك فالّنظريات التي تطرح بالنسبة لتحليل الوحي هي مختلفة بني 

اعتباره صوتًا داخليًّا أو إلهاًما أو نداًء إلهيًّا.

الوصفي  األسلوب  نولكه، وفق  تيودور  كتاب  الّنبّي يف  تعليم  املقال مصادر  بحث 

التّحلييّل، ضمن مباحث ثالثة هي:

املبحث األّول: تحليل ماهيّة النبوة والوحي عند نولدكه ونقدها.

املبحث الثاين: الجوانب التي اعتمدها نولدكه يف دعم آرائه.

املبحث الثالث: أساليب اإلقناع العامة عند نولدكه.

]1]- ينظر: محمد حسني الصغري، املسترشقون والّدراسات القرآنيّة، ص18.

]2]- م.ن، ص41.
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أّواًل: تحليل ماهية النبوة والوحي عند نولدكه ونقدها

يبدو اعتقاد الجنبة اإلنسانيّة يف النبّوة واضًحا جليًّا عند نولدكه، وهو يعرّف جوهر 

النبّوة بأنّه يقوم عىل تشبّع روح الّنبّي من فكرٍة دينيٍّة ما، تسيطر عليه أخريًا، فيتاءى 

له أنّه مدفوٌع ليبلّغ من حوله من الّناس تلك الفكرة عىل أنّها حقيقٌة آتيٌة من الله]]]، 

فالنبّوة تحصل وبحسب ما يراها نولدكه نتيجة:

1. سلسلة ومجموعة من األفكار الدينيّة التي تتوارد بكرثٍة يف ذهن النبي من 

الديانات السابقة.

2. تغلب هذه األفكار ونتيجة تأثري قوة الخيال والغرائز واألحاسيس الداخليّة 

عىل النبي.

3. يف النتيجة يتخيّل الّنبّي تلك األفكار يف منامه بأنّها قّوٌة وإلهاٌم إلهّي يدفعه 

لتبليغ هذه األحكام؛ اليجاد تحّوٍل اجتامعيٍّ يف املجتمع. 

وعىل ذلك ميكننا معرفة األصول واملبادئ التي يعتقد نولدكه بأّن النبوة تقوم 

عليها: 

1. تأثري الديانات السابقة عىل النبي يف أفكاره وتصوراته.

2. تنامي قوة الخيال لدى النبي لريتبط بعامل اإللهام والرؤيا.

3. تنمية قّوة الخيال يحصل عن طريق األحاسيس والغرائز.

4. االندفاع نحو التغيري االجتامعي.

وعىل ذلك، فالّنبّوة وحسب اعتقاد نولدكه هي حصيلة لتامزج التاريخ املتمثّل 

املنشودة يف املجتمعات.  التغيري  املتمثّل برحلة  الّسابقة واالجتامع  بتاث األديان 

وسنرشع بحوله تعاىل يف مناقشة األصول التي يعتمدها نولدكه يف تقريره لتعريف 

النبوة.

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص3.
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1. الجانب األول: التأثّر بالديانات السابقة )البعد التاريخي(

سبقته،  التي  الديانات  من  وأحكامه  تعاليمه  يف  أفاد  قد  الكريم  القرآن  أّن  يعترب 

وعىل ذلك فالقرآن الكريم كتاب قد تطّور عاّم سبقه من ديانات، فهو نسخٌة مطّورٌة 

ومتكاملٌة لها، فهو يعتقد باقتباس القرآن الكريم منها، وهذا ينطوي عىل اتّهام القرآن 

َولََقْد  الجاهليّة  املسيحيّة واليهوديّة والثقافة  للدين  الّسابقة  التّعاليم  باالقتباس من 

ْعَجِمٌّ َوَهـَذا لَِساٌن 
َ
أ ِي يُلِْحُدوَن إَِلْهِ  َما ُيَعّلُِمُه بََشٌ ّلَِساُن الَّ ُهْم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
َنْعلَُم أ

واملسيحيني  اليهود  عن  مأخوذة  تعاليم محمد  أهّم  »أّن  يعتقد  فهو   ،[[[بٌِي مُّ َعَرِبٌّ 
الغرباء،  من  تسلمه  ما  وحدته  يف  طوياًل  حمل  محمًدا  عقله...إّن  عن  نابعة  وليست 

الداخيل  الصوت  أجربه  فكره حتى  أعاد صياغته بحسب  ثم  وتفكريه،  يتفاعل  وجعله 

الحازم عىل أن يربز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين تعرض لهام ليدعوهم إىل 

اإلميان«]]]. فها هي األحكام السابقة للمسيحيّة واليهوديّة والجاهليّة تتفاعل مع بعضها 

يف ذهن الّنبّي الذي اعتزل الناس وقام يتأّمل وحيًدا يف الغار ليأيت بأحكاٍم متطّورٍة عنها 

يدعو الناس من خاللها إىل اإلميان بالله تعاىل. وهناك مجموعة من اإلشكاالت الواردة 

عىل هذه النظريّة )نظرية االقتباس( هي:

أ. إّن الّنامذج التي يستدل بها نولدكه إلثبات التّشابه بني تعاليم القرآن واألحكام 

السابقة )مثل الدعوة إىل كلمة التوحيد واالميان بالله تعاىل( هي أموٌر كليٌّة قد تكون 

موجودًة بني كثري من الديانات حتى غري التوحيديّة منها، كاالعتقاد بالله واالميان باألنبياء 

السليم  العقل  وجودها  يتّفق عىل  التي  الفطريّة  األمور  من جملة  عّدها  حتى ميكن 

ليستأدوهم  أنبياءه  إليهم  »وواتر  السالم(:  )عليه  عيل  االمام  يقول  الخالصة،  والفطرة 

دفائن  لهم  ويثريوا  بالتبليغ،  نعمته، ويحتجوا عليهم  ميثاق فطرته، ويذكروهم منيس 

العقول«]]]. وعن اإلمام الصادق عليه السالم: إِنَّ اللّه عّز وجل َخلََق النَّاَس كُلَُّهم َعىَل 

اللّه  بََعَث  ثُمَّ  ِبُجُحوٍد،  ِبرَشيَعٍة، وال كُفرا  إِميانا  يَعرِفُوَن  َعلَيها، ال  الَّتي فَطَرَُهم  الِفطرَِة 

]1]- سورة النحل، اآلية 103.

]2]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص4.

]3]- نهج البالغة، الخطبة 1.
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الرُُّسَل تَدعو الِعباَد إِىَل اإِلمياِن ِبِه؛ ِفِمنهُم َمن َهَدى اللّه، وِمنُهم َمن لَم يَهِدِه اللّه«]]]. 

للتغري  سبيل  ال  التي  التكوينيّة  الفطرة  عىل  مبنيٌّ  ألنّه  يتبّدل؛  وال  يتغرّي  ال  أمٌر  هذا 

والتبّدل إليها، فال يختلف بحسب األحوال واألزمان بأن يدعو إىل السعادة اإلنسانيّة يف 

حال دون حال أو يف زمان دون زمان، وال بحسب األجزاء بأن يزاحم بعض أحكام الدين 

الحنيف بعضه اآلخر بتناقٍض أو تضاٍد أو أّي يشٍء آخر يؤّدي إىل إبطال بعضها بعضا«]]].

العربيّة  يعرف  كان  محمًدا  أّن  بّد  »ال  هو   ، مهامًّ أصال  يفتض  القول  هذا  إّن  ب. 

والرسيانيّة واليونانيّة، وال بد أنّه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت عىل نصوص التلمود 

واألناجيل املسيحيّة ومختلف كتب الصلوات وقرارات مجامع الكنيسة، وكذلك بعض 

أعامل األدباء اليونانيني وكتب مختلف الكنائس واملذاهب املسيحيّة، وهذا كالم شاذ ال 

برهان عليه«]]].  

ت. التأثّر الذي يقول به نولدكه باعتقادات األديان السابقة أو الثقافة الجاهليّة، هو 

أمٌر ال يتوافق والنقول التاريخيّة التي تؤيّد كون النبي كان عىل الديانة االبراهيمية 

الحنيفية، فهو مل يكن عىل واحدة منها حتى يكون قد أخذ عنها وطورها، قال تعاىل: 

ِمَن  َوَما كَاَن  َحِنيفاً  إِبَْراِهيَم  لََّة  مِّ ِقَيامً  ِديناً  ْسَتِقيٍم  مُّ إِىَل ِصَاٍط  َهَدايِن َريبِّ  إِنَِّني  ُقْل 

الُْمرْشِِكنَي]]]، »اللّه جل ثناؤه قد هداه بالفطرة الصافية، والعقل السليم، والوحي من 

عنده إىل السبيل الذي يبتعد به عن الباطل، ويوصله إىل الحّق ِديًنا وِقيَامً ِملََّة إِبْرٰاِهيَم 

َحِنيفاً: امللة هي الدين، والحنيف من ترك األديان الباطلة، واتبع دين الحق، واملعنى أّن 

الرّصاط الذي هدى اللّه به رسوله محمًدا هو دين إبراهيم خليل الرحمن الذي يعظمه 

أهل األديان جميًعا وٰما كٰاَن ِمَن اَلُْمرْشِكنَِي بل من أعدى أعداء الرشك وأهله«]]].

ث. إّن الّسبب وراء التّشابه بني األديان السابقة وترشيعات وأحكام القرآن الكريم 

]1]- محمد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج1، ص417.

]2]- العالمة الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج7، ص248.

]3]- عبد الرحمن البدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص24.

]4]- سورة األنعام، اآلية 161.

]5]- محمد جواد مغنية، تفسري الكاشف، ج3، ص292.
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هو كونها من مصدر واحد، فهي تنبع من عنٍي واحدٍة وتنتمي إىل مصدر واحد«، فإّن 

الجميع ترتضع من ثدي التوحيد الذي يعّدلها أحسن تعديل، كام أّن القوى البدنيّة إذا 

تنافت أو أراد بعضها أن يطغى عىل بعض فإّن هناك حاكاًم مدبرًا يدبّر كالًّ عىل حسب 

ما له من الوزن والتأثري يف تقويم الحياة اإلنسانيّة. وال بحسب األشخاص، فإّن املهتدين 

بهذه الهداية القيّمة الفطريّة ال يختلف مسريهم، وال يدعو آخرهم إاّل إىل ما دعا إليه 

أّولهم وإن اختلفت دعوتهم باإلجامل والتفصيل بحسب اختالف أعصار اإلنسانيّة تكاماًل 

ورقيًا«]]].

الجاهليّة  للثقافة  تعود  التي  األمور  بعض  مع  القرآن  باشتاك  يتعلّق  فيام  أّما  ج. 

، وقد أخذها القرآن عنهم، بل ألّن تلك  وإقراره لها، فهو ليس ألنّها ذات مصدٍر جاهيلٍّ

األحكام واألمور تعود إىل أصل واحد؛ فهي ترتبط برساالت األنبياء كالحج مثال، فهو يعود 

إىل الديانة اإلبراهيميّة، كام أّن القرآن الكريم قد خالف يف كثري من اآليات تلك الثقافة 

الربا]]]،  تحريم  املحرمات]]]،  لبعض  أكلهم  تحريم  قبيل:  من  أحكامها،  لها  يرتِض  ومل 

تحريم الصيد يف الحرم املك]]] وكثري من األحكام األخرى.

ح. قد يكون الغرض من إدراج نولدكه نبّوة النبي الخاتم استمراًرا للنبوات املسيحيّة 

واليهوديّة السابقة ألجل بيان دوام الخط الحضاري الواصل بينها، والذي قد يكون إحدى 

بها  والتغرير  الشعوب  إليها يف خداع  يستند  التي  املحكمة،  العاملي  االستعامر  دعائم 

واالستحواذ عىل ممتلكاتها.

2. الجانب الثاين: الوحي وقّوة الخيال

من األمور التي يستند إليها نولدكه يف تحليله للنبّوة، هي قوله باعتامد الّنبّي عىل 

قّوة  طريق  عن  األنبياء  إىل  يصل  الوحي  بأّن  يعتقد  فهو  املنام،  رؤية  أو  التّخيّل  قّوة 

عن  تحصل  التنمية  وهذه  السابقني،  األنبياء  من  السابقة  لألفكار  تنمية  فهو  الخيال، 

]1]- العالمة الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج7، ص248.

]2]- سورة البقرة، اآلية 173. 

]3]- سورة البقرة، اآلية 275.

]4]- سورة املائدة، اآلية 95.
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طريق قّوة الخيال، ويقول يف ذلك: »إّن محمًدا حمل طوياًل يف وحدته ما تسلمه من 

أخريًا  أجربه  حتى  فكره،  بحسب  صياغته  أعاد  ثم  وتفكريه،  يتفاعل  وجعله  الغرباء، 

الصوت الداخيل الحازم عىل أن يربز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين تعرض 

لهام، ليدعوهم إىل اإلميان«]]].

والذي اعتمده نولدكه يف إّدعاءه املذكور أمور: 

- الجانب التأريخي يف نبوة النبي، وهو ما يعرب عنه بـ«ما تسلمه من الغرباء« 

وهو ما ثبت بطالنه من خالل بحثنا يف الجانب األّول.

- جانب الخيال وتفاعل املعطيات السابقة مع قوة الخيال لدى النبي »وجعله 

يتفاعل وتفكريه«، وهو يستند كام هو واضح إىل أمرين:

األول: وهو انتفاء املوضوع الذي يتفاعل مع تفكري النبي حيث أبطلنا كونه يعتمد 

عىل من سبقه من انبياء.

الثاين: كيف ميكن لقّوة الخيال أن تأيت بنّص أو وحي مل يُعهد من قبل، خالف فيه 

شعر العرب ونرثهم فضال عن كتب األنبياء السابقني. 

وماهيّة  للوحي  تعريفه  إىل  يعود  الشكل  بهذا  للوحي  نولدكه  تحليل  يف  والسبب 

الوحي التي يقول بها، فسنطلع عىل ماهية الوحي يف مباحث الفلسفة الغربيّة، وكيف 

الدينيّة؟  التجربة  الدينيّة؟ ونتعرّف عىل ماهيّة  للتجربة  الوحي عندهم معاداًل  أصبح 

فنولدكه يرى الوحي معاداًل لتجربٍة دينيٍّة ميّر بها النبي وليس أمرًا متّصاًل بالله تعاىل 

ينزله إىل أنبياءه.

التجربة الدينية: لقد ظهر مفهوم التجربة الدينيّة مع فريدريك شاليرماخر]]]، فهو 

ن كتابه »حول الدين« تعريف التجربة  أّول من تناول مصطلح »الشعور الديني«، وضمَّ

الدينيّة التي كان يقصد بها: الشعور باالعتامد عىل وجود مطلق وحقيقة مطلقة، وهو 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص4.

[2[- Friedrich Schleiermacher.
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يعتقد بانتامئها إىل الجانب الّشعوري لإلنسان، فليست من سنخ العلم واملعرفة، فهي 

متنح اإلنسان شعوًرا روحانيًّا ذا درجات، وأعىل درجاته تتمثل بـ »الوحي«]]]. إّن طرح 

تغيرياٍت وتحّوالٍت عميقٍة يف  أسفر عن  املسيحي  الالهوت  الدينيّة يف  التجربة  مفهوم 

وهي  »التأثر«،  بـ  املصحوبة  املواجهة  عىل  للداللة  استخدم  حيث  الدينيّة؛  املباحث 

انفعااًل روحيًّا يحدث  تتضّمن  الدينيّة  فالتجربة  الخاص،  االنفعال  تعبرٌي عن حالٍة من 

لألشخاص حينام يشعرون بارتباطهم بأمٍر مقّدٍس ومتعاٍل، وهي متتزج باملفاهيم الدينيّة 

واملعتقدات امتزاًجا كاماًل]]].

 لقد تبلورت هذه النظريّة يف الاّلهوت الليربايل، فالوحي عند الالهوتيني الليرباليني 

نوع من التجربة الدينيّة]]]، والوحي للنبي وفًقا لهذه النظريّة هو عبارة عن تفسري وفهم 

الوحي  يتلق  بالله تعاىل، فهو مل  ارتباطه  نتيجة  التي يعيشها  الشعورية  النبي والحالة 

عىل هيئة كالم؛ ألّن تجربته ليست تجربًة كالميًّة، بل هي حالة شعوريّة يقوم بتفسريها 

للناس حسب لغاتهم]]]. فالتجربة الدينيّة وفًقا لذلك تتميّز مبجموعٍة من الخصائص: 

. ـ اشتاملها عىل انفعاٍل معنويٍّ وروحيٍّ

، وال عالقة لها باملنطق والعقل. ـ حدوثها بشكٍل عميلٍّ وواقعيٍّ

ـ تعتمد عىل ذات الفرد وال تنتقل إىل الغري )فهي ذات طابع شخيص(]]].

ولهذا تعّددت النظريات التي تتعلّق بالوحي، والتي تعترب الوحي أمرًا برشيًّا، والنبي 

هو فاعل الوحي، فالوحي نتيجة ذلك ليس إاّل عماًل إنسانيًّا، وأهم هذه النظريات]]]:

- الوحي ناٌر باطنّيٌة: يعتقد بعض الباحثني، والذين يرون الوحي فعاليّة برشيّة، 

]1]- النا قطان- فطمري شيخو، مفهوم التجربة الدينية من املنظرين الغريب واإلسالمي: جيفري النغ أمنوذًجا، ص131.

]2]- ينظر: عيل رضا قامئي نيا، الوحي ليس تجربًة دينيّة، ص51-48.

]3]- م.ن، ص40.

]4]- م.ن، ص48.

]5]- م.ن، ص50.

]6]- ينظر: حامد حسينيان، ترجامن وحي، ص169-166.
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نتيجة  فهو  الّنبّي،  وعي  ال  يف  املوجودة  الباطنيّة  بالنار  شبيه  يشء  الوحي  بأّن 

أمثال  عند  نجد ذلك  تعاىل،  بالله  بارتباطه  يعتقد  الناس  لهداية  الّشديد  اشتياقه 

)درمنجام وكارن ارمستانج(، فالّنبّي مثل الشاعر الذي لديه طاقة داخلية، وهو 

يقوم باالستفادة منها يف خلق املعاين املختلفة ويعتقد أنّها من الله تعاىل.

- الّنبوغ وفكر اإلصالح: ترى هذه النظريّة أّن الوحي هو نتيجة نبوغ وإبداع 

الساحة  ونوابغ  أذكياء  هم  فاألنبياء  أوضاعه،  وتغيري  املجتمع  إلصالح  الّنبّي 

االجتامعيّة الذين سعوا لبناء املدينة الفاضلة.

- التجربة الدينّية: وهو ما تحّدثنا عنه سابًقا، وقلنا إنّه مفهوم متثّل يف جهود 

شاليرماخر التي سعت للحفاظ عىل ما تبّقى من تراث املسيحيّة بعد عرص الّنهضة 

والتنوير الذي جعل الفكر املسيحي تحت السؤال والبحث، فكان مفهوم التجربة 

الدينيّة هو الحّل للخروج من مأزق التناقضات واإلشكاالت العديدة التي طالت 

املعتقد املسيحي آنذاك. 

إنسانيًّا ألجل  نتاًجا  الوحي  رأت  التي  الفكرة  قامت  الّتاث  هذا  أساس  وعىل 

إصالح املجتمع وتغيريه اعتامًدا عىل التاث الديني السابق له كام يعتقد نولدكه 

بذلك، وهو يرى تجيل الوحي من خالل الخيال وهو ما يحصل عن طريق األحاسيس 

والغرائز. وهذا يدفعنا لتناول الجانب الثالث يف تحليله للنبوة، وهو تفاعل الخيال 

مع األحاسيس والغرائز.

3. الجانب الثالث: تنمية قّوة الخيال عن طريق األحاسيس والغرائز

وهو ما يعرّب عنه نولدكه حني تعريفه بخلوة النبي وتفاعل أفكاره مع ما أخذه عن 

الخطر  لبني قومه رغم  الحازم عىل أن يربز  الداخيل  الصوت  بـ »حتى أجربه  الغرباء، 

والسخرية اللذين تعرض لهام ليدعوهم إىل اإلميان....فإذا كانت النبّوة باإلجامل تصدر 

من املخيّلة املنفعلة وموحيات الّشعور املبارشة أكرث مام تصدر من العقل النظري...لهذا 

السبب اعترب ما حرّك نفسه أمرًا موحى به، منزاًل من السامء، ومل يختِف اعتقاده اطالقًا، 
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بل اتبع الغريزة التي كانت تدفع به تارة إىل هنا وطوًرا إىل هناك؛ ذلك أنّه اعترب هذه 

الغريزة صوت الله الذي أتاه«]]].

فالوحي هو صوٌت غريزيٌّ نتيجة انفعال الّنبّي باألحكام السابقة للرشائع السامويّة 

عىل  واالنقالب  لإلصالح  داعيًا  الغريزي  الصوت  هذا  كان  أخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من 

األنبياء  عند  واألحاسيس  الغرائز  كتابه عىل جانبي  نولكه يف  يؤكّد  املوجودة.  األوضاع 

وتظهر  النوم،  عند  وأشد  أكرث  فعاليتها  تكون  الخيال  وقّوة  الخيال،  بقّوة  واتّصالها 

الرؤى ويعمل األنبياء عن طريق إحساساتهم بكشف رؤياهم وتفسريها. وكال  بشكل 

طريق  عن  تحصل  مكاشفة  كونه  أو  الّنبّي  رؤى  ترجامن  هو  الوحي  بأّن  االعتقادين 

الغرائز واألحاسيس، هام اعتقادان باطالن؛ ألسباب، هي:

أ. من املؤكّد أّن ارتباط الّنبّي ال عالقة له ملا يراه األنبياء يف عامل الرؤيا وقّوة 

تخيّلهم، فحقيقة الوحي تعتمد إنزال الحقائق الدينيّة إىل عوامل الوجود، سواء أكان 

يكون عن طريٍق برشيٍّ غري  األمر  الدنيا، وهذا  عامل  أم  اليقظة  أم  املنام  ذلك يف 

، وهذا ما يكون إثباته عن طريق العقل والنقل، وإثبات عصمة األنبياء وعدم  عاديٍّ

كذبهم وصّحة ما يقولون.

ب. كيف ميكن للوحي اإللهّي بهذه املعان العظيمة -التي أذهلت العرب وأعجزتهم 

ونالت من عظمتهم- أن يكون حاصل رؤيا وخيال للنبي، فأين الخيال والرؤيا من هذا 

اإلعجاز اإللهي، فنحن والّنّص اإللهي ال نواجه مجموعًة من الكلامت التي ميكن أن يكون 

الّنبّي قد تخيّلها أو رآها يف منامه، فاإلنسان عندما يتخيّل أموًرا، فإنّه يحلّق يف خياله بني 

أموٍر مختلفٍة قد ال يوجد بينها ترابٌط إاّل من باب تداعي املعاين، فكيف ينسجم هذا 

املعنى والنص اإللهي الذي فاق من قبله وأعجز من جاء بعده.

ت. الظاهر تأثر نولدكه بأفكار معارصه زيجموند فرويد عامل النفس الشهري، والذي 

أقدم وأقوى  الدين من  يرى  الدينيّة، وكان  املباحث  وتأّمالت حول  له دراسات  كانت 

مثل  الطبيعيّة،  قبال ظواهر  الدفاع يف  نوع من  عبارة عن  كان  الذي  البرشيّة  األميال 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص5-3.
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بأّن  يعتقد  فرويد  كان  وبذلك  وغريه]]]،  واملوت  واألمراض  واألعاصري  والسيول  الزالزل 

الدين هو نتيجة الوهم البرشي، فللغرائز والوهم والخيال دوٌر مهمٌّ يف اتّجاهه الدينّي 

وعدم إشباع هذه الجوانب من شأنه أن يقود اإلنسان نحو الخيال والتوهم]]]، واختالف 

أّن  البرش يف حني  نتيجة وهم  الدين  كّل  يرى  فرويد  أّن  يف  يكون  فرويد  نولدكه عن 

نولدكه يرى النبّوة فقط كذلك.

لعامل  امتداًدا  الوحي  يرى  الذي  اإلسالمي  باالعتقاد  النظريّة  هذه  اصطدام  ث. 

الغيب، فالوحي يف نظر اإلسالم هو ما كان عن طريق الرسول أو اإللقاء الباطني أو رفع 

الحجاب]]]، ورفع الحجاب يكون بدون أّي واسطة يف البني. والقرآن الكريم رصيح يف 

بيان ارتباط الوحي بالله تعاىل وكونه نازاًل عنه.

، وهي  ج. عدم انسجام ما يقوله نولدكه والفكر العقيل السليم، فالّنبّوة أمر رضوريُّ

لطٌف إلهيٌّ بالبرش، والوحي بهذا املعنى ارتباط للنبي بالله تعاىل وليس لعاقل بعد أن 

لرؤى  تفسريه  أو  أوهامه  أو  الّنبّي  تخياّلت  بأنّها  يقول  أن  الّنبّي ومعجزاته  آيات  يرى 

رآها، فاإلسالم يرى الّنبّي معصوًما ال ميكن أن يعرض عليه السهو والخطأ يف كّل مراحل 

الوحي والتبليغ]]]. 

4. الجانب الرابع: دافع التغيري االجتامعي

»فغالبا ما استخدم سلطة القرآن، ليفرض أموًرا ال عالقة لها بالدين، لكن من العدل 

أاّل نتجاهل من جهة أن الدين ونظام املجتمع يف ذلك الحني كانا وثيقي االرتباط، وأّن 

إىل  اليوميّة  الحياة  من شأن  العموم  يرفع عىل  إمّنا  إنسانيّة  األمور  أكرث  إىل  الله  إنزال 

مستوى إلهّي من مستوى آخر«]]].

]1]- جان هيك، فلسفة الدين، ص78-77.

]2]- ينظر: زيجموند فرويد، نظرية التحليل النفس، ص74.

]3]- سورة الشورى، اآلية  51َوَما كَاَن لِبَرَشٍ أَن يَُكلَِّمُه اللَُّه إاِلَّ َوْحياً أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحَي ِبِإْذنِِه َما يََشاُء 

.إِنَُّه َعيِلٌّ َحِكيٌم

]4]- ينظر: عبد الرحمن البدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، ص49.

]5]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص6. 
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الخطر  رغم  قومه  لبني  يربز  أن  عىل  الحازم  الداخيل  الصوت  أخريًا  أجربه  »حتى 

والسخرية اللذين تعرّض لهام، ليدعوهم إىل اإلميان«]]].

نولدكه  يسّميه  كام  الداخيل  الصوت  ويتّجه  االجتامع،  جانب  الّدعوة  تأخذ  هنا 

بالصوت الداخيل، هذا الّنوع من الرؤية يعكس االعتقاد بكون النبّوة حاصاًل اجتامعيًّا 

اجتامعيًّا،  نبوًغا  سوى  ليست  النظريّة  هذه  وفق  فالنبّوة  املجتمع،  تطّورات  ونتيجة 

املجتمع  يف  مهّمٍة  تغيرياٍت  إحداث  عىل  يعملون  اجتامعيون  مصلحون  هم  فاألنبياء 

بحيث ميكننا دعوتهم بصّناع املجتمع، والوحي وفق هذا الّنظر يكون نبوًغا فكريًّا يهدف 

إىل بناء مجتمع صالح]]]. ويرد عىل ذلك:

- هذا الرأي يقوّي من اعتقاد نولدكه بأّن الوحي ليس إلهيًّا.

إذا  لغريهم  ميكن  برشيون  نوابغ  بجعلهم  األنبياء  عن  اإللهّي  اللباس  نزع   -

االعتقاد  مع  يتعارض  وهذا  إليه،  وصلوا  ما  إىل  يصلوا  أن  النبوغ  ذلك  لهم  توفّر 

الحّق القاطع بإلهيّة األحكام النبويّة وصّحة ارتباطها بالله تعاىل، وما ذلك اإلصالح 

االجتامعّي سوى مظهر من مظاهر أصالتها وارتباطها بالله تعاىل.

- إّن دافع التّغيري االجتامعّي موجوٌد عند كثري من رجاالت اإلصالح عرب التاريخ، 

ولكن هل دفع ذلك بهم إىل اّدعاء النبّوة والقول بأنّهم أنبياء من قبل الله تعاىل، 

إضافة لذلك ال نجد يف تلك الثورات التي قامت إلصالح املجتمع ذلك االنتشار بني 

الواحد، فالّدعوة إىل إصالح املجتمع  الواحدة إىل االله  البلدان املختلفة والدعوة 

ًما لنبّوة النبي، فالنبّوة أمر وشأن إلهّي  والرغبة يف ذلك ال ميكن لها أن تكون مقوِّ

يختّص به الله تعاىل من اصطفى من أوليائه.

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص4.

]2]- ينظر: مجيد ابادي ومجيد كوبايئ، التجربة الدينية والوحي النبوي، ص33.



420

ثانًيا: الجوانب التي اعتمدها نولدكه يف دعم آرائه

1. الجانب النفيس

 ال يخفى التأثّر الواضح لنولدكه مبعارصه عامل النفس املعروف زيجموند فرويد يف 

النفيس]]] )كاإلنكار والتربير واإلزاحة مثالً(  الدفاع  تارة مام يسميه أساليب  االستفادة 

والتي يعتربها رضورة حياتيّة الستقرار الشخص وتوازنه النفيس، وتارة يعتمد طريقته يف 

تحليل شخصيّة النبّي، وتارة نجده قد اعتمد كثريًا يف إقناع مخاطبي كتابه عىل تحريك 

مشاعرهم وإقناعهم مبا يريد بواسطة أساليب نفسيّة متنّوعة، حيث نجد نولدكه يف هذا 

الجانب قد استعمل:

أ. أساليب الدفاع النفيس: هناك آليات اعتمدها نولدكه يف دفاعه عاّم يريد إثباته، 

رغم اّدعائه طبًعا الحياديّة واملوضوعيّة يف البحث العلمي! ومن أهم تلك اآلليات والتي 

التي  الدفاعيّة  اآلليات  إحدى  تعترب  حيث  اإلنكار]]]،  آلية  بحثه هي  مطاوي  يف  تبدو 

نجد  والقلق]]]، حيث  األمل  له  يسبّب  أو مام  للفرار مام ال يحب،  اإلنسان  يستخدمها 

تحقيق نولدكه حول مصادر تعليم الّنبّي ميلء باإلنكار، وفضاًل عن كون اإلنكار هنا آليّة 

دفاعيّة يستخدمها إلخفاء مخاوفه إاّل أنّها من جهة أخرى تعكس كون ما أىت به الّنبّي هو 

الحّق الذي كان نوره يخيف نولدكه وأمثاله، وإنكاره هذا يتمثّل يف أموٍر مهّمٍة مختلفٍة، 

منها إنكاره كون الوحي إلهيًّا، وأّن ما عند الّنبّي من أحكام وتعاليم هي مام اقتبسه من 

اليهود والنصارى، »إّن أهم تعاليم محمد مأخوذة من اليهود واملسيحيني وليست نابعة 

من عقله«]]]. وتسميته الوحي بالصوت الداخيل الذي أقّض مضجع النبّي، فجعله يبادر 

]1]- آليات الدفاع النفيس: مجموعة من اآلليات الالشعورية التي تسخرها لنا من أجل حامية الشخصية من القلق، ويف حالة 

استعاملها بإفراط يؤدي إىل تفاقم القلق والضعف املتزايد، ما يجعل الشخصية معرضة الضطرابات نفسية وجسدية مختلفة. 

)سامر جميل رضوان، الصحة النفسية، ص237(.

.Denial -[2[

]3]- ينظر: حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس، ص43.

]4]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص4.
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إىل الدعوة وإنذار الناس »اعترب ما حرّك نفسه أمرًا موحى به، منزاًل من السامء«]]]، وأّن 

السور القرآنيّة التي جاء بها الّنبّي كانت نسيًجا انتظم يف مخيّلته وأبدعه بهذا الشكل 

آخًذا به ممن سبقه«، وأّن محمًدا أعلن عن سور، أعّدها بتفكري واٍع وبواسطة استخدام 

قصٍص من مصادر غريبٍة ..، وكأنّها وحٌي حقيقيٌّ من الله تعاىل«]]]. 

ومن اآلليات الّنفسيّة األخرى التي ميكن مالحظتها بوضوح هي آلية التربير]]]، وهي 

أو  شخصيًّا  مقبولة  وأعذار  معقولة،  منطقيّة  بأسباب  وتعليله  الفاشل  السلوك  تفسري 

اجتامعيًّا، بحيث يدفع الفرد عن نفسه االتهامات التي ميكن أن توّجه إليه]]]، يحتاج 

الحقائق  بتزييف  كقيامه  خاطئًا،  أمرًا  يفعل  بأنّه  يعلم  حينام  اآلليّة  هذه  اإلنسان 

وتشويهها، فيأيت باألعذار واألسباب التي تخفي قباحة ما عمله، كقوله بأّن أعظم كلمًة 

، ويقوم بذكر األسباب يف ذلك وهو  يف اإلسالم وهي )ال إله إال الله( ذات أصٍل يهوديٍّ

كرثة اليهود يف أماكن عديدة من شبه الجزيرة العربية وترّددهم عىل مّكة أو كون صالة 

النبي وتهّجده ذات أصٍل مسيحيٍّ أو كون اإلسالم هو الصيغة املسيحية التي دخلت إىل 

بالد العرب كلّها]]]، وهو واضح البطالن يف االختالف بني التعاليم املسيحيّة والعبادات 

التي يؤدونها وبني عبادة املسلمني ومناسكهم.

أّما اإلزاحة]]] التي تتمثّل بإعادة معكوسة ملا ميّر به الفرد من مشاعر وانفعاالت إىل 

موضوعات أو أشخاص ليسوا هم السبب فيها]]]، حيث نجد نولدكه من خالل عرضه 

املتقّدم يزيح ما ابتليت به الديانتني املسيحية واليهودية من تحريٍف ألحكامها وحقائقها 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص5.

]2]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص6.

[3[- Rationalization.

]4]- ينظر: حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس، ص42.

]5]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص8.

[6[- Displacement.

]7]- ينظر: حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفيس، ص44.
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وبصعوبٍة  البحث  يحاول  بحيث  الصفات،  بتلك  اإلسالم  ووصم  اإلسالميّة  الديانة  نحو 

بالغٍة عن وجوه االشتاك بينها، وجعل املحرّف من تلك الديانات مصدًرا لتعاليم اإلسالم 

الحنيف بتعبريه: »إّن الدين الجديد الذي قّدر له أن يهّز العامل كلّه، انصهر يف وجدان 

محمد من مواد مختلفة]]]، وأىّن لهذا النور اإللهي أن يكون من تلك الديانات املحرفة.

ب. التحليل النفيس لشخصّية الّنبّي: يحاول نولدكه يف طيّات بحثه تحليل شخصيّة]]] 

الّنبّي خالل سريه يف بيان مصادر تعليمه ودعم آرائه وما يرتيض من أقوال بواسطة األبعاد 

الشخصيّة عند النبي، فرناه مثال يقول: »إّن روح محمد كان يشوبه نقصان كبريان يؤثّران 

عىل سمّوه، فإذا كانت النبوة باإلجامل تصدر من املخيّلة املنفعلة وموحيات الشعور 

املبارشة، أكرث مام تصدر من العقل النظري، فإّن محمًدا كان يفتقر إىل هذا بشكٍل خاٍص، 

ففيام كان يتمتّع بذكاٍء عميلٍّ كبري مل يكن له من دونه أن ينترص عىل كّل أعدائه، أعوزته 

أمرًا  نفسه  ما حرّك  اعترب  السبب  لهذا  تام،  شبه  إعوازًا  املنطقّي  التجريد  القدرة عىل 

موحى به، منزاًل من السامء، ومل يخترب اعتقاده اطالقًا، بل اتّبع الغريزة التي كانت تدفع 

به تارة إىل هنا وطوًرا إىل هناك؛ ذلك أنّه اعترب هذه الغريزة صوت الله الذي اتاه«]]]، 

أنّها مزيٌج من بُعدين: عميل، ونظري. ويراه مل  النبي عىل  هنا يحلّل نولدكه شخصيّة 

الغريزي،  العاطفي  البُعد  فاقترص عىل  يعتقد،  ملا  النظري(  )الجانب  التنظري  يف  ينجح 

فالغريزة هي من تحرّكه وتبعثه نحو التبليغ إىل دين الله، والدعوة إىل اإلميان به، وهنا 

نجد نولدكه يخفق يف تأسيسه ملا يريد، فأىّن للغريزة أن تكون محرّكًا نحو حركٍة إلهيّة 

قد طالت املرشق واملغرب وقلبت العرب وثقافتهم رأًسا عىل عقب وأطاحت مبا كانوا 

عليه، وهو يُدين يف تحليله هذا إىل املدرسة الّنفسيّة التي ترى يف الغريزة سببًا للسلوك 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص19.

]2]- الشخصية هي صفة معنوية متيز كل فرد إنسان بشكل خاص متميّز عن اآلخر وهي بصمة وجودية كونية لإلنسان، والكل 

يعرف بإحساسه الداخيل وتقييمه الوجداين معنى الشخصية ولكن ال يقدر أن يصف إحساسه بكلامت محددة واضحة وبناء 

عىل معايري علمية ثابتة ومقاييس محددة أمناط الشخصية أرسار وخفايا، كارل ألربت، ص61.

]3]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص5.
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اإلنساين ودافًعا نحوه]]]، وقد ثبت بطالن هذه النظريّة من خالل النظريات التي تلتها، 

الحياة  الطبيعي يف  الجانب  )التي تشمل  األفعال  لنوٍع من  كانت سببًا  فالغريزة وإن 

كاألكل والرشب وغريها(، لكّنها ال ميكن أن تكون الّسبب يف كّل األفعال اإلنسانيّة، عىل 

الخصوص تلك املتّسمة بسمٍة إلهيّة وتنتمي إىل ساحة القرب اإللهي، فكام ينفي النقل 

ذلك، فإّن العقل بدوره يرى ذلك محااًل وغري قابٍل للصدق والتّحّقق.

كام يتحّدث نولدكه عن االنطوائيّة واالعتزال عند الّنبّي، وهو ما جعله يزاوج الديانات 

الّسابقة ألجل إبداع ديٍن جديٍد ينقذ به بني قومه، وهو ما ناقشناه سابًقا وقمنا برّده. 

الّنبّي كان  بأّن  النبي حيث يعرّب عن ذلك  الّشديدة واالندفاع عند  وعن الحامسة 

»متحّمًسا للغاية إللهه ولخالص نفوس بني قومه، ال بل لخالص البرشيّة جمعاء«]]]، قد 

يرى نولدكه يف الحامس نوًعا من الصبغة السلبيّة، لكّنه وفق التصّور اإلسالمّي أمر يف 

غاية اإليجابيّة، فقد كان الّنبّي يسعى بكّل قّوة ومل يأُل جهًدا يف إبالغ رسالة السامء إىل 

نَزنْلَا 
َ
كّل أنحاء العامل، وكان من سعيه ما ذكره القرآن الكريم يف سورة طه: طه َما أ

َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشَق]]]، »ففي هذه اآلية الكرمية نفحة من نفحات الّسامء، وروح 
من رحمة الرّحمن، يتلقاهام النبّى الكريم، من ربّه، وهو يف هذا املعتك الصاخب بينه 

الحريص عىل هدايتهم،  بهم،  الباّر  له وهو  وإيذاء  العناد،  بهم  لّج  الذين  وبني قومه، 

واستنقاذهم من الضالل والهالك وليس يدرك ما كان يجد النبّى من خالف قومه عليه، 

من أىس وحرسة، إاّل من يستمع إىل قوله تعاىل يف وصف اللّه سبحانه للرسول بقوله: 

 ،[[[َعلَيُْكْم َحرِيٌص  َعنِتُّْم  ٰما  َعلَيْهِ  َعزِيٌز  نُْفِسُكْم 
َ
أ ِمْن  رَُسوٌل  ٰجاَءُكْم  لََقْد 

النبّي من آالم، وما يكابد من مشّقات، وهو يدور  وليس يتصّور مدى ما كان يحمل 

حول هؤالء السفهاء من قومه، ليجد منفًذا ينفذ منه إىل مواقع الهدى منهم ومواطن 

]1]- ينظر: محمد فؤاد جالل، مبادئ التحليل النفيس، ص17.

]2]- محمد فؤاد جالل، مبادئ التحليل النفيس، م.س، ص7.

]3]- سورة طه، اآليتان 2-1.

]4]- سورة التوبة، اآلية 128.
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االستجابة فيهم، ليس يتصّور هذا إاّل من يستمع إىل قوله تعاىل، ناصًحا لنبيّه، داعيًا إيّاه 

إىل الرفق بنفسه، واملصالحة مع كيانه، الذي كاد يتمزّق أملًا وضيًقا وحرسًة عليهم؛ إذ 

.[[[»[[[اٍت يقول سبحانه وتعاىل له: فَالٰ تَْذَهْب َنْفُسَك َعلَيِْهْم َحَسٰ

للنبي عبارة »فغالبًا ما استخدم سلطة  وكذا نجد يف طيات توصيفات نولدكه 

القرآن ليفرض أموًرا ال عالقة لها بالدين ........ فإنّه مل يتواَن عن استخدام وسائل مرذولة، 

أجل حتى ما يسمى الخداع باسم الدين من أجل نرش ما آمن به«]]]. فالنبّي استعمل كل 

ما كان متاًحا لديه ألجل مترير ما كان يبغي وما يؤمن به، وهو إشارٌة لضعف الّشخصيّة 

وسيطرة األهواء عليها وتسيريها من قبل ميولها ورغباتها، وهو ما ينطق القرآن الكريم 

بتكذيبه رصيًحا، قال تعاىل: َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى]]]؛ »ألّن دراسة تاريخه وسامت 

شخصيّته املبنيّة عىل العقل واالتّزان، تدّل عىل أنّه كان يزن كّل كلمة يريد أن يتكلّم بها 

لتكون كلمة عقل وحق، مام جعله موضع احتام كّل أفراد مجتمعه قبل النبّوة؛ ألنّه 

كان الصادق يف قوله، األمني عىل مجتمعه، كام أّن دراسة مفاهيم رسالته التي تتحرّك يف 

مواقع الغيب من جهة، ويف مواقع الحّس من جهة أخرى، توحي بالحقيقة التي ال يقتب 

إليها الباطل من قريب أو من بعيد«]]].

ومن جملة ما يركز عليه نولدكه يف هذا السياق قوله: »لكّن محمًدا يضع نفسه يف 

مرتبة أسمى من األنبياء إذ يّدعي لنبّوته معًنى ختاميًّا خاتم النبيني«]]]، فهو يعترب 

هذه الحقيقة هي اّدعاء محض، وهو ليس بعجيب بعد تشكيكه يف أصل الوحي وكيفيّته 

اإللهيّة،  لألديان  اإلسالمي  الدين  خامتيّة  إنكار  إىل  األمر  به  يصل  أن  الّنبّي  ومصداقيّة 

]1]- سورة فاطر، اآلية 8.

]2]- بترصف: عبد الرحمن الخطيب، التفسري القرآين للقرآن، ج8، ص778.

]3]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص6.

]4]- سورة النجم، اآلية 3. 

]5]- محمد حسني فضل الله، من وحي القرآن، ج21، ص254.

]6]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص19.
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وميكن القول بأّن هذه النتيجة طبيعيّة ملن أنكر كّل هذه األمور أن ينكر خامتيّته، فمن 

أنكر األصل أنكر الفرع كذلك، فإذا كان اإلسالم مأخوًذا -كام يقول نولدكه- من األديان 

ولكّننا  بينها!  واألفضل  لها  الخاتم  يكون  فبأّي حقٍّ  الجاهليّة،  العرب  وتقاليد  السابقة 

علمنا بطالن دعواه يف ذلك جميًعا فيام تقّدم. 

1. الجانب التاريخي

فإّن  قّوًة،  أشّد  وجعلها  مّدعياته  إلثبات  التاريخيّة  املعلومات  نولدكه  يوظّف 

ضعيفا  يكن  قضايا  هكذا  يف  وخاّصة  التاريخيّة  املعلومات  من  الخايل  االستدالل 

ويثري تساؤالت عّدة عند املتلّقي، ولدفع هذه التّساؤالت والّشكوك التي ميكن أن 

تُثار عليه نجده يأيت بوثائَق تاريخيٍّة تدعم ما يقول فتنأى به عن ساحة التحليل 

الذايت البحت.

 فرناه يعتمد يف بيان حقيقة النبّوة ونشأتها وتطّورها عىل نشأتها يف بني إرسائيل 

وتطّورها عنهم إىل املسيحيّة، ثم وصولها إىل العرب يف ثوٍب جديٍد ألبسها إيّاه النبي 

لدوافع ذاتيّة]]]. أو العمل عىل إثبات كون مصدر اإلسالم هو الديانة املسيحيّة؛ بسبب 

إىل  إشارة  حنيفا يف  اإلسالم  اعتبار  أو  )الصابئة(،  كلمة  النبي  أتباع  الكفار عىل  إطالق 

اتّباعه الديانة املسيحيّة، أو لجوء املسلمني إىل ملك الحبشة املسيحّي، أو إثبات التّشابه 

املعنوّي بني معاين القرآن وسوره وقصصه مبا جاء يف كتب الديانتني اليهودية واملسيحيّة.]]] 

أو نقل الشواهد التاريخيّة فيام يتعلّق بأُّميّة النبي ونقاش واقعيّة قدرته عىل القراءة 

. والكتابة من عدمها]]]، وقد ناقشنا هذه االّدعاءات فيام تقّدم بشكٍل تفصييلٍّ

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص5-3.

]2]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، م.س، ص9.

]3]- م.ن، ص13-12.
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يتميّز اإلقناع]]] بكونه فنًّا يعرف بأنّه »الجهد املنظّم املدروس الذي يستخدم وسائل 

عىل  ويوافقون  يقبلون  يجعلهم  بحيث  وأفكارهم،  اآلخرين  آراء  عىل  للتأثري  مختلفة 

لذلك  واالجتامعيّة  النفسيّة  املعرفة  خالل  من  وذلك  معنّي،  موضوع  يف  الّنظر  وجهة 

اإلقناعيّة  الوسائل  من  العديد  استعمل  قد  نولدكه  أّن  ونجد  املستهدف«]]]،  الجمهور 

لكسب تأييد املخاطب وقبوله ما يطرح من أمور: 

1. كسب الّثقة: وهو ما يعمل عليه نولدكه ابتداًء بطرحه أموًرا مقبولًة لدى عامة 

ما  أو  النبّوة  عرفت  قد  كلّها  الّشعوب  أّن  بتعريفه  الكتاب،  يستهدفهم  الذين  القرّاء 

يشبهها، لكّنها مل تتطّور إاّل يف الشعب اإلرسائييل، الذي تطّورت النبّوة فيه من مستوى 

بسيط إىل مستوى السلطة والحاكميّة]]]، فرناه بذلك يتاوح يف طرحه بني النبوة يف بني 

إرسائيل ونبّوة املسيح إىل نبوة نبينا الخاتم، من خالل طرح مجموعة من األمور 

التي يرى فيها االشتاك بني تلك الديانات واإلسالم، أو باألحرى أّن اإلسالم أخذ تعاليمه 

عنها.

 ، دفعيٍّ بشكٍل  اعتقاداته  نولدكه  يطرح  ال  األحداث:  املنطقي يف طرح  التدّرج   .2

تلك  بأسلوٍب يجعل املخاطب يعيش  املنطقّي يف طرح األحداث  التدّرج  بل يستعمل 

تاريخ  الّشكوك، فهو يبتدئ بذكر  تُثار ضّده األسئلة أو تحوم حوله  األحداث دون أن 

النبي، فيقوم بتحليلها  النبّوات وتطّورها واألحداث التي مرّت بها، ثم ينتقل إىل نبّوة 

وكيف أمكنه الحصول عليها؟ وكيف استعمل التعاليم السابقة يف إخراج دينه ومصادره 

الجاهليّة يف ذلك،  واليهوديّة وتعاليم  املسيحيّة  املواد  إىل  استند  أنّه  وإثبات  يف ذلك؟ 

ومناقشة مسألة أمية النبي واإلتيان بأدلّة يف ذلك ناقش فيها اآلراء التي تُثبت أو تنفي 

[1[- Persuasion.

]2]- عبري حمدي، اإلقناع والتأثري، ص7.

]3]- ينظر: تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص3. 
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ذلك، ثم يخلص إىل القول باستقاء النبي تلك املصادر عن طريق املشافهة ال الكتابة أو 

القراءة؛ ألنّه مل يكن عاملًا بها، أو القول بأنّه كان عىل علٍم بها ولكن بشكٍل بسيٍط.

بتحليل  نولدكه  تبنّي سابًقا، فقد اضطلع  الّنبّي: كام  الّنفيس لشخصّية  الّتحليل   .3

شخصيّة النبي، فهو ال يتوّرع عن وصف الّنبّي بقوله: »إّن محمًدا كان بطبعه ضعيف 

برسالته،  املجاهرة  عىل  البدء  يف  يتجّرأ  مل  أنّه  درجة  إىل  يخاف  كان  لقد  أجل،  العزم. 

الّداخيل أقّض مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظ، وأن يتشّجع من حني  لكن الصوت 

إىل آخر كلاّم خانته الشجاعة، وذلك رغم التعبريات واإلهانات التي وّجهها إليه حتى 

أصدقاؤه السابقون«]]]. فضالً عن سخافة ما يّدعيه يف ذلك، فالتّاريخ ينقل لنا العديد 

من املواقف التي عمي عنها نولدكه خالل تحقيقه! منها »بعد أن دارت معركة حنني 

والتقى املسلمون والكفار، وىلَّ املسلمون مدبرين فطفق رسول الله يركض ببغلته 

ِقبََل الكفار. . . ثم قال: »أي عباس، ناِد أصحاب السمرة« فقال عباس: -وكان رجاًل صيِّتًا- 

فقلت بأعىل صويت: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن َعطَْفتهم حني سمعوا صويت 

َعطَْفة البقر عىل أوالدها، فقالوا: يا لبيك، يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار. . . فنظر رسول 

الله وهو عىل بغلته كاملتطاول عليها إىل قتالهم، فقال: »اآلن حمي الوطيس 

عظامء  عنه  عجز  الذي  املوقف  هذا  يف  لها  نظري  ال  التي   النبي شجاعة  وظهرت 

الرجال«]]]. والكثري من الحاالت األخرى التي ميتلئ بها التاريخ]]].

وكام الحظنا أيًضا فيام تقّدم مناذج أخرى لتحليله شخصيّة النبّي، ما يوحي 

للمخاطب بأنّه عاملٌ بها ومحيٌط بدقائق أمورها وما تشتمل عليه من حاالت وكيف 

أودى به ذلك إىل اّدعاء النبّوة الخامتة.

4. املحاورة املبارشة مع املخاطب: نجد نولدكه يف بيانه يعتمد أسلوب الخطاب املبارش، 

]1]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص5.

]2]- سعيد بن وهف القحطاين، رحمة للعاملني، ص106.

]3]- م.ن، ص104.
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بطريقٍة حواريٍّة  اّدعاءاته  له  ويُثبت  يتحاور معه،  املخاطب،  قريبًا من  يجعله  ما  وهو 

تجعله وكأنّه يتكلّم وجًها لوجه مع مخاطبه، وينساب يف بيان أدلّته ضمن تحقيق يرتبط 

به مبارشة، وهذه اإلنسيابيّة تجعل املخاطب قريب لقبول ما يعرض عليه، حيث نرى أّن 

عقول الناس مربمجٌة لقبول ما تراه مناسبًا من معطياٍت حسيٍّة أو عقليّة]]].

ما  لتمرير  السؤال  املخاطب  تهيئته عقليّة  نولدكه يف  يعتمد  األسئلة:   اعتامد   .5

تعترب  حيث  اّدعاءاته،  قبول  من  حذًرا  املخاطب  يجعل  قد  الذي  اإلخبار  دون  يُريد 

إقناع  يف  كبريٍة  أهميٍّة  ذات  فهي  التّخاطب،  عمليّة  يف  الفاعلة  األدوات  من  األسئلة 

املخاطب والتّأثري عليه]]].

فنالحظ قوله يف بحثه عن مدى معرفة العرب بالّتاث اليهودّي أو املسيحّي: »من 

اليهود  يعرفه  كان  الذي  الّديني،  األدب  الّسؤال حول شكل  اإلجابة عىل  ا  الّصعب جدًّ

واملسيحيون العرب يف ذلك الحني وكميته«]]]، ويقول يف سبب التفاف الناس حول النبي: 

»ولو أنّه كان دّجااًل وحسب فكيف انضّم إليه رجال مسلمون كرث، كرام عقالء«]]]، أو 

اعتامده األسلوب االستفهامّي، كقوله: »فحتى لو سافر محمد إىل سوريا مراًرا -واملئات 

من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًّا- مل يكن من الضوري لوثنّي من مّكة أن يذهب 

إىل سوريا أو الحبشة ليتعرّف عىل ديانات الوحي«]]]، وقوله: »لو تسّنى لنا أن نتعرّف 

كثرٌي  لفقَد  فيه عىل حياة محمد،  تعرّفنا  الذي  نفسه  بالقدر  أنبياء آخرين،  عىل حياة 

منهم املرتبة الجليلة التي يتمتّع بها اآلن«]]]، حيث يُشري بذلك إىل عدم عصمة األنبياء. 

وإمكانيّة خطأهم وارتكابهم املعصية وهو ما يرفضه العقل والنقل.

]1]- ينظر: هاري ميلز، فن االقناع، ص239.

]2]- ينظر: م.ن، ص211.

]3]- تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص10.

]4]- م.ن، ص5.

]5]- م.ن، ص15.

]6]- م.ن، ص7.
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خامتة

القرآن ملؤلّفه تيودور نولدكه، وهو  تاريخ  املقال عىل تحليل جزٍء من كتاب  عمل 

بالجنبة  االعتقاد  كان  حيث  ونقدها،  الّنبّي  تعليم  مصادر  بدراسة  املختّص  الفصل 

اإلنسانيّة يف النبّوة واضًحا جليًّا عند نولدكه، وهو يعرف جوهر النبّوة بأنّه يقوم عىل 

تشبّع روح الّنبّي من فكرٍة دينيٍّة ما، تسيطر عليه أخريًا فيتاءى له أنّه مدفوع ليبلغ 

من حوله من الناس تلك الفكرة عىل أنّها حقيقٌة آتيٌة من الله، فالنبّوة وحسب اعتقاد 

املتمثل  واالجتامع  السابقة  األديان  بتاث  املتمثّل  التّاريخ  لتامزج  نولدكه هي حصيلٌة 

برحلة التغيري املنشودة يف املجتمعات، حيث نجد أّن الّنامذج التي يستدّل بها نولدكه 

التّوحيد  كلمة  إىل  الدعوة  )مثل  السابقة  واألحكام  القرآن  تعاليم  بني  التّشابه  إلثبات 

واإلميان بالله تعاىل( هي أمور كليّة قد تكون موجودًة بني كثري من الديانات حتى غري 

األمور  من جملة  عّدها  باألنبياء حتى ميكن  واإلميان  بالله  كاالعتقاد  منها،  التوحيديّة 

الفطريّة التي يتّفق عىل وجودها العقل الّسليم والفطرة الخالصة، كام أّن التّأثّر الذي 

يتوافق  ال  أمٌر  هو  الجاهليّة  الثقافة  أو  السابقة  األديان  باعتقادات  نولدكه  به  يقول 

والّنقول التّاريخيّة التي تؤيّد كون الّنبّي كان عىل الديانة االبراهيميّة الحنيفيّة، فهو 

مل يكن عىل واحدٍة منها حتى يكون قد أخذ عنها وطّورها. ومن األمور التي يستند إليها 

نولدكه يف تحليله للنبوة، هي قوله باعتامد الّنبّي عىل قّوة التّخيّل أو رؤية املنام، فهو 

يعتقد بأّن الوحي يصل إىل األنبياء عن طريق قّوة الخيال، فهو تنمية لألفكار الّسابقة 

من األنبياء الّسابقني، وهذه التّنمية تحصل عن طريق قّوة الخيال، ويعود وعىل أساس 

هذا الّتاث قامت الفكرة التي رأت الوحي نتاًجا إنسانيًّا؛ ألجل إصالح املجتمع وتغيريه 

اعتامًدا عىل الّتاث الّديني الّسابق له كام يعتقد نولدكه بذلك، وهو يرى تجيّل الوحي 

من خالل الخيال، وهو ما يحصل عن طريق األحاسيس والغرائز. كام نجد مجموعًة من 

الجوانب التي اعتمدها نولدكه يف دعم آرائه: الجانب النفيس، والجانب التاريخي. كام 

يعتمد عىل االستفادة من أساليب اإلقناع العاّمة لتمرير اّدعاءاته.
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